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■ مقدمه 
تكنولوژی  و  انتشارات  دفتر  در  گذشته  سال  در  كه  است  مناسب  تربیتی  و  آموزشی  منابع  از  گزیده ای  حاوی  فهرستگان،  این 
آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. چنان كه دیده می شود، بخش قابل توجهی از این منابع، شامل منابع مكتوب و به عبارت 
دیگر كتاب های آموزشی و تربیتی است. فهرست كامل كتاب های آموزشی مناسب سال، همانند گذشته در كتاب نامه های رشد 
دسته بندی و عرضه شده است كه نسخه های الكترونیكی این كتاب نامه ها به صورت رایگان در وبگاه سامان كتاب قابل دستیابی 
 )http://samanketab.roshdmag.ir( و مطالعه است. برای دیدن این كتاب نامه ها و منابع بیشتر، به وبگاه سامان كتاب

مراجعه كنید.

■ چرا فهرستگان؟
از سال 1395، بحمداهلل امكان انتشار فهرستگان رشد )كه شامل گزیده اي از منابع آموزشي و تربیتي مناسب است( به تعداد 
آموزشگاه هاي كشور میسر شده و در اختیار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار مي رود با این فهرست گزیده، یافتن منابع 
آموزشي مورد نیاز به ویژه براي معلمان آسان تر از پیش باشد و پیامدهاي مثبت آن ان شاءاهلل در آینده نزدیک آشكار شود. در این 

فهرستگان، خوش بختانه منابع آموزشي مكتوب و غیرمكتوب در یک جا و در كنار هم به مدارس معرفي شده اند.

■ آیا كتاب درسی كافی نیست؟ 
برخی استفاده از منابع آموزشی تكمیلی را با وجود كتاب های درسی مفید نمی دانند. این تصور نادرست است. این كار یک دلیل 
ساده دارد؛ چون كتاب درسی معمواًل برای سطح متوسط دانش آموزان نوشته می شود و در یک كالس درس همواره دانش آموزانی 
هستند كه باالتر از سطح متوسط یا به دالیلی پایین تر از آن قرار دارند. طبیعی است كه گروه دوم نیاز به تمرین و تكرار بیش تری 
دارند؛ در حالی كه فرونشاندن تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح كالس میسر است و این وظیفه یک 
معلم كاردان است كه شاگردانش را شناسایی و به هر یک منابع مناسب او را معرفی كند. منابع آموزشی و كمک درسی، كم و 

بیش، در همۀ كشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرند!
نكته مهم دیگر این است كه استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصًا قالب هایی مانند فیلم، انیمیشن، نرم افزار و مجله به 

جای متن ِصرف، می تواند كیفیت یادگیری را افزایش دهد.
البته "جایگزین كردن كتاب های كمک درسی به جای كتاب درسی" قطعًا كاری نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباری" كردن 
استفاده از منابع آموزشی و تربیتی و تحمیل هزینه های اضافی به خانواده هاست. هیچ گاه و در هیچ شرایطی نباید اصل اختیاری 

بودن استفاده از منابع آموزشی نادیده گرفته شود.
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■ مرجعی مطمئن برای معلم
و  سویی  از  منابع  فراوانی  و  تنوع  به  توجه  با 
مشغله های زیاد مربیان از سوی دیگر، وجود این 
تربیتی  و  آموزشی  منابع  آن  در  كه  فهرستگان، 
شده،  معرفی  آن ها  مناسب ترین  و  بررسی  جدید 
از  تن  از 2۰۰  بیش  است.  بزرگ  غنیمتی  حقیقتًا 
با  برنامه ریزان آشنا  با تجربه و مؤلفان و  معلمان 
برنامه های آموزشی این منابع را از نظر گذرانده اند 
و با توجه به جمیع جهات، آن ها را از بین بیش از 
یا همكاران خود  برای دانش آموزان  5۰۰۰ منبع، 
یک  كه  است  طبیعی  داده اند.  تشخیص  مناسب 
بسیار  منابع  باشد،  عالقه مند  هم  قدر  هر  معلم 
با هم مقایسه كند.  كمتری را می تواند بررسی و 
البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده 
نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

■ منابع آموزشی مناسب را از كجا تهیه 
كنیم؟ 

در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازنده محصول آموزشی آورده شده است. برای تهیه منابع می توان با مراجعه به 
انتهای فهرستگان، با ناشر یا تولیدكنندگان آن ها تماس گرفت.

»پخش مدرسه« نیز عهده دار تهیه كتاب های درخواستی مدیران و معلمان محترم و ارسال آن ها به آموزشگاه هاست. با پخش 
مدرسه می توانید با شماره 888۴395۰ )۰21( تماس بگیرید و منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید. 

■ درباره این فهرستگان
در فهرستگانی كه پیش رو دارید، تعداد 1۴۰عنوان كتاب آموزشی و تربیتی و 8 عنوان منبع آموزشی غیر مكتوب معرفی شده 
است. كتاب های معرفی شده برای نخستین بار در سال 1395 یا یک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بین 1۴۰5 كتاب مناسب 
گزیده شده اند. همچنین از كتاب های معرفی شده، 81 عنوان كمک آموزشی، 39 عنوان كمک درسی و 2۰ عنوان تربیتی است. 

■ شیوه تنظیم اطالعات
منابع معرفی شده در این فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتیب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی منابع، چكیده ای از 
محتوا یا اطالعاتی درباره آن ها داده شده است. در پایان هر فهرستگان نیز نمایه هایی تنظیم شده است كه یافتن منبع مورد نیاز 
را برای خوانندگان آسان می كنند. شماره هایی كه در این بخش آورده شده است، ناظر به شماره ردیف منابع در فهرستگان است. 

آشنایی با منابع بیشتر
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و تربیتی 
در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و معرفی می شود.

برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این نشان ها مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانه كنترل كیفیت منابع مكتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانه كنترل كیفیت منابع غیر مكتوب:
http://standard.roshd.ir
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■ همكاران ما در این فهرستگان
چنان كه گفته شد كارشناسان و ارزیابان زیادی در ارزیابی منابع آموزشی با ما همكاری می كنند. در این بخش نام همكارانی كه 

در ارزیابی منابع این فهرستگان ما را یاری داده اند، به تفكیک موضوع آورده شده است:
■ تربیت بدنی: علی شاه محمدی، كبری مالمیر

■ تفكر و پژوهش: میترا دانشور، سعید راصد، فخری ملكی
■ داستان: نرگس افروز، محمدرضا شمس،  ناصر نادری

■ ریاضیات: شهرناز بخشعلی زاده، خسرو داوودی، محمد تقی طاهری تنجانی، سمیه سادات میر  معینی
■ شعر: حسین احمدی، محمد حسن حسینی

■ علوم تجربی: مریم انصاری، ناهید بریری، سحر حبیبی، مهرناز صادقی، زهرا شامانیان، بتول فرنوش
■ فارسی: معصومه خدایاری، طاهره خردور، عبدالرحمن صفارپور، حسین قاسم پور مقدم، نسرین قلیزاده ، معصومه لشگری

■ قرآن: غالمعباس سرشور خراسانی، رضا نباتی
■ كاروفناوری: معصومه نوروزی، مریم واشقانی فراهانی

■ مطالعات اجتماعی: مسعود جوادیان، زهرا مروتی
■ مهارت های زندگی: روفیا دهقان منشادی، سید امیررون، محمود معافی

■ هدیه های آسمان: پرویزآزادی، سید محمد دلبری، یاسین شكرانی، سید سجاد طباطبایی نژاد
■ هنر: مرضیه پناهیان پور، عالء الدین كیاالشكی

■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات به ما می گوید كه كتاب چه 
محتوایی دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غیر مكتوب، به جای ناشر )تولید كننده( به جای سال نشر 

)سال ساخت( و به جای چكیده )معرفی( آورده شده است.

اندیشیدن به طور انتقادی مهارتی است كه خود به خود ایجاد نمی شود، اما می توان آن را آموخت و پرورش داد. كتاب پیش رو در 
هشت فصل گام ها و مراحل اندیشیدن انتقادی را از ساده به مشكل آورده است. نخستین گام در این راه آموختن »روش های شناسایی 
و یادآوری« است. گام بعدی »مشاهدۀ دقیق و تشخیص تفاوت ها«ست. پس از آن »مسیر یابی و طبقه بندی« اهمیت می یابد. در 
مراحل بعدی »توالی و پیش بینی كردن« و »استنباط و نتیجه گیری كردن« مطرح می شوند. »ارزیابی كردن«، »تجزیه و تحلیل« و 

»تركیب كردن« نیز آخرین گام های آموزش در اندیشیدن انتقادی به شمار می روند.

چكیده

 
سلحشور، ماندانا

مؤلف

 تهران: نشر فراروان، 139۴

 محل نشر: ناشر، سال نشر

آموزش انتقادی 
اندیشیدن به كودكان

 نام كتاب

22۴ ص.

مجموع صفحات 

رقعی

قطع كتاب

2

شمارة مدخل

والدین/ معلم

مخاطب

اندیشه و تفكر، روش انتقادی، 
مهارت های رفتاری

كلیدواژه

--

پایه تحصیلی

نام مجموعه

--
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1. گروه مولفان. راهنمای ارزشیابی درس تربیت بدنی دوره تحصیلی ابتدایی. مشهد: ضریح آفتاب، 1395. 128ص. وزیری 
مخاطب: معلم 

كلمات كلیدی: ورزش، راهنمایی حرفه ای 

چكیده: چگونگی ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدرسه چندان برای مربیان این درس واضح و روشن نیست. كتاب حاضر 
راهنمای این موضوع است و در دو فصل می كوشد مربی را یاری كند تا ارزشیابی بهتری انجام دهد. در فصل اول توضیحی 
دربارۀ مبانی ارزشیابی درس تربیت بدنی در دورۀ ابتدایی داده شده و در فصل دوم به صورت كاماًل مبسوط به ارزشیابی دورۀ 
ابتدایی پرداخته شده است. تمام موارد به صورت جزئی و برای هر نیم سال جداگانه و به همراه آزمون های مرتبط ارائه شده اند؛ 

به طوری كه مربی به راحتی نكات ارزشیابی هر پایۀ تحصیلی را با جزئیات آن در اختیار دارد. 

2. سلحشور، ماندانا. آموزش انتقادی اندیشیدن به كودكان. تهران: شركت نشر فراروان، 139۴. 22۴ص. رقعی 
مخاطب: والدین/ معلم 

كلمات كلیدی: اندیشه و تفكر، روش انتقادی، مهارت  های رفتاری 

داد.  پرورش  و  آموخت  را  آن  اما می توان  نمی شود،  ایجاد  به خود  است كه خود  مهارتی  انتقادی  به طور  اندیشیدن  چكیده: 
راه  این  در  آورده است. نخستین گام  به مشكل  از ساده  را  انتقادی  اندیشیدن  كتاب پیش رو در هشت فصل گام ها و مراحل 
آموختن »روش های شناسایی و یادآوری« است. گام بعدی »مشاهدۀ دقیق و تشخیص تفاوت ها«ست. پس از آن »مسیر یابی 
و طبقه بندی« اهمیت می یابد. در مراحل بعدی »توالی و پیش بینی كردن« و »استنباط و نتیجه گیری كردن« مطرح می شوند. 

»ارزیابی كردن«، »تجزیه  و تحلیل« و »تركیب كردن« نیز آخرین گام های آموزش در اندیشیدن انتقادی به شمار می روند. 

3. اسپیدكار، محبوبه. اندیشه های همیشگی. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1395. 2۰۰ص. وزیری 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: اندیشه و تفكر 

چكیده: تفكر، اندیشیدن، تعقل و هر واژه  دیگری در این گروه، برای همه انسان ها ضمن آشنا بودن، كاماًل ناآشناست. در هر 
حال عالوه بر سیستم های رسمی آموزش و پرورش در جهان، بسیاری از صاحب نظران با ابداع و پیشنهاد روش های مختلف، به 
پرورش جنبه های مختلف تفكر در كودكان و نوجوانان به شكل رسمی و غیررسمی پرداخته اند. مجموعه حاضر در چهار جلد برای 

چهار گروه سنی پیش از دبستان تا دبیرستان طراحی شده است. 

اندیشه: پله های نخستین. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1395.  ۴. اسپیدكار، محبوبه. گام به گام تا 
1۴8ص. وزیری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم 

كلمات كلیدی: فلسفه، اندیشه و تفكر، راهنمای آموزشی 

چكیده: پرورش تفكر با تأكید بر تفكر فلسفی از جمله آموزش های دورۀ معاصر است. كتاب حاضر از مجموعۀ چهار جلدی 
»گام به گام تا اندیشه« كتاب كار مربی برای گروه سنی سال های اول تا سوم دبستان است. مطالب كتاب در دو بخش عمده 
دسته بندی شده اند: »قبل از شروع« كه مفهوم تفكر فلسفی را برای مربی تشریح كرده و هدف های برنامه و چگونگی اجرای آن 
را آورده است. بخش »فعالیت ها« خود به بخش های پرورش قدرت مشاهده، مهارت های تفكر منطقی، تأمل در مفاهیم و درک 
معنا اختصاص دارد. در این بخش، فعالیت هایی متناسب با هر موضوع از ساده به مشكل ارائه  شده اند. در هر فعالیت موضوع و 

زمان الزم، اهداف خاص و وسایل آن بیان شده اند و سپس روش كار تشریح شده است. 

تربیت
بدنی

تفكر و 
پژوهش
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5. نوروزی، رضاعلی/ عابدی  درچه، منیره...]و دیگران[. داستان های فكری برای كودكان ایرانی: داستان های فكری برای 
كودكان ایرانی )1- 1۰(. اصفهان: یار مانا، 1395. مجموعه 1۰ جلدی. رقعی 

مخاطب: والدین/ معلم 
كلمات كلیدی: اندیشه و تفكر، فلسفه برای كودكان، داستان های كهن 

چكیده: آموزش فلسفه به كودكان از جمله مباحث مهم این روزها در آموزش های دورۀ كودكی محسوب می شود كه با هدف 
رشد عقالنیت، كمک به حقیقت یابی و رشد اخالق صورت   می گیرد. مجموعه »داستان های فكری برای كودكان ایرانی« در 
1۰ جلد می كوشد با بیان داستان هایی بومی از مفاخر گذشتۀ ایرانی و آثار ارزشمند این كشور، زمینۀ بحث های فلسفی را برای 
و  بحث ها  داستان،  از شرح هر  باشد. پس  مؤثر  نیز  جامعه  در  موجود  در حل مشكالت  كه  گونه ای  به  فراهم سازد؛  مخاطب 

راهكارهایی عملی مطرح می شوند تا كودک به تفكر دربارۀ موضوع ترغیب شود. 

6. قائدی، یحیی. مدارس یادگیرنده: مبانی نظری فلسفه برای كودكان. تهران: مرآت، 1395. 352ص. وزیری 
مخاطب: معلم 

كلمات كلیدی: فلسفه، نقد، اندیشه و تفكر 

چكیده: برنامۀ فلسفه برای كودكان به دنبال پرورش تعقل، خالقیت و درک اخالقی رشد روابط فردی و بین فردی و توانایی 
مفهوم یابی از تجربه است كه نتیجۀ آن رشد تفكر انتقادی، خالق و مراقبتی خواهد بود. تالش كتاب حاضر در دو بخش و سیزده 
فصل این است كه مبانی نظری فلسفه برای كودكان را هم بررسی و هم نقادی كند. در بخش اول با عنوان »بنیادهای فلسفه 
برای كودكان«، به مفهوم فلسفه، مبانی متافیزیكی، معرفتی و ارزش شناختی این برنامه توجه شده و برنامۀ درسی فلسفه برای 
كودكان و اجتماع پژوهشی توصیف شده است. در بخش دوم كه »نقد برنامۀ درسی فلسفه برای كودكان« نام گرفته است، مفهوم 

فلسفه، فلسفۀ تحلیلی، دیدگاه پیاژه، برنامۀ درسی و مقایسۀ كودكان با بزرگ ساالن نقد شده است. 

۷. صبری، فاطمه/ افشم، نسترن. مسیر پرواز خیال. تهران: اندیشه افرینش، 1395. 96ص. رقعی 
مخاطب: والدین/ معلم 

كلمات كلیدی: خالقیت، اندیشه و تفكر، تفكر خالق 

چكیده: پرورش خالقیت در كودک همواره مورد توجه بزرگ ترها بوده است. كتاب پیش رو در شش فصل می كوشد مراحل خالقیت را آموزش 
دهد. فصل اول با عنوان»سالمت فكری« به موضوع تولید ایده ها و راه حل های متعدد می پردازد و طوفان فكری را یكی از راه های پرورش آن 
می داند. در فصل دوم ابتكار مطرح می شود و دربارۀ پرورش آن و تجسم خالق صحبت به میان می آید. در فصل »انعطاف پذیری« انواع تكنیک ها 
و تمرین های انعطاف پذیری مطرح می شوند. در فصل چهارم با عنوان»بسط« تمرین ها، بازی ها و نكات مهم این فرایند مطرح شده اند و فصل 
پنجم ویژۀ معلمان است و به شیوه های آموزش، و رعایت پنج اصل تفكر خالق توجه می كند. در فصل ششم كه مخصوص والدین است، با راه های 

پرورش خالقیت و ویژگی های كودكان خالق آشنا می شویم و نویسنده به والدین، دربارۀ پرورش خالقیت، توصیه هایی می كند. 

8. نوروزی، رضاعلی/ عابدی  درچه، منیره. بازی های آموزشی برای تقویت حافظه دیداری/ شنیداری. اصفهان: یار 
مانا، 1395. مجموعه 2 جلدی. وزیری 

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدی: بازی های آموزشی، تقویت حافظه، خالقیت

می كنند.  تسهیل  را  یادگیری  عالقه،  برانگیختن  و  تمركز  نیروی  كردن  درگیر  با  آموزشی  سرگرمی های  و  بازی ها  چكیده: 
مجموعۀ دو جلدی حاضر در هر جلد شامل حدود 3۰ بازی برای تقویت حافظه است. در ابتدای هر بازی توضیحی كلی دربارۀ 
آن و سپس هدف از آن آمده است. پس از آن گروه سنی بازی، تعداد بازیكنان، وسایل موردنیاز، موارد مورد توجه پیش از شروع 
بازی، روش بازی، چگونگی ایجاد تغییراتی در بازی و نكته ها شرح داده شده اند. بازی های كتاب »حافظۀ دیداری« به تقویت 
نیروی دیدن اختصاص دارند، مثل بازی »روی دیوار چی دیدی«. در كتاب دیگر نیز بازی ها تقویت حافظۀ شنیداری را هدف 

گرفته اند؛ مثل »چند بار آن را شنیدی و صدای چه  كسی.«

جنبی 
سرگرمی

تفكر و 
پژوهش
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9. رزمجو، غالم عباس. راه نبوغ جلد دو. داریوش احمدزاده. اصفهان: پویش اندیشه، 1395. 118ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: سرگرمی های آموزشی، رنگ 

چكیده: كتاب حاضر با ارائۀ سرگرمی های متعدد كه همگی جنبۀ آموزشی دارند، می  كوشد كودكان دورۀ پیش دبستانی را برای 
ورود به مدرسه آماده سازد و در ضمن، هوش آن ها را تقویت كند. تمرین ها و سرگرمی های این كتاب برای همۀ كودكان و 
بزرگ ترها آشنا هستند. »با توجه به الگو، شكل بعدی چیست؟ به جای عالمت سؤال كدام گزینه قرار می گیرد؟ بگو من كی 
هستم؟و با توجه به الگو بقیه را رنگ بزن« از جمله تمرین های این كتاب هستند. این كتاب دو زبانه است تا برای كودكان 

انگلیسی زبان نیز قابل استفاده باشد. 

1۰. فبرن، كاترینا. زنبور: می تونم با حیوانات آشنا بشم. فاطمه حقی ناوند. تهران: بین المللی گاج، 1395. 2۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: نقاشی، سرگرمی های آموزشی، زندگی حیوانات 

چكیده: زمانی كه آموزش با سرگرمی همراه می شود، تأثیر بهتر و بیشتری دارد. در این كتاب تخته مانند تصویرهایی آمده اند 
كه مخاطب كودک باید با ماژیكی كه همراه خود كتاب است، آن ها را كامل كند؛ یعنی در خود كتاب نقاشی بكشد. او باید سؤال 
را بخواند و جواب را حدس بزند. سپس نقطه ها و اعداد را به هم وصل كند، تا تصویر حیوان روی عكس را بیابد. بعد هم باید 
اسمش را بنویسد. مخاطب ابتدا از این روش نقاشی كردن و قلم به دست گرفتن را تمرین می كند تا در ادامه بتواند به تنهایی 

نقاشی بكشد. موضوع نقاشی های این جلد به شناخت حیوانات اختصاص دارد. 

11. فیرن، كاترینا. زنبور: می تونم وسایل نقلیه رو نام ببرم. فاطمه حقی ناوند. تهران: بین المللی گاج، 1395. 2۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: نقاشی، وسایل حمل و نقل 

چكیده: كودكان دوست دارند بتوانند خودشان به تنهایی كارهایی را انجام بدهند. در كتاب حاضر كه تخته مانند است، تصویرهایی از 
وسایل نقلیه آمده اند كه مخاطب كودک باید با ماژیكی كه همراه خود كتاب است، نقطه ها را به هم وصل و ماشین پنهان شده را كشف 
كند و بعد اسمش را بنویسد. یعنی در خود كتاب نقاشی بكشد. در هر صفحه از این كتاب عددهایی برای ادامه و تكمیل نقاشی موجودند 
كه كودک را راهنمایی می كنند. در هر دو صفحۀ روبه رو، اعداد یک تا ده و حروف الفبای فارسی نیز به ترتیب آمده اند تا مخاطب با آن ها 

نیز آشنا شود. مخاطب با سؤال هایی كه در هر صفحه و دربارۀ هر وسیله می بیند، می تواند به تنهایی سرگرم نقاشی شود. 

12. گروه پژوهشی بسته های آموزشی تاب. كارت های ذهن فعال: ۴9 بازی هوش/ ۷۰ معمای تصویری/ ۷۴ معمای 
هوش و  …. تهران: دیبایه، 139۴. مجموعه ۴ جلدی. فلش كارت بزرگ 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم 

كلمات كلیدی: بازی های فكری، سرگرمی های آموزشی، هوش 

چكیده: تقویت هوش و راه های آن همواره مورد توجه و نظر اولیای آموزش بوده  است. مجموعۀ  چهار جلدی حاضر در واقع 
تعدادی كارت بازی فكری را دربرمی گیرد. هركدام از این چهار بسته به طریقی به آموزش و تقویت هوش می پردازد. معماهای 
تصویری، معماهای شماره ای و انواع معماهای هوشی را در این مجموعه می توان یافت. در داخل هر بسته یک ماژیک وایت برد 

قرار دارد تا مخاطب جواب ها را در خود كتاب بنویسد. البته می تواند جواب غلط را پاک هم بكند و دوباره بنویسد. 

جنبی 
سرگرمی
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13. بهرامیان، اكرم. معلم یار: اول ابتدایی )فارسی، ریاضی و علوم تجربی(. تهران: گل واژه، 1395. 196ص. رحلی 
مخاطب: والدین/ معلم 

كلمات كلیدی: راهنمای تدریس، علوم، ریاضیات، امالی فارسی 

چكیده: تدریس موفق به دانش افزایی مستمر نیاز دارد. كتاب حاضر ابزاری است برای معلم و البته اولیا در كمک به تدریس به 
شیوۀ بهتر. كتاب شناس نامه ای دارد شامل اهداف كلی هر درس، كلیدواژه ها و ابزارهای الزم برای تدریس. پس از آن سیمای 
كلی مفاهیم و اهداف فصل در قالب شبكه ای مفهومی ارائه شده اند. پیش نیازها، نگاه به آینده، مروری بر فصل و جدول سطوح 
انتظارات بخش های بعدی كتاب هستند كه در ال به الی آن ها تمرین ها و فعالیت های متنوعی گنجانده شده اند. این كتاب شامل 

راهنمای درس های فارسی، ریاضی و علوم در پایۀ اول دبستان است. 

1۴. مواسات، لیال/ حسینعلی، زهرا. تابستانه چهارم دبستان. كرج: گردوی دانش، 1395. 132ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم 
كلمات كلیدی: فعالیت های فوق برنامه 

چكیده: بعضی دانش آموزان و بعضی از اولیا ترجیح می دهند فرزندانشان در تابستان درس های سال تحصیلی قبل یا بعد را 
مرور كنند تا با آمادگی بیشتری به مدرسه بروند. كتاب حاضر مجموعه ای است از فعالیت هایی كه بر اساس سن و پایۀ تحصیلی 
قسمت  هر  كه  دارد  قسمت  ده  كتاب  شده اند.  تهیه  دبستان  چهارم  سال  دانش آموزان  تابستان  فصل  برای  و  شده اند  تفكیک 
مخصوص یک هفته است. فعالیت ها بر اساس اهداف و سطوح عملكرد هر حوزه از برنامۀ درسی طراحی شده اند و شامل بازی، 

داستان، كارگاه نویسندگی، معما و كاردستی می شوند. 

15. نوراللهی، فرزانه. ذهن پویا: ذهن پویا، پایه پنجم دفتر سوم/ ذهن پویا، پایه چهارم دفتر سوم/ ذهن پویا، 
پایه ششم دفتر اول. تهران: دیبایه، 1395. 3مجموعه 3 جلدی. فلش كارت بزرگ 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم

كلمات كلیدی: سرگرمی های آموزشی، اطالعات عمومی، ابتدایی 

چكیده: دانش آموزان از آنچه در مدرسه می آموزند، در زندگی واقعی چه استفاده ای می كنند؟ نویسندۀ كتاب حاضر در پاسخ به 
این سؤال می كوشد در مجموعه ای با عنوان »ذهن پویا« كه برای هر شش پایۀ دورۀ ابتدایی در مجلدی جداگانه تدوین شده 
است، مطابق با آموخته های كتاب درسی در هر درس، فعالیت ها و پرسش هایی را مطرح كند. مجموعۀ حاضر در سه بخش و 
هر بخش در سه مجلد ارائه شده است. درواقع، هر پایه سه كتاب در یک بسته دارد. محتوای كتاب تلفیقی است از آموخته های 
مدرسه ای با زندگی. به تناسب موضوع، سایت هایی آموزشی نیز معرفی می  شوند. صفحه های كتاب در واقع كارت هایی هستند 

كه یک روی آن ها پرسش و روی دیگرشان پاسخ مربوطه نوشته شده است. 

16. داودی، خسرو/ احمدی، احمد...]و دیگران[. بسته یادگیری فراگیر: سؤاالت سه گانه ریاضی و علوم پنجم دبستان. 
تهران: مرآت، 1395. 156ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم 

كلمات كلیدی: آزمون ها، آموزش ریاضی، علوم 

چكیده: آزمون های تیمز و پرلز بخشی از مطالعات تطبیقی در قلمرو ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به شمار می روند. كتاب حاضر 
مجموعه ای است شامل بانک سؤاالت طبقه بندی شده با رویكرد طراحی مطالعات تیمز كه مهارت های فرایندی را پیش فرض 
قرارداده است؛ مهارت های فرایندی در مقوله های دانش، كاربرد و استدالل. كتاب معلمان و دانش آموزان پایۀپنجم را با سطوح 

سه گانۀ شناختی مطالعات تیمز و نمونه  سؤال های بین المللی آشنا می كند. 

چند 
موضوعی
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1۷. هاشمی، كبری/ طاووسی، محمد...]و دیگران[. معلم یار: ششم ابتدایی )ریاضی و علوم تجربی(. تهران: گل واژه، 
1395. 1۴8ص. رحلی 

مخاطب: والدین/ معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
كلمات كلیدی: ریاضیات، علوم، راهنمای آموزشی 

چكیده: تدریس موفق به دانش افزایی مستمر نیاز دارد. كتاب حاضر ابزاری است برای معلم در كمک به تدریس به شیوۀ بهتر. 
كتاب شناس نامه ای دارد شامل اهداف كلی هر درس، كلیدواژه ها و ابزارهای الزم برای تدریس. پس از آن سیمای كلی مفاهیم 
و اهداف فصل در قالب شبكه ای مفهومی ارائه شده اند. پیش نیازها، نگاه به آینده، مروری بر فصل و جدول سطوح انتظارات 
بخش های بعدی كتاب هستند كه در ال به الی آن ها تمرین ها و فعالیت های متنوعی گنجانده شده اند. این كتاب شامل راهنمای 

هر دو درس ریاضی و علوم در پایۀ ششم است. 

18. فتاحی، حسین. قصه هایی از امام جواد )ع(: آخرین سفر/ آرزو/ خوش به حال قاسم و ... تهران: قدیانی، 1395. 
مجموعه 8 جلدی. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم 

كلمات كلیدی: ادبیات دینی، داستان های مذهبی، امامان 

چكیده: این مجموعه هشت جلدی شامل داستان هایی از زندگی امام نهم شیعیان، حضرت امام جواد )ع( است. از جمله این 
كتاب ها می توان به كتاب »آخرین سفر«، »آرزو«، »عموی مهربان« و »مهمان غریب« اشاره كرد. هدف از این مجموعه آشنایی 

هر چه بیشتر كودكان و نوجوانان با زندگی امامان معصوم )ع(، به ویژه امام جواد )ع( است. 

19. مهاجرانی، سید محمد. بهترین مادران: آمنه )سالم  اهلل  علیها( مادر پیامبر )ص(/ خدیجه)س(/ فاطمه دختر 
اسد  )سالم  اهلل  علیها( مادر امام علی )ع( و.... تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1395. مجموعه 15 جلدی. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: ادبیات دینی، امامان، داستان كوتاه 

چكیده: مجموعه 15 جلدی بهترین مادران، دربردارنده زندگی آمنه )س(، خدیجه )س(، فاطمه دختر اسد )س( و مادر امامان 
معصوم است. هر یک از كتاب ها با زبانی ساده، كودكان را با مادران ائمه هدی )ع( آشنا ساخته و شیوه زندگی ایشان را به تصویر 

كشیده است. 

2۰. فتاحی، حسین. 3۰ روز با پیامبر)ص(: از چوپانی تا پیامبری/ دعوت پنهانی/ دوستان سال های سخت و.... 
تهران: قدیانی، 1395. مجموعه 11 جلدی. وزیری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: ادبیات دینی، تاریخ اسالم، پیامبران 

چكیده: مجموعه 11 جلدی حاضر شامل داستان هایی از زندگی پیامبر اسالم )ص( برای كودكان است. »از چوپانی تا پیامبری«، 
»دعوت پنهانی«، »دوستان سال های سخت« و... عنوان كتاب های این مجموعه است. 

داستان

چند 
موضوعی
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21. حسن زاده، فرهاد. قصه های  تصویری: بشو  و   نشو. تهران: چكه، 139۴. 28ص. وزیری 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم/ سوم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، داستان های حیوانات، داستان های تخیلی، داستان كوتاه 

چكیده: دو گربه دوست هستند. نام یكی از آن ها »بشو« و دیگری »نشو« است. آن ها گرسنه اند. بشو به فكر پیدا 
كردن غذاست؛ ولی نشو تنبل است و حال هیچ كاری را ندارد. بشو با گنجشک هم بازی می شود و در حین بازی 

می تواند غذا پیدا كند. 

22. باباجانی، علی. یک نفر تو را دوست دارد: حضرت  فاطمه )س(/ حضرت پیامبر اكرم )ص(/ حضرت علی)ع( و 
.... تهران: به نشر، 1395. مجموعه 6 جلدی. وزیری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: داستان كوتاه، امامان، ادبیات دینی 

چكیده: مجموعه شش جلدی »یک نفر تو را دوست دارد«، شامل داستان های كوتاهی در زمینه ارزش های اخالقی- دینی- 
اجتماعی برای كودكان است كه براساس احادیثی از حضرت فاطمه زهرا )س( و برخی ائمه معصومین نگاشته شده است. 

23. قاسم  نیا، شكوه. 1 و 2 و 3، سه قصه: خاله لك لك و نان قندی/ شش خط بازیگوش/ غول عینكی و.... تهران: 
شهر قلم، 1395. مجموعه 8 جلدی. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم 

كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، داستان كوتاه، داستان های تخیلی 

چكیده: مجموعه هشت جلدی 1 و2 و3 سه قصه شامل داستان هایی كودكانه و ساده است كه دنیایی خیال انگیز را برای كودكان 
به تصویر می كشد. از جمله این كتاب ها می توان به كتاب » خاله لک لک و نون قندی«، »شش خط بازیگوش«، »غول عینكی« و 

»بادكنک آبی« اشاره كرد. نویسنده تالش می كند در هر یک از داستان ها نكات اخالقی را به كودكان آموزش دهد. 

2۴. ملینگ، دیوید. داگلی بغلی به مدرسه كوچولوها می رود. نسرین ابراهیمی لویه. تهران: مبتكران/ پیشروان، 1395. 
32ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم 

كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، داستان كوتاه، مهارت های اجتماعی، مهارت های ارتباطی 

چكیده: داگلی خرسی است كه با بچه كوچولوها به مدرسه می رود. او خرس مهربان و بافكری است كه از كمک كردن لذت 
می برد. داگلی همه را بغل می كند و این كار او به همه احساس خوبی می دهد. هدف آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به 

كودكان بوده و یادآوری اهمیت نقش محبت و دوستی به آن هاست. 

داستان



12

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب

25. تامپسون، الری. رویای امانوئل: داستانی واقعی درباره امانوئل افوسو. شبنم حیدری پور. تهران: پرتقال، 1395. 
36ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: ادبیات ملل، داستان كوتاه، كودک و نوجوان، موفقیت 

چكیده: این داستان درباره پسر كوچولویی است كه در كشور »غنا« با نقص عضو به دنیا می آید. او فقط یک پا دارد. مادرش نام 
او را »امانوئل« می گذارد. امانوئل هیچ وقت ناامید نمی شود و همواره تالش می كند تا سرانجام به قهرمانی می رسد. 

26. آزاد، م. زال و رودابه: بر اساس داستانی از شاهنامه فردوسی. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 
1395. 36ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم 
كلمات كلیدی: داستان كوتاه، اقتباس ها، كودک و نوجوان 

چكیده: نویسنده در كتاب حاضر داستان زال زر را از آن زمان كه سام نریمان از كرده خویش )افكندن زال در كوه البرز( پشیمان 
شده و پسرش زال را نزد خود می آورد، روایت می كند. زال در سفری كه به كابلستان دارد، به رودابه دل می بندد و آن دو هم 

پیمان می شوند؛ ولی سام و منوچهر شاه مخالف این پیوند هستند و.... 

2۷. شمس، محمدرضا. قصه های الفبا. تهران: هوپا، 1395. 1۴8ص. رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، داستان كوتاه، مهارت های آموزشی 

چكیده: كتاب حاضر نه تنها حروف الفبا را به كودكان آموزش می دهد، بلكه قصه هایی را در قالب طنز ارائه می كند. در هر داستان 
به حروف الفبا شخصیت بخشیده شده است و هر كدام ویژگی منحصربه فرد خود را دارند. حروفی كه نویسنده قصد آموزش آن 

را دارد، مدام در داستان تكرار شده و كودک با كلماتی كه این حروف در آن ها به كار رفته است، آشنا می شود. 

2۸. زواریان، زهرا. قصه های دخترانه: فرازهایی از زندگی سه بانوی صدر اسالم. تهران: قدیانی، 1395. 1۷۰ص. 
رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: داستان های مذهبی، ادبیات دینی، كودک و نوجوان 

است. شكافته  آورده شده  نرگس خاتون  و  اسد  بنت  فاطمه  و  زندگی حضرت خدیجه  از  این كتاب قسمت هایی  در  چكیده: 
شدن دیوار كعبه و به دنیا آمدن حضرت علی )ع(، خواستگاری خدیجه از پیامبر )ص(، همچنین اسارات شاهزاده رومی به دست 

مسلمانان و ازدواج او با امام حسن عسگری )ع(، از جمله مطالب كتاب است. 

داستان
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29. آزاد، م. كی از همه پُر زورتره؟. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1395. 28ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، فرهنگ عامه، افسانه 

چكیده: این داستان كه با محوریت شخصیتی گنجشكی كوچک پردازش می شود، به موضوع تالش برای كشف حقیقت و 
تالش برای قوی شدن در راه رسیدن به هدف اشاره دارد. همچنین به طور غیرمستقیم به نقش برخی از پدیده ها در جهان آفرینش 

و اشرف مخلوقات بودن انسان اشاره می شود. 

3۰. لوگ، مری. مثل یك ببر بخواب. اعظم الریجانی. تهران: افق، 1395. 36ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، داستان كوتاه، داستان های حیوانات 

چكیده: دختر كوچولو حتی وقتی خورشید غروب می كرد، نمی خواست بخوابد. پدر و مادرش برای او قصه هایی از خواب حیوانات 
مختلف تعریف می كنند؛ ولی دخترک هنوز بیدار است. سرانجام دخترک در خیالش خود را به جای قهرمانان داستان می گذارد 

و به خواب می رود. 

31. ریگان، جین. مواظبت از بابابزرگ شیطون. عطیه الحسینی. تهران: پرتقال، 1395. 28ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم/ سوم 
كلمات كلیدی: ادبیات ملل، داستان  كوتاه 

چكیده: كتاب حاضر به كودكان آموزش می دهد كه چطور با پدربزرگشان وقت بگذرانند، آن ها را سرگرم كنند و خودشان هم 
لذت ببرند. كودكان می توانند با پدربزرگ به پیاده روی بروند، قایم باشک بازی كنند، نقاشی بكشند و.... 

32. ابراهیمی، نادر. یادگارهای نادر ابراهیمی: همه  گربه های من. تهران: شهر قلم، 1395. 2۴ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، فرهنگ عامه، داستان كوتاه 

چكیده: این داستان تخیلی كه شخصیت اصلی آن گربه ای خیالی است، در ذهن راوی شكل گرفته است و این نكات را تبیین 
می كند كه ترسیم كردن رؤیاها در ذهن و داشتن تفكر مثبت سبب می شود كه رؤیاها به واقعیت تبدیل شده و حس خوشایندی 

به انسان منتقل شود. 

داستان
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33. العاقوص، مهند. یاسمین و گل آفتابگردان. علی باباجانی. قم: براق، 1395. 28ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم/ سوم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، داستان های تخیلی، مهارت های ارتباطی 

چكیده: دختر كوچكی به  نام »یاسمین« نابیناست و با آنكه خورشید را بسیار دوست دارد، نمی تواند آن را ببیند. روزی یاسمین با 
گل آفتابگردانی سخن می گوید و به این باور می رسد كه باید دنیا را جور دیگری ببیند و از زیبایی های آن لذت ببرد. 

3۴. موحدی، مینا. آموزش ضرب اعداد در دبستان: روش های آموزش ضرب و تقسیم برای دانش آموزان 
دوره ابتدایی. اصفهان: شهر من، 139۴. ۷2ص. رقعی 
مخاطب: والدین/ معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

كلمات كلیدی: ریاضیات، آموزش ریاضی 

چكیده: مفاهیم ضرب و تقسیم از مفاهیم بسیار كاربردی ریاضیات هستند كه آموزش آن ها از دورۀ ابتدایی شروع می شود. 
كتاب حاضر می كوشد مطابق هدف های كتاب های جدید التألیف ریاضی دبستان، مفاهیم مربوط به ضرب را آموزش دهد. این 
مفاهیم با دسته بندی و شمردن چند تا چند تا شروع می شوند و به آموزش ضرب، به خاطر سپردن جدول ضرب، تقسیم، اعداد 

كسری و اعداد اعشاری می رسند. 

35. بومون، امیلی. فرهنگ برچسبی كوچولوها: اعداد. زینب غنی. تهران: شهر قلم، 139۴. 16ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، بازی های آموزشی 

چكیده: یادگیری اعداد پایۀ علم ریاضی به شمار می رود. كتاب حاضر كودک را با شمردن و اعداد آشنا می كند. آموزش ها در 
قالب بازی و سرگرمی عرضه شده اند و صفحات كتاب شامل برچسب هایی هستند كه كودک ضمن بازی باید آن ها را در جای 

مناسب خود بچسباند. به این ترتیب، او به شمارش و اعداد مسلط می شود. 

36. اخوان، سعید. دفتر ریاضی پنجم. تهران: تخته سیاه، 139۴. 1۴8ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم 
كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، تمرین 

چكیده: كتاب های كمک درسی در تمرین و تثبیت آموخته ها به دانش آموزان كمک می كنند. كتاب حاضر به منظور تقویت درس 
ریاضی سال پنجم ابتدایی و مطابق با سرفصل ها و مباحث كتاب درسی همین پایه تدوین شده است. محتوای كتاب عبارت  است 
از بخش فعالیت كه موضوع درس را در ضمن تمرین توضیح می دهد، بخش كار در كالس كه تمرین هایی بیشتر ارائه می دهد 

و بخش تمرین كه در انتهای هر مبحث درسی و به منظور تقویت آموخته ها آمده است. 

ریاضی

داستان
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3۷. داداشی  آسیابر، افسانه/ داداشی آسیابر، فاطمه ...]و دیگران[. مجموعه كتاب های من و مادرم: ریاضی دوم دبستان. 
تهران: شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش، 1395. 166ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، تمرین ها 

چكیده: درک مفاهیم ریاضی، یادگیری آن را معنی دار و سهل تر خواهد كرد. كتاب حاضر یادگیری ریاضی را در سه سبک »دست ورزی، 
كالمی و تصویری« با رویكرد فعالیت  محور ارائه می دهد. كتاب مطابق كتاب درسی ریاضی پایۀ دوم دبستان در هشت فصل تنظیم  شده 
است و هر فصل نمادهایی برای توضیح مطالب دارد. در ابتدای هر درس توصیه هایی همراه با یک نمونه فعالیت  دست ورزی آمده است. 
در پایان هر درس نیز تابلوی توانایی آموزشی مشاهده می شود كه میزان دستیابی دانش آموز به اهداف درسی را به والدین نشان می دهد. 

چند نمونه ارزشیابی ماهانه نیز در گتاب گنجانده شده است كه شامل تمرین های تركیبی و تكمیلی است. 

3۸. رئیسی  امجد، محمدرضا/ مسعودی، اشر ف السادات ...]و دیگران[. ریاضی را قورت بده: ویژه پایه اول دبستان/ 
ریاضی را قورت بده: ویژه پایه پنجم دبستان/ ریاضی را قورت بده: ویژه پایه چهارم دبستان و... تهران: 

شركت تعاونی خدمات نشر سرمشق، 1395. مجموعه 6 جلدی. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: ریاضی، تمرین ها، آزمون ها 

چكیده: تسلط به مفاهیم درس ریاضی به تمرین و حل نمونه نیاز دارد. مجموعۀ شش جلدی حاضر تمرین های ریاضی پایه های اول 
تا ششم دبستان را از سطوح ساده تا مشكل و قابل استفاده برای تمام دانش آموزان همان پایه گردآورده است. مطالب هر كتاب، مطابق 
كتاب درسی، در هفت یا هشت فصل دسته بندی شده اند و هر فصل شامل درس نامه، سؤال های سطح عادی و سطح باالتر، بازی و 
سؤال های چند گزینه ای  می شود. در پایان هر فصل سؤال های مرور فصل و در پایان كتاب هم آزمون های ترم های اول و دوم آمده اند. 

39. اصالنی، حامد/ اردستانی، علی رضا. آموزش طبقه بندی شده: ریاضی ششم ابتدایی. تهران: گل واژه، 1395. 216ص. رحلی 
مخاطب: والدین/ معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، تمرین ها 

چكیده: كتاب های كمک درسی شامل تمرین هایی هستند كه به درک بهتر مطالب كمک  می كنند. كتاب حاضر به منظور كمک 
به دانش آموزان پایۀ ششم در درس ریاضی تدوین شده است. كتاب شش گام دارد. در گام اول فصل معرفی  می شود. در گام 
بعدی درس نامه آمده است و پس از آن تمرین های آموزشی شامل انواع جوركردنی و درست نادرست. در گام بعد سؤال های 
بیشتری به منظور تسلط دانش آموز بر مبحث درسی مطرح شده اند. گام پنجم به سؤال های امتحانی اختصاص دارد و در گام آخر 

آزمون های دو نوبت اول و دوم گنجانده  شده اند. 

۴۰. میر، لیال. قصه های ریاضی با امین و آزاده. مشهد: دامینه/ واسع، 1395. 16۰ص. رحلی 
مخاطب: والدین/ معلم 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، راهنمای آموزشی 

چكیده: هر گاه آموزش با بازی و فعالیت همراه شود و به زندگی واقعی مربوط باشد، یادگیری بهتر و عمیق تر صورت می گیرد. 
در كتاب حاضر، محتوای كتاب درسی ریاضی سال اول دبستان به صورت داستان های مصور تنظیم شده است. مطالب منطبق بر 
كتاب درسی و با حضور دو شخصیت داستانی و كودكانه به نام های امین و آزاده آمده اند. تمرینات كاربردی هستند و آموخته ها را 
از سطح دانشی به سطح عملكردی ارتقا می دهند. مؤلف كوشیده است، از انواع سبک های یادگیری كالمی، دیداری و دست ورزی 
بهره گیرد. هر داستان یک نكتۀ اخالقی را نیز در برمی گیرد. هر درس از این كتاب شامل یک داستان است كه موضوع اصلی 

درس است و پس از آن تمرین های سرگرم كنندۀ متنوعی برای مرور آموخته ها و تعمیق آن ها آمده اند. 

ریاضی
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۴1. لشگری، معصومه/ قلیزاده، نسرین. كتاب كار: كار ریاضی اول دبستان. تهران: كاگو، 1395. 16۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، تمرین ها، آزمون ها 

چكیده: هر دانش آموزی دبستان را با آموزش ریاضی آغاز می كند. كتاب كار حاضر به منظور كمک به دانش آموز در درک 
درس های كتاب ریاضی، تعدادی سؤال متنوع از محتوای كتاب ریاضی پایۀ اول دبستان ارائه كرده است. هر درس تم خاصی دارد 
و سؤال ها مطابق آن موضوع بندی شده اند. اهداف هر درس نیز در ابتدای آن آمده اند. در پایان درس های ۷ و 15 خودارزیابی های 
میان ترم و در پایان درس های 11 و 22 خود ارزیابی های پایان نوبت دوم آمده اند. در پایان كتاب نیز دو نمونه خودارزیابی پایانی 

گنجانده شده  است. 

۴2. اسكندی، علی/ حسینی، سیدعلی. كتاب كار: كار ریاضی پنجم دبستان. تهران: كاگو، 1395. 2۰۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم 
كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، تمرین ها، آزمون ها 

چكیده: ریاضی یكی از درس های كلیدی در آموزش مدرسه ای محسوب می شود. كتاب كار حاضر به منظور كمک به دانش آموز 
در درک بهتر درس های كتاب ریاضی، تعدادی سؤال متنوع از محتوای كتاب ریاضی پایۀ پنجم دبستان ارائه كرده است. كتاب 
در هفت فصل، مطابق كتاب درسی، توضیحاتی به همراه مثال در مورد مفاهیم و درس های فصل آورده است. سپس تمرین های 
بیشتری به منظور تثبیت یادگیری ارائه شده اند. خودارزیابی های پایانی و میان نوبت نیز در كتاب گنجانده شده اند تا دانش آموز 

بتواند آموخته های خود را بسنجد. 

۴3. شفیعی، سودابه/ دلبری، سید مجتبی. كتاب جامع ریاضی گراد پایه ششم ابتدایی. سبزوار: گراد، 1395. 16۰ص. 
رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، تمرین ها 

چكیده: ریاضی علمی است كه تمام انسان ها برای انجام كارهایشان به آن نیاز دارند. كتاب حاضر در كنار كتاب درسی، به 
عنوان كتابی كمک درسی، می كوشد مطالب درسی ریاضی پایۀ ششم دبستان را در ذهن دانش آموزان تثبیت كند. كتاب شامل 
درس نامه ای است كه به شیوۀ فعالیت محور تنظیم شده است. تمرین های متنوع، پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های تكمیلی 
)برای ارزیابی قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموز( از جمله محتوای كتاب را تشكیل می دهند. چند نمونه آزمون ارزشیابی نیز برای 

سنجش یادگیری و پیشرفت دانش آموز در كتاب لحاظ شده اند. 

۴۴. داودی، خسرو. كتاب مامان باباها- ریاضی اول دبستان. تهران: خیلی سبز، 1395. 1۷8ص. رحلی 
مخاطب: والدین/ معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، آموزش والدین 

چكیده: پدر و مادرها الزم است بتوانند در آموزش ریاضی فرزندانشان با آن ها همراه شوند. برای این همراهی نیاز است آن ها 
نكاتی دربارۀ كتاب درسی بدانند. كتاب حاضر توضیح تک تک فعالیت های كتاب درسی ریاضی پایۀ اول دبستان را دربردارد. در 
هر صفحه از كتاب راهنمای كاملی برای اولیا آمده است تا بدانند هدف از هر بخش چیست، چه سؤال هایی باید از كودک بپرسند 

و به چه نكاتی باید بیشتر توجه كنند. 

ریاضی
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۴5. گرینول، جسیكا. زنبور: می تونم تا 1۰ بنویسم. نسیم نیكوكالم. تهران: بین المللی گاج، 1395. 2۴ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، سرگرمی های آموزشی، تمرین 

چكیده: همراه شدن آموزش با سرگرمی مخاطب را بیشتر جلب می كند. در كتاب حاضر كه تخته مانند است، مخاطب كودک 
باید با ماژیكی كه همراه خود كتاب است، فلش ها را دنبال كند، روی نقطه چین ها خط بكشد و نوشتن عددها را با هیوالها تمرین 
كند. یعنی در خود كتاب بنویسد. در همۀ صفحه های كتاب، با استفاده از تصویر ها و هیوالها، تمرین های متنوعی برای یادگیری 
اعداد از 1 تا 1۰ ارائه شده اند و با سؤال هایی كه مطرح می شوند، كودک می تواند به تنهایی مطالب را دنبال كند و شمردن بیاموزد. 

۴6. گرینول، جسیكا. زنبور: می تونم حساب كنم. نسیم نیكوكالم. تهران: بین المللی گاج، 1395. 2۴ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم 
كلمات كلیدی: آموزش ریاضی، نقاشی، سرگرمی های آموزشی 

چكیده: آموزش ریاضی با سرگرمی و نقاشی یادگیری را بیشتر و سریع تر می كند. در این كتاب تخته مانند سؤال هایی تصویری 
آمده اند كه مخاطب كودک باید با ماژیكی كه همراه خود كتاب است، آن ها را پاسخ دهد؛ یعنی در خود كتاب جواب را بنویسد. او 
باید به هیوالها كمک كند عددها را بشمارند. روی نقطه چین ها با ماژیک خط بكشد، تصویرها را كامل كند و به سؤال ها پاسخ 

بدهد. موضوع نقاشی های این جلد به اعداد ریاضی، شمارش، و جمع  و تفریق اختصاص دارد. 

۴۷. حسنی، خاتون. كتاب های هزارتومانی: پس شال گردنم كو؟. تهران: مؤسسه انتشارات امیركبیر، 1395. 12ص. جیبی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعر 

چكیده: اشعار این كتاب، با كاربست آرایه های جان بخشی، تشبیه، استعاره و... و با بهره مندی از تخیل  و تصویرسازی، به پردازش 
نظم و انضباط، كمک به والدین، انجام دادن تكالیف، نیكوكاری و... می پردازد. 

۴۸. خدادوست، احمد. مجموعه شعر كودک: در دبستان بهار. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 139۴. 3۰ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم 
كلمات كلیدی: ادبیات فارسی، انواع ادبی، شعر 

چكیده: این كتاب دربردارنده اشعار كودكانه ای است كه به موضوعاتی مانند كتاب خواندن، ایمان به خدا، آفرینش و توجه به نظم 
كائنات، محبت به یكدیگر و... می پردازد. الزم به یادآوری است كه این اشعار قدرت تخیل كودكان را افزایش داده و ارزش های 

اجتماعی را به آن ها گوشزد می كند. 

ریاضی

شعر
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۴9. رحماندوست، مصطفی. كتاب های هزارتومانی: شب بود و صحرا. تهران: مؤسسه انتشارات امیركبیر، 1395. 12ص. 
جیبی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعر 

چكیده: اشعار كتاب با نگاهی روایت گونه، با معرفی برخی از جانداران زیست محیطی، به تبیین اصل رابطه اجتماعی می پردازد. 
پردازش اشعار به تقویت قوه تخیل نیز كمک می كند. 

5۰. نیستانی، منوچهر. گل اومد بهار اومد. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1395. 28ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: ادبیات كودكان، فرهنگ عامه، شعر 

چكیده: این كتاب در قالب شعری كودكانه به توصیف فصل بهار و آغاز زندگی می پردازد و از تنهایی سخن می گوید. همچنین 
به اهمیت دادن به اطرافیان اشاره می كند. درباره مبارزه با زشتی و پلیدی نیز در این شعر نكاتی مطرح شده است. 

51. حسینی رضی، نرگس. آموزش اختر شناسی به كودكان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1395. 116ص. 
رحلی 

مخاطب: والدین/ معلم 
كلمات كلیدی: سرگرمی های آموزشی، فعالیت های فوق برنامه، نجوم 

چكیده: اختر شناسی همان علم نجوم است كه بسیاری از انسان ها شیفتۀ آن هستند. كتاب حاضر شامل تعداد زیادی فعالیت 
نمایش خالق، داستان،  بازی، شعر،  قالب های  فعالیت ها در  این  ماه و سیاره هاست.  دربارۀ شناخت خورشید، ستاره ها، آسمان، 
آزمایش، كاردستی و كالژ تنظیم شده اند. در ابتدای هر موضوع، اطالعاتی بسیار مختصر برای مربی ارائه شده  است. در هر فعالیت 

نیز پس از شرح چگونگی كار و شیوۀ اجرا، چند سؤال مفهومی برای كودک طرح شده است. 

52. علی آبادی، محمد مهدی. اكو كار: اكوكار علوم تجربی اول دبستان. تهران: كاگو، 1395. ۷6ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: تمرین ها، آزمون ها، علوم تجربی 

چكیده: دانش آموزان در كنار كتاب های درسی به منابعی برای مطالعه و تمرین بیشتر نیاز دارند. كتاب حاضر از مجموعۀ »اكوكار 
علوم تجربی« به درس علوم پایۀاول دبستان اختصاص دارد. متن كتاب حاوی تمرین هایی از انواع گوناگون است كه درس به 

درس آمده اند. چهار خود ارزیابی در كتاب گنجانده شده اند و در انتهای كتاب نیز دو نمونه خودارزیابی پایانی آمده است. 

شعر

علوم 
تجربی
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53. ماركل، ساندرا. اگر موهای شما شبیه موهای حیوانات بود!؟. ندا رضوان. تهران: تیمورزاده، 1395. 32ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: بهداشت، زندگی حیوانات 

چكیده: پوشش های بدن جانوران ویژگی های خاصی دارند كه جانور را در برابر سرما و گرما یا سایر عوامل طبیعی حفظ می كنند. 
كتاب حاضر دربارۀ پوشش بدن حیواناتی مثل گاومیش، گورخر، گوزن، موش كور و جوجه تیغی اطالعاتی به مخاطب می دهد. 
این پوشش كمک می كند، موش كور در تونل های زیر زمینی به سادگی حركت كند، روباه قطبی در زمستان اصاًل احساس سرما 
نكند، تنبل از دید حیوانات درنده مخفی بماند و گورخر دشمنانش را دچار گیجی كند. نویسنده پس از ارائۀ اطالعاتی دربارۀ موی 

بدن حیوانات، دربارۀ موی انسان، چگونگی رشد آن و نیز نحوۀ مراقبت از آن اطالعاتی به مخاطب می دهد. 

5۴. روكا، نوریا. بازآوری، بازگردانی، بازیافت. الناز محمدپور اصل. تهران: تیمورزاده، 1395. 36ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز/ والدین/ معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: بازیافت زباله ها، محیط زیست، بهداشت 

چكیده: در دنیای امروز ضرورت استفاده از مواد قابل بازیافت به خوبی احساس می شود. كتاب حاضر سه روش مفید برای باز استفاده 
از مواد پیشنهاد می دهد. كلمات كلیدی این راهكارها، »بازآوری، بازگردانی و بازیافت« هستند. در این كتاب، در قالب داستانی كودكانه، 
مخاطب می آموزد چگونه وسایلی را كه به نظر غیرقابل استفاده اند، بازآوری كند. چگونه كمتر دور بریزد و آنچه را الزم ندارد، نخرد و 
بازگردانی كند. و در نهایت چگونه بازیافت كند؛ یعنی زباله ها را دسته بندی و تر و خشک را جدا سازد تا مواد جدید از آن ها ساخته شوند. 

مخاطب فعالیت های مرتبطی را همراه با كتاب انجام می دهد. در صفحات پایانی نیز دانستنی هایی برای والدین ارائه شده اند. 

55. جانسون، جینی. اولین  سؤال ها و  جواب ها: بچه های حیوانات/ جانوران كمیاب/ حشرات و .... مهدی رمضانی. 
تبریز: گنجینه دانش نوین، 1395. مجموعه 9 جلدی. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: اطالعات عمومی، زندگی حیوانات 

چكیده: دنیایی كه ما در آن زندگی می كنیم، شگفتی های بسیاری دارد كه كودكان و نوجوانان دوست دارند دربارۀ آن بدانند. 
مجموعۀ 9 جلدی »اولین سوال ها و جواب ها« جانوران را به انواعی مثل زیر آبی، دریایی، خزندگان، حشرات و گربه سانان تقسیم 
كرده  است و در هر جلد دربارۀ یک دسته از حیوانات اطالعاتی به مخاطب می دهد. نام بعضی از كتاب های این مجموعه عبارت 
كمیاب،  جانوران  مرجانی،  دلفین ها، صخره های  و  نهنگ ها  بوزینه ها،  و  میمون ها  بزرگ،  گربه سانان  حیوانات،  دنیای  از:   است 
خزندگان و حشرات. مخاطب در هر كتاب پاسخ بعضی سؤال های احتمالی خود را می گیرد. اطالعات همۀ كتاب های این مجموعه 

با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جانوران ارائه شده است. 

56. آردر، فیلیپ. خانه هنری، پر از دانش و سرگرمی!: بدن انسان/ بندپایان چندش آور/ دایناسورها. محمود مزینانی. 
تهران: پیدایش، 1395. مجموعه 3 جلدی. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: انسان، زندگی حیوانات، اطالعات عمومی 

چكیده: نوجوانان به خواندن كتاب هایی كه دانش و اطالعات را به صورت سرگرمی عرضه كنند، عالقه بیشتری نشان می دهند. 
مجموعۀ سه جلدی »خانۀ هنری، پر از دانش و سرگرمی« اطالعات جالب و مختصری دربارۀ »بدن انسان، دایناسورها و بندپایان« به 
مخاطب می دهد. در جلد اول با بندپاپان آشنا می شویم كه خود چند دسته اند: حشرات، عنكبوتیان و هزارپایان. در كتاب »بدن انسان« 
مخاطب با اسكلت انسان، ماهیچه ها و عضالت، كاركرد بینی، انواع مزه ها و هر آنچه به بدن مربوط است، آشنا می شود. جلد سوم به 

معرفی انواع دایناسورها، نوع گوشت خوار و گیاه خوار، چنگال های دایناسورها و... اختصاص دارد. 

علوم 
تجربی
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5۷. كرام الدینی، محمد. دانستنی های جانوران ایران و جهان: بی مهره ها/ پرندگان/ پستانداران و .... تهران: طالیی، 
1395. مجموعه 6 جلدی. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: جانوران، زندگی، اطالعات عمومی 

بوده  نوجوانان جالب و سرگرم كننده  و  برای كودكان  آن ها همواره  ویژگی های  نیز  و  زندگی حیوانات  دانستن شیوۀ  چكیده: 
است. مجموعۀ حاضر در شش جلد حیوانات ایرانی و غیرایرانی و اجزای بدن آن ها را، همراه با تصویرهای بزرگ و دقیق، به 
مخاطب معرفی می كند. جلدها بر اساس گونه های حیوانات مجزا شده اند: خزندگان، بی مهرگان، دوزیستان، ماهی ها، پستانداران 

و پرندگان. مطالب كتاب بسیار مختصر اما كامل و به صورت تصویری ارائه شده اند تا مخاطب از خواندن آن ها خسته نشود. 

58. ابراهیمی، پیام. دنیای شگفت انگیز حیوانات: پادشاه اقیانوس/ خداحافظی با كرم ابریشم/ شغلی برای خروس 
و .... تهران: شهر قلم، 139۴. مجموعه ۴ جلدی. بیاضی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: زندگی حیوانات، بازی های آموزشی، داستان 

چكیده: آشنایی با زندگی حیوانات می تواند با قصه و بازی همراه شود. مجموعۀ چهار جلدی »دنیای شگفت انگیز حیوانات« 
می كوشد در هر جلد، ضمن تعریف قصه هایی، حیوانات را به مخاطب كودک معرفی كند. هر كتاب این مجموعه بسته ای آموزشی 
و اسباب بازی است، به طوری كه اسباب بازی های پالستیكی حیوانات معرفی شده در هر جلد، ضمیمۀ كتاب هستند. بنابراین، 
كودک می تواند در حین خواندن قصه ، شخصیت های حیوانی آن ها را نیز در اختیار داشته باشد و با آن ها قصه را پیش ببرد؛ در 

عین حال كه می تواند نكات و اطالعات علمی مربوط به هر حیوان را نیز مطالعه كند. 

59. برگر، ملوین/ برگر، گیلدا. چرا كوتاه كردن مو دردناک نیست؟ پرسش و پاسخ هایی پیرامون بدن انسان. 
فاطمه به  آبادی. تهران: تیمورزاده، 1395. ۴8ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: اطالعات عمومی 

چكیده: بدن انسان از پیچیده ترین خلقت های خداست وكودكان همواره دوست دارند دربارۀ آن و چگونگی كاركرد اندام ها بدانند. 
در كتاب حاضر مخاطب به زبان ساده و با تصویر، جواب بعضی پرسش های خود در زمینۀ بدن انسان را می یابد. موضوعاتی كه 
در این كتاب مطرح می شوند، عبارت اند از: پوست و مو و برش مقطعی آن؛ عملكرد بدن، مقطع عرضی استخوان، مفصل زانو، 

مفصل آرنج؛ قلب و مقطع عرضی آن؛ حواس و مقطع عرضی گوش. در انتهای كتاب نیز نمایه  ای آمده است. 

6۰. پیرس، چارلز. چگونه پژوهش را بیاموزیم: چگونه دانش آموزانی پژوهشگر تربیت كنیم؟. رضا روحانی. تهران: 
دیبایه، 139۴. 18۴ص. رقعی 

مخاطب: معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
كلمات كلیدی: روش شناسی پژوهش، فنون و ابزار پژوهش، راهنمای آموزشی 

چكیده: كودكان پیش از ورود به مدرسه كشف های تازه می كنند و درپی آن سؤال طرح می كنند، به جست و جوی پاسخ می روند، 
از دیگران می پرسند و یافته هایشان را به اشتراک می گذارند. كتاب پیش رو می كوشد، برای تقویت این حس در دوران مدرسه و 
درآمیختن پژوهش با برنامۀ درسی رسمی آموزشی روش هایی عملی ارائه دهد. در بخش اول كتاب شیوۀ آماده سازی كالس و 
دانش آموزان برای پژوهش مطرح می شود. نحوۀ نهادینه  كردن عالقه به پژوهش با انجام پژوهش های داخل و خارج از كالس 

نیز در بخش دوم توضیح داده می شود. بحث روش ارزشیابی و ابزار آن نیز در فصل سوم آمده است. 

علوم 
تجربی
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61. پاركر، استیو. خودروها و دوچرخه ها چگونه كار می  كنند؟. افسانه حجتی طباطبائی. تهران: طالیی، 1395. ۴۰ص. 
رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: وسایل حمل و نقل، اطالعات 

چكیده: داشتن اطالعاتی دربارۀ انواع دوچرخه ها، موتورها وخودروها می تواند مورد عالقۀ بسیاری از نوجوانان باشد. كتاب حاضر 
اطالعاتی دربارۀ دوچرخه  ها)كوهستان و روسی(، موتورسیكلت ها و انواع خودروهای سواری و غیرسواری به مخاطب می دهد. 
همۀ این آموزش ها با تصویرهای دقیقی همراه هستند. طرح های كتاب مفاهیم كلیدی را نشان می دهند. كتاب با پیشینۀ چرخ، 
دوچرخه و وسایل نقلیۀ موتوری آغاز می شود و با تاریخچه و آیندۀ هر وسیلۀ نقلیه ادامه می یابد. در انتهای كتاب نیز واژه نا مه ای 

تخصصی آمده است. 

طاهره  تجربی.  علوم  آموزش  به  پرداختن  دشواری های  یادگیرنده:  مدارس  كتاب های  مجموعه  وین.  هارلن،   .62
رستگار. تهران: مرآت، 1395. 16۰ص. وزیری 

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدی: علوم، راهنمای تدریس 

چكیده: آموزش علوم تجربی به كودكان، تفكر آنان را نسبت به جهان هستی شكل می دهد. هدف اصلی كتاب حاضر كمک به 
معلمان در آموزش علوم تجربی و پاسخ دادن به پرسش های آنان است. در این كتاب نقش معلم از چند جنبه بررسی شده  است: 
شروع كاركردن، روش پرسش كردن و تشویق كودكان به یادداشت برداری. نویسنده كوشیده است به معلمان راه هایی نشان دهد 
تا بدانند چگونه به كودكان كمک كنند تا آن ها سؤال كنند، به طور دقیق مشاهده كنند، ارتباط برقراركنند و پژوهش ها را طراحی 

و تفسیر كنند. همچنین، معلمان را در زمینۀ سنجش صحیح به منظور یادگیری راهنمایی می كند. 

63. سیلوراستاین، الوین/ سیلوراستاین، ویرجینیا ...]و دیگران[. سالمت من: سالمت من: سبزی هایت را بخور! و شیرت 
را بنوش!. مریم نعمتی واحدی. تهران: تیمورزاده، 1395. 36ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: آموزش تغذیه، سالمتی 

چكیده: سالمتی نعمت بزرگی است و حفظ آن اهمیت بسیار دارد. مجموعه كتاب های »سالمت من« به مخاطب كمک می كنند 
با مشكالت كوچک و بزرگی كه سالمتی او را تهدید می كنند، روبه رو شود. كتاب حاضر به بیان اهمیت خوردن سبزی و شیر 
در حفظ سالمت بدن می پردازد. مخاطب با خواندن این كتاب می آموزد كه غذا چیست و در غذا چه چیزهایی هست، ویتامین ها 
و مواد معدنی مهم كدام ها هستند، هضم غذا چگونه است، دستگاه گوارش چه می كند، رژیم غذایی متعادل چیست و در نهایت 

تغذیۀ سالم چگونه است. 

6۴. یعقوبی كلورزی، پوراندخت. علوم تجربی برای دانشمندان فردا )بر اساس پرسش های تیمز و پروژه های علمی(. 
رشت: كادوسان، 139۴. 1۷9 ص. وزیری 

مخاطب: معلم، والدین 
كلمات كلیدی: علوم تجربی، پرسش ها، پروژه علمی، راهنمای آموزشی 

چكیده: این كتاب به صورت خودآموز برای معلمان و والدین در 9 فصل در زمینه علوم تجربی تألیف شده است. فصل اول دربارۀ 
آشنایی با تیمز است، در فصل دوم تعدادی از پرسش های قابل انتشار علوم تجربی در آزمون تیمز 1995 و در فصل های سوم تا 
پنجم، همه پرسش های قابل انتشار علوم تجربی جمعیت یک، در آزمون های تیمز 2۰۰3، 2۰۰۷ و 2۰11 به تفكیک و بر اساس 
سال، محتوا و سپس حیطه های مختلف شناختی، ترجمه و طبقه بندی گردیده است. فصل ششم نمونه سؤاالت مشابه با آزمون 
تیمز،  برای آمادگی، فصل هفتم تعدادی از پرسش ها، كلید پاسخ ها و در مواردی توضیح و تحلیل آموزشی همراه با محتوا ارائه 

شده است. دو فصل آخر پرسش هایی با رویكرد پروژه علمی همراه با توضیح تدوین گردیده است. 

علوم 
تجربی
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65. مهدیخانی، محمود. كتاب كار: كار علوم تجربی ششم دبستان. تهران: كاگو، 1395. 1۰۴ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ششم 
كلمات كلیدی: علوم تجربی، تمرین ها 

چكیده: كتاب های كار در یادگیری بهتر درس ها به دانش آموزان كمک می كنند. كتاب حاضر در ابتدا با ارائۀ »مفاهیم« هر 
درس كوشیده است دانش آموزان را به طور اجمالی با مطالب جدید درس ها آشنا كند. سپس تمرین های متنوعی را در قالب های 
گوناگون آورده تا دانش آموز بتواند آموخته هایش را مرور كند. پس از آن سؤال های تستی و دانستنی ها در هر درس گنجانده 

 شده اند. بعضی درس ها شامل تاریخچه و سرگرمی نیز هستند. 

66. وان كلیو، جانیس. بسته مدیریت كالسی: كتاب كار پروژه 1، نجوم )ابزاری برای رویكرد ارزشیابی فرآیند 
محور(/ كتاب كار پروژه 2، زیست شناسی )ابزاری برای رویكرد ارزشیابی فرآیند محور( و .... طاهره رستگار. 

تهران: مرآت، 1395. مجموعه 6 جلدی. رحلی 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: علوم تجربی، پروژه، آزمایش ها 

چكیده: به منظور عملیاتی شدن و اجرای صحیح ارزشیابی توصیفی، الزم است فعالیت های مرتبطی در این باره انجام گیرد. 
»پروژه« از جمله روش ها و ابزارهای این نوع ارزشیابی است كه مجموعه ای با عنوان كتاب كار پروژه در پنج درس فیزیک، 
نجوم، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی. در این زمینه منتشر شده است. این مجموعه شش جلدی شامل آزمایش های ساده ای 
می شوند كه با وسایل ساده قابل انجام  هستند. البته كتاب كاربرگ هایی را نیز دربرمی گیرد. این مجموعه یک كتاب راهنمای 

عملی و كاربردی نیز برای یادگیری استفاده از این مجموعه و به عنوان كمک معلمان دارد. 

6۷. علی محمدی، مجید/ باقری، طاهره ...]و دیگران[. مجموعه یوز: كتاب كار علوم پنجم دبستان. تهران: مبتكران/ 
پیشروان، 1395. 216ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم 

كلمات كلیدی: علوم، تمرین ها 

بر اساس  از مجموعۀ »یوز«  به دانش آموزان كمک می كنند. كتاب حاضر  یادگیری بهتر درس ها  كتاب های كار در  چكیده: 
تغییرات جدید كتاب درسی علوم پایۀ پنجم دبستان و منطبق با آن تنظیم شده است. هر فصل شامل این بخش ها می شود: 
درس نامه )توضیح متن درس و نكات مهم(، عبارت های درست و نادرست، پرسش های تشریحی، پرسش های درس، پرسش های 
مبتكرانه و پاسخ های آن ها. نمونه آزمون های پایان ترم نیز در كتاب گنجانده شده اند. پرسش های مبتكرانه برای دانش آموزان 

عالقه مند طراحی شده اند. 

68. گرانستورم، بریتا/ مانینگ، مایک. مدرسه طبیعت. فائزه فاطمی پور. مشهد: ضریح آفتاب، 1395. ۴8ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم 
كلمات كلیدی: طبیعت گردی، علوم زیستی، فعالیت های حسی - حركتی 

چكیده: طبیعت و شناخت آن از موضوعات قابل توجه كودكان است. كتاب حاضر مجموعه  ای است از پروژه هایی بسیار ساده و 
ابتدایی كه به صورت عملی توسط كودكان قابل انجام است. نویسنده كوشیده است با فعالیت هایی ساده و تمرین ها و بازی های 
مخاطب را به طبیعت ببرد و او را در عین سرگرم شدن، آموزش دهد. محتوای علمی این كتاب بر پایۀ علوم تجربی و به خصوص 
بخش زیستی بنا شده است و مخاطب دربارۀ موضوعاتی مثل »ردپا و مدفوع جانوران، كرم ها، چگونگی پراكنده شدن دانه ها، شب 
و ماه، زباله و آلودگی، دگردیسی، دانه، حبوبات، میوه و درخت كاج و بذر« نكاتی می آموزد. در همۀ صفحه های كتاب نكاتی در 

كادرهایی رنگی آمده اند كه توجه مخاطب را به ایمنی كار جلب می كنند. 

علوم 
تجربی
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69. حسینی خاله جیر، سید امیر محمد. یاور زمین. رودسر: جیسا، 1395. 2۴ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: محیط زیست، بازیافت زباله ها، آینده نگری 

چكیده: حفظ طبیعت و محیط زیست از موضوعات مورد توجه این روزهاست. در داستان حاضر، مخاطب به عنوان یاور زمین، 
از مشكالت و مسائلی كه زمین ما در برابر كم آبی و انباشت زباله دارد آگاه می شود. قهرمان این داستان »یاور زمین« معرفی 
و  دهد  نشان  مخاطب  به  را  آن  با  مبارزه  راه های  مسئله،  هر  بیان  می كوشد ضمن  نویسنده  داستان،  جای  جای  در  می شود. 
پیشنهادهایی كاماًل عملی و ملموس ارائه دهد. موضوعات اصلی كتاب عبارت اند از: وضعیت آب؛ گرمایش زمین؛ بحران زباله. 

۷۰. ایرانی، مرضیه/ خسرویان، فهیمه ...]و دیگران[. آموزه های پژوهش در عمل دوره آموزش ابتدایی. كرج: ملرد، 
1395. 16۰ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدی: پژوهش های تربیتی، آموزگاران، رفتار در مدرسه 

و  نتایج  بستن  به كار  و  دارند  مستقیم  ارتباط  داخل كالس های درس  جریان های  و  اتفاقات  با  معلمان  پژوهش های  چكیده: 
پیشنهادهای آنان به پیشرفت مدارس كمک می كند. كتاب حاضر مجموعه ای از پژوهش های معلمان ابتدایی را در برمی گیرد 
كه موضوع آن ها عبارت  است از: »بهبود روابط خانوادگی و كاهش اضطراب و استرس دانش آموزان، چگونگی كنترل بیش فعالی 
دانش آموزان كم توان ذهنی، راهكارهای كاربرد وسایل كمک آموزشی برای افزایش یادگیری ریاضی و ارائۀ راهكارهای عملی 
برای كاهش رفتارهای پرخاشگرانه و تقویت خواندن و نوشتن.« این پژوهش ها می توانند راهگشای حل مشكالت و اختالل های 

یادگیری دانش آموزان باشند. 

۷1. تفرشی  مطلق، مرضیه/ عیوقی، خدیجه ...]و دیگران[. آموزه های پژوهش در عمل دوره آموزش ابتدایی. كرج: 
ملرد، 1395. 1۴6ص. رقعی 

مخاطب: معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
كلمات كلیدی: پژوهش های تربیتی، آموزش و پرورش، آموزگاران 

و  نتایج  بستن  به كار  و  دارند  مستقیم  ارتباط  داخل كالس های درس  جریان های  و  اتفاقات  با  معلمان  پژوهش های  چكیده: 
پیشنهادهای آنان به پیشرفت مدارس كمک می كند. كتاب حاضر مجموعه ای از پژوهش های معلمان ابتدایی را در برمی گیرد 
كه موضوع آن ها عبارت  است از: »چگونه توانستم با استفاده از ورزش كالسی یادگیری دانش آموزانم را در درس ریاضی بهبود 
ارائۀ  تقویت نظم پذیری در دانش آموزان؛  برای  بخشم؛ راهكارهای عملی در جهت رفع اختالالت خواندن؛ راهكارهای عملی 
اختالل های  و  راهگشای حل مشكالت  پژوهش ها می توانند  این  یادگیری درس جغرافیا«.  اثر بخش كردن  برای  راهكارهایی 

یادگیری دانش آموزان باشند. 

۷2. الماسی، مژگان/ بابا، فاطمه ...]و دیگران[. آموزه های پژوهش در عمل مقطع ابتدایی. كرج: ملرد، 1395. 168ص. رقعی 
مخاطب: معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

كلمات كلیدی: آموزگاران، رفتار در مدرسه، پژوهش های تربیتی 

چكیده: معلمان در اثر سال ها كار و تمرین با دانش آموزان، تجربه هایی به دست می آورند كه اگر آن ها را در كالس به كار گیرند، 
موفقیت هایشان چندبرابر خواهد شد. كتاب حاضر مجموعه ای از پژوهش های آموزگاران ابتدایی را در برمی گیرد كه موضوع 
توجه  و  تمركز  بهبود  فعالیت های گروهی؛ چگونگی  در  مشاركت  به  دانش آموزان  ترغیب  »راهكارهای  از:  عبارت  است  آن ها 
دانش آموزان كالس اول؛ راهبردهای بهبود اختالل دیكته در دانش آموزان؛ چگونگی عالقمند كردن دانش آموزان كالس اول به 
قهرمانان داستان های شاهنامه«. این پژوهش ها می توانند راهگشای حل مشكالت و اختالل های یادگیری دانش آموزان باشند. 

علوم 
تجربی

علوم 
تربیتی
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 .1395 ملرد،  كرج:  ابتدایی.  مقطع  عمل  در  پژوهش  آموزه های  دیگران[.  ...]و  فهیمه  خسرویان،  لیال/  آردین،   .۷3
1۴8ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدی: آموزگاران، پژوهش های تربیتی، رفتار در مدرسه 

چكیده: معلمان در اثر سال ها كار و تمرین با دانش آموزان، تجربه هایی به دست می آورند كه اگر آن ها را در كالس به كارگیرند، 
برمی گیرد كه موضوع  را در  ابتدایی  آموزگاران  از پژوهش های  موفقیت هایشان چندبرابر خواهد شد. كتاب حاضر مجموعه ای 
آن ها عبارت  است از: »چگونه توانستم مشكل ناسازگاری دانش آموزم را كاهش دهم؛ راهبردهای رفع اختالل یادگیری امالی 
دانش آموزان با كمک وسایل بازی و بازی های سنتی؛ راهكارهای عالقمند كردن دانش آموزان كم توان ذهنی؛ بررسی راهكارهای 

هدفمندكردن تكالیف درسی«. این پژوهش ها می توانند راهگشای حل مشكالت و اختالل های یادگیری دانش آموزان باشند. 

۷۴. رضوانی، جمشید. ارزشیابی كیفی توصیفی با نگرش كاربردی. خواف: اخترنگار، 139۴. 112ص. رقعی 
مخاطب: معلم 

كلمات كلیدی: ارزشیابی آموزشی، راهنمایی حرفه ای 

چكیده: ارزشیابی كیفی توصیفی شیوه ای از ارزشیابی است كه اگر به درستی انجام شود، شناخت كاملی از رفتار و عملكرد 
فراگیرنده به دست می دهد. كتاب حاضر در فصل اول كلیات و ماهیت ارزشیابی كیفی توصیفی را بررسی می كند و در فصل بعد 
چگونگی این ارزشیابی را با توجه به ابزارهای آن )آزمون های عملكردی، خودسنجی، سنجش مشاهده ای، آزمون های كتبی، 
پرسش و پاسخ، پروژه و پوشۀ كار( توضیح می دهد. مباحث فصل سوم به بازخورد اختصاص دارد و فصل چهارم نیز نگاهی گذرا 

به آیندۀ این نوع ارزشیابی دارد. 

۷5. هیرش پازک، كتی/ گولینكف، روبرتا ...]و دیگران[. انشتین از فلش كارت استفاده نمی كرد. شاپور پشابادی. تهران: 
دانژه، 139۴. 383ص. رقعی 

مخاطب: والدین 
كلمات كلیدی: مراحل رشد و تحول، روان شناسی یادگیری 

چكیده: سرعت و شتاب زندگی امروز نباید فرصت كودكی كردن را از كودک بگیرد. كتاب حاضر نقدی است بر تعلیم و تربیت 
دنیای مدرن كه بیشتر در كشورهای پیشرفته جریان دارد. این اثر در 1۰ فصل، پس از شرح مستندی از گرفتاری والدین، دربارۀ 
یادگیری طبیعی كودكان، بازی با اعداد، زبان، خواندن و نوشتن، هوش، رشد خود انگاره و هوش اجتماعی به تفصیل بحث می كند. 
نویسندگان پس از آسیب شناسی وضع كنونی نشان می دهند كه بازی همچنان كورۀ یادگیری است و آنچه كودكان از آن محروم 
شده اند، فرصت بازی كردن است. كتاب دربارۀ هر موضوع به طور علمی صحبت می كند و سپس با ارائۀ نمونه های واقعی از 

زندگی واقعی، آن را به چالش می كشد و راه های مفیدی پیش پای مخاطب قرار می دهد. 

۷6. ام  فینزر، تورین. سفری پرماجرا در مسیر آموزش در مدارس والدورف. پروین عالمی. تهران: دانژه، 1395. 328ص. رقعی 
مخاطب: معلم 

كلمات كلیدی: روان شناسی، بلوغ، سرگذشت نامه ها، رفتار در مدرسه 

چكیده: خواندن تجربه های مدرسه داری می تواند به بهتر شدن كیفیت كار معلمان كمک كند. كتاب حاضر روایت آموزگاری 
موفق است كه هم توصیف دقیق ویژ گی های شناختی، عاطفی و اخالقی كودكان را در مراحل متفاوت رشد شامل می شود و هم 
چگونگی رابطۀ معلم با آن ها را. این آموزگار از بچه های مهد كودک سخن می گوید؛ هم از سن شكل گیری تصویرسازی ذهنی 
آن ها و مراحل اندیشیدن، احساس كردن و اراده  كردن و هم از آموزش خالق. نویسنده در عین حال كه نشان می دهد چگونه از 
بیان داستان های ملی و تاریخی و اجرای نمایش های كالسی، روح شجاعت و معنویت در بچه ها شكوفا می شود، موضوع نوجوانی 

و خصوصیات این دوره را نیز با خواننده در میان می گذارد. 

علوم 
تربیتی
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تهران: مؤسسه  آموزش.  اكتشافی در  یادگیری: رویكردها و روش های فعال و  لذت  منوچهر.  ۷۷. فضلی خانی، 
فرهنگی مدرسه برهان، 1395. 252ص. وزیری 
مخاطب: معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

كلمات كلیدی: راهنمای تدریس، مواد و روش های آموزشی، یادگیری فعال 

چكیده: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی محور توسعه و پیشرفت هر سازمانی محسوب می شود. هدف كتاب حاضر ارتقای 
یادگیری و كیفیت  بخشی به تعلیم و تربیت، ضمن تبیین رویكرد فعال و اكتشافی است كه در آن، برای نمونه، 26 روش تدریس 
ارائه شده است. كتاب در چهار فصل تدوین شده است كه عبارت اند از: مفهوم و تعریف یادگیری؛ طراحی آموزشی؛ بحث های 
نظری روش های تدریس؛ روش تدریس فعال، اكتشافی و مشاركتی. البته فصل چهارم مهم ترین بخش كتاب است و خود دو 
بخش دارد: معرفی ساختار و روش، و اجرای نمونۀ تدریس در درس های گوناگون. در این فصل نمونه های كاربردی بسیاری 

آمده اند. 

۷8. عباس زاده، حسین/ محمدی، مسعود ...]و دیگران[. آموزش امال فارسی سوم دبستان. مشهد: ضریح آفتاب، 1395. 
112ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم 

كلمات كلیدی: امالی فارسی، راهنمای آموزشی، آزمون ها 

چكیده: یادگیری امالی كلمات فارسی از جمله مهارت های ابتدایی تحصیل در دورۀ ابتدایی محسوب می شود. كتاب حاضر 
بر اساس روش ها و الگوهای جدید آموزش امال تنظیم شده است و می كوشد مدل های متنوع امال از جمله »خوشه ای، گروهی، 
مدادكاغذی، امال به خود، تقریری، از حفظ، جدولی، تركیبی، كلمه ای، ساخت كلمات جدید« و در نهایت 2۰ شیوه برای امال 
نویسی را به مخاطب معرفی كند. امالها به صورت درس به درس، به ترتیب درس های كتاب فارسی، تنظیم شده اند و در پایان 

بعضی درس ها بخش سرگرمی های علمی آموزشی آمده است. پس از هر چند درس نیز آزمون كلی امالیی دیده می شود. 

۷9. موسوی، سید  سعد. بابا آب داد: كتاب كار فارسی اول ابتدایی. شیراز: زرینه، 139۴. 1۴2ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، تمرین ها 

چكیده: نوآموزان پایۀ اول، پس از آشنایی با نشانه ها و حروف فارسی، عالقمند می شوند تمرین های بیشتری انجام دهند. كتاب 
حاضر شامل تكالیف و فعالیت های متنوعی است از قبیل جدول، تركیب صامت و مصوت، نشانه های فانتزی، تلفیق درس فارسی 
با درس های دیگر، رنگ آمیزی، نقاشی، داستان های روخوانی، و آزمونک. در پایان كتاب نیز تمرین هایی به عنوان تمرین های 

دوره ای آمده اند. 

8۰. احمدی  خوشكار، رویا. دیكته تصویری الفبای فارسی ویژه دانش آموزان اول ابتدایی. رویا احمدی خوشكار، 
1395. 183ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: امالی فارسی، تمرین ها، الفبا 

چكیده: دیكته از جمله اولین آموزه های كودكان در ورود به مدرسه است كه باید قبل از هر درسی به آن مسلط شوند. كتاب 
حاضر شامل درس هایی به منظور آموزش نوشتن كلمات است كه به صورت تمرین هایی با عنوان سرگرمی و جدول ارائه شده اند. 
تركیب  دوم،  و  اول  بخش های  تمرین های  است.  كلمات  در  نشانه  هر  كاربرد  نحوۀ  شناخت  منظور  به  كامل كن  تمرین های 
صامت ها و مصوت ها را به كودک می آموزند. جمله سازی نیز یكی از انواع تمرین های كتاب است كه به تثبیت دیكته و معنای 

كلمه در ذهن و كاربرد آن در جمله كمک می كند. 

علوم 
تربیتی

فارسی
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...]و دیگران[. راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی. تهران:  81. نیساری، سلیم/ اكبری شلدره، فریدون 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 139۴. 2۷2ص. وزیری 

مخاطب: معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، راهنمای آموزشی، آموزش ابتدایی 

چكیده: درس فارسی از درس های اساسی دورۀ ابتدایی است و كتاب حاضر در پاسخ به نیازهای دانشجویان، زبان آموزان و 
معلمان فارسی این دوره تدوین شده است. این اثر پنج فصل دارد. موضوع های فصل ها عبارت اند از: قلمرو دانش برنامه ریزی 
درسی و ارتباط برنامۀ درسی زبان آموزی با این حوزه، زبان و مهارت های زبانی شامل كاربردی ترین مطالب در خصوص آموزش 
مهارت های زبانی، مراحل رشد زبانی از كودكی تا دبستان و ویژگی های كودكان دبستانی و نظریه های یادگیری، دیدگاه های 

یاددهی یادگیری و مهم ترین روش های تدریس در آموزش زبان فارسی، و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی. 

82. صفارپور، عبدالرحمان. به من بیاموزید: راهبردها و طراحی آموزش گام به گام راهنمای معلم و والدین در آموزش 
مهارت های زبانی پایه به دانش آموزان اول ابتدایی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 139۴. 16۴ص. رحلی 

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدی: زبان آموزی، خط، راهنمای آموزشی، آموزش ابتدایی 

چكیده: از پیچیدیده ترین و سخت ترین جنبه های آموزش مهارت های زبانی به مبتدیان، یاددهی یادگیری مهارت های زبانی 
خواندن، نوشتن و روابط محاسباتی است كه نقش نمادهای خطی و نوشتاری را دارند. در كتاب حاضر تالش بر این است كه 
برای  پیش نیازهای الزم  نقاشی،  بازِی  راه  از  و  شود  تقویت  نوآموزان  دوست داشتنی، هوش  و  ساده  راهكارهای  از  استفاده  با 
آمادگی نوآموزان در جهت یاددهی یادگیری این موضوع فراهم شود. این كتاب در واقع راهنمای اولیا و آموزگار است در آموزش 

مهارت های پایه به دانش آموزان اول ابتدایی. 

83. ریزانه، صفورا/ كریمی هویه، شهناز. زنگ امال، زنگ بازی. اصفهان: سنا گستر، 1395. 12۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: امالی فارسی، تمرین ها 

چكیده: درس امال از مهم ترین درس های دورۀ ابتدایی و به خصوص سال اول است. كتاب حاضر پنج فصل دارد شامل حافظۀ 
دیداری، حافظۀ شنیداری، حساسیت شنیداری، افزایش دقت و نكات آموزشی امال كه در هر فصل یكی از مهارت های عصب 
شناختی را تقویت می كند. فعالیت های كتاب عبارت اند از انواع بازی مثل قصه سازی، قصه گویی، قیچی كلمات، جابه جا كردن 
حروف، جواب دادن به سؤال های داستانی، پیداكردن تفاوت تصویرها، نقطه گذاشتن برای كلمه ها، تغییر صداها و شمارش كلمات. 

8۴. درویشیان، مریم/ وسیع در، حمیرا. كتاب های كار: فارسی اول دبستان. كرج: گردوی دانش، 1395. 22۴ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، تمرین ها 

با  كتاب حاضر  است.  زبان آموزی  مهارت های چهارگانۀ  تقویت  دبستان  اول  فارسی  كتاب  اصلی  از هدف های  یكی  چكیده: 
درنظر گرفتن نیازهای كودكان این سن و متناسب با درک آنان، فعالیت هایی را برای تقویت مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، 
خواندن و نوشتن طراحی كرده است. كتاب در سه بخش نگاره ها و نشانه های 1 و2 تنظیم شده و بعد از 12 نگاره، نشانه ها آموزش 
داده  می شوند. فعالیت های كتاب عبارت اند از موارد كامل كردنی، پركردن جای خالی، تشخیص درست و نادرست، پیداكردن، و 

رنگ زدن نشانه. 

فارسی
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85. سید احمدی، فاطمه. كارآموز: فارسی پنجم دبستان. تهران: مهر و ماه نو، 1395. 1۴۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، موارد درسی 

چكیده: درس فارسی از جملۀ مهم ترین درس ها در دورۀ ابتدایی است. كتاب كار حاضر به آموزش درس فارسی پایۀ پنجم 
دبستان اختصاص دارد و مطابق با درس های كتاب درسی در شش فصل و 1۷ درس تنظیم شده است. در هر درس، واژه های 
مهم معنی شده اند. سپس خالصۀ درس آمده است. »بازی با دوستان، جدول، داستانک، پرسش های چهارگزینه ای و نام نامه« 

نیز بخش های انتهایی هر درس هستند. 

86. افضل خانی، فاطمه. كارآموز: فارسی چهارم دبستان. تهران: مهر و ماه نو، 1395. 132ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، موارد درسی 

چكیده: درس فارسی از جملۀ مهم ترین درس ها در دورۀ ابتدایی است. كتاب كار حاضر به آموزش درس فارسی پایۀ چهارم 
اختصاص دارد و مطابق با درس های كتاب درسی در هفت فصل و 1۷ درس تنظیم شده است. در هر درس، واژه های مهم 
معنی شده اند. سپس خالصۀ درس در قسمت »درس نامه« آمده است. در كارگاه تمرین، تعدادی تمرین مرتبط با درس دیده 
می شود و در بخش »درک و دریافت« تعدادی سؤال از مفهوم درس آمده است. »جدول، پرسش های چهارگزینه ای و نام نامه« 

نیز بخش های انتهایی هر درس هستند. 

8۷. علی محمدزاده، ثریا/ اخوان، زهرا. كتاب كار: كار فارسی سوم دبستان. تهران: كاگو، 1395. 136ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، تمرین ها، آزمون ها 

چكیده: درس فارسی پایۀ خواندن محسوب می شود. كتاب كار حاضر به منظور كمک به دانش آموز در درک بهتر درس های 
كتاب درسی فارسی، تعدادی سؤال متنوع از محتوای كتاب پایۀ ششم دبستان ارائه كرده است. كتاب در 1۷ درس، مطابق كتاب 
درسی، تنظیم شده است. در ابتدای كتاب، یک خودارزیابی ورودی آمده است. سپس هر درس در ابتدا اهداف را معرفی كرده و 
سپس مفاهیم شامل واژه نامه، تاریخ ادبیات و درس نامه را آورده است. پس از آن ، تمرین ها شامل انواعی از تمرین های درست 
و نادرست، كوتاه پاسخ، معنی و مفهوم، نگارشی و امالیی آمده اند. چند خود ارزیابی میان ترم و پایان ترم نیز در كتاب موجودند. 

88. شهبازیان، حبیب. كتاب كار: كار فارسی ششم دبستان. تهران: كاگو، 1395. 128ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ششم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، تمرین ها، آزمون ها 

چكیده: فارسی پایۀ خواندن در مدرسه محسوب می شود. كتاب كار حاضر به منظور كمک به دانش آموز در درک بهتر درس های 
كتاب درسی فارسی، تعدادی سؤال متنوع از محتوای كتاب پایۀ ششم دبستان ارائه كرده است. كتاب در شش فصل، مطابق كتاب 
درسی، تنظیم شده است. در هر فصل، ابتدا اهداف درس معرفی شده  و سپس مفاهیم شامل واژه نامه، تاریخ ادبیات و درس نامه 
آمده است. پس از آن ، تمرین ها شامل انواعی از تمرین های درست و نادرست، كوتاه پاسخ، معنی ومفهوم، نگارشی و امالیی. دو 

خود ارزیابی میان ترم و پایان ترم نیز در كتاب موجودند. 

فارسی
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89. راستین، اكرم/ خجسته، میترا. كتاب كار فارسی پایه اول دبستان. تهران: سالم كتاب، 1395. 1۰8ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، خواندن، نوشتن 

چكیده: خواندن و نوشتن از مهارت های اساسی هستند كه با دو مهارت گوش دادن و سخن  گفتن ارتباط اساسی دارند. ضرورت 
یادگیری این مهارت ها والدین را به سمت استفاده از كتاب های آموزشی می برد. كتاب حاضر بر پایۀ اصول یادگیری زبان فارسی 
و منطبق بر اهداف برنامۀ درسی و توجه به چهار مهارت زبان آموزی تدوین شده است. در هر درس، ابتدا یک متن خواندنی و 
سپس تمرین های مرتبط با هدف آمده اند. تمرین ها و فعالیت های تكمیلی نیز در هر درس گنجانده شده اند. كلمه های جدید هر 

درس اعراب گذاری شده اند تا خواندن آن ها آسان تر باشد. 

9۰. فتح آبادی، جواد. كتاب كار فارسی چهارم دبستان. تهران: سالم كتاب، 1395. 16۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، مواد درسی 

مهارت های  پرورش  و  رسمی  زبان  با  دانش آموزان  كردن  آشنا  دبستان،  دورۀ  در  زبان آموزی  مهم  اهداف  جمله  از  چكیده: 
خوانداری و نوشتاری است. كتاب حاضر می كوشد مشكالت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال چهارم دبستان را با تكیه بر 
ارزشیابی كیفی-توصیفی برطرف كند. در هر درس، به جنبه های آموزشی و آزمونی امال توجه شده است. جدول های بررسی 
به  مربوط  تمرین های  آورند.  به دست  دانش آموزان  از  دقیق تری  می دهند شناخت  فرصت  معلمان  به  كتاب  امالیی  اشكاالت 
نكته های زبانی و واژه آموزی فارسی، تمرین هایی برای بهبود و تقویت خواندن و درک مطلب، فعالیت های امالیی و نگارشی، و 

جدول و چیستان و لطیفه و سرگرمی از جمله فعالیت های كتاب هستند. 

91. فتح آبادی، جواد. كتاب كار فارسی و امال دوم دبستان. تهران: سالم كتاب، 1395. 12۰ ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم 

كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، امالی فارسی، تمرین ها 

چكیده: از جمله اهداف مهم زبان آموزی در دورۀ دبستان، آشنا كردن دانش آموزان با زبان رسمی و پرورش مهارت های خوانداری و نوشتاری 
است. كتاب حاضر می كوشد مشكالت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال دوم دبستان را با تكیه بر ارزشیابی كیفی-توصیفی برطرف كند. به 
خاطر اهمیت درست نویسی واژه ها، بخشی از فعالیت هر درس به امال اختصاص یافته و شامل جدول كلمات مهم هر درس، امالهای آزمونی 
برای كالس و منزل، و جدول های بررسی امال و فعالیت های آموزشی مربوط است. جدول های بررسی اشكاالت امالیی كتاب به معلمان فرصت 
می دهند شناخت دقیق تری از دانش آموزان به دست آورند. تمرین های مربوط به نكته های زبانی و واژه آموزی فارسی، تمرین هایی برای بهبود و 

تقویت خواندن و درک مطلب، فعالیت های امالیی و نگارشی، و جدول و چیستان و لطیفه و سرگرمی از جمله فعالیت های كتاب هستند. 

92. فتح آبادی، جواد. كتاب كار فارسی و امال سوم دبستان. تهران: سالم كتاب، 1395. 128 ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، امالی فارسی، آزمون ها، تمرین ها 

چكیده: زبان آموزی در دورۀ دبستان دانش آموزان را با زبان رسمی آشنا می كند و مهارت های خوانداری و نوشتاری را در آن ها 
می پرورد. كتاب حاضر می كوشد مشكالت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال سوم دبستان را با تكیه بر ارزشیابی كیفی-توصیفی 
برطرف كند. به خاطر اهمیت درست نویسی واژه ها، بخشی از فعالیت هر درس به امال اختصاص یافته و شامل جدول كلمات مهم 
هر درس، امالهای آزمونی برای كالس و منزل، و جدول های بررسی امال و فعالیت های آموزشی مربوط است. جدول های بررسی 
اشكاالت امالیی كتاب به معلمان فرصت می دهند شناخت دقیق تری از دانش آموزان به دست آورند. انواع آزمون های درک مطلب 
و چهارگزینه ای، تمرین های مربوط به نكته های زبانی و واژه آموزی فارسی، تمرین هایی برای بهبود و تقویت خواندن و درک 

مطلب، فعالیت های امالیی و نگارشی، و جدول و چیستان و لطیفه و سرگرمی از جمله فعالیت های كتاب هستند. 

فارسی
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كودكی:  مطالعات  و  كودک  ادبیات  دوساالنه  همایش  نخستین  مقاالت  مجموعه  حسین.  شیخ رضائی،   .93
ادبیات، كودک دیروز، كودک امروز. تهران: مؤسسه خانه كتاب، 1395. ۴12 ص. وزیری 

مخاطب: معلم/ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
كلمات كلیدی: مقاله ها، همایش ها 

چكیده: برخورداری از ادبیاتی با كیفیت برای كودكان از اركان غنا بخشیدن به زندگی فرهنگی و اجتماعی آنان است. در این 
كتاب سیر تحول مباحث مربوط به ادبیات كودک با ارائه مقاالتی از كارشناسان و متخصصان ادبیات كودک در چهار حوزه نوشتن 
برای صفحه نمایشگر، روش های خالق ترویج خواندن، نوشتن برای كودكان و برآمدن »فانتزی« به عنوان یک نوع ادبی جهانی 

بررسی شده است. 

9۴. رستمی زهان، ملیحه. یار دبستان فارسی چهارم ابتدایی. تهران: عصر میعاد، 1395. 96ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی 

چكیده: درس فارسی در دورۀ دبستان یكی از مهم ترین درس ها به شمار می رود. كتاب حاضر می كوشد با ارائۀ تمرین های 
بیشتر و روش های فعاالنه تر، درک مطالب مهم كتاب درسی فارسی سال چهارم دبستان را برای مخاطبان آسان تر سازد. كتاب 
مطابق كتاب درسی فارسی شامل 1۷ درس است و هر درس واژه نامه، زندگی نامۀ مختصری از شاعر یا نویسندۀ مربوط به آن 
نیز شامل نكات دستوری فارسی چهارم دبستان است كه  بر  می گیرد. بخش»لپ كالم«  را در  درس و تمرین های عملكردی 
توضیحات كامل دستور مربوطه را در خود گنجانده است. در پایان هر فصل نیز پرسش های چندگزینه ای آمده اند. این كتاب یک 

قلم سخنگو نیز به همراه دارد. 

95. جهانگیر، سارا/ شریفی گل زردی، فاطمه. یار دبستان فارسی سوم ابتدایی. تهران: عصر میعاد، 1395. 128ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم 
كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی 

چكیده: درس فارسی در دورۀ دبستان یكی از مهم ترین درس ها به شمار می رود. كتاب حاضر می كوشد با ارائۀ تمرین های بیشتر 
و روش های فعاالنه تر، درک مطالب مهم كتاب درسی فارسی سوم دبستان را برای مخاطبان آسان تر سازد. كتاب مطابق كتاب 
درسی فارسی، شامل 1۷ درس است و هر درس متن درس، تمرین های درست نادرست، درک مطلب، تمرین های عملكردی و 
پرسش های چندگزینه ای را در بر  می گیرد. بخش»لپ كالم« نیز شامل نكات دستوری فارسی سوم دبستان است كه توضیحات 

كامل دستور مربوطه را در خود گنجانده است. این كتاب یک قلم سخنگو نیز به همراه دارد. 

96. راستین، اكرم/ صادقی  ماژین، آمنه. یاردبستان فارسی دوم ابتدایی. تهران: عصر میعاد، 1395. 12۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم 

كلمات كلیدی: آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی 

چكیده: درس فارسی در دورۀ دبستان یكی از مهم ترین درس ها به شمار می رود. كتاب حاضر می كوشد با ارائۀ تمرین های بیشتر 
و روش های فعاالنه تر، درک مطالب مهم كتاب درسی فارسی دوم دبستان را برای مخاطبان آسان تر سازد. كتاب مطابق كتاب 
درسی فارسی، شامل 1۷ درس است و هر درس متن درس تمرین های درست نادرست، درک مطلب، تمرین های عملكردی و 
پرسش های چندگزینه ای را در بر  می گیرد. بخش»لپ كالم« نیز شامل نكات دستوری فارسی دوم دبستان است كه توضیحات 

كامل دستور مربوطه را در خود گنجانده است. این كتاب یک قلم سخنگو نیز به همراه دارد. 

فارسی
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كعبه/  معمار  علیه الّسالم،  ابراهیم  آفرینش جهان هستی/ حضرت  پیامبران:  از  قّصه هایی  فاطمه.  قدیانی،   .9۷
حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه الّسالم و .... تهران: برف، 1395. مجموعه 1۰ جلدی. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم 

كلمات كلیدی: پیامبران، زندگی نامه، داستان های مذهبی 

چكیده: داستان های بزرگان دینی را كودكان ما از همان روزهای ابتدای كودكی شنیده و خوانده اند. مجموعۀ 1۰ جلدی حاضر 
داستان زندگی چند تن از پیامبران و بزرگان دینی ماست. البته جلد اول به آفرینش جهان هستی پرداخته است. در جلدهای دیگر 

زندگی حضرت سلیمان، ابراهیم، ایوب، نوح، عیسی، ابراهیم، مریم، زكریا، موسی و اسماعیل آمده است. 

98. ایلخان، فاطمه. تمرین نوشتاری طرح سی و سه روزه قرآن كریم سوم دبستان.  فاطمه ایلخان، 1395. 
6۴ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم 

كلمات كلیدی: آموزش قرآن، مواد درسی 

چكیده: چند سالی است آموزش قرآن همگام با سوادآموزی و از سال اول ابتدایی آغاز شده است و درسال های بعد ادامه می یابد. 
در سال سوم نیز طرح 33 روزه اجرا می شود. كتاب حاضر برای دانش آموزان سال سوم ابتدایی و به منظور كمک به این طرح 
تدوین شده  است. كتاب شامل33 روز تمرین  است كه انواع آن ها عبارت اند از: وصل كردن كلمات، صداگذاری كلمات، تعیین 

تعداد بخش ها و كامل كردن جدول. در ابتدای هر درس، نكته ای به عنوان دانستنی نیز ارائه شده است. 

99. موسوی گرمارودی، افسانه. دایرة المعارف  پیامبران. تهران: محراب قلم، 1395. 138ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: پیامبران، زندگی نامه ها، دایرة المعارف  

از زندگی همۀ  پیامبران عالقه دارند. كتاب حاضر دایرة المعارفی است  كودكان به شنیدن و خواندن داستان زندگی  چكیده: 
پیامبرانی كه نام آن ها در قرآن آمده است. در مورد هر پیامبر، ابتدا خالصه ای از او و شرح لقب آن پیامبر آمده و سپس داستان 
ادریس)ع(،  از: آدم)ع(،  این مجموعه عبارت اند  پیامبران معرفی  شده در  او به طور مفصل شرح داده شده است. بعضی  زندگی 

ابراهیم)ع(، ایوب)ع(، موسی)ع(، یونس)ع(، سلیمان)ع(، عیسی)ع(، زكریا)ع( و الیاس)ع(. 

1۰۰. پناهی، سیما. قرآن مصور برای كودكان2 )به همراه شعرو داستان های جذاب از جز دوم قرآن(. كرج: 
آوای ویانا، 1395. 6۰ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

كلمات كلیدی: ترجمه های قرآن، داستان های قرآنی 

از  دوم  مجلد  حاضر  كتاب  هستند.  قرآن  از  اثرپذیری  آمادۀ  مطهر،  درون  و  پاک  ضمیر  داشتن  خاطر  به  كودكان  چكیده: 
مجموعه ای 3۰ جلدی است كه هر جلد آن شامل آیات برگزیدۀ یک جزء از قرآن است و این جلد كه ترجمۀ برخی از آیات جزء 
دوم قرآن كریم است، می كوشد با ترجمه ای ساده و روان از آیات، مفاهیم و پیام های قرآنی را در ذهن و دل كودكان ثبت و 
ضبط كند. رسم الخط این كتاب مطابق كتاب درسی و كم عالمت است. در انتهای هر بحث نیز بخشی با عنوان »فعالیت« در 

نظر گرفته شده است كه كودكان را به تجزیه و تحلیل آیۀ آن بخش ترغیب می كند. 

قرآن
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1۰1. حیدری  ابهری، غالمرضا. مهربان ترین پیامبر. تهران: محراب قلم، 1395. 1۷۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: پیامبران، زندگی نامه ها، شیوه زندگی 

چكیده: داستان زندگی حضرت محمد)ص( خواندنی است. این كتاب كوشیده است در 1۰ فصل مخاطب را به طور كامل با 
پیامبر آشنا كند. فصل اول به شرح زندگی پیامبر و فصل دوم به سبک زندگی او می پردازد. در فصل سوم سخنان او آمده است. 
در فصل های چهارم و پنجم حكایت های كوتاه و بلندی دربارۀ او به چشم می خورند. فصل شش به قصه گویی های پیامبر و فصل 
هفت به پیامبر در قرآن پرداخته اند. پاسخ به سؤاالت شما دربارۀ پیامبر، آثار تاریخی مذهبی مكه، و آثار تاریخی مذهبی مدینه، 

به ترتیب عنوان های فصل های بعدی هستند. 

1۰2. ضرغامیان، مهدی. دایرةالمعارف محیط زیست و زندگی. تهران: محراب قلم، 1395. 98ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: محیط زیست، تربیت، رفتار اجتماعی 

چكیده: محیط زیست به توجه و نگهداری ویژه نیاز دارد، درحالی كه انسان ها ناخواسته در حال نابودی آن هستند. نویسندۀ 
كتاب حاضر معتقد است كودكان و نوجوانان بهترین افرادی هستند كه می توانند این خطر را دور كنند. به همین منظور در كتاب 
نابودی آن، و  با آن، چهره های محیط زیست، عوامل  انسان  با معنا و مفهوم محیط زیست، رابطۀ  را  خود می كوشد مخاطب 
همچنین دوستان محیط زیست )كودكان و نوجوانان( آشنا كند تا آنان را برای فرداهای كشور و سازندگی آن تربیت كرده باشد. 

مطالب كتاب با تصویرها همراه شده اند و خسته  كننده و یكنواخت نیستند. 

1۰3.  فارندون، جان. صد حقیقت: 1۰۰ حقیقت درباره دانشمندان بزرگ. عباس زارعی. قزوین: سایه گستر، 
1395. ۴۰ ص. رحلی 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: دانشمندان، اختراعات علمی، اسرار علم، تاریخ علم 

چكیده: دانشمند كسی است كه دربارۀ جهان و عملكرد آن مطالعه می كند. در كتاب پیش رو، مخاطب با دانشمندان، 
شناخت  می  شود.  آشنا   جهان  نقاط  در  علمی  درخشش های  و  ریاضی  مثل  علومی  شگفتی های  آن ها،  كار  روش 
دانشمندانی مثل داوینچی، گالیله و هوک و كشف میكروب توسط او، نیوتن و حركت، لینه، شیمی دانانی مثل بویل و 
دالتون، فارادی و فیزیک، داروین و نظریۀ تكامل تدریجی، ماری كوری، دانش هسته ای و عالمان آن و فضاشناسانی 

مثل هابل، او را با علم و تاریخ آن مواجه  می كند. 

1۰۴. دو البدویر، كامیال. صد حقیقت: 1۰۰ حقیقت درباره حیوانات شب زی. بیتا صادقیان. قزوین: سایه گستر، 
1395. ۴8 ص. رحلی 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: زندگی حیوانات، علوم زیستی 

می شود  آشنا  حیواناتی  با  كتاب  این  در  مخاطب  كرد.  تقسیم  بسیاری  دسته های  به  می توان  را  حیوانات  چكیده: 
كه شب ها زندگی می كنند. آن ها را می شناسد و دربارۀ حس فوق العاده، چشمان تیزبین و بینی های حساس آن ها 
می خواند. حشرات شب زی، حشره خواران، جوندگان، كیسه داران نیمه شب و خزندگان  بی قرار از دیگر مباحث این كتاب 

هستند كه همگی با تصویرهای رنگی و بزرگ ارائه شده اند. 

قرآن

مرجع
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1۰5. كلی بورن، آنا. صد حقیقت: 1۰۰ حقیقت درباره زمین بیكران. حمید رضا علیجانی. قزوین: سایه گستر، 
1395. ۴8 ص. رحلی 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: زمین، زمین شناسی، اطالعات عمومی 

چكیده: داشتن اطالعات دربارۀ زمین و پدیده های طبیعی آن برای همگان جالب است. كتاب حاضر دربارۀ پدیده های زمین 
مثل آتش فشان ها و طغیانگری آن ها، چشمه های داغ و آب فشان ها، رودها و آبشارها، اعماق زمین، سونامی های وحشتناک، 
صحراها، یخچال ها و كوه های یخی، اقیانوس ها، باران ها، برف و یخبندان، تورنادو، توفان های مخوف و خشک سالی ها 

اطالعاتی به مخاطب می دهد. همۀ این موارد با تصویرهای دقیقی ارائه شده اند تا مخاطب را جذب كنند. 

1۰6. بكلیک، سو. صد حقیقت: 1۰۰ حقیقت درباره ستاره شناسی. سیده سودابه احمدی. قزوین: سایه گستر، 
1395. ۴8 ص. رحلی 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: نجوم، اجرام آسمانی، اسرار علم 

نقشه برداری  كوچک،  و  بزرگ  سیاره های  فضا،  در  انسان  جای  ستارگان،  خانوادۀ  دربارۀ  حاضر  كتاب  چكیده: 
آیندۀ  و  رصدخانه ها  آن ها،  كار  چگونگی  و  تلسكوپ ها  اولین  سرگردان،  ستاره های  زمان،  محاسبۀ  ستاره ها،  از 
را  مخاطب  تا  شده اند  ارائه  دقیقی  تصویرهای  با  موارد  این  همۀ  می دهد.  مخاطب  به  اطالعاتی  ستاره شناسی 

كنند.  جذب 

1۰۷. رایلی، پیتر. صد حقیقت: 1۰۰ حقیقت درباره  سیاره زمین. مرتضی سعید پور. قزوین: سایه گستر، 1395. 
۴8 ص. رحلی 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: زمین، زمین شناسی، جغرافیای طبیعی 

حاضر  كتاب  است.  قابل سكونت  سیارۀ  تنها  حاضر  حال  در  و  منظومۀ شمسی  سیاره های  از  یكی  زمین  چكیده: 
دربارۀ چگونگی به وجود آمدن این سیاره، چرخش آن، درون زمین، سنگواره ها، رسوب ها، سنگ ها، كوه ها و لرزش 
آن اطالعاتی به مخاطب نوجوان می دهد. گنجینۀ زمین، غارهای ژرف، آب و هوای سركش، جنگل های شگفت و 
دنیای آب از دیگر محتویات كتاب هستند. نویسنده در انتها نیز دربارۀ مراقبت از زمین اطالعاتی به مخاطب می دهد. 

1۰8. دو البدویر، كامیال. صد حقیقت: 1۰۰ حقیقت درباره  میمون ها. بیتا صادقیان. قزوین: سایه گستر، 1395. 
۴8 ص. رحلی 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: زندگی حیوانات، علوم زیستی 

با  با انسان ها شباهت ظاهری دارند. مخاطب در این كتاب  چكیده: میمون ها دستۀ بزرگی از حیوانات هستند كه 
مكک ها،  بابون ها،  بونوبوها،  گوریل ها،  اورانگ اوتان ها،  »گیبون ها،  می شود.  آشنا  انسان  نزدیک  خویشاوندان  این 
شامپانزه های جهنده و لمورهای جهنده« انواعی از این جانوران هستند. راه های برقراری ارتباط این حیوانات، نحوۀ 
حركتشان، دوست و دشمنشان و خطر انقراضشان نیز از جمله موضوعاتی هستند كه در این كتاب به آن ها پرداخته 

شده است. 

مرجع
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1۰9. كیومرثی، معصومه. اكو امتحان: اكو امتحان مطالعات اجتماعی ششم دبستان. تهران: كاگو، 1395. 28ص. 
رحلی 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: ششم 

كلمات كلیدی: اجتماعی، آزمون ها، امتحانات 

مجموعۀ  از  حاضر  كتاب  درسی.  كتاب های  درس های  بیشتر  مرور  و  تمرین  برای  هستند  منابعی  كار  كتاب های  چكیده: 
»اكوكار علوم اجتماعی« آزمون هایی از درس اجتماعی پایۀ ششم ارائه می دهد. كتاب شامل دو خود ارزیابی  پایان نوبت اول و 
شش خودارزیابی نوبت دوم است كه همگی سؤال های آن ها دارای ارجاع به درس یا فصل كتاب درسی هستند. انواع دیگر 
خودارزیابی های كتاب عبارت اند از: »پوششی« )سؤال هایی كه طراحان به آن ها توجه نكرده اند(؛ »احتمالی«) بر مبنای سؤال های 
پرتكرار(. پاسخ نامه ای كاماًل تشریحی در انتها آمده است. در انتهای كتاب، فلش كارت هایی از هر درس، مبتنی بر نكات مهم 

درس ها و خالصۀ آن ها، مخاطب را در جمع بندی مطالب كمک می كنند. 

11۰. رمضانی، عباس. همراه با تاریخ: قصه زندگی تیمور لنگ. تهران: كتاب  تارا، 1395. ۴۰ ص. رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: سرگذشتنامه، داستان های تاریخی 

چكیده: تاریخ شخصیت های بزرگی را در خود داشته است كه بعضی مؤثر و سازنده بوده اند و بعضی دیگر مخرب و 
ویرانگر. كتاب حاضر از مجموعۀ »همراه با تاریخ« به شرح زندگی تیمور لنگ می پردازد؛ مردی كه بسیار خشونت و 
قتل عام كرده و درعین حال، هنرمندان و دانشمندان شهرهای بسیاری را به سمرقند فراخوانده  است. كتاب از ابتدای 
او و قتل و  از فرماندهی  او به تیمور، سپس  نامیده شدن  او، علت  زندگی تیمور، خواب پدرش دربارۀ به دنیا آمدن 
غارت فراوانش و شهرهایی كه فتح كرده و در نهایت هم از آخرین آرزویش كه فتح چین بوده است، سخن می گوید.

111. رمضانی، عباس. همراه با تاریخ: قصه زندگی چنگیزخان مغول. تهران: كتاب  تارا، 1395. ۴۰ ص. رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: سرگذشتنامه، داستان های تاریخی 

چكیده: تاریخ شخصیت های بزرگی را در خود داشته است كه بعضی مؤثر و سازنده بوده اند و بعضی دیگر مخرب و 
ویرانگر. كتاب حاضر از مجموعۀ »همراه با تاریخ« به شرح زندگی چنگیزخان مغول می پردازد؛ مردی كه قبایل مغول 
را متحد ساخت و با فتح قسمت های بزرگی از آسیا، حكومت مغول را پایه گذاری كرد. در این كتاب، از ابتدای زندگی 
چنگیز كه تموچین نام داشت، تا آرزوی او برای فتح چین، حملۀ او به ایران و چگونگی تصرف آن و در نهایت نیز 

مرگ او در اثر رم كردن اسبش، مطالبی می خوانیم. 

112. رمضانی، عباس. همراه با تاریخ: قصه زندگی خسرو انوشیروان. تهران: كتاب  تارا، 1395. 32 ص. رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: سرگذشتنامه، داستان های تاریخی 

چكیده: تاریخ شخصیت های بزرگی را در خود داشته است كه بعضی مؤثر و سازنده بوده اند و بعضی دیگر مخرب و 
ویرانگر. كتاب حاضر از مجموعۀ »همراه با تاریخ« به شرح زندگی خسروانوشیروان می پردازد؛ مردی كه به دادگری 
و سحرخیزی معروف بود. در این كتاب، از ابتدای زندگی او، وزیرش بزرگمهر، ساخت ایوان مدائن، برزویۀ طبیب و 
كتاب كلیله و دمنه و انتخاب هرمز به عنوان جانشین او، مطالبی می خوانیم. دوران پادشاهی انوشیروان درخشان ترین 

دورۀ عهد ساسانی بود و در آن آرامش بر كشور حكم فرما بود. 

مطالعات 
اجتماعی
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و  كودكان  فكری  پرورش  كانون  تهران:  ایران.  در  ورزش  چوگان: سرگذشت  و  گوی  جمال الدین.  اكرمی،   .113
نوجوانان، 1395. ۴6ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: ششم 

كلمات كلیدی: ورزش، تاریخ باستان، فرهنگ 

چكیده: هر انسانی دوست دارد دربارۀ فرهنگ و تمدن سرزمین خویش بداند و چه خوب است كه این آشنایی از كودكی حاصل شود. 
كتاب »گوی و چوگان« از مجموعۀ »نیاكان ما« به موضوع ورزش های باستانی ایران، در محدودۀ زمانی بعد از ورود اسالم به ایران، 
می پردازد. نویسنده كوشیده است با بیان تاریخی ورزش باستانی چوگان و شرح احوال و داستان های انجام این بازی در تاریخ این سرزمین، 
مخاطب را با ورزش چوگان و دیگر ورزش های باستانی مثل ورزش زورخانه ای آشنا كند. كتاب به گونه ای تنظیم شده است كه متن و 

تصویر هر كدام در صفحه هایی جداگانه قرار گرفته اند و تصویرهای بزرگ و كاماًل مرتبط با متن، خود گویای محتوا باشند. 

11۴. ابراهیمی، نادر. یادگارهای نادرابراهیمی: ما مسلمان های این آب و خاكیم/ ما زرتشتیان این آب و خاكیم. 
تهران: شهر قلم، 1395. مجموعه 2 جلدی. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: مسلمان، اسالم، زرتشت، دین 

چكیده: در سرزمین اسالمی ما ایران، بیشتر كودكان مسلمان هستند، اما دین زرتشت نیز از جمله ادیانی است كه در ایران 
و  بسیار ساده  زبانی  به  است،  ایرانی،  بلندآوازۀ  ابراهیمی، شاعر  نادر  از سروده های  دارد. مجموعۀ دوجلدی حاضر كه  پیروانی 
دوستانه، با مخاطب دربارۀ دین زرتشت و نیز دین اسالم صحبت می كند. در كتاب »ما مسلمان های این آب و خاكیم« دربارۀ 
ویژگی های اسالم، دلیل اسالم آوردن مسلمانان و بزرگان این دین می گوید. مخاطب در كتاب »ما زرتشتیان این آب و خاكیم« 

نیز با شعار اصلی زرتشت آشنا می شود و دربارۀ آیین های سنتی زرتشتی و به خصوص جشن های معروف آن ها می خواند. 

115. شمسی، مرتضی. آموزش فرهنگ ترافیك )1(/ )2(. زنجان: صفیر سیمرغ، 1395. مجموعه 2 جلدی. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم 
كلمات كلیدی: ترافیک، وسایل نقلیه 

چكیده: آشناكردن كودكان با ترافیک و عالئم مربوط به آن به رشد فرهنگ ترافیک در بزرگ سالی كمک می كند. مجموعۀ دو 
جلدی حاضر می كوشد دربارۀ مفاهیم مربوط به ترافیک، به زبان ساده و كودكانه، توضیحاتی به مخاطب بدهد. قواعد مربوط به 
عبور و مرور در خیابان، سوار شدن به وسایل نقلیۀ عمومی، گذشتن از روی پل عابر پیاده و خواندن تابلوها و عالئم راهنمایی و 

رانندگی از جمله مباحث این مجموعه به شمار می روند. 

116. آدامز، كریستوفر/ بوچ، كریستوفر جی. از همین كه هستم، خوش حالم. منصوره شریفی/ حمید نمازیها. تهران: 
آوای هانا، 1395. 36ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم 

كلمات كلیدی: عزت نفس، رشد شخصیت 

چكیده: عزت نفس ایجادكردن در كسی یعنی به او كمک كنیم خودش باشد. كتاب حاضر می كوشد در راستای این موضوع، 
1۴ نكتۀ مهم را به او یادآوری كند تا عزت نفسش تقویت شود. هر نكته به موضوعی تأكید می كند و در واقع كلیدی است 
برای مخاطب، تا آن را باور كند و خودش را بهتر بشناسد. اتفاق ها و اشتباه ها را نیز بپذیرد و با حل و رویارویی با آن ها خود را 

توانمند سازد. 

مطالعات 
اجتماعی

مهارت های 
زندگی
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 ۴۰ مزاحم!:  اسباب بازی های  نكته ای:   ۴۰ كوچک  كتاب های  دیگران[.  ...]و  ابراهیم  اصالنی،  لیال/  سلیقه دار،   .11۷
نكته راهنمای والدین برای خرید اسباب بازی  و  سرگرمی های امروزی/ خاله خرسه نباش: ۴۰ نكته برای 

شناخت خطاهای تربیتی والدین و .... تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 1395. مجموعه 5 جلدی. بیاضی 
مخاطب: والدین/ معلم 

كلمات كلیدی: روابط، آداب معاشرت، نوجوانان، آموزش والدین، تربیت 

در  است.  جلدی  پنج  حاضر  مجموعۀ  دارد.  راهنمایی  و  تقویت  به  نیاز  اجتماعی  صحیح  رفتار  برقراری  چكیده: 
 1 جلد  است.  كرده  ارائه  مخاطب  به  راهنما  عنوان  به  را  نكته  چهل  نویسنده  و  بوده  توجه  مورد  موضوعی  جلد  هر 
جلد  در  و  داده اند  قرار  مخاطب  را  والدین   ۴ و   3  ،2 جلدهای  دانش آموزان.  با  ارتباط  برقراری  برای  است  معلمان   راهنمای 
جلد5 نوجوانان برای داشتن روابط و معاشرت صحیح با دیگران مورد نظر بوده اند. نكته  ها به صورت كوتاه و با توضیح مختصر 

ارائه  شده اند. 

118. یانكی، كریس/ نلسون، ماریان. امروز چقدر با دیگران همدل بوده ای؟. فرزانه خونگرم الكه. تهران: آوای هانا، 
139۴. 26ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم 

كلمات كلیدی: مهارت های آموزشی، مهارت های رفتاری، داستان 

چكیده: درک دیگران و دانستن حال آن ها و كمک به آن ها به رشد اخالقی انسان می انجامد. كتاب حاضر با طرح موضوع 
همدلی می كوشد مخاطب كودک را نسبت به این حس هشیار سازد. نویسنده مواردی را مثال می آورد كه هر كودكی تجربه 
كرده است. به این ترتیب، او را به اندیشه دربارۀ این شرایط وامی دارد تا بتواند بهتر دیگران را درک كند و با آن ها همدلی كند. 
این موضوع در واقع یكی از مهارت های زندگی است كه سازمان بهداشت جهانی تقویت آن ها را در كودكان توصیه كرده است. 

119. حسین زاده  سرشكی، فاطمه/ میرزایی، پریسا ...]و دیگران[. تربیت اقتصادی كودک. قم: سفیر صادق، 1395. 88ص. رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: اقتصاد، زندگی اسالمی، كار و زندگی 

چكیده: تأمین نیازهای مادی و داشتن اقتدار اقتصادی یكی از مهارت هایی است كه الزم است برای زندگی در دنیای پیش رو 
به آن مجهز باشیم. كتاب حاضر موضوع تربیت اقتصادی كودک را مورد توجه قرارداده وكوشیده است با ایجاد جهاد اقتصادی، در 
جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گامی بردارد. كتاب در مقدمه دربارۀ سواد مالی و ضرورت آموزش آن به كودكان صحبت می كند. 
سپس در فصل اول تفكر اقتصادی را مطرح می كند و در ادامه مهارت های اقتصادی را برمی شمارد؛ اعم از مصرف كاالی داخلی، 
محافظت از اموال، خرید بر اساس نیاز، درک صحیح از پول و آموزش ارزش افزوده. در فصل سوم نیز احكام اقتصادی شامل 

كسب درآمد حالل و حرام، مالكیت كودک و خمس و زكات مطرح شده اند. 

12۰. متولی، علی رضا. سبک زندگی برای كودكان: خانواده بزرگ من: كتابی درباره اهمیت خانواده برای كودكان/ خانواده من: 
كتابی درباره اهمیت خانواده برای كودكان و .... تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1395. مجموعه 6 جلدی. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم 

كلمات كلیدی: زندگی اجتماعی، رفتار، داستان های فكری 

چكیده: مهارت های زندگی باید از كودكی آموخته شوند تا كودكان سبک زندگی درستی را درپیش بگیرند. مجموعۀ حاضر در 
شش جلد می كوشد دربارۀ نكاتی مثل »اهمیت خانواده، رازهای بگو و مگو، سؤال كردن، رفتارهای ناپسند، مشكالت احساسی 
و راه های برخورد با آن ها« برای كودک قصه هایی تعریف كند و با ارائۀ مثال هایی از زندگی واقعی، او را راهنمایی كند با این 
موضوعات چگونه برخورد كند. در بعضی از جلدهای این مجموعه، در پایان كتاب، یافته های كودک فهرست شده اند. در بعضی 
دیگر توصیه هایی برای پدر و مادرها آمده اند و در یكی از جلدها نیز كودک باید دربارۀ مشكالت خودش، در خود كتاب، بنویسد. 

مهارت های 
زندگی
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121. اینس، شونا. چی مثل چیه؟: خانواده مثل یك كیك است/ دوستی مثل یك االكلنگ است/ زمین بازی مثل 
یك جنگل است و .... افسانه شعبان نژاد. تهران: لوپه تو، 1395. مجموعه 8 جلدی. خشتی كوچک 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم 

كلمات كلیدی: مهارت های رفتاری، شیوۀ زندگی 

چكیده: مجموعۀ »چی مثل چیه« برای كودک و به زبان كودكانه، از موضوع هایی مثل عشق، زندگی، دوستی، دنیای مجازی، جدایی 
والدین و مرگ می گوید. نویسنده در هر كتاب از این مجموعۀ هشت جلدی موضوع اصلی كتاب را به چیزی شبیه می داند. برای مثال 
خانواده را به كیک، زندگی را به باد، و دوستی را به االكلنگ تشبیه كرده و در هر داستان شباهت های بین آن ها را ذكر كرده است. به این 
ترتیب، كوشیده است مخاطب را با ویژگی های آنچه موضوع كتاب است، آشنا كند. عنوان های بعضی از كتاب های این مجموعه عبارت اند 

از: تو مثل خودت هستی؛ عشق مثل یک درخت است؛ نگرانی مثل ابر است؛ اینترنت مثل یک گودال است. 

122. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم: خجالت/ خشم/ شادی و .... نوشین جعفری. تهران: با فرزندان، 1395. 
مجموعه 9 جلدی. خشتی كوچک 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 

كلمات كلیدی: عواطف، روانشناسی، داستان های آموزنده 

چكیده: شناخت احساسات به ما كمک می كند بر رفتارهایمان تسلط بیشتری داشته  باشیم. مجموعۀ نه جلدی حاضر در هر جلد 
به یک موضوع رفتاری می پردازد: غرور، حسادت، مقصربودن، غم، شادی، خشم، ترس، اعتماد به نفس و خجالت. هر جلد شامل 
داستان هایی ساده و كودكانه و البته مبتنی بر زندگی واقعی است و مخاطب، در ضمن خواندن ماجرا، متوجه چگونگی و چیستی 

این حس و نحوۀ مواجهه با آن می شود. 

123. بی نیاز، سعید. راهنمای تدریس مهارت های زندگی دوره اول دبستان ویژه مربیان. تهران: شركت تعاونی 
خدمات نشر سرمشق، 1395. 56ص. وزیری 

مخاطب: معلم/ مشاور 
كلمات كلیدی: مهارت های اجتماعی، راهنمای تدریس 

برای  است  مربیان  راهنمای  كتاب حاضر  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  كه  است  زندگی چند سالی  ده گانۀ  مهارت های  چكیده: 
چگونگی آموزش این مهارت ها به دانش آموزان دورۀ اول دبستان. كتاب 1۰ فصل دارد كه در هر فصل یكی از مهارت ها را شرح 
می دهد و ویژگی های رشدی دانش آموزان سال های اول تا سوم دبستان را به ترتیب ذكر می كند. سپس برای هر پایه، به ترتیب 
درس های اصلی مجموعه كتاب های »مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان«، و براساس قصه ای كه در كتاب اصلی 

آمده است، تمرین ها و چگونگی انجام فعالیت ها شرح داده می شود. 

12۴. ركا، نوریا/ كركو، رزا ام. مراقب رفتارتان در تعطیالت باشید. پارمیس كشاورزی/ شاهرخ طهمورس زاده. تهران: 
تیمورزاده، 1395. 36ص. خشتی كوچک 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم 

كلمات كلیدی: رفتار اجتماعی، بهداشت روانی، مهارت های اجتماعی 

بر عهده  را  بروز دهند و مسئولیت هایی  به محیط، رفتار مناسب  با توجه  یاد بگیرند در هر شرایطی و  باید  كودكان  چكیده: 
بگیرند. كتاب حاضر از مجموعه كتاب های »مراقب رفتارتان باشید«، به موضوع رفتار در تعطیالت اختصاص دارد. نویسنده با 
بیان ماجراهای روزهای تعطیل شخصیت های داستانی خود، می كوشد نحوۀ رفتار صحیح را به كودكان بیاموزد. كتاب شامل 
فعالیت هایی می شود كه برای تعطیالت تابستانی مناسب هستند. در صفحه های پایانی نیز راهنمایی برای والدین آمده است تا 

بتوانند همگام با آموزه های كتاب، با فرزند خود به درستی رفتار كنند. 

مهارت های 
زندگی
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دومی ها،  اولی ها،  برای  دبستان  دانش آموزان  برای  زندگی  مهارت های  طیبه.  قادری،  سعید/  بی نیاز،   .125
سومی ها. تهران: شركت تعاونی خدمات نشر سرمشق، 1395. مجموعه 3 جلدی. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم 

كلمات كلیدی: مهارت های زندگی، روابط اجتماعی، روان شناسی، داستان های اخالق 

چكیده: سازمان جهانی بهداشت مجموعۀ 1۰ مهارت را به  عنوان مهارت های زندگی معرفی كرده است كه این مهارت ها در 
كشورهای بسیاری تدریس می شوند. هدف از مجموعۀ سه  جلدی حاضر یاددادن این مهارت ها در سه پایه اول، دوم وسوم است. 
در هر جلد كه برای یكی از پایه های دورۀ دبستان و متناسب با سن دانش آموز درنظر گرفته  شده است، هر 1۰ مهارت آموزش 
باشد و  آموختن آن لذت بخش تر  تا  تمرین و یک داستان طراحی شده است  بازی، یک  برای هر مهارت یک  داده می شوند. 

دانش آموز بهتر درگیر یادگیری شود. 

126. هیوبنر، دان. وقتی خیلی نگرانی چكار می كنی؟. فرزانه خونگرم الكه. تهران: آوای هانا، 1395. 8۰ص. وزیری 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: اضطراب، روان شناسی نوجوان 

چكیده: كنترل خود و غلبه بر احساس اضطراب و نگرانی از جمله مواردی است كه همگان باید بیاموزند. كتاب حاضر به موضوع 
نگرانی و استرس می پردازد. در واقع، نویسنده كوشیده است راهنمایی به كودک و نوجوان ارائه دهد تا هنگام نگرانی، بكوشد بر 
احساس نامطلوب خویش غلبه كند. در فصل اول كتاب مخاطب به چالش كشیده می شود تا دربارۀ نگرانی های خود بیبندیشد. 
سپس تعریف نگرانی را می خواند و می آموزد چگونه از شروع آن باخبر شود، آن را به عقب براند، وقت كمتری صرف آن كند، با 

نگرانی اش گفت و گو كند، خودش را بازسازی كند و نگرانی را از خود دور كند. 

12۷. مهاجرانی، سید محمد. خدای ما چه جوریه؟: از همه چیز خبر دارد/ بر همه كار تواناست/ زبان حیوانات را 
می فهمد و .... تهران: قدیانی، 1395. مجموعه 1۰ جلدی. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم/ سوم/ چهارم 

كلمات كلیدی: صفات خداوند، شناخت 

چكیده: دانستن صفات و ویژگی های خداوند و شناخت بیشتر او، به انسان كمک می كند آگاهانه تر او را پرستش كند. مجموعۀ 
»خدای ما چه جوریه؟« در1۰جلد، به زبان كودكانه و با استفاده از آیات قرآن، یعنی كالم خداوند، او را به مخاطب معرفی می كند. 
نویسنده در هر جلد با بیان نمونه هایی از زندگی واقعی، توجه مخاطب را به صفت ویژه ای از پروردگار جلب می كند و به این 
ترتیب به او نشان می دهد كه خداوند، برعكس همۀ انسان ها و موجودات، كامل و بر همه چیز آگاه و تواناست. به این ترتیب، 

انتظار می رود كودک مخاطب دربارۀ پروردگار بیشتر بیندیشد. 

128. دانشمند، مرتضی. حرف های ماه: همراه با دوازده سخن از امام زمان)عج(. قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، 
139۴. 2۴ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم 
كلمات كلیدی: امامان، كتاب های مذهبی 

چكیده: بعضی كتاب ها حاوی رهنمودهای اخالقی و دینی برای كودكان هستند. كتاب حاضر مجموعه ای است از دوازده سخن 
از امام زمان)عج( كه در دوازده بخش با این موضوعات تقسیم بندی شده اند: یک حرف و دو حرف؛ نابینایان؛ از او؛ با اجازه خدا؛ 
بقیت اهلل؛ باخبر از خبرها؛ باز هم بااجازه خدا؛ دنیا خوب می شود؛ كدام راه؛ هر چه خدا خواهد؛ كتاب عمرها؛ همچون خورشید. در 

هر عنوان، رهنمودهایی به مخاطبان داده می شود و سپس در همین باره سخنی از امام زمان می آید. 

هدیه های 
آسمان

مهارت های 
زندگی
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129. حمزه ای، رودابه. خدا چیه؟ كیه؟ كو؟. قم: جمال، 1395. ۴2ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: خداشناسی، صفات خدا، شعر مذهبی 

چكیده: شناخت خداوند و چیستی و چگونگی او موضوعی است كه از كودكی ذهن معتقدان به وجود خداوند را به خود مشغول 
می كند. كتاب حاضر در پاسخ به این نیاز مخاطب تدوین شده است. كتاب در دو بخش شعر و متن، به زبان كودكانه، دربارۀ 
خداوند و نعمت ها و ویژگی های او توضیحاتی می دهد. نام بعضی از شعرهای این كتاب عبارت  است از: خدا كجاست، می دونی؟ 
خدا آیا می خوابه؟ خدا چه رنگی داره؟ خدا مریض نمی شه؟ آیا خدا مو داره؟ بعضی وقتا چرا خدا گوش نمی ده به حرف ما؟ در 

مقابل هر شعر، متنی توضیحی برای ارائۀ اطالعات بیشتر نیز آمده است. 

13۰. حیدری  ابهری، غالمرضا. من مثل ماه می شوم. قم: جمال، 1395. 32ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم 
كلمات كلیدی: مناجات، نیایش، دعا 

از  با ماه سخن می گوید و به نمونه های فرمانبری موجودات  چكیده: امام سجاد)ع( در دعای چهل و سوم صحیفۀ سجادیه 
خداوند اشاره می كند. كتاب پیش رو با الهام از این دعا، به فرمان پذیری آفریده های الهی )ماه، خورشید، كوه و كهكشان( از خدا 
اشاره می كند و مخاطب را به تأمل در این موضوع  می خواند و سپس به جاآوردن وظیفۀ بندگی را یادآور می گردد. همچنین، لزوم 

هماهنگی با دیگر موجودات هستی را تذكر می دهد. مناجات ها به زبان كودكانه و با موضوعات ساده تدوین شده اند. 

131. وفایی، شمسی )فاطمه(. نقاشی های كوچك به آقایی بزرگ )پسرانه/ دخترانه(. قم: مركز تخصصی مهدویت 
حوزه علمیه قم، 139۴. مجموعه 2 جلدی. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم/ چهارم 

كلمات كلیدی: امامان، نقاشی 

امامان جلوه گر  پیامبران و  بزرگان دین و  با موضوع  نقاشی  به موضوعات مذهبی گاهی در كشیدن  عالقۀ كودكان  چكیده: 
می شود. مجموعۀ دو جلدی پیش رو نمونه هایی از این نقاشی ها را جمع  آورده است. كتاب ها بر اساس نقاشی های دخترانه و 
پسرانه تقسیم شده اند و موضوع همۀ آن ها امام زمان)عج( است. نویسنده این نقاشی ها را جمع  آورده و در كنار هر كدام یادداشتی 
نوشته است. كتاب های این مجموعه دفتر نقاشی هم محسوب می شوند، زیرا در مقابل هر صفحه، یک صفحۀ خالی نیز گنجانده 

شده است تا مخاطب نیز نقاشی های خود دربارۀ امام زمان را آن جا بكشد. 

132. سقالی، اراز. آموزش خط تحریری. كرج: گردوی دانش، 1395. 52ص. رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: خوشنویسی، خط 

چكیده: خوش نویسی یكی از هنرهای اصیل ایرانی است كه بین مردم جایگاه واالیی دارد. كتاب حاضر آموزش خوش نویسی 
است برای مخاطبان دانش آموز. نویسنده در ابتدای كتاب قواعد كار را توضیح داده است. سپس كوشیده است در 1۴ درس، 
تحریری نوشتن همۀ حروف الفبای فارسی را آموزش دهد. پس از آن، برای تمرین بیشتر، نمونه هایی را از اشعار بزرگان ادب 

فارسی آورده است تا هنر آموز در ابتدا با پررنگ كردن نوشته های نویسنده و سپس با نوشتن مطابق نمونه، تمرین كند. 

هدیه های 
آسمان

هنر
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133.  هاموندز، لورا. زنبور: با خط كشیدن از نقاشی كردن لذت می برم. سمیه صانعی. تهران: بین المللی گاج، 1395. 
2۴ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول/ دوم 

كلمات كلیدی: نقاشی، سرگرمی ها 

چكیده: نقاشی كردن از عالقه مندی های كودكان است. در كتاب حاضر كه تخته مانند است، تصویرهایی آمده اند كه مخاطب 
كودک باید با ماژیكی كه همراه خود كتاب است، آن ها را كامل كند؛ یعنی در خود كتاب نقاشی بكشد. بخش هایی از تصویرها 
نقاشی  تنهایی  به  بتواند  تا  را تمرین كند  به دست گرفتن  قلم  نقاشی كردن و  ابتدا  تا مخاطب  آمده اند  نقطه چین ها  به صورت 
بكشد. نقاشی های این كتاب موضوع بندی شده اند. برای نمونه: در اعماق دریاها، در مزرعه، در میان كهكشان ها، در ساحل و 

در جنگل سبز. 

13۴. بحرگرد  نیكو، منیره. خوش خطی3 )سوم دبستان(. تهران: خیلی سبز، 1395. 88ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم 
كلمات كلیدی: خوشنویسی، خط 

به مخاطب  زیبانویسی. كتاب حاضر می كوشد  با رعایت نكات و اصول  یعنی نوشتن حروف و كلمات  خوش خطی  چكیده: 
كمک كند نوشته هایش را خوش خط تر و تأثیرگذارتر بنویسد. نویسنده محتوای تمرین ها را در قالب بیست هفته و متناسب با 
سطح آموخته های دانش آموزان سال سوم دبستان تنظیم كرده  است و از هنرجو می خواهد كه با صرف روزی 15 دقیقه و انجام 

تمرین های سرمشق ها، بكوشد خطی بهتر و نیكو داشته باشد. 

135. بحرگرد  نیكو، منیره. خوش خطی ۴ )چهارم دبستان(. تهران: خیلی سبز، 1395. 8۰ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم 
كلمات كلیدی: خط، آموزش ابتدایی، خوشنویسی 

چكیده: خوش خطی یعنی نوشتن حروف و كلمات با رعایت نكات و اصول زیبانویسی. كتاب حاضر می كوشد به مخاطب كمک 
كند نوشته هایش را خوش خط تر و تأثیرگذارتر بنویسد. نویسنده محتوای تمرین ها را در قالب بیست هفته و متناسب با سطح 
آموخته های دانش آموزان سال چهارم دبستان تنظیم كرده  است. یعنی كلمات را مطابق آموخته های این سن انتخاب كرده است. 

او از هنرجو می خواهد با صرف روزی 15 دقیقه و انجام تمرین های سرمشق ها، بكوشد خطی بهتر و نیكو داشته باشد. 

136. دایناسورها. زهره نصرتی راد. تهران: زهره نصرتی راد، 1395. 1۰2ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم 
كلمات كلیدی: زندگی حیوانات، رنگ، نقاشی 

چكیده: كتاب هایی كه كودكان را به فعالیت وامی دارند، سرگرم كننده اند. كتاب حاضر در واقع كتاب كار و رنگ آمیزی است 
كه موضوع واحد و داستان مانندی دارد. موضوع كتاب نقاشی ها و داستان هایی از دایناسورهاست كه كودک در عین رنگ آمیزی 
می تواند داستان را نیز دنبال كند. نویسندۀ كتاب می كوشد نیروی داستان پردازی، خیال پردازی، تصویر سازی و ماكت سازی را 

تقویت كند و بازی های روزمره را در كتاب بیاورد. الزم است والدین در برش ها و چسباندن ها به كودک كمک كنند. 

هنر
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13۷. كراین، مری بت . دایناسورهای مقوایی بسازیم. علی رضا باقری جبلی. تهران: طالیی، 1395. 52ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم 
كلمات كلیدی: كاردستی با كاغذ، بازی و سرگرمی  

چكیده: ساختن كاردستی و خواندن كتاب به طور هم زمان، سرگرم كننده و آموزنده خواهد بود. كتاب حاضر می كوشد اطالعاتی 
با انجام دادن  انواع آن ها به مخاطب بدهد. مخاطب می تواند در حین خواندن مطالبی دربارۀ دایناسورها،  دربارۀ دایناسورها و 
مرحله به مرحلۀ دستورالعمل ها، قطعات برش خوردۀ كتاب را جدا كند و انواع دایناسورها را برای بازی و نمایش خلق كند؛ فقط 

باید آن ها را از جا دربیاورد، تاكند و بچسباند. 

138. وات، فیونا. بازیگوشی در طراحی: كامل می كنم، رنگ می زنم، از همه جا، از همه چیز. محمدعلی كشاورز. تهران: 
قدیانی، 1395. 128ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم/ سوم/ چهارم 

كلمات كلیدی: نقاشی، خیال پردازی، رنگ 

چكیده: نقاشی كردن هنری است كه كودكان از ابتدای به دست گرفتن مداد به آن می پردازند. كتاب حاضر شامل تعدادی طرح 
نیمه كاره است كه مخاطب می تواند آن ها را كامل كند، به دلخواه خود طرح ها را تغییر دهد و اجزایی به آن ها بیفزاید. موضوع 
نقاشی ها متنوع است و از دریا و موجودات دریایی تا انواع غذاها و حیوانات تخیلی را دربرمی گیرد. انواع ماشین ها، ستارگان و 

گیاهان نیز در این كتاب به نقاشی درآمده اند. 

139. ایور، كلر. زنبور: می تونم نقاشی بكشم. نسیم نیكو كالم. تهران: بین المللی گاج، 1395. 2۴ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم 
كلمات كلیدی: نقاشی، سرگرمی های آموزشی 

چكیده: نقاشی كردن از عالقه مندی های كودكان است. در كتاب حاضر كه تخته مانند است، تصویرهایی آمده اند كه مخاطب 
كودک باید با ماژیكی كه همراه خود كتاب است، آن ها را كامل كند؛ یعنی در خود كتاب نقاشی بكشد. در هر صفحه از این 
كتاب دستورهایی برای ادامه و تكمیل نقاشی داده شده است. البته نمونه هایی نیز ارائه شده اند تا مخاطب ابتدا از این روش 
نقاشی كردن و قلم به دست گرفتن را تمرین كند تا در ادامه بتواند به تنهایی نقاشی بكشد. برای مثال از مخاطب خواسته می شود 
روی چمن زار گوسفندهای بیشتری بكشد، دندان های سوسماری را كه بی دندان شده است، برایش بكشد، روی جعبه های كادو 

روبان بكشد و كارت های كادو را كامل كند. 

1۴۰. ایور، كلر. زنبور: نقطه ها را به هم وصل می كنم و نقاشی می كشم. فاطمه حسن زاده. تهران بین المللی گاج، 
1395. 2۴ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدی: نقاشی، سرگرمی های آموزشی 

چكیده: نقاشی كردن از عالقه مندی های سرگرم كنندۀ كودكان است. در كتاب حاضر كه تخته مانند است، تصویرهایی آمده اند 
كه مخاطب كودک باید با ماژیكی كه همراه خود كتاب است، آن ها را كامل كند؛ یعنی در خود كتاب نقاشی بكشد. او باید نقطه ها 
و اعداد را به هم وصل كند، تا تصویر كاملی داشته باشد. البته نمونه هایی نیز ارائه شده اند تا مخاطب ابتدا از این روش نقاشی كردن 
و قلم به دست گرفتن را تمرین كند تا در ادامه بتواند به تنهایی نقاشی بكشد. نقاشی های كتاب موضوع بندی شده اند؛ برای مثال: 

فضانوردی، ساخت وساز، یک روز توفانی، سفر در آسمان و دریانوردی. 

هنر



41

دوره آموزش ابتدایی )۲(

1۴1. حاج هاشمی، جالل. آزمایشگاه همراه من. 1395.
مخاطب: دانش آموز

معرفی: پروفسور باب اسفنجی سعی دارد، با بهره گیری از به روزترین و كارآمدترین آزمایش های شیمی و فیزیک جهان كه 
هیجان انگیز نیز هستند، عالوه بر آموزش مفاهیم علمی، دانش آموزان را به مشاهده، جمع آوری اطالعات، تفسیر نتایج و تفكر 

دربارۀ ایده ها و اتفاقاتی كه در زندگی با آن ها روبرو می شوند، تشویق كند.
»آزمایشگاه همراه من« شامل وسایل و مواد 21 آزمایش هیجان انگیز علوم است. این آزمایش ها بر اساس مواد كاماًل بی خطر 
طراحی شده اند كه به كمک دفترچۀ گام به گام و فیلم آموزشی، انجام مراحل آزمایش ها )موجود در داخل بسته( كودک را به 

سمت دانشمند شدن هدایت می كند.

1۴2. شركت فیلم  سازی پیام آوران زرین لوح. ایمنی در عبور و مرور. 1395.
مخاطب: دانش آموز

معرفی: این فیلم با استفاده از كلیپ های موزیكال شاد، انیمیشن و حضور كودكان، به عنوان شخصیت های اصلی داستان، ضمن 
آشنا ساختن گروه سنی پیش دبستان و دبستان با مهمترین قوانین عبور و مرور، می كوشد بیست و پنج مهارت الزم برای حفظ 

سالمت و ایمنی در هنگام تردد در خیابان را آموزش دهد.
با  آشنایی  و  عمومی  نقلیۀ  وسائل  از  استفاده  ترویج  خیابان،  از  عبور  تقدم  حق  آموزش  راهنما،  تابلوهای  آموزش  و  معرفی 
ایستگاه های تاكسی و اتوبوس، لزوم نشستن كودكان زیر دوازده سال در صندلی عقب خودرو و بستن كمربند ایمنی، استفاده از 
كاله ایمنی و تردد از محل عبور مجاز دوچرخه و لزوم عبور از روی خط كشی عابر پیاده یا استفاده از زیر گذر و روگذر عابر پیاده، 

از جمله نكات مهم و حیاتی هستند كه فیلم ایمنی در عبور و مرور به آموزش آن ها می پردازد.

1۴3. كارگر، محمد حسین. بسته آموزشی رباتیك آریانا. 1395
مخاطب: دانش آموز

معرفی: این محصول حاوی قطعات مكانیكی فلزی و پالستیكی، شامل انواع چرخ دنده، نبشی، پیچ و مهره، تسمه و... است. 
با آن می توان طرز كار انواع ماشین های ساده و مركب، از جمله اهرم ها، قرقره ها و سطح شیب دار را به صورت عملی در كنار 
مباحث تئوری كتاب های درسی آموزش و پرورش آموزش داد. به كمک این محصول می توان انواع هوش هشت گانه را تقویت 

و آموزش كار آفرینی را از سنین پایین آغاز كرد.

 

.1395 .IMaths 1۴۴. مؤسسه عصر طالیی رشد كودک ایرانیان. پك آموزشی پیشرفته
مخاطب: دانش آموز

معرفی: این مجموعۀ آموزشی مبتنی بر یافته های روز حوزۀ روان شناسی تربیتی و روان شناسی رشد كودک است و به از 
بین بردن ترس مرضی از ریاضی )Math Phobia(، رفع مشكل ریاضی و از بین بردن موانع خالقیت كمک می كند. 
 2/5 نیم سال   ۴ آموزش آن طی  و  دارد  بازی  و كیفی حاوی هشت عدد وسایل  كار  یاد شده چهار كتاب  آموزشی  بستۀ 
انجام  شاد  و  غنی  محیطی  در  سرگرمی،  و  بازی  واگرا،  تفكر  شیوۀ  به  دقیقه ای(   6۰ جلسۀ   2 هفته  هر  هفته،   1۰( ماهه 
بیاموزد. تولید محتوای  با نرم افزار برتر تولید محتوا، یعنی »storyline 2« را به مخاطب  می شود. این بسته می كوشد 
با مثال های عملی و  از 19 ساعت آموزش در سه سطح مبتدی، متوسط و عالی، به صورت قدم به قدم  الكترونیكی بیش 

كاربردی، ویژگی اصلی این بسته است.
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1۴5.  ضیایی دوستان، رضا. فیلم آموزشی علوم ابتدایی- بدن انسان.  1395.
مخاطب:  دانش آموز

معرفی: در این مجموعه تالش شده است ضمن حفظ جذابیت، مطالب علمی با زبانی قابل فهم برای كودكان بیان شوند. با 
اینكه همۀ مطالب بهداشتی كتاب های علوم دورۀ ابتدایی در این مجموعه پوشش داده شده اند، اما فیلم ها به كتاب های درسی 

وابسته نیستند و این مجموعه در صورت تغییر كتاب ها، همچنان قابل استفاده است.
بدن  معرفی یک دستگاه  به  دقیقه ای  تا 15  فیلم 12  است. هر  تلفیقی ساخته شده  انیمیشن  این مجموعه 13 قسمت  برای 

می پردازد.

1۴6. مؤسسه گوهر اندیشه مداد.  مجموعه آموزشی مداد پایه دوم تا ششم. 1395.
مخاطب: دانش آموز

معرفی: این مجموعه آموزش درس های فارسی، علوم و ریاضی تمام پایه های دبستان، از دوم تا ششم، را دربرمی گیرد. در درس 
فارسی، مفاهیم و دستور زبان فارسی تدریس می شود و مدرس مربوطه درس نامه هایی را همراه آزمون و كارنامۀ مجازی در اختیار 
مخاطب قرار می دهد. لغات دارای ارزش امالیی و دیكته گوی هوشمند، در قالب اجرا در رایانه و اندروید، از دیگر قابلیت های آن 
هستند. درس ریاضی نیز با دست ورزی های ساده، همراه با آزمون تمامی فصل ها و تختۀ تعاملی هوشمند، همراه با بازی های 
ریاضی، برای هر پایه در دسترس قرار دارد. در این برنامه، در درس علوم، كاربر می تواند انیمیشن و فیلم ببیند، از آزمایش های 
ارائه شده بهره ببرد و درس نامه های خالصه را بخواند. در این نرم افزار كه به سادگی نصب می شود و قابلیت نصب چندباره دارد، 

تمام آیه های قرآن توسط قاریان ایرانی گنجانده شده اند و قابلیت پخش و تكرار دارند.

1۴۷. شركت صنایع آموزشی. مجموعه تجهیزات آموزشی علوم تجربی دوره ابتدایی)آب(. 1395.
مخاطب:  دانش آموز

معرفی: مجموعه تجهیزات انرژی علوم تجربی دوره آموزش ابتدایی، مباحث مربوط به آب را در شش پایه ابتدایی پوشش 
می دهد. این مجموعه به بررسی انواع انرژی ها چون آب، باد، خورشید و ... و تبدیل  انرژی ها به یكدیگر می پردازد.

1۴۸. شركت دانش گستر پویا. نرم افزار آموزشی دبیر دسا پایه اول تا سوم. 1395.
مخاطب: دانش آموز

معرفی: این نرم افزار به صورت تمام انیمیشن همراه با تمرین های تعاملی، در فضایی متناسب با سن دانش آموزان است و 
آموزش درس های علوم، ریاضی، قرآن، بخوانیم، بنویسیم، دیكته گوی هوشمند، شعر و ترانه های شاد و بازی و سرگرمی را در 

برمی گیرد.
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آخرین سفر18
آرزو18

آزمایشگاه همراه من 1۴1
آفرینش جهان هستی9۷

آمنه )سالم  اهلل  علیها( مادر پیامبر  )ص(19
آموزش اختر شناسی به كودكان51

آموزش امال فارسی سوم دبستان۷8
آموزش انتقادی اندیشیدن به كودكان2

آموزش خط تحریری132
روش های  دبستان:  در  اعداد  ضرب  آموزش 
آموزش ضرب و تقسیم برای دانش آموزان دوره 

ابتدایی3۴
آموزش فرهنگ ترافیک )1( و )2( 115

آموزه های پژوهش در عمل دوره آموزش ابتدایی۷۰
آموزه های پژوهش در عمل دوره آموزش ابتدایی۷1

آموزه های پژوهش در عمل مقطع ابتدایی۷2
آموزه های پژوهش در عمل مقطع ابتدایی۷3

ارزشیابی كیفی توصیفی با نگرش كاربردی۷۴
از چوپانی تا پیامبری2۰

از همه چیز خبر دارد12۷
از همین كه هستم، خوش حالم116

راهنمای  نكته   ۴۰ مزاحم!:  اسباب بازی های 
والدین برای خرید اسباب بازی  و  سرگرمی های 

امروزی11۷
اعتماد به نفس122

اعداد35
اكو امتحان مطالعات اجتماعی ششم دبستان1۰9

اكوكار علوم تجربی اول دبستان52
اگر موهای شما شبیه موهای حیوانات بود!؟53

ام البنین )سالم  اهلل  علیها(، مادر حضرت  عباس )ع(19
امام حسن )ع(22
امام حسین )ع(22
امام سجاد )ع(22

امروز چقدر با دیگران همدل بوده ای؟118
ام فروه )سالم اهلل علیها(، مادر امام صادق )ع(19

اندیشه های همیشگی3
انشتین از فلش كارت استفاده نمی كرد۷5

اول ابتدایی )فارسی، ریاضی و علوم تجربی(13
ایمنی در عبور و مرور1۴2

اینترنت مثل یک گودال است121
با خط كشیدن از نقاشی كردن لذت می برم133

بابا آب داد: كتاب كار فارسی اول ابتدایی۷9
بادكنک آبی23

بازآوری، بازگردانی، بازیافت5۴
بازگشت به خانه2۰

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه دیداری8
بازی های آموزشی برای تقویت حافظه شنیداری8

بچه های حیوانات55
بدن انسان56

بر همه كار تواناست12۷
بسته آموزشی رباتیک آریانا 1۴3

بشو و  نشو21
بندپایان چندش آور56

بی مهره ها5۷
پادشاه اقیانوس58

پرندگان5۷
پس شال گردنم كو؟۴۷

پستانداران5۷
پله های نخستین۴

1۴۴ IMaths پک آموزشی پیشرفته
تابستانه چهارم دبستان1۴

تربیت اقتصادی كودک119
ترس122

تمرین نوشتاری طرح سی و سه روزه قرآن كریم 
سوم دبستان98

تو مثل خودت هستی121
جانوران كمیاب55

چرا كوتاه كردن مو دردناک نیست؟ پرسش و 
پاسخ هایی پیرامون بدن انسان59

چگونه دانش آموزانی پژوهشگر تربیت كنیم؟6۰
امام از  سخن  دوازده  با  همراه  ماه:   حرف های 

 زمان )عج(128
حسادت122
حشرات55

حضرت ابراهیم علیه الّسالم، معمار كعبه9۷
حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه الّسالم9۷

حضرت ایوب علیه الّسالم9۷
حضرت پیامبر اكرم )ص(22
حضرت زكرّیا علیه الّسالم9۷

حضرت سلیمان علیه الّسالم9۷
حضرت علی )ع(22

حضرت  فاطمه )س(22
حضرت مریم سالم اهلل علیها9۷

حضرت موسی علیه الّسالم و ملكه مهربان9۷
حضرت یوسف علیه  الّسالم9۷

حمیده  )سالم  اهلل  علیها( مادر امام  كاظم  )ع(19
شناخت  برای  نكته   ۴۰ نباش:  خرسه  خاله 

خطاهای تربیتی والدین11۷
خاله لک لک و نان قندی23

خانواده بزرگ من: كتابی درباره اهمیت خانواده 
برای كودكان12۰

خانواده مثل یک كیک است121
خانواده من: كتابی درباره اهمیت خانواده برای 

كودكان12۰
خجالت122

خدا چیه؟ كیه؟ كو؟129
خداحافظ كعبه2۰

خداحافظی با كرم ابریشم58

خدیجه  )سالم  اهلل  علیها( مادر فاطمه )سالم  اهلل  
علیها(19

خدیجه )س(19
خزندگان55
خزندگان5۷

خشم122
خودروها و دوچرخه ها چگونه كار می  كنند؟61

خوش به حال قاسم18
خوش خطی3 )سوم دبستان(13۴

خوش خطی ۴ )چهارم دبستان(135
خیزران )سالم  اهلل  علیها( مادر امام  جواد )ع(19

 -1( ایرانی  كودكان  برای  فكری  داستان های 
5)1۰

داگلی بغلی به مدرسه كوچولوها می رود2۴
دایرئالمعارف محیط زیست و زندگی1۰2

دایرئ المعارف پیامبران99
دایناسورها56

دایناسورها136
دایناسورهای مقوایی بسازیم13۷

دخترانه(131
در دبستان بهار۴8
درخت خشكیده18

دشواری های پرداختن به آموزش علوم تجربی62
دعوت پنهانی2۰

دفتر ریاضی پنجم36
دوزیستان5۷

دوستان سال های سخت2۰
دوستی مثل یک االكلنگ است121

دیكته تصویری الفبای فارسی ویژه دانش آموزان 
اول ابتدایی8۰

ذهن پویا، پایه پنجم دفتر سوم15
ذهن پویا، پایه چهارم دفتر سوم15
ذهن پویا، پایه ششم دفتر اول15

مگو  و  بگو  رازهای  درباره  كتابی  من:  رازهای 
برای كودكان12۰
راه نبوغ جلد دو9

دوره  بدنی  تربیت  درس  ارزشیابی  راهنمای 
تحصیلی ابتدایی1

راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی81
راهنمای تدریس مهارت های زندگی دوره اول 

دبستان ویژه مربیان123
راهنمای كتاب كار پروژه، )ویژه معلمان و اولیا( 

)ابزاری برای رویكرد ارزشیابی فرآیند محور(66
راهبردها و طراحی آموزش گام به گام82

رفتار من: كتابی درباره رفتارهای ناپسند برای 
كودكان12۰

روزی كه عید من شد18
روزی كه مثل دیروز نبود18

رویای امانوئل: داستانی واقعی درباره امانوئل 

نمایه
عنوان
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افوسو25
ریاضی دوم دبستان3۷

ریاضی را قورت بده: ویژه پایه اول دبستان38
ریاضی را قورت بده: ویژه پایه پنجم دبستان38
ریاضی را قورت بده: ویژه پایه چهارم دبستان38

ریاضی را قورت بده: ویژه پایه دوم دبستان38
ریاضی را قورت بده: ویژه پایه سوم دبستان38
ریاضی را قورت بده:ویژه پایه ششم دبستان38

ریاضی ششم ابتدایی39
شاهنامه  از  داستانی  اساس  بر  رودابه:  و  زال 

فردوسی26
زبان حیوانات را می فهمد12۷

زمین بازی مثل یک جنگل است121
زندگی ساحلی55

زندگی مثل باد است121
زنگ امال، زنگ بازی83

زینب )سالم  اهلل  علیها( مادر محمد و عون19
مدارس  در  آموزش  مسیر  در  پرماجرا  سفری 

والدورف۷6
سالمت من: سبزی هایت را بخور! و شیرت را 

بنوش!63
سمانه  )سالم اهلل علیها( مادر امام  هادی  )ع(19

سواران كوه احد2۰
سوسک سیاه خوشبخت23

سوسن  )سالم اهلل علیها( مادر امام  حسن  عسگری  )ع(19
سؤاالت سه گانه ریاضی و علوم پنجم دبستان16

شادی122
شب بود و صحرا۴9

شش خط بازیگوش23
ششم ابتدایی )ریاضی و علوم تجربی(1۷

شغلی برای خروس58
شهربانو  )سالم  اهلل  علیها( مادر امام  سجاد  )ع(19

صخره های مرجانی55
عبور از خندق2۰

عشق مثل یک درخت است121
اساس  )بر  فردا  دانشمندان  برای  تجربی  علوم 

پرسش های تیمز و پروژه های علمی(6۴
عموی مهربان18

غرور122
غم122

غول عینكی23
فارسی اول دبستان8۴

فارسی پنجم دبستان85
فارسی چهارم دبستان86

امام  مادر  علیها(  اهلل   )سالم   اسد   دختر   فاطمه 
علی  )ع(19

فاطمه دختر امام  حسن )سالم  اهلل  علیها(، مادر 
امام  باقر  )ع(19

فاطمه زهرا  )سالم  اهلل  علیها( مادر امام  حسن  )ع( 

و امام حسین  )ع(19
فتح قلعه خیبر2۰

فراموش كار نیست12۷
فیلم آموزشی علوم ابتدایی- بدن انسان 1۴5

شعرو  همراه  )به  كودكان2  برای  مصور  قرآن 
داستان های جذاب از جز دوم قرآن(1۰۰

قصه زندگی تیمور لنگ11۰
قصه زندگی چنگیزخان مغول111
قصه زندگی خسرو انوشیروان112

قصه های الفبا2۷
قصه های دخترانه: فرازهایی از زندگی سه بانوی 

صدر اسالم28
قصه های ریاضی با امین و آزاده۴۰

قوطی كبریت خالی23
كار ریاضی اول دبستان۴1

كار ریاضی پنجم دبستان۴2
كار علوم تجربی ششم دبستان65

كار فارسی سوم دبستان8۷
كار فارسی ششم دبستان88

از  همه جا،  از  می زنم،  رنگ  می كنم،  كامل 
همه چیز138

كتاب جامع ریاضی گراد پایه ششم ابتدایی۴3
كتاب كار پروژه 1، نجوم )ابزاری برای رویكرد 

ارزشیابی فرآیند محور(66
كتاب كار پروژه 2، زیست شناسی )ابزاری برای 

رویكرد ارزشیابی فرآیند محور(66
كتاب كار پروژه 3، شیمی )ابزاری برای رویكرد 

ارزشیابی فرآیند محور(66
برای  زمین شناسی)ابزاری   ،۴ پروژه  كار  كتاب 

رویكرد ارزشیابی فرآیند محور(66
كتاب كار پروژه 5، فیزیک)ابزاری برای رویكرد 

ارزشیابی فرآیند محور(66
كتاب كار علوم پنجم دبستان6۷

كتاب كار فارسی پایه اول دبستان89
كتاب كار فارسی چهارم دبستان9۰

كتاب كار فارسی و امال دوم دبستان91
كتاب كار فارسی و امال سوم دبستان92

كتاب مامان باباها- ریاضی اول دبستان۴۴
كشتی حضرت نوح علیه الّسالم9۷

كی از همه ُپر زورتره؟29
گربه سانان بزرگ55

گفت و گو برای صلح2۰
گل اومد بهار اومد5۰

گل كوچولوی خجالتی23
گوی و چوگان: سرگذشت ورزش در ایران113

الک پشت یا پروانه؟!: ۴۰ نكته راهنمای والدین 
ارتباطی  و  اجتماعی  مهارت های  تقویت  برای 

فرزندان11۷
و  فعال  روش های  و  رویكردها  یادگیری:  لذت 

اكتشافی در آموزش۷۷
لی لی، لی لی عروسی23

ما زرتشتیان این آب و خاكیم11۴
ما مسلمان های این آب و خاكیم11۴

ماجراهای سال دهم2۰
ماهی ها5۷

مبانی نظری فلسفه برای كودكان6
متشكرم؛ ببخشید؛ لطفاً!: ۴۰ نكته برای راهنمایی 

نوجوانان و جوانان در آداب معاشرت11۷
مثل یک ببر بخواب3۰

مجموعه تجهیزات آموزشی علوم تجربی دوره 
ابتدایی )آب(1۴۷

مجموعه آموزشی مداد پایه دوم تا ششم 1۴6
دوساالنه  همایش  نخستین  مقاالت  مجموعه 
ادبیات كودک و مطالعات كودكی: ادبیات، كودک 

دیروز، كودک امروز93
مدرسه طبیعت68

مدینه شهر پیغمبر2۰
مراقب رفتارتان در تعطیالت باشید12۴

مسیر پرواز خیال۷
مشكالت من: كتابی درباره مشكالت احساسی و 

راه های برخورد با آن ها12۰
مقصربودن122

من مثل ماه می شوم13۰
دبستان  دانش آموزان  برای  زندگی  مهارت های 

برای اولی ها، دومی ها، سومی ها125
مهربان ترین پیامبر1۰1

مهمان غریب18
مواظبت از بابابزرگ شیطون31
می تونم با حیوانات آشنا بشم1۰

می تونم تا 1۰ بنویسم۴5
می تونم حساب كنم۴6

می تونم نقاشی بكشم139
می تونم وسایل نقلیه رو نام ببرم11

میمون ها و بوزینه ها55
نجمه  )سالم  اهلل  علیها( مادر امام  رضا)ع(19

نرجس )سالم اهلل علیها ( مادر امام زمان )عج( 151
نرم افزار آموزشی دبیر دسا پایه اول تا سوم 1۴8
نقاشی های كوچک به آقایی بزرگ )پسرانه131

نقاشی  و  می كنم  وصل  هم  به  را  نقطه ها 
می كشم1۴۰

نهنگ ها و دلفین ها55
وقتی خیلی نگرانی چكار می كنی؟126

هدیه هایش تمام نمی شوند12۷
هرجا باشیم پیش ماست12۷

هم خانه خرس قطبی58
همه  گربه های من32

همیشه بوده و هست12۷
هیچ وقت خسته نمی شود12۷

نمایه
عنوان
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دوره آموزش ابتدایی )۲(

راهنمای معلمان  نكته  باشد كه...: ۴۰  یاد من 
برای برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان11۷

یار دبستان فارسی چهارم ابتدایی9۴
یار دبستان فارسی سوم ابتدایی95
یاردبستان فارسی دوم ابتدایی96

یاسمین و گل آفتابگردان33
یاور زمین69

1۰۰ حقیقت درباره حیوانات شب زی 1۰۴
1۰۰ حقیقت درباره دانشمندان بزرگ1۰3

1۰۰ حقیقت درباره ستاره شناسی1۰6

1۰۰ حقیقت درباره  سیاره زمین1۰۷
1۰۰ حقیقت درباره زمین بیكران1۰5

1۰۰ حقیقت درباره  میمون ها1۰8

آدامز، كریستوفر116
آردر، فیلیپ56
آردین، لیال۷3
آزاد، م26، 29

ابراهیمی، پیام58
ابراهیمی، نادر32، 11۴

ابراهیمی لویه، نسرین2۴
احمدزاده، داریوش9

احمدی  خوشكار، رویا8۰
احمدی، احمد16

اخوان، زهرا8۷
اخوان، سعید36

اردستانی، علی رضا39
اسپیدكار، محبوبه3، ۴

اسكندی، علی۴2
اصالنی، ابراهیم11۷

اصالنی، حامد39
افشم، نسترن۷

افضل خانی، فاطمه86
اكبری شلدره، فریدون81

اكرمی، جمال الدین113
الحسینی، عطیه31
العاقوص، مهند33
الماسی، مژگان۷2
ام  فینزر، تورین۷6
انصاری، مریم16

ایباروال، بگونیا122
ایر، دیان۷5

ایرانی، مرضیه۷۰
ایلخان، فاطمه98
اینس، شونا121

ایور، كلر139، 1۴۰
بابا، فاطمه۷2

باباجانی، علی33
باباجانی، علی22

بازوبندی، محمدحسن16
باقری جبلی، علی رضا13۷

باقری، الهام119
باقری، طاهره6۷

بحرگرد  نیكو، منیره13۴، 135

بخشیان، فاطمه38
بدیعیان، راضیه5
بركت، عسل16

برگر، گیلدا59
برگر، ملوین59

بكلیک، سو1۰6
به  آبادی، فاطمه59
بهرامیان، اكرم13

بوچ، كریستوفر جی116
بومون، امیلی35

بی نیاز، سعید123، 125
پاركر، استیو61

پازوكی، محسن1۷
پشابادی، شاپور۷5
پناهی، سیما1۰۰
پیرس، چارلز6۰

تامپسون، الری25
تفرشی  مطلق، مرضیه۷1

جانسون، جینی55
جعفری  ممتاز، مریم38

جعفری، نوشین122
جمعگی، مهدی1۷

جهانگیر، سارا95
حاج هاشمی، جالل1۴1

حجتی طباطبائی، افسانه61
حسن زاده، فرهاد21

حسن زاده، فاطمه1۴۰
حسنی، خاتون۴۷

حسین زاده  سرشكی، فاطمه119
حسینعلی، زهرا1۴

حسینی خاله جیر، سید امیر محمد69
حسینی رضی، نرگس51

حسینی، سیدعلی۴2
حقی ناوند، فاطمه1۰، 11

حمزه ای، رودابه129
حیدری  ابهری، غالمرضا1۰1، 13۰

حیدری پور، شبنم25
خجسته، میترا89

خدادوست، احمد۴8
خردور، طاهره38

خردور، فرحناز38
خسرویان، فهیمه۷۰، ۷3

خونگرم الكه، فرزانه118، 126
داداشی  آسیابر، افسانه3۷
داداشی آسیابر، فاطمه3۷

دانشمند، مرتضی128
داودی، خسرو16، ۴۴

درخشنده، نگین5
درویشیان، مریم8۴

دلبری، سید مجتبی۴3
دو البدویر، كامیال1۰۴، 1۰8

راستین، اكرم89، 96
رایلی، پیتر1۰۷
رجبی، رقیه۷2

رحماندوست، مصطفی۴9
رزمجو، غالم عباس9

رستگار، طاهره62، 66
رستمی زهان، ملیحه9۴

رضا پور، مهال۷8
رضایی  جواهریان، نفیسه38

رضوان، ندا53
رضوانی، جمشید۷۴

ركا، نوریا12۴
رمضانی، مهدی55

روحانی، رضا6۰
روكا، نوریا5۴

ریزانه، صفورا83
ریگان، جین31

رییسی، فاطمه۷2
رئیسی  امجد، محمدرضا38

زارعی، عباس1۰3
زندی، بهمن81
زواریان، زهرا28

سعید پور، مرتضی1۰۷
سقالی، اراز132

سلحشور، ماندانا2
سلیقه دار، لیال11۷

احمدی، سیده سودابه 1۰6
سیداحمدی، فاطمه85
سیلوراستاین، الوین63

نمایه
عنوان

نمایه
پدید

آورندگان
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سیلوراستاین، ویرجینیا63
سیلوراستاین نان، لورا63

شركت دانش گستر پویا1۴8
شركت صنایع آموزشی1۴۷

شركت فیلم  سازی پیام آوران زرین لوح1۴2
شریفی، منصوره116

شریفی گل زردی، فاطمه95
شعبان نژاد، افسانه121

شفیعی، سودابه۴3
شمس، اعظم38

شمس، محمدرضا2۷
شمسی، مرتضی115
شهبازیان، حبیب88

شهیدی، حورا۷8
شیخ رضائی، حسین93
صادقی  ماژین، آمنه96

صادقیان، بیتا1۰۴، 1۰8
صانعی، سمیه133

صبری، فاطمه۷
صفارپور، عبدالرحمان82

صهیبی، زهره۷3
ضرغامیان، مهدی1۰2

ضیایی دوستان، رضا1۴5
طاووسی، محمد1۷

طهمورس زاده، شاهرخ12۴
عابدی  درچه، منیره5، 8

عالمی، پروین۷6
رمضانی، عباس 11۰، 111، 112

عباس زاده، حسین۷8
عظمت مدار فرد، فاطمه5
علیجانی، حمید رضا1۰5

علی آبادی، محمد مهدی52
علی محمدزاده، ثریا8۷
علی محمدی، مجید6۷

عیوقی، خدیجه۷1
عیوقی، مرضیه۷1

غفاریان  زرگر، زهرا38
غنی، زینب35

 فارندون، جان 1۰3

فاطمی پور، فائزه68
فبرن، كاترینا1۰

فتاحی، حسین18، 2۰
فتح آبادی، جواد9۰، 91، 92

فضلی خانی، منوچهر۷۷
فیرن، كاترینا11

فیله كش، زهرا6۷
قادری، طیبه125

قاسم پور مقدم، حسین81
قاسم  نیا، شكوه23

قائدی، یحیی6
قدیانی، فاطمه9۷
قلیزاده، نسرین۴1

كارگر، محمد حسین1۴3
كرام الدینی، محمد5۷
كراین، مری بت 13۷

كركو، رزا ام12۴
كریمی هویه، شهناز83

كشاورز، محمدعلی138
كشاورزی، پارمیس12۴

كلی بورن، آنا1۰5
كیومرثی، معصومه1۰9

گرانستورم، بریتا68
گروه پژوهشی بسته های آموزشی تاب12

گروه مولفان1
گرینول، جسیكا۴5، ۴6

گولینكف، روبرتا۷5
الریجانی، اعظم3۰

لشگری، معصومه۴1
لطفی، پری۷۰، ۷3

لوگ، مری3۰
ماركل، ساندرا53
مانینگ، مایک68

متولی، علی رضا12۰
مجدفر، مرتضی11۷

محمدپور اصل، الناز5۴
محمدی، مسعود۷8

مرادزاده، اكرم۷۰
مزینانی، محمود56

مسعودی، اشر ف السادات38
ملینگ، دیوید2۴

مهاجرانی، سید محمد19، 12۷
مهدیخانی، محمود65

مواسات، لیال1۴
موحدی، مینا3۴

موسوی گرمارودی، افسانه99
موسوی، سید سعد۷9

مؤسسه عصر طالیی رشد كودک ایرانیان1۴۴
مؤسسه گوهر اندیشه مداد1۴6

میر، لیال۴۰
میرزایی، پریسا119

میرمحمد میگونی، سید محسن3۷
نجفی پازوكی، معصومه81

نصرتی راد، زهره136
نعمتی واحدی، مریم63

نلسون، ماریان118
نمازیها، حمید116
نوراللهی، فرزانه15

نوروزی، رضاعلی5، 8
نویدی  متین، زهرا۷1

نیساری، سلیم81
نیستانی، منوچهر5۰

نیكوكالم نسیم۴5، ۴6، 139
وات، فیونا138

وان كلیو، جانیس66
وسیع در، حمیرا8۴

وفایی، شمسی )فاطمه(131
هارلن، وین62

هاشمی، كبری1۷
هیرش پازک، كتی۷5

هیوبنر، دان126
یانكی، كریس118

یعقوبی كلورزی، پوراندخت6۴
 فارندون، جان1۰3
 هاموندز، لورا133

136 ،

نمایه
پدید

آورندگان

آوای هانا 116، 118، 126
تهران: ستارخان، زیر پل یادگار، فاز یک بازار 

سنتی، ضلع شرقی، پ. 118/1.
تلفن: ۰21۴22۴6۷15

آوای ویانا 1۰۰
البرز،  استانداری  خ.  جهانشهر،  كرج:  البرز، 
تلفن:  اول.  ط.   ،58 پ.  توكلی،  شهید  خ. 

۰263۴۴21589

اخترنگار ۷۰
خراسان رضوی، خواف: خ. شهید مدرس 8، 

پ. ۴. تلفن: ۰515۴226565
افق 3۰

 تهران: خ. 12 فروردین، خ. شهید نظری غربی،
ک. جاوید 1، پ. 2، ط. سوم.

تلفن: ۰2166۴1336۷

اندیشه افرینش ۷
علی  شهید  ک.  جوادیه،  متری   2۰ تهران: 

مهدوی، پ. 22. تلفن: ۰2155۴63556
با فرزندان 122

تهران: م. انقالب، ابتدای خ. انقالب، ساختمان 
13۴8، ط. ششم. 

تلفن: ۰216695۰8۷۷

نمایه نام 
ونشانی 

ناشران و تولید 
كنندگان
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دوره آموزش ابتدایی )۲(

براق 33
قم: خ. معلم، معلم 1۰، ک. پ. 8، ساختمان 

براق. تلفن: ۰253۷8۴8262
برف 9۷

تهران: خ. انقالب، خ. 12فروردین، ک. مینا، 
پ.2۴. تلفن: ۰2166۴9۰3۴5

بهنشر 22
از  باالتر  شمالی  كارگر  خ.  انقالب  م.  تهران: 
چهارراه نصرت ک. طاهری پ. 16 ط. سوم. 

تلفن: ۰2188951۷۴۰
بین المللی گاج 1۰، 11، ۴5، ۴6، 133، 139، 1۴۰
تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 فروردین، پ. 

13۰2. تلفن: ۰216۴363131
پرتقال 25، 31

تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، 
پ. ۷1، واحد ۴. تلفن: ۰216356۴

پویش اندیشه 9
اصفهان: خ. پنج رمضان، كوی 1۷، پ. سوم، 

انتشارات پویش اندیشه. 
تلفن: ۰3133363218

پیدایش 56
انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای  تهران: خ. 

ژاندارمری غربی، پ. 86. 
تلفن: ۰21669۷۰2۷۰

پیشروان 2۴، 6۷
تهران: خ. انقالب خ. وحید نظری پ. 59. 

تلفن: ۰2161۰9۴311
پیشگامان پژوهش مدار 11۷

تهران: خ. كریم خان زند، خ. ماهشهر، نبش 
یگانه، پ. 3، واحد 12، ط. سوم.

تلفن: ۰21883۴521۷
تخته سیاه 36

تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. وحید 
نظری غربی، پ. 99، ط. اول. 

تلفن: ۰2166۴۰۰3۰۰
تیمورزاده 53، 5۴، 59، 63، 12۴

پ.  زند،  كریمخان  خ.  تیر،  هفت  م.  تهران: 
111، ط. سوم شرقی. 
تلفن: ۰21888۰9۰9۰

جمال 129، 13۰
قم: خ. معلم،  معلم 21،  ک. نهم،  پ. ۴22. 

تلفن: ۰253۷۷۴2528
جیسا 69

پارک  روبه روی  بسیج.  خ.  رودسر:  گیالن، 
ملت، مركز رشد واحدهای فناور. 

تلفن: ۰13۴2616136
چكه 21

تقاطع  از  بعد  بهشتی،  شهید  خ.  تهران: 

سهروردی شمالی، خ. كاووسی فر، ک. نكیسا، 
پ. 3. تلفن: ۰218898۷659
خیلی سبز ۴۴، 13۴، 135

تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. فخر رازی، خ. 
روانمهر شرقی، پ. ۷1، واحدسوم. 

تلفن: ۰2166۴۷6۷9۰-۴
دامینه ۴۰

ارشاد   ،8 آباد  وكیل  مشهد:  رضوی،  خراسان 
یک، پ. 25. تلفن: ۰5138838885

دانژه ۷1، ۷6
استاد مطهری، خ. سلیمان خاطر،  تهران: خ. 

ک. اسالمی، پ. 2/۴.
تلفن: ۰21888۴61۴8

دیبایه 12، 15، 6۰
ک.  شفاپی،  ارسباران،  سیدخندان،  تهران: 

یكم، پ. 8، واحد ۴. 
تلفن: ۰2122886۴52

رویا احمدی خوشكار 8۰
همدان: چهارراه نواب صفوی، ک. یادگار، پ. 

16، واحد 1
زرینه ۷9

شهید  خ.  جنوبی،  ایمان  ب.  شیراز:  فارس، 
شیخی، ک. 1۷، دومین پ. سمت چپ.

تلفن: ۰۷13832۰۷36
زهره نصرتی راد 136

سایه گستر 1۰3، 1۰۴، 1۰5، 1۰6، 1۰۷، 1۰8
قزوین: چهار راه نادری رو به روی بیمارستان بوعلی 

جنب داروخانه قانون پ. 31۰، ط. دوم، واحد ۴.
تلفن: ۰28332353۰5

سفیر صادق 119
بانک  روبه روی  مفتح،  از  بعد  سمیه،  خ.  قم: 

ملی، پ.118، ط. 2، واحد ۴.
تلفن: ۰25366۴3511

سالم كتاب 89، 9۰، 91، 92
تهران: م. انقالب، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 

13۴، ط. دوم. تلفن: ۰2166961261
سنا گستر 83

 .2 پ.   ،3۷ ک.  باال،  چهارباغ  خ.  اصفهان: 
تلفن: ۰313661۴۰51

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش 3۷
انقالب،  به  نرسیده  فلسطین،  خ.  تهران: 

بن بست حاجیان1، شماره ۷، واحد 11۰.
تلفن: ۰2166962555

شركت تعاونی خدمات نشر سرمشق 
125 ،123 ،38

جنوبی،  كارگر  ابتدای  انقالب،  م.  تهران: 
باختر، بن بست گشتاسب، پ.  تاالر  روبروی 

6، واحد 5و۷. تلفن: ۰21669۷9۰95

شركت نشر فراروان 2
تهران: م. انقالب، خ. جمالزاده شمالی، باالتر 
تلفن:   .۴ واحد   ،311 پ.  نصرت،  چهارراه  از 

۰2166۴3۷۷53
شهر قلم 23، 32، 35، 58، 11۴

ابتدای خرمشهر، پ. 36،  تهران: سهروردی، 
واحد 3. تلفن: ۰2188۷35518

شهر من 3۴
 25 همسطح  غیر  تقاطع  كاوه،  خ  اصفهان: 
مسجد  جنب  باهنر،  دكتر  خ  ابتدای  آبان، 

حضرت سجاد. تلفن: ۰31333۷2۰85
صفیر سیمرغ 115

زنجان: خ. سعدی وسط، روبه روی پاساژ ایران 
فروشگاه  منتخبی،  عباس  شهید  ک.  زمین، 

سیمرغ. تلفن: ۰2۴33356586
ضریح آفتاب 1، 68، ۷8

 ،8 خمینی  امام  مشهد:  رضوی،  خراسان 
و  هنری   _ فرهنگی  موسسه  مركزی  دفتر 

انتشاراتی ضریح آفتاب. 
تلفن: ۰513228۰166
طالیی 5۷، 61، 13۷

تهران: خ. طالقانی، خ. سرپرست جنوبی، ک. 
پارس، پ. 11، واحد 2. 
تلفن: ۰2166۴8۰3۰66

عصر میعاد 9۴، 95، 96
 12 خ.  فخررزای،  خ.  انقالب،  م.  تهران: 

فروردین، پ. 135. تلفن: ۰21661۰1۰9۰
فاطمه ایلخان 98

قدیانی 18، 2۰، 28، 12۷، 138
انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهدای  تهران: 

ژاندارمری شرقی، پ.9۰.
تلفن: ۰2166۴۰۴۴1۰

كاگو ۴1، ۴2، 52، 65، 8۷، 88، 1۰9
ک.  فروردین،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

الوندی، ساختمان كاگو. 
تلفن: ۰2166۴83۴2۷

كادوسان 6۴
مسكن،  بانک  جنب  گلسار،  رشت:  گیالن، 

مجتمع تجاری گلسار. 
تلفن: ۰133311۷1۰3

كتاب تارا 11۰، 111، 112
تهران: خ. انقالب، بین بهار جنوبی و مفتح، خ. 
انتشارات كتاب  واحد جنوبی،  خاقانی، پ. 8، 

تارا. تلفن: ۰218882۴91۴
و  كودكان  فكری  پرورش  كانون 

نوجوانان 3، ۴، 26، 29، 5۰، 113
پ.   اسالمبولی.  خالد  خ.  بهشتی.  خ.  تهران: 

22-2۴. تلفن: ۰2188۷155۴5

نمایه نام 
ونشانی 

ناشران و تولید 
كنندگان
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب

گراد ۴3
خراسان رضوی، سبزوار: صندوق پستی ۴۴۷. 

تلفن: ۰51۴۴22921۷
گردوی دانش 1۴، 8۴، 132

شمال  ضلع  شهر  رجایی  راه  سه  كرج:  البرز، 
شرقی پل ساختمان ققنوس.

 تلفن: ۰263۴۴5681۰
گل واژه 13، 1۷، 39

تهران: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، بین دانشگاه 
و فخر رازی، پ. 18۴. تلفن:۰2166۴6282۰

گنجینه دانش نوین 55
شهید  راه  چهار  تبریز:  شرقی،  آذربایجان 
اطلس، ط.  تجاری  )منصور(، مجتمع  بهشتی 

زیر همكف، واحد 21. 
تلفن: ۰۴133363۴۴1

لوپه تو 121
پارک  به  نرسیده  عصر)عج(،  ولی  خ.  تهران: 
ساعی، برج نگین ساعی، ط. 12، واحد 12۰2. 

تلفن: ۰2188۷1۷1۰۰
مبتكران 2۴، 6۷

خ.  رازی،  فخر  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
وحیدنظری. تلفن: ۰2161۰9۴311

محراب قلم 99، 1۰1، 1۰2
خ.  فروردین،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

شهدای ژاندارمری، پ. 1۰۴.
 تلفن: ۰2166۴9۰8۷9
مرآت 6، 16، 62، 66

خردمند  ابتدای  زند،  كریمخان  خ.  تهران: 
شمالی، پ. 8۰، ط. چهارم. 

تلفن: ۰21888215۰۰
مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه 

قم 131
قم: خ. شهدا، ک. 2۴، بن بست شهید علیان، 

مركز تخصصی مهدویت.
 تلفن: ۰253۷8۴113۰
ملرد ۷2، ۷3، ۷۴، ۷5

البرز، كرج: عظیمیه، پامچال جنوبی، خ. شهید 
حسینی، پ. 23. 

تلفن: ۰263256۷56۷
مهر و ماه نو 85، 86

از  بعد  فروردین،   12 خ  انقالب،  خ  تهران: 
تلفن:   .3۷ پ.  مینا،  نژاد، ک.  لبافی  چهارراه 

۰2166968589
مؤسسه انتشارات امیركبیر ۴۷، ۴9

)چهارراه  استقالل  م.  جمهوری،  خ.  تهران: 
مخبرالدوله سابق(ضلع جنوب شرقی ساختمان 
انتشارات امیركبیر ط. سوم كتاب های شكوفه. 

تلفن: ۰2133926622
مؤسسه خانه كتاب 93

پ.  فلسطین،  و  صبا  بین  انقالب،  تهران: 
1۰8۰. تلفن: ۰2188318653

مؤسسه فرهنگی دارالحدیث 128
اداره  روبروی  معلم،  خ.  شهدا،  راه  چهار  قم: 

برق، نبش ک. 12، پ. 125 .
تلفن : ۰253۷۷۴۰523

 ،19 برهان  مدرسه  فرهنگی  مؤسسه 
12۰ ،82 ،81 ،۷۷ ،51 ،۴8

پل  به  نرسیده  قرنی،  سپهبد  خ.  تهران: 
كریمخان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 8.

تلفن: ۰21888۰۰32۴
واسع ۴۰

ارشاد   ،8 آباد  وكیل  مشهد:  رضوی،  خراسان 
یک، پ. 25. تلفن: ۰5138838885

هوپا 2۷
تهران: م. فاطمی، خ. بیستون، ک. دوم الف، 

پ. 1/3، ط. دوم غربی.
تلفن: ۰218896۴615

یار مانا 5، 8
اصفهان: خ. مهرآباد، ک. 19، پ. ۴6. 

تلفن: ۰313261636۰

نمایه نام 
ونشانی 

ناشران و تولید 
كنندگان


