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مقدمه
منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
u
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي پيامي
براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي به رشته تحرير
درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي.
برنامه درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح در
uكتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس 
وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با پايه ،رشته ،شرايط ذهني و
سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است.
ت عملي،
 كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي ،پرورش مهار 
u
رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دوره
تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي
براي دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني براساس
u
هدفها و برنامههاي درسي دوره و پاي ه تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامه
درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم
استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شوراي عالي آموزش و پرورش ،وزارت آموزش و پرورش را
به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي
و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان كتابهای
آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسع ه محیط آموزشي و تقویت فرایند
یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.

6

فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

uتشکیل دبیرخان ه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان کتابهای
آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را که
در عرص ه تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آییننامه
«ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از
حوزه کتاب آموزشی به هم ه منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در ماده  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه 828
به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر
دولتی ذیربط و تهی ه فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرض ه مواد و منابع استاندارد حمایت
و پشتیبانی کند.
در ماده  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی،
صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
 uتهی ه فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با عنايت به ماده  5و  6آييننام ة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای
علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي كتابهاي مناسب و
استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،به صورت
لذا دبیرخان ه ساماندهی هر سال فهرس 
مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي در پایان کتابهای
درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
uفرايند توليد كتابنام ه رشد
«كتابنام ه رشد» با هدف ارائ ه فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنام ه درسی دورههای آموزشی آماده
و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است ،تعداد
محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنام ه آموزشی و تربيتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از زمان
اعالم شده است ،از چرخ ه بررسی کنار گذاشته میشوند .بقی ه کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با برنام ه درسي
و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را درباره کتاب براساس شاخصها و معيارهاي تعيين
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شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از مراحل بررسیها ،باید حداقل  60درصد از كل امتیاز
ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی درباره
ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در
تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن
پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامه درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک ماده آموزشی مناسب
به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛
برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور جهت تجهيز كتابخانههاي آموزشگاهي و كالسي ارسال
ميشود تا دانشآموزان ،مدیران و معلمان مدارس از آن بهره گيرند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه
سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و عالقهمندان میتوانند آن را
به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامة توليد كتابنامههاي رشد در دورة آموزش ابتدايي
ردیف

کتابنامة رشد

سطح پوشش

سال انتشار

1

شمارههاي اول تا شانزدهم

كتابهاي چاپ اول
1367-1392

چاپ شده اند
1378-1393

2

شماره هفدهم

كتابهاي چاپ اول 1393

جلد حاضر

3

شماره هجدهم

کتابهای چاپ اول
1394

1395

4

شماره نوزدهم

کتابهای چاپ اول

1396

1394

1395
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 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1393و یک سال قبل از آن را
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای آموزشي مناسب ِ
دربرمیگیرد .گفتنی است با توجه به برگزاری نخستین جشنواره کتابهای قرآنی رشد ،امسال استثنائ ًا کتابهای چاپ اول
سال  90و  91نیز پذیرفته شده است.
در این کتابنامه با  1036عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  1817عنوان كتاب رسیده انتخاب شده است.
بقیه كتابها غیرمرتبط ( 205عنوان) و یا نامناسب ( 576عنوان) تشخیص داده شدهاند.
از ميان  182ناشر ،بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات قدیانی با  85عنوان،
امیر کبیر با  41عنوان و کانون پرورش کودکان و نوجوانان با  35عنوان تعلق دارد.

جدول فراوانی موضوعات كتابنامه
رديف

موضوع

فراواني

رديف

موضوع

فراواني

1

تربيت بدني

2

10

فارسی

93

2

تفكر و پژوهش

7

11

قرآن

23

3

جنبی و سرگرمی

6

12

كاروفناوري

18

4

داستان

514

13

كتابهاي مرجع

2

5

رياضي

 49

14

مطالعات اجتماعي

6

6

شعر

67

15

مهارتهاي زندگي

39

7

علوم تجربي

60

16

هنر

36

8

علوم تربيتي

74

9

عمومی (چند موضوعی)

40
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در بین موضوعات نیز موضوعات داستان ،فارسی و علوم تجربی به ترتیب با  93 ،514و  60عنوان کتاب مناسب از
بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات قدیانی با  101عنوان ،انتشارات امیر کبیر با  65عنوان و انتشارات مبتکران با  60عنوان
بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
 uشیو ه تنظیم اطالعات
در سال جاری ،به منظور سهولت جستوجوی کتاب مناسب در کتاب نامه ،تنظیم عناوین کتابها بر اساس«موضوع» و در
هر موضوع به تفکیک حروف الفبا صورت گرفته است.
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای
خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :شماره کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان
کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ پایه
تحصیلی؛ کلمات کلیدی و چکیده کتاب.
 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع ،مخاطب ،پای ه تحصیلی ،كلمات
كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان ،كارشناسان ،والدین و
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شماره ردیف اختصاص داده
سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند.
 uهمکاران ما در این کتابنامه
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا در بررسی کتابها حوصله و
دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره
بردیم عبارتند از:
 uكارشناسان معلم:
 .1پرويز آزادي  .2ناهيد بريري  .3مرضيه پناهيانپور  .4عزت السادات حسيني  .5طيبه حمزهبيگي  .6مريم خداياري  .7طاهره
خردور  .8عبدالناصر خياط  .9خسرو داودي  .10مينا زند  .11فاطمه رادپور  .12علي رضايي  .13مريم سرشتي  .14حشمتاله
سليمي  .15غالمعباس سرشورخراساني  .16مريم شباك  .17عبدالرحمان صفارپور  .18رضا صفري  .19اكرم عيني  .20ديانا
فردين  .21بتول فرنوش  .22گلزار فرهادي  .23سعيد كفايتي  .24زهرا گيتينژاد  .25مژگان موالييراد  .26رضا مهدوي .27
كتايون مهرآبادي  .28سميهسادات ميرمعيني  .29سعيد ناجي  .30بهمن نورمحمدي  .31ابراهيم هداوند ميرزايي
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 uکارشناسان تاليف كتابهاي درسی:
 .1ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .2سيدمحمد دلبري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .3ياسين شكراني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .4سيدسجاد طباطبايي نژاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .5شهرناز بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .6مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
 .7فخري ملكي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی فلسفه
 .8مسعود تهرانيفرجاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی قرآن
 .9سيد مهدي سيف /کارشناس گروه برنامهریزی درسی قرآن
 .10رضا نباتي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی قرآن
 .11مسعود وكيل /کارشناس گروه برنامهریزی درسی قرآن
 .12معصومه نوروزي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی كاروفناوري
 .13كوروش اميرينيا /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .14مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .15نازيا ملك محمودي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .16سعيد راصد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .17سيد امير رون /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .18محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .19عالءالدين كيا  /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
 uکارشناسان داستان و شعر :
 .1حسين احمدي  .2عزتاهلل الوندي  .3جعفر توزندهجاني  .4محمدحسن حسيني  .5طاهره خردور  .6مصطفي رحماندوست
 .7كلر ژوبرت  .8محمد مهدوي شجاعي  .9محمدرضا شمس 10سوسن طاقديس  .11مرجان فوالدوند  .12ناصر نادري
 .13بابك نيكطلب
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 uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی
کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

شمارة مدخل
1008
مترجم
-

عنوان مجموعه

مؤلف

عنوان کتاب

صلواتيان،محمدحسين
راز نقاشيهاي
قشنگ
محل نشر :ناشر ،سال نشر
تعداد صفحات
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه،
1393
مخاطب

پایة تحصیلی

دانشآموز ،معلم

پنجم و ششم

 24ص

سرزمين اول :آشنايي
قطع
وزيري

کلمات کلیدی
آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده
اثر حاضر به طرح مباني سواد بصري با استفاده از ادبيات کودک و نوجوان و آموزش تکنيکها و شيوههاي کاربردي
نقاشي اختصاص دارد و با بهرهگيري از عکس و تصوير ،فرايند يادگيري را ساده و روان کرده است.اين اثر براي
دانشآموزان  9تا  15سال مفيد است و به طرح مباني مقدماتي و شناخت نقاشي اختصاص دارد.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند،
خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي  ،دبیرخانه
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شماره تلفن  )021( 88839166تماس حاصل فرمایید.
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآماده دریافت دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامه شماره  18دوره آموزش ابتدايي)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از کتابهای
آموزشی چاپ اول سال  1394خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانه ساماندهی
منابع آموزشی و تربيتي بفرستند.

لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1394یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1395به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت چنانچه
تاریخ چاپ نخست آن در سال  1394و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
 uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد .افزون بر
این فهرست ،این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها بهصورت رسمی
و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
 uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ويژه براي عرضه
مستقيم در  50هزار نمايشگاه در  50هزار مدرسه کتاب فرستاده میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شده این
دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر
خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنواره کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد
کتاب نیست.
 uمطابق آییننامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی در
صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی دوره آموزش ابتدايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
هديههاي آسمان ،قرآن ،تربيت بدني  ،تفكر و پژوهش ،رياضي ،فارسي ،علوم تجربي ،علوم تربيتي ،هنر ،كار و فنآوري ،فلسفه
كودك ،كتابهاي مرجع ،مهارتهاي زندگي ،مطالعات اجتماعي ،شعر ،داستان و نمایشنامه.
کتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش،
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي  ،دبیرخان ه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید .برای دریافت اطالعات بیشتر
میتوانید با شمار ه تلفن  )021( 88839166تماس حاصل فرمایید.
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دوره آموزش ابتدايي  /17تربیت بدنی

تربیت بدنی

 .1ایزدی ،علیاصغر .بازی بریدم و دویدم .تهران :ابر و باد /آرمان رشد 18 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :بازیها ،ادبیات نوجوانان
چکیده :در این کتاب یکی از بازیهای محلی استان کرمانشاه که در فضای باز و به شکل گروهی
ایجاد میشود ،معرفی شده است .در بخشهای کتاب ،مراحل مختلف بازی ،همراه با شکل توضیح
داده شده است.

 .2نوری برجی ،مرجانه .همبازی؛ تمرینات دقت ،تمرکز و توجه ویژه کودکان  5الی  12ساله و
کودکان با تشخیص اختالالت یادگیری ،بیشفعالی و نقص توجه .تهران :کالج برتر220 ،1393 ،
ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین ،مشاور
کلمات کلیدی :بازیهای آموزشی ،دقت در کودکان ،پرورش تمرکز
چکیده :پرورش حافظه فعال با تمرین ،موضوعی مهم در رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان
محسوب میشود .کتاب «همبازی» به منظور پرورش دقت ،تمرکز و توجه کودکان  5تا  12ساله
و کودکان دارای اختالالت یادگیری ،بیش فعالی و نقص توجه ،فراهم شده است و میکوشد با
تمرینهای متنوع و متناسب سن کودکان ،به آنها کمک کند .تجسم ذهنی ،یادسپاری ،جدولهای
سودوکو ،و تمرینات  n-bookاز انواع تمرینهای این کتاب هستند .در صفحات پایانی کتاب،
بازیهایی برای داخل ماشین نیز پیشنهاد شدهاند.

15
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دوره آموزش ابتدايي  /17تفکر و پژوهش 17

تفکر و پژوهش

 .3بابازاده ،طاهره[...و ديگران] .پرورش تفکر منطقی کودکان (تمرینات عملی) .اصفهان:
آموخته 112 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،والدین ،کارشناس
کلمات کلیدی :تفکر منطقی ،مهارت اندیشیدن ،تمرینات عملی
چکیده :یکی از مباحث مطرح روز در زمینه تعلیم و تربیت «آموزش تفکر به کودکان» است .کتاب
«پرورش تفکر منطقی کودکان (تمرینات عملی)» به دو نوع از انواع تفکر ،یعنی تفکر سازماندهنده
و تفکر خالق میپردازد .در تفکر سازمان دهنده کودک میآموزد با دقت بیشتری به محیط اطراف
نگاه کند تا بتواند آنها را نظم دهد .در تفکر خالق ساختهای از پيش ساختهشده ذهن سست
میشوند و ساختهای نوین و متفاوت جایگزین آنها میشوند .کتاب حاضر که برای کودکان پنج تا
هشتساله مناسب است ،میکوشد با ارائه تمرینهایی از ساده به مشکل ،اهداف خود را محقق سازد.

 .4ویلسون ،جنی /باردویچ ،کت .چگونه به دانشآموزان کمک کنیم فکر کنند؟ .خسرو
نظری .تهران :منادی تربیت 88 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفکر خالق ،تفکر نقاد ،یادگیری
چکیده :زمانی که کودکان یاد میگیرند مستقل فکر کنند ،میتوانند بر یادگیری خود کنترل داشته
باشند .نگارنده در این کتاب انواع مختلف تفکر (انتقادی ،خالق ،بازتابی) را توصیف میکند و بهطور
مفصل ،مهمترین نوع تفکر یعنی فراشناخت را که زمینه خودارزیابی ،تصمیمگیری فعال و تنظیم
اهداف فردی در پیشرفت دانشآموز است ،بررسی میکند.
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 .5نوروزی ،رضاعلی[...و ديگران] .داستانهای فکری برای کودکان ایرانی ( .)1اصفهان:
آموخته 112 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :داستانهای کودکان ،تفکر ،فلسفه
چکیده :این کتاب حاوی داستانهای سادهشده متون نظم و نثر فارسی است که برای مطالعه
گروهی و تقویت درک شناختی دانشآموزان تدوین شده است .همراه با هر داستان موقعیتهایی که
نیازمند اندیشیدن بیشترند ،بهصورت سوالهایی از متن جدا شده است .همچنین بحثهای گروهی،
پرسشو پاسخ و فعالیتهای عملی از دیگر بخشهای کتاب است.

 .6نوروزی ،رضاعلی[...و ديگران] .داستانهای فکری برای کودکان ایرانی ( .)10اصفهان:
آموخته 112 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :داستانهای کودکان ،تفکر ،فلسفه
چکیده :یکی از مهمترین و موثرترین راهکارهای تغییر در جهتگیریهای مدارس و پرورش
قدرت تفکر در دانشآموزان ،استفاده از رویکرد «آموزش فلسفه به کودکان» است .کتاب پیش رو
مشتمل بر حکایتها و داستانهایی از متون کهن ادب فارسی است که همراه با فعالیتهای عملی
و پرسشهای نقادانه برای تقویت تفکر شناختی کودکان تدوین شده است.

 .7نوروزی ،رضاعلی[...و ديگران] .داستانهای فکری برای کودکان ایرانی ( .)2اصفهان:
آموخته 112 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :داستانهای کودکان ،تفکر ،فلسفه
چکیده :برای اجرای کار فلسفی با کودکان ،تبدیل کالس درس به انجمن کاوشگری امری
ضروری است .این کتاب حاوی داستانهایی از متون کهن فارسی است که به زبان ساده بازنگاری
شده و کودکان و نوجوانان را در فرصتهای قابل تأمل قرار میدهد تا جنبههای خالق اندیشه آنان
بارور شود .در کنار هر داستان ،فرصتهایی برای بحثهای گروهی و فعالیتهای عملی فراهم
آمده است.
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 .8نوروزی ،رضاعلي[...و ديگران] .داستانهای فکری برای کودکان ایرانی ( .)3اصفهان:
آموخته 112 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :داستانهای کودکان ،تفکر ،فلسفه
چکیده :هدف از آموزش فلسفه به کودکان ،رشد عقالنیت ،کمک به حقیقتیابی ،رشد ارزششناسی
و ارزشگذاری در شخصیت کودکان است .این اثر که مجلد سوم از مجموعه حاضر است ،دربردارنده
داستانهایی از آثار و مفاخر گذشته فرهنگی کشور است .هر داستان زمینههایی برای بحث فلسفی
فراهم آورده که در حل مشکالت فردی و اجتماعی میتواند مؤثر باشد.

 .9نوروزی ،رضاعلی[...و ديگران] .داستانهای فکری برای کودکان ایرانی ( .)9اصفهان:
آموخته 112 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :داستانهای کودکان ،تفکر ،فلسفه
چکیده :آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای هر جامعهای است ،اما برای رشد و ترقی
جنبههای مختلف شخصیت ،تنها به نظام آموزشی مدارس نباید بسنده کرد .در این اثر داستانها و
حکایتهایی از آثار کالسیک ادب فارسی که زمینهای مناسب برای یادگیری فلسفه دارند ،همراه با
موقعیتهایی برای بحث ارائه گردیده است.
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جنبی و سرگرمی

 .10بریته ،آن .بازیهای روز چهارشنبه .رکسانا سپهر .تهران :مبتکران 46 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز ،والدین
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستانهای تخیلی ،بازیهای آموزشی ،سرگرمیهای کودکان
چکیده :سرگرمیها بخش جداییناپذیر زندگی کودکاناند و بر این اساس ،آموزش کودکان باید
مبتنی بر بازی و سرگرمیباشد .کتاب پیش رو حاوی داستانهایی کوتاه برای بازی با اشکال و
ساختن شکلهای متنوع هندسی با اشکال اصلی است .کودکان طی این بازیها با شکلهای
هندسی آشنا میشوند و میآموزند که از دل هر شکل چه اشکال دیگری میتوان پدید آورد.

 .11حجهفروش ،وحیده .پازلهای کن کن :تمرینات مداد ،کاغذی هدفمند .تهران:
فراروان 120 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :ریاضیات ،بازیهای آموزشی ،جدولها
چکیده :این کتاب حاوی جدولهایی است که برای آموزش بهتر ریاضی در ژاپن استفاده میشود.
روش خالقانه ریاضی در این جدولها یکی از سرگرمیهای رایج در جهان محسوب میشود .این
جدولها همه ویژگیهای حل پازل سودوکو را نیز در خود دارد ،چرا که مغز و حافظه را به چالش
میکشد و تمرکز را باال میبرد.
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 .12موسوی ،اکرمالسادات 101 .بازی و سرگرمی خالقانه آموزشی اول ابتدایی .تهران:
تیزهوشان 106 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :سرگرمیهای آموزشی ،بازیهای علمی ،فعالیتهای فوق برنامه
چکیده :انجام بازیهای مبتنی بر خالقیتهای ذهنی در جریان یادگیری سبب تقویت و بروز
توانمندیهای ذهنی و شخصیتی کودکان و پیشرفت تحصیلی آنها میگردد .مجموعه پیش رو با
هدف ارائه پرسشهای هوش و خالقیت در قالب بازی و سرگرمی مرتبط با مسائل آموزشی پایه
تحصیلی مورد نظر تألیف گردیده است .فعالیتهای هر بخش با تکیه بر مفاهیم درس فارسی و
ریاضی همراه با اشکال رنگی در کتاب گنجانده شده است.

 .13صوفیلو ،معصومه 101 .بازی و سرگرمی خالقانه آموزشی دوم ابتدایی .تهران:
تیزهوشان 106 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :سرگرمیهای علمی ،بازیهای علمی ،فعالیتهای فوق برنامه
چکیده :هوش هیجانی از کودکی قابل تقویت است و هر چه این مهم بیشتر تقویت گردد،
فرزندانمان به سمت موفقیتهای بیشتری رهنمون میگردند .کتاب حاضر حاوی بازیهای آموزشی
است که میتوان به صورت گروهی یا انفرادی آنها را انجام داد .پرسشهای علمی در قالب بازی
و سرگرمی ،مطالب درسی را به لحظات شاد پیوند میزنند .محتوای فعالیتها همگام با مسائل
آموزشی پایه تحصیلی مورد نظر است.

 .14رستگار ،ملیحه 101 .بازی و سرگرمی خالقانه آموزشی سوم ابتدایی .تهران:
تیزهوشان 106 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :فعالیتهای فوق برنامه ،سرگرمیهای آموزشی ،بازیها
چکیده :هوش مجموعهای از توانمندیهای وجودی هر انسان است که به صورت سازگاری
با محیط نمایان میشود .اثر پیش رو حاوی مجموعه فعالیتها و تمرینهایی در قالب بازیهای
آموزشی است که به تقویت قوه خالق دانشآموزان و افزایش دقت نظر آنها در پاسخ به پرسشها
میانجامد .محتوای سؤاالت بر مبنای مطالب درسی کتب پایه مورد نظر است.
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 .15تبریزی ،نرگس 130 .بازی گروهی و  130بازی انفرادی برای کودکان .تهران:
فراروان 88 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :معماها ،بازیهای آموزشی ،بازیها و سرگرمیهای کودکان
چکیده :کتابی که پیش رو دارید حاوی تعداد زیادی مسئله است که برای پاسخ به آنها بکارگیری
مهارتهای گوناگون در زمانی واحد الزم است .در جریان حل هر مسئله کودک باید با بخشهای
مختلف مغز ارتباط معنادار برقرار کند و با ایجاد یکپارچگی حسی توان مغز خود را افزایش دهد.
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داستان

 .16ماث ،جان ج .قصههاي ماندگار :آب آرام و دوستانش .شهابالدين عباسي .تهران :مهاجر،
 40 ،1391ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات كودكان ،ادبيات شرق ،كتاب مصور
چکیده :كتاب مصور «آب آرام و دوستانش» از مجموعه «قصههاي ماندگار» ،دربردارنده داستاني
تخيلي و آموزنده است .در اين داستان ادي دختري است كه روزي با دو برادرش مايكل و كارل با
خرسي به نام آب آرام مواجه ميشوند .آب آرام براي هر كدام از بچهها داستاني حكمتآميز از دنياي
شرق بازگو ميكند و آنها را با مفاهيم زندگي آشنا ميسازد.

 .17باباجاني ،علي .آتش در خانه خرگوش .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،
 28 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :بيمه ،آتشسوزي ،داستانهاي حيوانات
چکیده :يكي از موضوعاتي كه خوب است از كودكي آموخته شود ،بيمه و ضرورت وجود آن است.
كتاب «آتش در خانه خرگوش» از مجموع ه «بيمه براي كودكان» به موضوع بيمه و فايدههاي آن
ميپردازد .بيمه انواعي دارد كه در اين كتاب درباره بيم ه آتشسوزي و شرايط آن توضيحي داده
شده است.
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 .18كوپه ،بنويت .آتشسوزي در جنگل .رضا خيرآبادي .تهران :تسليمي 20 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :گازهاي گلخانهاي ،انرژي باد و خورشيد ،داستان مصور ،حفظ محيطزيست ،ادبيات
کودکان
ب حاضر از مجموعه کتابهاي «تام و روباهش» به موضوع اهميت و حفاظت از
چکیده :کتا 
جنگلها اختصاص دارد .در اين داستان تام به همراه روباهش ليال ،شاهد آتشسوزي جنگل و
اقدامات آتشنشانيها براي خاموش کردن آتش است .تام عالوه بر کمک به مأموران ،اطالعات
مهمي درباره گازهاي گلخانهاي ،استفاده از انرژي باد و خورشيد ،و چگونگي کمک به حفاظت
محيطزيست کسب ميکند.

 .19بومون ،اميلي .ماشينبازي :آتشنشان ميشوم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :بازيهاي کودکان ،آشنايي با مشاغل ،داستانهاي آموزشي ،آتشنشان
چکیده :كتابهاي مجموعه «ماشينبازي» با هدف آشنا کردن کودکان  5تا  10سال با مشاغل
تهيه شدهاند .در اين جلد ،شخصيت داستان« ،ليسئون» کودکان را با شغل آتشنشاني ،ابزار
آتشنشاني ،قطعات و صداي کاميون آتشنشاني ،مسئوليتهاي آتشنشان و  ...آشنا ميکند.

 .20مالمحمدي ،مجيد .قصههايي از امام صادق (ع) :آخرين سفارش .تهران :قدياني،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :نماز خواندن ،امام صادق(ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :نماز خواندن از واجبات دين مبين اسالم است .امامان ما همواره پيروانشان را به اداي
اين فريضه سفارش كردهاند .در كتاب «آخرين سفارش» از مجموعه 10جلدي «قصههايي از امام
صادق(ع)» ،اهميت توجه به نماز ،در قالب داستاني به زبان ساده براي كودكان شرح داده شده است.
امام صادق(ع) در آخرين لحظات عمر خويش پيروانشان را نصيحتي فرمودند كه در اين كتاب آن
را ميخوانيد.

دوره آموزش ابتدايي  /17داستان 27
 .21محمدي ،محمدهادي .آدم كوچك و خوابهاي بزرگ .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ
ادبيات كودكان 40 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :در اين داستان ،بهمن کوچولو خواب ميبيند که بزرگ شده است .او آرزو ميکند که بزرگ
شود و کارهاي بزرگترها را انجام دهد .او از اينکه اندازه خودش است ،راضي نيست تا اينکه در پي
ماجراهايي به اندازه بزرگتر از خود و سپس کوچکتر از خود تبديل ميشود.

 .22دلي ،پير .آدم كوچولوي گرسنه .كلر ژوبرت .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 36 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،نان ،مراحل توليد نان
چکیده :كتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي است که با زباني ساده و روان براي كودكان نگاشته
شده است .در داستان ميخوانيم« :در شهري ،آدم کوچولويي زندگي ميکرد که گرسنه بود .در خانه
چيزي براي خوردن نبود .او به نانوايي رفت ،اما پولي نداشت تا نان بخرد .مرد نانوا به او گفت اگر
برايش آرد بياورد به او نان ميدهد .آدم کوچولو به سمت آسياب رفت تا از آقاي آسيابان آرد بگيرد،
اما آسيابان نيز براي اينکه آرد بدهد از او گندم خواست .پس اين بار آدم کوچولو نزد کشاورز رفت».

 .23دالي ،آدري .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :آدمك زنجبيلي .سيدعلي كاشفي
خوانساري .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوان
چکیده :جلد دوازدهم از مجموعه «قصههاي دوست داشتني دنيا» دربردارنده داستاني با موضوع
تخيلي است .در اين داستان ميخوانيم كه در روزگار قديم ،پيرمرد و پيرزني در خانهاي كنار جاده
زندگي ميكردند .روزي پيرزن تصمي م ميگيرد كلوچه زنجبيلياش را شبيه آدمك درست كند .با
درست كردن كلوچه زنجبيلي ،آدمك كوچكي از تنور بيرون ميپرد .آدمك به هر حيواني ميرسد
حيوان قصد دارد او را بخورد؛ اما آدمك با زيركي فرار ميكند .سرانجام روباه حيلهگري آدمك را
ميخورد.
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 .24شيخي ،مژگان .آرزوي پرواز .تهران :قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزنده ،قص ه مصور ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،پروين اعتصامي
چکیده« :آرزوي پرواز» جلد نُهم از مجموع ه «قصههاي تصويري از پروين اعتصامي» دربردارند ه
داستاني درباره حيوانات است .در اين داستان خانم کبوتر صاحب سه جوجه ميشود .يکي از جوجهها
که بسيار عجول است ،سعي ميکند پرواز کند .او بيتوجه به نصيحتهاي مادر از النه بيرون ميرود
و بهدليل ياد نگرفتن بسياري مسائل و عجول بودن با مشکالت فراوان مواجه ميشود.

 . .25آفتابپرست غمگين .شيما شريفي .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1392 ،
 28ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،واژهآموزي ،آفتابپرست
چکیده :اين كتاب درباره آفتابپرست غمگيني است كه براي گريز از تنهايي و غم ،خود را به
رنگهاي متفاوت و شكل حيوانات و اشياي گوناگون درميآورد و از آنها تقليد ميكند .اما در
نهايت باز غمگين است .اين كتاب با هدف واژهآموزي به كودكان و آشنا كردن آنها با ويژگيهاي
آفتابپرست تهيه شده است.

 .26فروتن ،فاطمه .آقاي سه چرخهاي .تهران :به نشر 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،داستان تخيلي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان دختركي به همراه
عمهاش قصه موشي بيدندان را نقاشي ميكنند .ناگهان آدامس عمه كه شبيه بادكنك شده است،
ميتركد و دختر به مغازه آقاي سه چرخهاي كه ظاهري شبيه ديو دارد ،پرت ميشود و ماجراهاي
فراواني رخ ميدهد.
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 .27خردور ،طاهره .قصههاي جورواجور :آلوچه و سنگ .تهران :پيدايش 12 ،1393 ،ص ،خشتي
کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :زندگي اجتماعي ،داستانهاي تخيلي ،دوستي
چکیده :کودکان دوستيو همبازي شدن با ديگران را دوست دارند .كتاب «آلوچه و سنگ» از
مجموعه «قصههاي جورواجور» ميکوشد در قالب قصه ،از عالقه کودکان به پيداکردن دوست
حکايت کند .مخاطب با خواندن اين قصه درمييابد که براي يافتن دوست بايد تالش کند.

 .28بومون ،اميلي .ماشينبازي :آمبوالنس ميرانم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي كودكانه ،مشاغل ،راننده آمبوالنس
چکیده :جلد نهم از مجموعه «ماشينبازي» كودكان  5تا  10ساله را بهصورت بازي كودكانه ،با
شغل راننده آمبوالنس ،وظايف او ،ابزارهاي مورد استفادهاش و ...آشنا ميكند.

 .29كورته ،آن .آموس در سرزمين تاريكي .محمدمهدي شجاعي .تهران :نيستان32 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان يك كوآالي رنگي
به نام آموس در سرزميني زندگي ميكند كه همهچيز و همهكس سياه است .بهدليل متفاوت بودن
با ديگران هم ،هيچكس حرف او را گوش نميكند .تا اينكه روزي آموس جعبهاي پيدا ميكند كه
درون آن بذرهاي رنگينكمان وجود دارد .با پاشيدن بذرها سرزمين آموس از تاريكي نجات مييابد
و رنگي و زيبا ميشود.
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 .30بهجت ،شهربانو .آواز دايره .تهران :منادي تربيت 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،داستان تخيلي
چکیده :در داستان «آواز دايره» ،دايره كوچك و سرگرداني ،كمكم تنها شده و آوازهاي خود را از
ياد ميبرد .حتي شكل واقعي خودش را هم از دست ميدهد .در پي ماجراهايي و كمك دوستانش،
او درمييابد كه براي پيدا كردن خود واقعياش بايد آوازهايش را به خاطر آورد .آوازهاي خود را به
ياد ميآورد و كمكم به شكل خودش برميگردد.

 .31راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :آواز كالغ .تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک،
 16 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش اخالق ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «قصههاي پندآموز براي كودكان» دربردارنده داستاني با موضوع
مهارتهاي زندگي و در واقع داستاني تربيتي ـ اخالقي است .در اين داستان كالغ مغرور كه فكر
ميكند از همه زيركتر است ،با جغدي كه فكر ميكند از همه باهوشتر است ،مسابقهاي ميگذارد
و پنيري به دست ميآورد .اما روباه حيلهگري از صداي كالغ تعريف ميكند .هنگام آواز خواندن،
كالغ دهانش را باز ميكند و پنير را از دست ميدهد.

 .32ميركيايي ،مهدي .آينههاي سورنا .تهران :اميركبير 20 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :داستان تاريخي ،ادبيات کودک و نوجوان ،سرداران ايراني ،سورنا
چکیده :در سالهايي که پادشاهان اشکاني بر مردم حکومت ميکردند ،روميها به ايران حمله
کردند .يکي از سرداران شجاع ايران سورنا بود که در برابر آنها ايستادگي کرد .بعد از مرگ او ،مردم
براي زنده نگه داشتن ياد و فداکاريهايش ،براي او افسانهها ساختند که بعداً الگويي براي خلق
شخصيت رستم در شاهنامه شد .اين کتاب از مجموعه «سرداران ايران زمين» است که به شرح
مبارزات سرداران ايران زمين با ظلم و ستم اختصاص دارد.
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 .33مازر ،آن .ابي آشتي ميكند .شبنم سميعيان .تهران :پنجره 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ماجراهاي ابي هايز ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،دوستي
چکیده :جلد دوم از مجموعه «ماجراهاي ابي هايز» دربردارنده داستاني با موضوع دوستي و
عواطف كودكانه است .در اين داستان بهترين دوست ابي ،جسيكا به سفر ميرود .در نامههايي كه
اَبي از جسيكا دريافت ميكند ،ردپايي از تغييرات اساسي در رفتار ،خواستهها و سرگرميهاي او ديده
ميشود .ابي از اين موضوع دلگير است تا زماني ،كه خود براي ديدن مامانبزرگش به سفر ميرود
و با تجربههاي تازه ،دوستان جديد و دنيايي متفاوت مواجه ميشود.

 .34مازر ،آن .ابي بهترين دوستش را پيدا ميكند .شبنم سميعيان .تهران :پنجره،1393 ،
 120ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،ماجراهاي ابي هايز
چکیده :جلد سوم از مجموعه «ماجراهاي ابي هايز» به ماجراي پيدا كردن دوست ابي اختصاص
دارد .ابي دختري با موهاي قرمز از خانواده هايز است .بهترين دوستان او گربهاش« ،تيجف» و دفتر
خاطراتش هستند .روزي كه ابي به همراه اعضاي خانوادهاش به پيكنيك ميرود ،آرزو ميكند كه
دوستي پيدا كند تا او را از تنهايي درآورد و همبازياش شود .ابي شروع به يافتن راههايي براي جلب
دوستان جديد ميكند و موفق ميشود.

 .35مازر ،آن .ابي پرستار بچه ميشود .شبنم سميعيان .تهران :پنجره 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،ماجراهاي ابي هايز
چکیده :كتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه «ماجراهاي ابيهايز» است .در اين داستان اَبي،
دختر موقرمز ،از كالس پنجم فارغالتحصيل ميشود .تابستان ،لوري ،همكالسي قديمي مامان،
با دخترش پاييز به خانه آنها ميآيند .آنها عادتهاي غذايي و رفتاري عجيب و متفاوت دارند.
براي مدتي مراقبت از پاييز به اَبي سپرده ميشود و اين موضوع او را با ماجراهاي تازه و فراوان
مواجه ميكند.
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 .36مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :ابيگيل پري نسيم .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 64 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان حادثهاي ،داستان مصور ،قصههاي پريان ،ادبيات کودکان
چکیده :کتاب حاضر جلد نُهم از مجموع ه «جادوي رنگينکمان» دربردارنده داستاني با موضوع
تخيلي و پريان است .در اين داستان جک فراست پر جادويي اَبيگيل ،پري نسيم را دزديده و باد و
طوفان شديدي در دهکده به راه افتاده است .کريستي و ريچل تالش دارند پر جادويي اَبيگيل را پيدا
کنند تا او بتواند باد و طوفان را آرام کند.

 .37برنشتاين ،مايك /برنشتاين ،جن .خانواده خرسها :احترام به ديگران .سعيد مادح خاكسار.
تهران :موزون 32 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :احترام ،ادب ،روابط اجتماعي
چکیده :احترام گذاشتن به ديگران ،از موضوعاتي است كه مادران و بزرگترها همواره كوشيدهاند
به كودكانشان بياموزند تا روابط اجتماعي آنها را بهبود بخشند .رعايت ادب و احترام در كالم
ميتواند با به كاربردن كلماتي مانند« لطف ًا ،متشكرم ،خواهش ميكنم ،ببخشيد ،معذرت ميخواهم،
حالتچطوره ،بذارين كمكتون كنم و خوشوقتم» صورت گيرد .در كتاب «احترام به ديگران»،
چگونگي به كار بردن اين عبارات ،در قالب داستانهايي آموزنده بيان شده است.

 .38پاتر ،هلنبيتريكس .اردك و روباه .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان جِميما اردك
سادهلوحي است .او بهخاطر اينكه همسر مزرعهدار به او اجازه نشستن روي تخمهايش را نداده،
عصباني است .روزي او تصميم ميگيرد النهاي بيرون مزرعه پيدا كند .وقتي او در جستوجوي
النه است ،روباهي با ظاهري محترم و چربزبان و حيلهگر او را فريب ميدهد و بعد از مدتي تمام
تخمهاي جميما را ميخورد و خاطرهاي ناخوشايند براي او به وجود ميآورد.
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 .39تان ،شان .اريك .مسعود ملكياري .تهران :آفرينگان 48 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان اجتماعي ،ادبيات کودک و نوجوان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :کتاب حاضر در بردارنده داستاني با موضوع اجتماعي به نام «اريک» است .در اين داستان
اريک دانشآموز غريبه است که بر حومه شهر ميرود و در آنجا با خانواده جديدش زندگي ميکند.
او به چيزهاي عجيبي عالقه دارد .با همه مهرباني خانواده جديد ،تنهايي را ترجيح ميدهد .اما در
پايان اقامتش ،اريک به شکلي بسيار جالبي قدرداني خود را از آن خانواده نشان ميدهد.

 .40خليفي ،عادله .اتاق تجربه :از كجا معلوم؟ .تهران :چكه 104 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات نوجوان ،حشرات ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :از كجا معلوم» ،از «مجموعه داستانهاي اتاق تجربه» ،رماني درباره حشرات است .در
ت مديره كارخانه آنتي حشرهكش است .او هر سال جلسهاي
اين رمان ،خانم سوسري ،عضو هيئ 
با حضور هر  370000هزار نوه سوسك موجود براي حل مشكالتش برگزار ميكند .اينبار آقاي
سوسري ،همسر خانم «سوسري» ،رئيس سابق البراتور كارخانه ،پيشنهاد ميكند براي انتخاب رئيس
كارخانه مسابقهاي ترتيب دهند .همين تصميم باعث به وجود آمدن حوادثي از قبيل تأثير معكوس
حشرهكشها و پيدا شدن نامه اسرارآميز و رقابت حشرات براي برنده شدن و ...ميشود.

 .41اورنگ ،طوبا .از ماهي قلدره نترس .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،1393 ،
 16ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،زورگويي ،ادبيات کودکان
چکیده :کودکان در اين کتاب داستان ماهي دمسياهي را ميخوانند .كه موقع مدرسه رفتن ،چند
ماهي زورگو سر راه دمسياه سبز ميشوند و از او ميخواهند که يا راهش را عوض کند يا اينکه براي
آنها خوراکيهاي خوشمزه بياورد .ماهي دمسياه تسليم زورگوييهاي آنها ميشود ،اما بعد از چند
روز فکري به ذهنش ميرسد.
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 .42حبيبي ،حامد .شب هزار و دوم :ازدواج فاميلي و دو داستان ديگر .تهران :چكه،1392 ،
 48ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :هزار و يك شب ،داستان تخيلي ،افسانههاي عامه ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب مصور حاضر يكي از دفترهاي مجموع ه ده جلدي «شب هزار و دوم» است كه براي
كودكان تدوين شده است .اين مجموعه به صورت روايات طنزآميز و در ادام ه قصههاي هزار و يك
شب نوشته شده است .داستان از آنجا آغاز ميشود كه شهرزاد قصهگو به درخواست پادشاه در شب هزار
و دوم قص ه جديدي را شروع ميكند و مانند داستانهاي هزار و يك شب ،از دل هر قصه داستاني جديد
آغاز ميشود .طرح داستانها براساس افسانههاي هزار و يك شب است و نويسندگان كوشيدهاند در اين
بازنويسي به سمت امروزي شدن زبان و استفاده از نمادهاي عصر حاضر حركت كنند.
 .43مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :استورم پري رعد و برق .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد سيزدهم از مجموع ه «جادوي رنگينکمان» به نام «استورم پري رعدوبرق» به
داستاني با موضوع پريان و تخيلي اختصاص دارد« .دودل ،بادنماي جادويي پريان ،کريستي و
ريچل» به جستوجوي پرهاي جادويي پريها ميپردازند .پرهاي جادويي توسط اشباح خبيث
دزديده شدهاند .در اين جلد ريچل و کريستي به جستوجوي پر صاعقه براي استورم ،پري رعدو
برق ،ميپردازند تا او بتواند جلوي رعدوبرق و صاعقه آسماني را بگيرد.

 .44بليد ،آدام .نبرد هيوالها :استيلث ،پلنگ شبحگونه .محمد قصاع .تهران :قدياني،1392 ،
 104ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان ترسناک ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :کتاب حاضر ،از مجموعه «نبرد هيوالها و ششگانه طلسم آوانتيا» دربردارنده داستاني
تخيلي است .در اين داستان استيلث ،شبح پلنگ غولپيکر ،آخرين هيوالي شبح مالول ،جادوگر
شيطاني ،انسانهاي خوب را به انسانهاي بد تبديل ميکند .آخرين تکه طلسم آوانتيا قالده استيلث
است .تام براي نجات پدر وارد مبارزه با اين شبح ميشود.

دوره آموزش ابتدايي  /17داستان 35
 .45برازنده ،پريسا .افسانهی ابيانه .تهران :منادي تربيت 28 ،1393 ،ص ،بياض
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانه ايراني ،ادبيات كودك و نوجوان ،ابيانه
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده افسانهاي از شهر «ابيانه» واقع در استان اصفهان است كه در
روزگاران قديم ،پيرزني روشي را به زن ناباروري ياد ميدهد و زن صاحب پسري ميشود .پيرزن
هشدار ميدهد كه اگر پسر در جواني پادشاه نشود ،جنگ و خونريزي رخ خواهد داد .پسر در جواني،
طي اتفاقاتي ،به خواست دختر پادشاه براي ساختن عمارت دلخواه او به كوه «ديو قحطي» ميرود
تا شاخ طاليي «قوچ شاخ زرين» را كه به دست ديو در غار «اژدهاي سهسر» اسير است ،به دست
آورد و عمارت را بنا ميكند.

 .46برازنده ،پريسا .افسانه فلكاالفالك .تهران :منادي تربيت 24 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانههاي ايراني ،ادبيات نوجوانان ،اكوان ديو ،قلعه فلكاالفالك
چکیده :در اين افسانه ميخوانيم :در گذشتههاي دور ،پادشاهي دختري تيرانداز و اسبسوار داشت.
وقتي پادشاه تصميم ميگيرد تنها دختر خود را بهعنوان جانشين انتخاب كند ،مشاوران و وزير شرط
ميگذارند كه براي جانشيني ،دختر بايد بتواند در مسابقه اسبسواري برنده شود .او بايد گرز ميترا را
به دست آورد تا به كمك آن اكوان ديو را كه در قلعهاي بزرگ به نام «فلكاالفالك» يا «سپهر
سپهران» در تاريكي زندگي ميكند ،نابود سازد ،مجسمه مفرغي خاندان را از چنگ او درآورد و
به خانواده بازگرداند .دختر شرط را ميپذيرد و طي مبارزه با ديو درگير ماجراهاي فراواني ميشود.

 .47افسانههاي ملي هندوستان .مهدي سكاكي .قزوين :مهرگان دانش 70 ،1393 ،ص،
رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانه ،داستان مصور ،هندوستان ،ادبيات نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه افسانههاي كوتاه هندي با عنوانهاي «برهمايي
تهيدست»« ،طبل جادويي»« ،عدالت در جنگل»« ،پادشاه و مرد كور»« ،علي و االغ»« ،قضاوت»،
«اولين شخص» و «خيالبافي» است .در افسانه «علي و االغ» علي جوان تنهايي است كه پدر و مادر
خود را در كودكي از دست داده است .وقتي او از بيكسي و تنهايي دلتنگ ميشود ،تصميم ميگيرد به
سراغ عمه پيرش برود ،اما عمه پير ،ثروتمند و خسيس او به جاي دلجويي و استقبال از او ،با ترفندي
االغ الغر خود را به علي كه دلش براي حيوان سوخته است ،ميفروشد و تمام دارايي او را ميگيرد.
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 .48بليد ،آدام .نبرد هيوالها :اكوينوس ،اسب شبحگونه .محمد قصاع .تهران :قدياني،1392 ،
 104ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :نوجوانان ،داستانهاي مصور ،داستانهاي ترسناك ،ادبيات
چکیده :اين كتاب ،از مجموعه «نبرد هيوالها و ششگانه طلسم آوانتيا» دربردارنده داستانهاي
تخيلي است .در اين داستان تاالدون چابك ،ارباب هيوالها ،پدر تام ،بين دنياي انسانها و ارواح
منتظر است تا تام تكههاي طلسم دزديده شده توسط حالول ،جادوگر شيطاني را بيابد و او را
نجات دهد .تام براي پيدا كردن تكههاي طلسم ،اينبار با اكوینوس« ،اسب شبحگونه» كه در
جنگل سرزمين ممنوع از تكهها مراقبت ميكند ،وارد مبارزه ميشود و ماجراي مرگآوري به وقوع
ميپيوندند.
 .49دني ،مادلن .قصههاي تو در تو :اگر اسب بودي ....شيرين صفاييمولوي .تهران :اميركبير،
 64 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات نوجوان ،زندگي اسبها
چکیده :در كتاب «اگر اسب بودي» ،از مجموعه «قصههاي تو در تو» داستاني روايت ميشود كه
در آن ،خواننده در نقش قهرمان داستان قرار ميگيرد .او با انتخاب مسير خود ،اطالعات ارزشمندي
درباره اسبها ،خطراتي كه در كمين اسبها هستند ،انواع اسبها ،ويژگيها و شرايط زندگي اسبها
و ...ب ه دست ميآورد و ماجراهاي فراواني را تجربه ميكند.

 .50دني ،مادلن.قصههاي تو در تو :اگر دلفين بودي ....شيرين صفاييمولوي .تهران :اميركبير،
 64 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،داستانهاي مصور ،ادبيات نوجوانان ،زندگي دلفينها
چکیده:در داستان «اگر دلفين بودي» از مجموعه «قصههاي تو در تو» ،خواننده داستان در نقش
قهرمان آن قرار ميگيرد و با انتخاب مسيرهاي خود ،با فراز و نشيب زندگي دلفينها ،شرايط زندگي
آنها ،خطراتي كه تهديدشان ميكنند و ...آشنا ميشود و ماجراهاي فراواني را تجربه ميكند.
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 .51دني ،مادلن .قصههاي تودرتو :اگر گرگ بودي ....شيرين صفاييمولوي .تهران :اميركبير،
 64 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،زندگي گرگها ،ادبيات نوجوانان
چکیده :در اين كتاب كه از مجموعه «قصههاي تودرتو» است ،مخاطب در نقش قهرمان داستان
قرار ميگيرد و با انتخاب مسير با ماجراهاي فراواني مواجه ميشود .در اين جلد مخاطب در نقش
گرگ وارد ميشود و با ويژگيهاي گرگها و عادات و رفتار و روش زندگي آنها ،خطرات آنها
براي انسانها و حيوانهاي ديگر و ...آشنا ميشود.

 .52پاروال ،تيمو .اال در مدرسه .آذرميدخت آذر شهاب .تهران :شهر قلم 104 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،ادبيات كودكان ،داستان اجتماعي
چکیده :کتاب حاضر ،مجموعهاي از داستانهاي اجتماعي براي كودكان است .در داستان «باج
گير» از اين مجموعه ميخوانيم« :ا ِال» دانشآموز کالس اول است .روزي «ا ِال» متوجه رفتار
عجيب معلمشان ميشود .وقتي در کالس شلوغ ميکردند ،معلم بهجاي تذکر دادن و مشق شب
دادن ،يکدفعه بهجاي تختهسياه گفت صندلي و حتي به بچهها تکليف نداد .انگار همهچيز از يک
نامه که «ميکا» اتفاقي آن را ديده بود شروع شد .بچهها در اين تفکر بودند که اين نامه از طرف يک
باجگير است .آنها به دنبال نقشهاي بودند تا به معلم کمک کنند و . ...

 .53راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :االغ سخنگو .تهران :ذکر :کتابهاي
قاصدک 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب حاضر جلد دهم از مجموعهقصههاي پندآموز براي كودكان ،دربردارنده داستاني
آموزنده در ابعاد تربيتي -اخالقي است .در اين داستان ،مردي االغ سخنگوي خود را به نانوا
ميفروشد .االغ هر چه را ميشنود تكرار ميكند .االغ با تكرار حرفهاي نانوا نزد آسيابان ،نانوا را به
زشت بودن بدگويي پشت سر مردم آگاه ميكند.
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 .54درخشي ،علي .الفباي موتور سيكلتسواري به زبان ساده .تهران :بيمه مركزي
جمهوري اسالمي ايران 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش بيمه ،لطيفه و طنز ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،دربردارنده لطيفه ،هجو ،طنز و تصويرهاي كاريكاتوري درباره موتورسواري،
قوانين و نكات ايمني موتورسواري ،خطرات ،نقايص فني موتور و بيمه موتور و وسايل نقليه است.

 .55مالمحمدي ،مجيد .قصههايي از امام صادق (ع) :امام به من لبخند نزد .تهران :قدياني،
 12 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :احترام به مادر ،امام صادق(ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :احترام گذاشتن به والدين خصوص ًا مادر وظيفه هر مسلماني است .امامان ما همواره
سفارش كردهاند كه با پدر و مادر درشتي و بدرفتاري نكنيم .در كتاب «امام به من لبخند نزد» از
مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام صادق(ع)» ،راوي داستان پسري است كه در قالب داستاني
به زبان كودكانه ،از بدرفتاري خود با مادرش و برخورد امام صادق(ع) در برابر اين ماجرا سخن
ميگويد.

 .56برنشتاين ،استن و جان .كتابهاي سفيد :امان از دست كالسهاي فوق برنامه .هايده
كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودكان
چکیده :اين جلد از مجموعه «كتابهاي سفيد» ،دربردارنده داستاني با موضوع مهارتهاي زندگي
و اجتماعي است .در اين داستان داداش خرسي و خواهر خرسك در كالس گوناگون و فوق برنامه
از قبيل زبان ،رايانه ،نقاشي و شنا ثبتنام كردهاند .آنها هيچ فرصتي براي استراحت و تفريح ندارند
و همين موضوع آنها را دچار بدخوابي و دردسرهاي جديد كرده است .خانم خرسه و آقا خرسه هم
كالفه شدهاند و دنبال راهحلي ميگردند.
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 .57بومون ،اميلي .ماشينبازي :امدادگر ميشوم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني16 ،1393 ،
ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي كودكان ،مشاغل ،امدادگر
چکیده :جلد هفتم از مجموع ه ماشينبازي به معرفي امدادگر اختصاص دارد .اين مجموعه با هدف
آشنا كردن كودكان  5تا  10ساله با مشاغل نگارش يافته و در اين جلد ،اهداف ،ابزار ،وظايف و...
امدادگري در قالب بازيكودكانه معرفي شده است.

 .58سيدآبادي ،علي اصغر .قصههاي بز زنگوله پا :امشب بزغالهها خوابشان نميآيد .تهران:
منظومه خرد 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان ،افسانههاي عامه ،بز زنگولهپا
چکیده :بچهها قصه را باور ميكنند و از آن درس ميگيرند .در كتاب «امشب بزغالهها خوابشان
نميآيد» ،سومين جلد از مجموعه كتابهاي «قصههاي بز زنگوله پا» ميخوانيم كه بزغالهها از
ترس ،مامان بزي را به خانه راه نميدهند .مامان بزي بايد راهي پيدا كند تا بزغالهها باورشان شود
كسي كه پشت در مانده است ،خود اوست ،نه گرگ ناقال .گرگ هم بدش نميآيد دلي از عزا درآورد.

 .59خردور ،طاهره .قصههاي جورواجور :انار و قاصدك .تهران :پيدايش 12 ،1393 ،ص،
خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :زندگي اجتماعي ،داستانهاي تخيلي ،شناخت ميوهها
چکیده :کودکان طبيعت و ميوهها را دوست دارند و با آنها رابطه عاطفي برقرار ميکنند .كتاب
«انار و قاصدک» از مجموعه «قصههاي جورواجور» ميکوشد در قالب قصه ،ميوه انار را به مخاطب
معرفي کند .اناري بيتاج از درخت ميافتد و به دنبال تاج ميگردد .در اين جريان ،با شانهبهسر،
خروس و قاصدک آشنا ميشود.
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 .60پناك ،دانيل .ماجراهاي كامو نابغه قهرمان :انشاي قاتل .تهران :شهر قلم 72 ،1392 ،ص،
رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات فرانسه ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :انشاي قاتل» ،از مجموعه «ماجراهاي كامو نابغه قهرمان» ،دربردارنده چند داستان كوتاه
به هم پيوسته با اين عنوانهاست« :كراستينگ»« ،موضوع انشاء»« ،شمارش معكوس»« ،جواب»،
«داستان خانواده»« ،تايتانا» و  ....كامو پسري هوشمند و غيرقابل پيشبيني است .در اين جلد
كراستينگ ،معلم انشا ،از بچهها ميخواهد انشايي درباره موضوع بزرگ شدن خود و كوچك شدن
پدر و مادر بنويسند .اين موضوع باعث ايجاد احساسهاي ناخوشايندي در بچهها ميشود و كامو
براي نجات آنها دست به كارهاي عجيب و غريبي ميزند.
 .61ايبد ،طاهره .اوضاع قاراشميش ميشود .تهران :همشهري 56 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آمدن بهار ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :نزديك بهار ،عمو نوروز تقاضاي بازنشستگي ميكند .مدير كل اداره تعطيالت بسيار
ناراحت ميشود ،زيرا براي رسيدن بهار ،دادن عيدي و اضافه حقوق برنامهريزي كرده است .مدير
كل اداره تعطيالت براي يافتن عمو نوروزي ديگر به تقال ميافتد و ماجراهاي جالبي رخ ميدهد.

 .62صالحي ،آتوسا .قصههاي شاهنامه :ايرج .تهران :افق 56 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي حماسي ،داستان مصور ،شاهنامه فردوسي
چکیده :كتاب حاضر حاصل بازنويسي قصه زندگي ايرج در شاهنامه فردوسي است .در اين قصه
حماسي ماجراي كشته شدن ايرج ،پسر جوانمرد فريدونشاه به دست برادرانش سلم و تور بهدليل
حسادت و تصاحب ثروت او نقل شده است.
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 .63ناسيمبني ،باربارا .ايستگاه .تهران :نقشگستران سرمدي 28 ،1393 ،ص ،خشتي
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،ايستگاه ،قصهسازي
چکیده :گاهي کودکان دلشان ميخواهد خودشان براي کتابها قصه بسازند و ماجرا را با تخيالت
خود پيش ببرند .کتاب «ايستگاه» کتابي کام ً
ال تصويري است .مخاطب بايد براي شخصيتهاي
کتاب نامي انتخاب کند و بر اساس تصويرهايي که در کتاب ميبيند ،داستان خودش را براي آنها
بسازد و هر سخني را که دوست دارد ،از زبان آنها بيان کند .اين کار به پرورش تخيل کودک
کمک ميکند.

 .64رحماني ،فرزانه .اين نامه براي شماست؟ .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،
 24 ،1392ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،انتظار
چکیده :در اين داستان ،باد نامهرساني نامهاي بدون نشاني را به جنگل ميبرد .باد در جستوجوي
صاحب نامه با حيوانات مختلف مواجه ميشود و سرانجام صاحب نامه را كه حلزوني كوچك است،
مييابد .حلزون مدتهاست منتظر نامهپدربزرگ است.

 .65شرر ،كاترين .اينطوري بود! نه ،اينطوري! نه ،اينطوري! اينطوري بود! نه،
اينطوري! نه ،اينطوري! .علي كاظمي .تهران :آبرنگ 28 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :بازي ،دعوا ،راه حل
چکیده :كودكان در بازيهاي دوران كودكي مهارتهاي اجتماعي را ميآموزند و تمرين ميكنند.
كتاب «اينطوري بود! نه ،اينطوري! نه ،اينطوري!» به موضوع سازگاري كودكان در هنگام بازي
ميپردازد .وقتي چند نفر با هم دعوا ميكنند ،غالب ًا نظرات متفاوتي مطرح ميشود .در چنين مواقعي،
رسيدن به راهحل مهم است .در اين داستان ،حيوانات قصه به راه حل ميرسند.

 42فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .66مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :ايوي پري مه .شادي دبيري .تهران :زعفران،1393 ،
 56ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد دوازدهم از مجموع ه «جادوي رنگين کمان» داستاني با موضوع پريان و تخيلي است.
«دودل» بادنماي جادويي پريان ،به کمک پريهاي آب و هوا به اوضاع هوا رسيدگي ميکنند که
اشباح خبيث پريهاي او را مي دزدند و خود دودل به يك بادنماي کهنه زنگ خورده تبديل ميشود.
«کريستي» و «ريچل» به درخواست دودل به جستوجوي پرهاي جادويي پريها ميپردازند.

 .67بومون ،اميلي .ماشينبازي :با خواهرم موتور ميرانيم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي كودكان ،مشاغل ،آموزش ايمني
چکیده :اين كتاب جلد چهاردهم از مجموعه «ماشينبازي» است .اين مجموعه با هدف آشنا
كردن كودكان  5تا  10ساله با مشاغل و در اين جلد موتورسواري ،خطرات آموزش ايمني ،نكات
فني آن و ...بهصورت بازي كودكانه تهيه شده است.

 .68اينچز ،آليسون .باب اسفنجي دست به كار ميشود :داستاني درباره زباله و بازيافت.
هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :بازيافت ،زباله ،داستان آموزشي ،ادبيات کودکان
چکیده :يک روز وقتي باب اسفنجي از سر کار به خانه برميگردد ،لوازمي پيدا مي کند که مردم دور
انداختهاند .باب آنها را برميدارد و با خود به خانه ميآورد .بعد از آن هر روز چيزهاي ديگري پيدا
ميکند تا اينکه تصميم ميگيرد ،از آنچه جمعآوري کرده است ،دوباره استفاده کند .دوستانش هم به
او کمک ميکنند و به اين ترتيب ،باب اسفنجي نخستين مرکز بازيافت را راه مياندازد.
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 .69آزادمهر ،سحر .بادبادکها .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 36 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات نوجوانان ،طالق
چکیده :اين کتاب دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي «طالق» است .در اين داستان سارا و
پارسا خواهر و برادري هستند که هر روز شاهد مشاجره و دعواي پدر و مادر و تهديدهاي آنها
هستند .مادر قصد بردن آنها را به کانادا دارد و پدر سخت مخالف مادر است .در اين ميان پدر و
مادر بيتوجه به عواطف و احساسات سارا و پارسا به مشاجره ادامه ميدهند و سارا و پارسا منفعل در
انتظار سرنوشت نامعلوم خود هستند.

 .70بريير هاكه ،آليس .بادكنك زبولون .ركسانا سپهر .تهران :مبتكران 36 ،1393 ،ص ،بياض
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،دوستيابي
چکیده :كودكان اسباببازيهايشان را خيلي دوست دارند و از دست دادن آنها برايشان سخت
است .در كتاب «بادكنك زبولون» ماجراي حيواني را ميخوانيم كه به خاطر از دستدادن بادكنكش
خيلي ناراحت است و در تاريكي شب به دنبال آن ميگردد تا از تنهايي درآيد .او در طول جستوجو
دوستاني پيدا ميكند و ميفهمد كه با آنها ديگر تنها نيست .كودك با خواندن اين كتاب درباره
دوستي و دوستيابي بيشتر ميانديشد.

 .71احمدي ،احمدرضا .بادهاي پاييزي ،بادهاي بهاري و دو كبوتر .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 58 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان تخيلي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي براي نوجوانان است .در اين داستان
كبوتري سفيد كه از باد و طوفان وحشت دارد ،جفت خود را گم ميكند .باد پائيزي او را به كنار
ساحل دريا ميبرد كه در آنجا ملواني كشتياش را گم كرده است .كبوتر سفيد نااميد از آمدن جفتش
توسط باد پاييزي به كنار عروسي كه دامادش را گم كرده ،اسبي كه صاحبش را گم كرده ،پسركي
كه مادرش را گم كرده و ...برده ميشود .وقتي باد بهاري دوباره كبوتر سفيد را كنار ساحل ميبرد،
او جفتش را ميبيند.
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 .72جهازي ،ناهيد .بازوي ستاره دريايي .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :بيمه ،حوادث ،داستانهاي حيوانات
چکیده :يكي از موضوعاتي كه خوب است از كودكي آموخته شود ،بيمه و ضرورت آن است.
كتاب «بازوي ستاره دريايي» از مجموع ه «بيمه براي كودكان» به موضوع بيمه و فايدههاي آن
ميپردازد .در اين كتاب درباره بيمه«حوادثدانشآموزي» و شرايط آن توضيحي داده شده است؛ اگر
دانشآموزي عضوي از بدنش آسيب ببيند ،بيمهگر هزينههاي درمان او را متقبل ميشود.

 .73باليتون ،انيد .قصههاي نادي :بازي جديد نادي .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته :خورشيد
خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :صداها ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :کودکان در قالب قصه ميتوانند مهارتهاي زندگي اجتماعي را بياموزند .در كتاب «بازي
جديد نادي» ميخوانيم« :نادي دلش ميخواهد بازي کند ،اما همه کار دارند و نميتوانند با او
همراهي کنند .نادي بازي با صداها را کشف ميکند و مدتها سرگرم آن بازي ميشود» .در اين
بازي کودکان با صداهاي مختلف آشنا ميشوند.

 .74ريز ،لزلي .کوچهي هاپوها :بازي کنيم ،شاد باشيم .مليحه يوسفي .تهران :ناريا،1393 ،
 93ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي زندگي ،حل مشکل
چکیده :بچهها هر چه بزرگتر ميشوند ميآموزند مشکالتشان را حل کنند .کتاب «کوچهي
هاپوها» مجلدي است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابي جداگانه به چاپ رسيده است.
هاپوها در هر قصه با مشکلي روبهرو ميشوند و ميکوشند آن را حل کنند .مخاطب اين قصهها
ميآموزد چگونه به شيوه هاپوها ،او هم مشکلش را حل کند.
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 .75اوژن .بازيهاي المپيك حشرات .كلر ژوبرت .تهران :اميركبير 32 ،1392 ،ص ،بياض
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده :كتاب حاضر ،دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان عدهاي ورزشكار
با اتوبوس به محل مراسم بازگشايي بازيهاي المپيك ميروند .در راه اتوبوس خراب ميشود و
ملخي ورزشكاران را به المپيك حيوانات «ترميتيا» دعوت ميكند .اتوبوس و ورزشكاران به اندازه
حشرات كوچك ميشوند .ورزشكاران در مسابقه با حشرات شكست ميخورند ،اما به مفاهيم
پرمعنايي دست مييابند.

 .76براون ،پيتر .باغ بيانتها .شيرين صفايي مولوي .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،
 36 ،1392ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،طبيعت ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :باغ بيانتها» داستاني است با موضوع اجتماعي براي كودكان .در اين داستان سعيد
پسربچهاي است كه در شهري خشك و بيروح زندگي ميكند .او در حال گردش به گياهاني
برميخورد كه به حال خود رها و كام ً
ال پژمرده شدهاند .او شروع به رسيدگي به گياهان ميكند.
گياهان شادب و سرسبز ميشوند و تا دورترين نقاط شهر پيش ميروند و شهر بيروح به شهري
سرسبز و زيبا تبديل ميكند.

 .77مشهدي رستم ،فاطمه .باغبان و فرشتهی آه .تهران :منادي تربيت 16 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستان مصور ،ادبيات كودكان
چکیده :اين داستان ماجراي باغبان فقيري است كه در همسايگي تاجر ثروتمندي زندگي ميكند.
روزي مرد فقير آهي ميكشد و آرزوي داشتن دانهاي براي كاشتن ميكند« .فرشته آه و كاش» به
ديدار او ميآيد و آرزوي او را برآورده ميكند .خيلي زود دانه به درخت نارنج با ميوهاي فراوان تبديل
ميشود .باغبان كه به فرشته قول داده نسبت به اشك و آهي بياعتنا نباشد ،قول خود را فراموش
ميكند با تجربههاي جديد و عبرتآموز مواجه ميشود.
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 .78حقپرست ،نورا .مجموعه قصههاي راه بهتر :بالهاي فرشته .مشهد :به نشر24 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،آموزش اخالق
چکیده«:بالهاي فرشته» دربردارنده پنج داستان كوتاه با اين عنوانهاست« :بالهاي فرشته»،
«يك اشتباه»« ،مدا ِد سارا»« ،صلوات»« ،من بزرگتر هستم!» در اين مجموعه ،در قالب داستان
كوتاه و روايتي از ائمه اطهار(ع) ،كودكان با مضامين اخالقي و اجتماعي از قبيل نگهداري از طبيعت،
مسخره نكردن مردم ،قضاوت ،عيبجويي و ...آشنا ميشوند.

 .79پاتر ،هلنبيتريكس .باني خرگوشه .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان
چکیده :در اين داستان ،باني خرگوش كوچكي است كه با اقوام خود زندگي ميكند .روزي او
پسرعمويش پيتر را ناراحت ميبيند .پيتر موقع رفتن به باغ آقاي َمك ِگ ِرگور توسط او تعقيب شده و
كفش و ُكتش را جا گذاشته بود .آقاي َمك ِگ ِرگور آنها را به مترسك باغ پوشانده بود .باني به همراه
پيتر براي برداشتن كفش و كت به باغ ميروند و درگير ماجراهاي فراواني ميشوند.

 .80وايبرو ،اين .بپر باال .شيما شريفي .تهران :نقشگستران سرمدي 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان ،شمارش عددها
چکیده :موفرفري پسر کوچک و تنهايي است .او سوار ماشين خود به نام «بيببيب» ميشود.
در مسير راه حيواناتي از قبيل موش ،گوسفند ،مرغابي ،و  ...هم سوار ماشين او ميشوند و موفرفري
را از تنهايي درميآورند .در اين کتابکودکان با شمارش اعداد و صداي حيوانات آشنا ميشوند.
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 .81برنشتاين ،استن /برنشتاين ،جان .بچهدار شدن مامان خرسه .هايده كروبي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :تولد نوزاد ،مهارتهاي زندگي ،داستانهاي حيوانات
چکیده :ذهن كنجكاو كودكان همواره در پي يافتن علت و منشأ پديدههاست .كتاب «بچهدار شدن
مامان خرسه» از مجموع ه «كتابهاي سفيد» در همين زمينه فراهم آمده است و به موضوع بچهدار
شدن مادران ميپردازد .كودكان با خواندن اين كتاب اطالعاتي درباره محل رشد بچه در بدن مادر،
بهدنيا آمدن او و دختر يا پسر بودن بچه به دست ميآورند.

 .82خداجو ،فروزنده .بچههاي سرزمين گربه .مشهد :به نشر 72 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،ادبيات كودكان
چکیده« :بچههاي سرزمين گربه» كه جغرافياي سرزمين ايران را در قالب داستان به شکل مستقل
روايت ميکند ،داستان جادوگري به نام «موتو موتو» است كه به زمين ميآيد تا بچهها را بدزدد و
به سرزمين خودش ببرد .مخاطب كتاب كو دكان دبستاني و راهنمايي است.

 .83جفرز ،سوزان .برادر عقاب ،خواهر آسمان .فواد نظيري .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 30 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
ط زيست ،سرخپوستان آمريكاي شمالي
کلمات کلیدی :ادبيات نوجوانان ،محي 
چکیده :در سالهاي ميانه دهه  ،1850دولت آمريكا تصميم ميگيرد سرزمين سرخپوستان شمال
غرب آمريكا را از اين مردم درمانده بخرد .رئيس قبايل سرخپوست ،فرماندهي صلحجوست كه با
زبان بومي در مقام پاسخگويي به آنها برميآيد .در بخشي از سخنان او ميخوانيم« :هر تكه اين
ساحل شني ،هر پاره مِه ،درون جنگل تاريك،
سوزني كاج ،هر
برگ
زمين براي ما مقدس است هر ِ
ِ
ِ
مردمان ما».
هر مرغزار ،و هر حشره زمزمهگر ،اينان همه مقدساند در خاطره
ِ
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 .84جيمز ،سايمن .برسد به دست معلم عزيزم .محبوبه نجفخاني .تهران :آفرينگان،1391 ،
 28ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :زندگي نهنگها ،داستان آموزشي ،ادبيات کودکان
چکیده :در اين کتاب ،کودکان با دختربچهاي به نام اميلي آشنا ميشوند که در تعطيالت تابستان
متوجه ميشود ،توي حوض خانهشان يک نهنگ آبي زندگي ميکند .اميلي به معلمش نامه
مينويسد و از او ميخواهد اطالعاتي درباره نهنگها به او بدهد .آنها در مدت تعطيالت تابستان
با هم چند نامه رد و بدل ميکنند و معلم او را با زندگي نهنگها آشنا ميسازد .تا اينکه اميلي خبر
خوشحالکنندهاي به معلمش ميدهد و . ...

 .85قاسمنيا ،شكوه .قصهاي كه دوستش دارم :بزي كه بود و بزي كه نبود .تهران :پيدايش،
 24 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان
چکیده :در اين داستان بزي مغرور ،در خيال خود ،با بز ديگري که وجود ندارد شروع به رقابت
ميکند .با اينکه بز رقيب اص ً
ال وجود ندارد ،اما بز مغرور در خياالت خود با او ميجنگد و سرانجام با
دست و پاي زخمي و شاخي شکسته ميدان را ترک ميکند.

 .86حسنزاده ،فرهاد .من+شيمپالو+جي جور :بفرماييد پيراشكي شيمپالو! .تهران :چكه،
 32 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان ايراني ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان ،روزبه پسر كوچكي است و غالب ًا تنهاست .او براي خود قوانين و
ضربالمثلهايي ميسازد .طبق قانون اول او :كسي اجازه ندارد حق ديگري را بخورد .روز تولد
روزبه ،او از پدر و مادرش يك آهنگ پخش كن -پخشانه -هديه ميگيرد .مرد شماره يك بدجنس
و كثيف ،پخشانه او را به خيال اينكه خوردني است ،برميدارد و روزبه براي گرفتن آن درگير ماجراي
فراواني ميشود.
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 .87حسن زاده ،فرهاد .من+شيمپالو +جي جور :بگذار بروم مدرسه ،شيمپالو! .تهران :چكه،
 32 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :جلد سوم از مجموعه «من  +شيمپالو  +جيجور» دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي
است .در اين جلد روزبه در اولين روز مدرسه توسط شيمپالو ،مرد بدجنس و كثيف ترسانده ميشود.
اين خالف قانون سوم روزبه است كه« :هيچكس حق ندارد كسي را بترساند ».روزبه به اتفاق
اسباببازي خود ،تصميم ميگيرد درس خوبي به شيمپالو بدهد .او و جيجور با نقشهاي سر راه
شيمپالو قرار ميگيرند و او را به سزاي عملش ميرسانند.

 .88شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :بگومگوي نخ و سوزن .تهران:
قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزنده ،قص ه مصور ،ادبيات کودک و نوجوان ،پروين اعتصامي
چکیده :کتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموع ه «قصههاي تصويري از پروين اعتصامي» دربردارنده
داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان سوزن مغروري که به همراه نخ در خياطخانهاي
زندگي ميکند ،به خودستايي ميپردازد و از قدرت خود تعريف ميکند .مداراي نخ با او به جايي
نميرسد تا اينکه طي ماجرايي ،سوزن به ضرورت وجود نخ براي دوختودوز پي ميبرد.

 .89اندرسن ،هانس كريستين .قصههاي ماندگار :بلبل .شهابالدين عباسي .تهران :مهاجر،1391 ،
 36ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات کودک و نوجوان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده« :بلبل» جلد دوم از مجموعه «قصههاي ماندگار ،آثار فاخر» است .در اين داستان
ميخوانيم که در سالهاي دور امپراتوري در زيباترين کاخ جهان در چين زندگي ميکند .باغ کاخ
داراي زيباترين گلها و درختان بود و چيزي که بيش از همه زيباييهاي مردم را به باغ ميکشاند،
نغم ه دلانگيز بلبلي بود که بهطور آزادانه به آوازخواني مشغول بود .وقتي امپراتور از وجود ارزشمند
بلبل باخبر ميشود ،او را در قفسي در کاخ قرار ميدهد .اما بلبل ميل دارد آزاد باشد و همين موضوع
باعث رخدادهاي جالبي ميشود.
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 .90بزرگي ،اعظم .بلوطي که برگهايش را قورت داد .تهران :شرکت انتشارات علمي و
فرهنگي 30 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،سختي و دردسر
چکیده :در اين داستان درخت بلوط كوچولويي به نام چتري هر روز بزرگتر ميشود .او دوست
دارد كه پرندهها البهالي شاخههايش النه درست كنند .روزي چتري خبر آمدن پاييز را ميشنود.
او براي اينكه برگهاي سبز خود را از ريخته شدن و زرد شدن توسط باد پاييزي دور كند ،نقشهاي
ميكشد و خود را دچار دردسر ميسازد.

 .91بليد ،آدام .نبرد هيوالها :بليز ،اژدهاي يخ .محمد قصاع .تهران :قدياني 112 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان ترسناك ،ادبيات نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «نبرد هيوالها» و ششگانه طلسم «آوانتيا» ،دربردارنده داستاني
آتشفشان «استونوين» را دچار
تخيلي است .در اين داستان بِلِيز ،اژدهاي يخ در سرزمين تابستاني
ِ
سرمايي كشنده كرده است .مالول جادوگر بِلِيز را فرستاده است تا تالش تام را براي نجات پدرش
متوقف كند .تام براي نجات پدر از سرما ،و همچنين به دست آوردن تكههاي بعدي طلسم آوانتيا،
وارد مبارزه با بِلِيز ميشود و ماجراهاي مرگآوري را تجربه ميكند.

 .92ابراهيمي ،جعفر .شيرينتر از قند :بوس بابا بزرگ .تهران :پيدايش 14 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :پيري و احترام ،داستان مصور ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :کتاب از مجموعه «از قند شيرينتر» در بردارنده داستاني با موضوع اجتماعي ،درباره
پدربزرگهاست« .عينک بابابزرگ»« ،بابا بزرگ و آينه»« ،اتاق بابابزرگ»« ،بابابزرگ و آسمان»،
«بابابزرگ و برف»« ،بوس بابابزرگ»« ،بابابزرگ و خاله بهار» عنوانهاي داستانها هستند .در
اين داستانها ،کودکان با خصوصيات بابابزرگها و روش ارتباط با آنها و احترام به بزرگترها
آشنا ميشوند.
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 .93تامپسون ،كالين .به سوي روياها .پروين عليپور .تهران :مدرسه 32 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :خيالپردازي ،داستان تخيلي ،داستان کودکان
چکیده« :خيالپردازي» در کودکان يکي از عوامل مهم رشد خالقيت و پرورش استعدادهاي نهفته
در کودک است .جهت دادن به رؤياها باعث ميشود که کودکان در آينده بتوانند رؤياهاي خود را
تحقّق بخشند و گامي در جهت رشد و سعادت خود و جامعه بردارند .کتاب مصور حاضر دربردارنده
ن شده است.
داستاني تخيلي است که براي كودكان و با همين هدف تدوي 

 .94حقپرست ،نورا .مجموعه قصههاي راه بهتر :به شيريني قند .تهران :به نشر24 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،آموزش اخالق
چکیده :اين كتاب از مجموعه «قصههاي راه بهتر» حاوي چند داستان كوتاه با اين عنوانهاست:
«به شيريني قند»« ،هديه مينا»« ،بيبيجان»« ،يك كاسه آش اضافي»« ،بزرگترها ،كوچكترها».
در اين كتاب ،در قالب داستان و ارائه روايتي از ائمه معصومين(ع) و اولياي الهي ،كودكان با نكات
اخالقي و اجتماعي همچون همكاري و كمك كردن به ديگران ،قناعت و صرفهجويي ،نيكوكاري،
رعايت حقوق ديگران ،و مهرباني با كوچكترها و احترام به بزرگترها آشنا ميشوند.

 .95جونز ،تري .به ماه دست بزن .امير مهدي حقيقت .تهران :چكه 120 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،ادبيات کودکان ،آموزش زبان فارسي
چکیده :سومين جلد از مجموعه «قصههاي خوشحال» حاوي  12قصه با عنوانهايي چون «قلندر
پير شبگرد»« ،توبي قلقلکي»« ،گربهاي با دو دم»« ،شاه پرنده»« ،اسب رقاص»« ،مک و ميک»
و «به ماه دست بزن» است .در داستان «به ماه دست بزن» ،پادشاهي تصميم ميگيرد برج بلندي
بسازد که وقتي روي آن ميايستد ،دستش به ماه برسد .معمار مخصوص پادشاه ميگويد سنگ کافي
براي ساختن چنين برجي نداريم و صدراعظم ميگويد طالي کافي براي ساختن آن وجود ندارد .اما
پادشاه به هيچکس توجهي نميکند و درصدد برنامهريزي براي ساختن چنان برجي است که . ...

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .96استاد حسن معمار ،اصغر .بهار چشمان تو .تهران :کتاب ابرار 68 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :رمان اجتماعي ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :در اين داستان ،محمد جواني متين و فهميده است .او پدر و مادري مهربان و برادري به
نام طاهر دارد .وقتي محمد بعد از پنج سال دوري از خانواده و كار در بندر به زادگاهش «رحيمآباد»
باز ميگردد ،با مرگ مادر بر اثر زايمان مواجه ميشود .نوزاد تازه متولد شده ،زينب به كمك يكي
از همسايگان بزرگ ميشود.

 .97اسماعيل پور ،نازنين .بيدار شو كرم كوچولو .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،دوستي ،ادبيات كودكان
چکیده :كرم كوچكي به تنهايي در جنگلي زندگي ميكند .روزي براي پيدا كردن دوستي به
جستوجو ميپردازد و با كفشدوزك ،سنجاقك ،پروانه و ...روبهرو ميشود .هيچكدام با كرم كوچك
دوست نميشوند .اما خيلي زود به مفيد بودن كرم كوچولو كه كرمشبتاب است پي ميبرند و
دوستي خود را با او شروع ميكنند.

 .98صلواتيان ،محمدحسين .داستانهايي از مثنوي طاقديس :پادشاه خوب .تهران :منادي تربيت،
 28 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،ادبيات كودك و نوجوان ،مثنوي طاقديس
چکیده« :پادشاه خوب» دربردارنده چند حكايت بازنويسي شده به نثر ساده از «مثنوي طاقديس» اثر
مالاحمد نراقي ()1185 -1245با اين عنوانهاست« :اول ،وسط ،آخر»« ،گردوهاي مفت»« ،خيك
چسبان»« ،تيزپنجه»« ،پادشاه خوشحال» .در حكايت پادشاه خوشحال ،پادشاه ستمگر و مغرور
عاشق دستور دادن است .سرانجام مردم او را عزل ميكنند .بعدها پادشاه مسئول مستراح ميشود و
مردم در اين زمينه از دستور او اطاعت ميكنند و او از اين وضعيت راضي و خوشحال است.
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 .99راستي ،مجيد .قصهاي كه دوستش دارم :پادشاهي كه كشورش را گم كرد .تهران:
پيدايش 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان
چکیده :کتاب حاضر از مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» ،دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي
است .در اين داستان پادشاهي تمام کشورش را در يک بقچه جا ميدهد و آن را با خود به هر جا
ميبرد .کالغي نيز از دور مراقب پادشاه است .گاهي پادشاه بقچهاش را ميگشايد و به امرو نهي به
خدمتکاران و سربازان و کارکنان ديگرش مشغول ميشود .اين موضوع ادامه مييابد تا اينکه کالغ
با پاره کردن بقچه ،باعث بهوجود آمدن اتفاقهاي تازهاي ميشود.

 .100مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :پالي پري سرگرمي .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :اشباح خبيث به دستور «جک فراست» کيفهاي جادويي پريان را دزديدهاند تا آنها نتوانند
در جشن هزارمين سالگرد سلطنت پادشاه و ملکه پريان شرکت کنند« .کريستي» و «ريچل» به
جستوجوي کيف ميپردازند .در اين جلد آن دو به دنبال کيفجادويي «پالي» پري سرگرمي
ميگردند تا او بتواند بازيها و سرگرميهاي مخصوص جشن را برگزار کند.

 .101حبيبي ،حامد .شب هزارودوم :پاياني براي يك داستان و دو داستان ديگر .تهران:
چكه 64 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :هزار و يك شب ،داستان تخيلي ،افسانههاي عامه ،ادبيات كودكان
چکیده :اين کتاب يكي از دفترهاي مجموعه  10جلدي «شب هزار و دوم» است كه براي كودكان
تدوين شده است .مجموعهاي است رنگي و مصور به صورت روايت طنزآميز كه در ادام ه قصههاي
هزار و يك شب نوشته شده است .قصهاز آنجا آغاز ميشود كه شهرزاد قصهگو به درخواست پادشاه
در شب هزار و دوم قص ه جديدي را شروع ميكند و مانند داستانهاي هزار و يك شب ،از دل هر
قصه ،داستاني جديد آغاز ميشود.
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 .102كوپه ،بنويت .پرستوهاي زيبا .رضا خيرآبادي .تهران :تسليمي 20 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،حفظ محيطزيست ،پرنده مهاجر ،مرداب ،ادبيات کودکان
چکیده :کتاب حاضر ،از مجموعه کتابهاي «تام و روباهش» به موضوع حفاظت از طبيعت،
مردابها و پرندگان مهاجر اختصاص دارد .در اين داستان تام به همراه روباهش ،منتظر پرستوهاي
بهاري است .مردي با بالون به همراه چهار پرستوي خسته و گرسنه به زمين مينشيند .مرد تام را
از مضرات دخالت بشر در طبيعت ،از بين بردن مردابها ،مشکالت کمآبي و ...آگاه ميکند و براي
حفظ محيطزيست و کمک به جانوران و پرستوها پيشنهاداتي به او ارائه ميدهد.

 .103مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :پرل پري ابر .دبيري ،شادي .تهران :زعفران،1393 ،
 56ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،قصه پريان ،ادبيات جهان ،پري ابر
چکیده« :پ ِرل پري اِبر» جلد دهم از «جادوي رنگينكمان» و دربردارنده داستاني تخيلي است.
در اين داستان ،اشباح خبيث پر نرم و لطيف پري ابر ،پِرل را دزديدهاند و او را دچار دردسر كردهاند.
كريستي و ريچل بهدنبال پر جادويي پِرل ميگردند ،آن را مييابند و به پرل كمك ميكنند.

 .104ليندگرن ،آستريد .پرنده قرمز .زهره قاييني .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات
كودكان 44 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستانهاي مصور ،ادبيات جهان
چکیده« :پرنده قرمز» دربردارنده داستاني با موضوع كودكان فقير و يتيم است .در اين داستان خواهر
و برادري به نام آنا و متيو كه پدر و مادر خود را از دست دادهاند ،براي زندگي نزد كشاورزي به روستاي
«ميرا» ميروند .كشاورز كارهاي سختي به آنها واگذار ميكند .متيو و آنا كه آرزوي به مدرسه رفتن
دارند ،با رفتن به مدرسه درمييابند كه آنجا نيز سختيهاي بسياري را بايد متحمل شوند.
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 .105سيدعلي اكبر ،سيدنويد .پريزادان درخت سيب .تهران :افق 80 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :افسانههاي ملل ،داستان مصور ،ادبيات كودكان
چکیده :پادشاهي سه پسر دارد ،اما هيچ دختري در آن سرزمين وجود ندارد كه عروس پسرهاي
پادشاه شود .روزي پيرمردي سه دانه سيب به پادشاه ميدهد .اگر پسران پادشاه در عرض سه روز
بتوانند از دانهها ،درخت و سيبهاي رشد كرده از تخم مراقبت كنند و صاحب عروسان زيبايي
ميشوند .پسران بهترتيب از درخت رشد كرده مراقبت ميكنند .و در شب سوم ،شاهزاده خورشيد،
كوچكترين پسر پادشاه با وجود حوادث ناگوار ،از سيب روي درخت مراقبت ميكند كه ناگهان. ...

 .106كراس ،جين .پسر پرانرژي .تهران :دانژه 40 ،1393 ،ص ،بياضي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كم توجهي در كودكان پرتحرك ،بيشفعالي
چکیده« :پسر پرانرژي» ماجراي پسري به نام كامياب است كه دچار اختالل كمتوجهي همراه با
بيشفعالي است .در اين داستان مشكالت و چالشهاي اين كودكان ،با زباني ساده ،علمي و دقيق و
همچنين راهكارهايي براي زندگي بهتر و غلبه بر اين اختالل و چگونگي همكاري والدين و مربيان
با اين كودكان ارائه شده است .مطالعه اين اثر به كودكان  6تا  12ساله و همچنين والدين و مربيان
توصيه شده است.

 .107رضايي كهريز ،بهروز .قصههاي خدا :پسري كه غول را كشت .تهران :طاليي،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان پيامبران ،داستان مصور مذهبي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد هشتم از مجموعه «قصههاي خدا» دربردارنده داستاني با موضوع
مذهبي است .در اين جلد داستان زندگي حضرت داوود(ع) ،ويژگيهاي اخالقي او ،جنگ طالوت با
جالوت ستمگر و مهارت داوود در شكست جالوت و ...با هدف آشنا كردن مخاطب كودك و نوجوان
با قصص قرآني بيان شده است.
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 .108بومون ،اميلي .ماشينبازي :پليس ميشوم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي كودكان ،مشاغل ،پليس
چکیده :كتاب حاضر ،جلد ششم از مجموعه «ماشين بازي» است .هدف اين مجموعه آشنا كردن
كودكان  5تا  10ساله با مشاغل است .در اين جلد محدوديت شغل پليس ،اهداف ،ابزارهاي مورد
استفاده ،وظايف ،حيطه مسئوليت و ...پليس در قالب بازيهاي كودكانه معرفي شده است.

 .109فريكام ،نيكو .پنبه شاهزاده خانم موشها .تهران :سازوكار /نقش شمسه36 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان دوزبانه ،داستان كوتاه ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي بهصورت دوزبانه فارسي و انگليسي
براي كودكان و نوجوانان است .در اين داستان ،پنبه ،همستري طالييرنگ و كوچك است كه در
يك قفس زنداني و غمگين است و به روزهاي خوش گذشته ،خانواده ،دوستان و آزادياش فكر
ميكند .روزي سه موش خاكستري به او خوراكي ميدهند و لُپهاي پنبه بزرگ ميشود .موشهاي
خاكستري پنبه را آزاد ميكنند و در مقابل آزادي ،از او ميخواهند در لُپهايش غذاي آنها را از
دست گربه صاحبخانه به انباريشان ببرد.
 .110صابري ،منصوره .پنج انگشتي و مدادرنگيها .تهران :منادي تربيت 28 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،داستان تخيلي
چکیده« :پنج انگشتي مدادرنگيها» دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .اين كتاب با هدف
آشنا كردن كودكان با رنگها ،شكلها و تقويت قوه تخيل آنها تهيه شده است .در اين داستان
مداد رنگيها از جعبه مداد رنگي بيرون ميآيند و همراه دستي به نام پنج انگشتي وارد دنياي عددها،
شكلها ،اندازهها و  ...ميشوند.
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 .111بابايي ،فرزانه .پولكهاي چوبي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1392 ،
 28ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :کاردستي با چوب ،سرگرمي ،داستان کودک
چکیده :در کتاب مصور حاضر روش ساخت پولکهاي چوبي براي كودكان آموزش داده شده
است .پولکهاي چوبي از شاخ ه درختان تازه هرس شده ساخته ميشوند و کودکان ميتوانند با
استفاده از نيروي تخيل و خالقيت خود ،تصاوير زيبايي را بر روي آنها ايجاد کنند .نگارنده کتاب
براي هر تصوير از پولکهاي چوبي ،داستانکي نيز ساخته است .اين اثر با هدف پرورش استعداد و
خلاّ قيت کودکان تدوين شده است.

 .112كينگ ،درن .پيتر پنگوئن قهرمان .مرجان دارابي .تهران :چكه 96 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،داستان پنگوئنها
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده چند داستان كوتاه درباره پنگوئنهاست .داستانها مربوط به
پنگوئني بهنام پيتر ،قهرمان پنگوئنهاست كه از زبان پنگوئني بهنام پانكي تعريف ميشود.
عنوانهاي داستانها عبارتند از« :پانكي»« ،خانه عجيب و غريب پيتر»« ،پنگوئنهاي قالبي»،
«ماهيگيري با منقار»« ،تله گردو»« ،خرس قطبي گرسنه»« ،باال رفتن از ميله پرچم»« ،آدمبرفي
خندهدار»« ،پيست اسكي».

 .113شيخي ،مژگان .قصههايي از امام رضا (ع) :پيراهن يادگاري .تهران :قدياني12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :سوغاتي ،امام رضا ،داستانهاي مذهبي
چکیده :در كتاب «پيراهن يادگاري» از مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام رضا (ع)» ،داستاني
درباره سوغاتي بردن را ميخوانيد .محتواي كتاب ،داستاني مذهبي و به زبان كودكانه درباره توجه
امام رضا(ع) به اين موضوع است.
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 .114رضاييكهريز ،بهروز .پيري كه جوان شد .تهران :طاليي 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستانهاي مذهبي ،ايوب پيامبر ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :اين جلد از مجموعه «قصههاي خدا » دربردارنده داستاني درباره ايوب(ع) است .در اين
داستان ميخوانيم :ايوب پيامبر(ع) هميشه شكرگزار خداوند بود .او ثروت و فرزندان زيادي داشت و
هميشه به نيازمندان كمك ميكرد .روزي او تمام ثروت ،فرزندان خود ،و سالمتياش را از دست داد
و با وجود اين ،به شكرگزاري به درگاه خداوند ادامه داد و خداوند دوباره ثروت ،سالمتي و فرزندان
زيادي به او عطا كرد.

 .115زنگيان ،فرزانه .پيغام بادبادک .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي24 ،1391 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك نوجوان ،نيايش ،صميميت در خانواده
چکیده:كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي است .در اين داستان طاها پسر كوچكي
است كه مادرش بيمار شده است .طاها به همراه پدر براي سالمتي مادر دعا ميكنند .طاها روي
بادبادك سفيدش دعا براي سالمتي مادر خود را مينويسد و آن را در آسمان به پرواز در ميآورد
تا خداوند ببيند .كتاب با هدف آشنا كردن كودكان با خداوند و نيايش با او و صميميت در خانواده
تهيه شده است.

 .116شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :پيغام گرگ به سگ گله .تهران:
قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان فارسي ،اشعار پروين اعتصامي ،قصه تصويري ادبيات کودکان
چکیده :کتاب «پيغام گرگ به سگ گله» جلد دهم از مجموعه «قصههاي تصويري از پروين
اعتصامي» است .در اين داستان سگ گله بسيار وفادار و مراقب گله و چوپان است .گرگي حيلهگر
مدتهاست که در پي فرصتي براي شکار گوسفندي است .وقتي به نتيجه نميرسد ،توسط کالغي
پيغامي به سگ گله ميرساند تا او را از بدذاتي و دندانهاي تيز و قدرتش بترساند .سگ گله در پاسخ
به پيغام گرگ چيزهايي ميگويد که براي هميشه گرگ را از فکر ترساندن سگ گله دور ميکند.
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 .117باباخاني ،خسرو .پيمانشكني .تهران :دانش نگار 48 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،عهد و پيمان ،ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع پيمانشكني است كه براي كودكان و نوجوانان
تدوين شده است .در اين داستان ماجراهاي تابستان خواهر و برادري نقل شده كه با تابستانهاي
سالهاي پيش متفاوت است .چند ماه پيش دايي بچهها غيب شده است .بچهها از رفتارهاي
مشكوك پدر و مادر و بقيه حدس ميزنند كه اتفاقي افتاده است .آنها كنجكاو ميشوند و ميكوشند
تا از ماجرا سر دربياورند .در همين روزها و شبها ،مادربزرگ هم براي بچهها داستان آدم و حوا و
پيمانشكني آنها را نقل ميكند .بچهها پس از ماجراهاي فراوان و فهميدن علت غيبت دايي و
مخفي بودن آن راز ،پي به مفهوم واقعي عهد و پيمان ميبرند.
ي نشه .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،
 .118كاظمي ،ناهيد .تا سهنشه باز 
 28 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،بيمه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :جلد حاضر از مجموعه «بيمه براي كودكان» ،دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي با
محوريت آشنايي با بيمه است .در اين داستان اسفنديار ،وقتي به همراه پدر با كاميون به مسافرت
ميرود ،در اثر تصادفي زخمي ميشود .تمامي هزينهها توسط «بيمه شخص ثالث» پرداخت ميشود
ن آشنا ميشوند.
و اسفنديار و برادرانش ،با كاركرد بيمه شخص ثالث و مزاياي آ 

 .119شعباننژاد ،افسانه .قصهها و تصويرها :تاالپ ...سيب افتاد .تهران :پيدايش12 ،1393 ،
ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :شناخت حواس ،داستانهاي آموزنده ،رنگها
چکیده :از طريق قصه ميتوان به کودکان آموزش داد .كتاب «تاالپ سيب افتاد» از مجموعه
قصهها و تصويرها ،ميکوشد در ضمن داستان ،کودک را با حواس پنجگانه آشنا کند .مخاطب
با خواندن اين داستان درباره رنگهاي اصلي نيز ميآموزد و با چند حيوان و صداهاي آنها نيز
آشنا ميشود.
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 .120ساوتگيت ،ويرا .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :تام بندانگشتي .علي كاشفي
خوانساري .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :تام بندانگشتي ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان زنو شوهري صاحب پسر كوچكي به اندازه يك بندانگشت ميشوند .نام
او را «تام بندانگشتي» ميگذارند .تام در كارها با ترفندهايي به پدر كمك ميكند ،اما روزي براي
ماجراجويي به همراه دو مرد ميرود و درگير ماجراهاي فراواني ميشود.

 .121برنشتاين ،استن /برنشتاين ،جان .خانواده خرسها :تأثير بد .سعيد مادح خاكسار .تهران:
موزون 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مهارتهاي زندگي ،دوستي ،ادبيات كودكان
چکیده :در اين داستان خرس خواهر به خانه بهترين دوستش ليزي دعوت ميشود .ليزي عالوهبر
خرس خواهر ،چند دوست خود را نيز دعوت كرده است .خرس خواهر كه ليزي را فقط دوست خود
ميداند ،از ليزي خشمگين ميشود و خانه آنها را ترك ميكند .خرس خواهر در آن روز با ميراندا
ماس كه بهتازگي به محله آنها آمده ،دوست ميشود .آنوقت اتفاقاتي رخ ميدهد كه دوستي آنها
بيشتر ميشود و ميراندا ماس نيز به جمع دوستان خرس خواهر ميپيوندد.

 .122ليتل ،جسي .فروشگاه عروسكهاي جادويي :تدي جادويي من .تهران :شهر قلم،1392 ،
 40ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده« :تدي جادويي من» از مجموعه «فروشگاهعروسكهاي جادويي» ،دربردارنده داستاني
با موضوع تخيلي و جادوگري است .ويلو و فردي خواهر و برادري هستند كه در فروشگاه جادويي
عمه سوزي با عروسكهايي كه هركدام به دوستي مخصوص احتياج دارند ،ماجراهايي را تجربه
ميكنند .ويلو و فردي در حالي كه براي وقتگذراني لب دريا در فروشگاه اسباببازي عمه سوزي
لحظهشماري ميكنند ،باخبر ميشوند كه تدي ،عروسك جادويي به كمك احتياج دارد و ويلو و
دوستانش وارد عمل ميشوند تا به او كمك كنند.
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 .123بومون ،اميلي .ماشينبازي :تراكتور ميرانم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :آشنايي کودکان با کار ،داستان مصور ،بازي آموزشي ،ادبيات کودکان
چکیده :پيتر تراکتور زيبايي دارد .او هر روز بعد از بررسي تراکتور ،سوار آن ميشود ،به مزرعه
ميرود و با تراکتور خود کارهاي الزم ،از جمله شخم زدن زمين را انجام ميدهد .کتاب حاضر ،با
هدف آشنا کردن کودکان  5تا  10ساله با مشاغل مختلف و در اين جلد با کارهايي که توسط تراکتور
انجام ميپذيرد ،تهيه شده است.

 .124صلواتيان ،محمدحسين .داستانهايي از مثنوي طاقديس :تلخ و شيرين .تهران :منادي
تربيت 28 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،ادبيات كودك و نوجوان ،مثنوي طاقديس
چکیده :كتاب حاضر شامل حكايتهاي بازنويسي شده به نثر ساده براي كودكان از «مثنوي
ن حكايتها عبارتند از« :كوه بوق»،
طاقديس» اثر مالاحمد نراقي ( 1185 -1245ه .ق)است .عنوا 
«تلخ و شيرين»« ،پرواز شتر»« ،ته چاه»« ،گاهي سهمالدين» .در حكايت تلخ و شيرين آمده است:
لقمان حكيم غالم اربابي بود .روزي ارباب ميوههايي به لقمان ميدهد و لقمان آنها را با اشتها
ميخورد .وقتي ارباب از تلخ بودن ميوهها آگاه ميشود ،به معرفت و قدرداني لقمان پي ميبرد.

 .125طاقديس ،سوسن .ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه :تو سرماي زمستون سوسكي
و راز پنهون .تهران :ذكر 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شعر ،افسانه ،داستان مصور ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده افسانهاي همراه با شعر است .در اين كتاب ،خانوم سوسكي و آقا
موشه در سرماي زمستان چيزي را براي خوردن پيدا نميكنند و با توافق هم ،به خانه آدمها ميروند
تا زمستان را در آنجا بگذرانند كه درگير حوادث تازهاي ميشوند.
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 .126شامي ،آيلين .تو کي هستي؟! .تهران :هنر آبي 12 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات كودك و نوجوان ،طبيعت
چکیده :اين داستان زندگي برگي است كه خود را نميشناسد و نميداند كيست .او كه قب ً
ال زندگي
خوبي داشته ،با تغيير رنگ و حالت ،از دوستان جدا شده است و ديگر خود را نميشناسد .روزي با
رودخانه به گفتوگو مينشيند و رودخانه به او كمك ميكند تا دليل زرد شدنُ ،مردن و دوباره متولد
شدن خود را بفهمد.

 .127هلمور ،جيم .ماجراهاي اسب راه راهي :تو كي هستي اسب راه راهي .مژگان شيخي.
تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شب ،قصه ،اسباببازي
چکیده :كودكان معمو ًال درباره شب و رازهاي درون آن اظهار نگراني ميكنند .كتاب «تو كي
هستي ،اسب راهراهي؟» اولين جلد از مجموعه كتابهاي «ماجراهاي اسب راهراهي» به بيان
موضوع شب و ماجراهاي درون آن ميپردازد .وقتي همه خواباند و همه جا تاريك است ،اتفاقات
عجيب و غريبي ميافتد .مخاطب اين كتاب قصهاي درباره اسباببازيها و دوستي آنها ميخواند.

 .128كاظمي ،الهام .توتو ،مرغ ممتاز شماره يك .مشهد :به نشر 40 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان مص ّور ،داستان تخيلي
چکیده« :توتو ،مرغ ممتاز شماره يك» ،دربردارنده داستاني تخيلي است .در اين داستان «توتو»،
مرغ ممتاز شماره يك از سالن تخمگذاري صنعتي ،در حالي كه خود را براي مسابقه كارگر پركار سال
و گذاشتن بيشترين تخم در روز آماده ميكند ،روزي به حياط كارخانه ميرود و صداي جوجهها
را ميشنود .آرزوي او براي داشتن جوجه ،او را واميدارد كه چهار تا از بهترين تخمهايش را دور از
چشم رئيس به گربه سياه و خاك آلودي به نام «گوشپيچ» بسپرد تا از آنها مراقبت كند تا تبديل
به جوجه شوند .گوشپيچ گيج از اين ماجرا منتظر است تا «تيتيش» ،گربه مؤدب و تميز به نزد او
بيايد و درباره تخمها تصميم بگيرند.
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 .129ابراهيمي ،جعفر .شيرينتر از قند :تولد بابا بزرگ .تهران :پيدايش 14 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان ،پيري و احترام ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :اين جلد از مجموعه «از قند شيرينتر» ،دربردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه ،با موضوع
اجتماعي درباره پدربزرگهاست .عنوانهاي داستانها عبارتند از« :اسب سفيد من و بابا بزرگ»،
«دوش بابا بزرگ»« ،گوشواره و ساعت»« ،حرفهاي يواشکي من»« ،شيرين مثل قند»« ،بازي
«رنگ آب رودخانه» .در اين داستانها که به ماجراهاي نوهاي به نام پيوند با بابا
چتر و باران» و
ِ
بزرگش اختصاص دارد ،کودکان با خصوصيات و ويژگيهاي پيري و پدربزرگها و نحوه تعامل با
آنها توأم با احترام و لذت آشنا ميشوند.

 .130باليتون ،انيد .قصههاي نادي :تولدت مبارک خانم خرسه! .آمنه اميرخاني .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :كودك ،دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :تولد ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :کودکان در قالب قصه ميتوانند مهارتهاي زندگي اجتماعي را بياموزند .در كتاب «تولدت
تودومين جلد از مجموعه « قصههاي نادي» ،ميخوانيم« :روز تولد
مبارک خانم خرسه» ،بيس 
خانم خرسه رسيده است و نادي ميخواهد هديه مناسبي براي او تهيهکند .نادي چند هديه آماده
ميکند ،اما دغل و کلک آنها را خراب ميکنند .نادي بايد در اينباره که با آنها چگونه برخورد
کند ،تصميم بگيرد».

 .131قدير محسني ،عباس .توي شكم اين گرگ چه خبر است؟ .تهران :اميركبير،1392 ،
 32ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات
چکیده :اين كتاب دربردارنده چند داستان كوتاه با موضوع تخيلي است .در داستان توي شكم اين
ل قرمزي را درسته قورت ميدهد .آنها در شكم گرگ
گرگ چه خبر است؟ گرگ مادربزرگ و شن 
زندگي جديدي را شروع ميكنند و از گرگ ميخواهند كه وسايل الزم آنها را قورت بدهد .گرگ
از ترس بيخوابي و غوغاي مادربزرگ و شنلقرمزي به خواست آنها عمل ميكند .در ادامه با به
وجود آمدن حوادثي از خوردن آنها پشيمان شده و در پي چاره برميآيد تا آن دو را از شكمش
بيرون بياورد.
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 .132مالمحمدي ،مجيد .قصههايي از امام صادق (ع) :جام شيشهاي و معجزه .تهران:
قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادعاي پيامبري ،امام صادق(ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :پيامبران انسانهايي وارسته و محبوب بودهاند .به همين سبب ،در طول تاريخ ،انسانهاي
زيادي به دروغ خود را پيامبر معرفي كردهاند تا مردمان ساده لوح را طرفدار خود كنند .در كتاب
«جام شيشهاي و معجزه» از مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام صادق(ع)» ،در قالب داستاني
به زبان كودكانه ،ماجراي يكي از اين پيامبران دروغين را ميخوانيد كه ميخواهد خود را خالق و
پيامبر معرفي كند.

 .133افسانههاي ملل براي كودكان :جانوران اينجا و آنجا .رويا خويي .تهران :محراب قلم،
 64 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان ،داستانهاي ملل
چکیده :اين حاوي  10قصه از ملل مختلف با محوريت جانوران براي کودکان است .داستان
«گرگ و هفت بزغاله» از اين قرار است که بزي هفت بزغاله دارد .به جنگل ميرود تا براي آنها
غذا بياورد .به بزغالهها ميسپارد که مواظب خود باشند و گول گرگ را نخورند .اما گرگ با حيله و
ي که کوچکترين
مکر به سراغ بزغالهها ميآيد و شش بزغاله را فريب ميدهد و ميخورد ،در حال 
بزغاله خودش را داخل ساعت پنهان ميکند .پس از برگشتن مامان بزي و به کمک او بزغالهها از
شکم گرگ نجات مييابند.
 .134سنداك ،موريس .قصههاي ماندگار :جايي كه وحشيها هستند .شهابالدين عباسي.
تهران :مهاجر 40 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد ششم از مجموعه «آثار فاخر ،قصههاي ماندگار» به نام «جايي که وحشيها هستند»
به داستاني تخيلي از موريس سنداک (تولد1928 :م) اختصاص دارد .در اين داستان «مکس» پسر
بازيگوشي است که مادرش او را وحشي صدا ميزند .شبي مکس لباسهاي گرگياش را ميپوشد
و شروع به شيطنت ميکند .او سر از مکاني در ميآورد که پر از جانوران وحشي است .جانوران او
را بهعنوان پادشاه خود انتخاب ميکنند .اما در ادامه ماجراهايي رخ ميدهد که مکس به مفاهيم
ديگري به جز شيطنت و وحشيگراييها پي ميبرد.
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 .135مالمحمدي ،مجيد .قصههايي از امام صادق (ع) :جدال در محله .تهران :قدياني،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :دعوا كردن ،كمك كردن ،داستانهاي مذهبي
چکیده :در آيين اسالم ،بارها به مسلمانان يادآوري شده است كه از دعوا كردن با يكديگر
بپرهيزند .امامان ما و يارانشان نيز همواره مراقب اين رفتار بودهاند .در كتاب «جدال در محله» از
مجموعه 10جلدي «قصههايي از امام صادق(ع)» ،در قالب داستاني به زبان ساده براي كودكان،
ماجراي دعواي دو مسلمان را ميخوانيد كه يكي از ياران امام به نام مفضل متوجه آندو ميشود و
ميكوشد اختالف آنها را حل كند.

 .136مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :جزمين پري هديه .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان حادثهاي ،داستان مصور ،قصههاي پريان ،ادبيات کودکان
چکیده :اين کتاب جلد بيست و يکم از مجموعه «جادوي رنگينکمان» ،و دربردارنده داستاني
با موضوع تخيلي و پريان است .در اين داستان جشن خياباني در سرزمين پريان برگزار شده است.
جک فراست پرجادويي جزمين ،پري هديه را دزديده است .کريستي و ريچل به جستوجوي پر او
ميپردازند تا او بتواند جشن را سروسامان دهد.

 .137كوپه ،بنويت .جزيرهي آبي .رضا خيرآبادي .تهران :تسليمي 20 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزنده ،داستان مصور ،حفظ محيطزيست ،ادبيات کودکان
چکیده« :جزيره آبي» از مجموعه کتابهاي «تام و روباهش» دربردارنده داستاني درباره
محيطزيست و حفاظت از آن است .در اين داستان تام به همراه ليال ،روباه مورد عالقهاش و
به همراه بابو ،کاپيتان گارد ساحلي به «جزيره الکپشت» ميروند .آنها سعي ميکنند چند دزد
مرجان و الکپشت را دستگير کنند و در اين ماجرا تام اطالعات مهمي درباره چگونگي حفظ درياها
و منابع آن و ...کسب ميکند.
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 .138شفيعي ،شهرام .جزيرهي بيتربيتها (جلد  .)3تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 140 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :طنز فارسي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد سوم از کتاب  10جلدي «جزيره بيتربيتها» شامل داستاني با موضوع طنز و تخيلي
است .کاخ سلطنتي بيتربيتها سالها پيش به موزه تبديل شده است .در اين موزه پادشاه ،سرايدار
کاخ شده است و ملکه آشپزخانه را ميچرخاند .دروازهبان ،پسر يازده ساله موزه ،به همراه خواهر
هفت سالهاش «بابونه» براي بازديدکنندگان چهارپايه ميگذارند و انعام ميگيرند و هر روز ماجراهاي
جالب و هيجانانگيري را تجربه ميکنند.

 .139شفيعي ،شهرام .جزيرهي بيتربيتها (جلد .)2تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 154 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،طنز ،داستانهاي طنزآميز فارسي
چکیده :كتاب مصور حاضر ،از مجموعه ده جلدي «جزيره بيتربيتها» است كه براي كودكان
تدوين شده و دربردارنده داستانهاي طنزآميز است .حكومت بيتربيتها صد سال پيش در جزيره
بيتربيتها از بين رفته است .اما سازمان موزههاي كشور به عموجان اجازه داده كه هم سرايدار
كاخ باشد و هم در آن پادشاهي كند .سالهاست كه كاخ به موزه تبديل شده و مردم براي تماشا
به جزيره ميآيند.

 .140ميركيايي ،مهدي .جشن آتش ،علي پسر بويه .تهران :اميركبير 20 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :داستان تاريخي ،ادبيات کودک و نوجوان ،سرداران ايراني ،آلبويه
چکیده:کتاب حاضر به شرح مبارزات علي پسر بويه يکي از سرداران ايران اختصاص دارد .در حدود
 300سال پس از مسلمان شدن مردم ايران ،سلسله «عباسيان» ايران را مانند بقيه سرزمينهاي
اسالمي در تصرف داشت .در همينسالها ،علي پسر بويه که در ديلم و در شمال ايران زندگي
ميکرد ،عليه عباسيان و ظلم و ستم آنها و عقايد خرافي آن از جمله آتشپرستي قيام کرد که شرح
ب ميخوانيم.
قيامهاي ايشان و دستاوردهاي آنها را در اين کتا 
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 .141فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :جغد دانا و الكپشت .تهران :برف،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان كوتاه ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :كتاب حاضر ،اقتباسي از كليله و دمنه و دربردارنده داستاني آموزنده است .در اين داستان دو
مرغابي و الكپشت در بركهاي زندگي ميكنند .بعد از مدتي بركه خشك ميشود .وقتي مرغابيها
تصميم ميگيرند به بركه پرآبي بروند ،الكپشت با اصرار ميخواهد كه مرغابيها او را با خود ببرند.
با نقشه جغد دانا ،با استفاده از چوبي مرغابيها الكپشت را با خود ميبرند .جغد دانا با آگاهي از
پرحرفي الكپشت ،وقتي الكپشت بهدليل پرحرفي چوب را رها ميكند به كمك او ميشتابد و او
را از مرگ نجات ميدهد.
 .142ساوتگيت ،ويرا .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :جك و لوبياي سحرآميز.
بيژن نامجو .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :لوبياي سحرآميز ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان جك پسر تنبلي است كه به اتفاق مادرش زندگي ميكند .آنها به خاطر
فقير بودن ،تصميم ميگيرند گاو خود را بفروشند .قصابي گاو را ميخرد و به جاي پول لوبياي
سحرآميزي به جك ميدهد .لوبياها به سرعت رشد ميكنند و به درخت بزرگي تبديل ميشوند.
جك با باال رفتن از آن درخت به سرزمين عجيبي ميرسد .آن سرزمين متعلق به غول بدجنسي
است كه ثروت پدر جك را دزديده است.

 .143صالحي ،آتوسا .قصههاي شاهنامه :جمشيد .تهران :افق 64 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان حماسي ،داستان مصور ،شاهنامه فردوسي
چکیده :كتاب حاضر حاصل بازنويسي قصه زندگي جمشيد در شاهنامه ابوالقاسم فردوسي است .در
اين قصه حماسي ،ماجراي زندگي و فرمانروايي جمشيد ،شاه ايران ،فرزند تهمورث ،و جنگيدن او با
ديوهاي شرور ،روياهاي بزرگ او و تأثير شهرسپ ،وزير تهمورث و خواهران جمشيد ،ارنواز و شهرناز
در رسيدن به جمشيد به آرزويش نقل شده است.
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 .144مشتاق ،مژگان؛ واثقي ،بهروز .كودك و مهارتهاي زندگي :جنجال بزرگ در زمستان
سرد .تهران :ابوعطا 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :آموزش اخالق ،ادبيات کودکان ،داستان پرورشي ،مشاجره
چکیده :در اين داستان سياوش و ستاره همراه خانواده خود به روستاي «افرا» ميروند .سياوش
با دوست خود سهراب بر سر بودن يا نبودن ماهي کنار رودخانه با صداي بلند شروع به مشاجره
ميکنند که با شنيدن قصه مادربزرگ درباره «دهکده زندگي» به چگونگي گفتوگوي صحيح و
تبادل افکار پي ميبرند.

 .145بارلو ،استيو /اسكيدمور ،استيو .جنگ طال .سعيدا زنديان .تهران :قدياني 60 ،1391 ،ص،
پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،ماجرجويي ،بازي و سرگرمي ،داستان ماجرايي
چکیده :قهرمان كتاب «جنگ طال» مخاطب است .خواننده كتاب ماجراجويي است كه سفري
را در ماه مه سال  1572ميالدي با تعدادي نيروي داوطلب و فرانسيس دريك آغاز ميكند و
سرانجام به آبهاي اصلي اسپانيا ميرسد .در ساحل مخفي بندر لنگر مياندازد و حملهاش را برضد
اسپانياييها شروع ميكند .خواننده با هر انتخاب خود به قسمت متفاوتي از كتاب ميرود و مسيرهاي
گوناگون و اتفاقات جالبي را تجربه ميكند.

 .146ميركيايي ،مهدي .جوانمردان صحرا يعقوبليث .تهران :اميركبير 20 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :داستان تاريخي ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،يعقوب ليث
چکیده :يعقوب ليث پهلواني رويگر در سيستان بود .خليفه عباسي حاكماني را در بخشهاي
گوناگون ايران گمارده بود كه به مردم ظلم و ستم ميكردند .يعقوث ليث با حاكمان سيستان
ميجنگد و حكومت سيستان را بر عهده ميگيرد و به تدريج كرمان ،فارس و ...را به تصرف خود
درميآورد .اما وقتي آماده نبرد با خليفه عباسي در بغداد ميشود ،مرگ به او فرصت نميدهد .برادرش
عمرو جانشين او ميشود و به عدلو داد حكومت ميكند.
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 .147راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :جوجه خروس نادان .تهران :ذکر:
کتابهاي قاصدک 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزشمهارتهاي زندگي
چکیده :در اين داستان ،جوجه خروس ناداني يك كالسكه اسباببازي پيدا ميكند .او تصميم
ميگيرد با كالسكه به سفر برود .ب ه خاطر آزار و اذيتي كه براي ديگران داشته است ،هيچ كس
حاضر به كشيدن كالسكه نميشود تا اينكه دو گربه گرسنه با نقشهاي كالسكه او را ميكشند .جوجه
خروس به نصيحتهاي اطرافيان گوش نميدهد و گربهها به خدمت او ميرسند!

 .148راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :جيرجيرك و عاقبت تنبلي .تهران :ذکر:
کتابهاي قاصدک 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده« :جيرجيرك و عاقبت تنبلي» از مجموعه قصههاي پندآموز براي كودكان ،دربردارنده
داستاني با موضوع مهارتهاي زندگي در ابعاد تربيتي ـ اخالقي است .در اين داستان جيرجيرك
تنبلي ،مورچه را به خاطر زحمت فراوان و تهيه آذوقه براي زمستان سرزنش ميكند .زمستان فرا
ميرسد و جيرجيرك از سرما و گرسنگي روزگار سختي را ميگذراند.

 .149جونز ،تري .قصههاي خوشحال :چرا پرندهها صبح به صبح آواز ميخوانند؟ .امير
مهدي حقيقت .تهران :چكه 118 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
ن تخيلي ،ادبيات كودكان ،مطالعه و سرگرمي
کلمات کلیدی :داستا 
چکیده :در داستان «چرا پرندهها صبح به صبح آواز ميخوانند» آمده است :در روزگار خيلي دور،
شاه و ملكه روشنايي دختردار شدند .اين دختر قشنگترين موجود دنيا بود .وقتي چشمهايش را باز
ميكرد ،چشمهايش آنقدر روشن بود كه دنيا پر از نور ميشد .بزرگتر كه شد ،هرجا ميرفت ،همه
موجودات از ديدنش خوشحال ميشدند.
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 .150مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :چري پري كيك .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان حادثهاي ،داستان مصور ،قصههاي پريان ،ادبيات کودکان
چکیده« :چري پري کيک» جلد پانزدهم از مجموع ه «جادوي رنگينکمان» ،دربردارنده داستاني
با موضوع تخيلي و پريان است .در داستان آمده است :جک فراست به کمک اشباح خبيث کيفهاي
جادويي پريان ميهماني ،از جمله کيف جادويي ،چري پري کيک را دزديده است تا جشن هزارمين
سالگرد سلطنت پادشاه و ملکه سرزمين پريان را خراب کند .کريستي و ريچل به جستوجوي کيف
جادويي چري ميپردازند تا او بتواند کيک جشن را تهيه کند.

م به راه .تهران :مدرسه 48 ،1392 ،ص ،رقعي
 .151ماهوتي ،مهري .چش 
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،جنگ ،نوجوانان
چکیده :كتاب مصور حاضر دربردارنده سه داستان كوتاه فارسي ،براي نوجوانان و با موضوع جنگ و
دفاع مقدس است .در داستان «چشم به راه» آمده«:مصطفي» نوجواني است كه پدرش را در جنگ
از دست داده و با مادرش زندگي ميكند .يك روز مانده به سال تحويل است و مصطفي و مادر براي
عيد خود را آماده ميكنند« .حسن» ،دوست مصطفي است كه پدر او نيز راهي جبهه شده و خبري از
او نيست .حسن و مادرش اوضاع مالي خوبي ندارند و ميخواهند از آن محله بروند .مصطفي با ديدن
اوضاع آشفت ه حسن ،فكري در ذهنش جر ّقه ميزند و آن را با مادر مطرح ميكند.

 .152پناك ،دانيل .چشم گرگ .آْسيه حيدري شاهي سرايي .تهران :چكه 88 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،حياتوحش ،ادبيات کودکان ،شکار حيوانات
چکیده :در اين کتاب داستان گرگ يک چشمي آمده است که اينک در قفسي در باغوحش قرار
دارد .مقابل او پسرکي است که شب و روز چشمانش را به گرگ دوخته است و او را نگاه ميکند .يک
چشم گرگ توسط آدمها آسيب ديده است .گرگ از نگاه پسرک اذيت ميشود .بعد از آن پسرک يک
چشم خود را ميبندد و با چشم ديگرش ،نگاهش را به چشم گرگ ميدوزد .گرگ به پسرک نگاه
ميکند و به ياد زندگياش در آالسکا ميافتد که چهطور آدمها بهطور گروهي دنبال آنها بودند .
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 .153شيخي ،مژگان .چوپان خواب ،گرگ بيدار .تهران :قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزنده ،داستان مصور ،ادبيات کودک و نوجوان ،پروين اعتصامي
چکیده« :چوپان خواب ،گرگ بيدار» ،جلد دوازدهم از مجموعه «قصههاي تصويري از پروين
اعتصامي» است .در اين داستان مردي تنبل بعد از بيکاري زياد ،چند گوسفند ميخرد و به چوپاني
مشغول ميشود .از آنجا که او نتوانسته است به تنبلي خود غلبه کند ،گرگي از فرصت استفاده ميکند
و بيشتر گوسفندهاي او را ميخورد و . ...

 .154راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :چوپان دروغگو .تهران :ذكر16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان مصور ،آموزش اخالق
چکیده« :چوپان دروغگو» ،از مجموعه «قصههاي پندآموز براي كودكان» دربردارنده داستاني با
موضوع مهارتهاي زندگي در ابعاد تربيتي ـ اخالقي است .در اين داستان چوپان براي سرگرمي
خود ،چندين بار فرياد ميزند گرگ آمد .مردم براي كمك به او ميشتابند و به دروغگويي او پي
ميبرند .اما روزي كه گرگي به گله ميزند ،با شنيدن فرياد چوپان ،هيچكس به وي اطمينان
ي َدرد.
نميكند و گرگ گوسفندان او را م 

 .155حسنزاده ،فرهاد .من +شيمپالو +جي جور :چه بويي داشت جوراب شيمپالو! .تهران:
چكه 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان ايراني ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد دوم از مجموعه «من +شيمپالو +جيجور» ،دربردارنده داستاني با
موضوع تخيلي است .در اين داستان ،روزبه براي خود قوانيني دارد .طبق قانون دوم او نبايد به كسي
تهمت زد .پدر روزبه ،از وسايل دور ريختني دوران بچگي روزبه ،براي او اسباببازي جالبي به نام
«جي جور» ميسازد .شيمپالو ،مرد شماره يك بدجنس و كثيف ،از راه ميرسد و ادعا ميكند كه
جيجور به وسايل او دستبرد زده و بعضي از آنها را خراب كرده است .اين موضوع باعث كشمكش
بين آنها ميشود و ماجرايي رخ ميدهد.
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ل و چهار داستان از كشكول شيخ
 .156لطفعلي ،مريم .داستانهايي از ادبيات كهن :چه 
بهايي .تهران :گوهر انديشه 88 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كشكول شيخ بهايي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،دربردارنده مجموعه داستانهايي از «كشكول شيخ بهايي» است.
عنوانداستانها عبارتند از« :گواهي پرندگان»« ،خدمتكار زيرك»« ،داوري سوسمار»و ...در داستان
داوري سوسمار ،خرگوشي خرمايي پيدا ميكند .روباهي به زور خرمايي را از خرگوش ميگيرد.
مشاجره و كتككاري شروع ميشود .آن دو براي داوري نزد سوسمار طمعكار و فريبكار ميروند كه
به شيوه غيرعادالنه قضاوت ميكند و به اين مشاجره پايان ميدهد.

 .157طاقديس ،سوسن .قصهها و تصويرها :چي به چيه؟ كي به كيه؟ .تهران :پيدايش،1393 ،
 12ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،کنجکاوي ،کشفکردن
چکیده :کودکان در قالب قصه ميتوانند نکات بسياري را بياموزند .كتاب «چي به چيه؟ کي به
کيه؟» با نشاندادن تصويرهايي ،مخاطب را کنجکاو و مشتاق کشف ماجراي داستان ميکند.
مخاطب اين داستان ميتواند در خيالش کاراگاه شود تا از ماجراي مبهمي که منظور داستان است
سردرآورد.

 .158گلي ،محمد .حاجي فيروز من .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي24 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش مهارتهاي زندگي
ن داستانها عبارتند
چکیده :اين كتاب حاوي چند داستان كوتاه و تخيلي براي كودكان است .عنوا 
از« :حاجي فيروز من»« ،درخت من»« ،چرا داستاننويس شدم؟»« ،عينك»« ،فراموشي»« ،خانه
شيشهاي من»« ،آرزو» .در داستان «آرزو» دخترك كوچكي آرزو دارد كه خداوند به او يك فيل با
ت و پاي پدر و مادر را با آن ببندد و آنها به سركار نروند و با او و خواهر و
خرطوم بلند بدهد تا دس 
برادرانش كمي بازي كنند و وقت بگذرانند.
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 .159يوسفي ،محمدرضا .حسني و هفت سيب سرخ .تهران :دانش نگار 48 ،1392 ،ص،
رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم و چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانتخيلي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حسني و هفت سيب سرخ دربردارنده روايتي از داستان حسن كچل است و براي
كودكان تدوين شده است .در اين داستان آمده است :در روزگاران قديم در خانهاي تنوري وجود
داشت كه مثل چاهي در دل زمين بود .حسن كچل رفته بود داخل تنور و بيرون نميآمد .حسن
كچل چون كچل بود از تنور بيرون نميآمد و به كوچه و محله نميرفت .ننه حسني شب و روز
غصه ميخورد و ناله ميكرد و از خدا ميخواست به حسني عقل بدهد تا دنبال كار و زندگي بگردد.

 .160فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :حيوانهاي باوفا .تهران :برف12 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان
چکیده :اين داستان كوتاه و آموزنده از كليله و دمنه اقتباس شده است .در اين داستان ميمون
بازيگوشي ،ماري خطرناك ،ببري بزرگ و مرد طالفروشي در گودال عميق به دام ميافتند.
رهگذري به نام روزبه هر چهارتاي آنها را نجات ميدهد .حيوانات كه به بدذاتي طالفروش پي
بردهاند ،روزبه را از ادامه رابطه با او برحذر ميدارند ،اما روزبه روزي به شهر مرد طالفروش ميرود.
طالفروش براي او توطئهاي ترتيب ميدهد و باعث دستگيري او توسط سربازان پادشاه ميشود.

 .161خردور ،طاهره .قصههاي جورواجور :خارپشت و الكپشت .تهران :پيدايش،1393 ،
 12ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :شناخت حيوانات ،داستانهاي آموزنده ،دوستي
چکیده :کودکان در قالب قصه ميتوانند کمککردن به يکديگر را بياموزند و از نتيجه آن لذت
ببرند .كتاب «خارپشت و الکپشت» از مجموعه قصههاي جورواجور ،اين موضوع را به قصه
درآوردهاست .الکپشت و خارپشتي با هم همسايه بودند .دلشان ميخواست با هم دوست شوند ،اما
راه آن را بلد نبودند .در پي يک اتفاق که يکي به ديگري کمک کرد ،آنها با هم دوست ميشوند.
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 .162ايبد ،طاهره .قصهاي كه دوستش دارم :خاله پيره و خاله پيرتره .تهران :پيدايش،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان ،محبت و بخشش
چکیده :در اين جلد از مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» ،خاله پيره از خاله پيرتره ميخواهد
که خانه ،باغچه و درختش را با خانه ،باغچه و درخت کوچکتر او عوض کند .خاله پيرتره قبول
ميکند .مدتي بعد ،خاله پيرتره عصازنان به ديدن خاله پيره ميآيد و در مقابل همه لطفش ميخواهد
که خاله پيره ،پيرياش را با خاله پيرتره عوض کند .خاله پيره قبول ميکند و پيريهاي آن دو با
هم عوض ميشوند.

 .163پوريا ،سرور .خاله سوسكه كجا ميري؟ .تهران :فرشتگان 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :افسانههاي عامه ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده افسانهاي عامه ،همراه با شعر براي كودكان و نوجوانان است .در
اين داستان پدر خاله سوسكه بيمار ميشود .نگراني پدر از تنها بودن و تنها ماندن خاله سوسكه
يبَ َرد ،براي پيدا كردن ياري مهربان سفر
است .وقتي خاله سوسكه پي به نگراني و آرزوي پدر م 
ميكند و سرانجام آقاي موشي را براي همسري انتخاب ميكند .چون آقا موشي حاضر است جانش
را در راه خاله سوسكه فدا كند.

 .164حسنزاده ،فرهاد .من +شيمپالو +جي جور :خاله شمسي كجاست ،شيمپالو! .تهران:
چكه 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستاني ايراني ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد هفتم از مجموعه «من +شيمپالو +جيجور» ،دربردارنده داستاني با
موضوع تخيلي است .در اين داستان ،روزبه براي خود قوانيني دارد .طبق قانون هفتم او نبايد مزاحم
ستارهشناسي كسي باشد .روزبه و «جيجور» تلسكوپي را به كمك پدر درست ميكنند تا به تماشاي
ستارهها بنشينند .شيمپالو تلسكوپ آنها را براي پيدا كردن خاله شمسي خود برميدارد و روزبه و
جيجور را دچار دردسر ميكند.
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 .165پاتر ،هلنبيتريكس .خانم جوجهتيغي .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان لوسي دختر كوچكي است كه در يك مزرعه زندگي ميكند .او معمو ًال
دستمالهايش را گم ميكند .روزي سه دستمال جيبي و يك پيشبند او گم ميشود .لوسي به
جستوجوي آنها ميرود و به هر حيواني كه ميرسد ،درباره دستمالهايش ميپرسد .هيچكس
دستمالهاي او را نديده است .لوسي در ادامه جستوجو به خانم جوجهتيغي مهرباني برميخورد كه
دستمالهاي او را شسته و تميز كرده تحويل ميدهد.

 .166رضاييكهريز ،بهروز .قصههاي خدا :خانهاي در بهشت .تهران :طاليي16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان پيامبران
چکیده« :خانهاي در بهشت» ،جلد اول از مجموعه «قصههاي خدا» ،دربردارنده داستاني مذهبي
است .در اين جلد قص ه آفرينش آدم و حوا ،زندگيشان در بهشت ،چگونگي رانده شدن آنها از
بهشت ،زندگي آنها در زمين و ...نگارش يافته است.

 .167سيد آبادي ،علي اصغر .قصههاي بز زنگوله پا :خانهي خاله پيرزن دور نيست .تهران:
منظومه خرد 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان ،افسانههاي عامه ،خاله پيرزن
چکیده :قصه براي كودكان جالب و آموزنده است .بچهها قصه را باور ميكنند و از آن درس
ميگيرند .كتاب «خانهی خاله پيرزن دور نيست» ،دومين جلد از مجموعه كتابهاي «قصههاي بز
زنگوله پا» ،درباره داستان خاله پيرزن و حيواناتي است كه در شب به خان ه او پناه ميآورند.
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 .168مهاجراني ،سيد محمد .خانهي خدا در كوچه ماست .تهران :مؤسسه علمي فرهنگي
دارالحديث 48 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :آموزش ديني ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،مسجد
چکیده :نامهاي داستانهاي كوتاه اين مجموعه عبارتند از« :چه نام زيبايي! چه جاي زيبايي!»،
«بهترين خانه؛ بهترين صاحبخانه»« ،ستارههاي زمين»« ،بهترين جا»« ،مجبوبترين خانهها»،
«خانه خودمان»« ،گلستان دوستان»« ،كالس هزار متري»« ،قلب مسجد»« ،همسايهها»،
«عبادت با پشتي!»« ،چشم روشني»« ،هديههاي خدا» ،و  ...در اين داستانها مخاطب كودك و
نوجوان ،در قالب داستان و بر اساس روايات و احاديث ،با ويژگيهاي مسجد و اهل آن آشنا ميشوند.

 .169برگرن ،ليزا تاون .خدا تو را به ما داد .فيروزه كاتب .تهران :نقشگستران سرمدي،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :تولد ،داستانهاي اخالقي ،داستانهاي حيوانات
ش دارند.
دوست دارند بدانند از کجا آمدهاند و چه اندازه براي ديگران ارز 

چکیده :کودکان همواره
كتاب «خدا تو را به ما داد» از مجموعهاي سه جلدي ،به اين موضوع توجه کرده است .خرس
کوچولو دوست دارد بداند از کجا آمده است و مادر برايش توضيح ميدهد که چگونه خدا او را به پدر
و مادر داده است .خرس کوچولو رفته رفته در شکم مادر بزرگ شده ،رشد کرده و در نهايت به دنيا
آمده است .مامان و بابا خرس کوچولو را خيلي دوست دارند و او را معجزه خدا ميدانند.

 .170پاركر ،امي .خدايا دوستت دارم که به من بابا دادي! .فيروزه كاتب .تهران:
نقشگستران سرمدي 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :کودک و پدر ،داستانهاي اخالقي ،داستانهاي حيوانات
ت ميدارند .كتاب «خدايا دوستت
چکیده :کودکان پدرشان را قوي و شجاع ميدانند و او را دوس 
دارم که به من بابا دادي!» از مجموعهاي سه جلدي ،به موضوع رابط ه پدر با کودک پرداخته است.
شير کوچولو خود را قهرمان ميداند ،چون پسر يک پدر قهرمان است .پدر او از صبح تا شب کار
ميکند و زحمت ميکشد ،به حرفهاي پسرش گوش ميدهد ،کارهاي زيادي بلد است و يک ذره
هم نميترسد .شير کوچولو ميداند که هم ه باباهاي دنيا همين کارها را ميکنند و بچههايشان را
خيلي دوست دارند.
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 .171پاركر ،امي .خدايا دوستت دارم که به من مامان دادي! .فيروزه كاتب .تهران:
نقشگستران سرمدي 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :مادر و کودک ،داستانهاي اخالقي ،داستانهاي حيوانات
چکیده :کودکان مادر خود را از هم ه داشتههايشان بيشتر دوست دارند .كتاب «خدايا دوستت دارم
که به من مامان دادي!» از مجموعهاي سه جلدي ،به اين موضوع توجه کرده است .پاندا کوچولو
مادرش را دوست دارد به خاطر بوسههايش ،الالييهاي قشنگش ،بازيهايي که با او ميکند،
شکلکهايي که برايش درميآورد و به خاطر آغوش گرم و نرمش.

 .172فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :خرچنگ نادان و پليكان .تهران :برف،
 12 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :اين داستان اقتباسي از كليله و دمنه است كه به زباني ساده براي كودكان نوشته شده
است .در اين داستان خرچنگ و پليكاني در بركهاي زندگي ميكنند .پليكان پير و گرسنه با استفاده
از ناداني خرچنگ هر روز ماهيها را با فريب دادن به بهانه نجات آنها ميخورد .وقتي خرچنگ
پي به نقشه پليكان ميبرد ،او را بهطريقي نابود ميكند و خود را بهدليل سادگي و نادانياش و كشته
شدن ماهيها سرزنش ميكند.

 .173الندا ،نوربرت .خرس کوچولو و درخت آرزوها .هانيه فكور .تهران :نقشگستران
سرمدي 28 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مهارتهاي اجتماعي ،ادبيات کودک
چکیده :در اين داستان ،برتي خرس کوچکي است که به اتفاق برادرش ،داداشي و مادرش زندگي
ميکند .برتي از اينکه مجبور است اسباببازياش را به داداشش بدهد ،عصباني است .او قهر ميکند
و باالي درختي ميرود .روي آن درخت او پتو ،کلوچه و فانوس پيدا ميکند ،اما با وجود اين ،دلش
براي داداش و مامان تنگ ميشود و به خانه نزد آنها باز ميگردد.
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ُ
خرسک پيدا کنيم .مليحه يوسفي .تهران :ناريا24 ،1393 ،
 .174ريز ،لزلي .کوچهی هاپوها:
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي زندگي ،حل مشکل
چکیده :بچهها هر چه بزرگتر ميشوند ،ميآموزند كه مشکالتشان را حل کنند .کتاب «کوچه
هاپوها» مجلدي است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابي جداگانه به چاپ رسيده است.
هاپوها در هر قصه با مشکلي روبهرو ميشوند و ميکوشند آن را حل کنند .مخاطب اين قصهها
ميآموزد چگونه او هم مشکلش را به شيوه هاپوها حل کند.

 .175اسپلمن ،كرنليا ماد .خرسي و حسودي .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 24 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :حسادت ،داستانهاي تربيتي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :براي داشتن زندگي موفق ،كسب مهارتهاي اجتماعي ضروري است .كتاب «خرسي و
حسودي» از مجموعه«كتابهاي سفيد» به يكي از اين مهارتها كه شناخت احساسات و كنترل
كردن آنهاست ،ميپردازد .در اين ماجرا خرسي احساس حسادت را تجربه ميكند و در قالب قصه،
درباره آن براي كودكان صحبت ميكند .مخاطب با خواندن اين كتاب ميآموزد احساسات خود را
بهتر كنترل كند.

 .176يوسف ،عبدالتواب .خرگوش باهوش .غالمرضا امامي .تهران :اميركبير 20 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده :در اين داستان ميخوانيم كه روزي نهنگ بزرگترين حيوان دريا و فيل بزرگترين حيوان
خشكي تصميم ميگيرند با دوستي با هم بر جهان و همهحيوانات جهان حكومت كنند .خرگوش
باهوش و آزادي كه شاهد پيمان دوستي و تصميم آنهاست ،با نقشهاي وارد ماجرا ميشود .او پيمان
آن دو را باطل ميكند و حيوانات را از سلطه آنها نجات ميدهد.
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 .177فيض آبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :خرگوش باهوش و شير نادان .تهران:
برف 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :داستان حاضر اقتباسي است از كليله و دمنه كه موضوعي آموزنده را براي كودكان بيان
ميكند .در اين داستان جغد دانايي سالها با عدالت بر حيوانات جنگل حكومت ميكند .روزي
كفتاري محاكمه ميشود .كفتار در پي انتقام از جغد ،با شير ناداني دوست ميشود .شير به جنگل
ميآيد و با زور حاكم ميشود .او به كمك كفتار هر روز به حيوانات حمله ميكند .حيوانات تصميم
ميگيرند هر روز يكي خوراك شير شود .وقتي نوبت به خرگوش باهوش ميرسد ،او با نقشهاي شير
را به سزاي عملش ميرساند و حيوانات جنگل را از شرش خالص ميكند.
 .178پريرخ ،زهره .خرگوش دهمي .تهران :اميركبير 64 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،خواب ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان ترمه براي به
خواب رفتن شروع به شمارش خرگوشها ميكند .وقتي به خرگوش دهمي ميرسد .خرگوش از
صف بيرون ميپرد و ترمه به دنبال خرگوش ميرود .هرشب اين بازي تكرار ميشود و ماجراهاي
جالبي براي آنها رخ ميدهد .كتاب ،دربردارنده نكات مهمي درباره به خواب رفتن كودكان و غلبه
بر بيخوابي ،ترس از تاريكي و ...است.

 .179اسمالن ،استيو .خرگوش کوچولو خرس را بيدار نکني! .شيما شريفي .تهران :شرکت
انتشارات علمي و فرهنگي 32 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،ترس و شجاعت
چکیده :در اين داستان حيوانات جنگل در فكر تداركات ميهماني هستند .ناگهان خرس بزرگ و
هراسانگيزي از راه ميرسد و در كنده درخت پيري به خواب ميرود .حيوانات براي اينكه او را
بيدار نكنند ،در سكوت به برگزاري ميهماني مشغول ميشوند .در اين ميان بادكنكي كه خرگوش
كوچك آن را باد مي ُك َند ،ميتركد و برخالف انتظار حيوانات ،رويدادي خوشايند بهوقوع ميپيوندد.
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 .180موروني ،تريسي .مجموعه كتابهاي خرگوش كوچولو :خرگوش ميره مدرسه،
عاشق کالس و درسه .هانيه فكور .تهران :نقشگستران سرمدي 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :کالس و مدرسه ،داستانهاي اخالقي ،داستانهاي حيوانات
چکیده :مدرسه جايي است که کودکان در آن ،عالوه بر پيشرفت علمي ،احساس احترام ميکنند،
اتحاد و مراقبت از همديگر را ميآموزند و مهارت رفتارهاي اجتماعيشان باال ميرود .کتاب
«خرگوش ميره مدرسه ،عاشق کالس و درسه» از مجموعه چهار جلدي «خرگوش کوچولو»،
به موضوع مدرسه و عالقهبه آن ميپردازد .خرگوش کوچولو عاشق مدرسه است .او در آنجا به
حرفهاي خانم معلم گوش ميدهد و کلمههاي جديد يادميگيرد .همچنين درباره بازي ،نقاشي،
رايانه ،حيوانات ،بدن ،نوشتن ،خواندن و گياهان نکاتي ميآموزد.
 .181مارسدن ،جان .خرگوشها .مسعود ملكياري .تهران :آفرينگان 32 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان نمادين ،مطالعه و سرگرمي ،داستان مصور ،ادبيات نوجوانان
ط زيست
چکیده:کتاب حاضر ،دربردارنده داستاني تمثيلي براي نوجوانان ،درباره تأثير انسان بر محي 
ط زيست است .در چند نسل پيش خرگوشهاي زيادي
و هشداري به انسانها براي مراقبت از محي 
از راههاي دور و نزديک وارد شهر شدند .آنها خانه ساخته ،بچهدار شدند و تمام شهر پر از خرگوش
شده است .در نتيجه شهر سبز و خرم به سرزميني پر از خرگوش تبديل شده است که ديگر کسي
ياراي بيرون راندن آنها از شهر را ندارد.

 .182پاتر ،هلنبيتريكس .خرگوشهاي بازيگوش .رضا قهرماني .تهران :آبرنگ،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان ،باني خرگوش و همسرش صاحب بچههاي بازيگوش ميشوند .روزي بچه
خرگوشها در ميان آشغالها كاهوهاي گلداري پيدا ميكنند و با خوردن آنها به خواب ميروند.
ك ِگ ِرگور با فكر فروش خرگوشها آنها را داخل گوني ميگذارد و با خود ميبرد .بين راه
آقاي م 
خرگوشها توسط باني و همسرش و موش زيركي نجات مييابند و آقاي مك ِگ ِرگور و همسرش
را در رسيدن به آرزويشان ناكام ميكنند.
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 .183مكموالن ،كيت .مدرسه نابودكنندگان اژدها :خطر! جادوگران مشغول كارند! .فرزانه
مهري .تهران :آفرينگان 126 ،1392 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات كودكان ،تنبلي
چکیده :اين کتاب كه جلد يازدهم از مجموعه «مدرسه نابودكنندگان اژدها» ،بهشمار ميرود،
دربردارنده داستاني آمريكايي با موضوع تخيلي و وحشتآفرين است .ويگالف و دوستانش ،شاگردان
مدرسه م .ن .ا ،با اشتباه شدن ورد يك جادوگر ،به اژدها تبديل ميشوند و به سبب اين موضوع
اجازه ورود به مدرسه را ندارند .آنها بهناچار تا باطل شدن طلسم ،در مدرسه ننرترين اژدها ميمانند؛
مدرسهاي كه براي اژدهاهاي تنبل به دردنخور درست كردهاند

 .184صلواتيان ،محمدحسين .حكاياتي از مثنوي مولوي :خنده چشمبسته .تهران :منادي
تربيت 24 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،داستان عرفاني ،مثنوي مولوي ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «حكاياتي از مثنوي مولوي» ،دربردارنده چند حكايت كوتاه با
عنوانهاي« :سود سيلي»« ،پير و جوان»« ،همدرد»« ،مگسكش ابله»« ،شترسوار موقت» و «خنده
چشم بسته» است .در حكايت «خنده چشم بسته» خياطان شهري به دزدي پارچه از مشتريان
مشهور ميشوند .مردي با شنيدن دزدي خياطان به آن شهر ميآيد تا ثابت كند زرنگتر از خياطان
است و آنها نميتوانند پارچه او را بدزدند .مرد تازهوارد با پارچه نزد مشهورترين خياط ميرود ،اما با
شنيدن داستانهاي خياط فريب ميخورد و بيشتر از مشتريان ديگر پارچههايش دزديده ميشود.
 .185قيومي ،سميرا .خندههاي تربچهاي .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1391 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،دلتنگي
چکیده :در اين داستان تربچه كوچكي براي اولين بار ،با نور زياد از زير زمين بيرون ميآيد .او
احساس دلتنگي و تنهايي ميكند تا اينكه دختر كوچكي او را ميچيند .تربچه در كنار دخترك با
ماجراهاي جالب و هيجانانگيزي مواجه ميشود و از دلتنگي بيرون ميآيد.
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 .186صلواتيان ،محمدحسين .حكاياتي از مثنوي مولوي :خواب اژدها .تهران :منادي تربيت،
 24 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،مثنوي مولوي ،داستان مصور ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر ،جلد پنجم از مجموعه «حكاياتي از مثنوي مولوي» ،به بازنويسي حكايات
مولوي با عنوانهاي« :رضايت االغ»« ،مرواريد سياه»« ،خطر عطر»« ،شترسوار پشيمان»« ،خواب
اژدها» اختصاص دارد .در حكايت خواب اژدها ،مارگيري در كوهستان اژدهاي يخزدهاي را مييابد
و با خود به شهر ميآورد؛ با فكر اينكه او مرده است .در شهر ريسمان را از دور اژدها باز ميكند و
پارچه رويش را برميدارد تا آن را به مردم نمايش دهد و پول جمع كند .اژدها در اثر تابش خورشيد
جان ميگيرد و خسارت جبرانناپذيري به بار ميآورد.
 .187جام شير ،منصور .خوابش نميبره .تهران :نگارينه 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،خواب ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودك و نوجوان
محوريت «وقت خواب» است.
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي و با
ِ
در اين داستان ،پسر كوچكي خوابش نميبرد .پدر و مادر با ارائه راهحلهايي ،بهخصوص فكر كردن
درباره كارهاي خوب و جبران كارهاي بد ،به او روش به خواب رفتن را آموزش ميدهند.

 .188مرزوقي ،محمدرضا .خوابهاي پرقويي .تهران :اميركبير 24 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،زندگي حيوانات
چکیده :در كتاب «خوابهاي پرقويي» ،از مجموعه «قصههاي تاالب» ،ميخوانيم كه ماني و
خواهرش مينا توانايي حرف زدن و فهميدن زبان پرندهها را دارند .پدرشان مسئول نگهداري از تاالب
انزلي و پرندگان است .مينا و ماني به اتفاق فرزندان خاله ،پدرام و پريا ،اينبار با گونهاي از قو به نام
«قوي گنگ» و ويژگيهاي آن ،و ماجراهاي تازهاي مواجه ميشوند.
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 .189حسنزاده ،فرهاد .من +شيمپالو +جي جور :خواننده نسل جوان ،شيمپالو! .تهران:
چكه 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان ايران ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :جلد ششم از مجموعه «من +شيمپالو +جيجور» دربردارنده داستاني با موضوعي تخيلي
است .در اين داستان ،روزبه براي خود قانون ششمي گذاشته است كه طبق آن ،وقتي كسي در حال
هنرنمايي مث ً
ال آوازخواني است ،هيچكس حق مزاحمت ندارد .اما روزي كه روزبه به همراه جيجور
شروع به آواز خواندن ميكنند ،شيمپالو از راه ميرسد و با ادا و اصول خود و مدعي بودن به آواز
خواندن بهتر ،باعث دردسر آنها ميشود.

 .190ملكي ،مژگان .خوب ،بد كدام يك؟ .تهران :مدرسه 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان ،صبر و حوصله ،آموزش
چکیده :يادگيري خوب و بد توسط کودکان ،يکي از دغدغههاي اصلي والدين است .اينکه چطور
به کودک خود آموزش دهيم که چهکاري درست است و چهکاري غلط ،نيازمند صبر و حوصله و
زمان و برخورد مناسب است .کتاب مصور حاضر ،سومين دفتر از مجموع ه «خوب ،بد ،کداميک»
ص يافته است.
ن شده و به آموزش بهداشت شخصي در کودکان اختصا 
است که براي كودكان تدوي 

 .191گيمن ،نيل .خوشبختانه شير .پريناز نيري .تهران :افق 124 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان انگليسي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان مادر خانواده براي ارائه مقالهاش درباره مارمولكها به كنفرانسي ميرود
و قرار است چند روز در خانه نباشد .مادر توصيههاي الزم را به پدر ،براي مراقبت از خانه و بچهها
ميكند .وقتي پدر كه عاشق روزنامه خواندن و سربههواست ،براي خريد يك بطري شير به مغازه
سر خيابان ميرود و باز ميگردد ،داستانهاي هيجانانگيز و غير قابل باوري از خريد شير و چگونگي
مراقبت از آن تا خانه براي بچهها تعريف ميكند.
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 .192پاتر ،هلنبيتريكس .خياط و موشها .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،كريسمس ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان خياط پير و فقيري به همراه گربهاش در شهر «گلوسيستر» زندگي ميكند .او
كه خياط ثروتمندان است ،از تكههاي باقيمانده از لباس آنها براي موشها لباس ميدوزد .اما روزي
كه قرار است خياط لباس زيبايي به مناسبت روز كريسمس بدوزد ،مريض ميشود .موشها شروع به
دوختن زيباترين كت و جليقه ميكنند كه باعث ثروتمند شدن پيرمرد خياط ميشود.

 .193صلواتيان ،محمدحسين .حكاياتي از مثنوي مولوي :داد از ته گلو .تهران :منادي تربيت،
 24 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،داستان عرفاني ،مثنوي مولوي ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «حكاياتي از مثنوي مولوي» ،دربردارنده هفت حكايت كوتاه با
اين عنوانهاست« :داد از ته گلو»« ،شاعر ماهر»« ،شيرنواز»« ،داد بيمحل»« ،چاق و الغر»« ،نيم
من و يك سير»« ،مار بدمزه» .در حكايت «داد از ته گلو» دزدي وارد باغ پر از ميوهاي ميشود.
صاحب باغ و غالمش با ديدن او معترض ميشوند .دزد ادعا ميكند كه باغ و ميوه براي خداست و
او نيز بنده خداست و صاحب باغ حق اعتراض ندارد .صاحب باغ به شيوه خود دزد ،با توجه به اينكه
چوب متعلق به خداست او را كتك ميزند و درس عبرتي به وي ميدهد.
 .194خداوندي ،نگين .داستان دوستي .تهران :سرمشق 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،دوستي
چکیده :اين داستان با موضوع اجتماعي و دوستي كودكان ،توسط سه تن از دانشآموزان نوشته و
تصويرگري شده است .در اين داستان ،ماهان پسري است كه ب ه دليل ناتواني در راه رفتن با عصا و
گاهي با ويلچر رفتوآمد ميكند .او از دوستي با بچههاي همسنوسال اجتناب كرده و خانهنشين و
منزوي شده است تا اينكه مادر او را به مدرسه ميبود .طي ماجراهايي ماهان دوستاني پيدا ميكند
و با بازي در نمايش مدرسه ،به تواناييهاي خود پي ميبرد ،از انزوا خارج ميشود و روابط خود را با
دوستان جديد گسترش ميدهد.
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 .195محمدي ،محمدهادي .داستانكهاي خرگوش حكيم .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ
ادبيات كودكان 140 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي کوتاه ادبيات کودکان ،داستان تخيلي ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده  12داستان است که شخصيت اصلي هم ه آنها «خرگوش حکيم»
است .عنوانهاي داستانها عبارتند از« :حکيم شدن خرگوش»« ،چاره آتشفشان»« ،کشف آبنبات»
و  . ...داستان حکيم شدن خرگوش ماجراي خرگوش رعيتي است که همچون ديگر خرگوشان در
کشتزارهاي شاه زورگو و بداخالق کار ميکند تا اينکه روزي پشهاي به گوش شاه زورگو ميرود و موفق
ميشود پشه را از کاخ بيرون کند براي همين لقب خرگوش حکيم راميگيرد و عضو دربار شاه ميشود.

 .196محمدي ،محمدهادي .داستانكهاي نخودي .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات
كودكان 144 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،داستان مصور ،داستانهاي نخودي ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعهاي از داستانهاي كوتاه با موضوع تخيلي است .عنوان
داستانها از اين قرار است« :نخودي به زمين ميافتد»« ،نخودي آينهها را ميشكند»« ،نخودي
و كالغ» و  ...در داستان «نخودي به زمين ميافتد» ،يك نخودي شلوغ به همراه ديگر نخودها،
در يك گردونك هندوانه زندگي ميكنند .روزي نخودك شلوغ آشي ميپزد و آنقدر ميخورد كه
شكمش بزرگ ميشود و جا تنگتر ميشود .شاه نخودها به اتفاق ديگر نخودها نخودي شلوغ را به
فضا پرتاب ميكنند .نخودي به زمين ميافتد و درگير ماجراهاي فراواني ميشود.
 .197سرشار ،محمدرضا .داستانها و افسانههاي تاريخي و مذهبي براي كودكان و
نوجوانان .تهران :كانون انديشه جوان 126 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :داستاننويسي ،ادبيات داستاني ،داستان تاريخي ديني
چکیده :دفتر ششم از مجموعه «درباره ادبيات داستاني» به نقد و بررسي داستانها و افسانههاي
تاريخي و ديني براي کودکان و نوجوانان اختصاص دارد .نخست پيشينه مختصري درباره
داستانهاي تاريخي -ديني ارائه شده و سپس داستان تاريخي -ديني و انواع آن تبيين شده است.
در ادامه فوايد داستانهاي تاريخي -ديني براي کودکان و نوجوانان و مالحظاتي در مورد اين
داستانها شرح داده شده است .در پايان نيز نمونههايي از داستانهاي تاريخي مذهبي مناسب براي
کودکان و نوجوانان آورده شده است.
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 .198كوخنويس ،جين .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :دختر بندانگشتي .علي
كاشفي خوانساري .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :بندانگشتي ،داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد دهم از مجموعه «قصههاي دوست داشتني دنيا» ،دربردارنده داستاني با
موضوع تخيلي است .در اين داستان زن جواني بعد از گذشت سالها ،آرزوي داشتن دختر كوچكي
ميكند .پيرزني تخم گلي به او ميدهد .با كاشتن تخمگلها ،دختر كوچولويي رشد ميكند .زن جوان
نام او را بندانگشتي ميگذارد .روزي قورباغهاي بندانگشتي را با خود ميبرد تا با پسرش عروسي
كند ،اما پروانهاي بندانگشتي را نجات ميدهد .از آن به بعد بندانگشتي با ماجراها و شخصيتهاي
جديدي آشنا ميشود.
 .199محبوبي ،مجيد .دختر روشني :زندگينامه حضرت فاطمه زهرا (س) .قم :مؤسسه
علمي فرهنگي دارالحديث 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي ،فاطمه زهرا (س) ،زندگينامه ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :دختر روشني» داستاني با موضوع مذهبي است و به شرح زندگي حضرت فاطمهالزهرا
(س)اختصاص دارد .در اين كتاب ماجراي سرزنش پيامبر (ص) توسط جاهالن بهخاطر نداشتن
پسر و آياتي درباره آنان ،جشن عروسي فاطمه (س)و علي (ع) ،سجاياي اخالقي فاطمه زهرا (س)و
اهميت دادن او به حجاب ،پرهيز ايشان از رو به رو شدن با نامحرم و ...آورده شده است.

 .200مزارعي ،الهام .دختر کوچولو ،فرمانده سبيلو .تهران :افق 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي جنگ ،خيالپروازي كودكانه ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان پد ِر دختر كوچولويي ،در جنگ اسير عراقيها ميشود .دختر كوچولو در
خيال خود ،يك فرمانده خشن و زورگوي عراقي ب ه نام «سبيلو» خلق ميكند .او نقشههاي خود
را براي نجات پدر از زندان عراقيها در خيال خود اجرا ميكند و درگير ماجراهايي با سبيلوي
وحشتناك ميشود.
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س كريستيان .قصههاي ماندگار :دخترك كبريتفروش .شهابالدين
 .201اندرسن ،هان 
عباسي .تهران :مهاجر 32 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان اجتماعي ،ادبيات کودک و نوجوانان ،فقر و تهيدستي
چکیده :جلد هشتم از مجموعه «قصههاي ماندگار ،آثار فاخر» با نام «دخترک کبريتفروش»
دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي است .در اين داستان دخترک کبريتفروش در آخرين شب
سال کهنه مسيحيان براي فروش کبريت به خيابان ميرود .اما در پي حادثهاي کفشهاي خود را
از دست ميدهد .او از سرما و گرسنگي کنج ديواري کبريتهاي خود را روشن ميکند تا گرم شود
و سرانجام غرق در رويايي شيرين يخ ميزند.

 .202طاقديس ،سوسن .دختري دارم ،شاه نداره .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 68 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان ،افسانه ،پادشاه ،آباداني
چکیده :کتاب حاضر در بردارنده افسانهاي براي كودكان است .در خالص ه داستان آمده« :بیتا» تک
دختر مردي است که هر روز آوازي برايش ميخواند .روزي دختر حاکم به بیتا حسادت ميکند .حاکم
براي تحقير بیتا او را براي کنيزي به قصر ميبرد .در قصر شاه و ملکه و دختر و پسر شاه هر کدام
نقشه قتل بيتا را ميکشند .اما بیتا با دورانديشي و عقل خود عالوه بر جلب دوستي آنها
به بهانهاي 
با درخواستهايي از حاکم باعث آباداني سرزمين و خوشحالي مردمش ميشود.

 .203روبينستاين ،گري /پت ،مارك .كتابهاي سفيد :دختري كه هيچ وقت اشتباه نمي
كرد .هايده كروبي تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :ادبيات نوجوانان ،داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي ،اضطراب
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «كتابهاي سفيد» ،دربردارنده داستاني با موضوع غلبه بر
اضظراب و پرورش اعتماد بهنفس است .در اين داستان ،بئاتريس ،دختر دقيق و منظمي است و
به همين دليل مردم او را «دختري كه اشتباه نميكند» صدا ميزنند .تمام فكر بئاتريس اين است
كه كمترين اشتباهي نكند تا اينكه ماجرايي رخ ميدهد و او به طرز فكر اشتباه خود پي ميبرد و
ميتواند به آرامش برسد.
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 .204يولن ،جين .قصههاي ماندگار :در پي شباويز .شهابالدين عباسي .تهران :مهاجر،1391 ،
 32ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات نوجوانان ،داستان آموزنده ،داستان مصور
چکیده« :در پي شباويز» جلد هفتم از مجموعه «قصههاي ماندگار ،آثار فاخر» است .در اين
داستان ،پدر و پسري در زمستان و در شبي سرد براي ديدن شباويز راهي جنگل ميشوند .در سکوت
کامل ،در مسير پيدا کردن شباويز ،آنها به مفاهيم عميقي چون آرامش ،سکوت ،شجاعت و رمز و
راز طبيعت ،و بيشتر از همه به معناي اميد داشتن پي ميبرند و خاطرهاي به يادماندني از اين گردش
شبانه براي آنها به جا ميماند.

توجوي مقبره .سعيدا ،زنديان.
 .205بارلو ،استيو /اسكيدمور ،استيو .من قهرمانم :در جس 
تهران :قدياني 60 ،1391 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي انگليسي ،مطالعه و سرگرمي ،داستان مخاطب محور ،ادبيات كودك
و نوجوان
چکیده :مجموعه كتابهاي مصور «من قهرمانم» ،دربردارنده داستانهايي با محوريت مخاطب
است كه براي كودكان و نوجوانان تأليف شده است .قهرمان داستانها در اين مجموعه مخاطب
است و در هر مرحله ،پيشرفت داستان را انتخاب ميكند .در اين دفتر ،قهرمان داستان شكارچي
گنجينههاي باارزش است و بايد مقبره چنگيزخان را بيابد .او بايد تصميم بگيرد كه به مغولستان سفر
كند و گنجينههاي داخل آن را كشف كند ،يا راه ديگري را انتخاب كند.
 .206باليتون ،انيد .درخت بيسکويت و چند داستان ديگر .شادي دانشمند .اصفهان:
نوشته 104 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :اين کتاب در بردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه با موضوع تخيلي با اين عنوانهاست:
«درخت بيسکويت»« ،اشتباهات پيدرپي»« ،يک نفر در ميزند»« ،چوب جادويي -سرسري»« ،قارچ
سحرآميز»« ،بيلي و کوتوله» و  . ...در داستان درخت بيسکويت آمده است :ميکل کوتولهاي مهربان و
فقير است که در خانه ويرانهاي زندگي ميکند .او زميني دارد که فقط سيبزميني و کلم در آن ميکارد.
روزي بزي باغچهاش را خراب ميکند ،اما به خاطر مهرباني و فداکاريهاي ميکل ،او صاحب درخت
بيسکويتي ميشود که ميتواند عالوه بر اينکه خود از آن ميخورد ،مقداري را نيز هديه دهد.
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 .207وايلد ،اسكار[ ...وديگران] مجموعه كتابهاي خواندنيها كم نيست :درخت سحرآميز و
دو داستان ديگر .اسميرا سليمي ،معصومه سميعي .تهران :فراي علم 88 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،زبانآموزي ،مهارت خواندن
چکیده :كتاب حاضر در راستاي اهداف آزمون بينالمللي پرلز كه هر  5سال يك بار توسط
انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( )IEAبرگزار ميشود ،طراحي و توليد شده است.
داستانهاي اين مجموعه با تكيه بر متون فولكلور ملل مختلف ،كودكان را با متون ادبي آشنا ميكند
و به آنها ميآموزد كه هر چه پيرامون ماست ،ميتواند باعث ايجاد جرقهاي در ذهن ،جهت كسب
تجربه و پيشرفت شود.

 .208فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :درخت سخنگو .تهران :برف12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان كوتاه ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :داستان آموزنده حاضر ،اقتباسي از كليله و دمنه است .در اين داستان ممدو و كريم
دوستان قديمي هستند .كريم مردي مهربان است و بزرگترين عيبش نداشتن دورانديشي و اعتماد
زودهنگام است .روزي كريم و ممدو در خرابهاي صندوقچهاي پر از سكه پيدا ميكنند .آنها از
ترس راهزنها ،چند سكه را با خود ميبرند و بقيه را پنهان ميكنند .روز بعد ممدو سكههاي طال
را ميدزدد و كريم را متهم ميكند .اما به كمك قاضي عادل و زيرك ،ممدو به سزاي اعمالش و
كريم به سكههايش ميرسد.
 .209توكلي ،حميدرضا .درختي كه دلش براي زمستان تنگ شد .تهران :بصيرت،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،اميد
چکیده :در اين داستان تخيلي ،درختي توسط آدمها بريده و به مترسكي وسط مزرعه تبديل
ميشود .او شاهد تغيير و تحوالت هوا و مزرعه است و در حاليكه غمگين است با روييدن جوانهاي
كوچك در كنار شالِگردنش خوشحال و دوباره شاداب ميشود.
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 .210هانتر ،نورمن .دردسرهاي شاهنشه .مهرداد ،تهرانيانراد .تهران :حوا 20 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي و طنزآميز ،مطالعه و سرگرمي ،قصههاي انگليسي ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب دردسرهاي شاهنشه ،دربردارنده داستاني تخيلي و طنزآميز براي كودكان و نوجوانان
است .اين اثر يكي از دفترهاي مجموع ه «قصر پرهياهو» است .داستانهاي قصر پرهياهو در يك
كشور پادشاهي مرموز به نام اينكريديبالنيا ،در خانوادهاي سلطنتي ميگذرد نباب نالي پاپ نوشته
بود كه ميخواهد براي ديدار كوتاهي به اين كشور بيايد و به همراه خود دو فرمانرواي مطلق مشرق
زمين را ميآورد .اين دو فرمانروا توسط انجمن پادشاهان مشرق زمين به منظور گسترش آشنايي با
غذاهاي غير رايج و آداب و رسوم عجيب ،جهت ديدارهاي خارج از كشور مأمور شدهاند.

 .211راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :درسي كه لك لك به روباه داد .تهران:
ذكر 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودكان
چکیده:كتاب حاضر ،جلد پنجم از مجموعه «قصههاي پندآموز براي كودكان» ،دربردارنده داستاني
آموزنده در ابعاد تربيتي -اخالقي است .در اين جلد ،روباهي كنار مزرعهاي خانه دارد .او هر روز با
نقشهاي در پي اذيت و مسخره كردن ديگران است تا اينكه سرانجام ،لكلك بعد از آزاري كه از
روباه ميبيند ،تصميم ميگيرد درس عبرتي به روباه بدهد و او را متوجه رفتارش كند.

 .212شيخي ،مژگان .دفترچه خاطرات يك كالغ .تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک،1393 ،
 88ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،داستان مصور ،زندگي کالغ ،ادبيات کودکان
چکیده:کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان ،قارا کالغي است
که با يک شکارچي پير بهنام دارابخان زندگي ميکند .دارابخان ب ه داليلي ديگر به شکار نميرود
و خاطرات خود را مينويسد .روزي قارا هم تصميم ميگيرد خاطرات خود را بنويسد .او خاطرات
خود را از اولين روز تولد ،اولين قارقار و پرواز ،سفرها ،آشنايي با دارابخان ،شيطنتها و ماجراهاي
زندگياش شرح ميدهد.
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 .213هولر ،فرانتس .دكتر پاركينگ .ركسانا سپهر تهران :نيستان 64 ،1393 ،ص ،جيبي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :داستان حاضر ،ماجراي مردي است بهنام پاركينگ كه دكتراي ادبيات دارد .او به شهر
جديدي وارد ميشود و با ورودش اتفاقهاي عجيبي رخ ميدهد .مث ً
ال شهر پر از مگس ميشود.
بعد از مدتي پس از تحقيقات دكتر پاركينگ ،مردم پي ميبرند كه مگسها بهخاطر سنگسار شدن
عطاري بهدليل تجويز نادرست گياهان دارويي جمع شدهاند .سرانجام شهر با راهنماييهاي دكتر
پاركينگ از شر مگسها خالص ميشود.

 .214كشاورزي آزاد ،مرجان .قصهاي كه دوستش دارم :دمت را كوتاه كنم؟ .تهران :پيدايش،
 24 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :قصههاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات ،ترس
چکیده :بچهها داستانهايي با موضوع ترس و ترسيدن را دوست دارند؛ مخصوص ًا اگر ترس از
سوسک باشد .کتاب «دمت را کوتاه کنم» از مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» ،داستاني درباره
يک سوسک است که احساس ميکند حيوانات ديگر از او ميترسند .نويسنده اين کتاب اعتقاد دارد
که ترسيدن نشانه ترسو بودن نيست.

 .215لزيگ ،تئو .دندان .فيروزه كاتب .تهران :نقشگستران سرمدي 40 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :دندان ،فايدههاي دندان ،مراقبت از دندان
ن است که براي نگهداري و مراقبت از
چکیده :دندان عضوي از بدن بعضي موجودات از جمله انسا 
آن بايد نکاتي را آموخت .كتاب «دندان» درباره ارزش و اهميت دندانهاست .مخاطبان اين کتاب
در قالب داستان و در طي فعاليتهايي مثل نقاشي و مشاهده حيوانات ميآموزند که انسانها دو
گونه دندان دارند .دندانهاي شيري ميافتند و جاي آنها  32دندان دائمي درميآيد که بايد مراقب
باشيم نشکنند يا پوسيده نشوند.
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 .216جهازي ،ناهيد .دندانهاي كوسه ماهي .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،
 24 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش بيمه ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «بيمه براي كودكان» ،دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي بيمه
حيوانات است .در اين داستان ،كوسهكوتوله بر اثر گاز زدن سنگي به جاي ماهي ،دندانهايش را
از دست ميدهد كوسه كوتوله براي درست كردن دندانهايش از ديگران كمك ميخواهد و نااميد
نزد مادر ميآيد .مادر به او بيمهنامه درماني ميدهد و كوس ه كوتوله با استفاده از بيمه دندانهايش
را درست ميكند.

 .217باتلر ،م.كريستينا .دو ببر شجاع ،زير نور ماه .هانيه فكور .تهران :نقشگستران سرمدي،
 28 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودک ،زندگي ببرها ،تجربههاي جديد
چکیده :در قلب جنگل سبز ،دامبر و آمبر ،دو ببر کوچکي که تازه بهدنيا آمدهاند ،کمکم از مادر
چيزهايي ياد ميگيرند تا به ببرهايي شجاع و قوي تبديل شوند .روزي مادر به شکار ميرود و آن دو
توجوي او با ماجراهايي مواجه ميشوند
را تنها ميگذارد .مادر دير برميگردد و دامبر و آمبر در جس 
که تجربههاي جديدي را به آنها ميآموزد.

 .218باتو ،اريك .دو پرنده .ركسانا سپهر .تهران :مبتكران 32 ،1393 ،ص ،بياض
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان حيوانات ،دوستي
چکیده :كودكان دوست دارند درباره زندگي حيوانات بيشتر بدانند .كتاب «دو پرنده» ماجراي زندگي
پرندهاي است كه پرواز كردن بلد نيست ،اما پرندهديگري با او همراه ميشود ،با آواز خود او را شاد
ميكند ،پرواز را به او ميآموزد و در كشف دنياي اطراف و زندگي كمكش ميكند.
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 .219يوسفي ،محمدرضا .دوالپا .تهران :اميركبير 144 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده« :دوالپا» نام رماني تخيلي براي نوجوانان است .در اين رمان ،امير در شب سالگرد فوت
مادرش ،به عروسي دوستش دعوت ميشود .هنگام بازگشت موجود عجيب و مرموزي با پاهاي
الغر و دراز روي كول او سوار ميشود .موجود خود را دوالپا معرفي ميكند .او از طرف شاه خود
مأموريت دارد كه بر كول بچهاي سوار شود كه توسط مادر نفرين شده است .به گفته دوالپا ،امير
توسط مادر نفرين شده است و بايد مراحلي را طي كند تا تاوان اشتباهاتش را بدهد.

 .220باليتون ،انيد .دوچرخهی جادويي و چند داستان ديگر .شادي دانشمند .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 104 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :کتاب حاضر در بردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه با موضوع تخيلي است« .دوچرخه
جادويي»« ،رؤيايي که به حقيقت پيوست»« ،کوتوله فضول»« ،آقاي طوفاني»« ،او يک راز خريد»
ن برخي از داستانهاست .در داستان دوچرخه جادويي ميخوانيم :در
و «دستمال جادويي» عنوا 
دهکدهاي دزدي زيرک زندگي ميکند که آقاي گريم ،پليس دهکده نميتواند او را دستگير کند .تا
اينکه ريگلر ،پري کوتوله ،دِري ،ديو کوچک را به دوچرخه تبديل ميکند .دزد که عاشق دوچرخه
است ،براي سرقت آن ميآيد و دستگير ميشود.
 .221رضاييكهريز ،بهروز .دور از خانه .تهران :طاليي 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،حضرت يوسف(ع) ،ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش ديني
چکیده :اين جلد از مجموعه «قصههاي خدا» دربردارنده داستاني درباره زندگي حضرت يوسف(ع)
است .در اين داستان كودكان و نوجوانان با حضرت يوسف(ع)آشنا ميشوند و ماجراهاي حسادت
برادرانش و نقشه آنها را براي از بين بردن يوسف ،نجات يوسف از چاه ،دليل به زندان افكنده شدن
يوسف ،تعبير خواب پادشاه مصر ،نجات مردم مصر از قحطي ،پشيماني برادران ،ديدار يوسف(ع)و
يعقوب(ع)و ...را ميخوانند.
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 .222صلواتيان ،محمدحسين .حكاياتي از مثنوي مولوي :دورانديش .تهران :منادي تربيت،
 24 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،ادبيات كودك و نوجوان ،مثنوي مولوي
چکیده :كتاب حاضر ،جلد سوم از مجموعه «حكاياتي از مثنوي مولوي» ،حاوي بازنويسي حكاياتي
از مثنوي با اين عنوانهاست« :دعواي الكي»« ،بوي فيل»« ،تيغ ماه»« ،دورانديش»« ،صداي
دهل»« ،آهاي دزد»« ،حرف آخر» و «درخت جاودانگي» .در حكايت دورانديش ،پيرمردي به سراغ
زرگري ميرود تا ترازوي او را براي وزن كردن مقداري طال امانت بگيرد .زرگر با پيشبيني تقاضاي
بعدي او از دادن ترازو خودداري ميكند.

 .223رضايي كهريز ،بهروز .دوست خدا .تهران :طاليي 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور مذهبي ،داستان پيامبران ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر جلد دوازدهم از مجموعه «قصههاي خدا» ،دربردارنده داستاني با موضوع
مذهبي است .در اين جلد داستان والدت ،نحوه به پيامبري رسيدن و برخي جنبههاي ديگر زندگي
حضرت محمد(ص)با هدف آشنا كردن مخاطب كودك و نوجوان با قصص قرآني نگارش يافته است.

 .224برنشتاين ،جان /برنشتاين ،استن .خانواده خرسها :دوستان باوفا .سعيد مادح خاكسار.
تهران :موزون 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مهارتهاي زندگي ،دوستي ،ادبيات كودكان
چکیده« :دوستان باوفا» از مجموعه «خانواده خرسها ـ مجموعه مهارتهاي زندگي و شهروندي
ويژه كودكان و نوجوانان» ،داستاني درباره دوستي است .در اين داستان خرس خواهر بيشتر وقت
خود را با دوست جديدش سوزي ميگذراند .ليزي ،بهترين دوست خواهر ،از اين موضوع عصباني
است .تا اينكه خواهر به ارزش دوستان صميمي پي ميبرد و براي دلجويي از ليزي پيشقدم ميشود.
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 .225راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :دوستي مورچه و كبوتر .تهران :ذكر،
كتابهاي قاصدك 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :افسانههاي ايراني ،ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي،
آموزش اخالق
چکیده« :دوستي مورچه و كبوتر» ،جلد سوم از مجموعه «قصههاي پندآموز براي كودكان»،
دربردارنده داستاني آموزنده در ابعاد تربيتي -اخالقي با محوريت «دوستي» است .در اين داستان
كبوتري مورچهاي را از غرق شدن نجات ميدهد .از آن پس دوستي معناداري بين آنها شكل
ميگيرد .روزي شكارچي قصد شكار كبوتر را ميكند كه با نقشه مورچه ،كبوتر نجات پيدا ميكند.

 .226فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :دوستي موش و كالغ .تهران :برف،1392 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :كتاب حاضر اقتباسي از كليله و دمنه و دربردارنده داستاني آموزنده است .در اين داستان
كالغ مغروري از تنهايي خسته ميشود و تصميم ميگيرد با حيواني كه هيكل بزرگي دارد ،دوست
شود .او پيشنهاد دوستي موش كوچكي را رد ميكند و وقتي با حيوانات بزرگ دوست ميشود،
بهدليل ناتواني در تقليد طرز زندگي آنها دچار دردسر ميشود .تا اينكه روزي ماجرايي رخ ميدهد
كه او بهمعني واقعي دوستي پي ميبرد.

 .227حبيبي ،حامد .شب هزار و دوم :دهقاني كه زبان حيوانات را ميفهميد و دو داستان
ديگر .تهران :چكه 64 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :افسانه هزار و يك شب ،ادبيات كودكان ،داستان تخيلي
چکیده :اين دفتر يکي از دفترهاي مجموعه 10جلدي «شب هزار و دوم» است که براي كودكان
تدوين شده است .قصه از آنجا آغاز ميشود که شهرزاد قصهگو به درخواست پادشاه در شب هزار و
دوم قص ه جديدي را شروع ميکند و مانند داستانهاي هزار و يک شب ،از دل هر قصه ،داستاني
جديد آغاز ميشود.
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 .228فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :ديداري شگفت با ابوريحان
بيروني .تهران :نخستين 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ابوريحان بيروني ،نجوم ،رياضي ،دانشمندان
چکیده :ابوريحان بيروني از جمله رياضيدانان ،فيلسوفان ،ستارهشناسان ،جغرافيدانان و مورخان
قرنهاي چهارم و پنجم بود« .آثار الباقيه»« ،كشكول» و «تحقيق مالاللهند» از آثار او هستند .در
كتاب «ديداري شگفتانگيز با ابوريحان بيروني» ،داري و ناري ابوريحان را در حال راهنمايي چند
كشاورز ميبينند و او برايشان از محاسبات جغرافيايي ميگويد.

 .229فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :ديداري شگفت با استاد
سخن سعدي شيرازي .تهران :نخستين 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :سعدي ،شاعران ،ادبيات
چکیده :سعدي شيرازي نه تنها از بزرگترين ناموران ايران ،بلكه از بزرگترين ناموران دنياست.
در آثار او« ،گلستان» و «بوستان» ،كلمات سخت كمتر ديده ميشود .حكايتهاي سعدي شيرين و
به راحتي ميتوان معناي آنها را فهميد .در كتاب ديداري شگفتانگيز با سعدي ،داري
پندآموزند و 
و ناري ،دو شخصيت اصلي داستان در يك كشتي به نام شيراز با راهنمايي ناخدايي شيرازي ،سعدي
را ميشناسند و با انديشههايش بيشتر آشنا ميشوند.

 .230فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :ديداري شگفت با شيخ
بهايي .تهران :نخستين 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :شيخ بهايي ،دانشمندان ،ادبيات
چکیده :شيخ بهايي از جمله دانشمندان ايراني بود كه در علوم فلسفه ،فقه ،منطق ،هيئت و
رياضيات تبحر داشت .در کتاب « دیداری شگفتانگیز با شیخ بهایی» داري و ناري ،دو شخصیت
اصلی داستان در میدان نقش جهان اصفهان با استاد صدرالدين آشنا ميشوند .او درباره شيخ بهايي
و ابتكاراتش در طراحي و ساخت بناهاي عالي قاپو و ساختمان مسجد چهار باغ برايشان ميگويد.
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 .231فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :ديداري شگفت با محمدبن
موسي خوارزمي .تهران :نخستين 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :موسي خوارزمي ،ستارهشناسان ،رياضيدانان ،فيلسوفان
چکیده :موسي خوارزمي رياضيدان ،فيلسوف ،ستارهشناس ،جغرافيدان و مورخ بزرگ قرنسوم
بود .او در دوران مأمون عباسي در دارالحكمه به تحقيق ميپرداخت« .حسابالهند» و «الجبر و
المقابله» از جمله آثار او هستند .در كتاب «ديداري شگفتانگيز با موسي خوارزمي» ،داري و ناري،
دو شخصيت اصلي داستان ،در طوفان شن صحرا محاصره ميشوند و پس از رهايي ،به ديدار
خوارزمي در رصدخانه ميروند .آنها متوجه ميشوند كه خوارزمي علم جبر و مقابله را صورتبندي
و تدوين ،و اطلسي از نقشه زمين و آسمان تهيه كرده است.
 .232باكستر ،نيكوال .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :راپونزل .علي كاشفي
خوانساري .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :راپونزل» ،جلد پانزدهم از مجموعه «قصههاي دوستداشتني دنيا» ،در بردارنده داستاني
ن ومردي صاحب دختر زيبايي بهنام راپونزل ميشوند.
با موضوع تخيلي است .در اين داستان ،ز 
جادوگر بدجنسي به دليل اينكه زن هنگام بارداري از كاهوهاي باغش خورده ،راپونزل را از آنها
ميگيرد و باالي برجي زنداني ميكند .سالها ميگذرد و دختربچه به جواني ميرسد .در اين هنگام،
شاهزادهاي با شنيدن صداي راپونزل و ديدن او عاشقش ميشود و ماجراهاي فراواني رخ ميدهند.

 .233نجفي ،عبدالمجيد .راز درهي فانوسها .تهران :قدياني 224 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :رمان ،ادبيات نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :در اين رمان ،ساالر نوجواني است كه در تبريز به همراه پدر و مادرش زندگي ميكند .مادر
قصد اقامت در خارج را دارد ،اما پدر و ساالر مخالف او هستند .ساالر آخر هفته به همراه خانواده
به روستاي خود و ديدار پدر و مادربزرگ ميرود .روزي زلزلهاي روستا را ويران ميكند و مردم و
حيوانات بسياري كشته ميشوند .بهدنبال اين حادثه ،دايي ارسالن به انزوا پناه ميبرد ،مادر از رفتن
به خارج منصرف ميشود و ساالر از تمامي اين حوادث به مفاهيم عميقي در زندگي پي ميبرد.
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 .234توزنده جاني ،جعفر .راز مينا .تهران :اميركبير 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان اجتماعي ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب «راز مينا» حاوي داستاني با موضوع اجتماعي است .در اين داستان مينا با
خودشيريني و خبرچيني از كارهاي همكالسيهاي خود در پي جلب توجه معلمان است .از طرف
ديگر ،ليال قلدر مدرسه است .وقتي مينا بدون مدرك كافي پاره شدن روزنامه ديواري مينو را به ليال
نسبت ميدهد ،بين ليال و مينا كتككاري در ميگيرد تا اينكه خانم معلم علوي سؤالي را براي ليال
و مينا مطرح ميكند كه آنها در جستوجوي جواب سؤال با مفاهيم جديدي آشنا ميشوند و به
اشتباهات خود پي ميبرند.

 .235بليد ،آدام .نبرد هيوالها :راشوك ،غول غار .محمد قصاع .تهران :قدياني104 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان ترسناک ،ادبيات نوجوان
چکیده :کتاب حاضر ،از مجموعه «نبرد هيوالها و ششگانه طلسم آوانتيا» دربردارنده داستان
تخيلي است .در اين داستان تام براي نجات پسر و به دست آوردن تکههاي طلسم «آوانتيا» ،با
راشوک ،غول غار مبارزه ميکند .راشوک ميان قلههاي مرگ ،قربانيان را به سنگ تبديل ميکند.
تام وارد ماجراهاي خطرناکي ميشود که پيروزي از آن به تمام جرات و شجاعتش بستگي دارد.

 .236ايزدي ،علياصغر .راه و سنگ .تهران :ابر و باد /آرمان رشد 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،اتحاد و همكاري ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني آموزنده با موضوع «اتحاد» است و بهصورت دوزبانه فارسي
و انگليسي آماده شده است .داستان شخصي در مسير راه با تكهسنگ بزرگي مواجه ميشود كه راه را
بسته است .او ابتدا تالش خود را براي برداشتن سنگ ميكند ،اما نتيجهاي نميگيرد تا اينكه با كمك
عدهاي و با كمك گرفتن از انديشه و پيدا كردن راهحل سادهتري ،موفق به برداشتن سنگ ميشوند.
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 .237ايزدي ،علي اصغر .راه و سنگ .تهران :آرمان رشد 30 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان اجتماعي ،ادبيات کودکان ،حل مسئله
چکیده :در داستان «راه و سنگ» مردي با سنگي که راه را بسته مواجه ميشود .او براي برداشتن
سنگ و باز کردن راه ،به چارهجويي و حل مسئله ميپردازد و در اين راه از همکاري ،مشورت و
کمک ديگران بهره ميگيرد.

 .238ماستري ،مريم .ربات .تهران :نيستان 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستان علمي ـ تخيلي ،رفتار درماني ،ربات ،ادبيات داستاني
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي و خيالپردازي است .در اين داستان،
ماني پسر آرام و گوشهگيري است كه بيشتر وقت خود را به بازي رايانهاي ،بهخصوص بازي
جديدي درباره رباتها ميگذراند .در اين بازي رباتها ،به دنبال دانشمندي هستند كه ماده جديدي
كشف كرده است .ب ه زودي رباتي كه گمان ميكند ماني دانشمند است ،به تعقيب او ميپردازد و او
را درگير ماجراهاي فراواني ميكند.

 .239مرزوقي ،محمدرضا .رقص درناها .تهران :اميركبير 36 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :پرندگان ،ادبيات كودكان ،قصههاي تاالب ،درناها
چکیده :مجموعه داستاني «قصههاي تاالب» که بهمنظور مطالعه كودكان تهيهشده به معرفي
پرندگان مختلف ميپردازد .اين روايت داستاني در خانوادهاي با نام فرخي شکل ميگيرد .پدر خانواده
محيطبان تاالب شهر انزلي است« .ماني» پسر خانواده توانايي حرف زدن با پرندهها و «مينا» دختر
خانواده توانايي فهميدن حرف آنها را دارد .دو فرزند خانواده ميتوانند به دليل تواناييشان کمک
خوبي براي پدر باشند و از پرندگان تاالب محافظت کنند .در جلد دوم از اين مجموعه مخاطبان با
پرندهاي با نام «درنا» آشنا ميشوند.
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 .240پوريا ،سرور .رنگ و  ...تهران :آواي قلم 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،حفظ محيطزيست ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان اجتماعي ميخوانيم كه كلبه عمو سبزعلي و خورشيدبانو در دل كوه قرار
دارد كه اطراف آن را درختهاي چنار پير و پرشاخ و برگ احاطه كردهاند .در زمستان مردم بيشتر
يبُرند .در اين زمان سيلي جاري ميشود و
درختهاي چنار را براي كلبهسازي و ساختن وسايل م 
خسارت جاني و مالي ميزند .در بهار عمو سبزعلي و خورشيدبانو شاخههاي درخت چنار باقي مانده
را ميبرند و بهعنوان عيدي به مردم ميدهند تا بكارند و دوباره كوه و دشت سرسبز شود.

 .241راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :روباه تشنه و انگورهاي شيرين.
تهران :ذكر 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،آموزش اخالق
چکیده :اين كتاب از مجموعه «قصههاي پندآموز براي كودكان» ،دربردارنده داستاني با موضوع
مهارتهاي زندگي در ابعاد تربيتي ـ اخالقي است .در اين داستان روباه تشنهاي به باغي ميرسد و
به خوردن انگورهاي شيرين باغ مشغول ميشود .گنجشكي او را به باغي براي خوردن انگورهاي
شيرينتر دعوت ميكند؛ اما در باغ جديد روباه نميتواند انگوري بخورد ،بهدليل اينكه انگورها در
بلندي روي شاخه قرار دارند.

 .242شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :روباه دمبريده .تهران :قدياني،
 12 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزنده ،قص ه مصور ،ادبيات کودک و نوجوان ،پروين اعتصامي
چکیده« :روباه ُدمبريده» جلد پنجم از مجموع ه «قصههاي پروين اعتصامي» است .در اين داستان
روباه گرسنهاي ُدم خود را الي شاخ و برگها از دست ميدهد .در افسوس از دست دادن ُدم ،ناگهان
با مرغ شاداني مواجه ميشود .روباه با کمک ُدم خود ،مرغ را فريب ميدهد و او را ميخورد و از
گرسنگي نجات پيدا ميکند.
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 .243اقبالپور ،اميرهوشنگ .روباه و زاغ و ده قصه ديگر .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستان مصور ،داستانهاي ديروز ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده قصههاي كوتاهي است كه ميتوان از آنها بهعنوان «قصهاي
ديروز براي كودكان امروز» نام برد .عنوان برخي قصهها عبارتند از« :مرغابي و الكپشت»« ،گرگ
و گاو»« ،حسنك كجايي؟»« ،روباه و كالغ» و «روباه و خروس» .در داستان گرگ و گاو ،عمو
حسين گاو شاخداري دارد كه هنگام عصبانيت اطرافيان را شاخ ميزند .عمو حسين هيچوقت موفق
به بريدن شاخ گاو نميشود .تا اينكه روزي گرگي به دختر عمو حسين ،مريم ،و گاو و گوسالهاش
حمله ميكند و گاو با شاخهايش او را زخمي ميكند و فراري ميدهد.

 .244كشاورزي آزاد ،مرجان .روز شكار .تهران :شباويز 92 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،شکار حيوانات ،ادبيات کودکان
چکیده :در داستان «روز شکار» ،هم ه حيوانات ،از عنکبوتها و مورچهها گرفته تا پرندگان و حتي
مرد تفنگ به دست ،خود را براي شکار آماده ميکنند .با آمدن پسر به دنبال پدر و دنبال کردن
پروانه ،روز شکار همه به هم ميريزد و ديگر هيچکس شکار نميکند .پسر که به دنبال پروانه است،
سرانجام به پدرش ميرسد .پدر پسر را در آغوش ميگيرد و تفنگ را کنار ميگذارد .پروانه کنار
حلزون مينشيند و آرزو ميکند که فردا هم پسر به ديدن پدرش بيايد.

 .245برنشتاين ،جان /برنشتاين ،استن .خانواده خرسها :روزهاي بيماري .سعيد مادح خاكسار.
تهران :موزون 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان مصور ،مهارتهاي زندگي ،كودكان بيمار
چکیده :اين كتاب از مجموعه «خانواده خرسها ـ مجموعه مهارتهاي زندگي و شهروندي ويژه
كودكان و نوجوانان» ،دربردارنده داستاني درباره بيماري كودكان است .در اين داستان خرس خواهر
بيمار ميشود و به مدرسه نميرود .مادر به پرستاري از او ميپردازد تا اينكه خود او هم مريض
ميشود و خانواده براي مراقبت از او دست ب ه كار ميشوند.
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 .246بهجت ،شهربانو .روزي که چشمهاي گربهام رنگي شد .تهران :شرکت انتشارات
علمي و فرهنگي 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،دوستي
چکیده :در اين داستان تخيلي ،دختركي گربهاي دارد .مدتي است كه گربه غمگين و زشت و اخمو
شده است .دخترك براي شاد كردن گربه هر كاري ميكند .از جمله برايش چيزهاي بسياري از قبيل
غذا ،اسباببازي و ...ميكشد ،اما باز گربه غمگين است .تا اينكه دخترك گرب ه ديگري ميكشد .گربه
دخترك با گربه جديد شاد و سرحال دوست ميشود.

 .247اسپرينگر ،استفانينانسي[ ...و ديگران] مجموعه كتابهاي خواندنيها كم نيست :روياي
درختها و دو داستان ديگر .اسميرا سليمي[ ...و ديگران] .تهران :فراي علم 80 ،1393 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،سواد خواندن
چکیده :كتاب حاضر در بردارنده سه داستان كوتاه با عنوانهاي« :روياي درختها»« ،راز
سنگجادويي» و «سه عروسك» است .اين مجموعه در راستاي اهداف آزمون بينالمللي پرلز و با
هدف بهبود سواد خواندن مخاطب كودك و نوجوان تهيه شده است.

 .248پوريا ،سرور .روياي قطره .تهران :آواي قلم /خانيران 16 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،حفظ محيطزيست ،ادبيات كودك و نوجوان ،آب
چکیده:كتاب حاضر ،از مجموعه «كتابهاي رنگينكمان» ،دربردارنده داستاني تخيلي درباره باران
و بارندگي است .در اين داستان قطره كوچك از آسمان به زمين ميافتد .او با مشكالت كمآبي
زمين ،تشنگي درختان ،خشك شدن بركه و ...مواجه ميشود و دلگير از اين واقعه ،بهسراغ دوستش
خورشيد ميرود و سرانجام خورشيد بادها را به سوي ابرها ميفرستد و باعث بارش باران و سيراب
شدن زمين و درختان و ...ميشود.
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 .249بومون ،اميلي .ماشينبازي :زباله جمع مي كنم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني،1393 ،
 16ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي كودكان ،مشاغل ،آموزش ايمني ،رانندگي كاميون
چکیده :كتاب حاضر جلد سيزدهم از مجموعه «ماشين بازي» است .اين مجموعه با هدف آشنا
كردن كودكان  5تا  10ساله ،با مشاغل و در اين جلد با شغل رانندگي كاميون حمل زباله،اهميت
جمعآوري زبالهها ،آموزش ايمني هنگام كار،اهداف و وظايف اين شغل و ...بهصورت بازي كودكانه
تهيه شده است.

 .250خردور ،طاهره .قصههاي جورواجور :زردآلو طاليي و زردآلو زرده .تهران :پيدايش،
 12 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :زندگي اجتماعي ،داستانهاي تخيلي ،ميوهها
چکیده :کودکان طبيعت و ميوهها را دوست دارند و با آنها رابطه عاطفي برقرار ميکنند .كتاب
«زردآلو طاليي و زردآلو زرده » از مجموعه «قصههاي جورواجور» ميکوشد در قالب قصه ،به
نشانههاي رسيدن ميوهاي مثل زردآلو و خراب شدن آندر اثر گذشت زمان و استفاده نشدن اشاره کند.

 .251حسنبيگي ،ابراهيم[ ...و ديگران]  14سبد گل :زندگينامهی اهل بيت (عليهم
السالم) .تهران :مدرسه 172 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي  ،داستان كودكان  ،زندگينامه چهارده معصوم (ع)
چکیده :مجموع ه «چهارده سبد گل» ميكوشد تا كودكان را با زندگي چهارده معصوم (ع) آشنا
كند .در هر بخش ،پس از سالشمار زندگي ،گوشههايي از زندگي ،سيره و داستانهايي از هر معصوم
درج شده است .اين اثر مصور كه پيش از اين به صورت مجزا منتشر شده بود ،براي كودكان تدوين
شده است .در پايان هر بخش نيز ،احاديثي از هر معصوم درج شده است.
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 .252حسنبيگي ،ابراهيم[...و ديگران] 14 .سبد گل :زندگينامهی چهارده معصوم (عليهم
السالم) .تهران :مدرسه 48 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي  ،داستان كودكان  ،زندگينامه چهارده معصوم (ع)
چکیده :مجموع ه «چهارده سبد گل» ميكوشد تا كودكان را با زندگي چهارده معصوم (ع) آشنا
كند .در هر بخش ،پس از سالشمار زندگي ،گوشههايي از زندگي ،سيره و داستانهايي از هر معصوم
درج شده است .اين اثر مصور كه پيش از اين به صورت مجزا منتشر شده بود ،براي كودكان تدوين
شده است .در پايان هر بخش نيز ،احاديثي از هر معصوم درج شده است.

 .253عبدي ،زهرا .زيباترين سرزمين دنيا .قم :مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث،1392 ،
 20ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب حاضر ،دربردارنده سه داستان كوتاه ،با موضوع تخيلي و با اين عنوانهاست:
«مهرباني بيانتهاست»« ،رود ميرود»« ،زيباترين سرزمين دنيا!» .در داستان زيباترين سرزمين دنيا،
پَري ،بعد از جدا شدن از بدن پرندهاي ،ب ه دنبال زيباترين سرزمين دنيا ميگردد.

 .254فوالدوند ،مرجان .ژينژانبر مرغ نوروزي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 32 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانههاي جديد ،اسب آبي ،افسانهها و قصهها ،آلن باياش
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني افسانهاي است .در اين داستان ،ماجراي ناخداي
ل شده که افسانههاي مربوط به دريا را باور نميکرد.
کشتي کوچک ماهيگيري به نام «يان» نق 
اما در يک شب آرام ،ناگهان دريا متالطم شد و يان گرفتار طوفان شد .در اين ميان ،ژينژانبر ،مرغ
دريايي با ناخدا سخن گفت و او را نزد نگهبان دريا برد .بدين ترتيب ناخدا چيزهاي جديدي را با
چشمانش ديد که تابهحال نديده بود.
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 .255طاقديس ،سوسن .قصهاي كه دوستش دارم :سايهاي كه سر نداشت ،دم نداشت،
تن نداشت .تهران :پيدايش 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان ،سايه و سايه روشن
چکیده :کتاب حاضر از مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» ،دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي
براي کودکان است .در اين داستان ،نسيم يک تکه ابر را با خود ميبرد و پيش ماه ميگذارد .هنگام
توجوي خود ميپردازد
توگوي ابر و ماه ،سايه ابر روي زمين ميافتد .سايه گيج و مبهوت به جس 
گف 
و در اين راه درگير ماجراهاي جالبي ميشود.

 .256شمس ،محمدرضا .قصهاي كه دوستش دارم :سبيل عمو .تهران :پيدايش24 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :تخيلي ،داستان مصور ،ادبيات کودکان
چکیده :مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» ،عمو آسيابان يک سبيل بسيار دراز دارد .او تمام
دارايي خود را صرف رسيدگي به سبيل ميکند و خودش گرسنه ميماند .شبي سبيل عمو تصميم
ميگيرد اينبار خود به عمو رسيدگي کند .او به سراغ دي ِو ديگ سر ميرود تا در ديگهاي او غذاهاي
خوشمزهاي براي عمو بپزد که درگير ماجراهاي تازهاي ميشود.

 .257حداد عادل ،غالمعلي .سحرخيزان تنها :خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها.
تهران :مدرسه 48 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات نوجوان  ،خاطرات  ،مصاحبهها ،روزه
چکیده :كتاب حاضر بيست و يك سال پيش با نامههاي نوجواناني شكل گرفت كه سحرهاي ماه
مبارك رمضان ،تنها برميخاستند و تنها سحري ميخوردند تا روزه بگيرند .اين كتاب به نوجواناني
اهدا شده كه به سن تكليف ميرسند و با ذوق و شوق ،روزه ميگيرند .هدف از نگارش و تدوين اين
اثر ،تشويق نوجوانان براي روزه گرفتن و انجام اين فريض ه الهي است.
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 .258ميركيايي ،مهدي .سردار سرکش بهرام چوبين .تهران :اميركبير 20 ،1393 ،ص،
وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :داستان تاريخي ،بهرام چوبين ،سرداران ايراني ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده« :سردار سرکش» از مجموعه «سرداران ايران زمين» ماجراي زندگي و مبارزات بهرام
چوبين ،يکي از سرداران سپاه ايران است .در سالهايي که ساسانيان به ايران حکومت ميکردند،
خسروپرويز شاه ظالم ايران بر مردم ستم روا ميداشت .بهرام چوبين قيام کرد و بسياري از سربازان
به وي پيوستند .خسروپرويز در مقابل لشکر او به امپراتور روم ،دشمن بزرگ ايران ،پناه برد .بعد از
مدتي ،خسرو پرويز به جنگ بهرام چوبين آمد و او را شکست داد .بهرام چوبين که به بلخ گريخته
بود ،سرانجام با نقشه خسروپرويز به قتل رسيد ،اما ياد و حماسههاي او جاويدان ماند.
 .259كروزا ،آن .سفر به خير قطره كوچولو .ركسانا سپهر .تهران :مبتكران 36 ،1393 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،ادبيات کودکان ،تغيير شکل آب
چکیده :در اين داستان تخيلي قطره کوچولو با بخار شدن و رفتن به آسمان سفر خود را آغاز
ميکند .او از آسمان به همراه باران پايين ميآيد و طي ماجراهاي جالبي در زمين با بخار شدن
دوباره به آسمان ميرود .اين سفر براي او همچنان ادامه مييابد.

 .260ساوتگيت ،ويرا .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :سفيد برفي و هفت كوتوله.
بيژن نامجو .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :افسانه ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :جلد هفدهم از مجموعه «قصههاي دوستداشتني دنيا» در بردارنده افسانه مشهوري
است .در اين افسانه ،ملكهاي صاحب دختر سفيد و زيبايي به نام سفيدبرفي ميشود و خود از دنيا
ميرود .شاه با زن زيبا اما خودخواهي ازدواج ميكند .حتي سفيدبرفي بزرگ ميشود؛ چون از نامادري
زيباتر است ،مورد حسادت او قرار ميگيرد .به دستور نامادري شكارچي او را براي كشتن به جنگل
ميبرد ،اما دلش به رحم ميآيد و او را در جنگل رها ميكند و. ...
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 .261سكر ،لوييس .سقوط مدرسه كجكي .فرمهر منجزي .تهران :زعفران200 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان کوتاه ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :کتاب حاضر از مجموعه کتابهاي زعفراني ،دربردارنده  30داستان کوتاه ،با موضوع طنز
درباره مدرسه و با عنوانهاي «مارک ميلر»« ،آزادي»« ،مدادها»« ،گوش گمشده»« ،چي»« ،او
برگشته»« ،سقوط مدرسه کجکي» و ...است .در داستان سقوط مدرسه کجکي باد شديدي شروع
به وزيدن ميکند .بچههاي مدرسه به طبقه سيام ميروند .خانم جيولز معلم مدرسه ،در حاليکه
آموزش خاموش کردن آتش را ميدهد ،زنگوله خود را به صدا درميآورد.

 .262سرشار ،محمدرضا .سلول بنيادين داستان .تهران :كانون انديشه جوان182 ،1392 ،
ص ،جيبي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ادبيات داستاني ،نقد ادبي
چکیده :کتابچ ه حاضر ،دفتر پنجم از مجموعه «درباره ادبيات داستاني» است .هدف از تدوين اين
مجموعه کمک به شکلگيري و پيشبرد ادبيات متعهد بومي کشور بوده است .نگارنده در اين دفتر
به نقطه آغاز و شکلگيري و در واقع سلول بنيادين داستان پرداخته و پس از شرح کوتاهي پيرامون
چيستي و ماهيت نقطه آغاز شکلگيري ابداع داستان در ضمير نويسنده ،راههاي فعالسازي ذهن
را براي کسب آمادگي هرچه بيشتر در جهت ايجاد نقطه آغاز و پرورش صحيح آن بيان کرده است.

 .263پاتر ،هلنبيتريكس .سنجاب خاكستري .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان ،تيمي سنجابي تپل و خاکستري است که با همسرش گودي باالي درخت
بلندي النه دارند .روزي تيمي به خاطر «عمل پرندهاي» ،از سنجابهاي ديگر کتک ميخورد و
داخل سوراخي انداخته ميشود .تيمي در آن سوراخ با سنجابهاي جديدي آشنا ميشود و اتفاقات
خوشايند و ناخوشايندي در آن سوراخ و بعد از آزاد شدن از آن براي او و همسرش رخ ميدهند.
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 .264پاتر ،هلنبيتريكس .سنجاب گستاخ .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،داستان تخيلي ،آموزش اخالق
لبِري و اقوامشان داخل درختي در
چکیده :نوتكين ،سنجاب قرمز كوچولو با برادرش توئين ِك 
گوشه يك درياچه زندگي ميكنند .روزي سنجابها تصميم ميگيرند به جزيره جغدي بهنام پير
قهوهاي بروند .آنها چند موش را ب ه عنوان هديه براي جغد ميبرند .وقتي به جزيره ميرسند همه
سنجابها با احترام با جغد پير برخورد ميكنند ،اما نوتكين رفتاري بيادبانه دارد و همين موضوع
باعث تنبيه او ميشود.

 .265رابين ،آدام .سنجابهاي آتشپاره به جنوب ميروند .محبوبه نجفخاني .تهران:
زعفران 36 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،مطالعه و سرگرمي ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده« :سنجابهاي آتشپاره به جنوب ميروند» ،از مجموع ه «سنجابهاي آتشپاره»
دربردارنده داستاني تخيلي است .در اين جلد ميخوانيم :فوک واير پيرمرد بداخالقي است که در
بيرون شهر ،کنار جنگلي ،در خانهاي پر از پرنده و سنجاب زندگي ميکند .در زمستان طي نقشهاي،
سنجابها با ماشينهاي پرندهاي که ميسازند ،ب ه همراه پرندهها به جنوب پرواز ميکنند .در ادامه
آقاي فوک واير نيز وارد ماجرا ميشود و اتفاقات جالبي رخ ميدهد.

 .266رابين ،آدام .سنجابهاي آتشپاره و گربهي همسايه .محبوبه نجفخاني .تهران:
زعفران 36 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :کتاب حاضر جلد دوم از مجموع ه «سنجابهاي آتشپاره» با نام «سنجابهاي آتشپاره
و گربهی همسايه» است .آقاي «فوک واير» پيرمرد غرغرو و بداخالقي است که با سنجابهايي
که جاي دانههاي پرندهها را اشغال کردهاند ،دوست شده است .همساي ه او خانم «هو» گرب ه بدجنسي
به نام «کلوچه» دارد .گرب ه بدجنس شروع به آزار و اذيت پرندهها و سنجابها ميکند و ماجراهاي
جالبي رخ ميدهد.
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 .267رابين ،آدام .سنجابهاي آتشپاره! .محبوبه نجفخاني .تهران :زعفران36 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :نخستين جلد از مجموع ه «سنجابهاي آتشپاره» کتابي است به همين نام که در آن،
آقاي «فوک واير» پيرمرد غرغرو و بداخالقي است که بيرون شهر ،کنار جنگل ،در يک خان ه قديمي
زندگي ميکند .او به کسي يا چيزي به جز پرنده عالقهمند نيست .پيرمرد براي پرندهها جادانهاي
درست ميکند .با آمدن فصل زمستان ،پرندهها ،کوچ ميکنند و سنجابهاي بازيگوش جاي پرندهها
را ميگيرند و ماجراهاي جالبي رخ ميدهد.

 .268رضايي كهريز ،بهروز .قصههاي خدا :سوار بر اسب باد .تهران :طاليي16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،حضرت سليمان (ع) ،ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش ديني
چکیده :کتاب مصور حاضر ،داستاني مذهبي از سري کتابهاي «قصههاي خدا» است .در اين
کتاب زندگي حضرت سليمان با زباني ساده و روان براي كودكان نگاشته شده است .در داستان
ميخوانيم«« :سليمان» پسر «داوود» بود .او پادشاهي عادل و مهربان بود .او سوار بادها ميشد
و به شهرهاي مختلف سفر ميکرد .او لشکري بزرگ داشت .در لشکر او هم انسانها بودند ،هم
پريها و هم حيوانات .يک روز هدهد در بين لشکر نبود .حضرت سليمان از دست او عصباني شد».

 .269باقري ،نرگس .سوسکچه و برق برقي .تهران :هنر آبي 24 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان تخيلي ،سوسك كوچكي پولك كوچكي بهنام «برقبرقي» دارد كه با آن
بازي ميكند؛ قلش ميدهد ،ميچرخاند و . ...روزي برقبرقي را گم ميكند و جستوجوي او و ديگر
سوسكها براي پيدا كردن برقبرقي بينتيجه ميماند .اما سوسكچه و سوسكها در اين جستوجو
پي به وجود ستارههاي پرنوري ميبرند و از آن پس هر شب به تماشاي آنها مينشينند.
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 .270طاقديس ،سوسن .ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه :سوسكي خانم باغچه میخواد
اطاق با طاقچه ميخواد .تهران :ذكر 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :افسانه ،شعر ،ادبيات كودكان ،داستان مصور
چکیده« :سوسكي خانم باغچه ميخواد ،اتاق با طاقچه ميخواد» از مجموعه «ماجراهاي خاله
سوسكي و آقا موشه» بيانگر افسانهاي همراه با شعر است .در اين داستان خانم سوسكي براي
ساختن خانه از آقا موشه زميني ميخواهد كه يك طرف آن بوته تمشك و طرف ديگرش بوته
زرشك باشد .آقا موشه و خانم موشه در پي پيدا كردن چنين زميني درگير ماجراي جالبي ميشوند.

 .271طاقديس ،سوسن .ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه :سوسكي خانم پر داره اگر چه
شوهر داره .تهران :ذكر 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شعر ،افسانه ،داستان مصور ،ادبيات
چکیده« :سوسكي خانم پر داره ،اگرچه شوهر داره» جلد اول از مجموعه «ماجراهاي خاله سوسكه
و آقا موشه ،دربردارنده افسانهاي همراه با شعر است .در اين داستان آقا موشه و خانم سوسكي با
هم ازدواج ميكنند .اطرافيان موش ،از پريدن خانم سوسكي ناراحت ميشوند .آقا موشه از خانم
سوسكي قول ميگيرد كه ديگر پرواز نكند .خانم سوسكي مدتي به قولش وفادار ميماند ،اما در ادامه
ماجراهايي رخ ميدهد و آنها تصميم جدايي ميگيرند.

 .272طاقديس ،سوسن .سوسكي داره يه بچه ،تو بقچه روي طاقچه .تهران :ذكر،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستانها ،داستانهاي تخيلي ،ادبيات کودک
چکیده :سوسکي خانم و آقا موشه مدتي کنار باغچه زندگي کردند ،ولي وقتي هوا سرد شد،
زندگيشان پر از غصه و درد شد .تمام مدت از سرما ميلرزيدند و غذاي مناسبي براي خوردن به
دست نميآورند .اين کتاب دربردارنده داستاني کوتاه و کودکانه براي خردساالن و كودكان است.
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 .273طاقديس سوسن .ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه :سوسكي و سيل و بارون موشي
توي بيابون .تهران :ذكر 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شعر ،افسانه ،داستان ،ادبيات كودكان
چکیده :سوسكي و سيل و بارون ،موشي توي بيابون دربردارنده افسانهاي همراه با شعر است .در
اين جلد از مجموع ه ماجراي خاله سوسكه و آقاموشه ،آقا موشه براي پيدا كردن قارچ به دامن ه كوه
ميرود .آسمان رعد و برقي ميزند و باران شديدي ميبارد .آقا موشه و خانم سوسكه هر دو براي
جلوگيري از آسيب ديدن ديگري درگير حوادثي با پايان خوش ميشوند.

 .274موث ،جان جي .قصه هاي ماندگار :سه پرسش براساس داستاني از لئو تولستوي.
شهابالدين عباسي .تهران :مهاجر 32 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهاي زندگي ،تولستوي ،داستان تخيلي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :کتاب حاضر ،جلد اول از مجموعه «آثار فاخر» و «قصههاي ماندگار» است و به داستاني به
نام «سه پرسش» براساس داستاني از لئو تولستوي اختصاص دارد .در اين داستان «نيکالي» پسر
بالتکليفي است که ميخواهد آدم خوبي باشد و به بهترين شيوه رفتار کند .او در جستوجوي پاسخ
سه سوال« :مهمترين زمان ،مهمترين فرد و مهمترين عمل» با ماجراها و شخصيتهايي روبهرو
ميشود که او را با مفاهيم جديد و عميقي آشنا ميکند.

 .275حدادي ،تهمينه .سيب و درخت و دختر .تهران :اميركبير 36 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات نوجوان
چکیده :اين كتاب دربردارنده پنج داستان كوتاه به نامهاي «صدايي به نام بلوط»« ،دزد پرندهها»،
«درخت و دختر»« ،بقچههاي اندوه» و «معادله كنهاي» است .در داستان «درخت و دختر» ،دختري
به همراه مادر و مادربزرگش در خانهاي دور از شهر زندگي ميكنند .خانه آنها درخت سيبي دارد كه
هر  20سال يك سيب ميدهد .مادر شمعي با طرح سيب ميسازد و مادربزرگ شالهايي با طرح
سيب ميبافد و وقتي دختر به  20سالگي ميرسد ،نقاشيهاي سيب ميكشد و با فروش آنها امرار
ب و بعدها حتي رويش
معاش ميكنند .دختر شاهد گره خوردن زندگي عجيب و غريب خود با سي 
درخت سيب از محل دفن مادر و مادربزرگ است.
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 .276خردور ،طاهره .قصههاي جورواجور :سيب و كرم كوچولو .تهران :پيدايش12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :زندگي اجتماعي ،داستانهاي تخيلي ،کرمزدگي
چکیده :کودکان طبيعت و ميوهها را دوست دارند و با آنها رابطه عاطفي برقرار ميکنند .نويسنده
در كتاب «سيب و کرم کوچولو» از مجموعه «قصههاي جورواجور» ميکوشد در قالب قصه،
موضوع خرابشدن ميوهها و کرمزدگي آنها را براي کودکان شرح دهد .در اين کتاب داستان سيبي
را ميخوانيم که کرمزده شده است و از اين بابت اذيت ميشود.

 .277شيخي ،مژگان .قصههايي از امام رضا (ع) :سيبهاي گاززده .تهران :قدياني،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و ششم
کلمات کلیدی :امام رضا (ع) ،اسراف ،داستان مذهبي
چکیده« :اسراف كردن» عملي است كه گاه ناخواسته عادت ميشود .در كتاب سيبهاي گاززده
از مجموعه «قصههايي از امام رضا (ع)» ،داستان دو نوجوان آمده است كه يكي از آنها در اثر
ناآگاهي ،به اين عمل دست ميزند و هرچند دوستش او را نصيحت ميكند ،اما چندان سودي ندارد.
امام رضا (ع) در برخورد با صحنهاي كه اسراف او را ميبيند ،به او تذكري ميدهد كه پسر را متوجه
اشتباهش ميكند.

 .278حجواني ،مهدي .سيري در سرويراستاري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 76 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ويراستاري ،شيوه ها ،تفاوت ها
چکیده :سرويراستاري در ايران سابق ه چنداني ندارد و تاکنون ،تنها تعداد اندکي از ناشران توانستهاند
آن را عملي کنند .نگارنده پس از تعريف لغوي و اصطالحي سرويراستاري ،به اهميت اين مقوله
پرداخته و تفاوتهاي سرويراستاري در حوزهبزرگسال و حوزه کودک را بيان کرده است .در ادامه،
مسئوليتهاي سرويراستار را تشريح کرده و اهميت ارزشيابي را براي مخاطب روشن کرده است.
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 .279اگزوپري ،آنتوان دوسنت .شازده كوچولو .رضا طاهري .تهران :نخستين 72 ،1393 ،ص،
رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،سنت اگزوپري ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکیده« :شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپري» ( 1900ـ 944م) است .شازده کوچولو از
سياره کوچک خود به بياباني ميآيد که خلباني همراه هواپيمايش بهدليل خرابي هواپيما در آن فرود
آمده است .شازده کوچولو در سياره خود يک گل سرخ و سه آتشفشان دارد .او قبل از اينکه به سياره
زمين بيايد ،به شش سياره ديگر رفته و با شخصيتهاي متفاوتي مواجه شده است .شازده کوچولو
در آشنايي با روباه کوچک و ماجراهاي ديگر به مفاهيم جديدي دست ميآيد.

 .280جين ،مري آن ديديه .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :شاهزاده خانم و نخود.
كاشفي خوانساري ،علي .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :افسانه ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر در بردارنده افسانهاي براي كودكان است .در اين افسانه ،شاهزادهاي كه وقت
توجوي شاهزاده خانمي ميكند .روزي دختري به قصر ميآيد و
ازدواجش رسيده ،شروع به جس 
مادر شاهزاده براي امتحان او نخودي زير تشك وي ميگذارد تا حساسيتش را بسنجد.

 .281ساوتگيت ،ويرا .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :شاهزادهي قورباغه .تهران:
قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،افسانه
چکیده :جلد بيستم از مجموعه «قصههاي دوستداشتني دنيا» دربردارنده داستاني تخيلي است.
در اين داستان دختر پادشاه يك توپ زيبا دارد .روزي توپ او داخل بركه ميافتد .قورباغهاي از بركه
بيرون ميآيد و توپ شاهزاده را با خود ميآورد .طبق قولي كه شاهزاده به قورباغه ميدهد ،او به
قصر ميآيد و همبازي شاهزاده ميشود .در ادامه ماجراهايي رخ ميدهد كه طلسم قورباغه شكسته
ميشود و او به شاهزاده زيبايي تبديل ميشود.
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 .282برنشتاين ،جان /برنشتيان ،استن .خانواده خرسها :شايعهپراكني .سعيد مادح خاكسار.
تهران :موزون 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مهارتهاي زندگي ،دوستي ،شايعه ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «خانواده خرسها -مجموعه مهارتهاي زندگي شهروندي ويژه
كودكان و نوجوانان» ،دربردارنده داستاني درباره شايعهسازي و دوستي است .در اين داستان خرس
خواهر و دوستانش ليزي و سوزي پشت سر ديگران حرفهايي ميزنند كه واقعيت ندارد .خرس
خواهر از اينكه اطالعاتي جمع كرده ،خوشحال است .تا اينكه با صحبتهاي مادرش و اتفاقات
ديگر پي به اشتباه خود و دوستانش ميبرد.

 .283ريز ،لزلي .کوچهی هاپوها :شب شده الال کنيم .مليحه يوسفي .تهران :ناريا،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي زندگي ،حل مشکل
چکیده :بچهها هر چه بزرگتر ميشوند ميآموزند مشکالتشان را حل کنند .کتاب «شب شده
الال کنيم» اولين جلد از مجموعه «کوچه هاپوها» قصه پيشيهايي است که هاپوها را ميترسانند.
هاپوها ميکوشند اين ترسيدن را تالفي کنند .مخاطب اين قصهها ميآموزد چگونه به شيوه هاپوها،
او هم مشکلش را حل کند.

 .284مشهدي رستم ،فاطمه .شب مثل بهشت .تهران :منادي تربيت 16 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چکیده:كتاب حاضر به داستاني تخيلي اختصاص دارد .در اين داستان خورشيد و ماه بر سر
اينكه كدام بهترند ،به پرسوجو از كوه ،دشت ،گلها و  ...ميپردازند .خورشيد برگزيده ميشود،
اما طولي نميكشد كه تمام طبيعت به ضرورت وجود ماه هم پي ميبرد و خواهان ماه و همچنين
خورشيد ميشود.
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 .285مكموالن ،کیت .مدرسه نابودكنندگان اژدها :شبح سر هربرت سنگ سياهچال.
فرزانه مهري .تهران :آفرينگان 122 ،1392 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستان آمريکايي ،داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد دوازدهم از مجموع ه «مدرسه نابودگران اژدها» دربردارنده داستاني آمريکايي با موضوع
تخيلي و وحشتآفرين است .در اين داستان شاگرد جديد که دختري به نام «جنيس» است وارد
مدرس ه م .ن .ا ميشود .او در شمشيربازي و جنگ با نيزه بسيار مهارت داردُ .مرد ِرد بهخاطر گرفتن
کيسه طال از پدر و مادر جنيس خوشحال است .تا اينکه شبحي انتقامجو براي بازپسگيري طالهاي
به سرقت رفتهاش توسط پدر و مادر جنيس به مدرسه ميآيد و ماجراهاي غير منتظرهاي ب ه وقوع
ميپيوندد.
 .286تيلمن ،نانسي .شبي که تو به دنيا آمدي .سميرا كمالي .تهران :نقشگستران سرمدي،
 36 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،تولد ،ادبيات کودک
چکیده :در اين کتاب به همراه تصويرهاي زيبا ،از زيبا بودن تولد نوزادي سخن گفته شده و
تشبيهات جالبي درباره اين تولد ارائه شده است .در بخشي از کتاب ميخوانيم« :شبي که تو به دنيا
آمدي ماه حيرت زده لبخند ميزد .ستارهها براي ديدن تو از ميان آسمان َسرک ميکشيدند و نسيم
زير لب زمزمه ميکرد :زندگي هيچوقت به اين زيبايي نبوده است .چون هرگز کسي مثل تو وجود
نداشته ...هيچ وقت در تمام دنيا».

 .287باقري ،مهناز .شبيه پرنده .تهران :اميركبير 26 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان بهاره دختر شلخته
و بيمسئوليتي است كه كارهاي خود را با بيدقتي انجام ميدهد و اتاقش كثيف و نامرتب است.
تا اينكه روزي وارد دنياي عجيب و غريبي ميشود كه ماجراهاي آن بهاره را به فكر كردن درباره
كارهايش و تغيير رفتارش وا ميدارد.
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 .288رضاييكهريز ،بهروز .قصههاي خدا :شتري از دل كوه .تهران :طاليي 16 ،1393 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان ديني
چکیده:كتاب حاضر از مجموعه «قصههاي خدا» ،دربردارنده داستاني درباره حضرت صالح (ع)
است .در اين داستان كودكان و نوجوانان با حضرت صالح (ع) و همچنين با معجزات او از جمله
بيرون آوردن شتر از دل كوه ،عذاب كافران توسط او و ...آشنا ميشوند.

 .289جمشيدي ،نازنين .شخص شخيص ثالث بزرگ (بيمه شخص ثالث با تکيه
بر خودروهاي سنگين) .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :شخص ثالث ،طنز مصور ،بيمه خودروهاي سنگين ،فرهنگ بيمه
چکیده :اين جلد دربردارنده تصويرهاي كاريكاتوري و طنزگونه درباره بيمه شخص ثالث با
محوريت خودروهاي سنگين است .اين مجموعه با هدف آشنا كردن مخاطب با انواع بيمه ،حقوق
و مزاياي دارندگان بيمه شخص ثالث و ترويج فرهنگ استفاده بهينه از بيمهنامهها تهيه شده است.

 .290قاسمي ،مسلم .نمايشنامههاي مدرسه :ششميها .تهران :مدرسه 120 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :هنرهاي نمايشي ،فرهنگ و هنر ،تئاتر
چکیده :نمايش و تئاتر در تعليم و تربيت و پرورش خالقيتهاي دانشآموزان بسيار موثر است.
کتاب حاضر دربردارنده  9نمايشنامه است که ضمن دربرداشتن موضوعات تربيتي ،آموزشي و
مذهبي ،متناسب با امکانات محدود مدارس ،در کالسهاي خالقيت قابل اجراست.
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 .291بارلو ،استيو .من قهرمانم :شكارچي اژدها .سعيدا زنديان .تهران :قدياني56 ،1392 ،
ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان  ،ماجراجويي ،بازي و سرگرمي ،داستان ماجرايي
چکیده :کتابهاي مجموع ه «من قهرمانم» دربردارنده داستانهايي به صورت بازي است .قهرمان
داستانهاي کتاب خود کودکان هستند .هر قسمت از کتاب شكارچي اژدها با شمارهاي مشخص
شده است و در انتهاي قسمتها ،بايد تصميم گرفت و راه جديد را انتخاب کرد .در اين داستان،
شما شکارچي هيوال از سرزمين اسکاندا هستيد و با غولها و ديوها ميجنگيد .اما اکنون مبارزهاي
در انتظارتان است که هيچ وقت تجربهاي درباره آن نداشتهايد :نبرد با اژدها!

 .292كتبي ،سرور .قصهاي كه دوستش دارم :شكالتي ،خرمالويي .تهران :پيدايش،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :قصههاي تخيلي ،داستانهاي آموزنده ،آب
چکیده :خوب است بچهها عاقبت بعضي اشتباهها را در قالب داستان بخوانند .کتاب «شکالتي
خرمالويي» از مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» ،داستاني است درباره بچهاي که در حمام ،در
حالي که شيرآب باز است ،راه خروج آب را ميبندد ،آب جمع و تمام خانه پر از آب ميشود .کودک
در تخيالت خود داستان را پيش ميبرد.

 .293ساوتگيت ،ويرا .قصههاي دوست داشتني دنيا :شنل قرمزي .بيژن ،نامجو .تهران :قدياني،
 32 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
ن مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
کلمات کلیدی :داستا 
چکیده« :شنل قرمزي» ،جلد شانزدهم از مجموعه «قصههاي دوست داشتني دنيا» دربردارنده
افسانه زيبايي براي كودكان است .در اين داستان دختر مهرباني ملقب به شنل قرمزي ،روزي براي
ديدن مادربزرگ مريضش به جنگل ميرود .او در مسير خود با گرگ بدجنسي مواجه ميشود .گرگ
تصميم ميگيرد شنل قرمزي و مادربزرگ او را بخورد ،اما در ادامه اتفاقات جالبي رخ ميدهد و ماجرا
به گونهاي ديگري پيش ميرود.
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 .294صباغزاده ،مريم .صداي ساز سهراب .تهران :سازوكار 16 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان دوزبانه
چکیده« :صداي ساز سهراب» داستاني است با موضوع اجتماعي كه بهصورت دوزبانه فارسي
و انگليسي آماده شده است .در اين داستان سهراب براي اولين بار بهعنوان چوپانَ ،گله را به َچرا
ميبرد .ناگهان در پي يك غفلت گله از او دور ميشود .سهراب متوجه دور شدن گله و كمين كردن
گرگي براي حمله به گله ميشود .او تالش خود را براي نجات گله و آگاه كردن سگ گله آغاز
ميكند و عاقبت موفق ميشود.

 .295كاشفي خوانساري ،علي .صندوقچه اميد .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،
 68 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش بيمه ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده« :اميد» و «سلمان» دو دوست صميمي هستند که در شهري ساحلي کنار دريا زندگي
ميکنند .حادثهاي زندگي سلمان و خانوادهاش را به هم ميريزد .اميد به دنبال راه چارهاي براي اين
حادثه و کمک به آنها ،با موضوع بيمه و نحوه استفاده از آن آشنا ميشود و به خانواده سلمان و
ديگر خانوادهها کمک ميکند.

 .296فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :صياد و سه ماهي .تهران :برف،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان كوتاه ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :اين كتاب در بردارنده داستاني آموزنده و اقتباس شده از كليله و دمنه است .روزي ماهيگيري
سه ماهي به نامهاي نينا ،سوسا و پيما را شكار ميكند .قبل از اينكه ماهيگير ماهيها را بفروشد،
گنجشك مهرباني با نقشهاي هرسه آنها را نجات ميدهد و به بركهاي نزديك دريا ميبرد.

دوره آموزش ابتدايي  /17داستان 119
 .297فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :صياد و موش زرنگ .تهران :برف،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده« :صياد و موش زرنگ» اقتباسي از كليله و دمنه و دربردارنده داستاني آموزنده است .در اين
داستان كالغ و موش مهرباني در جنگل سرسبزي زندگي ميكنند .الكپشت هم با آنها دوست
ميشود .روزي آهويي به جمع اين دوستان ميپيوندد .مدتي بعد صيادي به قصد شكار حيوانات
شروع به گذاشتن دام و تله ميكند ،اما حيوانات با تيزهوشي و كمك به هم نقشههاي صياد را بياثر
ميكنند و به زندگي در كنار هم ادامه ميدهند.

 .298صلواتيان ،محمدحسين .حكاياتي از مثنوي مولوي :طلسم بيشه .تهران :منادي تربيت،
 24 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،داستان عرفاني ،مثنوي مولوي ،ادبيات فارسي
چکیده« :طلسم بيشه» از مجموعه «حكاياتي از مثنوي مولوي» دربردارنده چند حكايت كوتاه
با اين عنوانهاست« :خر خوشمزه»« ،ماهيها»« ،مرواريدها» ،نسخه آخر»« ،زشت و زيبا»،
«شترسواري مفت»« ،طلسم بيشه» .در حكايت «طلسم بيشه» خري الغر و ضعيف فريب روباه
را ميخورد و با او براي خوردن غذا به بيشه ميرود .شير در كمين نشسته به او حمله ميكند و خر
ميگريزد .بار دوم روباه با اين ادعا كه آن طلسم بيشه و محافظ اوست خر را فريب ميدهد.

 .299شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :طوطي و دزدان .تهران :قدياني،
 12 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزنده ،داستان مصور ،ادبيات کودک و نوجوان ،پروين اعتصامي
چکیده :کتاب حاضر جلد اول از مجموع ه «قصههاي تصويري از پروين اعتصامي» است .در اين
داستان بازرگاني طوطي سخنگويي را ميخرد .او به قدري با طوطي اُنس ميگيرد که ديگر از خانه
بيرون نميرود .شبي بازرگان در خانه با طوطي تنها ميماند و از او ميخواهد يک شب را نگهباني
دهد .بازرگان با خيالي آسوده به خواب ميرود و طوطي به نگهباني ميپردازد ،اما وقتي بازرگان بيدار
ميشود ،با حادثهاي پر از پشيماني مواجه ميشود.
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 .300باليتون ،انيد .عصاي جادويي و چند داستان ديگر .شادي دانشمند .اصفهان :نوشته:
خورشيد خانوم 104 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :کتاب حاضر حاوي مجموعه داستانهاي کوتاه با موضوع تخيلي و با اين عنوانهاست.
«عصاي جادويي»« ،دکمه آقاي کالهگنده»« ،عصاي آقاي پايکوب»« ،جشن کرمهاي
ابريشمي»« ،دم بسيار دراز» و  ...در داستان عصاي جادويي آمده است :لرد چمبرلين از طرف ملکه
قول داده بود در دهکده «فيضو» به همهپريها و کوتولهها يک چوب جادويي بدهد تا هر چه آرزو
کنند ،برآورده شود .در اين ميان دو پري کوتوله با اينکه تالش کرده بودند رفتار خوبي با هم داشته
باشند ،بر اثر جروبحث در داخل چاه ميافتند و چوب سحرآميز خود را از دست ميدهند.
 .301رضاييكهريز ،بهروز .قصههاي خدا :عصايي كه مار شد .تهران :طاليي16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستانهاي مذهبي ،حضرت موسي(ع) ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :اين جلد از مجموعه «قصههاي خدا» دربردارنده داستاني درباره حضرت موسي(ع) است.
در اين داستان كودكان با ستمگريهاي فرعون ،پادشاه مصر ،كشتن پسران تازه بهدنيا آمده در
ميان بنياسرائيل به دستور فرعون ،نجات حضرت موسي(ع) ،بزرگ شدن حضرت موسي(ع)در كاخ
فرعون ،مبارزات موسي(ع) با فرعون ،تبديل شدن عصاي موسي(ع)به مار و نابودي فرعون ،و...
آشنا ميشوند.

 .302امامي ،سهيال .عمر كي طوالنيتره؟ .تهران :اميركبير 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،خداشناسي
چکیده :اين كتاب دربردارنده داستاني با موضوع خداشناسي است .در اين داستان« ،وزوزي» پشه
كوچك ،و خواهر و برادرهايش از تخم بيرون ميآيند .بعد از يك روز پدر و مادر از آنها ميخواهند
كه به دنبال زندگي خود بروند .وزوزي از اينكه عمر پشهها هفتروز بيشتر نيست ،ناراحت است.
توجوي خود را براي يافتن كسي آغاز ميكند كه صاحب طوالنيترين عمر است و در اين
او جس 
مسير نهايت ًا در مييابد كه پروردگار ازلي و ابدي است.
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 .303بارلو ،استيو .عمليات نجات در فضا .سعيد ،زنديان .تهران :قدياني 60 ،1391 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي انگليسي ،مطالعه و سرگرمي ،داستان مخاطب محور ،ادبيات كودك
و نوجوان
چکیده :مجموعه كتابهاي مصور «من قهرمانم» ،دربردارنده داستانهايي مخاطب محور است.
قهرمان داستانها در هر مرحله ،پيشرفت داستان را انتخاب ميكند .در اين دفتر قهرمان داستان در
سازمان فضايي اياالت متحده مشغول به كار است .مدتي است كه ارتباط سازمان با پايگاه كره ماه
قطع شده است و قهرمان بايد در اين موقعيت بهترين تصميم را بگيرد.

 .304حسنزاده ،فرهاد .من +شيمپالو +جي جور :عيد شما مبارك ،شيمپالو! .تهران :چكه،
 32 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان ايراني ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد هشتم از مجموعه «من +شيمپالو +جيجور» ،دربردارنده داستاني با
موضوع تخيلي است .در اين داستان ،روزبه ،پدر و مادر و جيجور براي تحويل سال نو آماده
ميشوند .كمي مانده به تحويل سال ،آنها به جاي شيمپالوي بدجنس و كثيف ،با شيمپالوي تميز
و عطر زده مواجه ميشوند و درمييابند تغييرات بزرگي در او رخ داده است.

 .305حسنزاده ،فرهاد .من +شيمپالو +جي جور :غذايي خوشمزه براي شيمپالو! .تهران:
چكه 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه «من +شيمپالو +جيجور» ،در بردارنده داستاني با
موضوع تخيلي است .در اين داستان روزبه كه براي خود قانونها و ضربالمثلهايي دارد ،به اتفاق
«جيجور» كرمهايي براي آزمايش جمع كردهاند .شيمپالو ،كثيف و ترسناك ،كرمهاي آنها را براي
خوردن انتخاب ميكند و روزبه و جيجور را دچار دردسرهاي جديد ميسازد.
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 .306شيخي ،مژگان .قصههايي از امام رضا (ع) :غريبهی آشنا .تهران :قدياني12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :كمك كردن ،امام رضا(ع) ،داستان مذهبي
چکیده :كمك كردن به ديگران در آيين ديني مسلمانان بسيار پرارزش است .كتاب «غريبه آشنا»
از مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام رضا (ع)» ،داستاني است به زبان ساده و كودكانه درباره
مردي كه در راه مانده بود .امام رضا (ع) به شيوهاي محترمانه به او كمك كرد .امام با اين عمل خود،
هم مشكل مرد را رفع كرد و هم به يارانش درس بزرگي داد.

 .307شمس ،محمدرضا .فاصلهاي كه پير شد .تهران :پيدايش 104 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :مجموعه داستان كوتاه ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده چند داستان كوتاه با موضوع تخيلي است .عنوانهاي داستانها
عبارتند از« :مداد»« ،غبار كوچك»« ،عروسي»« ،آرزوي اسكلت»« ،دماغ جادوگر»« ،فاصلهاي كه
پير شد»« ،آقاي نمكدان» و  . ...داستان فاصلهاي كه پير شد ،ماجراي ُگل و چشمهاي است كه از
بودن فاصله بين خودشان رنج ميبرند .فاصله كه سعي دارد چشمه و گل را به هم برساند ،با اقدامي
باعث نابودي آنها ميشود.

 .308پروانهپور ،مجيد .فالوده شيرازي براي دختر تهراني .تهران :سازوكار /نقش شمسه،
 64 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :آثار تاريخي ،شيراز ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور
چکیده :اين جلد از مجموعه «چند شهر و چند قصه؛ كودكان ايرانشناس» ،دربردارنده داستاني با
موضوع آثار تاريخي شيراز است .در اين داستان سارا كه در تهران زندگي ميكند ،با شنيدن كلمه
حافظ و جستوجو و پرسش دربارهآن با شيراز ،آثار تاريخي اين شهر ،حافظ شيرازي ،و صنايع دستي
و حرفه مردم آن خطه آشنا ميشود .در پايان كتاب تصويرهاي مستندي از آثار تاريخي شهر شيراز
درج شده است.
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ن يي .شهابالدين عباسي .تهران :مهاجر،
 .309برندا ،ويليامز .قصههاي ماندگار :فانوس لي 
 32 ،1391ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان اجتماعي ،ويليام برندا
چکیده :کتاب حاضر جلد دهم از مجموعه آثار فاخر قصههاي ماندگار به نام «فانوس لينيي» در
بردارنده داستاني اجتماعي از «ويليامز برندا» است .در اين داستان ،مادر لينيي براي انجام خريدهاي
جشن ماه ،او را به بازار ميفرستد .او عالوهبر فهرست خريدهاي مادر ،دوست دارد فانوس خرگوشي
قرمزي براي جشن بخرد .لينيي تالش خود را براي چانه زدن بر سر قيمت و يافتن راههايي براي
رسيدن به اين خواسته آغاز ميکند و به نتايج جالبي ميرسد.

 .310جهازي ،ناهيد .فرشته ماهي و كاهوي دريايي .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي
ايران 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش بيمه ،ادبيات كودكان
چکیده :اين جلد از مجموعه «بيمه براي كودكان» در بردارنده داستاني با موضوع تخيلي درباره
بيمه است .در اين داستان فرشته ماهي كه عاشق كاهوي دريايي است ،با گرفتن سكه نزد ماهي
خارو ميرود تا از او كاهوي دريايي بخرد .ماهي خارو به او كاهوي دريايي نميدهد و فرشتهماهي
درصدد انتقام برميآيد .تا اينكه ننهماهي در روزهاي بعد سكههاي فرشته ماهي را ميگيرد و به او
بيمه عمر ميدهد تا بتواند با آن مزرعهكاهو دريايي درست كند.

 .311رمضاننيا ،فاطمه .فرشتهاي كه زمين را دوست داشت ،آسمان را نه! .تهران:
منادي تربيت 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستان مصور ،ادبيات جهان
چکیده« :فرشتهاي كه زمين را دوست داشت ،آسمان را نه!» دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي
است .در اين داستان فرشته زيباييبه دستور ملكه فرشتهها به زمين ميآيد تا به يك نهال سيب
كوچك براي رشد كمك كند .فرشته زيبا بعد از انجام مأموريت بايد به آسمان برگردد اما چون با درخت
سيب انس گرفته ،به آسمان برنميگردد و شاهد حوادثي است كه براي او و درخت اتفاق ميافتد.

 124فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .312فروتن اصفهاني ،فاطمه .فرشتههاي خياط .شيراز :مؤسسه فرهنگي هنري رايحه هنر
پارس 56 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب مصور حاضر مشتمل بر چند داستان كوتاه فارسي است كه با زباني ساده و روان
براي كودكان نوشته شده است .در داستان مشكلگشا ميخوانيم «امشب كه اسمش شب جمعه
است ،عمه جواهر بايد قصه پيرمرد خاركن را بگويد ولي صبح زود رفته است امامزادهاي كه راهش
خيلي دور است.»...

 .313مدوز ،ديزي .جادوي رنگين كمان :فرن پري سبز .شادي دبيري .تهران :زعفران،90 ،
 68ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،قصه پريان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموعه «جادوي رنگينكمان» ،دربردارنده داستاني تخيلي
است .در اين داستان فِرن ،پري سبز ،در انتهاي راهي مارپيچ ،در سوراخي در تنه يك درخت گرفتار
شده است .ريچل و كريستي براي كمك به فرن بايد طلسم جادويي جك فراست و اشباح خبيث
را بياثر كنند و او را نجات دهند.

 .314پناك ،دانيل .ماجراهاي كامو نابغه قهرمان :فكر بكر احمقانه .تهران :شهر قلم،1392 ،
 64ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات فرانسه ،ماجراهاي كامو ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده:كتاب حاضر ،از مجموعه «ماجراهاي كامو نابغه قهرمان» ،دربردارنده چند داستان كوتاه به
هم پيوسته با اين عنوانهاست« :مادو ماژي»« ،معلم محبوب ما»« ،اطالعيه كوچك»« ،دردسر
بزرگ»« ،شروع كنيم»« ،فكر بكر» و . ...در اين جلد ،كامو پسري هوشمند و غيرقابل پيشبيني
است .او با افكار و نقشههايش ،معلم خود ،مار ژورل را به دردسرهاي بزرگ مياندازد و ماجراهاي
فراواني رخ ميدهد.
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 .315لنگن ،آنت .فليكس به كشف كرهي زمين ميرود :همراه با شش نامه از
فليكس و نقشهي جهان .محبوبه نجفخاني .تهران :زعفران 40 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،ادبيات کودکان ،آموزش زبان فارسي
چکیده :کودکان در اين کتاب با سوفي و خرگوش عروسکياش ،فليکس آشنا ميشوند .آن دو به
هم خيلي عالقه دارند .سوفي فليکس را سوار بالون دستساز خودش ميکند و به هوا ميفرستد .اما
يکدفعه نخ بالون بهطور اتفاقي از دستش رها ميشود و فليکس به آسمان ميرود و گم ميشود.
سوفي و پدرش هرچه دنبال فيليکس ميگردند ،نميتوانند او را پيدا کنند .تا اينکه فليکس نامهاي
به سوفي مينويسد و به او خبر ميدهد که روي آسماننما فرود آمده است.

 .316لنگن ،آنت .فليكس و ماجراي چمدان پرنده .محبوبه نجفخاني .تهران :زعفران،
 40 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،ادبيات کودکان ،داستان آموزشي ،جهانگردي
چکیده :در اين کتاب داستان ،سوفي براي ديدن خالهاش به برلين ميرود .خال ه سوفي فليکس را
به بازار روز ميبرد .سوفي از آنجا کتاب قصههاي پريان ميخرد .آن شب براي خرگوش کوچولويش
چند قصه ميخواند .نيمهشب خرگوش سوفي باز به سرش ميزند که سوار چمدان شود و به سفر
برود .اين بار فليکس براي سوفي نامههايي از دور ساختمان مجلس ،ترنسيلوانيا ،هندوستان ،چين و
مکزيک مينويسد و او را با قصر خونآشامها ،تاج محل ،ديوار چين و اهرام مکزيک آشنا ميکند.

 .317مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :فيبي پري لباس .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي حادثهاي ،داستان مصور ،قصههاي پريان ،ادبيات کودکان
چکیده :اين کتاب جلد بيستم از مجموع ه «جادوي رنگينکمان» دربردارنده داستاني با موضوع
تخيلي و پريان است .در اين داستان جشن تولد شارلوت ،دوست کريستي است .جک فراست
پر جادويي فيبي ،پري لباس را دزديده و لباس شارلوت خراب شده است .کريستي و ريچل به
جستوجوي پر جادويي فيبي مشغول ميشوند تا او بتواند اوضاع جشن را سروسامان دهد.
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 .318فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :فيل بزرگ و موش زرنگ .تهران :برف،
 12 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان كوتاه ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :داستان حاضر ،اقتباسي از كليله و دمنه است .در اين داستان عدهاي موش براي زندگي به
جنگلي سرسبز ميآيند و براي خود نزديك بركه النه درست ميكنند .مدتي بعد تعدادي فيل به جنگل
ميرسند و وقتي براي خوردن آب به بركه ميآيند ،النه موشها را له ميكنند .رئيس موشها با فيلها
صحبت ميكند و آنها را متقاعد ميكند كه از راه ديگري براي خوردن آب بيايند.

 .319صابري ،منصوره .فيلهاي رنگي .تهران :منادي تربيت 24 ،1392 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،داستان تخيلي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده شش داستان كوتاه با موضوعهاي تخيلي است .در داستان چه
شكل بامزهاي دارم ميخوانيم« :سينا روي كاغذ يك فيل كشيد .يك فيل قرمز .يك فيل با خرطوم
دراز ،با دو گوش بادبزني ،چهار پاي بزرگ ،دو عاج بلند و يك دم كوچك .او براي قرمز چشم هم
گذاشت.

 .320قاضي عادل و دو داستان ديگر( :چتر آفتابگير -تله موش) .اسميرا سليمي/
فاطمه صفري .تهران :فراي علم 80 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،ادبيات كودكان ،مهارت خواندن
چکیده :اين كتاب دربردارنده سه داستان كوتاه است كه با هدف بهبود مهارت خواندن كودكان
نگارش يافته است .در داستان قاضي عادل ،باكاس ،پادشاه عادل و مهربان الجزاير ،يكي از
كشورهاي قاره آفريقاست .روزي او پي به وجود قاضي عادلي ميبرد كه در شهر آنان زندگي
ميكند .باكاس در لباس بازرگانان براي ديدن قاضي ميرود .در پي اختالفي ،باكاس به زيركي و
عدالت قاضي عادل پي ميبرد و از وي تقدير ميكند.
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 .321پروانهپور ،مجيد .قالي بپر ،ما را ببر به تهران .تهران :سازوكار /نقش شمسه،1392 ،
 64ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آثار تاريخي تهران ،ايرانشناسي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان در شهري زير شهر
تهران آدمهاي كوچكي زندگي ميكنند .سيناور ،پسر پادشاه شرق و ترگل ،دختر پادشاه غرب ،قصد
ازدواج دارند .پدر ترگل بهدليل بيتجربگي اجازه ازدواج به آن نميدهد .طي حوادثي سيناور سوار بر
قالي پرنده ميشود و به جاهاي گوناگون تهران سفر ميكند.

 .322بومون ،اميلي .ماشينبازي :قايقراني ميكنم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آشنايي با کار ،داستان مصور ،بازي آموزشي ،ادبيات کودکان
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «ماشين بازي» حاوي داستان ديگري درباره يک شغل است.
در اين داستان لئو ،همراه پيشي ملوسش سوار قايق ماهيگيري ميشود و به دريا ميرود .کتاب
حاضر ،با هدف آشنا کردن کودکان  5تا  10ساله با قايق سواري ،ماهيگيري و مهارتهاي مربوط
به آنها تهيه شده است.

 .323شيخي ،مژگان .قصههايي از امام رضا (ع) :قرض عبداهلل .تهران :قدياني12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :قرض ،امام رضا(ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :قرض گرفتن و قرض دادن سختيها و مشكالتي در پي دارد .كتاب «قرض عبداهلل»
از مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام رضا(ع)» ،داستاني است به زبان ساده و كودكانه ،درباره
مردي كه از كسي قرضي گرفته بود و بايد به زودي آن را برميگرداند .مرد درمانده از امام رضا(ع)
كمك طلبيد و امام به مرد كمك كرد تا از عهده دادن قرضش برآيد.
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 .324فونكه ،كورنليا كارولينه .قشنگترين قصهها براي كودكان .كتايون سلطاني .تهران:
آفرينگان 114 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات كودك ،قصههاي آلماني ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :اين كتاب مصور دربردارنده داستانهايي كوتاه و تخيلي براي كودكان است .در داستان اول
اين مجموعه ميخوانيم :گاگروباتس ديو زشت و بداخالقي است كه وسط كوهها زندگي ميكند.
او معمو ًال براي خوردن چيزي جز سنگ گيرش نميآيد و براي همين خيلي وقتها از دل درد به
خودش ميپيچد.

 .325خسرونژاد ،مرتضي .قصهی جنگ و صلح :خروس آقاي خدايي و خروس خانم
خيريه .تهران :اميركبير 40 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شعر ،داستان مصور ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان ،آقاي خدايي و خانم خيريه هر يك خروسي نقاشي ميكنند .خروسها
از برگه نقاشي بيرون ميپرند و به وسط ميدان شهر ميروند .هر يك از آنها ادعا ميكنند كه
قشنگترين خروس دنياهستند .اين موضوع باعث جنگ بين خروسها ميشود .خانم خيريه و
آقاي خدايي به خروسهايشان ياد ميدهند كه با استفاده از چه روشهايي ميتوانند نشان دهند كه
قشنگترين و بهترين خروس دنيا هستند.

 .326حسنزاده ،فرهاد .قصهی طوطي خانم و آقاي بازرگان .تهران :همشهري،1393 ،
 44ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان و نوجوانان ،داستانها ،بازيها
چکیده :کتاب حاضر حاوي داستاني از مجموعه داستانهاي مثنوي موالناست که با زبان ساده
و براي كودكان بازنگاري شده است .در خالل داستان ،بازيها و فعاليتهاي عملي براي تقويت
حواس پنجگانه و قوه تجسم کودکان تدوين شده است که ميتوان به صورت گروهي يا انفرادي
آنها را انجام داد.
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 .327شعباني ،اسداهلل .قصهی ماشين ممدعلي .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،
 24 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بيمه ،دزديدهشدن ،ماشين
چکیده :يكي از موضوعاتي كه خوب است از كودكي آموخته شود ،بيمه و ضرورت وجود آن است.
كتاب «قصه ماشين ممدعلي» از مجموع ه «بيمه براي كودكان» به موضوع بيمه و فايدههاي آن
ميپردازد .بيمه انواعي دارد كه در اين كتاب درباره بيم ه شخص ثالث ماشين و شرايط بيمه در هنگام
دزديدهشدن ماشين توضيحاتي داده شده است.

 .328ديويس ،آليسون .قصهگويي در كالس درس .مينا سليمي .تهران :سازمان مطالعه و
تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 162 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قصه و قصهگويي ،مهارتهاي زندگي
چکیده :نويسنده کتاب حاضر ،با بهرهگيري از علم و تجربههاي عملي خود ،به ذکر فنون ،مهارتها
و دستورالعملهاي قصهگويي و داستانخواني پرداخته است .نويسنده با استفاده از رويکرد ياددهي-
يادگيري ،در کنار طرح درسها و رهنمودهاي کاربردي ،چگونگي آموزش مهارتهاي قصهگويي
را به معلمان نشان ميدهد .مضمون قصهها مسائلي مانند بازيهاي يارانهاي ،ناتوانيهاي کودکان،
دوستي و حسادت ،و  ...است.

 .329قاسمنيا ،شكوه [...و ديگران] .قصههاي الكيپلكي .1تهران :پيدايش 72 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه فارسي ،داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد دوم از کتاب «قصههاي اَلکي پَلکي» در بردارنده داستانهاي کوتاهي با اين
عنوانهاست« :آرزو در گوني»« ،چاله»« ،چهقدر خوب بود!» و  . ...در داستان «آرزو در گوني»
آمده است« :آقا رجب هميشه فکر ميکرد با آرزوهايش چه کند .تا اينکه يک روز هم ه آرزوهايش
را ريخت توي گوني .بعد هم گوني را کول کرد و بُرد به آسياب .توي آسياب ،آرزوهايش را آرد کرد.
با آردشان نان پخت نانها را مردم خوردند و همه شدند آقا رجب!»
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 .330قاسمنيا ،شكوه [...و ديگران] .قصههاي الكيپلكي .2تهران :پيدايش 72 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه فارسي ،داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد اول کتاب «قصههاي الکي پلکي» حاوي داستانهايي با موضوع طنز و تخيلي است.
عنوانهاي داستانها عبارتند از« :توپ توپ»« ،بود و نبود»« ،سنگ و ستاره»« ،ننه هشتپا» و...
در داستان «ننه هشتپا» آمده« :ته دريا ،ننه هشتپا نشسته بود ،قليان ميکشيد .دودهاي قليانش
دود نبودند ،کفتراي چاهي بودند تو آسمان چرخ ميزدند و ميافتادند ته چاه ،خري که خر نبود،
گفت« :ميخوام از ته چاه ،ماهي بگيرم ».گفتند« :بگير!» خره پاالنش را برداشت ،پهن کرد کف
چاه ،يک عالمه کفتر ماهي گرفت».

 .331قاسمنيا ،شكوه [...و ديگران] .قصههاي الكيپلكي  .3تهران :پيدايش 72 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،داستان مصور ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :کتاب حاضر جلد سوم از مجموع ه «قصههاي الکي پلکي» دربردارنده داستانهاي کوتاه،
با موضوع تخيلي است .عنوانهاي داستانها عبارتند از« :ماه و چاه»« ،سرنخ»« ،ماه و چاه» و ...
در داستان ماه و چاه آمده است« :ماه سفيد ،توپش سياه ،افتاد توي چاه .چاه کجا بود؟ توي راه .تو
راه کي بود؟ يک روباره .روباه دمش سفيد بود ،اما خودش سياه بود .سياهي که ذره ذره ميچکيد
توي دره.

 .332شيرازي ،رضا .قصههاي امثال و حکم دهخدا ( .)1تهران :پيام محراب144 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ضربالمثلهاي فارسي ،علياكبر دهخدا ،امثال و حكم ،ادبيات فارسي
چکیده :اين كتاب جلد اول از «قصههاي امثال و حكم» بازآفريني تعدادي از قصهها و
ضربالمثلهاي امثال و حكم اثر عالمه علياكبر دهخداست كه به زبان ساده براي جوانان و
نوجوانان تهيه شده است .عنوانهاي قصهها عبارتند از« :آستين نو ،پلو بخور»« ،از آسمان افتادهام»،
«با من هم پالس؟!»« ،راه گربه را گم ميكنم»« ،حاال نوبت رقاصي من است» و. ...
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 .333افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي پريها .رويا خوئي .تهران :محراب قلم ،1392 ،
 64ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانههاي ملل ،داستان کوتاه ،ادبيات کودکان
چکیده« :قصههاي پريها» هفتمين جلد از مجموعه «افسانههاي ملل براي کودکان»است .داستان
«پري جنگل کوچک» از اين قرار است که يک پري به اسم لوسي در کلبهاي کوچک در جنگل زندگي
ميکند .تا اينکه روزي شاهزاده دونان که در قصر يخي سکونت دارد ،ضمن سورتمهسواري لوسي را
مالقات ميکند .دونان او را به قصر خودش ميبرد .مدتي بعد ،چون دونان آزادي لوسي را محدود ميکند،
لوسي از قدرت جادويياش استفاده ميکند و دوباره به جنگل برميگردد.

 .334افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي حيله و حيلهگري .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم  64 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،افسانههاي ملل ،حيلهگري ،ادبيات کودکان
چکیده:كتاب حاضر سومين جلد از «افسانههاي ملل براي کودکان» است .در افسان ه «دلقک
پادشاه» پادشاهي اسب پير و شجاعش را خيلي دوست دارد .او تصميم گرفته است ،هرکس خبر
مرگ اسب را برايش بياورد ،سر از تنش جدا کند .مهتر پادشاه که مسئول رسيدگي به اسب است،
سرانجام اسب را ُمرده پيدا ميکند ،اما نميتواند خبر مرگش را به پادشاه بدهد .تا اينکه دلقک راهحلي
ميانديشد و پادشاه را با عقل و منطق قانع ميکند.

 .335آذريزدي ،مهدي .قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي برگزيده از گلستان
و ملستان .تهران :اميركبير 143 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :قصه ،ادبيات نوجوانان ،گزيده گلستان سعدي
چکیده :جلد هفتم از مجموعه «قصههاي خوب براي بچههاي خوب» ،برگزيده قصههايي از
«گلستان سعدي» و ديگر آثار اوست كه نويسنده آنها را «ملستان» ناميده است .در يكي از
قصهها به نام «حساب سرنوشت» ماجراي عدهاي تاجر آمده است كه با كشتي به تجارت و سياحت
ميرفتند .آنها شروع به صحبت درباره سرنوشت ،مهارت و ...ميكنند .دو مسافر كه با قايق خود به
دنبال كشتي ميآيند ،دچار طوفان ميشوند و در معرض غرق شدن قرار ميگيرند .در ادامه حوادثي
رخ ميدهد و مسافران به مفاهيم تازهاي درباره بحثشان پي ميبرند.
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 .336افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي خوراكيها و شكموها .رويا خوئي .تهران:
محراب قلم  64 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،استعدادهاي درخشان
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانههاي ملل ،خوراکيها ،ادبيات کودکان ،داستان کوتاه
چکیده« :خوراکيها و شکموها» نام نهمين جلد از مجموع ه «افسانههاي ملل براي کودکان» است.
قصه اين کتاب درباره خوراکيها و شکموهاست .داستان «تابههاي جادويي» از اين قرار است
همه ده 
که پسر فقيري به خواست ه مادرش تنها گاوشان را به بازار ميبرد تا بفروشد و براي خودشان خوراکي
تهيه کند ،اما سر راهش پيرمردي در ازاي گاوي که از او ميگيرد ،تابههاي جادويي به او ميدهد .پسر
تابهها را ميگيرد و به خانه برميگردد و از آن به بعد تابهها خوراکيهاي خوشمزه و سکههاي طال
براي او ميآورند.
 .337افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي خورشيد و ماه .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم  64 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،افسانه ،ادبيات کودکان ،آموزش زبان فارسي
چکیده :کتاب حاضر حاوي  10داستان کوتاه از سراسر دنيا براي کودکان است .قصههاي کتاب با
محوريت خورشيد و ماه نوشته شدهاند .در داستان فرزندان خورشيد و ماه آمده است که خورشيد و ماه
فرزندان زيادي داشتند ،اما چون ماه به خورشيد حسودي ميکند ،از او ميخواهد که هر دو بچههايشان
را به رودخانه بيندازند .ماه خورشيد را فريب ميدهد و به جاي بچههايش سنگريزه در کسيه ميريزد
و کيسهها را به رودخانه مياندازد.

 .338شمس ،محمدرضا .قصههاي سروته .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 36 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،داستان کودکان ،داستان کوتاه
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده چند داستان کوتاه تخيلي براي كودكان است .اين داستانها با
زباني آهنگين و با هدف تقويت قوه تخيل کودکان به نگارش درآمده است .در داستان «خاله قابلمه»
آمده :خاله قابلمه تنها بود .نه شوهر داشت و نه بچه .قابلمه هميشه آش ميپخت .يک روز يک نخود
از دهنش بيرون پريد و گفت که ميخواهد بچ ه خاله قابلمه بشود .خاله گفت که هنوز شوهر ندارد.
لوبيا هم آمد و گفت که شوهرش ميشود.
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 .339افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي سفرهاي خيالي .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم  64 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،افسانههاي ملل ،سفرهاي خيالي ،ادبيات کودکان
چکیده :اين كتاب حاوي  10افسانه از ملل مختلف با محوريت سفرهاي خيالي براي کودکان
است .در داستان «کشتي پرنده» تزار اعالم ميکند که هرکس يک کشتي پرنده داشته باشد،
دخترش را به او خواهد داد .جواني که آرزوي ازدواج با دختر تزار را دارد ،شانس خود را امتحان
ميکند .او تکه ناني را که مادرش در کولهبارش گذاشته است ،سر راه به پيرمردي ميدهد و
بدينوسيله اسبابي فراهم ميشود تا مرد جوان به آرزويش برسد.

 .340آذريزدي ،مهدي .قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي سندباد نامه و
قابوسنامه .تهران :اميركبير 104 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات نوجوانان ،سندبادنامه ،قابوسنامه
چکیده :اين كتاب ،جلد سوم از مجموعه «قصههاي خوب براي بچههاي خوب» حاوي برگزيده
قصههاي آموزنده از دو كتاب «سندبادنامه» و «قابوسنامه» است .در داستان «قصه روباه» مرد
كاسبي در قلعهاي به كار پوستيندوزي مشغول است .روباهي به طمع گوشت ،با گرفتن رد و بوي
پوست ،به دباغخانه ميآيد و هر روز پوستهاي دباغيشده را ميخورد .عاقبت روزي روباه توسط
كاسب گرفتار شده و سرانجامي ناخوشايند برايش رقم ميخورد.

 .341افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي شاهزاده و شاهزاده خانم .رويا خوئي.
تهران :محراب قلم  64 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانههاي ملل ،داستان کوتاه ،ادبيات کودکان
چکیده :پنجمين جلد از مجموعه «افسانههاي ملل براي کودکان» حاوي قصههايي درباره شاه
و شاهزاده خانمها از سراسر دنيا براي کودکان است .داستان «شاهزاده خانم نخودفرنگي» دربار ه
شاهزاده خانمي است که ميتواند وجود يک عدد نخود را زير ده تا تشک تشخيص بدهد و به
اينخاطر همسر شاهزاده ميشود.
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 .342كومار ،شيو .قصههاي شيرين و دلنشين 27 :قصه كوتاه و آموزنده از پنجه تنتره
(كليلهودمنه) .سيما طاهري .تهران :ذكر 88 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانه ،قصههاي كليله و دمنه ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چکیده« :قصههاي شيرين و دلنشين» ،دربردارنده  27قصه كوتاه و آموزنده از «پنجه تنتره» است كه
در ايران به نام «كليله و دمنه» شهرت دارد .در داستان االغ آوازهخوان ،صاحب اال ِغ پيري او را شبها آزاد
ميگذارد تا هرجا ميخواهد برود .در يكي از شبها االغ با شغالي دوست ميشود .هر شب براي خوردن
خيار به باغي ميروند .شبي االغ سرمست از خوشي ،عليرغم هشدار شغال ،به آواز خواندن مشغول
ميشود و ماجراي غمانگيزي برايش رخ ميدهد.

 .343تركمان ،مرضيه .قصههاي طاليي :قصههاي طاليي جلد اول .تهران :پيام كتاب،1393 ،
 48ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد اول از کتاب سه جلدي «قصههاي طاليي» دربردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه با
موضوع عبرت گرفتن از زبان حيوانات است .عنوانهاي داستانها عبارتند از «روباه و بز»« ،قوش
و بلبل»« ،اسب و شير»« ،شير و موش»« ،لکلک و روباه» و «دو بز مغرور» .در داستان روباه و بز
آمده است «روباهي داخل چاهي افتاد و تالش او براي بيرون آمدن بينتيجه ماند .در همين حين
بز سادهلوحي بر سر چاه آمد .روباه شروع به تعريف از آب گواراي چاه کرد و با نقشهاي زيرکانه و
فريب بز سادهلوح ،از چاه بيرون آمد».
 .344تركمان ،مرضيه .قصههاي طاليي جلد دوم .تهران :پيام كتاب 48 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،ادبيات کودکان ،آموزش اخالق
چکیده :جلد سوم از کتاب «قصههاي طاليي» در بردارنده داستانهاي کوتاه و آموزندهاي است.
عنوانهاي داستان عبارتند از« :فيل بد»« ،بز نابغه»« ،کالغ طمعکار»« ،سه دوست»« ،ميمون و
تمساح» و «دوبرادر» .داستان «فيل بد» ماجراي فيل بدذاتي است که با وجود هشدارهاي سلطان
فيلها ،در مورد آزار نرساندن به حيوانات ،آشيان ه گنجشکي را خراب و جوجههاي او را نابود ميکند.

دوره آموزش ابتدايي  /17داستان 135
 .345شامي ،آيلين .قصههاي کودکي .تهران :هنر آبي 86 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،داستان تخيلي ،ادبيات كودك ،مهارتهاي زندگي
چکیده« :قصههاي كودكي» دربردارنده چهار داستان كوتاه همراه با اشعار مرتبط با داستانهاست.
عنوانهاي داستانها عبارتند از« :نمكو»« ،يك پرتقال كال كوچولو»« ،سوسكه و برقبرقي»،
«تو كي هستي» .در داستان نمكو ،نمكو آخرين دختر دوستداشتني خانواده است .او بسيار زيبا و
بازيگوش است و به اتفاق شش خواهر و پدر و مادرش در روستايي زندگي ميكنند .پدر هر شب به
دخترها سفارش ميكند كه در اتاق خود را ببندند .يك روز نمكو فراموش ميكند در را ببندد .غول
بدجنس و تنهايي وارد اتاق ميشود و او را با خود ميبرد و حوادث بسياري براي نمكو رخ ميدهد.

 .346آذريزدي ،مهدي .قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي كليله و دمنه .تهران:
اميركبير 111 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،كليله و دمنه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «قصههاي خوب براي بچههاي خوب» حاصل بازنويسي گزيدهاي
از قصههاي كليله و دمنه ،و در بردارنده داستانهايي آموزنده از زبان حيوانات است .در داستان شكارچي
دانشآموز ،روزي يك شكارچي براي گرفتن كبوتر دام پهن ميكند .دو طلبه در ازاي گرفتن دو كبوتر،
به شكارچي كلمهاي را ميآموزند .مدتي بعد شكارچي در پي اتفاقاتي ،با به كار بردن آن كلمه ،صاحب
ثروت عظيمي ميشود.

 .347افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي گياهان و ميوهها .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم  64 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :گياهان و ميوهها ،افسانههاي ملل ،داستان کوتاه ،ادبيات کودکان
چکیده :قصههاي «گياهان و ميوهها» چهارمين جلد از مجموعه «افسانههاي ملل براي
کودکان» ،حاوي  10قص ه کوتاه درباره گياهان و ميوهها از سراسر دنيا براي کودکان است .در
داستان «گياه خطرناک» افسان ه کتان آمده است .الکپشتي گياه کتان را پيدا ميکند و از آن
اسمش را ميپرسد .گياه جواب ميدهد که آدمها اسم آن را «خطرناک براي حيوانات» گذاشتهاند.
الکپشت دوستانش را از ماجرا آگاه ميکند تا به گياه کتان نزديک نشوند .بدينصورت گياه کتان
رشد ميکند و براي انسانها مفيد واقع ميشود.

 136فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .348آذريزدي ،مهدي .قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي مرزبان نامه .تهران:
اميركبير 120 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،مرزباننامه ،آموزشمهارتهاي زندگي
چکیده:كتاب حاضر ،جلد دوم از مجموعه «قصههاي خوب براي بچههاي خوب» حاوي گزيدهاي
ت وزيبا ،مردي با لباس كهنه و صورتي آبلهدار و
از قصههاي «مرزباننامه» است .در قصه زش 
الغر به تماشاي پادشاه و سواران او هنگام شكار ميايستد .نديم پادشاه او را شوم مينامد و از آنجا
دور ميشوند .روز ديگري ،مرد آبلهرو ،با كارهايش و حرفهايي كه ميزند به نديم و پادشاه درس
عبرتي ميدهد.

 .349افسانههاي ملل براي كودكان :قصههاي مهر و دوستي .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم  64 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،افسانههاي ملل ،مهر و دوستي ،ادبيات کودکان
چکیده :قصههاي «مهر و دوستي» ششمين جلد از مجموع ه «افسانههاي ملل براي کودکان»
حاوي  10افسانه از ملل مختلف با محور دوستي است .در داستان «غول غرغرو» ،غولي در جنگل
زندگي ميکند که هيچوقت خوشحال نيست و براي هر چيزي غُر ميزند .تا اينکه با يک پري آشنا
ميشود .پري براي غول غذاهاي خوشمزه ميپزد .سرانجام غول به پري عالقهمند ميشود و آنها با
هم زندگي ميکنند و غول غُر زدن را کنار ميگذارد.

 .350حسنزاده ،فرهاد .قصهاي كه دوستش دارم :قصهي درختي كه خوابش ميآمد .تهران:
پيدايش 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان ،آشنايي با طبيعت
چکیده :اين جلد از مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي
درباره درختهاست .در اين داستان گربه سياه در سرماي زمستان از درخت خوابآلود ميخواهد
که برايش قصهاي بگويد .درخت با زحمت بسيار قصه آمدن بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان و تأثير
آنها را بر درخت تعريف ميکند.
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 .351بومون ،اميلي .ماشينبازي :قطار ميرانم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي کودکان ،آشنايي با مشاغل ،داستان آموزشي ،مطالعه و سرگرمي،
راننده قطار
چکیده :جلد سوم از مجموع ه «ماشينبازي» به نام «قطار ميرانم» با هدف آشنا کردن کودکان
 5تا  10سال با مشاغل تهيه شده است .در اين جلد ،شخصيت داستان ،کودکان را با شغل راننده
قطار ،قطعات قطار ،صدا و زمان حرکت قطار ،صدا و زمان حرکت قطار ،مسئوليت راننده قطار
و  ...آشنا ميکند.

 .352مرزوقي ،محمدرضا .قطبنما كوچولو .تهران :اميركبير 32 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانمصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،زندگي حيوانات
چکیده :كتاب حاضر به داستاني درباره ماني و خواهرش مينا اختصاص دارد .آنها توانايي
حرفزدن و فهميدن زبان پرندگان را دارند .پدر آنها محيطبان و مسئول نگهداري از تاالب انزلي
و پرندگان است كه در آن زندگي ميكنند .مينا و ماني اينبار با پرندهاي به نام «خوتكاي ابروسفيد»
ي جالب مواجه ميشوند.
و ويژگيآن و ماجراي 

 .353استن ،برنستين .قلدر .سعيد مادح خاكسار .تهران :موزون 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مهارتهاي زندگي ،زورگويي ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع «زورگويي» است .در اين داستان خرس خواهر
از دختر قلدر و كوچكتر از خود بهنام تافي كتك ميخورد .برادر وي براي انتقام ميرود ،اما وقتي
تافي ،دختر كوچولو را ميبيند ،پشيمان ميشود .برادر بهجاي انتقام روش دفاع شخصي را به خواهر
ياد ميدهد.
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 .354پاتر ،هلنبيتريكس .قورباغه ماهيگير .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان قورباغهاي به نام آقاي ِج ِرمي فيشر در گلوالي يك بركه خانه دارد .او
روزي تصميم ميگيرد به ماهيگيري برود و ماهي كپور شكاركند و آنوقت دوستان خود ،آقاي
الدِرمان و ايزاك نيوتن را به شام دعوت كند .وقتي او به ماهيگيري ميرود ،درگير ماجراهاي
خطرناكي ميشود و ترجيح ميدهد به جاي ماهي با غذاي ديگري از دوستان خود پذيرايي كند.

 .355پناك ،دانيل .ماجراهاي كامو نابغه قهرمان :كامو و موسسهی بابل .تهران :شهرقلم/
چكه 72 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات فرانسه ،ماجراهاي كامو ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :كامو و مؤسسه بابل» ،از مجموعه «ماجراهاي كامو نابغه قهرمان» ،دربردارنده چند
داستان كوتاه بههم پيوسته با اين عنوانهاست« :مادر كامو»« ،گوشت گاوخور عزيز»« ،خداي
من!»« ،پادشاه جرج»« ،در دلم عشق»« ،اپيدمي»« ،كيتي؟ كيتي!» و. ...كامو پسر هوشمند و
غيرقابل پيشبيني است .در اين جلد او از طريق مكاتبه با مؤسسه بابل با دختري بهنام كيتي آشنا
ميشود .اين آشنايي و حوادث بعد از آن كامو را با ماجراها و دردسرهاي جديدي مواجه ميكند.

 .356بومون ،اميلي .ماشينبازي :كاميون ميرانم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني16 ،1393 ،
ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي كودكان ،مشاغل ،رانندگي كاميون
چکیده :جلد دوازدهم از مجموعه «ماشينبازي» به معرفي شغل رانندگي كاميون اختصاص دارد.
اين مجموعه با هدف آشنا كردن كودكان  5تا  10ساله با مشاغل نگارش يافته است .در اين جلد
كودكان با رانندگي كاميون ،خطرات آن ،نكات فني و ايمني ،حيطه فعاليت در اين شغل و ...بهصورت
بازي كودكانه آشنا ميشوند.
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 .357فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :كبوتر لجباز .تهران :برف 12 ،1393 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان كوتاه ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده« :كبوتر لجباز» داستاني آموزنده و اقتباس شده از «كليله و دمنه» است .در اين داستان دو
كبوتر بهنامهاي توتك ،و همسرش پوپك آشيانه خود را ساختند و مقداري دانه جمعآوري كردند.
فصل تابستان كه رسيد ،دانههاي نمدار خشك و كوچك شدند .توتك بدون اينكه در جستوجوي
علت باشد ،پوپك را به خوردن دانهها متهم كرد .پوپك النه را ترك كرد .مدتي بعد توتك پي به
ماجرابرد و پشيمان به جستوجوي پوپكپرداخت.

 .358خردور ،طاهره .قصههاي جورواجور :كرم و درخت توت .تهران :پيدايش12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :کرم ابريشم ،داستانهاي تخيلي ،شناخت حيوانات
چکیده :کودکان تغييرات طبيعت و حيوانات را به خوبي حس ميکنند و از آن درس ميگيرند.
كتاب «کرم و درخت توت» در قالب قصه ،تبديل شدن کرم ابريشم به پروانه را شرح ميدهد.
مخاطب با خواندن اين ماجرا ،وارد دنياي خيال ميشود و خيالپردازي ميکند ،اما در واقعيت
درمييابد که در طبيعت بعضي اتفاقات باورنکردني و جالب روي ميدهد.

 .359ليتل ،جسي .فروشگاه عروسكهاي جادويي :كروك ناقال .تهران :شهرقلم /چكه،1392 ،
 40ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «فروشگاهعروسكهاي جادويي» ،در بردارنده داستاني با موضوع
تخيلي و جادوگري است .ويلو و فردي در فروشگاه عروسكهاي جادويي عمه سوزي با پسري به
نام جك كه به تازگي با خانوادهاش ،از شهر «سامرتادن» نقل مكان كردهاند ،آشنا ميشوند .ويلو و
فردي ميكوشند به جك كمك كنند تا عروسك دلخواهش را پيدا كند كه ناگهان سر وكله عروسك
جادويي پيدا ميشود و ماجراهاي فراواني اتفاق ميافتد.
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 .360مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :كريستال پري برف .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان حادثهاي ،داستان مصور قصههاي پريان ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده« :کريستال پري برف» جلد هشتم از مجموع ه «جادوي رنگينکمان» ،دربردارنده داستاني
تخيلي و پريان است .در اين داستان ،جک فراست پَرهاي جادويي پريان آب و هوا را دزديده
و زمستان و تابستان جابهجا شده است .کريستي و ريچل براي حل اين مشکل بايد به کمک
کريستال« ،پري برف» بشتابند و از بارش سنگين برف جلوگيري کنند.

 .361ضيايي ،محمدرفيع .كسي نيست براي اين بچه يك چند تا كتاب بخره؟! .تهران:
زيتون 16 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،خواندن ،ادبيات کودکان
چکیده :در اين کتاب مخاطبان داستان پسربچهاي را ميخوانند که نميتواند قصه بخواند ،براي
همين از مادر و پدرش ميخواهد که براي او کتاب بخوانند .اما آنها حوصله ندارند .بابابزرگ هم
وقت ندارد و بايد به پارک برود .خاله هم با تلفن همراهش دائم حرف ميزند و فرصت ندارد .تا
اينکه پسربچه به مدرسه ميرود و کتاب خواندن را ياد ميگيرد .حاال که بزرگ شده است ،دلش
ميخواهد برايش کتاب بخرند!

 .362سید علياكبر ،نويد .كشتيهاي غرق شده .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،
 24 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :در اين داستان ،بنفشه دختر دبستاني كوچكي است كه مادرش در اثر تصادف از دنيا رفته
است و او با پدر و مادربزرگش زندگي ميكند .پدر كه راننده تاكسي است ،با خانمي بهنام نسرين
تصادف ميكند .نسرين دختري همسن بنفشه ب ه نام مرواريد دارد .مرواريد خبري از پدرش ندارد.
پدر بنفشه او را با مرواريد آشنا ميكند .آن دو با وجود تمام مشكالت اطراف ،به بازي ميپردازند و
در رؤياي پيدا كردن مرواريدي در دريا و سوار كشتي شدن هستند.
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 .363حسنزاده ،فرهاد .من +شيمپالو +جي جور :كالغ بينمك نخور ،شيمپالو! .تهران :چكه،
 32 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموعه «من +شيمپالو +جيجور» ،در بردارنده داستاني با
موضوع تخيلي است .در اين داستان ،روزبه به اتفاق «جيجور» براي بازي ميروند .روزب ه براي
خود قوانيني دارد و قانون چهارم او ميگويد« :مزاحم بازي ديگران نشو!» اما وقتي روزبه و جيجور
بادبادكي درست ميكنند تا با آن بازي كنند ،شيمپالو آن را ميخورد و جيجور تصميم ميگيرد
تالفي كند.

 .364فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :كالغ دانا و شغال .تهران :برف،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان كوتاه ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده« :كالغ دانا و شغال» داستان آموزندهاي است اقتباس شده از «كليله و دمنه» .در اين
داستان ماري بدجنس هر بار تخمها و جوجههاي كالغ را ميخورد .وقتي كالغ غمگين ماجرا را
براي شغال تعريف ميكند ،شغال با طرح نقشهاي و اجراي آن توسط كالغ باعث نجات تخمها و
جوجههاي كالغ و كشته شدن مار ميشود.

 .365باليتون ،انيد .كاله جادويي و چند داستان ديگر .شادي دانشمند .اصفهان :نوشته:
خورشيد خانوم 104 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :اين کتاب دربردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه ،با موضوع تخيلي و با اين عنوانهاست:
«قناري فراموش شده»« ،کاله جادويي»« ،کفشهاي فراري»« ،آقاي تلوتلو»« ،بستني»،
بوغريب» و  . ...داستان کاله جادويي ماجراي کوتوله بدجنسي است که کاله
«ماجراي عجي 
جادويي بزرگي دارد .وقتي کوتوله کاله را بر سرميگذارد ،نامرئي ميشود و به سرقت دست ميزند.
او ثروت فراوان به چنگ ميآورد و پليسها از دستگير کردنش عاجز ميشوند.
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 .366گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! آي سوختم! .تهران :جان جهان،1393 ،
 16ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،سوختگي ،داستان
چکیده :سوختگي از جمله اتفاقاتي است كه در هر خان ه و خانوادهاي ممكن است روي دهد .كتاب
«كمك! آي سوختم!» ،از مجموع ه «قصه و آموزش كمكهاي اوليه» ميكوشد در قالب قصهاي
ياد ميگيرند هنگام
كودكانه ،اصول امدادگري را به بچهها بياموزد .با خواندن اين كتابها بچهها 
سوختگي چگونه با مشكل برخوردكنند و براي مراقبت از عضو سوخته چه اقدامات اوليهاي انجام
دهند.

 .367گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! پاي ملخك شكسته! .تهران :جان
جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،شكستگي ،داستان
چکیده :آموختن اصول كمكهاي اوليه براي بچهها جالب است؛ خصوص ًا اگر با قصه و داستان
همراه باشد .كتاب «كمك! پاي ملخك شكسته!» از مجموعه « قصه و آموزش كمكهاي اوليه»،
اصول امدادگري را به بچهها ميآموزد .با خواندن اين كتاب بچهها يادميگيرند وقتي عضوي از
بدن ميشكند ،بايد آن را ثابت نگهدارند و بعد به دكتر مراجعه كنند.

 .368مكموالن ،كيت .مدرسه نابودكنندگان اژدها :كمك! پدر و مادرها به مدرسه ميآيند.
فرزانه مهري .تهران :آفرينگان 108 ،1392 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
ن تخيلي ،ادبيات كودك و نوجوان ،مطالعه و سرگرمي
کلمات کلیدی :داستا 
چکیده :كتاب مصور حاضر دهمين دفتر از مجموعه «مدرسه نابودكنندگان اژدها» است كه براي
كودكان تأليف شده و دربردارنده داستانهاي تخيلي است .در اين دفتر ماجراهاي جديدي از اين
مدرسه روايت شده است .قرار است هم ه پدر و مادرها به مدرسه بيايند و بچهها از اين اتفاق نگران
هستند .آنها منتظرند تا ببينند با ورود پدر و مادرهايشان دچار چه دردسرهايي ميشوند.
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 .369گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! پيشي كوچولو نفت خورده! .تهران:
جان جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،مسموميت ،داستان
چکیده :هم ه بچهها ميتوانند امدادگر شوند ،فقط الزم است كمي كمكهاي اوليه را يادبگيرند.
كتاب «كمك! پيشي كوچولو نفت خورده!» ،از مجموع ه « قصه و آموزش كمكهاي اوليه» در قالب
قصه به بچهها ميآموزد وقتي كسي مسموم ميشود ،چطور با كمكهاي اوليه او را نجات دهند.
خوراندن شير به مسموم و واداشتن او به استفراغ ،از اولين كمكهاي امدادي در اين باره هستند.

 .370گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! توي پاي آقاموش ميخ رفته! .تهران:
جان جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،احتياط ،داستان
چکیده :بهتر است كودكان در همان سنين اولي ه زندگي بياموزند چگونه از بروز خطرات احتمالي
بكاهند .كتاب «كمك! توي پاي آقا موش ميخ رفته!» ،از مجموع ه «قصه و آموزش كمكهاي
اوليه» كودكان را با خطرات ناشي از فرورفتن جسم خارجي در پا و كمكهاي اوليه در اين باره آشنا
ميكند .كودك با مطالع ه اين كتاب احتياط كردن در هنگام كار با اشياي تيز را ميآموزد.

 .371گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! جوجه خالخالي داره غرق ميشه!.
تهران :جان جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،غرقشدگي ،داستان
چکیده :آموختن اصول كمكهاي اوليه در هنگام غرقشدگي براي بچهها جالب است؛ خصوص ًا
اگر با قصه و داستان همراه باشد .كتاب «كمك! جوجه خالخالي داره غرق ميشه!» از مجموع ه
« قصه و آموزش كمكهاي اوليه» ،اصول امدادگري را به بچهها ميآموزد .با خواندن اين كتاب
ك نشوند يا وقتي تنها هستند ،وارد
بچهها متوج ه ميشوند كه وقتي دريا طوفاني است ،به آن نزدي 
استخر نشوند.
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 .372گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! خانم گنجشك بيهوش شده!.
تهران :جان جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،بيهوشي ،داستان
چکیده :آموختن اصول كمكهاي اوليه براي بچهها جالب است؛ خصوص ًا اگر با قصه و
داستان همراه باشد .كتاب «كمك! خانم گنجشك بيهوش شده!» از مجموع ه « قصه و آموزش
كمكهاي اوليه» ،اصول امدادگري را به بچهها ميآموزد .با خواندن اين كتابها بچهها ياد
ميگيرند وقتي كسي بيهوش ميشود چگونه به او كمك كنند؛ مث ً
ال هيچ خوراكي به او ندهند.

 .373گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! دستم را بريدم! .تهران :جان جهان،
 16 ،1393ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،بريدگي ،داستان
چکیده :بريدگي عضوي از بدن يكي از اتفاقاتي است كه بارها ممكن است در زندگي هر فردي
رخدهد .كتاب «كمك! دستم را بريدم» ،از مجموع ه «قصه و آموزش كمكهاي اوليه» كودكان
را با كمكهاي اوليه و موضوع بريدگي آشنا ميكند .كودك با مطالع ه اين كتاب اطالعاتي درباره
بريدگي و راههاي رويارويي با آن به دست ميآورد.

 .374گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! زنبور فرفري را نيش زد! .تهران:
جان جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،نيشزدگي ،داستان
چکیده :بيشتر بچهها ميترسند از اينكه حيوانات نيشدار آنها را نيش بزنند .كتاب «كمك! زنبور
فرفري را نيش زد!» از مجموع ه « قصه و آموزش كمكهاي اوليه» ميكوشد در قالب قصههاي
كودكانه در همين باره به كودكان آموزشهايي بدهد .بچهها با خواندن اين كتاب ميآموزند در
صورتي كه زنبور يا حيواني آنها را نيش بزند ،چطور با موضوع برخورد كنند.
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 .375گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! سرآقاموش خون آمده! .تهران :جان
جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،خونريزي ،داستان
چکیده :يكي از خطراتي كه بچهها را تهديد ميكند ،شكستگي عضوي از بدنشان در اثر بازي
است .كتاب «كمك! سر آقا موش خون آمده» ،از مجموع ه « قصه و آموزش كمكهاي اوليه»
كمكهاي اوليه در هنگام شكستگي را به كودكان ميآموزد .به اين ترتيب بچهها ميآموزند كه در
مراقبت از خود دقت بيشتري به خرج دهند.

 .376گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! شاخ بلند يخ زده! .تهران :جان جهان،
 16 ،1393ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،سرمازدگي ،داستان
چکیده :همه بچهها ميتوانند امدادگر شوند ،فقط الزم است كمي كمكهاي اوليه را يا د بگيرند.
كتاب «كمك! شاخ بلند يخ زده!» ،از مجموع ه « قصه و آموزش كمكهاي اوليه» كمكهاي اوليه
در هنگام يخزدگي را به بچهها ميآموزد .با خواندن اين كتابها بچهها يادميگيرند وقتي كسي
دچار يخزدگي ميشود ،چطور به او رسيدگي كنند تا حالش بهتر شود .مث ً
ال ميآموزند عضو يخزده
را نبايد به سرعت گرم كرد.

 .377گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! گوساله كوچولو داره خفه ميشه!.
تهران :جان جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،خفگي ،داستان
چکیده :همه بچهها ميتوانند امدادگر شوند ،فقط الزم است كمي كمكهاي اوليه را يادبگيرند.
كتاب «كمك! گوساله كوچولو داره خفه ميشه» ،از مجموعه« قصه و آموزش كمكهاي اوليه»
اصول امدادگري را به بچهها ميآموزد .با خواندن اين كتابها بچهها يا د ميگيرند وقتي حادثهاي
مثل دودگرفتگي يا كمبود اكسيژن پيش ميآيد ،چطور از بروز خطر جلوگيري كنند.
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 .378گيگا ،ناهيد .قصههاي خانهی بيبي رعنا :كمك! من گرمازده شدهام! .تهران :جان
جهان 16 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :كمكهاي اوليه ،گرمازدگي ،داستان
چکیده :خوب است بچهها اصول كمكهاي اوليه را بياموزند .كتاب «كمك! من گرمازده شدهام»،
از مجموع ه «قصه و آموزش كمكهاي اوليه» اصول امدادگري در هنگام گرمازدگي را به بچهها
ياد ميگيرند مصدوم گرمازده را چطور از خطر بيشتر نجات
ميآموزد .با خواندن اين كتابها بچهها 
دهند؛ مث ً
ال او را به سايه ببرند و محلول قندي نمكي به او بخورانند.

 .379ساوتگيت ،ويرا .قصههاي دوست داشتني دنيا براي بچهها :كوتولهها و كفاش .تهران:
قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :كوتولهها و كفاش» ،جلد هجدهم از مجموعه «قصههاي دوست داشتني دنيا» ،در
بردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان ميخوانيم كه پيرمرد كفاش فقيري به اتفاق
يبُ َرد و صبح روز بعد با كفش دوخته
همسرش زندگي ميكند .شبي پيرمرد آخرين تكههاي چرم را م 
شده زيبايي مواجه ميشود .دو كوتوله مهربان ،با لباسهاي پاره ،هر شب كفشهاي زيبا ميدوزند.
پيرمرد با فروش آنها به ثروت ميرسد .پيرمرد و همسرش با دوختن لباس براي آنها ،از زحمات
آنها تشكر ميكنند و با مهرباني كوتولهها تا آخر عمر آسوده به سر ميبرند.
 .380ريز ،لزلي .كوچهي هاپوها  4جلد در  1جلد .مليحه يوسفي .تهران :ناريا 24 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي زندگي
چکیده :بچهها هر چه بزرگتر ميشوند ميآموزند مشکالتشان را حل کنند .کتاب «کوچه هاپوها»
مجلدي است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابي جداگانه به چاپ رسيده است .هاپوها در هر
قصه با مشکلي روبهرو ميشوند و ميکوشند آن را حل کنند .مخاطب اين قصهها ميآموزد چگونه
به شيوه هاپوها ،مشکلش را حل کند.
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 .381اورنگ ،سهيال .كي دوست داره نويسنده بشه؟ (آموزش داستاننويسي براي
كودكان) .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستاننويسي ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکیده :نويسنده اين کتاب سعي کرده است به زبان ساده ،کودکان را با اصول داستاننويسي آشنا
کند .او از مخاطبان ميخواهد که موضوعي را پيدا کنند يا اينکه به دور و اطرافشان نگاه کنند و
خودشان را جاي وسايل بگذارند و احساسشان را بنويسند .حتي قصهاي را بخوانند و آن را به سليقه
خودشان تغيير دهند و يا ادامه آن را بنويسند.

 .382شفلر ،اورسل .كي هنوز نخوابيده؟ .فاطمه خونساري .تهران :اميركبير152 ،1392 ،
ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان آلماني ،ادبيات كودك و نوجوان ،خواب
چکیده« :كي هنوز نخوابيده؟» دربردارنده مجموعه داستانهايي با موضوع تخيلي است .در
داستان آنجا كيه كه هنوز نخوابيده؟ مرد شني يا همان كوتوله شني به سراغ پسربچهاي به نام
چانگ ميرود .او چند هفتهاي است كه همراه پدر و مادرش چين را ترك كرده است و در آلمان
زندگي ميكند .چانگ احساس غربت ميكند و بچهها نيز هنوز او را نپذيرفتهاند .اين موضوع باعث
بيخوابياش شده است .با راهنماييها و داستانهاي كوتوله شني ،چانگ موقعيت خود را درك
ميكند و به خواب ميرود.
 .383صالحي ،آتوسا .قصههاي شاهنامه :كيخسرو .تهران :افق 64 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان حماسي ،داستان مصور ،شاهنامه فردوسي
چکیده :كتاب «كيخسرو» حاصل بازنويسي قصههايي از شاهنامه ،اثر ابوالقاسم فردوسي است.
در اين داستان حماسي ،قصه زندگي كيخسرو ،شاه ايران ،فرزند سياوش و فرنگيس و همچنين
بخشي از زندگاني كيكاووس ،شاه ايران و افراسياب ،شاه توران ،بازنويسي شده است و اشاراتي نيز
به سرداران ايرانزمين و سرداران توران دارد.
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 .384پاتر ،هلنبيتريكس .گربههاي بازيگوش .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان سه گربه كوچك به نامهاي ميتِنز ،تام و موپت دائم ًا جلوي خانهشان
جستوخيز و خاكبازي ميكنند .روزي مادرشان بچ ه گربهاش را تميز ميكند و لباسهاي زيبا به
آنها ميپوشاند .سپس آنها را به بيرون ميفرستد .برخالف توصيههاي مادر ،سه بچ ه گربه بر اثر
شيطنت لباسهاي خود را پاره ميكنند .اين موضوع باعث خشم مادر و تنبيه بچ ه گربهها ميشود.

 .385كوتلو ،مصطفي .گرد ستاره .فصيحي ،ارسالن .تهران :آفرينگان 60 ،1391 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :آموزش اخالق ،ادبيات کودکان ،داستان مصور
چکیدهَ « :گر ِد ستاره» دربردارنده دو داستان با عنوانهاي «گر ِد ستاره» و «بپر صالحالدين ،بپر!»
است .داستان «گرد ستاره» ماجراي پسري است که دايياش به او دوچرخهاي هديه ميدهد.
برادرش کنعان که اجازه ندارد از دوچرخه استفاده کند ،شبي بهطور پنهاني سوار دوچرخه ميشود.
اما تصادف ميکند و بيهوش بر زمين ميافتد .پسر از اينکه دوچرخهاش را به کنعان نداده است،
پشيمان ميشود .شبهنگام ستارهاي از آسمان ميافتد و پسر با برخورد و گفتوگوي با ستاره ،به
زنده ماندن کنعان اميدوار ميشود.

 .386بارلو ،استيو /اسكيدمور ،استيو .من قهرمانم :گروه ضربت .سعيدا زنديان .تهران :قدياني،
 60 ،1391ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان  ،ماجراجويي ،بازي و سرگرمي ،داستان ماجرايي
چکیده :گروه ضربت هفتمين دفتر از مجموعه «من قهرمانم» براي کودکان تأليف شده و
دربردارنده داستانهايي بهصورت بازي است .قهرمان داستانهاي کتاب خود کودکان هستند و هر
ص شده است و در انتهاي قسمتها ،بايد تصميم گرفت و راه
قسمت از کتاب با شمارهاي مشخ 
جديد را انتخاب کرد .در اين دفتر ،شما عضو گروه ويژهاي هستيد و در مأموريتهاي بسيار حساس
و سخت شرکت ميکنيد .اين بار دختر رئيسجمهور در خطر است و شما بايد او را نجات دهيد.
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 .387مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :گريس پري تزيينات .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :کتاب «گريس پري تزئينات» جلد هفدهم از مجموع ه «جادوي رنگين کمان» ،حاوي
داستاني با موضوع پريان و تخيلي است .اشباح خبيث به دستور «جک فراست» کيفهاي مهماني
پريان را ميدزدند «کريستي» و «ريچل» به جستوجوي کيفهاي جادويي ميپردازند .در اين جلد
آنها بهدنبال کيف جادويي «گريس پري تزئينات» ميگردند تا او بتواند سرگرميها و بازيهاي
مخصوص جشن هزارمين سالگرد سلطنت پادشاه و ملکه پريان را برگزار کند.

 .388آْلموند ،ديويد .گل .شهال انتظاريان .تهران :آفرينگان 312 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستان انگليسي ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان ترسناك
چکیده :در اين داستان استفان ُرز ،اهل «ويتلي باي» ،وارد شهر «فلينگ» ميشود .او پوستي
سفيد ،چشماني به يادماندني ،و بوي زنندهاي دارد .پدر و مادر ندارد و به اين شهر آمده تا با مري،
دختري ديوانه زندگي كند .استفان رز موجودات زشتي با گِل ميسازد كه در آنها قدرت جادويي
وجود دارد؛ قدرتي كه ديوي و گئوردي را درگير ماجراهاي خطرناكي ميكند.

 .389محبوبي ،مجيد .گل هميشه بهار :زندگينامه امام حسين .قم :مؤسسه علمي
فرهنگي دارالحديث 17 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :زندگينامه داستان مصور ،ادبيات كودكان ،حسينبن علي (ع)
چکیده :گل هميشهبهار در بردارنده داستاني با موضوع مذهبي ،و زندگينامه امام سوم شيعيان،
ن بن علي (ع) است .در اين داستان ماجراي والدت ،ابعاد شخصيتي ،سبك زندگي و مبارزات
حسي 
امام حسين (ع) و نيز شرح واقعه عاشورا و برخي موارد ديگر ،براي آشنايي هر چه بيشتر كودكان با
امام حسين (ع) بيان شده است.
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 .390گلدان خالي و دو داستان ديگر( :ترس -دو قرص نان) .اسميرا سليمي ،فاطمه
صفري .تهران :فراي علم 80 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،مهارت خواندن ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده سه داستان كوتاه است .اين مجموعه با هدف تقويت مهارت
خواندن كودكان تهيه شده است .در داستان گلدان خالي ،امپراتور براي انتخاب جانشيني براي خود،
مسابقهاي بين پسران ترتيب ميدهد .او بذر گل به پسران ميدهد كه آن را بكارند .پرورشدهنده
زيباترين گل برنده مسابقه و جانشين امپراتور خواهد بود..

 .391مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :گلدي پري آفتاب .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 48 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :کتاب « ُگلدي پريآفتاب» جلد يازدهم از مجموع ه «جادوي رنگينکمان» داستاني با
موضوع پريان و تخيلي است .دودل ،بادنمايي جادويي پريان ،با پرهاي جادويي پريهاي خود ،به
اوضاع آبوهوا رسيدگي ميکرد که پرهاي جادويي توسط اشباح خبيث دزديده شدهاند« .کريستي»
و «ريچل» به درخواست دودل به جستوجوي پرها ميپردازند .در اين جلد ،آنها در پي پرهاي
جادويي با ماجراهاي جديدي مواجه ميشوند.

 .392صباغزاده ،مريم .گلوله بزرگ نخ .تهران :سازوكار /نقش شمسه 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،رنگها ،فصلها
چکیده« :گلوله بزرگ نخ» داستاني تخيلي براي كودكان است و در اين داستان ،گلوله نخ
قرمزرنگ كه مادربزرگ از آن قصد بافتن بلوز پشمي قرمز را دارد ،قل ميخورد و به تمام خانه
سرك ميكشد .او شاهد بهار ،تابستان و پاييز است .گلوله نخ باالخره به بلوز پشمي تبديل ميشود
و وقتي نازنين بلوز را ميپوشد گلوله نخ ميتواند زمستان را نيز تماشا كند .در اين داستان كودكان با
رنگها ،فصلها ،عواطف و ...آشنا ميشوند.
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 .393پروانهپور ،مجيد .گنبد طال ،دوستان ناقال .تهران :سازوكار /نقش شمسه64 ،1392 ،
ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مشهد ،آثار تاريخي ،ايرانشناسي
چکیده :در اين جلد از مجموعه چند شهر و چند قصه :كودك ايرانشناس ،شهر مشهد به صورت
اول شخص داستان داليل بهوجود آمدن خود ،،بناها ،آداب و رسوم مردم ،و  ...را تعريف مي كند .اين
داستان با محوريت شهر مشهد تهيه شده است .در پايان كتاب ،آثار تاريخي شهر مشهد ،تاريخچه
آنها ،صنعت شهر و  ...گنجانده شده است.

 .394شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :گنجشك و خانم كبوتر .تهران:
قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،اشعار پروين اعتصامي ،قص ه تصويري
چکیده :جلد يازدهم از مجموعه «قصههاي تصويري از پروين اعتصامي» به نام «گنجشک و خانم
کبوتر» ،داستان کبوتري است که چند تخم گذاشته و براي گرم کردن و مراقبت از آنها روي آنها
ميخوابد .در اين زمان گنجشک کوچکي از پرواز نکردن و الغر شدن کبوتر تعجب ميکند ،اما با
حرفهاي کبوتر به وظيفه مادري و مراقبت و لذت حاصل از آن پي ميبرد.

 .395لوري ،لوئيس .گوني برد و جشن مدرسه .مژگان كلهر .تهران :پنجره72 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،نويسندگي آموزش ،فرهنگ لغت
چکیده :گوني برد و جشن مدرسه يكي از كتابهاي مجموعه «كتابهاي گوني» است .گوني
برد گرين ،دختر دبستاني مرموز دبستان «واتر تاور» كه از چين آمده است ،قصهها و داستانهاي
عجيب و غريبي دارد و بچهها را با گفتن قصهها به انشا و داستاننويسي عالقهمند ميكند .او به
همراه خود يك فرهنگ لغت بزرگ آورده است و همكالسيهاي خود را به داشتن فرهنگ لغت
تشويق ميكند.
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 .396پوريا ،سرور .لحظهي پرواز .تهران :آواي قلم 24 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،پرندگان ،حفظ محيطزيست
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي است .در اين داستان ،پسري به همراه
پدرش براي صيد ماهي به دريا ميروند .پسر يك مرغ دريايي زخمي و جدا شده از دسته مرغها را
پيدا ميكند .اسم آن را «موج» ميگذارد و به مراقبت از آن ميپردازد .بعد از مدتي پسر مرغ دريايي
را آزاد ميكند .روزي دريا به داليلي پر از نفت ميشود و حوادثي براي مرغ دريايي و پسر رخ ميدهد.

 .397بومون ،اميلي .ماشينبازي :لودر ميرانم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني 16 ،1393 ،ص،
خشتي كوچك
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي كودكان ،مشاغل ،راننده لودر
چکیده :كتاب حاضر ،جلد هشتم از مجموعه «ماشينبازي» است .اين مجموعه با هدف آشنا
كردن كودكان  5تا  10ساله با مشاغل نگارش يافته است .در اين جلد كودكان با شغل راننده لود ِر
خاكبرداري ،اهداف ،وظايف او ،ابزار و محيطهاي اشتغال به اين كار و ...بهصورت بازي كودكانه
آشنا ميشوند.

 .398رجبي ،مهدي .لولو شبها گري ه ميكند .تهران :شهرقلم /چكه 320 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :حل مسئله ،داستان تخيلي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :اين داستان تخيلي و هيجانانگيز است .آقاي خال خالي به همراه سگ محبوبش وارد
شهري ميشود .او كه گياهشناس و عاشق پيادهروي و قايق سواري است ،بعد از اتفاقهايي كه
برايش ميافتد ،در مييابد كه بچههاي شهر ،به جز يكي از آنها ،ديگر خواب نميبينند .يعني موجود
عجيبي ،با انرژي مرموزي ،خواب بچهها را ميربايد .آقاي خال خالي به كمك سگش براي نجات
بچهها دست به كار ميشود و ماجراهاي جالبي پيش ميآيد.
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 .399بليد ،آدام .نبرد هيوالها :لونا ،گرگ ماهنما .محمد قصاع .تهران :قدياني112 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان ترسناک ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :اين کتاب از مجموعه «نبرد هيوالها و ششگانه طلسم آوانتيا» دربردارنده داستاني تخيلي
است .در اين داستان تام براي نجات پدر و بهدستآوردن تکههاي طلسم آوانتيا ،وارد جنگل مرده
ميشود .لونا ،هيوالي گرگنما ،با استفاده از جادو جانوران را وحشي ميکند .تام اين بار عالوهبر
مبارزه با جادوي مرگآور لونا ،مجبور به مبارزه با جانوران وحشي است.

م وره؟ .تهران :نقش شمسه ،سازوكار 16 ،1392 ،ص ،خشتي
 .400معيني ،مهدي .لونه بره كدو 
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،راستگويي و دروغگويي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :اين كتاب دربردارنده داستاني تخيلي درباره راستگويي و دروغگويي بهصورت دوزبانه
فارسي و انگليسي است .در اين داستان چوپان دروغگو بهخاطر دروغ خود اعتماد ديگران را از دست
ميدهد .چند روز بعد ،چند گرگ به گله حمله ميكنند و چوپان با آنها ميجنگد .به اين علت به
جاي چوپان دروغگو ،لقب چوپان جنگنده به او ميدهند و دوباره اعتماد مردم را بهدست ميآورد.

 .401ارمانو ،ليبنزي .ماجراجويي در سرزمين گاوچرانها .سميه نوروزي .تهران :همشهري،
 60 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات کودک و نوجوان ،غرب وحشي ،داستان مصور ،داستان حادثهاي
چکیده« :ماجراجويي در سرزمين گاوچرانها» داستاني با موضوع ماجراجويانه و هيجانانگيز است.
در اين داستان ،ارنست عکاس و جهانگرد شجاع و ماجراجويي است که با کشتي بخار به سرزمين
سرخپوستها و شه ِر «سوو» ميرود .او قصد دارد در يکي از صخرههاي معروف شهر سوو ،از جنگ
بين ژنرال کاسترو و سرخپوستها عکس بگيرد.
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 .402اونز ،ليزا .ماجراهاي استوارت هورتن :كارگاه جادو .ليال قنادپور .تهران :منظومه
خرد 192 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي انگليسي
چکیده :در اين داستان« ،استوارت هورتن»،پسر ده ساله ،به طور اتفاقي شواهدي پيدا ميكند كه
او را به كارگاه گمشده عموي شعبدهبازش« ،توني» ،نزديك ميكند .كارگاه ،پر از چشمبنديهاي
جادويي است و اگر استوارت كارگاه را بيابد ،به تمام فنون چشمبندي آگاهي و مهارت پيدا ميكند.

 .403پرايسس ،كيتي .ماجراهاي پري دريايي .حسين فتاحي .تهران :ذکر :کتابهاي
قاصدک 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،آموزش پيشدبستاني ،آموزش و سرگرمي
چکیده :در کتاب «تلسکوپ و دريا» از مجموع ه «ماجراهاي پري دريايي» ،شخصيتهاي
داستان ،پيت و کيتي همراه بازي و ماجراهاي گوناگون بچهها را با اعداد ،رنگها ،شکلهاي
هندسي و اشيا ،گياهان و جانوران اطراف خود و همچنين مهارتهاي کمک به ديگران ،تمرکز،
نظم و ترتيب ،و  ...آشنا ميکنند.

 .404شيخي ،مژگان .ماجراهاي پسرك فضايي .تهران :ذكر ،كتاب هاي قاصدك،1393 ،
 80ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :در اين داستان تخيلي كه براي كودكان  8تا  12ساله نوشته شده است ،يك پسر فضايي
با سفينهاش به زمين ميآيد .خود او و سفينهاش قادر هستند هر اندازه كه ميخواهند كوچك شوند.
پسر فضايي با پيام ،پسري كه گوسفندش را گم كرده است ،آشنا ميشود .بعد از پيدا كردن گوسفند،
دوستي عميقي بين آنها شكل ميگيرد .هر دو با نحوه زندگي و خصوصيات يكديگر آشنا ميشوند
و با خاطرهاي خوشايند و تجربههاي جديد از هم خداحافظي ميكنند.
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 .405نوستلينگر ،كريستينه .ماجراهاي فرانتس كوچولو .كتايون سلطاني .تهران :آفرينگان،
 112 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چکیده :اين كتاب دربردارنده ماجراهاي فرانتس كوچولو است .در داستان گم شدن فرانتس،
دوست برادر بزرگتر او ،عالقه خود را به فرانتس ابراز نميكند ،درحالي كه فرانتس او را بسيار دارد.
فرانتس در كنار مسائلي كه درباره ظاهرش دارد كه شبيه دخترهاست ،طي ماجراهايي به عالقه
يوزف به خود پي ميبرد.

 .406درخشنده ،مجيد .ماجراهاي مدرسه .تهران :نگارينه 96 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،ادبيات كودك و نوجوان ،ماجراهاي مدرسه
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستانهاي كوتاه ،درباره ماجراهاي مدرس ه است .در
داستان «فهميدم» ،دبير جغرافيايي درباره ماه و سيارههاي منظومه شمسي توضيح داده و خوشحال
است كه مفاهيم درسي را به دانشآموزان منتقل كرده است .در پايان درس براي اينكه مطمئن
شود ،همه دانشآموزان مطالب درس را فهميدهاند ،از احمد ،ضعيفترين دانشآموز كالس سؤاالتي
درباره كره ماه ميپرسد كه جواب آن دبير جغرافي را متعجب و ناكام ميسازد.

 .407طائرپور ،فرشته .ماجراي احمد و ساعت=.The story of Ahmad and the clock
شقايق قندهاري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 36 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان اجتماعي ،داستان کودک ،متن دوزبان ، ،صبر
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني براي كودكان است .در اين اثر دوزبانه تالش شده
تا مفهوم صبر به کودکان آموزش داده شود .پدر «احمد» هر هفته جمعه صبح زود به کوه ميرود.
اين هفته قرار است احمد را هم با خود ببرد .احمد بايد صبح ساعت  6از خواب بيدار شود .به همين
خاطر شب زود ميخوابد .نصفشب بيدار ميشود و ميبيند که ساعت هنوز به  6نرسيده است .هرچه
صبر ميکند عقرب ه کوچک ساعت جابهجا نميشود .براي همين تصميم ميگيرد که خودش عقربه
را جابهجا کند؛ تصميمي که باعث ميشود پدر عصباني شود و از بردن احمد به کوه منصرف شود.
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 .408خردور ،طاهره .قصههاي جورواجور :مارمولك و دُمش .تهران :پيدايش12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :مارمولک ،داستانهاي تخيلي ،شناخت حيوانات
چکیده :هر حيواني ويژگي خاصي دارد .شناخت اين ويژگيها براي کودکان آموزنده و لذتبخش
است .كتاب «مارمولک و دمش» از مجموعه قصههاي جورواجور ،درباره مارمولک و دم اين حيوان
است .مخاطب با خواندن اين قصه و دنبالکردن اتفاقات آن ،وارد دنياي خيال ميشود و درمييابد
که مارمولکها وقتي دمشان ميافتد ،به زودي و دوباره دم جديدي در ميآورند.

 .409ساكر ،لوئيس .ماروين موسرخه و بچهدزدها .اعظم جوزداني .تهران :پنجره،1392 ،
 64ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،طنز و مطايبه ،ماروين موسرخه ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :ماروين موسرخه و بچهدزدها» از مجموعه «كتابهاي ماروين موسرخه» ،دربردارنده
داستاني با موضوع طنزآميز است كه در مدرسه رخ ميدهد .در اين جلد ميخوانيم :ماروين نهساله،
با موهاي قرمز و چشمهاي آبي ،از نظر ظاهري با خانواده و دوستانش خيلي تفاوت دارد .احتمال
ميرود كه او همان شاهزاده روبرت ،پسر گمشده پادشاه شامبون باشد .ماروين براي اثبات اين
موضوع درگير غروري كاذب ميشود و سرانجام درمييابد كه پسر پادشاه شامبون نيست.

 .410ساكر ،لوئيس .ماروين موسرخه و قلدرهاي كالس .اعظم جوزداني .تهران :پنجره،
 72 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،ماروين مو سرخه
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «كتابهاي ماروين مو سرخه» ،دربردارنده داستاني با موضوع
طنزآميز است كه در مدرسه رخ ميدهد .در اين جلد ،ماروين موسرخه با دردسرهايي كه قلدر كالس،
كالرنس ،براي او درست ميكند مواجه ميشود .كالرنس شايعه كرده است كه ماروين دستش را
در دماغش ميكند و كثيفترين بچه مدرسه است .ماروين وقتي از كمك دوستان نااميد ميشود،
تصميم ميگيرد براي تغيير اين وضعيت اقداماتي انجام دهد.
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 .411ساكر ،لوئيس .ماروين موسرخه و كيك تولد پرنده .اعظم جوزداني .تهران :پنجره،
 96 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي مصور ،طنز و مطايبه
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «كتابهاي ماروين موسرخه» ،دربردارنده داستاني با موضوع
طنزآميز و مدرسه است .در اين جلد ،ماروين موسرخه بعد از جشن تولد دوستش نيك ،در شب در
حياط پشتي خانه نيك به تماشاي آسمان مشغول ميشود .ناگهان چيزي شبيه كيك تولد پرنده
ميبيند .فرداي آن شب و به دنبال اين ماجرا ،هم شاگردي جديدي به نام جو وارد مدرسه ميشود.
جو با ماروين دوست ميشود و او را با تجربهها و دنياي جديدي آشنا ميكند.

 .412ساكر ،لوئيس .ماروين موسرخه و نپه مرگبار .اعظم جوزداني .تهران :پنجره،1392 ،
 88ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانها ،ادبيات نوجوانان ،ترجمهها
چکیده :تپه مرگبار آزمايش نهايي شجاعت است .بر اساس افسانهها ،آدمها کمي بدون آنکه سقوط
کنند بر شيب تند و خطرناک آن تپه غلبه کردهاند .ماروين ميخواهد از عهده اين کار برآيد و اگر
موفق شود ،قهرمان است .داستان پيش رو که براي نوجوانان  10تا  15سال تدوين شده است،
زباني طنزگونه دارد.

 .413ريز ،لزلي .کوچه هاپوها :ماره مارو خنک کرد .مليحه يوسفي .تهران :ناريا24 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي زندگي ،حل مشکل
چکیده :بچهها هر چه بزرگتر ميشوند ميآموزند مشکالتشان را حل کنند .کتاب «ماره ما رو
خنک کرد» جلد چهارم از مجموعه «کوچه هاپوها» است .در اين کتاب ميخوانيم :هاپوها به شدت
گرمشان شده بود و دنبال آبي براي خنک شدن ميگشتند ،اما آبي نبود تا اينکه به طور اتفاقي
شيلنگ آبي پيداکردند و با آب آن خنک شدند .آنها باالخره توانستند مشکلشان را حل کنند.
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 .414شعباننژاد ،افسانه .قصهاي كه دوستش دارم :ماست شيرين .تهران :پيدايش،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ماست ،قصههاي تخيلي ،داستانهاي آموزنده
چکیده :خوب است بزرگترها به کودکان بياموزند که هر کاري وقت و جاي متناسب خودش را
دارد .کتاب «ماست شيرين» از مجموعه «قصهاي که دوستش دارم» ،داستاني است اخالقي درباره
ماست شيريني که به کسي اجازه نميدهد آن را بخورد ،زيرا ميخواهد قدرش دانسته شود ،اما در
نهايت که ترش ميشود ،ديگر کسي عالقهاي به خوردن آن ندارد.

 .415باباجاني ،علي .ماشين هويجي اوف شده .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،
 28 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان ،ادبيات كودكان ،آموزش بيمه
چکیده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از حيوانات و بيمه آتشسوزي است که با زباني ساده و روان
براي كودكان نگاشته شده است .در داستان ميخوانيم«« :خانم کالغه» بهکل جنگل خبر داد که
ت ديده بود و روباه و
ماشين «آقا خرگوشه» تصادف کرده است .ماشين «آقا خرگوشه» خيلي خسار 
گرگ هم او را مسخره ميکردند .اما چند روز بعد ماشين «آقا خرگوشه» سالم بود .آقا روباهه تعجب
کرد و پرسيد :پول تعمير را از کجا آوردي؟ خرگوشه گفت که ماشين من بيمه است».

 .416بومون ،اميلي .ماشينبازي .راضيه خوئيني .تهران :قدياني 44 ،1393 ،ص ،بياضي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :مشاغل ،بازيها ،داستانها
چکیده :اين کتاب حاوي چند داستان کوتاه و کودکانه درباه مشاغل آتشنشاني ،قايقراني،
موتورسواري و رانندگي است .در هر داستان کودکان با وظايف هر شغل و وسايلي که با آن سروکار
دارند آشنا ميشوند .هر بخش از کتاب با تصاوير رنگي و شکلهاي کودکانه همراه شده است.
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 .417سيدآبادي ،علياصغر .قصههاي بز زنگوله پا :مامان بزي پشت در است .تهران :منظومه
خرد 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان ،افسانههاي عامه ،بز زنگولهپا
چکیده :قصه براي كودكان جالب و آموزنده است .بچهها قصهها را باور ميكنند و از آنها درس
ميگيرند .در كتاب« مامان بزي پشت در است» ،اولين جلد از مجموعه كتابهاي «قصههاي بز
زنگوله پا» ،بچهها بعد از شنيدن قص ه بز زنگولهپاي معروف تحت تأثير ماجراهاي داستان قرار
ميگيرند و اتفاقات جالبي بين آنها و مادرشان ميافتد.

 .418پيگناتارو ،آنا .مامان چقدر دوستم داري؟ .متين گلميرزايي .تهران :نقشگستران
سرمدي 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ارتباط مادر و کودک ،ادبيات کودک
چکیده :در اين داستان خرس کوچولوي قهوهاي ،به همراه مادر به جنگل پر از تمشک ميرسند
تا براي هميشه در آنجا زندگي کنند .خرس قهوهاي براي اينکه از دوستداشتن مادر مطمئن
شود ،ميپرسد که مادرش چهقدر او را دوست دارد .خرس مادر براي او مثالهاي زيبايي از اندازه
دوستداشتن خرس قهوهاي ميآورد و او را شگفتزده ميکند.

 .419پروانهپور ،مجيد .ماهي سياه كوچولوي اصفهاني .تهران :سازوكار /نقش شمسه،1392 ،
 64ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،اصفهان ،آثار تاريخي ،ايرانشناسي
يوسه پل زندگي ميكند ،آرزو دارد به
چکیده :ماهي سياه كوچكي كه در رودخانهاي نزديك س 
دنياي خارج از آب برود و با اصفهان و مردمانش آشنا شود تا اينكه روزي پسربچهاي او را ميگيرد و
ماهي كوچولو همراه او به آروزيش ميرسد .كتاب با هدف آشنا كردن كودك و نوجوان با شهرهاي
ايران ،و در اين داستان با محوريت اصفهان ،تهيه شده است.
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 .420كلهر ،مژگان .ماهيگير و بهار .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1392 ،
 40ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،بهار ،اميد و انتظار
چکیده :در اين اثر مص ّور ،داستاني تخيلي براي كودكان نقل شده است .در اين داستان ،ماجراي
ماهيگيري روايت شده که منتظر بهار است .ماهيگير هرچه صبر ميکند بهار نميآيد ،تا اينکه
تصميم ميگيرد خودش به دنبال بهار برود .او با کمک ماهي قرمز کوچک خود به دريا ميرود و
بهار را پيدا ميکند .اين کتاب ،همراه با تصاوير جذاب و زيبا ،با هدف تقويت نيروي تخيل کودکان
و آموزش مفاهيم اميد و انتظار تأليف شده است.

 .421حبيبي ،حامد .شب هزار و دوم :ماهيگير و غول خمره و يك داستان ديگر .تهران:
چكه 56 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،افسانههاي کهن ،ادبيات کودکان ،داستانهاي هزار و يک شب
چکیده :در اين کتاب،دو داستان از داستانهاي هزار و يک شب به زبان طنز و با روايتي ديگر نيز
آمده است .شهريار پس از گذشت هزار و يک شب ،باز هم شهرزاد را که اينک صاحب سه فرزند به
نامهاي آبنوس ،سيفالملوک و حيفالملوک است ،مجبور به قصه گفتن ميکند .فرزندان شهرزاد
در کنار مادرشان نشستهاند و به قص ه او گوش ميدهند .هرجا که شهرزاد از گفتن قصه باز ميماند،
دخترش آبنوس قصه را به دست ميگيرد و دوباره شهرزاد آن را ادامه ميدهد.

 .422شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :ماهيها و ماهيخوار .تهران:
قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان آموزنده ،قصه مصور ،ادبيات کودک و نوجوان ،پروين اعتصامي
چکیده« :ماهيها و ماهيخوار» جلد سوم از مجموعه «قصههاي تصويري از پروين اعتصامي»
است .در اين داستان مرغ ماهيخوار پير و ضعيف شده و قدرت شکار ندارد .او سعي ميکند ماهي
کوچکي را فريب دهد ،اما ماهي کوچک که با حرفهاي مادر از خطرهاي دشمنش ،يعني مرغ
ماهيخوار باخبر شده ،با زيرکي خود را از دام او ميرهاند.
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 .423سرشار ،محمدرضا .مباني ادبيات كودك و نوجوان .تهران :كانون انديشه جوان،1392 ،
 134ص ،جيبي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :داستاننويسي ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :اين اثر دفتر چهارم از مجموعه کتابهاي «درباره ادبيات داستاني» است که به مباني
ادبيات کودک و نوجوان در چهار بخش ميپردازد :در بخش اول مفهوم ادبيات کودک و نوجوان و
نظريههاي مربوط به آن بيان شده است .در بخش دوم اهداف اصلي و فرعي ادبيات کودک و نوجوان
آمده است .در بخش سوم کتاب اصول ادبيات کودک و نوجوان و در بخش چهارم تعريفي از ادبيات
کودک و نوجوان آورده شده است.

 .424هولتسينگ ،هربرت .مترسك توماس .ندا درفش كاوياني .تهران :باد 74 ،1393 ،ص،
رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك
چکیده :در اين داستان ،توبياس كشاورزي است كه مزرعه كلم دارد .همسر و فرزندش سيمون
اورزل و خدمتكارش گوستاو با او زندگي ميكنند .به دستور توبياس ،گوستاو با كمك سيمون و
اورزل ،مترسكي بهنام توماس ميسازند تا از شر گنجشكها خالص شوند .مترسك توماس هر
روز و شب با ماجراهايي جالب مواجه ميشود و توانايي فهميدن حرفهاي انسانها و حيوانات را
دارد .عاقبت در حاليكه او منتظر پاداش خود است ،در فصل كلمچيني تصميمي ناخوشايند براي
او گرفته ميشود.
 .425واثقي ،بهروز .كودك و مهارتهاي زندگي :مجسمهی دوستي .تهران :ابوعطا،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان ،داستان مصور ،داستان پرورشي ،دوستيابي
چکیده :کتاب حاضر ،از مجموعه «کودک و مهارتهاي زندگي (مجموعه کتابهاي سيمرغ)»
دربردارنده داستان با موضوع پرورش مهارتهاي اجتماعي در کودکان ،با محوريت دوستيابي است.
در اين داستان ستاره و سياوش به جشن تولد مسعود ،دوست سياوش دعوت ميشوند .ستاره که
دليلي براي پيدا کردن دوست جديد براي خود ندارد ،تنها شده است .مادربزرگ براي او قصهاي از
خرس جهانگرد و مسابقه ابتکاري که وي اجرا ميکند ،تعريف ميکند و ستاره با داليل پيدا کردن
دوست جديد و چگونگي دوستي آشنا ميشود.
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 .426راستي ،مجيد .مجموعه داستانكها .تهران :دانش نگار 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،داستان کوتاه ،ادبيات کودکان
چکیده :مجموع ه حاضر شامل هشت داستان کوتاه است .در داستان ستاره و گيالس ،ستارهاي
از آسمان گيالسها را روي شاخه درخت ميبيند .از آسمان پايين ميآيد ،گيالسها را برميدارد و
روي گوشهايش ميگذارد ،و دوباره به آسمان ميرود .ستارههاي ديگر هم با ديدن گوشوارههاي
ستاره ،به پايين و روي شاخهها ميآيند.

 .427هلمور ،جيم .ماجراهاي اسب راه راهي :محكم نگه دار اسب راه راهي .مژگان شيخي.
تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شب ،قصه ،اسباببازي
چکیده :شب و رازهايش معمو ًال كودكان را نگران ميكند و به فكر واميدارد .كتاب «محكم
نگهدار اسب راهراهي!» ،سومين جلد از مجموع ه سه جلدي «ماجراهاي اسب راهراهي» به بيان
موضوع شب و ماجراهاي درون آن ميپردازد .يكي از شبهايي كه همه خواباند و همه جا تاريك
مغازه اسباببازي فروشي باران ميبارد و حيوانات با
است ،اتفاقات عجيب و غريبي ميافتد؛ در 
همكاري و كمك به يكديگر ،مشكل را حل ميكنند.

 .428بيگدلو ،غزاله .مداد بنفش .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 24 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،دوستي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :در اين داستان مداد قرمز ،مداد آبي را دوست دارد .مداد قرمز تمام تالش خود را براي
جلبتوجه و محبت مداد آبي ميكند و براي او هديههاي قرمزرنگ ميكشد .مداد آبي كه در فكر
كشيدن رؤياهاي خودش است ،هديههاي مداد قرمز را نميبيند .تا اينكه مداد قرمز كوچك ميشود
و ميافتد .با افتادن مداد قرمز ،مداد آبي متوجه عالقه مداد قرمز و هديههاي او ميشود و سعي
ميكند غفلت خود را جبران كند .اين كار باعث بهوجود آمدن رنگهاي بنفش ميشود.
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 .429شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :مرد فقير و سكههاي طال.
تهران :قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان فارسي ،اشعار پروين اعتصامي ،قص ه تصويري ،ادبيات کودکان ،داستان
آموزشي
چکیده :جلد هفتم از مجموع ه «قصههاي تصويري از پروين اعتصامي» به نام«مرد فقير و
سکههاي طال» داستان پيرمرد ناتوان و از کار افتادهاي است که با دختر و پسر بيمارش زندگي
فقيرانهاي را ميگذرانند .روزي دهقاني مقداري گندم به او ميدهد .وقتي پيرمرد در جستوجوي
راهي براي فروش گندم و تبديل آن به پول و خريد مايحتاج است ،در مييابد که پيراهنش باز شده
و گندمهايش ريخته است .در اين هنگام شروع به شکايت نزد خداوند ميکند اما با ماجرايي روبهرو
ميشود که حکمت خداوند را در اين بال در مييابد و شاکر خداوند ميشود.

 .430رضايي كهريز ،بهروز .قصههاي خدا :مردي در آتش .تهران :طاليي 16 ،1393 ،ص،
خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي مصور ،داستان پيامبران ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :مردي در آتش» ،جلد چهارم از مجموعه «قصههاي خدا» ،دربردارنده داستاني با موضوع
مذهبي است .در اين جلد داستان مبارزه حضرت ابراهيم(ع) با بتپرستي ،شكستن بت بزرگ و
حوادث بعد از آن ،با هدف آشنا كردن مخاطب كودك و نوجوان با قصص قرآني ارائه شده است.

 .431رضاييكهريز ،بهروز .قصههاي خدا :مردي در شكم نهنگ .تهران :طاليي16 ،1393 ،
ص ،خشتي کوچک
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور مذهبي ،داستان پيامبران ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد هشتم از مجموعه «قصههاي خدا» ،دربردارنده داستاني با موضوع
مذهبي است .در اين جلد داستان تالشهاي بينتيجه حضرت يونس(ع) براي ايمان آوردن مردم به
خدا ،زندگي او در شكم نهنگ و برخي حوادث ديگر زندگي حضرت يونس(ع) با هدف آشنا كردن
مخاطب كودك و نوجوان با قصص قرآني به رشته تحرير درآمده است.
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 .432راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :مرغ تخم طال و كشاورز طمعكار.
تهران :ذكر 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
ش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودك
کلمات کلیدی :مرغ تخم طال ،داستان مصور ،آموز 
چکیده :كتاب حاضر ،جلد دوازدهم از مجموعه «قصههاي پندآموز براي كودكان» ،دربردارنده
داستاني آموزنده در ابعاد تربيتي -اخالقي (در اين جلد طمعكاري)است .در اين داستان ،كشاورزي
مرغي از بازار ميخرد .مرغ هر روز براي او و همسرش يك تخم طال ميگذارد و آنها را ثروتمند
ميكند .اما كشاورز و همسرش براي به دست آوردن تمامي طالهاي موجود در شكم مرغ او را
ميكشند و نه تنها طاليي به دست نميآورند ،بلكه روزي يك تخم طال را نيز از دست ميدهند.

 .433فيضآبادي ،زهره .داستانهاي كليله و دمنه :مرغابيها و گل زيبا .تهران :برف،1393 ،
 12ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان كوتاه ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :اين داستان آموزنده از كليله و دمنه اقتباس شده است .عدهاي مرغابي در آرامش البهالي
شاخههاي درخت بزرگي زندگي ميكنند .روزي مرغابي پير يك گياه كوچك ميبيند .جغد دانا
مرغابي پير را از عواقب رشد گياه آگاه ميكند .وقتي مرغابي پير ميخواهد گياه كوچك را از ريشه
درآورد ،با ممانعت شديد مرغابيهاي ديگر مواجه ميشود .تا اينكه گياه رشد ميكند و آنها را دچار
دردسر ميكند.

 .434استيمسون ،جون .قصههاي دوستداشتني دنيا :مرغك قرمزي و روباه ناقال .علي
كاشفي خوانساري .تهران :قدياني 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
ن مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
کلمات کلیدی :داستا 
چکیده« :مرغك قرمزي و روباه ناقال» ،جلد سيزدهم از مجموعه «قصههاي دوست داشتني دنيا»،
دربردارنده داستاني با موضوع حيوانات است .در اين داستان مرغ قرمز زيرك وسط جنگل بزرگ خانه
دارد .روباه بدجنسي بعد از چند بار شكست ،سرانجام مرغك قرمزي را شكار ميكند و در كيسهاي
ميگذارد تا او را در آب جوش در خانهاش بپزد .اما وقتي روباه براي استراحت به خواب ميرود،
مرغك قرمزي با نقشهاي خود را نجات ميدهد .
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 .435احمدي ،احمدرضا .مزرعه گلهاي آفتابگردان .تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 42 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :نثر نوجوان ،داستان تخيلي ،صلح و دوستي
ن شده است .در
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده نثري شعرگونه است که براي كودكان تدوي 
اين اثر مضاميني چون صلح ،طبيعت ،نظام جهان ،دنياي کودکان ،جنگ و عواقب آن و  ...با زباني
روان و تصاويري ج ّذاب به تصوير كشيده شده است.

 .436راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :مسابقهی خرگوش و الك پشت.
تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودك
چکیده :كتاب حاضر ،جلد هفتم از مجموعه «قصههاي پند آموز براي كودكان» ،دربردارنده
داستاني آموزنده در ابعاد تربيتي -اخالقي است .در اين جلد ،خرگوشي ادعا ميكند كه ميتواند تندتر
از الكپشت به هدف برسد .آنها مسابقهاي ترتيب ميدهند .وقتي خرگوش مغرور براي استراحت
به خواب ميرود ،الكپشت آهسته به مقصد ميرسد و برنده ميشود.

 .437شيخي ،مژگان .قصههايي از امام رضا (ع) :مسافران مدينه .تهران :قدياني12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :پيروي ،امام رضا (ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :پيروي و حرفشنوي از بزرگان ديني بارها در احاديث و سخنان امامان مورد توجه و توصيه
بوده است .در كتاب «مسافران مدينه» از مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام رضا (ع)» ،ماجراي
ديدار تعدادي از پيروان پيامبر و امام علي(ع) را ميخوانيد كه ميخواهند به ديدار امام رضا(ع) بروند،
اما او آنها را به حضور نميطلبد ،زيرا به دستورات امامشان عمل نكردهاند.
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 .438مالمحمدي ،مجيد .قصههايي از امام صادق (ع) :مگسي كه از خليفه نميترسيد.
تهران :قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :قدرت خداوند ،امام صادق(ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :قدرت خداوند باالتر از هر قدرتي است .گاه دشمنان اسالم ميخواهند با اعمال زور در برابر
دستورات خداوند ايستادگي كنند و بندگان خدا را آزار دهند .كتاب «مگسي كه از خليفه نميترسيد»
از مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام صادق(ع)» ،در قالب داستاني به زبان كودكانه ،اين موضوع
را به تصوير ميكشد .در اين داستان ميخوانيم كه خليفه چنان ناتوان است كه حتي نميتواند يك
مگس را از بين ببرد.

 .439مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :ملودي پري موسيقي .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،قصه پريان ،ادبيات جهان ،پر موسيقي
چکیده :كتاب حاضر ،جلد شانزدهم از مجموعه «جادوي رنگينكمان» ،دربردارنده داستاني تخيلي
است .در اين داستان كيف جادويي ملودي پري موسيقي ،به سرقت رفته است .ملودي بدون كيف
جادويي نميتواند آهنگي اجرا كند .ريچل و كريستي براي يافتن كيف جادويي ملودي به كمك وي
ميشتابند و وارد ماجراهاي جديدي ميشوند.

 .440سريواستاو ،سيگران .من از تو بهترم .تهران :اميركبير 24 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان ميكي از خواهرش بزرگتر است .او ادعا دارد كه در همه موارد زندگي
از خواهرش بهتر و زيركتر است .تا اينكه بر اثر اتفاقي و با ديدن همدلي خواهرش ،دست از
خودستايي ميكشد و به شيوه بهتري با خواهرش رفتار ميكند .كتاب با هدف آموزش رفتار بهينه
خواهران و برادران ،براي مخاطب كودك و نوجوان ،تهيه شده است.
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 .441حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت (ع) را دوست دارم :من امام حسن عسگري (ع)
را دوست دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مذهبی ،داستان مصور ،امام حسن عسگري(ع)،
زندگي ائمه معصومين
چکیده« :من امام حسن عسگري(ع) را دوست دارم» جلد سيزدهم از مجموعه چهارده جلدي «من
اهلبيت(ع) را دوست دارم» است .اين جلد به معرفي امام حسن عسگري(ع) ،ابعاد شخصيتي ،مقام
معنوي ،سبك زندگي ،افكار و انديشهها ،سخنان و جنبههاي تاريخي زمان ايشان اختصاص دارد.

 .442حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت (ع) را دوست دارم :من امام حسن(ع) را دوست
دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي ،ادبيات كودك و نوجوان ،زندگي امام حسن(ع)
چکیده :كتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموعه «من اهل بيت(ع) را دوست دارم» ،دربردارنده
داستاني با موضوع مذهبي است .در اين جلد داستان زندگي امام حسن(ع) از جنبههاي تاريخي،
مقام معنوي ،سبك زندگي ،شخصيت مذهبي و همچنين افكار و انديشهها و سخنان ايشان بيان
شده است.

 .443حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت (ع) را دوست دارم :من امام حسين (ع) را
دوست دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مذهبي ،داستان مصور
چکیده« :من امام حسين(ع) را دوست دارم» جلد پنجم از مجموعه چهارده جلدي «من اهل
بيت(ع) را دوست دارم» است .اين جلد به معرفي امام حسين(ع) و آشنا كردن كودكان و نوجوانان
با ابعاد شخصيتي ،مقام معنوي ،سبك زندگي ،افكار و سخنان و جنبههاي تاريخي زمان ايشان
اختصاص دارد.
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 .444حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت(ع )را دوست دارم :من امام زمان(ع) را دوست
دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مذهبي ،داستان مصور ،امام زمان(عج) ،زندگي
ائمه معصومين
چکیده :جلد چهاردهم از مجموعه «من اهلبيت(عرا دوست دارم» به معرفي امام زمان(عج) ،ابعاد
شخصيتي ،مقام معنوي ،سبك زندگي ،افكار و انديشهها ،سخنان و جنبههاي تاريخي زمان ايشان
پرداخته شده است.

 .445حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت (ع) را دوست دارم :من امام صادق (ع) را
دوست دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي ،ادبيات كودك و نوجوان ،زندگي امام صادق(ع)
چکیده :در جلد هشتم از مجموعه «من اهل بيت(ع) را دوست دارم» داستان زندگي امام صادق(ع)
از جنبههاي تاريخي ،شخصيت مذهبي ،سبك زندگي ،مقام معنوي و همچنين افكار و انديشهها و
سخنان ايشان بيان شده است.

 .446حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت را دوست دارم :من امام علي(ع) را دوست
دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،زندگي حضرت علي(ع)
چکیده :جلد دوم از مجموعه چهارده جلدي «من اهلبيت(ع) را دوست دارم» به معرفي امام
علي(ع) ،امام اول شيعيان و ابعاد شخصيتي مقام معنوي ،سبك زندگي ،افكار و انديشهها ،سخنان و
جنبههاي تاريخي زمان ايشان اختصاص دارد.

دوره آموزش ابتدايي  /17داستان 169
 .447حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت (ع) را دوست دارم :من حضرت زهرا (س) را
دوست دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،داستان مذهبی ،حضرت زهرا(س)،
زندگي ائمه معصومين
چکیده :جلد سوم از مجموعه چهارده جلدي «من اهلبيت(ع) را دوست دارم» به معرفي حضرت
زهرا(س) ،ابعاد شخصيتي ،مقام معنوي ،سبك زندگي ،افكار و انديشه ،سخنان و جنبههاي تاريخي
زمان ايشان اختصاص دارد.

 .448حيدري ابهري ،غالمرضا .من اهل بيت را دوست دارم :من حضرت محمد (ص) را
دوست دارم .قم :جمال 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،زندگي حضرت محمد(ص) ،ادبيات كودك و نوجوان
ل بيت(ع) را دوست دارم» ،به معرفي حضرت
چکیده :جلد اول از مجموعه چهارده جلدي «من اه 
محمد(ص) ،و شخصيت ،مقام معنوي ،سبك زندگي ،افكار و انديشه ايشان متناسب با مخاطب
كودك و نوجوان اختصاص دارد.

 .449مالمحمدي ،مجيد .من عيد قربان هستم .تهران :نواي مدرسه 16 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،عيد قربان ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،جلد اول از مجموعه «عيدهاي اسالمي» است .در اين جلد ،براي آشنايي
كودكان با عيدهاي اسالمي ،تاريخچه بهوجود آمدن عيدقربان ،ماجراهاي حضرت ابراهيم (ع)،
اسماعيل(ع) ،هاجر و آزمايشهاي الهي و مراسم عي د قربان بيان شده است.
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 .450روبارد ،جدا .من و بابابزرگ دوست داشتنيام .ژاله نويني .تهران :نقشگستران
سرمدي 28 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :دفترچه خاطرات ،پدر بزرگها و نوهها ،نقاشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :اين کتاب خاطرات است .در آن از کودکان خواسته ميشود که نام پدر بزرگ ،محل
زندگي ،کتابهايي را که دوست دارد ،هديههاي پدر بزرگ و  ...را يادداشت کنند و شکل پدر بزرگ
و نحوه ارتباط خود را با پدر بزرگ نقاشي کنند .اين کتاب ،براي آشنا کردن کودکان با نحوه ارتباط
با پدر بزرگها و لذت بردن از کنار آنها بودن مفيد است.

 .451راستي ،مجيد .قصهها و تصويرها :من و فيل من .تهران :پيدايش 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :بازي ،دوستي با حيوانات ،بازي ،قايمباشک
چکیده :بازي کردن با حيوانات از آرزوهاي کودکان است .آنها در تخيالتشان با حيوانات بازي
و زندگي ميکنند .كتاب «من و فيل من» از مجموعه «قصهها و تصويرها» داستان کودکي را
شرحميدهد که با يک فيل دوست است .آندو با هم قايمباشک بازي ميکنند.

 .452باتو ،اريك .من يك نخودفرنگي متفاوتم .ركسانا سپهر .تهران :مبتكران،1393 ،
 32ص ،بياضي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،تفاوتهاي فردي ،نخود فرنگي
چکیده :انسانها متفاوت بودن را دوست دارند .در كتاب «من يك نخود فرنگي متفاوتم» داستاني
تخيلي از آرزوي ديرينه تفاوت داشتن با ديگران و خارقالعاده بودن ميخوانيم؛ البته در قالب
شخصيت يك نخود فرنگي .او سعيميكند با تقليد حركات و شكل حيوانات ،مانند آنها شود.
نويسنده كتاب حاضر به اين ترتيب ذهن كودك را به چالش ميكشد تا بكوشد بهتر و مؤثرتر باشد.
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 .453هلمور ،جيم .ماجراهاي اسب راه راهي :مواظب باش اسب راه راهي .مژگان شيخي.
تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شب ،قصه ،اسباببازي
چکیده :كودكان معمو ًال درباره شب و رازهاي درون آن اظهار نگراني ميكنند .كتاب «مواظب
باش اسب راهراهي!» ،دومين جلد از مجموعه كتابهاي «ماجراهاي اسب راهراهي» به بيان موضوع
شب و ماجراهاي درون آن ميپردازد .وقتي همه خواباند و همه جا تاريك است ،اتفاقات عجيب
و غريبي ميافتد .مخاطب اين كتاب درباره گمشدن يك كليد و پيداشدن آن ،در اثر همكاري
عروسكها با هم ،قصهاي ميخواند.

 .454بومون ،اميلي .ماشينبازي :موتورسواري ميكنم .راضيه خوئيني .تهران :قدياني،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :بازيهاي کودکان ،آشنايي با مشاغل
چکیده :كتابهاي مجموعه «ماشين بازي» با هدف آشنا کردن کودکان  5تا  10ساله با مشاغل
تهيه شدهاند .در جلد چهارم اين مجموعه ،شخصيت داستان «مارکر» کودکان را با موتورسواري،
قطعات و وسايل ايمني آن ،راهنماييهاي ايمنساز ،خطرات موتورسواري و  ...آشنا ميکند.

 .455پورشعبان ،آرش .مورچه و درخت سيب .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،
 24 ،1391ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،غم و شادي
چکیده :مورچه شماره  1234دانه سيبي را كه دختركي گاز زده است ،به النه ميبرد .بعد از مدتي
دانه سيب رشد ميكند و باعث دردسر مورچهها ميشود .با گذشت زمان رويدادهاي خوشايندي ب ه
وقوع ميپيوندد و باعث شادي مورچهها ميشود.
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 .456شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از پروين اعتصامي :مورچهاي كه ميخواست فيل
باشد .تهران :قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،ادبيات کودکو نوجوان ،پروين اعتصامي ،آموزش مهارتهاي
زندگي
چکیده :جلد دوم از مجموعه «قصههاي تصويري پروين اعتصامي» ،با نام «مورچهاي که
ميخواست فيل باشد» ،ماجراي مورچهاي است که از زندگي روزمره ،بار بردن ،النه درست کردن و
ضعيف بودن خسته است .روزي او با ديدن فيلي بزرگ تصميم ميگيرد روش زندگي خود را تغيير
دهد و همچون فيل با قدرت زندگي کند .فيل بزرگ سعي ميکند به او روشهاي زندگي فيلها را
نشان دهد ،اما در ادامه ،ماجراي غيرقابل جبراني براي مورچه رخ ميدهد.
 .457راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :موش دانا .تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک،
 16 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودك
چکیده« :موش دانا» ،جلد هشتم از مجموعهقصههاي پندآموز براي كودكان ،دربردارنده داستاني
آموزنده در ابعاد تربيتي -اخالقي (در اين جلد ،انديشيدن قبل از حرف و عمل) است .در اين داستان،
موش دانا و كم حرفي با سوار شدن به گاري آسيابان ،سر از شيرينيپزي درميآورد .او با موشهاي
ديگر دوست ميشود .موشها او را به دليل كم حرفي نادان ميشمارند ،اما روزي كه با نقشه و تدبير
موش دانا از خورده شدن توسط گربه نجات پيدا ميكنند ،به دانايي و عقل او پي ميبرند.

 .458پاتر ،هلنبيتريكس .موش درختي .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان خانم موش درختي زير يك درخت زندگي ميكند .او خانه را بسيار تميز و
پاكيزه نگه ميدارد .روزي چند زنبور به خانه او ميآيند .ب ه دنبال آن آقاي جكسون ،قورباغه خيس
در جستوجوي عسل به خانه او ميآيد .خالصه خانه تميز خانم موش درختي با آمدن زنبورها و
آقاي جكسون بسيار كثيف ميشود و او براي حل اين مشكل دست به كار ميشود.
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 .459پاتر ،هلنبيتريكس .موش شهري .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان تيمي ويلي موش كوچكي است كه در يك باغ متولد شده است .روزي او
توسط گاريچي كه سبد سبزيجات را به شهر ميبرد سر از شهر درميآورد .او طي اتفاقاتي با جاني،
موش شهري و دوستانش آشنا ميشود .اما خيلي زود از غذاها ،صداها و رفتار موشهاي شهري
خسته ميشود و دوباره با سبد سبزيجات به روستا و باغ خود باز ميگردد.

 .460پاتر ،هلنبيتريكس .موشهاي ناقال .رضا قرباني .تهران :آبرنگ 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق
چکیده :در اين داستان دو عروسك به نامهاي لوسيندا و جِين در خانه عروسكي زيبايي زندگي
ميكنند .روزي آن دو از خانه بيرون ميروند .موشهاي ناقال ،تام انگشتي ،و همسرش هونكامونكا،
وارد خانه عروسكي ميشوند .آنها شروع به شكستن وسايل و غذاهاي پالستيكي ميكنند ،اما
مدتي بعد از كار خود پشيمان ميشوند و تصميم ميگيرند كارهاي خود را جبران كنند.

 .461اورنگ ،طوبا .موشي كه تنها بود .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،1393 ،
 16ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :اتحاد ،حيوانات
چکیده :بهتر است از كودكي بچهها را با فايدههاي همكاري و گروهي كاركردن آشنا كرد و
مهارتهاي اين رفتار را به آنان آموخت .نويسنده در كتاب «موشي كه تنها بود» اين نكته را مورد
توجه قرارداده است و ميكوشد در قالب داستاني درباره حيوانات يك مزرعه ،به عاقبت نه چندان
خوشايند همكاري نكردن بپردازد .موش اين داستان از وجود تلهاي در مزرعه باخبر و نگران ميشود،
اما حيوانات براي از بين بردن تله به او كمكي نميكنند .عاقبت هم خودشان به دردسر ميافتند.
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 .462خاني ،مهدي .مهار هيوالي  20ميليون تني .تهران :آواي قلم 40 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات نوجوان و جوانان ،محيط زيست ،بازيافت ،داستان آموزشي
چکیده :اين جلد از مجموعه «كتاب هاي بيداري» به موضوع آشنايي با پسماندهاي شهري و
روستايي با رويكرد كاهش توليد و تفكيك در مبدأ اختصاص دارد .در اين كتاب بهصورت داستاني،
مخاطب با مباحث و خطرات زيستمحيطي ،چگونگي جمعآوري زبالهها ،موارد استفاده و بازيافت
زباله ،مزاياي تفكيك در مبدأ ،و همچنين با چگونگي و راهكارهاي كاهش توليد پسماند در خانه،
محل كار ،مدرسه و  ...آشنا ميشود.

 .463جام شير ،منصور .مهربانيها .تهران :نگارينه 88 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،مهرباني ،آموزش اخالق ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب «مهربانيها» مجموعه داستانهاي كوتاه و آموزنده درباره موضوعاتي چون
نيكي ،احسان ،انديشيدن ،هديهدادن ،عمل به قول ،احترام ،همكاري و همچنين موضوعاتي چون
دروغگويي ،فريبكاري ،آزار و  ...است .داستانها با هدف ترويج و بيان مزاياي نيكي و اخالق
پسنديده ،و همچنين كاهش زشتيها و اخالق ناپسند در روابط بين فردي و جامعه نگارش يافتهاند.

 .464مرزوقي ،محمدرضا .مهمان صورتي .تهران :اميركبير 32 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،فالمينگو ،تاالب انزلي
چکیده :در داستان «مهمان صورتي» از مجموعه «قصههاي تاالب» ،ماني و مينا خواهر و برادري
هستند كه زبان حيوانات را ميفهمند .پدر آنها مسئول نگهداري از تاالب انزلي و پرندگان آن است.
اين بار ماني و مينا ،با پرندهاي ب ه نام «فالمينگو» و ويژگيهاي آنها آشنا ميشوند و ماجراهاي
جالبي برايشان رخ ميدهد.
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 .465كاشفي خوانساري ،علي .مهمان كوچك .تهران :اميركبير 28 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :آموزش مذهبي ،داستان مصور ،حضرت محمد(ص) ،ادبيات كودك و نوجوان،
زندگينامه
چکیده :كتاب «مهمان كوچك» دربردارنده داستاني با موضوع مذهبي است .در اين داستان يكي
از ثروتمندان مكه كه طبق رسوم بايد به اندازه بار پنج شتر ،گندم پرداخت كند ،از دادن سهم خود
امتناع ميكند و با افرادي كه براي گرفتن گندم آمدهاند ،به تندي برخورد ميكند .محمد (ص) كه
در اين زمان نوجوان است ،به عنوان ميهمان به خانه مرد ثروتمند ميآيد و با برخورد همراه باشفقت
و مهرباني ،مرد را راضي به پرداخت سهم خود ميكند.

 .466باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي اسبابکشي ميکند .آمنه اميرخاني .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :اسبابکشي ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :کودکان در قالب قصه ميتوانند مهارتهاي زندگي اجتماعي را بياموزند .در كتاب «نادي
اسبابکشي ميکند» ميخوانيم« :نادي و خرسي حوصلهشان سر رفته است .آنها براي اينکه حال
و هوايشان عوض شود ،تصميم ميگيرند خانه نادي را جابهجا کنند .اما در آخر مي فهمند که خانه
از اول در بهترين جا قرار داشته است.

 .467باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي سر به هوا .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته :خورشيد
خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :خوب گوش کردن ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :کودکان در قالب قصه ميتوانند مهارتهاي زندگي اجتماعي را بياموزند .در كتاب «نادي
سر به هوا» ،هفدهمين جلد از مجموعه « قصههاي نادي» ،ميخوانيم« :يکي از اسباببازيهاي
شهر اسباببازيها به جادوي خواب احتياج دارد .نادي ميخواهد در پيداکردن وسايل الزم به او
کمک کند ،اما به حرفهاي دوستش خوب گوش نميکند و همه چيز اشتباه ميشود.
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 .468باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي سکه طال پيدا ميکند .آمنه اميرخاني .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :درستکاري ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :كتاب «نادي سکه طال پيدا ميکند» به موضوع درستکاري ميپردازد :نادي که عالقه
زيادي به قطار دارد ،با سکههايي که در خيابان پيدا ميکند ،قطار مورد عالقهاش را ميخرد ،اما آن
سکهها مال خانم فرفره بودهاست و نادي بايد بين قطار و کار درست يکي را انتخاب کند

 .469باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و تاکسي جديد .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته:
خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :تاکسي ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :در كتاب «نادي و تاکسي جديد» ،بيستمين جلد از مجموعه « قصههاي نادي» ،آمده
است نادي صاحب تنها تاکسي شهر است ،اما دغل و کلک مي خواهند کار او را خراب کنند اين دو
شيطونک با سه چرخه عجيبشان مسافران را از دست نادي ميگيرند.

 .470باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و رنگينکمان .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته:
خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :رنگين کمان ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :در كتاب «نادي و رنگين کمان» ،هجدهمين جلد از مجموعه « قصههاي نادي» آمده
است :رنگين کمان قشنگي در آسمان ظاهر شده و دل مردم را شاد کرده است .گوش دراز ميگويد
يآورند،
در طرف ديگر رنگينکمان گنجي وجود دارد .نادي و خرسي گنج را پيدا ميکنند و با خود م 
اما اتفاقات ديگري هم ميافتد.
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 .471باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و زمانسنج جادويي .آمنه اميرخاني .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي ،همکاري
چکیده :كتاب «نادي و زمانسنج جادويي» دوازدهمين جلد از مجموعه « قصههاي نادي» ،به
يکي از مهارتهاي زندگي که همکاري و همياري است ،ميپردازد :کلک و دغل با اختراع جديد
خود شهر را به هم ريختهاند ،اما نادي و سگ کوچکش با کمک هم شهر را نجات ميدهند و مثل
هميشه نقشه اين دو شيطان بدجنس را نقش بر آب ميکنند.

 .472باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و قرعهکشي بزرگ .آمنه اميرخاني .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :اسباببازي ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :در كتاب «نادي و قرعهکشي بزرگ» ميخوانيم که چطور ميتوان دوستان واقعي را
شناخت و آنها را براي بازي و تفريح انتخاب کرد .نادي در اين داستان يک رفتار خاص از خود بروز
ميدهد و اين تصميمگيري او همه دوستانش را هم راضي ميکند.

 .473باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و نمايش اسباببازيها .آمنه اميرخاني .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :نمايش ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
تويکمين جلد از مجموعه « قصههاي
چکیده :در كتاب «نادي و نمايش اسباببازيها» ،بيس 
نادي» آمده است« :امسال هم مثل هر سال در شهر اسباببازيها نمايشي بزرگ برگزار ميشود.
اما اين نمايش به يک رهبر احتياج دارد .چه کسي رهبر نمايش ميشود؟ آيا همه از نمايش راضي
خواهند بود؟».
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 .474باليتون ،انيد .قصههاي نادي :نادي و نيانبان سحرآميز .آمنه اميرخاني .اصفهان:
نوشته :خورشيد خانوم 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :خوشقولي ،داستانهاي تخيلي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده :در كتاب «نادي و نيانبان سحرآميز» ،چهاردهمين جلد از مجموعه « قصههاي نادي»،
آمده است« :نادي يک نيانبان سحرآميز ميگيرد و قول ميدهد که هر روز با آن بنوازد .اما او به
قولش عمل نميکند .ني انبان از دست نادي فرار ميکند و شهر را به هم ميريزد.

 .475حقپرست ،نورا .مجموعه قصههاي راه بهتر :نامه .مشهد :به نشر 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان مصور ،آموزش اخالق
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «قصههاي راه بهتر» ،دربردارنده پنج داستان كوتاه آموزنده است.
در اين مجموعه در قالب داستان كوتاه و روايتي از ائمهاطهار و معصومين(ع) ،كودكان با نكات
اخالقي و اجتماعي ،همچون بخشش ،هديه دادن ،ويژگي انسان با ايمان و ...آشنا ميشوند.

 .476صلواتيان ،محمدحسين .داستانهايي از مثنوي طاقديس :نردبان آسمان .تهران :منادي
تربيت 28 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :حكايت ،داستان عرفاني ،مثنوي مولوي ،داستان كوتاه ،ادبيات فارسي
چکیده« :نردبان آسمان» از مجموعه «داستانهايي از مثنوي طاقديس» ،دربردارنده چهار داستان
كوتاه با عنوانهاي« :سه اسب سفيد»« ،با دو باغ»« ،شغل دوم»« ،نردبان آسمان» است .در داستان
«نردبان آسمان» كدخدايي از روستا به شهر ميرود .او منارهاي را ميبيند و متعجب ميشود .مرد
حيلهگري مناره را نردبان خدا معرفي ميكند و با گرفتن چند سكه ،تخمي را به كدخدا ميدهد و از
وي ميخواهد كه آن را بكارد تا نردبان خدا برو َيد .كدخدا به روستا باز ميگردد و تخم را ميكارد در
حالي كه كدخدا و اهالي منتظر رويش نردبان هستند ،اتفاق غيرمنتظرهاي رخ ميدهد.
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 .477راستاني ،ژاله .قصههاي پندآموز براي كودكان :نصيحت خرس .تهران :ذکر :کتابهاي
قاصدک 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودكان و نوجوان
چکیده :در اين داستان ،خياط و نجاري به سفر ميروند .در جنگلي با پيرزني مواجه ميشوند .خياط
دوازده خمره عسل ميگيرد و قول ميدهد لباسهايي براي پيرزن بدوزد و بفرستد .سپس خياط و
نجار به روستايي ميرسند كه در آن ،خرسي وحشي به كلبههاي روستاييان حمله ميكند و آنها را
دچار وحشت ميسازد .خياط و نجار با گرفتن سكههاي طال قول ميدهند ،خرس را شكاركنند و
پوست آن را بياورند .اما وقتي به جنگل ميرسند ،با اتفاق غيرمنتظرهاي مواجه ميشوند.

 .478شيخي ،مژگان .قصههايي از امام رضا (ع) :نماز باران .تهران :قدياني 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :دعا ،امام رضا (ع) ،داستان مذهبي
چکیده« :دعا كردن» همواره در آيينهاي بسياري ،خصوص ًا اسالم سفارش شده است .در كتاب
«نماز باران » از مجموعه  10جلدي «قصههايي از امام رضا (ع)» داستاني را ميخوانيد كه ماجراي
آن را بارها شنيدهايد .امام رضا (ع)در زمان خالفت مأمون ،در جريان خشكسالي خراسان براي
نزول باران دعا ميكند .دعاي او برآورده ميشود و باران ميآيد .اينبار داستان را به زبان كودكانه
و ساده ميخوانيد.

 .479ليتل ،جسي .نمايش بزرگ .معصومه انصاريان .تهران :شهرقلم /چكه 40 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده :اين كتاب ،از مجموعهفروشگاه عروسكهاي جادويي ،دربردارنده داستاني با موضوع
تخيلي و جادوگري است .ويلو و فردي در فروشگاه عروسكهاي جادويي عمه سوزي هر روز
ماجراهاي جالبي تجربه ميكنند .در فروشگاه جادويي ،هر عروسك به دوستي مخصوص احتياج
دارد .در شهر «سامرتادن» نمايش بزرگي برپاست ،در اين ميان شهردار ناپديد ميشود .ويلو و
دوستانش احتمال ميدهند اين ماجرا زير سر عروسك جادويي خرابكار ،كروك ناقال باشد .آنها
براي پيدا كردن شهردار و لذت بردن دوباره از نمايش دست به كار ميشوند.
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 .480زعفرانلو ،شهرام .نوري در روشنايي تحليلي بر نقاشيهاي كودكان و نوجوانان
از حرم امام رضا(ع) .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 108 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :تفسير نقاشي ،نقاشي مذهبي ،امام رضا(ع) ،جشنواره نام و نشانههاي رضوي
چکیده :کتاب حاضر ،حاوي  50نقاشي از کودکان و نوجوانان سراسر کشور است .موضوع همه
نقاشيها ،زندگي و زيارتگاه امام رضا(ع) است که به بهان ه برگزاري جشنواره نامها و نشانههاي
رضوي کشيده شدهاند .اين جشنواره در سالهاي  1390و  1391به همت «کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان» استان آذربايجان غربي بهصورت کشوري برگزار شد.

 .481رضايي كهريز ،بهروز .قصههاي خدا :نوزادي كه حرف زد .تهران :طاليي،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان پيامبران ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده« :نوزادي كه حرف زد» دربردارنده داستاني با موضوع مذهبي است .در اين جلد داستان
حضرت عيسي (ع) ،دشمني يهوديان با حضرت مريم(ع) ،صحبت كردن حضرت عيسي (ع) در
گهواره ،معجزات او و ...با هدف آشنا كردن مخاطب كودك و نوجوان با قصص قرآني آمده است.

 .482ميركيايي ،مهدي .نيرنگ ،آريوبرزن .تهران :اميركبير 20 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :داستان تاريخي ،هخامنشيان ،ادبيات کودک و نوجوان ،سرداران ايراني
چکیده :داستان حاضر ماجراي نيروها و مقاومت يکي از سرداران ايران به نام آريوبرزن است .در
آخرين سالهاي حکومت هخامنشيان ،وقتي داريوش سوم ،پادشاه هخامنشيان ،در جنگ با اسکندر
مقدوني شکست ميخورد و فرار ميکند ،آريوبرزن و سربازان او تا آخرين نفس در مقابل اسکندر
مقاومت ميکنند و دستاوردهاي بسياري براي مردم ايران به ارمغان ميآورند.
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 .483بليد ،آدام .نبرد هيوالها :نيكسا ،زن مرگآور .محمد قصاع .تهران :قدياني104 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي و وحشتآور ،ادبيات نوجوانان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :کتاب «نيکسا ،زن مرگآور» ،جلد نوزدهم از مجموعه «نبرد هيوال» ،دربردارنده داستاني
با موضوع تخيلي و وحشتآور است .در اين داستان تاالدون چابک ارباب هيوالها و پدر تام است.
مالول ،جادوگر شياطين ،تکههاي خرده شده طلسم «آوانتيا» را دزديده است .و تاالدون بين دو
دنياي انسانها و ارواح سرگردان است .تام براي نجات پدر بايد با هيوالهاي روحي بجنگد.

 .484طاقديس ،سوسن .ماجراهاي خاله سوسكه و آقاموشه :واي واي يه تله موش آقا موشه
افتاده توش .تهران :ذكر 16 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شعر ،افسانه ،داستان ،مصور ،ادبيات كودكان
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموع ه ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه ،دربردارنده افسانهاي همراه با
شعر است .آقا موشه مثل هر روز از خانه خارج ميشود ،ولي برنميگردد .خانم سوسك به جستوجوي
او ميرود و او را افتاده در تله موش ميبيند .پس تالش خود را براي نجات وي آغاز ميكند.

 .485باليتون ،انيد .وردهاي جادويي و چند داستان ديگر .شادي دانشمند .اصفهان :نوشته:
خورشيد خانوم 104 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودک و نوجوان
چکیده :کتاب حاضر ،دربردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه ،با موضوع تخيلي است .در يكي از
داستانها شافل کوچولو وردهاي جادويي را که در پاکت هستند ،از مادر ميگيرد تا آنها را به خانم
فوکولي برساند .شافل در مسيرش با کوتوله بدجنس گرابيت و خواهرش «خب من هيچ وقت»
مواجه ميشود .آنها با ترفندي وردهاي جادويي را از شافل ميگيرند و توسط وردها آرزوهايي
ميکنند که به ضرر خودشان تمام ميشود.
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 .486قرباني برزي ،سارا .وقتي برکه دلش گرفت .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،
 24 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان ،كمك به ديگران
چکیده :در اين داستان خرگوش و دوستانش متوجه ميشوند كه بركه از چيزي ناراحت است و
ديگر عكس هيچكس را نشان نميدهد .هيچيك از حيوانات نميتوانند به علت ناراحتي بركه پي
ببرد تا اينكه رودخانه حيوانات را از جريان كور شدن بركه ،باخبر ميكند و از آنها براي نجات بركه
كمك ميخواهد.

 .487فلمينگ ،كنديس .وقتي سارا کواک کواک ميکند .مينو همداني .تهران :شرکت
انتشارات علمي و فرهنگي 40 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم و چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،پرندگان ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :در اين داستان طنزآميز ،سارا به پرندگان عالقه دارد .او از كودكي حركات و صداي پرندگان
را تقليد ميكند .وقتي به هشت سالگي ميرسد ،همراه مادر به «بورنئو» (جزيرهاي در مجمعالجزاير
اقيانوسه)سفر ميكند .هنر سارا باعث پيدا شدن پرندگان كمياب ميشود .اعضاي «انجمن جهاني
پرندگان» از او در پيدا كردن مرغابي سرصورتي كمك ميخواهند.

 .488پورمحمد ،محمدرضا .وكيل خدا .تهران :اميركبير 60 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،در بردارنده پنج داستان كوتاه است .در داستان وكيل خدا ،مردي زحمتكش
مدت پنجسال است كه بيماري قلبي دارد .وقتي حال او وخيم ميشود و به عمل جراحي با هزينه
سنگين احتياج پيدا ميكند .او ،همسر و پسر نوجوانش تالش نااميدانهاي را براي تهيه هزينه عمل
آغاز ميكنند .سرانجام با دكتري آشنا ميشوند كه در راه رضاي خدا ،هزينه عمل را ميدهد و خانواده
را از نگراني در ميآورد.
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 .489بدفورد ،ديويد .هاپولي شنا ياد ميگيره .فيروزه كاتب .تهران :نقشگستران سرمدي،
 28 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودک ،ارزش ياد گرفتن
چکیده :هاپولي بچه خرس قطبي بازيگوشي است .او آببازي را دوست دارد و از صبح تا شب در
چاله بچهخرسها شنا ميکند ،تا اينکه برادرانش او را به شنا کردن در دريا تشويق ميکنند .هاپولي
ابتدا ميترسد ،اما با کمک آموزش مک و مرغ ماهيخوار سرانجام جرئت ميکند و به شنا کردن
در دريا مشغول ميشود.

 .490مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :هاني پري آبنبات .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،قصه پريان ،ادبيات جهان ،پري آب نبات
چکیده« :هاني پري آب نبات» دربردارنده داستاني تخيلي است .در اين داستان كيف جادويي هاني
پري آب نبات به سرقت رفته است .هاني بدون كيف جادويياش نميتواند شيريني خوشمزهاي
درست كند .ريچل و كريستي براي كمك به هاني وارد ماجراهاي زيادي ميشوند.

 .491مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :هايلي پري باران .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 56 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،ادبيات كودكان
چکیده :بدون پر خالق باران هيچکاري از هايلي ،پري باران بر نميآيد .ريچل و کريستي تالش
براي پيدا کردن آخرين پر را آغاز کردهاند .اما سيلي همه جا را فراگرفته و ممکن است آنها نتوانند
به پر برسند .اين داستان يک ماجراي تخيلي را براي کودکان بازگو ميکند و با هدف تقويت قوه
خالقيت و آفرينندگي نگارش يافته است.
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ب بود .تهران :پيدايش،1393 ،
 .492شعباننژاد ،افسانه .قصهها و تصويرها :هپلي هپو خوا 
 12ص ،خشتي
مخاطب :كودك ،دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،شناخت حيوانات
چکیده :کودکان در قالب قصه ميتوانند نکات بسياري را بياموزند .كتاب «هپلي هپو خواب بود» از
مجموعه «قصهها و تصويرها» ،داستان موجودي خيالي است که اتفاق جالب و خيالانگيزي برايش
ميافتد .کودک براي درک ماجراي اين داستان بايد در عين خواندن ماجرا ،تصويرها را نيز دنبال
کند تا قصه را بفهمد.

 .493مدوز ،ديزي .جادوي رنگينكمان :هدر پري بنفش .شادي دبيري .تهران :زعفران،
 68 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،ادبيات فارسي ،داستانهاي تخيلي
چکیده :هدر ،پري بنفش از سرگيجه به حالت مرگ افتاده است .ريچل و کريستي بايد پري
رنگينکمان را نجات دهند .شايد اسبهاي چرخ و فلک بتوانند در نجات آخرين پري رنگينکمان
به ريچل و کريستي کمک کنند .اين کتاب حاوي داستاني تخيلي است که براي سرگرمي و تقويت
قوه خالقيت کودکان نگاشته شده است.

 .494بت ،تانياروباين .قصههاي ماندگار :هديه پري .شهابالدين عباسي .تهران :مهاجر،1391 ،
 32ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودک و نوجوان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :جلد نُهم از مجموعه «قصههاي ماندگار ،آثار فاخر» با نام «هديه پري» داستاني تخيلي
با موضوع پريان است .در اين داستان هيزمشکني فقير ،به همراه مادر ،پدر و همسرش در خانه
روستايي کنار يک جنگل زندگي ميکند .روزي هيزمشکن پري مهرباني را ميبيند که به او ميگويد
فقط يک آرزويش را برآورده خواهد کرد .هيزمشکن بين انتخاب يک آرزو از ميان آرزوهايش مردد
ميماند؛اما سرانجام آرزويي ميکند که تمام خواستههاي او را در برميگيرد.
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 .495كوپه ،بنويت .هديهاي براي تيمي كوچولو .رضا خيرآبادي .تهران :تسليمي،1393 ،
 20ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،حفظ محيطزيست ،ادبيات کودکان ،داستان آموزنده
چکیده :کتاب« :هديهاي براي تيمي کوچولو» ،از «مجموعه کتابهاي تام و روباهش» درباره
محيطزيست و حفاظت از آن است .در اين داستان تام به همراه روباهش ،ليال ،تالشي براي تهيه
اسباببازي مناسبي براي تيمي هستند که در بيمارستان بستري است .تام پس از کسب اطالعات
کافي از اسباببازيهاي مضر و تأثيرات آن بر طبيعت ،اسباببازي مناسبي درست ميکند.

 .496كروليك ،ننسي.كيتي كازو عوض ميشود :هركسي غير از خودم .كيوان عبيدي آشتياني.
تهران :هيرمند 80 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي انگليسي ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان تخيلي
چکیده :اين كتاب از مجموع ه «كيتي كازو عوض ميشود» حاوي داستاني تخيلي و ماجراجويانه
براي كودكان و نوجوانان است .كيتي كازو ،دانشآموز كالس سوم است كه با جادويي ،گاهي خود
را به كسي يا چيزي غير از خودش تبديل ميكند .اين بار هم كيتي كازو آرزو دارد كه هركسي باشد
غير از خودش .اما بايد خيلي مراقب باشد كه هر آرزويي نكند .چون ممكن است آرزويش برآورده
شود و دچار دردسر شود.

 .497محمدي ،محمدهادي .هفت روياي كالغ .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات
كودكان 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :در اين داستان کالغي در آرزوي درآمدن به زندگي ديگر است .او با تالش و دزيدن
تنپوشهاي جانوران ديگر به رنگ آنها درميآيد و درگير ماجراهاي جالبي ميشود .در بخشي از
داستان آمده است« :نيمروز که شد ،ماهي تنپوش قرمزش را از تن درآورد تا وصله بزند .باالي
سرش رفتم و تنپوشش را قاپيدم .تنپوش خودم را درآوردم و روي آب انداختم و تنپوش قرمز
ماهي را پوشيدم من ،کالغ قرمز شدم و ماهي ،سياه و خاکستري».
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 .498مالمحمدي ،مجيد .قصههايي از امام صادق (ع) :همسايهی مردمآزار .تهران :قدياني،
 12 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :آزار رساندن ،امام صادق(ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :آزاررساندن به ديگران ،خصوص ًا همسايگان ،از موضوعاتي است كه در دين مقدس اسالم
بارها از آن نهي شده است .در كتاب «همسايه مردم آزار» ماجراي مردي راميخوانيم كه با ايجاد
سر و صداي اضافي ،مدام باعث آزار واذيت همسايهاش ميشود .روزي همسايه با ماليمت او را امر
به معروف ميكند و بعد از ماجراهايي كه در كتاب خواهيد خواند ،نتيجه كار نيك خود را ميبيند.

 .499پوريا ،سرور .همسايه ميز به ميز .تهران :آواي قلم 16 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،حفظ محيطزيست ،صرفهجويي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :اين كتاب دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي با محوريت صرفهجويي و استفاده بهينه
از منابع است .در اين داستان سارا دوست خود پوپك را به ميهماني دعوت ميكند .پوپك كه از
چگونگي صرفهجويي در برق آگاه است ،سارا را نيز آگاه ميكند و بدينترتيب سارا به مزاياي
مصرف صحيح از نيروي برق پي ميبرد.

 .500ملكشامران ،يوسف .همه با هم .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1392 ،
 40ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،داستان کودکان ،همکاري ،تحاد
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخيلي با موضوع همکاري ،همدلي و اتحاد است
ن شده است .در اين داستان ،ماجراي درخت سيب کهنسالي نقلشده که
که براي كودكان تدوي 
ديگر بار نميدهد و آفتزده شده است .تا اينکه در يک صبح پاييزي« ،مشهدي حسن» که باغبان
است و بيشتر درختهاي سيب آن دور و بر را کاشته است ،به همراه بچههاي ده تصميم ميگيرد
که به درخت کهنسال رسيدگي کند.
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 .501رضايي كهريز ،بهروز .قصههاي خدا :همه سوار كشتي شويد .تهران :طاليي،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مذهبي مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان پيامبران
چکیده :كتاب حاضر ،جلد دوم از مجموعه «قصههاي خدا» ،دربردارنده داستاني مذهبي است .در
اين جلد تالشهاي حضرت نوح(ع) و براي دعوت مردم به يكتاپرستي ،ساختن كشتي و نجات
ايمانآورندگان و ...با هدف آشنا كردن كودكان و نوجوانان با قصص قرآني بيان شده است.

 .502امت ،جاناتان .هميشه هميشه دوستت دارم .شراره وظيفهشناس .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان کودک ،داستان حيوانات ،دوست داشتن
ن شده است.
چکیده :كتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني از حيوانات است که براي كودكان تدوي 
موضوع اصلي اين داستان دوست داشتن است« .دمدراز» و «دمکوتاه» دو موش هستند .دمدراز
تندتر از دمکوتاه ميدود و از او باهوشتر است .ا ّما وضع هميشه اينجور نميماند .در عوض ،هر شب
بعد از يک روز شاد و پرجنبوجوش ،وقتي دوتايي به النه برميگردند ،دمدراز چيزي را به دمکوتاه
ميگويد که هميشه همانجور ميماند.

توجوي راز زيست گنبد .تهران :اميركبير،1392 ،
 .503اباذري ،حميد .هوشا در جس 
 167ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستان تخيلي ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر ،دربردارنده تعدادي داستان كوتاه بههم پيوسته است .در اين داستانها هوشا
و همه گلهاش گوسفنداني هستند كه مانند انسانها روي دو پا راه ميروند و فكر ميكنند .آنها
در طويلهاي ب ه نام زيستگنبد زندگي ميكنند .هوشا و ديگران يادداشتي پيدا ميكنند كه در آن
سا ِم شر در اقدام به ساختن ابزارهايي بهنام «روبو» كرده و به قتل و كشتار دست زده است .هوشا
سرگردان از اين همه اتفاق به جستوجوي پاسخ سؤالهايش برميخيزد و ماجراهاي فراواني را
ت سر ميگذارد.
پش 
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 .504كميل ،اريك .قصههاي ماندگار :هيوالي گرشن .شهابالدين عباسي .تهران :مهاجر،
 32 ،1391ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان و نواجوان ،آموزش اخالق
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخيلي است .در اين داستان گِرشُ ن مردي
خودخواه و مغرور است که با همسرش فايگاه در شهر «کفستانتستا» در کرانههاي درياي سياه
زندگي ميکند .گِرشُ ن برخالف بيشتر مردم ،هرگز از کارهاي اشتباه خود احساس تأسف ندارد و
طلب بخشش نميکند .بعد از سالها آنها به کمک دعاي يک روحاني صاحب اوالد ميشوند.
وقتي بچهها کمي بزرگ ميشوند ،رويدادهايي بهوقوع ميپيوندد که گِرشُ ن مجبور به پرداخت بهاي
سنگيني براي اشتباهات بدون تأسف خود ميشود.
 .505رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا اسبابكشي ميكنند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ،
 16 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :اسباب كشي ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :اسبابكشي كاري سخت و در عين حال جالب است .بچهها هم دوست دارند هنگام
اسبابكشي به پدر و مادر كمك كنند .دركتاب «يان و يوليا اسبابكشي ميكنند» ،يكي از
كتابهاي مجموع ه  10جلدي «يان و يوليا» ،بچهها بايد به خان ه جديد اسبابكشي كنند .آنها
ميتوانند وسايل شخصي خود را جم ع كنند ،در حمل بارها كمك كنند و حتي وسايل اتاق خودشان
را بچينند.

 .506رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا باغچه دارند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :باغچه ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :بسياري از بچهها آرزو دارند يك باغچه داشته باشند .دركتاب «يان و يوليا باغچه دارند»
دو كودك شخصيت اصلي داستان ياد ميگيرند زمين را شخم بزنند ،تخم سبزي بكارند ،چمنها
را كوتاه كنند و محصولشان را درو كنند .آنان ميتوانند در باغچه بازي كنند و ترسي از رفتوآمد
ماشينها نداشته باشند.
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 .507رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا به مدرسه ميروند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :مدرسه ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :نويسنده در كتاب «يان و يوليا به مدرسه ميروند» ماجراهاي دو كودك در سن پيش از
دبستان را به تصوير ميكشد .در اين كتاب ،دو شخصيت اصلي داستان كه هنوز به مدرس ه نميروند،
تصميم ميگيرند وارد مدرسهاي شوند و از نزديك داخل مدرسه را ببينند .آنها گردشي در مدرسه
ميكنند و با محيط آنجا آشنا ميشوند.

 .508رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا به مسافرت ميروند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ،
 16 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :مسافرت ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :مسافرت در تعطيالت ،هميشه براي بچهها تجربهاي هيجانانگيز است .دركتاب «يان و
يوليا به مسافرت ميروند» ،بچهها درباره سفر كردن با ماشين ،قطار و كشتي آواز ميخوانند .آنها
در قطار خيلي تفريح ميكنند .بعد هم در بندر با كشتي به سفر ادامه ميدهند و با قايق نجات ،ملوان
و ناخدا آشنا ميشوند.

 .509رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا تنها هستند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :تنها ماندن بچهها ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :تنها ماندن در خانه براي بچهها سخت و نگرانكننده است .در كتاب «يان و يوليا تنها
هستند» پدر و مادر بايد به مهماني بروند .بچهها ميآموزند كه گاهي الزم است در خانه تنها بمانند
و اين كار چندان سخت نيست .آنها سعي ميكنند از هم مواظبت كنند و نترسند.
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 .510رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا جشن تولد ميگيرند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ،
 16 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :جشن تولد ،مهارتهاي زندگي ،مهماني ،داستان
چکیده :روز تولد هميشه براي بچهها روز خاصي است .کتاب «يان و يوليا جشن تولد ميگيرند»
ماجراهاي دو کودک در سن پيش از دبستان را به تصوير ميکشد .در اين کتاب ،يان و يوليا جشن
تولد ميگيرند .آنها دوستانشان را به مهماني دعوت ميکنند ،از آنها پذيرايي ميکنند ،با هم کيک
ي ميکنند.
ميخورند و باز 

 .511رتيج ،مارگارت .يان و يوليا در مهد كودك .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :مهدکودک ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :اولين روزهاي مهد کودک براي هم ه بچهها مهم است .در کتاب «يان و يوليا به مهد
كودك ميروند» ماجراهاي دو کودک در سن پيش از دبستان را به تصوير ميکشد .در اين کتاب
دو شخصيت اصلي بايد به مهد کودک بروند .آنها در مهد کودک با مربي آشنا ميشوند ،بازيهاي
جديد ياد ميگيرند و خوراکي ميخورند.

 .512رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا گم ميشوند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ16 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :گم شدن ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :گم شدن و دور شدن از پدر و مادر براي بچهها نگران كننده است .دركتاب «يان و يوليا
گم ميشوند» موضوع گم شدن كودكان در قالب داستان به تصويركشيده شده است .در اين كتاب
ميخوانيم كه يان و يوليا براي خريد ميروند ،اما گم ميشوند .آنها پيش پليس ميروند و چون
نشاني منزلشان را ميدانند ،پليس آنها را به خانهشان ميرساند.
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 .513رتيچ ،مارگارت .يان و يوليا مريض ميشوند .مريم قندهاري .تهران :آبرنگ،1393 ،
 16ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :بيماري ،مهارتهاي زندگي ،داستان
چکیده :در كتاب «يان و يوليا مريض ميشوند» دو شخصيت اصلي داستان مريض ميشوند و
بايد در خانه بمانند .آنها پيش پزشك ميروند و معاينه ميشوند .بعد هم دارو ميخورند تا زودتر
خوب شوند.

 .514موزوني ،رضا .يخي كه عاشق خورشيد شد .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 20 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،عشق ،يخ
دربردارنده داستاني تخيلي با موضوع دوست داشتن و عشق است .در اين

چکیده :کتاب حاضر
داستان آمده :با تمام شدن زمستان و آمدن بهار ،گلها و گياهان سر از خاک بيرون ميآوردند .تکه
يخي در کنار يک سنگ زندگي ميکرد .يک روز که از خواب بيدار شد ،نوري از البهالي درختان
ديد .يخ با ديدن خورشيد بسيار خوشحال شد و از او خواست تا باهم دوست باشند .خورشيد از يخ
خواست که به او نگاه نکند اما يخ که عاشق خورشيد شده بود ،نميتوانست چشم از او بردارد .روزها
گذشت و يخ ذره ذره آب شد و در زمين فرورفت .چند روز بعد ،از همانجا يک گل آفتابگردان
روييد که عاشق خورشيد بود.

 .515پروانهپور ،مجيد .يزد و تابستون با بچههاي شيطون .تهران :سازوكار /نقش شمسه،
 64 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،يزد ،آثار تاريخي ،ايرانشناسي
چکیده :در اين داستان اميرعلي دوست دارد پرنده باشد تا بتواند به هر جاي دنيا كه ميخواهد،
سفر كند و تجرب ه به دست آورد .او در عالم رويا به پرنده تبديل ميشود و به تمامي جاهاي يزد سفر
ميكند و شرح سفر خود را براي دوستش كاميار تعريف ميكند .كتاب با هدف آشنا كردن كودك و
نوجوان با شهرهاي ايران ،و در اين داستان با محوريت شهر يزد ،تهيه شده است.
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 .516موسويزاده ،سعيد .يک پرس موش .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1391 ،
 30ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودكان
چکیده :در اين داستان گربه مادر براي گرفتن موش ميرود .بچهگربه كه از خوردن موش خسته
شده است ،در خواب عميقي فرو ميرود .در اين خواب او مورد آزار و اذيت كساني قرار ميگيرد كه
در حال خوردن ماهي و مرغ هستند .بعد از بيدار شدن ،او دوباره خوردن موش گرفته شده توسط
مادر را به گرفتاريهاي رفتن به بيرون و خوردن مرغ و ماهي ترجيح ميدهد.

 .517توكلي ،حميدرضا .يك بار ديگر قورباغه .تهران :بصيرت 24 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،زندگي قورباغهها
چکیده :در اين داستان ،بچه قورباغه كوچك و سياه ،مدام در حال شنا كردن در بركه و ديدن
مرجانها و الكپشتها ،و عكس چند درخت ،زرافه و پرنده در بركه است .تا اينكه كمكم بزرگ
ميشود و دم خود را از دست ميدهد .وقتي او به بيرون بركه ميآيد ،با جهاني بزرگتر مواجه
ميشود ،با راهنمايي حيوانات ديگر به ديدگاه جديدي درباره زندگي و جهان ميرسد.

 .518كلهر ،فريبا .قصهاي كه دوستش دارم :يك پرش و دو پرش و سه پرش .تهران:
پيدايش 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات کودکان
چکیده :بز شکمويي هر چيزي را ميخورد .وقتي مالفه ،جوراب ،توپ پالستيکي و  ...را ميخورد،
خسته ميشود و دلش چيز تازهاي براي خوردن ميخواهد .شبي تصميم ميگيرد ماه را بخورد .بزي
در تالش براي خوردن ماه درگير ماجراهايي ميشود که در اين کتاب ميخوانيم.
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 .519پوريا ،سرور .يك تكه آسمان .تهران :آواي قلم 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان اجتماعي
چکیده« :يك تكه آسمان» داستاني است با موضوع اجتماعي .در اين داستان ،مش سليمون
بادكنكهاي رنگي را با عشق و عالقه به بچهها ميفروشد .دختري با شنيدن صداي پير شده مش
سليمون به ياد دوران كودكياش ميافتد؛ دوراني كه او از داشتن بادكنك رنگي قرمز خوشحال بود.
اما در روزي كه دختر و دوستانش بادبادكهاي ساخته شده رنگي را به هوا ميفرستند ،ماجرايي رخ
ميدهد كه به حضور پررنگ مش سليمون و عشق او به بادبادكها و بچهها پي ميبرند.

 .520شيخي ،مژگان .قصههايي از امام رضا (ع) :يك درس تازه .تهران :قدياني12 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و ششم
کلمات کلیدی :پرداخت مزد ،امام رضا(ع) ،داستانهاي مذهبي
چکیده :پرداخت و تعيين مزد كارگر قبل از پايان كار او ،از مواردي است كه درباره آن داستانها
شنيدهايد .معروف است كه امام رضا(ع) وقتي خدمتكار منزلش كارگري را براي كار آورده بود ،اما
پيش از پايان كار مزد او را تعيين نكرده بود ،به او فرموده كه مزد كارگر را قبل از شروع كار بايد
تعيين ميكرد .در كتاب «يك درس تازه» از مجموعه 10جلدي «قصههايي از امام رضا (ع)» ،اين
موضوع به زبان كودكانه و در قالب داستان مطرح شده است.

 .521واثقي ،بهروز .كودك و مهارتهاي زندگي :يك روز پرماجرا .تهران :ابوعطا،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان مصور ،داستان پرورشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودک و
نوجوان
چکیده« :يک روز پرماجرا» در بردارنده داستاني با موضوع مهارتهاي اجتماعي در کودکان با
محوريت ابراز وجود (جرئتورزي) و اعتمادبهنفس است .در اين داستان ستاره و سياوش همراه
مادربزرگ در مراسمي به مناسبت روز «ايمني در برابر زلزله» شرکت ميکنند ولي در هيچ برنامهاي
داوطلب نميشوند .مادربزرگ با گفتن داستاني درباره سموري ،چگونگي نشان دادن تواناييها و
کسب اعتماد بهنفس را به آنها آموزش ميدهد.
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 .522اسميت ،كريس .قصههاي ماندگار :يك شهر دو برادر .شهابالدين عباسي .تهران:
مهاجر 32 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :حضرت سليمان ،ادبيات کودک و نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي،داستان
زندگي پيامبران
چکیده :در كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه «قصههاي ماندگار ،آثار فاخر» آمده است :روزگاري
حضرت سليمان در بيتالمقدس پرستشگاهي عظيم براي شنيدن شکايات و صحبتهاي مردم
ساخته بود .روزي دو برادر در برابر سليمان به بحث و مشاجره درباره ارث خانوادگي ميپردازند.
سليمان آنها را به سکوت فرا ميخواند و داستاني از دو برادر و يک شهر برايشان تعريف ميکند که
تأثير زيادي بر ادام ه رابط ه دو برادر ،صميميت بين آنها و تصميمگيريهاي بهتر آنها ميگذارد.
 .523ليتل ،جسي .فروشگاه عروسكهاي جادويي :يك مشكل پنگوئني .معصومه انصاريان.
تهران :شهرقلم /چكه 40 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
ن مصور ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستان تخيلي
کلمات کلیدی :داستا 
چکیده :اين كتاب در بردارنده داستاني با موضوع تخيلي و جادوگري است .ويلو و فردي به
فروشگاه عمه سوزي ميروند كه پر از اسباببازي جادويي است .پنگوئن جادويي ،از دردسرهايي
كه كروك ناقال در تمام تابستان برايش درست ميكرد ،ناراحت است .ويلو و دوستان جادويياش به
ياري گروچي ميشتابند تا او را از ناراحتي درآورند.

 .524آرميتج ،روندا .يك موجود خيلي عجيب .آتوسا صالحي .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 32 ،1392 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :داستان ،حيوانات ،تواناييهاي مختلف
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخيلي از حيوانات جنگل است .در اين داستان
ميمون بازيگوش گوش ه جنگل با موجودي عجيب برخورد ميكند که تابهحال نديده است .ميمون
فيل را خبر ميكند تا آن موجود عجيب را ببيند .فيل هم از ديدن آن موجود تعجب ميكند .زرافه و
قورباغه و شير هم میآیند آنها از اینکه آن موجود هيچ کاري نميتواند انجام دهد ،خيلي تعجب
ن که مادر موجود عجيب آمده و براي حيوانات توضيح ميدهد که آن کوچولو که بچه
ميكنند تا اي 
آدم است چهکارهايي ميتواند انجام دهد.
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 .525لس ،سباستين .يوالنته در جستوجوي كريسوال داستان يك دوستي بيپايان.
حسام سبحاني طهراني ،ماندا نارنجيها .تهران :مبتكران 60 ،1393 ،ص ،بياض
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،دوستي ،مرگ ،ادبيات کودکان
چکیده :يوالنته غاز خوشبختي است که سالها با الکپشتي به نام «کريسوال» دوست است.
آنها روزهاي خوشي را با صميميت کنار يکديگر ميگذرانند تا اينکه در يک روز پاييزي کريسوال
ناپديد ميشود .کريسوال از دنيا رفته است ،اما يوالنته معني مرگ را نميفهمد و به جستوجوي
کريسوال ميپردازد و سرانجام او را در اعماق قلبش مييابد.

 .526شيخي ،مژگان 12 .قصه از امام علي(ع) و يارانش با نگاهي به نهج البالغه.
تهران :قدياني 152 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستانهاي مذهبي ،ادبيات كودك و نوجوان ،زندگي علي (ع)
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده  12قصه از زندگاني امام علي (ع)و يارانش با نگاهي به
«نهجالبالغه» است .در اين داستانها كودكان و نوجوانان با زندگي حضرت علي (ع) ،سجاياي
اخالقي ،سبك زندگي و حوادث دوران ايشان و يارانش آشنا ميشوند.

 .527كلهر ،فريبا ،كتبي ،سرور .كتابهاي نارنجي (دوزبانه) 31 :قصه تصويري براي
ارديبهشت= .31 IIIustrated Stories for Ordibehesht for children
سعيد مادحخاكسار[...وديگران] .تهران :قدياني 192 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :داستان کوتاه ،داستان دوزبانه فارسي و انگليسي ،داستان مصور ،ادبيات کودکان،
مطالعه و سرگرمي
چکیده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه «کتاب نارنجي» دربردارنده مجموعه  31داستان کوتاه به
«لحاف ننهسرما»،
دو زبان فارسي و انگليسي براي کودکان است .عنوانهاي داستانها عبارتند از:
ِ
«دختري بهنام هلهله»« ،رئيس بزرگ ،کتري»« ،غوله بههوا»« ،چهارمي»« ،کي زبلتر است»،
«گوجهفرنگي سبز»« ،غول زبالهاي»« ،جورابهاي لنگه به لنگه دعوايي» و ...
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 .528خداجو ،فروزنده[ ...وديگران] كتاب هاي نارنجي 366 :قصه تصويري براي روزهاي
سال .تهران :قدياني 760 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،قصه
چکیده :اين مجموعه شامل  52كتاب براي بچههاست كه در يك سال ،هر هفته ميتوانند يكي
از كتابهاي اين مجموعه را بخوانند .هر كتاب شامل هفت قصه با تصاوير رنگي و زيباست .همه
داستانهاي اين مجموعه ايراني است .حال و هواي داستانها متفاوت و متنوع است .گاهي قصه
زندگي بچههاست و گاهي قص ه پرندهها و چرندهها و گاهي هم قص ه اشياء ،همان چيزهايي كه
دور و بر ما هستند.

 .529وايلد ،اسكار 6 .قصه از اسكاروايلد براي بچهها .سعيدا زنديان .تهران :قدياني،1391 ،
 120ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :كتاب حاضر شامل شش داستان كوتاه است .در يكي از داستانها آمده است :غول
خودخواهي در باغي زندگي ميکرد .وقتي غول براي مدتي به ديدن دوستش ميرود ،بچهها هر روز
بعد از مدرسه به باغ ميآيند و مشغول بازي ميشوند .بعد از هفت سال غول به باغ باز ميگردد .او
بازي در باغ را براي بچهها ممنوع ميکند .با اين کار ،باغ او ديگر ثمر نميدهد و هميشه زمستان بر
آن حاکم ميشود .تا اينکه غول به اشتباه خود پي ميبرد و با جبران آن ،اتفاقات خوشايندي براي
غول و باغش رخ ميدهد.
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ریاضی

 .530یورگنسن ،روبین /دال ،شلی .آموزش ریاضیات در دبستان .امیرحسین آشنا .تهران:
بینش نو 456 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،مواد و روشهای آموزشی ،روشتدریس
چکیده :آموزش ریاضی در سالهای ابتدایی زندگی قدرت خالقیت و تفکر و توانایی استدالل
را تقویت میکند ،نظم فکری بهوجود میآورد و زیباییشناسی ذهن را رشد میدهد .کتاب حاضر
به معرفی روشهای جدید آموزش ریاضیات پایه برای دانشآموزان ابتدایی و متوسطه مقدماتی
اختصاص دارد .در هر فصل ،مواردی که ممکن است به یادگیری ریاضی کمک کند ،بهطور خالصه
و با ذکر مثال توضیح داده شده است.

 .531گالور ،دیوید /گالور ،پنی .آموزش مفاهیم ساده برای کودکان .فرزاد رضایی .تهران:
آبشن 32 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :بازیهای آموزشی ،سرگرمیها ،نقاشی ،ریاضی
چکیده :در این کتاب تمرینهایی مناسب نونهاالن تنظیم شده که توانایی آنها در تشخیص
مفاهیم کاربردی و شناختی را رشد میدهد .آموزش مفاهیم همراه با راهنماییهایی برای والدین
است که استفاده بهتر از کتاب را به دنبال دارد .تصاویر واضح و رنگهای شاد در کتاب ،یادگیری
را برای کودکان آسانتر میکند.
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 .532عسگری ،ناهید .اسم من ...مثلث .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 36 ،1393ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :بازیهای آموزشی ،بازیها و سرگرمیهای کودکان ،نقاشی
چکیده :کتاب حاضر حاوی سرگرمیهای آموزشی و بازیهایی است که به کودکان در درک و
کاربرد رنگها ،شناخت اشکال هندسی و بکاربردن آنها در نقاشی کمک میکند .محتوای کتاب
به نونهاالن این فرصت را میدهد تا دنیای پیرامون خود را بهتر درک کنند و نسبت به شکلها و
رنگهای اطراف خود حساستر باشند.

 .533عسگری ،ناهید .اسم من ..مربع .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 36 ،1393ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :نقاشی ،هندسه ،بازیها و سرگرمیهای کودکان
چکیده :کتاب پیش رو دربردارنده بازیهایی برای آموزش شکل هندسی مربع به کودکان است.
در هر صفحه تصاویر و نقاشیهایی که این شکل را در خود دارند آمده است .در ادامه ،بازیهایی در
نظر گرفته شده تا طی آنها کودک نقاشیهای مرتبط را بیاموزد.

 .534عسگری ،ناهید .اسم من ...دایره .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 36 ،1393ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :نقاشی ،هندسه ،بازیها و سرگرمیهای کودکان
چکیده :کتاب حاضر حاوی شکلها و نقاشیهایی رنگی است که به معرفی شکل هندسی دایره
برای کودکان اختصاص دارد .طرحها و عکسهای کتاب کاربرد دایره در محیط اطراف ،حیوانات و
پدیدهها را به کودکان نشان میدهد.
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 .535چوپانی نجفآبادی ،مهری .بازی و هنر آموزش ریاضی .نجفآباد :مهر زهرا (س)،
 48 ،1392ص ،خشتی
مخاطب :معلم ،والدین ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :ریاضیات ،بازیهای آموزشی ،بازیها و سرگرمیهای کودکان
چکیده :بازی الزمه دوره کودکی و زندگی است و میتواند آموزشدهنده مفاهیم اساسی به
کودک باشد و او را از خودمحوری برهاند .این کتاب حاوی مجموعه فعالیتها و بازیهایی است که
درسهای ریاضی پایه را به کودکان میآموزد .شمارش اعداد ،یافتن مضربها ،جدولضرب و ...از
جمله مفاهیمی است که در کتاب آمده است.

 .536موسیپور ،منصوره .برای آزمون تیمز آماده شویم سؤالهای هدفدار ریاضی
برای دانشآموزان دوره ابتدایی .رشت :بلور 88 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
چکیده :مطالعه بینالمللی ریاضی و علوم  TIMSSیکی از گستردهترین پژوهشهای بینالمللی
است که بهوسیله انجمن بینالمللی ارزشیابی تحصیلی  IEAانجام میگیرد .در این کتاب گلچینی
از نمونه سوالهای ریاضی تیمز سالهای  2007و  2011فراهم آمده است .برای تثبیت یادگیری
نمونه سوالهایی مشابه این آزمون نیز در نظر گرفته شده است.

 .537اعتمادیان ،زهره .جزیره ریاضی (کتاب کار و تمرین ریاضی دوم ابتدایی).
تهران :آرمان رشد 112 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،بازیهای آموزشی ،حساب
چکیده :کارافزارها برای یادآوری مفاهیم کالس ،تکرار و تمرین و ایجاد آمادگی برای کالسهای
آتی تدوین میشوند .اثر پیش رو شامل تمرینهایی برای درک مفاهیم اصلی حساب (جمع ،تفریق
و )...است که با هدف ایجاد عالقه به این درس طراحی شده است .کتاب عالوه بر تمرینهای حل
کردنی ،دربردارنده سوالهای چهارگزینهای و پرسشهایی برای ساخت کاردستیهای ریاضی است.
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 .538مسعودیپور ،حمید .چرتکه :ریاضی سوم دبستان .تهران :دانش آفرین /رشد اندیشه،
 166 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :در صورتی که مفاهیم درسی به شکلی سادهتر در حین آموزش ارائه گردند ،بسیاری از
مشکالت آموزشی دانشآموزان حل میشود .کتاب پیش رو حاوی توضیحات تکمیلی و قابل فهم
برای موضوعات درسی کتاب است .همچنین آزمونهایی برای مرور مطالب هر فصل و ارزیابی
نقاط قوت و ضعف دانشآموزان نیز در نظر گرفته شده است.

 .539پندی ،زهره .دو کلمه حرف ماشین حساب پنجم دبستان .تهران :فاطمی،1393 ،
 96ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،حساب ،ابزارهای کمکآموزشی
چکیده :اگر ماشین حساب به عنوان یک ابزار آموزشی ،و نه صرف ًا وسیلهای برای کنترل محاسبات
بهکار رود ،بیشترین فایده را برای دانشآموزان خواهد داشت .کتاب پیش رو معرفی جامعی از کاربرد
ماشین حساب را ارائه میدهد .نگارنده بعد از شرح موقعیتهای مناسب یادگیری ریاضی به واسطه
ماشینحساب ،طی فعالیتهای عملی (همراه با شکل) طریقه انجام اعمال اصلی با ماشین حساب در
حوزه اعداد طبیعی ،کسری ،اعشاری و نیز شکل نمایش رقمها در صفحه ماشین حساب را شرح میدهد.

 .540کشفی ،اکبر .ریاضی  4ام دبستان (کتاب کار) .تهران :خیلی سبز 144 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :الگوهایی که در مسئلههای ریاضی با آنها روبهرو میشویم به دو صورتاند :یا الگوهای
عددی (ارتباط بین گروهی از اعداد) ،یا الگوهای هندسی (ارتباط میان گروهی از اشکال) .در کتاب
حاضر ضمن ارائه درس و راهبردهای حل مسئله ،پرسشها و تمرینهایی برای ارزیابی دانستهها در
قالبهای گوناگون ارائه گردیده است.
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 .541عبدی ،فرشته .ریاضی اول دبستان (کتاب کار) .تهران :خیلی سبز156 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :امروزه استفاده از کتب کمکآموزشی که با شیوههای نوین آموزشی منطبق باشند ،برای
تثبیت یادگیری و تمرین و تکرار ضروری است .در کتاب پیش رو مفاهیم ابتدایی و اصلی ریاضی
با استفاده از شکلهای کمک آموزشی و تمرینهایی با درجات گوناگون دشواری به دانشآموزان
آموزش داده میشود .الگوی سؤاالت مختلف و به صورت جای خالی ،پرکردنی ،کوتاهپاسخ ،حل
کردنی و ...است.

 .542اسماعیلی ابوالخیری ،مریم .ریاضی اول دبستان :کتاب کار و تمرین .تهران:
سیاهرود 254 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،درسنامه
چکیده :با پیشرفت علم و تکنولوژی فرصتهای بیشتری برای ایجاد تغییر در روند آموزش پدید
آمده است .در کتاب حاضر عالوه بر درسنامهای که شامل توضیحات مختصر درباره نکتههای
کلیدی درس است ،مجموعهای از فعالیتهای عملی و دستورزی تدارک دیده شده تا فعالیتهای
کالسی نوآموزان صورت اکتشافی به خود گیرد.

 .543علیرضا خضابی ،مینا  /مصدقی نیک ،کبری .ریاضی چهارم ابتدایی .کرج :گردوی
دانش 208 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،درس ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :تنوع در تمرین و توجه به بازنماییهای مختلف یک مفهوم باعث ارائه بهتر محتوای درس
و بهبود فرایند یاددهی-یادگیری میگردد .در این کتاب سعی شده همه مباحث کتاب درسی به
زبانی ساده به کودکان آموزش داده شود .سپس با ارائه تمرینهای متعدد ،برای مباحث درسی و
چالشهای فراروی دانشآموزان راه حلها و مثالهای مناسب ارائه گردیده است.

 202فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .544معدنی ،نادره .ریاضی دوم ابتدایی .تهران :بین المللی گاج 192 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :ریاضی درسی مفهومی است و به همین دلیل کتابهای آموزشی این درس بایستی
بهگونهای شیوا و جذاب برای دانشآموزان ارائه شود .کتاب حاضر حاوی تمرینات گوناگون همراه
با بازی و سرگرمی است که بر اساس اهداف جزئی کتاب درسی تدوین شده است .نحوه طراحی
تمرینات به گونهای است که با در نظر گرفتن تنوع در ارائه مطالب ،ذهن دانشآموزان برای فهم
مباحث ریاضی فعال میگردد.

 .545رئیسی ،فریبا[...و ديگران] .ریاضی دوم دبستان (کتاب کار) .تهران :خیلی سبز،1393 ،
 225ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :ریاضیات دانشی است که پایههای تفکر منطقی و استدالل دانشآموزان در آن شکل
میگیرد .این مجموعه که در بردارنده آموزش مفاهیم پایه و تمرینات طبقهبندی شده بر مبنای
اهداف کتاب درسی است ،به پرورش نظام فکری و درست اندیشیدن کودکان ،ایجاد توانایی در
انجام محاسبات ذهنی و توانایی حل مسئله کمک میکند .نیز نمونههایی از آزمون خودسنجی و
سنجش ماهانه نیز در پایان فصول تدارک دیده شده است.

 .546قدیریان ،الهه .ریاضی دوم :کتاب آزمون .تهران :سیاهرود 104 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پرسشها ،تمرینها
چکیده :آزمونهای جامع و برنامهریزی شده ابزارهای مناسبی برای مرور محتوای درس و
بازخوانی مطالب مهماند .کتاب پیش رو شامل چهار نوع آزمون است که برای پایه مورد نظر تدوین
شده است .آزمونکهای مختصر در پایان هر درس ،آزمونهای ماهانه و میانترم در دو سطح،
آزمونهای پایانی نوبت اول و دوم و آزمونهای چهارگزینهای در سطح عالی ،محتوای کتاب را
تشکیل میدهند.
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 .547رئیسیامجد ،علیرضا  /شمس ،اعظم .ریاضی سوم ابتدایی .تهران :بین المللی گاج،
 172 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :دانش ریاضی تفکر منطقی افراد را رشد میدهد و به آنها قدرت استدالل و تجزیه و انتزاع
میبخشد .این کتاب نوعی دفتر مشق و تمرین است و با آموزشهای روان ،به فراگیران کمک
میکند ضمن سرعت بخشیدن به فرایند یادگیری -یاددهی ،انگیزه تداوم آموزش را پیدا کنند .کتاب
حاوی تمرینها و فعالیتهایی است که طبق برنامه درسی تدوین شدهاند و عالوه بر تثبیت یافتهها،
فرصت ارزشیابی بهوسیله آزمونهای مستمر نیز در کتاب فرهم است.

 .548ارژنگ ،علی .ریاضی سوم ابتدایی :کتاب کار و تمرین .تهران :سیاهرود،1393 ،
 144ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :درسنامه ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :ممارست و تمرین در جریان یادگیری روند آموزش را تسریع میبخشد و دانشآموزان
را برای یادگیریهای بیشتر و بهتر آماده میگرداند .کارافزار پیش رو حاوی درسنامه (دربردارنده
محتوای فصلهای کتاب) و تمرینها و فعالیتهای عملی و علمی است .مطالبی نیز با عنوان بیشتر
بدانیم برای یادگیری بیشتر در نظر گرفته شده است.

 .549موری بختیاری ،پژمان .ریاضی ششم فرهیختگان .اهواز :مهزیار 255 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،درسنامه ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :کتاب پیش رو حاوی درسنامه ،تمرینهای تکوینی و آزمونهای پایانی و جامع است.
محتوای درسنامه به گونهای طراحی شده که آموزش مفاهیم با روش فعال و اغلب مبتنی بر
یادگیری اکتشافی بوده و از هرگونه قاعدهگویی و حافظهپروری خودداری شده است .در طراحی
آزمونهای پایانی و جامع هر فصل ،سوالهای متنوع و خارج از معمول نیز در نظر گرفته شده است.
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 .550آکارافوجی ،توشی /ایایتاکا ،شیگرو .ریاضیات بینالمللی  .1تهران :آبرنگ165 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :ریاضیات ،تمرینها ،درسنامه
چکیده :کتاب حاضر ترجمهای از بهترین و جدیدترین کتابهای آموزشی کشور ژاپن است.
رویکرد آموزشی کتاب مفهومسازی است .در هر مبحث ،درس جدید همراه با شکل و نقاشیتوضیح
داده شده است و در پایان درس ،تمرینهای مختصری برای نونهاالن طراحی شده است.

 .551رستگار ،محمد .ریاضیات جادویی :جذابیت بخشیدن به ریاضیات در کلیه
پایهها .تبریز :نخبگان خالق 280 ،1393 ،ص ،جیبی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :سرگرمیهای آموزشی ،بازی و سرگرمی ،معماها
چکیده :کتاب حاضر دربردارنده بیش از  150معما و سرگرمی ریاضی است که مهارت حل مسئله
و تفکر منطقی را در نوجوانان و کودکان تقویت میکند .در پایان کتاب ،جواب معماها همراه با
توضیح و رسم شکل درج شده است .میزان دشواری هر معما و مخاطبان هر سؤال در کنار آن
مشخص گردیده است.

 .552یوسفی ،سیدمهدی /دارا ،سپیده .ریاضیدان کوچک پایهی سوم ابتدایی .قم :المک،
 144 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :آموزش ریاضی ،کمکآموزشی ،سوم دبستان
چکیده :کتابهای کمکآموزشی متناسب با کتابهای درسی ،به تمرین و آموختن بهتر مطلب
کمک میکنند .درکتاب «ریاضیدان کوچک سوم دبستان» از مجموعه کتابهای «ریاضیدان
کوچک» ،مفاهیم و تمرینات به صورت تلفیقی طراحیشدهو با درسهای علوم ،فارسی ،اجتماعی
و  ...آمیخته شدهاند .کتاب هشت فصل دارد و هر فصل شامل «آزمونهای تستی ،آزمونهای
تشریحی و جدول انتظارات» است .محتوای کتاب به خط تحریری است و معماها ،چیستانها و
لطیفههایی در قالب زنگتفریح در کتاب گنجانده شدهاند تا دانشآموز خسته نشود .مفاهیم پیچیده
نیز در قالب نکته توضیح دادهشدهاند تا مشکالت احتمالی دانشآموز برطرف شوند.
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 .553جعفری منفرد ،نفیسه /کریمیانفرد ،علی .طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو
پنجم دبستان .تهران :فاطمی 68 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،مسائل ،روششناسی
چکیده :مهمترین مهارت در ریاضی مهارت حل مسئله و انتخاب راهبرد مناسب برای هر تمرین
است .کتاب حاضر حاوی راهبردهای آموزشی برای حل مسائل ریاضی است .برای هر یک از
راهبردهای هشتگانه مطرح شده در کتابهای درسی ریاضی تعدادی مسئله از مسابقههای
دورههای گذشته کانگورو گلچین و همراه توضیحات ارائه شده است.

 .554علیاکبری ،محمدمصطفی .طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو چهارم
دبستان .تهران :فاطمی 60 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،مسائل ،روششناسی
چکیده :خیلی اوقات مسئلهها راه حلهایی متفاوت از آنچه ما تاکنون با آنها آشنا بودهایم دارند و
برای حل آنها الزم است نگرش خود را تغییر دهیم .کتاب پیش رو حاوی راهبردهایی هشتگانه
برای حل مسائل ریاضیات است .در هر درس بعد از آموزش مختصر هر راهبرد ،تمرینهای عملی
برگرفته از مسابقات سالهای گذشته برای تثبیت آموزش درج شده است .کتاب به تقویت تفکر
خالق دانشآموزان کمک میکند.

 .555وزیری هامانه ،مریم .طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو دوم دبستان.
تهران :فاطمی 64 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،مسائل ،روششناسی
چکیده :الزمه کسب مهارت حل مسئله داشتن تفکر واگرا به معنی چندبعدی نگری به مسائل
است .کتاب پیش رو دربردارنده راهبردهای علمی و آموزشی برای معلمان برای ارتقای دانش
ریاضی فراگیران است .تمرینها و فعالیتها بعد از آموزش هر راهبرد طی هر جلسه آموزشی تشریح
شده و تدوین گردیدهاند .سؤاالت و مطالب میتوانند راهکار مناسبی برای تقویت مهارت حل مسئله
و تفکر خالق دانشآموزان باشد.
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 .556محمدطالبی ،سمیه .طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو سوم دبستان.
تهران :فاطمی 60 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،مسائل ،روششناسی
چکیده :بیشتر مسائلی که در ریاضی با آنها برخورد میکنیم ممکن است راه حلهای متفاوتی
داشته باشند .کتاب پیش رو در بردانده روشهای گوناگون حل مسائل ریاضی در پایه مورد نظر
است .در هر بخش بعد از آموزش راهبرد ویژه ،نکاتی برای معلمان درج گردیده و تمرینهایی برای
تقویت دانش و تفکر خالق و تفکر واگراارائه شده است.

 .557اسدی گرمارودی ،جعفر .طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو ششم دبستان.
تهران :فاطمی 60 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،مسائل ،روششناسی
چکیده :انتخاب راهبرد مناسب برای حل مسئله مهمترین مرحله در حل هر مسئله است .در این
کتاب برای هر یک از راهبردهای هشتگانه مطرح شده در کتابهای درسی ریاضی ،تعدادی
مسئله از دورههای گذشته مسابقه کانگورو گلچین شده و همراه با توضیح برای معلم ،به منظور
استفاده در کالس ریاضی مدرسه ارائه شده است .راهبردها به تقویت مهارت حل مسئله و تفکر
خالق کمک میکند.

 .558علی محمدزاده ،ثریا /حبیبی ،سحر .کار طالیی ریاضی چهارم دبستان .تهران :کاگو،
 120 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،درس
چکیده :ریاضیات دانش فراگیری قواعد استدالل و تفکر منطقی است و تمرینهای ریاضی به
تقویت اندیشه استداللگر کودکان میانجامد .کتاب پیش رو حاوی مجموعه تمرینهای مختلف
همراه با درسنامهای مختصر است که به عنوان تکلیف تمرینی برای نونهاالن در نظر گرفته شده
است .سطح سؤاالت گوناگون و مبتنی بر اهداف هر فصل است.
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 .559ابراهیمی ،معصومه /علی محمدزاده ،ثریا .کار طالیی ریاضی دوم دبستان .تهران:
کانون گسترش علوم 184 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها
چکیده :دنیایی که در آن زندگی میکنیم جهانی علمی است که در آن هر روز به کشفیات بشری
اضافه میشود .انتقال این کشفیات به نسلهای جدید از دغدغههای عمده هر نسل است .در کتاب
پیش رو پرسشها و فعالیتهایی مبتنی بر مفاهیم کتاب درسی تدوین شده است .ساختار پرسشها
گوناگون است و در ابتدای هر بخش درسنامهای از نکات کلیدی آن بخش آمده است.

 .560لشگری ،معصومه /قلیزاده ،نسرین .کار طالیی ریاضی سوم دبستان .تهران :کاگو،
 140 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها
چکیده :یکی از روشهای مجرب یادگیری به کار گرفتن آموختهها در جریان فعالیتهای
کمکآموزشی است .کارافزار پیش رو حاوی درسنامهای مختصر به همراه پرسشهای کلیدی
و فعالیتهایی برای تثبیت آموختههای کالسی است .در خالل فصلها همچنین آزمونهایی برای
ارزیابی آموختهها تنظیم شده است.

 .561موسوی ،اکرمالسادات .کار و راهنمای ریاضیات اول ابتدایی .تهران :تیزهوشان،
 158 ،1392ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :ریاضیات ،آزمونها ،تمرینها ،کودکان تیزهوش
چکیده :اصطالح «تیزهوش» به آن دسته از کودکان که نسبت به گروه سنی خود توانایی بیشتری
در درک مفاهیم درسی دارند اطالق میشود .این اثر که بر اساس مطالب و عناوین کتاب درسی
تدوین گردیده ،حاوی فعالیتهای عملی و بازیهای فکری برای تقویت دانش ریاضی پایه و بهبود
مهارت شمارش ،تفکیک اعداد ،جمع و تفریق و ...است .در کتاب ،فعالیتهایی برای انجام در محیط
خانه همراه با تصاویر و اشکال رنگی گنجانده شده است.
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 .562اسدیان ،انسیه .کاربرگ ریاضی چهارم ابتدایی .تهران :مبتکران 54 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :پرسشها ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :حل تمرین و ممارست بعد از یادگیری کالسی رمز موفقیت دانشآموزان در دروس مدرسه
است .کاربرگ پیش رو حاوی پرسشهای کاملکردنی ،درست و نادرست ،کوتاهپاسخ ،جورکردنی
و ...است که فرایند آموزشی کالس را تکمیل میکند .چینش سؤاالت بر اساس سطح دشواری بوده
و مفاهیم اصلی هر سؤال محتوای درس را تداعی میکند.

 .563رضوی طاهری ،سمیه سادات .کاربرگ ریاضی سوم ابتدایی .تهران :مبتکران،1393 ،
 52ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :پرسشها ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :بعضی دانشآموزان به مرور و تمرین بیشتری بعد از مدرسه نیاز دارند ،از این رو،
فعالیتهای کاربرگ برای آنها میتواند مفید باشد .کتاب حاضر حاوی پرسشهای متنوع برای هر
هفته آموزشی است که امکان ارزیابی بعد از آموزش را برای فراگیران فراهم میآورد .الگوی سؤاالت
متنوع بوده و بر اساس مباحث کتاب درسی است.

 .564برجی اصفهانی ،محمد .کاربرگ ریاضی ششم ابتدایی .تهران :مبتکران50 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :پرسشها ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :فعالیتهای کاربرگ کمک میکند تا نقاط بهبود در فرایند یاددهی -یادگیری قابل
بررسی و شناسایی باشد .این کتاب حاوی پرسشهای متنوع از مطالب کتاب درسی است که
با سطوح گوناگون دشواری و در قالبهای متنوع تدوین شدهاند .سؤاالت در موارد لزوم با اشکال
کمکآموزشی همراه شدهاند.
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 .565قادری ،زهرا /رشیدی ،ملیحه .کتاب جامع ریاضی گراد پایه چهارم ابتدایی .تهران:
گراد 152 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :ریاضیات ،تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :در این کتاب سعی شده با تاکید بر اصل حوصله ،تمرین و تفکر ،دانشآموزان با ماهیت
ریاضی و اصول حاکم بر آن آشنا شوند .سوالهای ارائه شده همراه با حل آنها و آزمونهای
طبقهبندی شده ،ضمن ارزیابی مناسب دانشآموزان ،ریاضیات پایه آنها را تقویت میکند.

 .566صدیقی ،محمدتقی .کتاب جامع ریاضی گراد پایه ششم ابتدایی .مشهد :گراد،
 152 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :درس ،پرسشها ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :یادگیری علم ریاضی موجب میشود انسان بر بخش بزرگی از مسائل زندگی خود فائق
آید و مشکالت دشوار برای او آسان گردد .کتاب حاضر مجموعهای از درسآزمونها ،نکات کلیدی،
تمرینهای متنوع درسی ،سؤاالت تکمیلی و تستی است .در ابتدای هر بخش مفاهیم اصلی درس
به صورت مختصر و کلیدی ارائه گردیده و در ادامه پرسشهای تکمیلی آمده است.

 .567خدایاری ،مریم /سعادت ،امکلثوم .کتاب کار (بدون پاسخ) ریاضی چهارم ابتدایی.
تهران :منتشران 134 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،درسنامه ،آزمونها
چکیده :آموزش اصولی دروس ابتدایی میبایست همراه با تکالیف متنوع و تکرارشونده باشد.
اثر پیش رو شامل مفاهیم و نکتههای اصلی کتاب درسی همراه با مثالهای متنوع است .انواع
پرسشهای تستی ،تکمیلکردنی ،تشریحی و راهبردهای گوناگون حل مسئله ،دانشآموزان را به
شوق کشف و لذت بردن از حل مسئله رهنمون میکند.
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 .568ترزقی ،سیدجواد .کتاب کار ریاضی چهارم دبستان .مشهد :امید مهر160 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :کتابهای تمرین این امکان را فراهم میآورند که دانشآموزان در فرایند حل مسئله درگیر
شوند و هر از گاهی با چالشهایی روبهرو گردند .در این کتاب برای هر یک از درسها تعدادی
تمرین و فعالیتهای هدفمند و کاربردی با عنوان «کار در خانه» ارائه شده و در کنار این تمرینها
نکتههای کلیدی مورد نیاز دانشآموزان درج شده است.

 .569رسولی ،زهره /علیزاده ،مصطفی .کتاب کار ریاضی چهارم دبستان ریاضیدان
کوچک .تهران :کانون فرهنگی آموزش 108 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها ،تمرینها
چکیده :فعالیتهای متنوع تمرینی فرایند یاددهی -یادگیری را تقویت میکند و به درک بهتر
مفاهیم درسی میانجامد .در کارافزار پیش رو عالوه بر درسنامه مبتنی بر مفاهیم کتاب اصلی،
مجموعهای از فعالیتهای متنوع ،شامل انواع سوالهای تستی ،تشریحی ،کوتاهپاسخ صحیح و
غلط ،حلکردنی و ...تدوین و تألیف شده است .شکلهای کمک آموزشی و جدولهای هر بخش
نیز به یادگیری بهتر میانجامد.

 .570کریمی ،فاطمه /کریمی ،اعظم .کتاب سبحان :کتاب کار ریاضی دوم دبستان .اراک:
اعظم کریمی 132 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :بیشک کتابهای کمک آموزشی تأثیر بسزایی در رشد فکری و علمی دانشآموزان
خواهند داشت .کتاب پیش رو مجموعهای از هشت بخش است که برای هر دو بخش آزمونی
مناسب طراحی و تألیف گردیده است .در هر بخش پرسشها و فعالیتهایی همراه با بازی و
سرگرمی تدوین شده است که محتوای کتاب درسی را برای فراگیران مرور میکند.
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 .571سبحانی طهرانی ،حسام .کتاب کار ریاضی ششم .تهران :مبتکران /پیشروان،1393 ،
 196ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،پاسخها
چکیده :کارافزار پیش رو حاوی مجموعه تمرینهایی است که ضمن تقویت قوه خالقیت
دانشآموزان ،آنها را در رفع نقاط ضعفشان یاری میرساند .هر فصل بر اساس موضوعبندی کتاب
درسی تفکیک شده و شامل عبارتهای درست و نادرست ،پرسشهای چهارگزینهای ،تشریحی،
مبتکرانه و پاسخ تشریحی به سوالها است.

 .572عابدیان ،حکیمه /فرهوش ،معصومه .کتاب کار ریاضی ششم دبستان ریاضیدان
کوچک .تهران :کانون فرهنگی آموزش 120 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :پرسشها ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :تعمیق فرایند آموزش ،مجموعهای از فعالیتهای آموزشی و تمرینهای جانبی را میطلبد.
در کتاب حاضر سؤاالت حل کردنی و کوتاهپاسخ برای هر مبحث از درس مورد نظر طراحی شده
است .هر سؤال در صورت لزوم با شکلی کمک آموزشی همراه شده است .جدولها و نمودارها نیز
به درک بهتر سوالها کمک میکنند.

 .573ضیغمی ،ناهیدسادات .کتاب کار و تمرین ریاضی چهارم ابتدایی .تهران :گلواژه،
 128 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،درسنامه
چکیده :یکی از اهداف آموختن ،تثبیت یادگیری پس از تعمیق آموزش است .در هر بخش عالوه
بر درسنامهای مشتمل بر نکتههای مهم کتاب ،مجموعه تمرینها و فعالیتهایی از آسان به دشوار
در نظر گرفته شده و آزمونهایی برای ارزیابی دورهای و جامع نیز در کتاب گنجانده شده است.
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 .574ضیغمی ،ناهیدسادات .کتاب کار و تمرین ریاضی سوم ابتدایی .تهران :گلواژه،
 162 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،درسنامه
چکیده :کارافزار پیش رو دربردارنده خالصه مفاهیم مهم و کلیدی هر فصل از کتاب درسی به
همراه سوالهای طبقهبندی شده در قالب تمرین برای ارزیابی دانستههای نوآموزان است .در پایان
هر فصل مجموعه پرسشهایی برای ارزیابی در نظر گرفته شده است .عالوه بر آن ،آزمونهایی
برای ارزشیابی میان دورهای و ارزشیابی پایانی نیز در کتاب تدوین شده است.

 .575کیانی ،سحر[...و ديگران] .کتاب کار و تمرین ریاضی ششم ابتدایی .تهران:
گلواژه 172 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :این کتاب به منظور ایجاد فرصت یادگیری بهتر برای دانشآموزان و عمق بخشی به
آموختههای آنها ،به عنوان یک ابزار کمکآموزشی تألیف گردیده است .پس از آموزش مطالب
درسی و نکتههای مهم ،پرسشهای طبقهبندی شده درج شده و در ادامه ،آزمونهای چهارگزینهای
و تشریحی و میاندورهای در نظر گرفته شده است.

 .576فعال ،اعظم /آقاجانی ،نیره .مفاهیم ریاضی و خالقیت .تهران :فعال 49 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :هوش ،ریاضیات ،خالقیت
چکیده :اثر حاضر حاوی تمرینهایی است که بر یادگیری مادامالعمر مفاهیم ریاضی تکیه دارد.
طراحی پرسشها به صورتی بوده که اهداف دانشی (کسب اطالعات و مفاهیم ریاضی) ،اهداف
مهارتی (کسب راههای ضروری) و اهداف نگرشی (میل و عالقه به کسب علم) را در نونهاالن
رشد میدهد.
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 .577رئیسی ،فریبا[...و ديگران] .میان وعده ریاضی  4ابتدایی .تهران :الگو100 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :نظامهای آموزشی نیازمند سیستمهای سنجش و ارزیابیاند که برای دانشآموز بازخوردی
صحیح و تکالیفی روشن ارائه دهند .در این کتاب سعی شده از برخی آزمونها و بازخوردهای کتبی
ارزشیابی توصیفی به شیوه متنوع استفاده شود .عالوه بر آزمونهای درس به درس ،آزمونهای
جامع ماهانه با هدف همسالسنجی و خودسنجی نیز تدارک دیده شده است.

 .578حسنی ،سکینه .هنر شطرنجی همگام با ریاضی اول دبستان .تهران :رشد اندیشه/
دانش آفرین 60 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فعالیتهای فوق برنامه ،نقاشی ،ریاضیات
چکیده :ریاضیات دانشی است که میتوان از لحاظ زیباییشناسی و حقیقتنمایی نیز ارزشهای
نهفته آن را آشکار کرد .کتاب پیش رو حاوی طرحهایی در صفحههای شطرنجی است و نوآموزان
با انتقال این طرحها و بازنگاری آنها میتوانند دقت نظر ،قوه تجسم تصویری ،قرینهنگری،
جزئینگری ،ترکیب رنگ و ...را در خود تقویت کنند.
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شعر

 .579كشاورز ،ناصر .اتل متل شعر پوتكا و پوتكا .تهران :چكه 24 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،ناصر كشاورز
چکیده« :پوتكا و پوتكا» از مجموعه «اتلمتل شعر» ،حاوي شعرهايي كودكانه ،با اين عنوانهاست:
«قورقور»« ،پوتكا و پوتكا»« ،چرخ دوچرخ»« ،ميو ميو جيك»« ،ويزويز»« ،بابانوشتم!»« ،چيكچيك
بارون»« ،شمعهاي روشن»« ،بستني چوبي»« ،نوشتهُ :گل ،برگ» كه با هدف تقويت قوه تخيل
كودكان نوشته شدهاند .در قسمتي از شعر «ويزويز» ميخوانيم« :اتل متل ،ويز ويزويز زنبور نيشش:
يه سوزن بال و پرش :تور» ...

 .580كشاورز ،ناصر .اتل متل شعر همچين و همچين .تهران :چكه 24 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،ناصر كشاورز
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «اتل متل شعر» ،در بردارنده مجموعه كودكانه با عنوانهاي
«موش باهوش»« ،الكپشت آقا»« ،الال ،الال ،ال»،
«چينچين»« ،بزغاله»« ،مو،مو ،مومو»،
ِ
«كال ِه برفي»« ،همچين و همچين»« ،درها»ُ « ،گل ،گل» و «درخت» از شاعر كودكان ،ناصر
كشاورز است كه با هدف تقويت قوه تخيل كودكان تهيه شده است.
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 .581هاشمي ،منيره .اسب حنايي ،مجموعه شعر كودك .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 32 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر كودك ،مضامين مختلف
چکیده :كتاب مصور حاضر ،دربردارنده اشعاري براي كودكان است .اين ترانهها در قالب چهارپاره
و با زباني ساده و روان و آهنگين سروده شده و طي آن مضامين و موضوعاتي چون :جهان ،پدر و
مادر ،طبيعت ،انسانها و  ...مطرح شده است.

 .582محمدي ،محمدهادي .افسانه درخت خرما و بزي .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ
ادبيات كودكان 40 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :افسانه ايراني باستان ،بازنويسي ،شعر
چکیده« :افسانه درخت خرما و بزي» ،بازآفريني افسانه درخت آسوريك ،كهنترين متن ادبي
كودكان ايران از ايرانيان باستان است كه پيشينه آن به  2500سال ميرسد .در كتاب حاضر
بازنويسي اين افسانه به زبان آهنگين و امروزي آورده شده است .در بخشي از افسانه ميخوانيم:
«بزك بال خيال نكن همين است باز هم ببين ،چنين است ميان كا ُكل من افشان مثل موي زن
النه مرغ ماهيخوار گنجشك و طوطي و سار»

 .583زرويي نصرآباد ،ابوالفضل .اندر حكايت شيرين بيمه .تهران :بيمه مركزي جمهوري
اسالمي ايران 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :شعر طنزآميز ،آموزش بيمه ،ادبیات کودکان و نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر ،از «مجموعه بيمه براي همه» دربردارنده اشعاري طنزآميز همراه با
تصويرهاي كاريكاتوري و مطالبي درباره انواع بيمه ،از قبيل بيمه شخص ثالث ،بيمه عمر ،بيمه
مسئوليت ،بيمه حوادث ،بيمه تكميلي ،بيمه خودرو و ...و كاربرد آنهاست .اين مجموعه با هدف
آشنا كردن مخاطب با انواع خدمات بيمهاي ،حقوق بيمهاي و توسعه فرهنگ بيمه تهيه شده است.
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 .584وثوقي ،زهرا .اولين نماز من .تهران :ذكر ،كتاب هاي قاصدك 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر كودكانه ،نماز ،آموزش دختران ،سن تكليف
چکیده :كتاب «اولين نماز من» حاوي شعرهاي كودكانهاي است با موضوع «كودك و نيايش»
و با عنوانهاي« :چادر نماز من»« ،اولين نماز»« ،جشن تكليف»« ،نماز من»« ،غنچه پاك»،
«گلستان نماز» .اين مجموعه شعر ،با هدف آشنايي دختران با فريضه مهم نماز و ايجاد آمادگي
بيشتر آنها براي رسيدن به سن تكليف سروده شده است.

.
 .585كسايي ،مهشيدالسادات .قصههاي كيميا و ايليا :اون چيه رو ديواره؟ ايليا بيقراره.
تهران :پيك دبيران 20 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :مهارتهاي زندگي ،ترس از تاريكي ،خيالپردازي
چکیده :ترس از تاريکي مشکلي است که همه کودکان کم و بيش با آن درگير ميشوند .کتاب
«اون چيه رو ديواره؟ ايليا بيقراره» از مجموعه «قصههاي کيميا و ايليا» ،در راستاي کمک به
ارتقاي مهارتهاي رفتاري کودک ،به موضوع ترس در کودکان ميپردازد و با بيان قصهاي در اين
باره ،راهحلي نيز به خانوادهها پيشنهاد ميدهد.

 .586كسايي ،مهشيدالسادات .قصههاي كيميا و ايليا :ايليا غذا نخورده بازي كرده نبرده.
تهران :پيك دبيران 20 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شعر ،مهارتهاي رفتاري كودكان ،تغذيه
چکیده :كتاب حاضر يكي از كتابهاي مجموعه «قصههاي كيميا و ايليا» است .در اين جلد در
قالب شعر ،ايليا كه به انواع بهانهها از غذا خوردن امتناع ميكند ،طي اتفاقاتي متوجه اهميت تغذيه
ميشود .اين مجموعه با هدف كمك به ارتقاي مهارتهاي رفتاري كودكان تهيه شده است.
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 .587موسويان ،انسيه .با چتري از شکوفه .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1392 ،
 28ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،خداشناسي
چکیده :اين كتاب حاوي شعري درباره خداشناسي است .به كمك اين شعر كودكان با خداوند،
مهربانيها و نعمات او آشنا ميشوند .در بخشي از شعر ميخوانيم« :كي گفته كه درختا سايه ب ِ َدن به
زمين؟ تابستونا بچينيم ميوههاي ترش و شيرين»

 .588بكتاش،غالمرضا .با دو چشمم ميچشم .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 28 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر کودکان
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري از «غالمرضا بکتاش» است که براي كودكان
سروده شده است .مضامين و موضوعات مندرج در اين کتاب عبارتند از :وطن ،دفتر نقّاشي ،رفتگر،
زنبور عسل ،مداد ،خوشنويسي و  ...اين اشعار با هدف باالبردن درک شعري کودکان و آموختن برخي
از مفاهيم در قالب کالم منظوم به کودکان سروده شده است.

 .589ابراهيميخيبر ،اميرحسين .بادبادك خيال من  ...تهران :آبرون 28 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :کتاب شعر کودکان ،اميرحسين ابراهيميخيبر ،ادبيات کودکان و نوجوان
چکیده :کتاب حاضر به قلم شاعر و تصويرگر ،اميرحسين ابراهيميخيبر نوشته شده و دربردارنده
اشعاري با موضوع خيالپردازي در کودکان است .در قسمتي از کتاب ميخوانيم« :فکر سادهام شبيه
خيال من ،ميرود بهسمت
بادبادک است فکر من ...سيب کال و سبز و کوچک است! بادبادک ِ
روشن کمان! »...
هاي ابر ،تا ميان رنگهاي
آسمان .در ميان پنبه ِ
ِ
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 .590جرج ،پاتريك .بو ميکنم با بيني .آرمين حاجيميرزاجاني ،مهري ماهوتي .تهران:
نقشگستران سرمدي 30 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :حس بويايي ،بيني ،بوها
چکیده :بيني اندامي است که با آن بوها را تشخيص ميدهيم .کتاب «بو ميکنم با بيني» از
مجموعه «حواس پنجگانه» ،مخاطب را با انواع بوها و اندام تشخيص آنها آشنا ميکند .با بيني
بوهاي بد و خوب را حس ميکنيم ،بوي گياه و گل و علف را ميفهميم ،بوي تندي پياز اشکمان را
درميآورد و بوي شکالت و شير داغ وسوسهمان ميکند.

 .591احمدي ،مجتبي .پاهاي تو منهاي يك .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 36 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر سپيد ،جنگ ايران و عراق
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعهاي از اشعار سپيد ،سروده «مجتبي احمدي» است.
موضوع محوري اين اشعار ،جنگ تحميلي و هشت سال دفاع مقدس است .شهيدان ،شهيدان
گمنام ،اسارت ،جانبازان ،جانبازان شيميايي ،جهاد و  ...از مضامين مطرح شده در اين اشعار است.
كتاب با هدف آشنايي با مضامين جنگ و دفاع مقدس تدوين شده است.

 .592مرداني ،مهدي .پشت سر پاييز .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 36 ،1391ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر نوجوان
چکیده :کتاب مصور حاضر ،دربردارنده مجموعه شعرهايي از «مهدي مرداني» است که براي
كودكان تدوين و سروده شده است .اشعار کتاب با تصاويري ج ّذاب و دلنشين همراه شده و
مضاميني چون پروردگار ،چهارده معصوم (ع) ،بهار ،شهر ،شلوغي ،طبيعت ،روابط انساني و  ...را
شامل ميشود.
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 .593رحماندوست ،مصطفي .ترانههاي عيدنوروز براي  3تا  7سالهها .تهران :همشهري،
 24 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :عيد نوروز ،شعر
چکیده :عيد نوروز از جمله عيدهاي شاد ما ايرانيان است .كتاب «ترانههاي عيد نوروز» ،درباره
مفاهيمي است كه با نوروز مرتبط هستند .عنوانهاي اين شعرها عبارتند از« :عيد آمده عيد ،غصهها
پر ،عيد بچهها ،عيد همه مبارك ،دعاي عيد ،ديد و بازديد ،خانه تكاني ،عيد و بهار ،حاجي فيروز و
آرزوي شب عيد» .كتاب حاضر با تصويرهاي جالبي همراه است.

 .594خدادوست ،احمد .تنها خدا فهميد .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 32 ،1391ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر کودکان
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري از «احمد خدادوست» است که براي كودكان تدوين
شده است .اشعار کتاب با تصاويري ج ّذاب و دلنشين همراه شده و مضاميني چون کتاب ،نماز،
مدرسه ،طبيعت ،عاشورا ،پدر ،قرآن و  ...را شامل ميشود.

 .595علويفرد ،يحيي .تو ميوه درختي .قم :مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث،1393 ،
 20ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر ،درخت ،ميوه
چکیده :درخت يکي از اجزاي طبيعت است که در زندگي کاربردهاي فراوان دارد .كتاب «تو
ميوه درختي» مجموعهاي است شامل چندين شعر درباره درختان .هر شعر درباره ويژگي خاصي از
درختان سروده شده است .عنوانهاي شعرهاي اين کتاب عبارتند از :تميز ،هديه ،نهال ،شادي ،مو،
رنگ ،ميوه ،خودت بخواهي ،يه جور ديگر و تو ميوه درختي.
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 .596زندي ،مريم .تولدت مبارك! .قم :مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث 12 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر ،امام زمان(عج) ،مذهبي
چکیده :مسلمانان به امام زمان(عج) ،به عنوان منجي بشر ،اعتقاد راسخ دارند .كتاب «تولدت
مبارک» مجموعهاي شامل چندين شعر درباره دوازدهمين امام شيعيان است .عنوانهاي شعرهاي
اين کتاب عبارتند از :گلدان من ،مهمان ،مثل پرستوها و تولدت مبارک .همه شعرهاي اين کتاب
حرفهاي کودکانهاي درباره امام زمان(عج) است.

 .597تجلي ،شايا .حجاب .روشا رمضاني .تهران :گوهر انديشه 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر مذهبي ،شعر تعليمي ،حجاب ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده اشعاري درباره حجاب است كه به دو زبان فارسي و انگليسي و با
هدف آشنا كردن كودكان با موضوع و فلسفه حجاب تهيه شده است .در بخشي از شعر آمده است:
«حجاب انتخابمه نه اجبار نه عادته واسه من پوشش من بهترين عبادته»

 .598جرج ،پاتريك .حس ميکنم با دستم .آرمين حاجيميرزاجاني ،مهري ماهوتي .تهران:
نقشگستران سرمدي 30 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :حس المسه ،دست وپا ،حواس پنجگانه
چکیده :دستها و پاها اندامهايي هستند که در تشخيص جنسها به ما کمک ميکنند .کتاب
«حس ميکنم با دستم» از مجموعه «حواس پنجگانه» ،مخاطب را با حس المسه و اندامي که اين
کار را انجام ميدهد ،آشنا ميکند .با دستها نرمي ،خيسي و ليزي را حس ميکنيم ،گرمي و سردي
را ميفهميم ،تيغ بدن جوجه تيغي و درد نيش زنبور را متوجه ميشويم.
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 .599سرامي ،قدمعلي .حمومک رنگها .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1393 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،رنگها
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده شعري درباره رنگهاست .در اين شعر كودكان با سه رنگ اصلي
آبي ،قرمز و زرد ،و همچنين چگونگي تركيب آنها و ايجاد رنگ جديد آشنا ميشوند .در بخشي از
اين شعر ميخوانيم« :حمومك ما ديدنيه كاشياي ديواراش قشنگ ،آبي و سرخ ،بنفش و زرد ،سبز،
رنگ خوب و ناز ديگه هميشه باهميم؛ از همديگه جدا بوديم ،حاال
نارنجي ،رنگارنگ ما شِ ش تا ِ
ديگه يار و همدميم».

 .600سراج ،فريدون .خوش به حال من .تهران :به نشر 28 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :داستانها ،شعر فارسي ،ادبيات کودکان
چکیده :کتاب پيش رو دربردارنده مجموعهاي از شعرهاي ساده براي کودکان است .موضوع شعرها
پديدهها و اتفاقاتي است که براي هر کودکي ممکن است تجربهاي شيرين باشد .اسکناس پاره ،يک
کشف شيرين ،مانند ماهي و در حياط خانه ،عنوان بعضياز شعرهاست.

 .601اسالمي ،مريم .دامادي آقا كالغه .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 28 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات کودکان ،ادبيات فارسي
چکیده :شعرخواني کودکان را سرگرم ميکند و عالوه بر آن نکتههاي بسياري به آنها ميآموزد.
کتاب «دامادي آقا کالغه» مجموعهاي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است .عنوانهاي بعضي
از شعرهاي اين کتاب عبارتند از :قطار صفرها ،غول باسواد ،زيب بازي ،سرزمين بوها ،کفشدوزک
و االن شما کجايي.
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 .602كشاورز ،ناصر .دلنگ و دلنگ .تهران :شهر قلم 24 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،ناصر كشاورز ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چکیده :دلنگ دلنگ مجموعه سرودهايي از ناصر كشاورز براي كودكان با اين عنوانهاست:
«جيرينگ!»« ،عروسي»« ،قدم قدم بدو بدو»َ « ،دلنگ َدلنگ»« ،بگيم ،بخنديم»« ،برفاي دون
دون»« ،خوابم ،ولي نه»« ،دست من و تو»« ،بباف بباف»« ،ريخته و واريخته» .در قسمتي از
شعر َدلنگ و دلنگ ميخوانيم« :اتل متل ،زنگ زنگ دبستان دلنگ دلنگ! رفت فصل تابستان»

 .603شعباني ،اسداهلل .راز دريا .تهران :مدرسه 28 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر كودكان
چکیده :كتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري مشتمل بر مضاميني چون حيوانات ،پرندگان،
طبيعت ،دوستي و  ...است .تصاوير زيبا و جذاب ،توجه به ويژگيهاي بومي ،زيبايي و رواني كلمات
از ويژگيهاي اشعار اين کتاب است.

 .604كشاورز ،ناصر .رفتم باال اومدم پايين :رفتم باال انار بود .تهران :شهر قلم 24 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :شعر مصور ،شعر كودكان ،ناصر كشاورز
چکیده :در اين مجموعه كودكان در قالب شعر عالوه بر لذت بردن با دنياهاي نو و مفاهيم جديد
آشنا ميشوند .در بخشي از شعر انار بود ميخوانيم« :رفتم باال ،انار بود رو شاخهاي سوار بود تابتاب
ميخورد ميخنديد هيچكس اونو نميچيد باد اومد و هلش داد از روي شاخه افتاد نه گريه كرد نه
غرغر گفت منو بردار بخور .»...
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 .605كشاورز ،ناصر .رفتم باال اومدم پايين :رفتم باال سيب بود .تهران :شهرقلم ،چكه،1392 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :شعر مصور ،شعر كودكان ،ادبيات كودك ،ناصر كشاورز
چکیده :اين كتاب عالوه بر تقويت قوه تخيل كودكان ،آنها را با مفاهيم و دنياي نو آشنا ميكند.
در بخشي از شعر سيب بود ميخوانيم« :رفتم باال ،سيب بود سيبش خيلي عجيب بود چسبيده بود
به شاخه ديدم تنش سوراخه سوراخ نبود ،لونه بود لونه نبود ،خونه بود»...

 .606كشاورز ،ناصر .رفتم باال اومدم پايين :رفتم باال مورچه بود .تهران :شهرقلم ،چكه،1392 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :شعر مصور ،شعر كودكان ،آموزش ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه «رفتم باال اومدم پايين» ،با هدف تقويت قوه تخيل كودكان و
ارائه مفاهيم و تجارب نو به كودكان تهيه شده است« .فيل بود»« ،گيالس بود»« ،كندو بود»« ،ماه
بود»« ،مگس بود»« ،مداد بود»« ،نون بود»« ،مورچه بود»« ،بالل بود»« ،نور بود» عنوانهاي
شعرها هستند.

 .607شعباني ،اسداهلل .روزهايي كه ابري بود ،حادثههاش رنگي بود .تهران :بيمه مركزي
جمهوري اسالمي ايران 28 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :بيمه ،شعر كودكان ،ادبيات فارسي
چکیده :بيمه از موضوعاتي است که اگر کودکان از سنين پايين با آن آشنا شوند ،در بزرگسالي
ميتوانند از امکانات آن استفادههاي بهينهاي بکنند .کتاب «روزهايي که ابري بود ،حادثههاش
رنگي بود» از مجموعه «بيمه براي کودکان» حاوي چند شعر درباره بيمه است تا کودکان را با اين
موضوع بيشتر آشنا کند .شعرهاي اين کتاب به فايده داشتن بيمه در مواردي مثل آتشسوزي و
دزدي اشاره ميکند.
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 .608شعباننژاد ،افسانه .زير شاخه درخت به .تهران :نشانه 40 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :شعر سپيد ،ادبيات فارسي ،بيان احساس
چکیده :كتاب حاضر ،دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب شعر سپيد ،با مضامين خيال ،جدايي،
طبيعت ،دلتنگي ،غم و شادي ،و  ...است .در «بوي به» ميخوانيم« :ايستادهاي پشت مه زير شاخه
درخت به خيسم از نگاه مه گرفتهات آرزوي دست من دستهاي بوي به گرفته است».

 .609مزيناني ،كاظم .سفره خالي و بره خالخالي .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي
ايران 28 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،آموزش بيمه ،ادبيات كودك و نوجوان
چکیده :اين كتاب ،از مجموعه «بيمه براي كودكان» ،دربردارنده اشعاري درباره بيمه و تاريخچه
آن است .در اين اشعار كودكان با تاريخچه بيمه ،مزاياي بيمه ،حقوق بيمهاي ،انواع خدمات بيمهاي
و ...آشنا ميشوند.

 .610سراج ،فريدون .شب تاريك .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1393 ،
 28ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر مصور ،ادبيات کودک و نوجوان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :کتاب حاضر در بردارنده مجموعه شعرهايي درباره مسائل مربوط به کودکان ،از قبيل ترس
از تاريکي ،ارتباط با بزرگترها و دوستي ،و شعرهايي درباره طبيعت ،فصلها و تغيير تحولآنهاست.
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 .611اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي امانتداري .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،امانتداري ،آموزش اخالق
چکیده :كتاب حاضر ،جلد سوم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» ،دربردارنده متن و شعرهايي
درباره «امانتداري» است .اين جلد با هدف آشنا كردن كودكان با مهارتهاي زندگي و با محوريت
امانتداري تهيه شده است.

 .612اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي پاكيزگي .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق ،پاكيزگي
چکیده :كتاب حاضر ،جلد نهم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» ،دربردارنده متني درباره پاكيزگي
و بهداشت و شعرهايي در اين زمينه است .كتاب با هدف آشنا كردن كودكان با اهميت پاكيزگي و
رعايت بهداشت نوشته شده است.

 .613اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي حق همسايه .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق ،حق همسايه
چکیده :جلد پنجم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» ،دربردارنده متني درباره رعايت «حق
همسايه» در اسالم و اشعاري در اين زمينه است .اين جلد با هدف آشنا كردن كودكان با آداب و
رسوم زندگي مسلمانان و با محوريت رعايت حقوق همسايه تهيه شده است.
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 .614اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي خوش قولي .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق ،خوشقولي
چکیده :جلد دوازدهم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» دربردارنده متني كوتاه درباره «خوشقولي»
و اشعاري در اين زمينه است .كتاب با هدف آشنا كردن كودكان با موضوع خوشقولي و اهميت آن
در زندگي نوشته شده است.

 .615اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي رازداري .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعرفارسي ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق ،رازداري
چکیده :كتاب حاضر ،جلد يازدهم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» ،دربردارنده متني كوتاه درباره
رازداري و اشعاري در اين زمينه است .كتاب با هدف آشنا كردن كودكان با اهميت رازداري بهعنوان
يكي از مهارتهاي زندگي نوشته شده است.

 .616اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي راستگويي .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق ،راستگويي
چکیده :كتاب حاضر ،جلد ششم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» ،دربردارنده متني كوتاه درباره
«راستگويي» و شعرهايي در اين زمينه است .اين جلد با هدف آشنا كردن كودكان با راستگويي
و نكوهش دروغگويي نوشته شده است.
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 .617اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي روزه .تهران :قدياني،1393 ،
 16ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،روزه ،آموزش ديني
چکیده :اين كتاب جلد هشتم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» درباره اهميت روزه و شعرهايي
در اين زمينه است .مجموعه با هدف آشنا كردن كودكان با آداب و رسوم زندگي و در اين جلد با
محوريت روزه تهيه شده است.

 .618اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي شكرگزاري .تهران :قدياني،
 16 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق ،شكرگزاري
چکیده :جلد هفتم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» ،دربردارنده متني كوتاه درباره شكرگزاري
و شعرهايي در اين زمينه است .اين جلد با هدف آشنا كردن با مهارتهاي زندگي و در اين جلد با
محوريت شكرگزاري تهيه شده است.

 .619اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي قرآن .تهران :قدياني،1393 ،
 16ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،قرآن كريم
چکیده :اين كتاب جلد اول از مجموعه «ما كودكان مسلمان» دربردارنده متن و اشعاري درباره
قرآن كريم و تالوت آن است .كتاب با هدف آشنا كردن كودكان با قرآن كريم و آداب و رسوم
زندگي مسلمانان نگارش يافته است.
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 .620اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي مراقبت از خود .تهران:
قدياني 16 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،مراقبت از خود ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکیده :جلد دهم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» ،دربردارنده متني كوتاه درباره «مراقبت از
خود» و شعرهايي در اين زمينه است .كتاب با هدف آشنا كردن كودكان با موضوع مراقبت از خود
و آموزشهاي ايمني نوشته شده است.

 .621اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي نماز .تهران :قدياني،1393 ،
 16ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،نماز ،آموزش ديني
چکیده :اين كتاب جلد دوم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» دربردارنده متني درباره اهميت نماز
و اشعاري درباره نماز ،وضو و چگونگي خواندن نماز و فلسفه آن است .كتاب ،با هدف آشنا كردن
كودكان با نماز و وضو نوشته شده است.

 .622اسالمي ،مريم .ما كودكان مسلمان :شعرهايي دربارهي نيكي به پدر و مادر .تهران:
قدياني 16 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،ادبيات كودكان ،آموزش اخالق ،نيكي به پدر و مادر
چکیده :اين كتاب جلد چهارم از مجموعه «ما كودكان مسلمان» دربردارنده متن و شعرهايي درباره
«نيكي به پدر و مادر» است .عنوانهاي شعرها عبارتند از« :بابا ستاره است» و «مادربزرگ» .اين
كتاب با هدف آشنا كردن كودكان با مهارتهاي زندگي و با محوريت نيكي به پدر و مادر تهيه
شده است.
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 .623اسالمي ،مريم .صداي بال لكلكها .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 24 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،جنگ ،شهيدان
چکیده :كتاب حاضر ،دربردارنده اشعار ساده درباره جنگ براي كودكان است« .جنگ وقتي كه
مامان من»« ،صداي بال لكلكها»« ،به جاي
ميرفت»« ،فيلم جنگي»« ،پشت شيشه»« ،باباي ِ
پدر»« ،شاگرد بابا»« ،ويلچر»« ،ماشين جنگ» و «آن شب» عنواناشعاراست.

 .624رهنما ،شاهين .غمهاي قالبي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1392 ،
 32ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر نوجوانان ،موضوعات گوناگون
ن شده است .شاعر
چکیده :کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري است که براي كودكان تدوي 
تالش کرده تا نگاهي نو و خالقانه به موضوعات روزمره داشته باشد و بدين ترتيب ،قوه تخيل و
رؤياپردازي را در کودکان و نوجوانان تقويت کند .به چالش کشيدن رفتارهاي آدميان و بازگشت به
فطرت انساني ،از ويژگيهاي اشعار اين دفتر است.

 .625كشاورز ،ناصر .قد سر سوزن .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1393 ،
 32ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعرفارسي ،ادبيات کودکان
چکیده :كودكان شعر را دوست دارند و از آن نکتههاي بسياري ميآموزند .کتاب «ق ِد س ِر سوزن»
مجموعهاي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است .عنوانهاي بعضي از شعرهاي اين کتاب
عبارتند از« :توپ و تور»« ،زشت و زيبا»« ،خانم پرتقال»« ،بين دو درياي آبي».
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 .626سرامي ،قدمعلي .قلمکار .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 32 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،فصلها ،حروف الفبا
چکیده« :قلمكار» حاوي دو قطعه شعر درباره فصلها و حروف الفباست كه همراه با تصويرهاي
مرتبط براي كودكان تهيه شده است .در بخشي از شعر قلمكار ميخوانيم« :قلم ،قلم ،قلمكار!
فصالي سال رو بشمار :ا ّوليشون «بهاره» كه سبز آبشاره! السون و بلسون د ِومي چي؟ تابستون
گرمه و شعلهواره دنباله بهاره »...

 .627هاشمي ،منيره .كفشي به رنگ كفش دريا .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 48 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر كودكان
چکیده :كتاب مصور حاضر ،دربردارنده اشعاري براي كودكان است .اين اشعار در قالب چهارپاره
و با زباني ساده و روان و آهنگين سروده شده و طي آن مضامين و موضوعاتي چون :پدر ،طبيعت،
بادبادك ،حيوانات و  ...مطرح شدهاند.

 .628شهابي ،طاهره .كالغ و عينك من .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 28 ،1391ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر كودك
چکیده :كتاب مصور حاضر ،دربردارنده اشعاري از «طاهره شهابي» است كه براي كودكان سروده
شده است .اين ترانهها در قالب چهارپاره و با زباني ساده و روان و آهنگين سروده شده و طي آن
مضامين و موضوعاتي چون :جهان ،طبيعت ،انسانها ،حيوانات و  ...مطرح شده است.
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 .629چندلر ،سوزان .كي تو باغ وحشه؟ .محمدعلي گلناري آغ ميوني ،مهري ماهوتي .تهران:
نقشگستران سرمدي 29 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شناخت حيوانات ،باغ وحش ،شعر فارسي
چکیده :کودکان حيوانات را دوست دارند و همواره ميخواهند درباره آنها بيشتر بدانند .كتاب
«کي توي باغ وحشه!» ميکوشد در قالب شعر کودکان را با حيواناتي مثل ببر ،پلنگ ،خرس ،زرافه،
طوطي ،فک ،پاندا ،مارمولک ،شتر و شير آشنا کند و بعضي ويژگيهاي آنها را براي کودکان شرح
دهد .حيوانات اين کتاب در يک باغ وحش عجيب و غريب زندگي ميکنند.

 .630كسايي ،مهشيدالسادات .قصههاي كيميا و ايليا :كيميا ،خيلي تيزه! اين قيچي كه رو
ميزه .تهران :پيك دبيران 20 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :شعر ،مهارتهاي رفتاري كودكان ،آموزش ايمني
چکیده :در اين كتاب ،با خواهر و برادري دوستداشتني آشنا ميشويم كه با خطرات وسايل تيز
و استفاده درست از اين وسايل را ميآموزند .اين مجموعه با هدف كمك به ارتقاي مهارتهاي
رفتاري در كودكان تهيه شده است.

 .631گلي ،ايرج  /نيك ذات ،شهين .گلهاي شادي :مجموعه ترانههاي كودكان ،در
تاريخ معاصر ايران همراه با نت ترانه ها .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان،
 320 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :نت موسيقي ،شعر كودكانه ،آموزش ادبيات فارسي
چکیده :موسيقي و شعر در بيان احساسات انسان جايگاهي ارزشمند دارد .كتاب «گلهاي شادي»
مجموعهاي است از ترانههاي كودكان در طول بخشي از تاريخ معاصر اين سرزمين ( 1330تا
 .)1350ترانههاي اين كتاب همه با نت همراه هستند و كودكاني كه الفباي موسيقي را بدانند،
ميتوانند همراه با خواندن هر آواز ،نت آن را هم تمرين كنند.
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 .632دولتآبادي ،پروين .مرغ سرخ پاكوتاه .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان،
 28 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر کودکان ،تهيه نان ،مطالعه و سرگرمي
چکیده :در کتاب حاضر در قالب شعر ،روش کاشت و برداشت گندم ،تهيه آرد ،خمير و نان ،و ...
براي کودکان شرح داده شده است .شخصيت اصلي کتاب مرغ سرخپاست که بهتنهايي به کاشت و
برداشت گندم و سپس تهيه نان ميپردازد و با جوجههايش از دسترنج خود لذت ميبرد.

 .633جرج ،پاتريك .من ميبينم با چشمم .آرمين حاجيميرزاجاني ،مهري ماهوتي .تهران:
نقشگستران سرمدي 30 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :حس بينايي ،چشم ،ديدن
چکیده :چشم يکي از پنج حس اصلي انسان است که در ديدن به ما کمک ميکند .کتاب «من
ميبينم با اين چشم» از مجموعه «حواس پنجگانه» مخاطب را با کارهايي که چشمها انجام
ميدهند آشنا ميکند؛ با چشم ميتوانيم تاريکي و روشنايي را تشخيص دهيم ،زشت و زيبا را ببينيم،
دوري و نزديکي را حسکنيم و شکلها را تشخيص دهيم.

 .634جرج ،پاتريك .من ميچشم با اين زبون .آرمين حاجيميرزاجاني ،مهري ماهوتي.
تهران :نقشگستران سرمدي 30 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :حس چشايي ،زبان ،مزه
چکیده :زبان يکي از پنج حس اصلي انسان است که در تشخيص مزهها به ما کمک ميکند .کتاب
«با اين زبون من ميچشم» از مجموعه «حواس پنجگانه» مخاطب را با کارهايي که زبان انجام
ميدهد و نيز با انواع مزهها (شوري ،شيريني ،تلخي ،تندي و ترشي) آشنا ميکند .کتاب به بهداشت
دهان و دندان و مراقبت از آنها نيز اشارهاي ميکند.
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 .635جورج ،پاتريك .من ميشنوم صداها را با گوشم .آرمين حاجيميرزاجاني ،مهري
ماهوتي .تهران :نقشگستران سرمدي 30 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :حس شنوايي ،گوش ،صدا
چکیده :حس شنوايي يکي از پنج حس اصلي انسان است که در تشخيص و شنيدن صداها به
ما کمک ميکند .در اين کتاب مخاطب با انواع صداهايي که در طبيعت و محيط اطراف وجود دارد
آشنا ميشود؛ صداهايي مثل ويز ويز زنبور ،جيک جيک پرنده ،غرش ابر ،دادام دام طبل و جيغ
جيغ نيني.

 .636ابراهيمي ،جعفر .مينويسم ابر باران ميشوم! (مجموعه شعر) .تهران :اميركبير،
 29 ،1391ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر نوجوانان ،مفاهيم زندگي ،طبيعت ،ادبيات نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه شعرهايي با اين عنوانهاست« :مثل به نام خدا»،
«ارديبهشت»« ،كوچه آشنا»و . ...شعرها با مضامين طبيعت ،آفريدههاي پروردگار ،دوستي ،انتظار،
مادر ،عشق و ...است .در بخشي از شعر ارديبهشت ميخوانيم« :ارديبهشت آمد با يك بغل از عطر
كوهستان من كوهها را در خودم ديدم و حس گرمي ،در دلم جا كرد دنيا هوايي تازه پيدا كرد.»...

 .637وثوقي ،زهرا .نقاشي خدا .تهران :ذكر ،كتاب هاي قاصدك 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،ستايش خدا ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «كودك و نيايش» دربردارنده مجموعه شعرهاي كودكانه است.
نهايت خداوند آشنا
از طريق شعرهاي اين مجموعه ،كودكان با بخشي از الطاف و نعمتهاي بي ِ
ميشوند و به صفات زيبا و بخشندگي و بزرگي او پي ميبرند.
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 .638تجلي ،شايا .نماز .روشا رمضاني .تهران :گوهر انديشه 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر مذهبي ،شعر تعليمي ،ادبيات فارسي
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده شعري درباره «نماز» به دو زبان فارسي و انگليسي ،راهنماي
آموزشي درباره نماز ،و طريقه و فلسفه نماز خواندن كودكان است .در بخشي از شعر آمده است:
«رومو به قبله ميكنم وقتي ميايستم به نماز من با خدا حرف ميزنم نماز يعني راز و نياز».

 .639رحماندوست ،مصطفي .نوشتم دوستت دارم .تهران :مدرسه 56 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،شعر كودك
چکیده :كتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري براي كودكان است .در اين اثر ،اشعار متنوعي از
«مصطفي رحماندوست» ،نويسنده و شاعر برجسته كودك و نوجوان آمده است .اين اشعار همراه با
تصاوير زيبا و جذاب تدوين شده است .رحماندوست در اين كتاب شعرهايي لطيف و ماندگار براي
كودكان ايراني فراهم كرده است.

 .640تجلي ،شايا .وضو .روشا رمضاني .تهران :گوهر انديشه 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا ششم
کلمات کلیدی :شعر مذهبي ،شعر تعليمي ،وضو ،ادبيات كودكان
چکیده« :وضو» ،دربردارنده شعري درباره وضو و روش انجام و فلسفه آن است كه به دو زبان
فارسي و انگليسي و با هدف آشنا كردن كودكان با موضوع وضو تهيه شده است .در بخشي از
شعر ميخوانيم« :وقتي آهنگ اذون ميپيچه تو آسمون روبه هر چي خوبيه وا ميشه پنجرمون».

 236فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .641هاشمپور ،مريم .هم روزنامه هم كلوچه .تهران :اميركبير 28 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :شعر كودكان ،عناصر طبيعي ،خانواده
چکیده :اين كتاب دربردارنده مجموعه شعرهايي كودكانه با عنوانهاي «چالههاي آب»« ،برف و
بچهسوسك»« ،لنگهكفش نيني» و  ...است با مضامين باران و برف ،ابر و باد ،مادر ،عشق ،خدا،
خانواده و  ...است .در شعر «چالههاي آب» ميخوانيم« :ميچكد بر روي شهر چكهچكه آسمان باز
خنده ميكنند چترهاي مهربان»...

 .642شعباني ،اسداهلل .هواي نوبهاري .تهران :مدرسه 24 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :شهر کودکان ،ادبيات و سرگرمي ،آموزش زبان فارسي
چکیده :کتاب حاضر حاوي اشعاري براي کودکان با عنوانهاي موشک ،پاييز ،مادربزرگ ،دشت،
عيد و جوانه زدن سبزهها ،حال و هواي بهار ،الکپشت و خانهاش در رودخانه و  ...است .توجه به
ويژگيهاي بومي و رواني کلمات ،از ويژگيهاي اشعار اين کتاب است.

 .643عليزاده قمصري ،آناهيتا .هيوالي نامرئي .مشهد :سخنگستر 12 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :منواكسيدكربن ،شعر كودكان ،آموزش ايمني
چکیده :اين كتاب دربردارنده شعرهايي ساده براي كودكان درباره گاز منواكسيدكربن ،مسموميت با
گاز منواكسيدكربن و چگونگي پيشگيري از مسموميت و توصيههاي ايمني است .در پايان كتاب نيز
نكتههاي مهمي در پيشگيري از مسموميت با گاز مونواكسيدكربن براي مربيان و والدين گنجانده
شده است.
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 .644داوري ،زهرا .يك قاچ هندوانه .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1393 ،
 28ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر ،کودکان
چکیده :كودكان شعر را دوست دارند و از آن نکتهها ميآموزند .کتاب «يک قاچ هندوانه»
مجموعهاي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است .عنوانهاي بعضي از شعرهاي اين کتاب
عبارتند از :عروسي خانم کالغ ،کمي داروي شيرين ،مارمولک ،خانه تکاني ،مترسک ،کالغک
بازيگوش و خانه تکاني.

 .645هاشمپور ،مريم .يك قوري پر از قور .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 36 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :شعر ،کودکان
چکیده :شعرخواني کودکان را سرگرم ميکند و عالوه بر آن نکتههاي بسياري به آنها ميآموزد.
کتاب «يک قوري پر از قور» مجموعهاي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است .عنوانهاي بعضي
از شعرهاي اين کتاب عبارتند از :چراغ روشن ،چتر و آنتن ،خواب برفي ،آشپزي بابا ،خرس يخي،
صداي گاو آمد ،دعاي دکمه ،خط خدا و مثل بال فرشته.
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علوم تجربی

 .646کرومنرل ،راینر .چرا و چگونه :آب و هوا منشأ ،ویژگیها و کاربردها .کمال بهروزنیا.
تهران :قدیانی 48 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :آب ،هوا ،طبیعت
چکیده« :آب و هوا» پدیدههای عادی و روزمره زندگی ما هستند که خوب است درباره آنها بیشتر
بدانیم .انسان بدون این عناصر حیاتی نمیتواند زنده بماند .کتاب «آب و هوا ،منشأ ،ویژگیها و
کاربردها» از مجموعه «چرا و چگونه» ،اطالعاتی از کشف دانشمندان عصر جدید درباره این موضوع،
در اختیار خواننده قرار میدهد ،تأثیر آب و هوا را در حوزههای گوناگون نشان میدهد و دلیل نیاز
ضروری ما به این دو ماده را شرح میدهد .روشهای استفاده از آب و هوا در طبیعت و کوششهای
الزم برای حفظ آنها در آینده در این کتاب آمدهاند .نمایهای الفبایی نیز در انتهای کتاب وجود دارد.
 .647سیلور استاین ،الوین[...و ديگران] .آیا این راش است؟ .محمدرضا کیاننژاد .تهران:
تیمورزاده طبیب 48 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :بهداشت ،ادبیات کودکان ،بیماریها
چکیده :هر کسی ممکن است در زندگیاش به راش مبتال شود .راشها نوعی عالمت خطرند و
به شما هشدار میدهند که بدنتان در معرض خطر قرار دارد .این کتاب به کودکان کمک میکند تا
درباره مشکالت کوچک مربوط به سالمت پوست خود بیشتر آگاه شوند .آنها همچنین روشهای
نگهداری از پوست آسیبدیده و چگونگی حفاظت از آن را فرا میگیرند.
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 .648جغام ،حسناحمد .ارشمیدس :واضع ریاضیات تطبیقی کاربردی .یوسف آموزگار.
تهران :مهر آموز 24 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :سرگذشت ،دانشمندان
چکیده :مطالعه زندگینامه بزرگان علم فرصتی برای درک تالشها و ریزبینیهای آنها است.
کتاب پیش رو مختصری از زندگی و کشفیات مهم ارشمیدس را با زبانی ساده بازگو کرده است .در
این اثر چگونگی کشف «اصل توازن اجسام و مایعات و فشار آنها» و نیز روشهای علمی که این
دانشمند برای دفاع از شهر در برابر هجوم دشمنان با بهرهگیری از علم ریاضیات و قدرت تخیل و
خالقیت خود ابداع کرده و بکار برده ،بازگو شده است.

 .649کوته ،راینر .از ذرهبین تا میکروسکوپهای معمولی .کمال بهروزنیا .تهران :قدیانی،
 48 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :معادن ،میکروسکوپ ،ذرهبین ،عدسی
چکیده :میکروسکوپ یا ذرهبین قدرت بینایی را چند برابر و ما را با رازهای بیشتری از طبیعت
آشنا میکند .ساختمان سلولها در زیر میکروسکوپ ب ه خوبی مشخص میشود .میکروسکوپ در
پزشکی و علوم بسیار تأثیر داشته است .کتاب «از ذرهبین تا میکروسکوپهای امروزی» از مجموعه
«چرا و چگونه» ،درباره خرید میکروسکوپ نوری و شیوه کار با آن توضیح میدهد .روشهای
مشاهده دقیق جانوران و گیاهان با میکروسکوپ را شرح میدهد و پیشرفتهای جدید در فناوری
میکروسکوپی ،میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ تونلی را معرفی میکند.
 .650کانر ،جو .بخوانیم و بدانیم :بدن انسان .فرزاد رضایی .تهران :آبشن 60 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :بدن انسان ،پرسشها ،کالبدشناسی انسان
چکیده :دنیای بدن انسان دنیایی پیچیده و شگفتآور است و شناخت آن در گرو شناخت کارکرد
و جزئیات هر عضو است .کتاب حاضر دربردارنده مجموعه پرسشهای علمی درباره کارکرد بدن و
چرایی تغییرات بزرگ و کوچک جسم ما است .ذیل هر عنوان توضیحات مختصر و علمی با زبان
ساده و تصاویر نقاشی شده آمده است.
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 .651مظلوم شایان ،مهدی .پرسشهای چهارگزینهای علوم ششم -تیزهوشان.
تهران :خیلی سبز 116 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پرسشها ،تمرینها
چکیده :کتاب حاضر مجموعهای از پرسشهای مفهومی در راستای اهداف آموزشی و عمق بخشی
به مفاهیم آموخته شده است .پرسشهای چهارگزینهای طبق فصلبندی موضوعی کتاب درسی
تدوین شدهاند و با هدف درک بهتر مفاهیم علمی و بررسی فراشناختی آموختههای دانشآموزان
و آمادگی آنها برای آزمونهای ورودی مدارس نمونه و برتر استعداد درخشان تنظیم شده است.

 .652بومون ،امیلی .شگفتیهای جهان :پروانهها .مهناز عسگری .تهران :محراب قلم،1393 ،
 28ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :پروانهها ،حشرات ،جهان
چکیده :حشرات موجوداتی شگفت انگیزند .کتاب «پروانهها» از مجموعه کتابهای «شگفتیهای
جهان» ،درباره ساختمان بدن پروانهها ،انواع ،محل زندگی ،تخم ریزی ،جفتگیری ،الرو ،دشمنان
طبیعی ،دگردیسی ،مهاجرت ،زمستان گذرانی ،و دفاع پروانهها ،همراه تصویرهایی گویا ،اطالعاتی
به مخاطب کودک و نوجوان میدهد .در انتهای کتاب ،تصاویری زیبا از انواع پروانهها و نیز نمایهای
الفبایی از محتوای کتاب دیده میشود.

 .653جغام ،حسناحمد .توماس ادیسون .یوسف آموزگار .تهران :مهر آموز 24 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،تاریخ
چکیده :مطالعه زندگینامه دانشمندان همواره درسهایی ماندگار به همراه دارد .کتاب حاضر شرح
مختصری از زندگی و اکتشافات این دانشمند معاصر را با زبانی ساده روایت کرده است .در این
اثر چگونگی اختراع ماشینها و ابزارهای الکترونیکی همچون «باتری»« ،تکرارکننده خودکار»،
«میکروفون»« ،المپ رشتهای» و ...و نیز سیر علمآموزی این نابغه قرن بازگو شده است.
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 .654پارکر ،استیو .خاطرات یک قورباغه .هایده کروبی .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران،
 30 ،1393ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای علمی ،زیستشناسی حیوانات ،دوزیستان
چکیده :بهرهبرداری از منابع طبیعی حد و مرز دارد و برای حفظ محیط زیست باید بدانیم اجزای
تشکیلدهنده هر اقلیم چه وظایف و کارکردی دارند .در کتاب حاضر مراحل رشد و روشهای
تغذیه قورباغه در قالب یک داستان علمی تخیلی تشریح شده است .تغییرات آبوهوایی و تأثیر آن
بر زندگی این موجود ،گیاهان محیط و اقلیمشناسی محل زندگی این حیوان نیز از دیگر مباحث
کتاب است.

 .655بومون ،امیلی .شگفتیهای جهان :خورشید .مهنازعسگری .تهران :محراب قلم،1393 ،
 28ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان و نوجوانان ،دايرئالمعارفها ،نجوم ،ستارهشناسی ،کیهانشناسی
چکیده :اثر حاضر حاوی آگاهیهای اساسی درباره ستاره پرنور منظومه شمسی ماست .در این
کتاب اطالعات تصویری و همهجانبهای با زبان ساده و علمی آمده است که به نوجوانان کمک
میکند تا درک بهتری از تغییرات آب و هوایی کره زمین ،تأثیر خورشید بر زیستکره و موجودات
زمینی داشته باشند.

 .656کینیون ،تئا .خورشید و سرزمینهایی که خورشید در آن جا میدرخشد .شیرین
علیخانی .تهران :تیزهوشان برتر 32 ،1393 ،ص ،بیاض
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :نجوم ،آموزش ،منظومه شمسی ،ستارهشناسي
چکیده :نور و گرمای خورشید یکی از عناصر اصلی پیدایش حیات بر کره زمین است .در کتاب
پیش رو سیارههای منظومه شمسی معرفی شدهاند و قمرهای هر سیاره همراه با ویژگیهای هر یک
تشریح شده است .هر جملهای در کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی و با بیانی ساده و کودکانه آمده
است .کتاب به منظور آموزش مفاهیم اولیه ستارهشناسی به کودکان و نوجوانان تدوین شده است.

دوره آموزش ابتدايي  /17علوم تجربی 243
 .657برنی ،دیوید .شاهد عینی :دانشنامه قاتالن جنگل .زهرا زادفرج .تهران :ایدهپردازان
چکاد /گوهر اندیشه 72 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :حيوانات ،دانشنامهها ،شکارچيان
چکیده :درندگان از راه به دام انداختن و خوردن حيوانات ديگر به عنوان طعمه تغذيه ميکنند.
دانشنامه حاضر به معرفي انواع درندگان در خشکي و دريا اختصاص دارد .همراه با توضيحات و
معرفي هر جانور ،تصاوير مربوط به محل زندگي ،زيستبومهاي مشترک ،تغذيه و نوع شکار آنها
نيز درج شده است.

 .658دانشنامه کودک و نوجوان بدن انسان .هادی حدادمنش .تهران :مبتکران،1393 ،
 20ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :دانشنامهها ،بدن انسان ،کودکان و نوجوانان
چکیده :انسان ساختار بدنی پیچیدهای دارد که آگاهی از آن برای کودکان و نوجوانان مفید و
جذاب است .کتاب «بدن انسان» از مجموعه کتابهای «دانشنامه کودک و نوجوان» ،مخاطب
را با بدن انسان آشنا میکند .این کتاب در قالب دانشنامه ،درباره مفاهیمی مانند واحدهای سازنده
بدن ،بافتها و اندامها ،دیدن ،بوییدن ،شنیدن ،چشیدن ،لمسکردن ،دندانها و ناخنها ،قلب ،و
ماهیچهها و حرکتکردن اطالعاتی به مخاطب میدهد .در هر صفحه ،نکتههایی با عنوان «آیا
میدانید» آمده و معنی واژههای جدید نیز داده شده است.
 .659سیلور استاین ،الوین[...و ديگران] .دل درد .فریبا قربانی .تهران :تیمورزاده /،طبیب،1393 ،
 48ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :بهداشت ،بیماریها ،پیشگیری ،ادبیات نوجوانان
چکیده :دل درد اغلب زمانی اتفاق میافتد که در فرایند گوارش مشکلی ایجاد شده باشد ،بنابراین
پیش از دانستن علت ایجاد دل درد ،دانستن نحوه عملکرد سیستم گوارش ضروری است .در این
کتاب نوجوانان نحوه عملکرد سیستم گوارش ،علتهای ایجاد دل درد و روشهای درمان و مراقبت
از خود را با زبان ساده و علمی میآموزند.
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 .660خزائی ،سمیه .دنیای عجیب نور و رنگ .همدان :روز اندیش 48 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :فیزیک عملی ،زیستشناسی ،آموزش
چکیده :محیط اطراف ما سرشار از رنگهای متنوع است که بدون نور امکان دیدن زیباییهای
آنها وجود ندارد .در این کتاب پدیده نور ،رنگ و تأثیر آن در زندگی جانوران و گیاهان تشریح شده
است .نوجوانان با بهرهگیری از نثر ساده و روان کتاب و تصاویر کمکآموزشی ،فرایند شکلگیری
سایه ،رنگینکمان ،بازتاب نور ،طیف نور ،رنگ آسمان و ...را فرا میگیرند .در پایان کتاب واژهنامهای
مختصر برای توضیح اصطالحات این مبحث نیز آمده است.

 .661محبتی ،ماهرخ /پناهپور ،راحله .راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی
علوم تجربی اول دبستان .تهران :شورا /مبتکران 112 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :والدین
کلمات کلیدی :آموزش والدین ،آموزش مربیان و معلمان ،راهنمایی آموزشی
چکیده :همراهی و کمک والدین به دانشآموزان نقش مهمی در افزایش سواد علمی دانشآموزان
دارد .در این کتاب توصیههای آموزشی برای انتخاب منابع آموزشی مناسب و هدفدار طی فرایند
آموزش به اولیا ارائه شده است .خانوادهها با شناخت آزمونهای علمی و شناسایی نقاط ضعف
دانشآموزان و مهارتهای مورد نیاز آنها میتوانند در غنیسازی یادگیری آنها نقش داشتهباشند.

 .662تاجیک ،فاطمه /فروغی ،فتحاهلل .راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی
علوم تجربی دوم دبستان .تهران :شورا /مبتکران 112 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :والدین
کلمات کلیدی :آموزش والدین ،آموزش مربیان و معلمان ،راهنمایی آموزشی
چکیده :تغییرات کتابهای درسی بر اساس نیازهای دانشآموزان و جامعه گاهی باعث بیاطالع
ماندن والدین از اهداف آموزشی دروس و کتابها میگردد .در کتاب پیش رو هدفهای آموزشی
هر درس ،مراحل جمعآوری اطالعات توسط دانشآموزان و وظایف والدین در هر فصل تشریح و
تدوین شده است .توصیههای ارائه شده در کتاب به خانوادهها این امکان را میدهد که در فرایند
علمآموزی فراگیران سهیم باشند.
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 .663تاجیک ،فاطمه /فروغی ،فتحاهلل .راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی
علوم تجربی سوم دبستان .تهران :شورا /مبتکران 112 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :والدین
کلمات کلیدی :آموزش والدین ،آموزش مربیان و معلمان ،راهنمایی آموزشی
چکیده :بیاطالعی خانوادهها از اهداف درسی ،محتوا و روشهای تدریس کتابهای آموزشی
میتواند موجب اختالل در روند یادگیری دانشآموزان شود .در کتاب پیش رو سعی شده اطالعات
الزم مربوط به هر فصل از کتاب درسی مورد نظر در اختیار والدین قرار گیرد .مطالب ارائه شده به
ایجاد هماهنگی بین معلمان و والدین در زمینه چگونگی روش تدریس ،مهارتهای الزم برای هر
درس و اهداف هر درس میانجامد.

 .664صادقی ،مهرناز /شعبانزاده ،ریحانه .علوم  4ام دبستان -کتاب کار .تهران :خیلی
سبز 128 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،پرسشها ،راهنمای آموزشی
چکیده :فعالیتهای کمک درسی موقعیتهای یادگیری جدیدی را فراهم میآورند تا دانشآموزان
آموختههای خود را در میدان اندیشه و عمل تقویت کنند .در آغاز هر فصل از کتاب پیش رو تعاریف
کلیدی و مفاهیم ضروری بهصورت خالصه و طبقهبندیشده با زبانی ساده و علمی به همراه
نکتههای کامل کننده ارائه گردیده است .در بخش بعدی ،پرسشهای متنوع درج شده که به درک
بهتر مفاهیم درسی کمک میکند.

 .665نجاتی ،فرحناز /ملکی خرمی ،راحله .علوم اول دبستان .شیراز :شیوارسا ،الینا،1392 ،
 112ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :کتابهای کمکدرسی ،سرگرمیهای آموزشی ،بازیهای علمی
چکیده :از آنجا که درس علوم دانشی تجربی است ،آزمونهای عملکردی میتوانند فرصتی برای
طرح پرسشباز فراهم آورده و رشد تفکر نقاد را افزایش دهند .کارافزار پیش رو دربردارنده مجموعه
آزمونهای عملی متنوعی چون آزمونهای شناسایی (طبقهبندی) ،شبیهسازی ،نمونه واقعی کار
(فعالیت و آزمایش با گیاهان و )...و آزمونهای عملکرد کتبی (ثبت گزارش و ترسیم نمونهها) برای
ارتباط میان دانستهها و دنیای واقعی است .همچنین افزایش گنجینه لغات و سواد بصری فراگیران
در قالب بازیهای جدید و تصاویر رنگی برنامهریزی شده است.
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 .666بالغ ،عشرت /نقینژادیان ،طاهره .علوم تجربی ( 2دوم دبستان) .تهران :کالغ سپید،
 100 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :علوم تجربی ،کتابهای کار ،تمرینها ،دوم دبستان
چکیده :درس علوم میتواند فضای آموزشی شادی ایجاد کند و کودکان را به تفکر ،فرضیهسازی
و تصمیمگیری رهنمون شود .کتاب «کالغ سپید» از مجموعه «کتابهای کار» ،حاوی تمرینها
و آزمایشهای فراوانی است که دانشآموز میتواند با انجام دادن آنها ،همسو با کتاب درسی
علوم پیش برود .کتاب سؤاالتی با عنوان «خودسنجی» نیز دارد که مرور فصلهای گذشته است.
بخشهای «بیشتر بدانیم» هم برای افزایش سطح آگاهی دانشآموزان مفیدند.

 .667ایرانی ،مریم .علوم تجربی اول دبستان :کتاب کار و تمرین .تهران :سیاهرود،
 112 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،درسنامه
چکیده :سوالها و فعالیتهای کمکآموزشی به رشد تفکر خالق و یادگیری مؤثر دانشآموزان
کمک میکند .در اثر حاضر عالوه بر درسنامهای از نکتههای اصلی و کلیدی هر بخش ،مجموعه
سوالها و تمرینهایی برای تثبیت محتوای درس و مرور و بازخوانی مطالب اصلی تدوین و تألیف
شده است .برای افزایش نشاط نونهاالن در جریان آموزش ،بازیهای آموزشی و سرگرمیهای
پژوهشی نیز در کتاب گنجانده شده است.

 .668جوادیپور امینجان[ ...و ديگران] .علوم تجربی چهارم دبستان .کرج :گردوی دانش،
 107 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،درس ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :آنچه در دنیای امروز سبب موفقیت است ،عالوه بر وجود منابع و تالش زیاد ،برخورداری از
مهارتهای الزم برای استفاده از آن منابع است .در کتاب پیش رو ضمن ارائه نکات مهم و کلیدی
درس به صورت جملههای تاکیدی و خبری ،خالصه مطالبی که فراگیران در مقطع قبلی در این
درس فراگرفتهاند ،به صورت جزوه ارائه گردیده است .در هر بخش پرسشهایی برای ارزیابی و
فعالیتهایی برای تقویت دانستهها نیز فراهم آمده است.
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 .669رمضانزاده ،مهرناز /صادقی ،مهرناز .علوم دوم دبستان -کتاب کار .تهران :خیلی
سبز 88 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :علوم درس مشاهده و تجزبه و استفاده از حواس پنجگانه برای درک بهتر مفاهیم و
پدیدههای محیط است .کارافزار پیش رو خالصهای از نکات کلیدی و مهم هر درس را در ابتدای
هر فصل برای آموزش در بر دارد .در ادامه ،تمرینهای متنوعی همراه با شکلهای رنگی و کودکانه
در نظر گرفته شده است که به رشد و شکلگیری روحیه پرسشگر و کنجکاو در دانشآموز کمک
میکند.

 .670ویلیامز ،بن .قلبها و ششها چگونه کار میکنند؟ .مریم سادات موسوی .تهران:
طالیی 24 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :زیستشناسی ،بدن انسان ،ادبیات نوجوانان ،علوم
چکیده :دنیای درون بدن انسان نیز همچون دنیای اطراف ما پرجنبوجوش است .در کتاب پیش
رو فرایندهای زیستی سیستم خونرسانی و چگونگی کارکرد قلب انسان و نیز چگونگی عملکرد
سیستم تنفسی بهصورت مختصر و با زبانی ساده تشریح شده است.

 .671حبیبی ،سحر /شامانیان ،زهرا .کار طالیی علوم تجربی چهارم دبستان .تهران:
کاگو 112 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها ،آزمونها ،درس
چکیده :برای تکمیل فرایند یادگیری -یاددهی میان آموختههای پیشین و یافتههای جدید باید
پلی برقرار کرد .کتاب پیش رو با ارائه تمرینهای گوناگون به عملی کردن فرایند یادگیری و تثبیت
آموختههای کالسی کمک میکند .در خالل مباحث آزمونهایی برای ارزیابی نیز در نظر گرفته
شده و مطالب با اشکال کمک آموزشی همراه شدهاند.

 248فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .672علی محمدزاده ،ثریا /ابراهیمی ،معصومه .کار طالیی علوم تجربی دوم دبستان.
تهران :کانون گسترش علوم 116 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،پرسشها ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتابهای کار در قدم اول تکمیلکننده مطالب کتاب درسی بوده و در قدم بعدی به
شکوفایی خالقیت و استعداد دانشآموزان میانجامد .در کتاب حاضر نکات کلیدی و مهم به صورت
مختصر در ابتدای هر فصل در قالب جزوه آموزشی تدوین شده است .در ادامه ،پرسشهای تشریحی
و کوتاهپاسخ همراه با اشکال کمک آموزشی درج گردیده است.

 .673حبیبی ،سحر /شامانیان ،زهرا .کار طالیی علوم تجربی سوم دبستان .تهران :کاگو،
 125 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها ،آزمونها ،درس
چکیده :کتابهای کمک آموزشی فرصتی برای یادگیری دوباره و ارزیابی بعد از فعالیتهای
کالسیاند .کارافزار پیش رو عالوه بر ارائه مطالب کلیدی کتاب اصلی و پرسشهای مرتبط،
آزمونهایی برای ارزیابی میزان آموختهها با الگوهای گوناگون در بر دارد .مطالب هر بخش در موارد
الزم با شکلها و جدولهای کمک آموزشی همراه است.

 .674صمدی ،احمد .کار طالیی علوم تجربی ششم دبستان .تهران :کاگو108 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :برای تکمیل یادگیری کالسی میتوان از حواس پنجگانه و مهارتهای شناختی نیز به
بهترین نحو استفاده کرد .در کتاب حاضر خالصه نکات مهم هر درس به تفکیک در هر بخش آمده
و بعد از آن ،پرسشهای چندگزینهای ،درست یا نادرست ،تشریحی و ...نیز برای ارزیابی بهتر تدوین
شده است .در خالل فصول آزمونهایی برای خودارزشیابی نیز در نظر گرفته شده است.
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 .675رستگار ،طاهره .کاربرگ علوم تجربی چهارم دبستان .تهران :مرآت دانش،1393 ،
 52ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،آموزش مواد درسی
چکیده :ابزارهای آموزشی که از طریق آنها موقعیتهای جدید یادگیری فردی و گروهی
در کالس تقویت میگردد ،جریان یادگیری را آسانتر میکنند .بسته آموزشی پیش رو حاوی
پرسشهایی با الگوهای متنوع تشریحی ،کوتاهپاسخ ،چندگزینهای ،جای خالی و ...است که مطالب
کتاب درسی را در قالب فعالیتهای عملی برای تقویت دقت نظر ،تمرکز و بهخاطرسپاری ارائه
میدهد .همچنین سؤاالت به گونهای طراحی شدهاند که امکان خودارزشیابی دانشآموز را فراهم
میآورد.
 .676دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ علوم ششم دبستان .تهران:
مرآت دانش 52 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :علوم تجربی ،کتابهای کار ،تمرینها ،ششم دبستان
چکیده :هدف از آموزش علوم تجربی ،کسب ایدههای علمی است .کتاب «کاربرگ» علوم تجربی
ششم دبستان ،درباره میزان یادگیری دانشآموز از مفاهیم جدید درسی به او بازخورد میدهد و
ابزاری برای مشارکت در فرایند یادگیری محسوب میشود .به معلم نیز کمک میکند طرح درس
خود را پیادهسازی و وضعیت دانشآموز را در حین تدریس ارزیابی کند .این کتاب در  23هفته
آموزشی ،منطبق با محتوای کتاب درسی پایه ششم ،تنظیم شده است.

 .677یونسلو ،صادق .کتاب آموزشی آب و زندگی ( 2و ()3کتاب کار) .تهران :صادق
یونسلو 33 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :منابع طبیعی ،صرفهجویی ،بهرهوری
چکیده :مقابله با بحران آب و اصالح الگوی مصرف در کشور مستلزم آموزش و مشارکت
فرزندانمان است .در این اثر سعی شده با زبان ساده و کودکانه اهمیت آب و نقش آن در ادامه حیات
موجودات به کودکان گوشزد شود .در ادامه ،منابع تأمین آب و چرخه آب شیرین تشریح شده و
همچنین راههایی برای جلوگیری از هدررفت آب به نونهاالن آموزش داده شده است.
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 .678ون کلیو ،جانیس پرت .کتاب بزرگ بازیهای علمی و آزمایشهای ساده.
نورالهدی عالمی نیسی ،فرشته امامی .تهران :امیرکبیر ،کتابهای شکوفه 220 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :علوم تجربی ،سرگرمیها ،بازیهای آموزشی
چکیده :کودکانی که سن کمی دارند ممکن است با مفهوم شیمی و فیزیک و زیستشناسی
آشنایی نداشته باشند ،ولی میتوانند با آزمایشهای عملی ذهن خود را با این علوم آشنا کنند .در این
کتاب بیش از  40آزمایش ساده و عملی وجود دارد که پاسخ بسیاری از پرسشهای ذهنی کودکان
را بهصورت عملی به آنها ارائه میکند .در پایان کتاب نیز واژهنامهای برای توضیح کلمههای ناآشنا
درج شده است.

 .679چاره ،محمدرضا .کتاب کار علوم تجربی ششم دبستان .قم :بخشایش،1393 ،
 108ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :علوم ،دانش مشاهدات است و مشاهده به معنای جمعآوری اطالعات بهوسیله اندامهای
حسی و نه فقط چشم است .در مجموعه حاضر خالصهای از مطالب مهم و کلیدی کتاب درسی
به همراه مطالبی فراتر از کتاب برای آمادگی دانشآموزان متقاضی ورود به مدارس نمونه و برتر
ارائه گردیده است .در پایان هر بخش نیز مجموعه مختصری از سؤاالت تشریحی و تستی برای
ارزشیابی در نظر گرفته شده است.

 .680ارشادیمقدم ،سوده .کتاب کار علوم سوم دبستان دانشمند کوچک .تهران :کانون
فرهنگی آموزش 100 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :علوم تجربی ،دانشمند کوچک ،کتابهای کار ،تمرینها ،سوم دبستان
چکیده :درس علوم تجربی یکی از کاربردیترین درسها محسوب میشود« .کتاب کار علوم»
سوم دبستان ،میتواند به عنوان کتاب کار در منزل استفاده شود .در هر درس ،نکتههای مهم هر
فصل از کتاب درسی علوم با عنوان «دانستنیها» ارائه شده است و پس از آن ،سؤالهای طبقهبندی
شده هر مبحث ،به همراه آزمونهای فصلی آمده است .تمرینها در قالبهای جای خالی ،صحیح
غلط ،کوتاه پاسخ و کامل پاسخ ارائهشدهاند.
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 .681ساواالنپور ،محسن .کتاب کار علوم ششم دبستان دانشمند کوچک .تهران:
کانون فرهنگی آموزش 104 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :علوم تجربی ،دانشمند کوچک ،کتابهای کار ،تمرینها ،ششم دبستان
چکیده :درس علوم تجربی یکی از کاربردیترین درسها محسوب میشود« .کتاب کار علوم» ششم
دبستان ،میتواند به عنوان کتاب کار در منزل استفاده شود .درسهایی با موضوعات :کاغذسازی،
ورزش و نیرو ،انرژی ،در هر درس ،ابتدا توضیح مختصر درس آمده و پس از آن ،تمرینهای متعددی
در سه سطح طرحریزی شده است .تمرینها در قالبهای جای خالی ،صحیح غلط ،چند گزینهای،
کوتاه پاسخ ،کامل پاسخ ،و مسئله ارائه شدهاند .یک لوح فشرده  27دوره از آزمونهای قلمچی نیز
همراه این کتاب عرضه میشود.
 .682رستگار ،طاهره .کتاب کار و تمرین علوم تجربی چهارم دبستان .تهران :مرآت
دانش 120 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :آزمونها ،درس ،تمرینها
چکیده :علوم تجربی آموزش روش حل مسئله و کشف علت پدیدهها است .کارافزار پیش رو
با تکیه بر اهداف جزئی هر فصل از کتاب درسی و با ارائه تمرینها و فعالیتهای تشریحی و
عملی ،مهارتهای پایه را در دانشآموزان مقطع مورد نظر تقویت میکند .پرسشها در راستای
بهبود توانایی تفسیر مشاهدات ،برقراری ارتباط ،پیشبینی ،پاسخ و نتیجهگیری طی فرایند یادگیری
تدوین شدهاند .این اثر با هدف آماده کردن دانشآموزان برای موفقیت در سنجش عملکرد تدوین
شده است.
 .683رستگار ،طاهره .بسته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین علوم تجربی سوم
دبستان .تهران :مرآت دانش 104 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :علوم تجربی ،کتابهای کار ،تمرینها ،سوم ابتدایی
چکیده :آموزش علوم تجربی ،آموزش روش حل مسئله و کشف علت پدیدههاست .کتاب «کار و
تمرین علوم تجربی سوم دبستان» میکوشد در  22هفته آموزشی ،منطبق با محتوای کتاب درسی،
با فراهم کردن فعالیتهایی در قالب تکلیف ،تمرین و فعالیت ،موقعیتهای یادگیری را در خانه نیز
ایجاد کند .در این کتاب ،فعالیتها در کنار تمرینها قرارگرفتهاند تا دانشآموز کار و تمرین را با هم
تجربه کند .در واقع ،کتاب کار و تمرین ،کتاب تکلیف دانشآموز در خانه است .این کتاب میتواند
ابزاری برای معلم نیز باشد تا فرایند یادگیری دانشآموز در خانه را کنترل کند.
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 .684کاتبی ،حورا .کتاب کار و تمرین علوم سوم ابتدایی .تهران :گلواژه148 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :درسنامه ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :کتابهای کار و تمرین یکی از اجزای مهم در بسته کتابهای کمک آموزشی است.
محتوای این کارافزار شامل خالصه مفاهیم اصلی کتاب ،تمرینهای طبقهبندی شده و آزمونهای
مستمر و پایانی است .استفاده از تمرینها میتواند منبع مناسبی برای ارزیابی عملکرد دانشآموزان
توسط اولیا و دبیران باشد.

 .685رستگار ،طاهره[...و ديگران] .کتاب کار و تمرین علوم ششم دبستان .تهران :مرآت
دانش 148 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :کتاب کار و تمرین از طریق ارائه تمرینهای متنوع و متناسب با سطوح مختلف حیطه
شناختی و محتوایی ،به تعمیق یادگیری و تقویت آموختهها در ذهن دانشآموز کمک میکند.
کارافزار حاضر حاوی تمریناتی با الگوهای متنوع (چندگزینهای ،جای خالی ،تشریحی ،درست و
نادرست و )...است که مهارتهای مشاهده ،شنیدن ،لمس کردن و کسب اطالعات از محیط را در
دانشآموزان تقویت میکند .در هر بخش همچنین حاشیههای آموزندهای درج شده است.

 .686کانر ،جو .بخوانیم و بدانیم :کجا؟ .فرزاد رضایی ،پریسا جباری .تهران :آبشن60 ،1393 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم و چهارم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،پرسشها ،اطالعات عمومی
چکیده :جهانی که در آن زندگی میکنیم مجموعهای از پدیدهها ،ابزارها و آداب و رسوم گوناگون
است .در این کتاب پرسشهای علمی در زمینه تاریخ ،زیستشناسی ،علوم اجتماعی و مردمشناسی
و ...جمعآوری شده و در هر فصل ،توضیحات علمی همراه با نقاشی برای هر سؤال آمده است.
مطالب کتاب به اقناع حس کنجکاوی کودکان کمک میکند.
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 .687کانر ،جو .بخوانیم و بدانیم :کدام؟ .فرزاد رضایی .تهران :آبشن 60 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،پرسشها ،اطالعات عمومی
چکیده :روی خشکیها ،زیر دریاها ،باالی کوهها و حتی در فضا پدیدههای ناشناخته بسیاری
وجود دارد که همیشه موضوع پرسشهای ماست .در این کتاب  55پرسش گوناگون درباره طبیعت،
حیوانها و ساکنان کشورهای مختلف جهان گردآوری شده و برای هر پرسش پاسخهای علمی و
معتبر آمده و در کنار هر پاسخ تصاویر نقاشی شده نیز درج گردیده است.

 .688ورینگ ،جف .اولین کتاب علمی من :گربه کوچولوی سفید و پرنده .سارا سیدناصری.
تهران :ذکر 24 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای علمی ،برق
چکیده :نیروی برق از داخل سیمهای مسی جریان پیدا میکند تا به وسیله برقی برسد و آن را
بهکار بیندازد .کتاب پیش رو دربردانده داستانی علمی تخیلی است که مفهوم برق و الکتريسیته و
کارکرد و فواید آن را به زبان ساده به کودکان میآموزد .در خالل داستان ،کودکان با خطرهای
احتمالی این نیرو ،روشهای ذخیره آن و راههای انتقال این نیرو آشنا میشوند.

 .689ورینگ ،جف .اولین کتاب علمی من :گربه کوچولوی سفید و جیرجیرک .سارا
سیدناصری .تهران :ذکر 24 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای علمی ،حرکت
چکیده :هر شیئی برای حرکت به نیروی محرکه نیاز دارد و برای توقف آن نیز به نیروی دیگری
نیاز است .کتاب پیش رو دربردارنده یک داستان علمی تخیلی است که در آن مفهوم حرکت و
جنبش با زبان ساده و در قالب رویدادهای مختلف آموزش داده شده است .کودکان در این کتاب با
ف آشنا ميشوند.
مفهوم نیروهای محرک و نیروهای ایستاننده مختل 
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 .690ورینگ ،جف .اولین کتاب علمی من :گربه کوچولوی سفید و حلزون .سارا سیدناصری.
تهران :ذکر 24 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای علمی ،مواد
چکیده :انسانها و جانوران برای ساخت آنچه که به آن نیاز دارند از مواد استفاده میکنند .کتاب
پیش رو حاوی داستانی کودکانه است که به صورت غیرمستقیم ماهیت مواد طبیعی و مصنوعی
را به کودکان میآموزد .روشهای ترکیب مواد با یکدیگر و ساخت مواد جدید و تمرینهایی برای
تقویت مطالب آموخته شده نیز در کتاب آمده است.

 .691ورینگ ،جف .اولین کتاب علمی من :گربه کوچولوی سفید و خفاش .سارا سیدناصری.
تهران :ذکر 24 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای علمی ،صداها
چکیده :صداها انواع مختلف دارند و صدای هر چیز میتواند به ما کمک کند که ماهیت آن را بهتر
بشناسیم .کتاب پیش رو دربردانده یک داستان علمی تخیلی است که صداهای مختلف موجودات
و کارکرد انواع آوا را به کودکان میآموزد .داستان با تصاویر رنگی و کودکانه همراه شده است.

 .692ورینگ ،جف .اولین کتاب علمی من :گربه کوچولوی سفید و شاپرک .سارا
سیدناصری .تهران :ذکر 24 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای علمی ،فیزیک نور
چکیده :اگر جسمی جلوی تابش نور را بگیرد ،سایه ایجاد میگردد .کتاب پیش رو حاوی داستانی
علمی تخیلی است که مفهوم نور و روشنایی را برای کودکان توضیح میدهد .انرژیهای حاصل از
نور ،علت تشکیل سایه و ماهیت تاریکی از دیگر مفاهیم توضیح داده شده در کتاب است.
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 .693ورینگ ،جف .اولین کتاب علمی من :گربه کوچولوی سفید وقورباغه .سارا سیدناصری.
تهران :ذکر 24 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای علمی ،مهارتهای زندگی
چکیده :یکی از بهترین روشها برای آموزش مفاهیم مهم زندگی ،داستانخوانی و شناخت
سازوکارهای طبیعی روابط انسانی داستان است .کتاب پیش رو مفهوم رشد و بزرگ شدن را در قالب
داستانی تخیلی برای کودکان بازآموزی میکند .نونهاالن در این کتاب میآموزند که مراحل رشد
موجود زنده متفاوت است و طی رشد ،تغییر شکلهای اساسی در بدن بهوجود میآید.

 .694کوته ،راینر .چرا و چگونه :معادن ،گنجهای زمین .کمال بهروزنیا .تهران :قدیانی،1393 ،
 48ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :معادن ،نفت ،ذغال سنگ
چکیده :ذخایر زمین عبارتند از فلزهای باارزش ،سنگهای معدنی ،نمک ،شن ،نفت و ذغال.
مهمترین گنجینه زمین نفت است .معادن زمین بارها مسیر تاریخ جهان را تعیین کردهاند؛ مث ً
ال
انقالب صنعتی با اختراع ماشین بخار و راهآهن بر بنیاد زغال و آهن پیریزی شد .کتاب «معادن،
گنجهای زمین» از مجموعه «چرا و چگونه» درباره تاریخ مهیج معدن و از خطرات فعالیت در این
زمینه میگوید .مهمترین معادن زمین را معرفی میکند ،چگونگی به وجود آمدن معدنها را شرح
میدهد ،و توضیح میدهد که فناوری معدن در طول هزاران سال چگونه پیشرفت کرده است.
نمایهای الفبایی نیز در انتهای این کتاب وجود دارد.
 .695فعال ،اعظم/آقاجانی ،نیره .مفاهیم علوم و خالقیت ( .)1تهران :فعال 40 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :علوم تجربي ،زيست ،فيزيك
چکیده :اهمیت فراگیری مفاهیم علوم تجربی در اوایل کودکی این است که به کودک میآموزد
عقاید و نظرهای صحیح آنهاییاند که مستدل و مستند باشند .این کتاب حاوی تمرینهایی است
که دانشهای ضروری شامل علوم بهداشتی (بدن انسان) ،علوم زیستی (محیط زنده) ،علوم فیزیک
(ماده و انرژی) و علوم زمین (محیط غیرزنده) را به کودکان آموزش میدهد .این کتاب جلد اول از
یک مجموعه دوجلدی است.
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 .696فعال ،اعظم /آقاجانی ،نیره .مفاهیم علوم و خالقیت ( .)2تهران :فعال40 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :علوم ،تمرینها ،خالقیت
چکیده :خواندن و درک مفاهیم علوم تجربی به کودکان میآموزد که هر عقیده و حکمی را باید
مورد آزمایش و بررسی قرار داد .در این اثر تمرینهایی درج شده است که مهارتهای ضروری
شامل مهارت مشاهده (حواس) ،برقراری ارتباط با افراد و نمودارها ،اندازهگیری ،کاربرد ابزار ،استنباط
و نتیجهگیری را تقویت میکند .این کتاب جلد دوم از یک مجموعه دوجلدی است.

 .697مککوری ،کریستین .نگاه کن و به خاطر بسپار :سنجش قدرت حافظه .مجید
عمیق .تهران :بافرزندان 32 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :حافظه ،معماها ،تمرینها
چکیده :این کتاب حاوی فعالیتهایی است که قدرت حافظه را تقویت و سنجش میکند .کودکان
باید با دقت به تصاویر نگاه کنند ،سپس کتاب را ورق بزنند و آنچه دیدند را توصیف کنند .تصاویر
زمین بازی ،آزمایشهای علمی ،رنگها و ...از جمله جزئیاتی است که در تمرینها روی آنها تاکید
شده است.

 .698مککوری ،کریستین .نگاه کن و تفاوت را بگو :شباهتها و تفاوتها .مجید
عمیق .تهران :بافرزندان 32 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :معماها ،خالقیت ،تمرینها
چکیده :این کتاب حاوی مجموعه تصاویری است که شباهتها و تفاوتهای پدیدهها و اشیا و
موجودات مختلف را نشان میدهد .هر صفحه از کتاب چهار تصویر را در بر دارد که یکی از آنها
با بقیه از جنبهای متفاوت است .فعالیتهای کتاب نونهاالن را با شیوههای گوناگون دستهبندی اشیا
آشنا میکند.
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 .699مککوری ،کریستین .نگاه کن و حدس بزن :تشخیص تصاویر .مجید عمیق.
تهران :بافرزندان 32 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :معماها ،هوش بصری ،تمرینها
چکیده :در این اثر تصویر چیزهای گوناگون از نمای نزدیک نشان داده شده است .در هر صفحه
چهار بخش مختلف یک تصویر از فاصله نزدیک وجود دارد که کودک باید آنها را مثل قطعههای
یک جورچین کنار هم بگذارد تا شکل کامل شود.

 .700مککوری ،کریستین .نگاه کن و مقایسه کن :مقایسه و شباهتیابی .مجید
عمیق .تهران :بافرزندان 32 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :معماها ،هوش ،تمرینها
چکیده :سوالهای این کتاب درباره پیداکردن نقاط مشترک و شباهتهای چیزهای مختلف است.
این فعالیتها به نوآموزان کمک میکند تا پس از مقایسه تصویرها و پیداکردن ارتباط منطقی میان
آنها جواب درست سوالها را حدس بزنند.

 .701سیلور استاین ،الوین[...و ديگران] .واکسیناسیون .محمدمهدی سالم .تهران :تیمورزاده،
طبیب 48 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :بهداشت ،بیماریها ،پیشگیری ،ادبیات نوجوانان
چکیده :واکسن زدن در زمان مقرر ،از شما در برابر خطر ابتال به بیماریهای خاص محافظت
میکند .در این کتاب مطالب اصلی که هر نوجوان باید درباره بهداشت و سالمت بدن خود بداند،
با زبان ساده و قابل فهم و علمی آمده است .فصلهای کتاب به نوجوانان میآموزد هر یک از
قسمتهای بدن چگونه با یکدیگر همکاری میکنند تا حافظ سالمتی باشند.
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 .702ابراهیمی ،نادر /مالطاهری ،غالمرضا .من ،زیر زمین زندگی میکنم :فرهنگ داستان گونه
مواد معدنی ایران برای کودکان و نوجوانان  9تا  14سال :هستم اگر میروم گر نروم ،نیستم (با
مایعات معدنی آشنا شویم) .تهران :سیوا /همگام با کودکان و نوجوانان 32 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم وپنجم
کلمات کلیدی :مواد معدنی ،مایعات ،زیر زمین ،آب ،نفت
چکیده :كتاب حاضر مخاطب را با مايعات معدني كشور ايران آشنا ميكند« .آب و آتش» مايعي
كه شايد كمتر از وجود آن مطلع باشيد« .آب معدني» كه در بيشتر شهرها و در چشمههاي آبگرم
ن و مواد
كشورمان يافت ميشود« .نفت» كه اهميت آن را بيشتر از طال ميدانند و تاريخچه آ 
گوناگوني كه در آن وجود دارند ،محتواي مطالب كتاب حاضر را تشكيل ميدهند .در انتهاي كتاب
نيز يادداشتي درباره صنعت «پتروشيمي» آمده است.
 .703الیور ،کلر 100 .حقیقت دربارهي اقیانوسها .تندکی ،نازنین .قزوین :سایهگستر،
 48 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبیات کودکان و نوجوانان ،دايرئالمعارفها ،اقیانوسهای جهان ،منابع آب ،دریاها
چکیده 97 :درصد از آبهای جهان در اقیانوسهاست و تنها بخش کوچکی از آبها در دریاچههای
آب شیرین و رودخانهها وجود دارد .نوجوانان و کودکان با استفاده از این کتاب به اطالعات علمی
در باب اقیانوسهای جهان پی میبرند .صد حقیقت ،تصاویر مستند از محیطهای زندگی جانوران
آبزی ،جوانب گوناگون حیات در اقیانوسها را آشکار میکند.

 .704کلیبورن ،آنا 100 .حقیقت دربارهي نجات زمین .محمد آذربایجانی .قزوین :سایه
گستر 48 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :کره زمین ،دايرئالمعارفها ،محیط زیست
چکیده :موضوع این کتاب گرم شدن کره زمین و تأثیر آن بر حیات موجودات زمینی است .کودکان
و نوجوانان با خواندن کتاب از تغییرات اقلیمی کره زمین آگاه میشوند و روشهای حفاظت از محیط
زیست و نجاتِ حیوانات در معرض خطر را میآموزند.
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 .705جمعیازنویسندگان 365.آزمایشعلمیدربارهيستارهشناسی،زیستشناسی،
شیمی ،زمینشناسی و جغرافیا ،فیزیک ،آبو هوا .مهرداد عرفانیان .تهران :ذکر :کتابهای
قاصدک 208 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :علوم ،آزمایشها ،فعالیت
چکیده :کتاب حاضر ،مجموعهای از آزمایشهای علمی درباره موضوعاتی مانند ستارهشناسی،
شیمی ،زیستشناسی ،فیزیک ،آبوهوا است .در ابتدای هر بخش کادری برای یادداشت خالصه
آزمایش وجود دارد .چگونگی یافتن اسرار علم از طریق آزمایشهای علمی ،کودکان را ضمن
سرگرمی ،به تفکر و تالش بیشتر برای تحقیقات و فعالیتهای علمی تشویق مینماید و با تقویت
قوه تفکر و تحقیق آنها را با پدیدههای جهان پیرامونشان آشناتر و عالقهمندتر میکند.

 260فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

دوره آموزش ابتدايي  /17علوم تربیتی 261

علوم تربیتی

 .706دین ،سریبی[...و ديگران] .یادگیری مستمر :آموزش مؤثر در کالس درس:
راهبردهای پژوهش محور برای افزایش موفقیت دانشآموزان .انوشه ضرغام وگروه
معلمان .تهران :منظومه خرد 264 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :موفقیت تحصیلی ،نظریههای یادگیری ،پژوهشهای آموزشی
چکیده :استراتژیهای آموزشی پلههاییاند برای رسیدن به طراحی آموزشی؛ اما این راهبردها
زمانی موثرند که یکدیگر را کامل کنند .پژوهش حاضر بر اساس مباحث تئوریک و تحقیقاتی که
در دهه اخیر در مبحث آموزش صورت گرفته ،نگارش یافته است .در فصلهای کتاب هر یک از
راهبردها با یک پیشنهاد عملی در کالس درس و مثالهایی کاربردی همراه شدهاند .مطالب این اثر
به چگونگی استفاده از هر استراتژی برای یادگیرندگان نسل امروز اشاره دارد.

 .707بزرگی ،فرشاد /عظیمی ،امیر .آموزش مبتنی بر طنز (رهیافتی برای مربیان
پیشدبستانی ،دبستانی و متوسطه اول) .تهران :راشدین 64 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :بازیها و سرگرمیهای کودکان ،راهنمای آموزشی ،فعالیتهای فوق برنامه،
مدیریت کالس
چکیده :طنز به دلیل جاذبه شادمانهاش و بیپروایی از به هم ریختن تناسبها ،باعث ایجاد مسئله
و انگیزه حل مسئله در اذهان میگردد .کتاب پیش رو بر پایه مطالعات تجربی و پژوهشهای کیفی
استوار است و بنا دارد با تمرکز بر «شالودهشکنی در محتوای درس» و جاذبههای عملیاتی «طنز
گفتاری» و «طنز رفتاری» مربیان ،رویکردی را به مخاطبان خود ارائه کند تا در روشهای تدریس
تأثیر نوین داشته باشد .نگارنده با تعریف موقعیتهای گوناگون کالس ،روشهای تدریس مبتنی بر
طنز را با مثال آموزش میدهد.
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 .708بیشور ،میرنا .آموزش مهارتهای حل مسئله به کودکان برای معلمان،
مشاوران ،روانشناسان و درمانگران ویژه کودکان دوره اول دبستان (اول تا سوم
ابتدایی) .شکوهییکتا ،محسن .تهران :سپیدبرگ 368 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :روانشناسی کودکان ،روشهای یادگیری ،حل مسئله
چکیده :این کتاب جلد دوم از یک مجموعه سه جلدی است که به مربیان ،معلمان ،مشاوران
و روانشناسان نشان میدهد چگونه به کودکان در یادگیری مهارتها برای حل مشکل خود با
دیگران کمک کنند .رویکرد بهکارگرفته شده در کتاب حل مسئله شناختی میان فردی است و
رویکردی عملی در یادگیری نحوه ارزیابی و برخورد با مشکالت را ارائه میدهد.

 .709بیشور ،میرنا .آموزش مهارتهای حل مسئله به کودکان برای معلمان،
مشاوران ،روانشناسان و درمانگران ویژه کودکان دوره دوم دبستان (چهارم تا
ششم ابتدایی) .شکوهییکتا ،محسن .تهران :سپیدبرگ 376 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :روانشناسی کودکان ،روشهای یادگیری ،حل مسئله
چکیده :مهارت حل مسئله یکی از مهارتهای اساسی برای حل مشکالت زندگی است .این
کتاب دربردارنده راهکارهای علمی برای کمک به کودکان در یادگیری نحوه اندیشیدن است.
روانشناسان ،مربیان و درمانگران با این کتاب میآموزند که چطور روشهای ارائه دیدگاه خود ،بیان
مشکالت و اندیشیدن به آنها را به کودکان آموزش دهند.

 .710قایینی ،زهره /طاهری قندهاری ،فرزانه .آن چه یک کتابدار کودک باید بداند!
چگونه یک کتابخانه پویا و فعال داشته باشیم؟ .تهران :موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات
کودکان 88 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور ،کتابدار ،والدین
کلمات کلیدی :کتابخانههای کودکان ،نظامهای کتابداری و اطالعرسانی ،مدیریت نیروی انسانی
چکیده :کتابخانههای کودک و نوجوان نهادی مدرناند که پیشینه راهاندازی آنها به دهههای
نخست سده بیستم باز میگردد .نگارنده در کتاب حاضر کوشیده است عالوه بر آموزش
فهرستنویسی و سازماندهی کتابهای کتابخانه به زبان بسیار ساده و شناساندن اصطالحات
مهم و الزم کتابداری ،به عالقهمندان آموزش دهد که چگونهمیتوانند کتابخانهای پویا و فعال
داشته باشند .در این دستنامه ،کتابدار بهطور گامبهگام میآموزد که چگونه با نیازسنجی کودکان
کتابخانه را فعالتر کند.
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 .711رنجبر ،کریم /هوشمندسروستانی ،جعفر .آنچه والدین پیشدبستانیها و کالس
اولیها باید بدانند .شیراز :تختجمشید  ،قشقایی 224 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :رابطه خانه و مدرسه ،رابطه والدین و کودک
چکیده :والدین با آگاهی از ویژگیهای رفتاری دوره کودکی بهتر میتوانند فرزندانشان را همراهی
و تربیت کنند .کتاب «آنچه والدین پیش دبستانیها و کالس اولیها باید بدانند» به والدین کمک
میکند درباره دوره سرنوشتساز پیش دبستانی و پایه اول دبستان بیشتر بدانند .کتاب شامل شش
فصل است با موضوعات :رشد کودکان پیش دبستانی و کالس اولی؛ تفاوتهای فردی؛ کمک به
رشد کودک؛ مدرسه؛ چالشهای خاص والدین؛ سالمت و بهداشت کودک.

 .712طاهرآبادی ،میثم .سبک زندگی ( :)4احترام به والدین .قم :ندای ملکوت92 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :آموزش خانواده ،اسالم ،قرآن
چکیده :رکن و محور اصلی و اساسی هر خانوادهای والدین آن خانوادهاند که سکان مدیریت و
هدایت را در آن خانواده در دست گرفتهاند و امور مربوط به خانه را رهبری میکنند .در این اثر ارزش
و جایگاه والدین در باورهای اسالمی ،شایستهترین نوع رفتار با کودکان و والدین و لزوم احترام
متقابل در خانواده با توجه به باورهای اسالمی بازگو شده است.

 .713حمیدی ،اشرف .اندیشة ناب ـ بررسی تطبیقی گزارههای اصلی تفکر انتقادی
از نگاه صاحبنظران آن حوزه با دیدگاه امام علی علیهالسالم .تهران :جهاد اندیشه،
 88 ،1393ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :امام علی ع ،اندیشه ،تفکر ،تفکر انتقادی
چکیده :تفکر انتقادی در حقیقت فرایند فکری معقول و پیچیده در رویارویی با یک موقعیت است که
هدف آن تجزیه ،تحلیل و جستجوی دقیق موضوع برای رسیدن به شناخت و حقیقت است .نگارنده
در این کتاب ضمن مرور پژوهشهای موجود ،با ارائه تعاریف تفکر و بیان انواع آن ،تمرکز بر موضوع
تفکر و ارتباط آن با مفاهیمی چون تعقل و تدبّر از نگاه قرآن ،با تدقق در بخشی از فرمودههای امام
علی (ع) ویژگیها ،مؤلفهها و گزارههای اصلی تفکر انتقادی را احصاء و با دیدگاه ایشان مورد مقایسه
قرار داده و در انتها چارچوب مفهومی تفکر انتقادی از منظر امام علی (ع) را تبیین و پیشنهاد نموده است.

 264فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .714مک فیت ،سین .انگیزش و اعتماد به نفس (با تأکید بر جنبههای مدیریتی).
علیرضا صالحیامین ،زهرا پورعلی کویخی .رشت :علیرضا صالحی امین ،زهرا پورعلی کویخی،
 112 ،1393ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور
کلمات کلیدی :کامیابی ،اعتماد به نفس ،مدیریت منابع انسانی
چکیده :انگیزش از جمله عمومیترین مباحث و موضوعات پژوهشی در دنیای کسب و کار است.
در این کتاب عوامل ایجاد انگیزه در خود و دیگران و چگونگی استفاده از فرصتها برای دستیابی
به موفقیت تشریح شده است .نگارنده با تکیه بر اصول مدیریت و ضرورتهای این حوزه ،روشها
و راهکارهای مؤثر در مسیر موفقیتهای شخصی و گروهی را بیان کرده است.

 .715برنامهریزی استراتژیک در آموزش و پرورش .تهران :آبشامه 42 ،1393 ،ص،
وزیری
مخاطب :مدیر ،کارشناس
کلمات کلیدی :برنامهریزی آموزشی ،توسعه آموزش و پرورش ،مدیریت
چکیده :تنها راه گریز از بحران مدیریت ،برنامهریزی است و برنامهریزی اثربخش نیازمند
سرمایهگذاری بخشی از وقت مدیر است .اثر پیش رو دربردارنده برنامه استراتژیک حوزه معاونت در
آموزش و پرورش است .در این برنامه ،مسیر واضح حرکت سازمان ،اهداف استراتژیک و مسائل
آن تبیین گردیده است.

 .716اسالتری ،پاتریک .برنامهریزی درسی در عصر پست مدرن .صمد ایزدی ،مصطفی
قادری ،فاطمه حسینی .تهران :آوای نور 512 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :مدیر ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :مدیریت آموزشی ،فلسفه آموزش و پرورش ،برنامهریزی آموزشی
چکیده :پستمدرنیسم مفهومی است که مباحث زیادی را در حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،ادبی،
هنری و آموزشی فراهم آورده است .در این جستار پیشینة رشتة برنامهریزی درسی و تحوالت
آن در هر دوره در گام اول بررسی شده است .در ادامه ،تأثیر نوفهمگرایی در مطالعات این حوزه
تبیین گردیده و گفتمانهای عصر حاضر و دیدگاههای پستمدرن سده اخیر در حوزههای مدیریت
آموزشی و برنامهریزی درسی تشریح گردیده است.
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 .717مجدفر ،مرتضی .بسته آموزشی ،برنامه درسی ویادگیری اثربخش .تهران :مرآت،
 216 ،1393ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،کارشناس
کلمات کلیدی :بسته آموزشی ،برنامة درسی ،نمونههای بستههای آموزشی ،تکنولوژی آموزشی،
نوآوری کالسداری
چکیده :در مبحث اجراي برنامههاي درسي ،به ابزارها و موادي نياز است كه بستههاي آموزشي
يكي از آنهاست .نويسنده كتاب حاضر از اولين كساني است كه موضوع بستههاي آموزشي را در
ايران مطرح ساخته است .مخاطبان با مطالعه اين كتاب ،با چيستي بسته آموزشي ،جايگاه آن در برنامه
درسي ،چگونگي بهرهبرداري از بستههاي آموزشي و  ...آشنا ميشوند .نكاتي درباره رابطه بين بسته
آموزشي و خالقيت معلم در كتاب ذكر شده است كه ميتوان به تفاوت بسته آموزشي با كيتهاي رايج
پيبرد .در اين كتاب ،چند بسته آموزشي توليد شده در ايران و جهان نيز به تفصيل معرفي ميشوند.
 .718یکتاهخواه ،سرور[...و ديگران] .بیشفعالی از تعریف تا درمان .تهران :راشدین،1393 ،
 170ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،والدین ،مشاور
کلمات کلیدی :کمتوجهی ،اختاللها ،روانشناسی کودکان ،کودکان پرتحرک
چکیده :اختالل بیشفعالی نوعی نقص در تکامل سیستم اعصاب است که خود را با الگویی از
کاهش در تداوم توجه و تکانشگری بیش از حد سن و سطح تکامل کودک یا نوجوان نشان میدهد.
کتاب پیش رو پژوهشی کاربردی و عملی در راستای شناسایی و تشخیص اختالل نقص توجه در
کودکان است .در فصلهای کتاب راهکارهای مؤثر و درمانهای روانی  -اجتماعی این اختالل
تشریح شده است.

 .719هاروی ،ویرجینیااسمیت /چیکی وولف ،لوئیسای .پرورش یادگیری مستقل ـ
راهبردهای کاربردی در مشاوره تحصیلی برای افزایش موفقیت دانشآموز .احمد
عابدی ،شیرین عظیمیفر .اصفهان :نوشته 432 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،مشاور
کلمات کلیدی :یادگیری ،روانشناسی ،مطالعه
چکیده :اثر پیش رو با موضوع توجه به فرایند یادگیری و تأکید بر آموزش روشهای آن نگارش
یافته است .راهکارهای علمی و روانشناختی ارائه شده در کتاب به توانمندسازی دانشآموزان
و رسیدن به سطح یادگیری مستقل کمک میکند .خود تنظیمی در یادگیری ،آموزش چگونه
یادگرفتن و آزموندهی موفق از مباحث این کتاب است.

 266فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .720رفیعی ،حسنرضا .پلیس و آموزش و پرورش (رویکرد تعاملی برای ارتقای
فرهنگ ترافیک) .تهران :دانشگاه علوم انتظامی امین و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی،
 550 ،1392ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدین
کلمات کلیدی :مسائل شهری ،ترافیک ،ایمنی حمل و نقل
چکیده :ناهنجاریهای ترافیکی در دهههای اخیر موجب بروز تصادفها و صدمههای مالی و
جانی بسیاری شده است .کتاب پیش رو با موضوع ضرورت توجه به فرهنگ ترافیک و گنجاندن
آن در برنامة آموزش و پرورش نگارش یافته است .نگارنده با تشریح پیشینة آموزشهای ترافیکی
در کشورهای پیشرفته و مقایسة آن با ایران ،نظریههای مرتبط با تعامل پلیس و آموزش و پرورش،
مشکالت این حیطه ،دستاوردهای آن و نتایج را بررسی کرده است.

 .721آیتالهی ،مینو[...و ديگران] .تبیین رویکرد برنامه و محتوای کتابهای درسی
جدیدالتألیف پایه چهارم ابتدایی (قرآن ،فارسی ،مطالعات اجتماعی ،هنر و
ریاضی) .تهران :دانشآفرین 88 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :برنامهریزی آموزشی ،محتوای درسی ،روشتدریس ،ارزشیابی آموزشی
چکیده :این کتاب به بررسی ویژگیهای هر یک از کتابهای درسی و مولفههای کلیدی آن
یعنی اهداف کلی ،ساختار محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری و ...اختصاص دارد .شیوه ارزشیابی
از آموختههای دانشآموزان و وظایف معلمان و مدیران در جریان آموزش هر کتاب نیز به شیوهای
نظاممند تبیین و تشریح شده است.

 .722قبادی ،زهرا .تکنیکهای خالقیت و مدیریت تفکر .تهران :اسحاق216 ،1393 ،
ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :تفکر خالق ،آفرینندگی ،کارآفرینی
چکیده :یافتههای جدید نشان میدهد که خالقیت یک مهارت است و میتوان با تربیت و آموزش
مناسب ،نسلی باهوشتر و خالقتر تربیت کرد .این کتاب به شرح مفهوم و ماهیت خالقیت و
ویژگیهای آن اختصاص دارد .نگارنده پس از ذکر روشها و تکنیکهای نوآوری ،آفرینندگی در
عرصههای کارآفرینی ،الکترونیک و محیطهای آموزشی را بازگو میکند.
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 .723اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان .توسعة مطالعات پژوهشی معلّمان
(کاربردی کردن پژوهش) در آموزش و پرورش .اصفهان :آمیس 280 ،1393 ،ص،
وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تربیت معلم ،تربیت استاد ،آموزش نیروی انسانی
چکیده :توسعة پایدار و همهجانبه در هر کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی و
کیفی فعالیتهای پژوهشی آن کشور است .کتاب پیش رو حاوی گزارشهای توسعة مطالعات
پژوهشی معلمان دورة متوسطه و ابتدایی نواحی مختلف تهران و بعضی نواحی ایران است .این اثر
تالشی منسجم و نظاممند به منظور توسعة دانش موجود در این زمینه است.

 .724کاملجهرمی ،ایمان /کمپانیواال ،زهرا .چالش هوش سطح آسان (جلد اول) .تهران:
شورآفرین 112 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ، ،والدین ،مشاور ،کارشناس
کلمات کلیدی :آزمونها ،هوش ،روانشناسی تقویت فرایندهای ذهنی
چکیده :اثر پیش رو کتاب نخست از مجموعه سوالهای هوش و شامل معماهای آسان برای افراد
تازهکار است .این معماها با یک ستاره مشخص شدهاند و به دلیل سادگی برای شروع و ورود به
عرصه معما مناسب است .معماهای کتاب به هیچ وجه دشوار نیستند و پس از حل چند معما اعتماد
به نفس باالیی برای حل در مخاطب ایجاد میشود.

 .725کاملجهرمی ،ایمان /کمپانیواال ،زهرا .چالش هوش سطح سخت (جلد سوم).
تهران :شورآفرین 174 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین ،مشاور ،کارشناس
کلمات کلیدی :آزمونها ،هوش ،روانشناسی تقویت فرایندهای ذهنی
چکیده :تقویت هوش و استعداد افراد منحصر به محیطهای آموزشی مثل مدرسه یا دانشگاه
نیست ،بلکه همگام با آن ،راهنمایی و جهتدهی و تشویق معلمان و والدین میتواند به پرورش آنان
یاری رساند .این کتاب سومین مجلد از مجموعه معماهای هوش برای افراد باهوش است و کسانی
که بهره هوشی نسبت ًا باالیی دارند میتوانند به سوالهای آن جواب دهند.
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 .726کاملجهرمی ،ایمان /کمپانیواال ،زهرا .چالش هوش سطح متوسط (جلد دوم).
تهران :شورآفرین 140 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین ،مشاور ،کارشناس
کلمات کلیدی :آزمونها ،هوش ،روانشناسی تقویت فرایندهای ذهنی
چکیده :کتاب حاضر مجلد دوم از مجموعه معماهای هوش برای افراد معمولی است و مخاطب را
با ج ّو اکثر معماهای معمول آشنا میکند و نوعی دستگرمی برای کسانی که هوش متوسطی دارند،
یا نوجوانانی که به این زمینه عالقهمند شدهاند به حساب میآید .این سوالها مخاطبان را برای
مواجهه با معماهای سختتر آماده میکند.

 .727فریدنیاسفنجانی ،جعفر .چشمانداز پرورشی مدرسه .تبریز :اختر 160 ،1393 ،ص،
وزیری
مخاطب :معلم ،مدیر
کلمات کلیدی :برنامههای فرهنگی ،راهنمای آموزشی ،فعالیتهای فوق برنامه
چکیده :فعالیتها و برنامههای تربیتی و پرورشی باید در متن همه برنامههای درسی باشد و
محدود به یک یا چند عنصر خاص نباشند .کتاب پیش رو شیوهنامهای عملی برای برنامهریزی
ساعت پرورشی مدارس ارائه میدهد .نگارنده ضمن تعریف مفهوم پرورش و جایگاه امور تربیتی در
مدارس ،راهکارهای آموزشی در باب بهداشت روان و جسم ،فعالیتهای عملی و تجربی و مشاوره
در مدارس را ارائه میدهد.

 .728روچ ،استیو .چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اینترنت و تلفن همراه
محافظت کنید .مریم مشایخ .تهران :پنجره 104 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :آموزش والدین ،فناوری ارتباطات ،آسیبشناسی
چکیده :گسترش اینترنت و رسانههای تصویری و صوتی و تلفن همراه لحظه به لحظه بسیاری
از خانوادهها را در ارتباط با فرزندان با مشکالت جدی روبهرو کرده است .در اثر پیش رو آسیبهای
بالقوه فضاهای مجازی و فناوریهای الکترونیکی و رفتارهای آسیبزا که امنیت روانی اشخاص را
بههم میزند و تهدیدهای روانی برای آنها ایجاد میکند معرفی و بررسی شده است.
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 .729وهرا ،آروین .چگونه فرزندانمان را در ریاضی موفق کنیم .مریم مشایخ .تهران:
پنجره 168 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :راهنمای تحصیلی ،روانشناسی کودکان و نوجوانان ،مشاوره تحصیلی
چکیده :دانشآموزان به خواندن ریاضی و فیزیک نیاز دارند تا استدالل منطقی و ریاضی خود را
رشد دهند و تواناییهای شناختی را در خود پدید آورند ،نه اینکه ریاضیدان یا فیزیکدان شوند .در
اثر پیش رو روشها و راهکارهای علمی برای ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای یادگیری ریاضی و
بهترین روشهای آموزش این علم و جبران نقاط ضعف فراگیران تشریح شده است.

 .730هورن ،سام .چه عاملی مانع موفقیت شماست؟ =.Whats holding you back
نوشین ریشهری .تهران :نگارینه 398 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،مشاور
کلمات کلیدی :مهارتهای زندگی ،روانشناسی اجتماعی ،خودآگاهی
چکیده :آنچه اطمینان و دلگرمی نامیده میشود ،با مقام ،ثروت یا موقعیتهای دیگر بهدست
نمیآید ،بلکه مهارتی است که حاصل خودسازی و عدم توجه به گذشته و آینده است .کتاب پیش
رو حاوی توصیهها و راهکارهای روانشناختی برای کسب شهامت در رفتار ،اعتمادبهنفس و قدرت
و بیتوجهی به عوامل بازدارنده در مسیر زندگی است .مطالب کتاب در قالب تکلیفهای عملی در
سی روز تدوین شده و در هر روز نقشه عملی برای پیادهسازی موفقیت در موقعیتهای گوناگون
گنجانده شده است.

 .731گراتزر ،گئورگ .خوراک مغز برای مصرف یک سال .محسن نقشینه ارجمند .تهران:
علوم ریاضی رهآورد (وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی) 206 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :سرگرمیهای آموزشی ،بازیها ،چیستان
چکیده :هرچند پرداختن به یک مسئله ریاضی میتواند موجب رشد فکری بیشتری شود تا
پرداختن به یک معما ،ولی معماها در مقایسه با مسائل ریاضی خوراکهای سبکتری هستند .این
اثر دربردارنده مجموعه معماهایی است که برای  52هفته آموزشی تنظیم و تدوین شدهاند .معماها
به رشد تفکر منطقی و مهارتهای حل مسئله میانجامد.
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 .732کریمی ،عبدالعظیم .خوشبختی ،چه چیز نیست؟ (چگونه خوشبخت نشویم!).
تهران :منادی تربیت 216 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،مشاور
کلمات کلیدی :مهارتهای زندگی ،کلمات قصار ،اندرزنامهها
چکیده :امیدواری ،اعتمادبهنفس ،صمیمیت و خودشکوفایی ناشی از مواجهه موفق و بالنده با
بحرانها ،ناکامیها ،تردیدها و تعارضات زندگی است .اثر پیش رو حاوی درسنکتههایی در باب
تعریف خوشبختی است که در فصلهای مختلف و ذیل عناوینی که مانعی برای درک نیکبختی
است درج شده است .مطالب کتاب با بهرهگیری از دستورات دینی و سخنان حکیمانه عرفا و
دانشمندان ایرانی تدوین شده است.

 .733ظفرینژاد ،عادل .درس پژوهی .تهران :کورش چاپ 336 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :آموزش معلمان ،نوآوری ،روش تدریس
چکیده :درسپژوهی الگویی ژاپنی و مبتنی بر پژوهش تدریس مشارکتی برای بهسازی توانایی
حرفهای معلمان و کالس درس است .این الگو به معلمان فرصت میدهد تا روابط خود با یکدیگر و
با دانشآموزان را بهبود بخشند و به همکاری با پژوهشگران آموزشی ،برای حمایت از تفکر انتقادی،
بازبینی و بازاندیشی در اندیشه و عمل آموزشی برانگیخته شوند.

 .734دبیری ،عاطفه /کاکویی ،مرضیه .دروغگویی کودکان و روشهای اصالح و درمان.
تهران :طراحان ایماژ 40 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :دروغگویی ،روانشناسی ،درمان
چکیده :کمبود آگاهی والدین درباره علت و انگیزه دروغگویی در کودکان باعث میشود آنها
در برخورد با پدیده دروغگویی ،واکنشدرستی از خود نشان ندهند .کتاب «دروغگویی کودکان» و
روشهای اصالح و درمان آن میکوشد ،علت ،آثار و نشانهها ،و هدف از دروغگویی را برای والدین
شرح دهد و پس از آن روشهایی برای درمان و اصالح این رفتار ارائه دهد .همچنین درباره عواقب
تنبیه کودکان در هنگام دروغگفتن و نیز راههای ایجاد ارتباط صمیمی برای دادن احساس اعتماد
بهنفس به کودک ،پیشنهاداتی به والدین داده است.
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 .735بارتل ،آلموت /بوره ،یولیا .دنیای من و مادربزرگ :بازیهای ساده و سرگرمکننده
برای شادی نوهها .لیال لفظی .تهران :بافرزندان 128 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :آموزش خانواده ،سالمندان ،روانشناسی
چکیده :برجستهترین امتیاز پدربزرگها و مادربزرگها صبر و حوصله و آرامش درونی آنهاست.
در این اثر ایدهها و پیشنهادهایی وجود دارد که بازیها و سرگرمیهای ارزشمند برای کودکان
را پیشنهاد میدهد .فعالیتهای معرفی شده در کتاب را بدون صرف هزینه و وقت زیاد میتوان
عملی کرد.

 .736ویلسون ،گری .رازهای موفقیت پسران .مینا سلیمی .تهران :پنجره160 ،1392 ،
ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
کلمات کلیدی :آموزش والدین ،روانشناسی کودکان و نوجوانان ،کامیابی
چکیده :یکی از راههای مؤثر در ایجاد حس همدلی در پسران این است که به احساسات و عواطف
آنها عالقه بیشتری نشان دهیم تا رفتارشان .مطالب فصلهای گوناگون کتاب به شرح و معرفی و
شناسایی مهمترین موانع کامیاب نبودن پسران اختصاص دارد .در خالل مباحث ،راهکارهای کنترل
و از میان برداشتن این موانع با بهرهگیری از رویکردهای نوین روانشناسی نیز تشریح شده است.

 .737صالح پور ،معصومه (منیژه) .راه روشن ـ در مسیر آرامش خانواده ،رشد و تعالی
فرزندان .رشت :دهسرا 256 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ، ،مشاور
کلمات کلیدی :آموزش والدین ،روانشناسی نوجوانان ،آموزش خانواده
چکیده :به نظر متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت عوامل محیطی در سرنوشت انسان بسیار
تعیینکنندهاند و حتی قادرند بعضی از آثار ژنتیکی را نیز تغییر دهند .در این نوشتار توصیههای
روانشناختی و کاربردی برای تحکیم روابط میان والدین و فرزندان و توصیههایی برای کنترل
هیجانات منفی و کشمکشهای درون خانواده ارائه شده است.
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 .738خیابانی اصل ،ناصر /رحمی ،ژاله .رشد اعتقادی دانشآموزان (رویکرد دینی در
رشد اخالقی-اعتقادی) .مراغه :راه مشاور 84 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مشاوران آموزشی ،تعلیمات دینی ،برنامههای فرهنگی
چکیده :پژوهشهای روانشناختی نشان میدهد که زمینههای گرایش به دین و دینداری از
نوجوانی آغاز و در جوانی استقرار مییابد .این نوشتار حاوی راهکارهایی برای تقویت رشد دینی
نوجوانان و رفع موانع و ناخوشایندیهای موجود در این حوزه است .نگارنده ضمن یادآوری اهمیت
رشد دینی ،عوامل آسیبزای این روند را تشریح کرده و توصیههایی برای مواجهه و حذف این
عوامل ارائه کرده است.

 .739تبریزی ،علیرضا .رفتار درمانی :روشهایی برای تغییر سریع رفتار کودکان 4-11
ساله .تهران :فراروان 152 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب ، :مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :آموزش و پروش ،کودکان
چکیده :در زندگی ماشینی امروز همگام با تغییر روشهای زندگی ،والدین نیز میخواهند از
روشهای نو برای تربیت فرزندان خود استفاده کنند .کتاب حاضر دربردارنده راهکارهای عملی
برای پرورش صحیح کودکان است .اصل کلی تربیتی در این اثر کاربرد تنبیه و تشویق بوده که
برای کودکانی که در این مقطع سنیاند راهبردی مناسب است .در مباحث کتاب عادات نادرست و
درست کودکان بررسی شده و توصیههای عملی و نظری بر اساس رویکرد رفتار درمانی به والدین
ارائه شده است.

 .740سینیسکالکو ،ماریا ترزا  /آئوریات ،نادیا .روشهای کمی تحقیق در برنامهریزی
آموزشی .مظفرالدین واعظی[...وديگران]  .تهران :آوای نور 104 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :برنامهریزی آموزشی ،روش تحقیق ،پژوهش
چکیده :یک پرسشنامه استاندارد ،ابزار سنجشی است که برای جمعآوری دادهها از افراد یا یک
واحد اجتماعی استفاده میشود .این کتاب راهنمایی برای طراحی پرسشنامههای استانداردی است
که در سیستمهای آموزشی روی دانشآموزان ،معلمان و مدیران اجرا میشود .مخاطب بعد از
آشنایی با کتاب قادر به طراحی پرسشنامههای پیمایشی با کیفیت باال برای بررسی مسائل پژوهشی
خواهد بود.
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 .741روشهای نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی .محرم آقازاده .تهران :مرآت،1393 ،
 100ص ،رحلی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ارزشیابی آموزشی ،مدیریت ،نظارت
چکیده :کتابی که پیش رو دارید به موضوع ارزشیابی اثربخش اختصاص دارد .در این اثر ،گونهای
از ارزشیابی یادگیری مورد توجه است که میتوان آن را «ارزشیابی همهجانبه» نام نهاد .مجموعه
روشهایی که همراه با مثالهای تجربی در این نوشتار ارائه شده است ،میتواند راهنمایی برای
درک نحوه ارزشیابی اثربخش باشد.

 .742می ،رولو .شجاعت خالقیت .حسین کیانی .تهران :دانژه 158 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،مدیر
کلمات کلیدی :آفرینندگی ،روانشناسی هنر ،روانکاوی ،نظریهها
چکیده :شجاعت ،فضیلت یا ارزشی در میان دیگر ارزشها نیست ،بلکه اساس و زیربنای همه
فضیلتها است و به بیانی ،پیام ضروری هستی است .کتاب پیش رو دربردارنده درسگفتارهایی
درباره مفهوم شجاعت ،ماهیت خالقیت و ارتباط این دو مفهوم با آفرینش هنری و ضمیر هنرمند
است .مباحث کتاب با محور روانشناسی وجودگرا و آرای فیلسوفان و روانکاوان این حوزه تدوین
شده است.

 .743نوریس ،ریک .شوق هستی ـ روشهایی برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی.
پریچهر هیرادفر .تهران :صورتگر 168 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :مثبتنگری ،مهارتهای زندگی ،خودآگاهی ،خودسازی
چکیده :کتاب حاضر حاوی توصیهها و راهبردهای یاریدهنده و راهنماییهای آسان و کاربردی
برای درک مشکالت زندگی و شناخت راهحلهای کلیدی با تکیه بر تواناییهای درونی است.
راهکارهای کتاب به مخاطب فرصت افزایش اعتمادبهنفس و بازیابی تندرستی و روحیة متعالی
را میبخشد.
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 .744موسسه فرهنگی تربیتی توحید .طرح پرورشی :پایه اول .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 88 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :اثر پیش رو دربردارنده مجموعه فعالیتهای پرورشی با محوریت تاکید بر مفاهیم دینی و
پرورش فضایل اخالقی است .برای هر هفته آموزشی داستانها ،حکایتها ،بازیها و موضوعاتی
برای بحثهای گروهی ،فعالیتهای جمعی و فعالیتهای کالسی در نظر گرفته شده است.

 .745موسسه فرهنگی تربیتی توحید .طرح پرورشی :پایه پنجم .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 40 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :مجموعه حاضر دربردارنده واحدهای کار پرورشی است که برای کالسهای گروهی،
بحثهای جمعی و فعالیتهای کالسی تدوین و نگارش یافته است .در هر بخش عالوه بر اهداف
شناختی هر فعالیت ،بازیها و سرگرمیهای آموزشی نیز در نظر گرفته شده است.

 .746موسسه فرهنگی تربیتی توحید .طرح پرورشی :پایه چهارم .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 104 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :در این اثر مجموعه فعالیتها و بازیهایی با محوریت مفاهیم دینی و فضایل اخالقی
تدوین شده است .در کنار فعالیتها و سرگرمیهای کتاب ،داستانها و حکایتهای کوتاهی آمده
است که بر مفاهیم اخالقی و لزوم پرورش صفات نیک در جریان فعالیتهای زندگی تاکید میکند.
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 .747موسسه فرهنگی تربیتی توحید .طرح پرورشی :پایه دوم .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 96 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :اثر حاضر دربردارنده مجموعه فعالیتهایی برای کالس پرورشی است که مربی میتواند
آنها را در هفتههای آموزشی پی در پی و در جریان بحثهای گروهی ،فعالیتهای جمعی و
بازیهای کالسی همراه با نوآموزان انجام دهد .همچنین در کتاب داستانها و حکایتهای دینی
نیز درج شده است.

 .748موسسه فرهنگی تربیتی توحید .طرح پرورشی :پایه سوم .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 128 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :در منابع دینی و متون اسالمی برای مرحله به مرحله رشد و تعالی انسان راهکارها و خط
مشیهایی توصیه شده است .در این کتاب این راهکارها در قالب فعالیتهای کالسی و بحثهای
گروهی کالس پرورشی به کودکان آموزش داده میشود .کتاب همچنین حاوی داستانها و
حکایتهای کوتاهی است که به درک بهتر مفاهیم کمک میکند.

ی
 .749سازمان مطالعات و انسانشناسی هومرو .فکر میکنی مطالعه بلدی؟! .پرویزمظفر 
مالامیری .تهران :آرمان رشد 70 ،1393 ،ص ،خشتی کوچک
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مطالعه ،تقویت حافظه ،انتقال اطالعات
چکیده :دانشمندان در تحقیقات جدید ثابت کردهاند که هر فردی سبک خاص خودش را در مطالعه
دارد و زمان و مکان مطالعه باید با ویژگیهای هر فرد متناسب باشد .اثر پیش رو نوشتار مختصری
است که روشهای جدید و مؤثر مطالعه را بر اساس مطالعات انسانشناختی و روانشناختی آموزش
میدهد .در کتاب عواملی که موجب مطالعه ناموفق میشود و مشکالت پنهانی در روند مطالعه نیز
شرح داده شده است.
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 .750آقازاده ،محرم .کاربرد هوشهای چندگانه در کالس درس .تهران :مرآت،1393 ،
 240ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،کارشناس
کلمات کلیدی :نظریههای یادگیری ،برنامهریزی درسی ،راهنمای تدریس
چکیده :نظریه هوشهای چندگانه به آموزگاران فرصت میدهد اندیشههای خود درباره موفقیتهای
کالسی را گسترش دهند و بدین ترتیب ،هر چه بهتر جوابگوی نیازهای یادگیری بچهها در کالس
درس باشند .در کتاب حاضر تالش بر آن بوده است که با تبیین نظری هوشهای چندگانه ،چگونگی
همگام شدن تدریس بر پایه انواعی از قابلیتهای یادگیرندگان نشان داده شود .بدین منظور برای هر
یک از انواع هوش چندگانه ،طرح درسی متفاوت در نظر گرفته شده است .در هر بخش چگونگی
ارائه محتوا از طریق هر یک از هوشها به صورت عینی و عملی معرفی میشود.

 .751ام پالمر ،دبورا .کمک به کودکان برای بهبود مهارتهای ارتباطی .فهیمه آرین،
حمداهلل عبدالملکی .تهران :آوای نور 192 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،والدین ،مشاور،
کلمات کلیدی :گفتار درمانی ،روانشناسی کودکان ،بازیدرمانی
چکیده :برقراری ارتباط فرایند بسیار پیچیدهای است و هر یک از ما میتوانیم مهارتها و
تواناییهای الزم برای ایجاد تعامالت اجتماعی موفق را بیاموزیم .این کتاب برای کمک به ایجاد
ارتباط کودکان و در نتیجه ،تقویت بهزیستی احساسی و اجتماعی و نیز تابآوری آنان ،مجموعهای
از ایدهها را برای بازیها و فعالیتهای آنان پیشنهاد میدهد.

 .752کال ،نیکوال .کودک متفکر .آرزو غالمی[...و ديگران] .تهران :دانژه 248 ،1392 ،ص،
وزیری
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :یادگیری هوش محور ،تفکر ،هوش هیجانی
چکیده :خوب است حالتهای یادگیری به صورت هوش محور باشد و از سالهای اولیه زندگی با
کودکان تمرین شود .کتاب «کودک متفکر» مخاطب را در این زمینه راهنمایی میکند .کتاب ابتدا
درباره مغز کودک و نیازهای جسمی کودک نکاتی مطرح میکند و پس از آن به نقش همکاری
والدین و مراقبان در کمک به رشد تکنیکهای هوش محور میپردازد .آخرین بخش کتاب هم
به آموزش هوش محور اختصاص دارد که در آن گامهای آموزش خالقانه برای یادگیری بهتر و
پرورش کار گروهی شرح داده شده است.
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 .753جاناسن ،دیوید /لند ،سوزان .مبانی نظری محیطهای یادگیری .مینا آذرنوش ،حسین
زنگنه .تهران :آوای نور 534 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ، ،کارشناس
کلمات کلیدی :روانشناسی یادگیری ،علوم تربیتی ،تکنولوژی آموزشی
چکیده :محیط یادگیری مکان یا فضایی است که یادگیرندگان با استفاده از ابزارها و منابع مختلف
تعبیه شده در آن در راستای دستیابی به اهداف آموزشی میکوشند .نویسنده در کتاب حاضر بعد
از تشریح دیدگاههای نظری معرفی انواع محیطهای یادگیری ،الگوهای مدرن و رویکردهای
روانشناختی تأثیرگذار در این حوزه را به تفصیل شرح میدهد.

 .754جمشیدی ،علیعسکر[...و ديگران] .مجموعه رهنمودهایی برای مدیران و معاونان
مدارس .فارس :آموزش و پرورش استان فارس 152 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،مدیر
کلمات کلیدی :مدیریت آموزشی ،برنامهریزی آموزشی ،راهبردها
چکیده :اگر افراد ندانند کجا هستند و به کجا باید برسند ،برای رفتن از وضع موجود به وضع
مطلوب مشارکت و تالشی نخواهند کرد .در این اثر راهبردهای استراتژیک مدیریت مراکز آموزشی
با تکیه بر یافتههای نظری و تجربی بررسی و تشریح شده است .همچنین ویژگیهای کارمند خوب،
بهترین روشها برای ارتباط مؤثر با والدین و شیوههای ارزشیابی کیفی -توصیفی دانشآموزان نیز
بیان گردیده است.

 .755جمشیدی ،علیعسکر[...و ديگران] .مجموعه رهنمودهایی برای معلمین دوره دوم
ابتدایی .فارس :آموزش و پرورش استان فارس 212 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش ابتدایی ،مدیریت آموزشی ،آموزش معلمان
چکیده :ایجاد تحول در برنامههای مدون آموزش و پرورش نیازمند نگاهی جامع ،منسجم و
هماهنگ به همه ارکان تعلیم و تربیت است .سند حاضر دربردارنده سیاستگذاریهای الزم در
جهت ایجاد تغییر در جنبههای گوناگون آموزش و پرورش است .عناصر اصلی این تحول شامل
ایمان و باور مبتنی بر تفکر ،تعقل ،علم و معرفت ،آگاهی ،عمل به آموختهها و اخالق است.
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 .756خیابانیاصل ،ناصر /رحمی ،ژاله .مدرسه بانشاط .مراغه :راه مشاور 92 ،1392 ،ص،
وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :برنامههای فرهنگی ،آموزش معلمان و مربیان ،مشاوران آموزشی
چکیده :یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش ایجاد روحیه نشاط و شادابی در نوجوانان است تا
تعلیموتربیت گستردهتر بهبار نشیند .کتاب حاضر حاوی توصیهها و اصولی کاربردی برای متخصصان
تعلیموتربیت ،برنامهریزان ،مدیران و مربیان مدارس است تا فضای آموزشی و روانی مدرسه را آرام
و بانشاط گردانند .توصیههای ارائه شده در راستای راهنمایی و هدایت نیروهای تربیتی مدارس بوده
و مبانی و اصول مدیریت بهتر مدرسه را بازگو میکند.

 .757انصاریفرد ،بهناز /لسانی ،مهدی .مدیران موفق درمدارس .تهران :آوای نور،1393 ،
 128ص ،وزیری
مخاطب :مدیر
کلمات کلیدی :مدیریت مدارس ،مدیریت آموزش و پرورش ،برنامهریزی آموزشی
چکیده :دنیای امروز را میتوان دنیای مدیران آگاه دانست ،چرا که هرگونه تغییر و تحولی در هر
جایی ،نیازمند مدیریت و نظارت مدیران کاردان و آگاه است .در اثر پیش رو بعد از بررسی مبانی و
مقدمات مفهوم مدیریت ،ویژگیهای مدیران موفق در مدارس و وظایف مدیر آموزشی با توجه به
دیدگاهها و نظریههای گوناگون بیان گردیده است.

 .758خاکپور ،عباس .مدیریت دانش سازمانی .تهران :آثار فکر 196 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :مدیر ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :مدیریت ،توسعه مدیریت ،برنامهریزی راهبردی ،سیاست توسعه
چکیده :دانش مفهومی بسیار پیچیده است و وجه تمایز جوامع انسانی از جوامع حیوانی قلمداد
میشود .در این نوشتار تعاریف و مبانی نظری مدیریت دانش و عواملموثر در این نوع مدیریت
در گام اول تبیین و تشریح شده است .در ادامه ،مدلهای موفق این نوع مدیریت و مشاهیر و
دانشمندان این حوزه که بهویژه در نیمقرن اخیر فعال بودهاند ،معرفی شدهاند.
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 .759انصاریمهر ،مسعود /کریمی ،زهره .مدیریت مبتنی بر تفکر شطرنجی .اصفهان:
نوشته 128 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :مدیر ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :مدیریت ،راهبردهای توسعه ،برنامهریزی
چکیده :مدیریت مبتنی بر تفکر شطرنجی عالوه بر الگوبرداری از روش بازی شطرنج و اهداف
آن ،یک الگوی یکپارچه از سبکهای مدیریت رهبری است .در این جستار ،بعد از ذکر پیشینه و
معرفی این الگو ،نکتههای مهم در کاربرد این الگو در سازمان و ارتباط آن با مدیریت اجزای سازمان
بررسی و تشریح شده است.

 .760نجفی ،محمد[...و ديگران] .مدیریت و رهبری در سازمانهای آموزشی .اصفهان:
آموخته 280 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :مدیر
کلمات کلیدی :مدیریت آموزشی ،آموزش عالی ،سازمانها و نهادها
چکیده :در اثر حاضر اصلیترین نظریههای مدیریت آموزشی ارائه گردیده و به خط مشیها و
رفتارهای اجتماعی معاصر ارتباط داده شده است .نگارنده بعد از شرح مفهوم رهبری به عنوان معیار
اصلی برای متمایز کردن الگوها ،مدلها و نظریههای مختلف آموزشی و کاربردشان در زمینههای
بینالمللی (شامل کشورهای توسع ه يافته و درحال توسعه) را شرح میدهد.

 .761امینی مقدم ،اشرف .مربی ،نوجوان ،خردورزی «راهنمای مربی» .مشهد :تجلی
کوثر 148 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مهارتهای زندگی ،تربیت معلم ،فعالیتهای فوق برنامه
چکیده :الزمة پرورش نسلی دانا و مسئولیتپذیر ،استفاده صحیح از ساعات درسی و آموزش
مهارتهای الزم است .در این مجموعه با تأکید بر آیات قرآن و مفاهیم اسالمی ،روشهای نوین
تدریس مانند بارش فکری ،نوآفرینی ،پرسشوپاسخ ،ایفای نقش و  ...ارائه میگردد .دانشآموزان
با انجام فعالیتهای فردی و گروهی در کالس پرورشی یادگیری متفاوتی را تجربه کرده و
مهارتهایی چون تفکر و تعقل را تمرین میکنند.
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 .762منصوریان ،فرخنده .معلم  .92تهران :راه معلم 101 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :تربیت معلم ،فداکاری ،علوم تربیتی ،معلم مریوانی ،کودکان بیمار
چکیده :آدمی در طول زندگی ،هر روز با بسیاری از موضوعات و مفاهیم ارزشمند و گرانسنگ
روبهرو میشود و هر روز هزاران کالم و سخن بر زبان میراند که هر کدام معنا و مفهوم خاصی را
نشانگرند .معلم یکی از همان مفاهیم پرمعنا و بینهایت گرانقدر و پرمغز است که همتا و همانند
ندارد .این کتاب عمل بهياد ماندنی و تکرار نشدنی معلم مریوانی را توصیف میکند که چگونه با
فداکاری و همدردی با شاگرد بیمارش ،شکوفة زندگی و امید را در دل او دوباره کاشت و با یاری
دیگر دانشآموزان بیمار در مریوان ،اقدام به تشکیل «انجمن دانشآموزان بیمار صعبالعالج» کرد.

 .763فیضی ،اکبر .معلمی برای تمام فصول ویژگیهای معلم موفق (با تأکید بر
ارتباطات انسانی) .تهران :رامان سخن 130 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم،
کلمات کلیدی :تربیت معلم ،آموزش نیروی انسانی
چکیده :برای تربیت نسلی که برای توسعه ،تعالی و آبادانی جامعه قدم بردارند ،باید آموزش به
معلمان را سرلوحه برنامههای آموزشی قرار داد .نوشتار حاضر دربردارنده توصیهها و راهبردهایی
برای معلمان است که آنها را در مدیریت هر چه بهتر کالس درس و بهبود ارتباط اجتماعی میان
معلم و شاگرد راهنمایی میکند .در کتاب نکتههای کوچک و مهمی که در روابط معلم و دانشآموز
میتواند تأثیرگذار باشد ،به اختصار بررسی شده است.

 .764جفرز ،سوزان /گرادستین ،دونا .من از عهدهاش برمیآیم .گیتی شهیدی .تهران :نسل
نو اندیش 144 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :روانشناسی کودکان ،اعتماد بهنفس ،اضطراب
چکیده :موضوع کتاب پیش رو راهنماییهایی برای تقویت و ایجاد اعتماد به نفس در کودکان
است که برای والدین و معلمان تدوین شده است .این اثر داستانهایی غیرواقعی را دربردارد که بر
اساس تجربهها و مصاحبههای حقیقی با کودکان در باب مواردی که باعث اضطرابآنها میشود
نگارش یافته است.
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 .765کرنی ،کریستوفر .موردپژوهی در اختالالت رفتاری کودکان .علی نیلوفری .تهران:
کتاب ارجمند 344 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،کارشناس
کلمات کلیدی :آسیبشناسی روانی ،پژوهشهای روانشناختی ،اختاللهای عاطفی ،ناتوانیهای
یادگیری
چکیده :بخشی از اختالالت رفتاری کودکان ریشه در خانوادههای آنان دارد ،به طوری که آشفتگی
هر روزه این کودکان نمایش وضعیت خانوادگی آنهاست .نگارنده ضمن تشریح الگوی رشد کودک،
نحوه بروز هر اختالل و ماهیت آن اختالل را بیان میکند .وی همچنین با بیان ویژگیها و
نشانههای هر اختالل ،امکان ارزیابی و تشخیص هر آسیب را فراهم میآورد .در انتهای کتاب نیز
سؤاالتی با هدف تجزیه و تحلیل بهتر مطالب آورده شده است.

 .766داوسن ،پگ /گویر ،ریچارد .مهارتهای اجرایی در کودکان و نوجوانان ،راهنمای
عملی برای سنجش و مداخله .محمود تلخابی .تهران :کورش چاپ 282 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :روانشناسی کودک ،مراحل رشد و تحول ،مرحله کودکی
چکیده :این کتاب اهمیت فرایندهای شناختی را بیان خواهد کرد تا والدین و معلمان بتوانند بهتر
به کودکان در جریان آموزش یاری رسانند و در نتیجه آنها در بلندمدت به استقالل که هدف غایی
دوره کودکی است ،دستیابند .مباحث مندرج در کتاب ،درک ما از نقش مهارتهای اجرایی در
موفقیت تحصیلی و اجتماعی کودکان را بهبود میبخشد.

 .767شاهسواری ،زهرا /علیزاده لداری ،مهدی .مهارتهای زندگی .تهران :راشدین،1393 ،
 168ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :اخالق اجتماعی ،روانشناسی ،خودآگاهی
چکیده :برای زندگی بهتر الزم است تواناییهایی در وجود انسان پرورش یابد که شخص را برای
روبهرو شدن با مسائل زندگی ،افزایش تواناییهای روانی ،اجتماعی و بهداشتی آماده کند .در این اثر،
پس از تعریف مفهوم مورد نظر ،اجزای خودآگاهی و روشهای رشد آن و تمرینهای عملی برای
تقویت مهارتهای زندگی بیان شده است.
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 .768موسسه فرهنگی تربیتی توحید .نسیم توحیدی :پایه اول .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 40 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :این کتاب دربردارنده مجموعه شعرهای کودکانه ،داستانهای بسیار ساده و فعالیتهای
گروهی و فردی برای کالس پرورشی است که با محوریت مفاهیم دینی و تقویت مفاهیم اخالقی
تدوین و نگارش یافته است.

 .769موسسه فرهنگی تربیتی توحید .نسیم توحیدی :پایه پنجم .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 76 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :کتاب پیش رو حاوی مجموعه فعالیتهای پرورشی است که با تکیه بر تقویت و آموزش
مفاهیم دینی و پرورش فضایل اخالقی تدوین شده است .در هر بخش عالوه بر اهداف کلی،
مجموعه حکایتهای دینی ،داستانهای کوتاه ،فعالیتهای گروهی و موضوعاتی برای بحثهای
کالسی در نظر گرفته شده است.

 .770موسسه فرهنگی تربیتی توحید .نسیم توحیدی :پایه چهارم .رقعی :موسسه بوستان
کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 72 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :در جریان هفتههای آموزشی ،تاکید بر جنبههای پرورشی و فعالیتهای دینی نیز برای
کودکان ضروری است .این کتاب حاوی مجموعه فعالیتها و داستانهای دینی است که برای
ساعتهای پرورشی و تعلیمات دینی دانشآموزان تدارک دیده شده و مفاهیم مذهبی را طی
هفتههای آموزشی پی در پی ارائه میکند.
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 .771موسسه فرهنگی تربیتی توحید .نسیم توحیدی :پایه دوم .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 52 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :کتاب حاضر دربردارنده حکایتهای کوتاه ،بازیها و فعالیتهایی است که با محوریت
موضوعات دینی و اخالق اسالمی تدوین و تألیف شده است .در هر بخش تمرینهایی در نظر گرفته
شده تا مهارتهای نگارشی ،بهخاطرسپاری و جملهسازی کودکان تقویت شود.

 .772موسسه فرهنگی تربیتی توحید .نسیم توحیدی :پایه سوم .قم :موسسه بوستان کتاب
(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه) 52 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،علوم قرآنی ،توحید
چکیده :اثر پیش رو دربردارنده مجموعه فعالیتهایی برای بحثهای گروهی ،موضوعاتی برای کار
درکالس پرورشی و داستانها و حکایتهایی با محوریت تاکید بر مفاهیم دینی و آموزههای اخالقی
است که برای درس پرورشی کودکان در نظر گرفته شده است.

 .773ایپچیان مقدم ،عباس .نقش مشارکت و شوراها در نظام آموزشی و تربیتی
مدارس .کرج :گردوی دانش 176 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :مدیر
کلمات کلیدی :مدیریت مدارس ،آموزش والدین ،آموزش معلمان
چکیده :مشارکت ،ایجاد نوعی احساس همبستگی و تعلق و تالش دستهجمعی میان افراد یک
جامعه به منظور نیل به یک نظام عادالنة اجتماعی است .نوشتار پیش رو به بررسی روشهای
مشارکت والدین در نظام برنامهریزی مراکز آموزشی اختصاص دارد .نگارنده با ارائه راهکارها و
روشهای نوین و مؤثر در باب همکاری در فرایندهای آموزشی و تربیتی دانشآموزان ،سعی در
برطرف کردن شکافهای موجود در این زمینه و شناسایی و از میان برداشتن عوامل بازدارنده دارد.
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 .774کرمانی ،میرجواد .نقشه ذهنی و سازمان دهندههای گرافیکی .تبریز :درویش/
شایسته 52 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :معلم ،والدین ،کارشناس
کلمات کلیدی :هوش ،آفرینندگی ،مطالعه
چکیده :هنگام مطالعه دانشآموز و نیز موقع تدریس معلمان ،نیمکره چپ مغز فراگیران بیشتر
فعال است .نقشههای ذهنی و سازماندهندههای گرافیکی ارائه شده در کتاب با بهکارگیری رنگ
و شکل و طرح و تصویر ،نیمکره راست مغز را نیز درگیر فرایند آموزش میکنند .ایجاد این تعادل
در مغز به دانشآموزان در مطالعه و یادگیری سریع و خالق کمک میکند .مراحل طراحی و ترسیم
نقشه ذهنی ،اصول و قوانین نقشه ذهنی و قدرت آن در این کتاب معرفی و شرح داده شده است.

 .775بنیسی ،پریناز[...و ديگران] .نگاهینو به برنامهریزی آموزشی و درسی در هزاره
سوم .تهران :آوای نور 418 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،کارشناس
کلمات کلیدی :مدیریت آموزشی ،برنامهریزی درسی ،علوم تربیتی
ت از فرایند اتخاذ مجموعهای از تصمیمها
چکیده :برنامهریزی آموزشی در معنای وسیع کلمه عبار 
برای انجام اقدامات مربوط به امور آموزشی در آینده است .نگارنده در این کتاب با نگاهی موشکافانه
ابعاد گوناگون و مؤلفههای برنامهریزی آموزشی را تحلیل و تشریح میکند .بعد از بیان مقدمات و
مبانی این عرصه ،شیوههای اصالح برنامهها ،یافتههای عصر جدید در این حوزه و نکتههایی که
باید مورد توجه قرار گیرند ،بررسی شده است.

 .776پورشافعی ،هادی /خدری خانآبادی ،عبدالرضا .نگرشی به مدیریت اسالمی .تهران:
آوای نور 367 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ، ،مدیر
کلمات کلیدی :مدیریت و برنامهریزی ،اسالم ،نهجالبالغه
چکیده :مدیریت در اسالم هنر کشف استعدادها و فرایند تجهیز ،تعلیم و هدایت نیروها در جهت
اهداف سازمانی است که به تعالی انسان منجر میشود .در این کتاب اهمیت مدیریت در اسالم
و تعاریف آن تشریح شده است .نگارنده ضمن مقایسه میان مدیریت اسالمی و دیگر سبکهای
مدیریت ،وجوه تمایز آن را بیان کرده و در ادامه ،با ذکر فراگردها و وظایف (اصول) مدیریتی ،نگاهی
به نمونهها و الگوهای مدیریتی در اسالم داشته است.
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 .777افقه ،سوسن .بزرگان روان شناسی و تعلیم و تربیت ( :)27هانس یورگن آیزنک .تهران:
دانژه 180 ،1393 ،ص ،پالتویی
مخاطب :معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،روانشناسی جنایی ،مجرمدرمانی
چکیده :مطالعه دیدگاه بزرگان علم ،بهویژه علوم رفتاری و تعلیم و تربیت ،هم دلپذیر است و هم
چالشبرانگیز .نوشتار حاضر به معرفی مختصر یکی از تأثیرگذاران عرصة روانکاوی و رواندرمانی
اختصاص دارد .نگارنده ضمن شرح زندگی و شرایط خانوادگی و تحصیلی این روانشناس آلمانی،
دیدگاه وی را درباره وجوه مختلف شخصیت و روانرنجوری و انواع تیپها و مزاجها بررسی کرده
است .همچنین نکتههایی در باب علل ارتکاب جرم ،وجدان و رفتار مجرمانه نیز در کتاب آمده است.

 .778کاوی ،شون .هفت عادت کودکان شاد .نازنین نیکوسرشت .تهران :امیرکبیر :کتابهای
شکوفه 92 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :معلم ،والدین
کلمات کلیدی :مهارتهای زندگی ،داستانها ،روانشناسی کودکان
چکیده :اولین نشانه بزرگی ،شخصیت و دیگر نشانههای آن محبوبیت ،شهرت و موفقیت است.
این کتاب قدرت زندگی بر اساس اصول را به کودکان آموزش میدهد .هفت داستان در کتاب
گنجانده شده است که هر قصه یک عادت اخالقی منفی را شرح میدهد .در پایان هر داستان
یادداشتی برای والدین و معلمان در نظر گرفته شده است که پیشنهادهایی برای چگونگی فهم آن
عادت در رفتار کودک با توجه به داستان ارائه میدهد.

 .779کلمن ،ران 547 .روش برای مدیریت برتر .حسین احمدیرضایی .قزوین :سایه
گستر 208 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ، ،مدیر
کلمات کلیدی :مدیریت ،توسعه مدیریت ،برنامهریزی راهبردی ،سیاست توسعه
چکیده :مدیریت اثربخش و کارا نیازمند کسب مهارتها و ویژگیها و بهکارگیری تاکتیکهای
خاصی است .نگارنده در این کتاب ،دوازده حوزه کلیدی مدیریت را بررسی و تبیین کرده است .هر
بخش بهصورت برنامهریزی شده ،تعهدات شخصی مدیر موفق را با ذکر مثالهای عملی بازگو
میکند.
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( چند موضوعی )

 .780درویشیان ،مریم /نصراهلل ،مهناز .آدینهها اول ابتدایی .کرج :گردوی دانش،1393 ،
 108ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :در این کتاب  26مجموعه تکلیف برای  26هفته آموزشی در نظر گرفته شده که نونهاالن
در هر آدینه میتوانند فعالیتهای مربوط به دروس ریاضی ،علوم و فارسی را در این کتاب مرور کنند
و انجام دهند .همه فعالیتها بر اساس ارزشیابی توصیفی طراحی شده و به همین منظور یک جدول
ارزشیابی توصیفی در پایان تکلیف هر آدینه وجود دارد.

 .781مسلمانیزدی ،نوشین[...و ديگران] .آدینهها چهارم ابتدایی .کرج :گردوی دانش،
 120 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :تکالیفی که از طرف معلم به دانشآموزان داده میشود باید به نوعی باشد که در آنان شوق
و رغبت برای انجام فعالیتها را ایجاد کند .در کتاب حاضر  26تکلیف آخر هفته برای  26هفته
آموزشی دانشآموزان در نظر گرفته شده است .سؤاالت در هر بخش به چهار درس علوم ،ریاضی،
فارسی و اجتماعی بخشبندی شدهاند.
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 .782درویشیان ،مریم[...و ديگران] .آدینهها دوم ابتدایی .کرج :گردوی دانش104 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :کتاب پیش رو تکالیف پایان هفته برای همه دروس پایه مورد نظر دانشآموزان را در
بردارد که به تقویت مهارتهای شناختی و افزایش سرعت عمل در انجام کارها ،پرورش حس
مسئولیتپذیری ،تقویت قوه تخیل و خالقیت و ارزشیابی پایان هر درس کمک میکند.

 .783احمدی ،محمدرضا .باز هم میتوانم :ویژه دانشآموزان سال ششم دبستان (تلفیقی از
کتابهای درسی پایه ششم در راستای کاربست یافتههای طرح تحقیقاتی تیمز و پرلز و تحقق
اهداف برنامه  EFAآموزش برای همه .تهران :رشد اندیشه /دانش آفرین 80 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :بازیهای آموزشی ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :اثر پیش رو حاوی مجموعه فعالیتهایی است که به کودکان اجازه میدهد با استفاده از
تواناییهای ذهنی خود ،آموختههایشان را در شرایط جدید بکار برند تا قادر به تعمیم دانشخود در
زندگی روزمره باشند .در این کتاب دانشآموزان به نوعی خودارزیابی دست میزنند که نتیجه آن
میتواند به اعتماد به نفس و بررسی دوباره خود و شناخت تواناییها و کاستیهای احتمالی خود
منجر شود.
 .784کشاورز محمدی ،حمیده /الیاسپور ،مژگان .پیک آدینه پایه اول ابتدایی .تهران:
مؤسسه پیام مهر بهنام 116 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :الزمه تثبیت آموختههای کالسی و تقویت فرایند یادگیری ،مرور و بازخوانی مطالب
درسی در پایان هفته آموزشی است .کتاب حاضر با در برداشتن فعالیتهای درسی و پرسشهای
جامع فرصتی فراهم آورده تا نوآموزان در پایان هر هفته آموزشی دانستهها و آموختههای خود را
دوبارهخوانی و ارزیابی کنند.
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 .785رحمانی ،نکیسا .پیک آدینه پایه چهارم ابتدایی .تهران :مؤسسه پیام مهر بهنام،1393 ،
 132ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :پیکها تکالیفی منظم و برنامهریزی شده برای اوقات فراغت و روزهای تعطیل
دانشآموزاناند .اثر پیش رو دربردارنده مجموعه پرسشهای گوناگون برای مرور و بازیابی محتوای
کتاب درسیاست که در قالب سرگرمی و بازی ،آموختههای کالسی را برای دانشآموزان تکرار
میکند.

 .786رادفر ،مجید .پیک آدینه پایه دوم ابتدایی .تهران :مؤسسه پیام مهر بهنام،1393 ،
 132ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :کتاب پیش رو در بردارنده مجموعه فعالیتهای درسی برای کتابهای مهم پایه مورد نظر
است .برای هر درس چند سؤال اصلی با الگوی تشریحی یا چندگزینهای یا جایخالی در نظر گرفته
شده است .مطالب کتاب به دانشآموزان کمک میکند در طول روزهای تعطیل از مطالب درسی
مهم فاصله نگیرند و بهطور پیوسته آنها را مرور کنند.

 .787محمودی ،مژگان /رحمانی ،نکیسا .پیک آدینه پایه سوم ابتدایی .تهران :مؤسسه پیام
مهر بهنام 132 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :برای جلوگیری از فراموشی درس و از بین رفتن آموختهها ،الزم است فراگیران ،دروس و
مطالب مهم را در طول روزهای تعطیل مرور و بازخوانی کنند .کتاب حاضر فرصتی فراهم آورده تا
در کنار سرگرمیها و بازیهای آموزشی ،محتوای درسهای اصلی پایه مورد نظر در روزهای تعطیل
مرور شود .پرسشها برای روز آدینه هر هفته آموزشی تدوین و برنامهریزی شده است.
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 .788بحری ،شیال .پیک آدینه پایه ششم ابتدایی .تهران :مؤسسه پیام مهر بهنام،1393 ،
 132ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :تکلیف یک فرایند تکرار شونده است که طی هفتههای آموزشی محتوای درس را
برای دانشآموزان بازآموزی میکند .کتاب پیش رو از مجموعه کتابهای تمرینی است که برای
تعطیالت پایان هفته در نظر گرفته شده و مطالب دروس پایه را برای فراگیران مرور میکند.

 .789گروه برنامهریزی و تألیف .پیک آدینه چهارم دبستان .تهران :کاگو 128 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :تکالیف روزهای تعطیل باید هدفهای مشخصی را دنبال کنند تا زمینهساز پیشرفت و
یادگیری بهتر گردند .پیک پیش رو حاوی تمرینهای متنوع برای دروس ریاضی ،علوم و فارسی
است که برای روزهای تعطیل دانشآموزان تدوین شده است .پرسشها در قالب  27هفته آموزشی
تدوین شده و به شناخت نقاط ضعف و تقویت آموختههای کالسی کمک میکند.

 .790شامانیان ،زهرا /حبیبی ،سحر .پیک آدینه دوم دبستان .تهران :کاگو124 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :اهمیت تکالیف در روزهای پایانی هفته بیشتر از دیگر روزهای هفته است .چرا که تمرین
در این زمان سبب تثبیت آموختههای طول هفته میگردد .در این کتاب با توجه به تقسیمبندی
مطالب درسی در کتب اصلی 27 ،پیک هفتگی گنجانده شده و سوالها و تمرینهای متنوعی برای
دروس ریاضی ،علوم و فارسی در نظر گرفته شده است .پرسشها در تقویت دقت نظر و انضباط در
یادگیری و شناخت نقاط ضعف دانشآموزان موثرند.
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 .791گروه برنامهریزی و تألیف .پیک آدینه سوم دبستان .تهران :کاگو 128 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :تکلیف زمینهساز پیشرفت در یادگیری است و بنابراین تکمیلکننده دیگر مراحل
یادگیری به شمار میرود .کتاب پیش رو حاوی مجموعه تمرینهای گوناگون برای مرور دروس
و سرفصلهای درسی است و فرصتی برای تقویت دقت نظر ،اقناع حس کنجکاوی و پرسش و
تحقیق و جمعبندی عناوین درسی هفتگی به شمار میرود.

 .792عالیی ،آرش .پیک آدینه ششم دبستان .تهران :کاگو 128 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرینها ،فعالیتهای فوق برنامه ،مرور و بازخوانی
چکیده :تکلیف فعالیتی هدفدار و تکنیکی در خدمت یادگیری و به عبارتی ،مکمل یادگیری است.
در این کتاب با توجه به برنامهریزی کتب ابتدایی 28 ،پیک هفتگی شامل فعالیتها و تمرینهای
متنوع برای درسهای ریاضی ،علوم ،فارسی ،اجتماعی و هدیههای آسمان تدوین شده است.
هفتههای آموزشی در  9ماه تحصیلی و تعطیالت نوروز دانشآموزان را در یادآوری و مرور مطالب
یاری میرساند.

 .793نجیبی ،زهرا .تیزهوشان فارسی ششم ابتدایی  1000سؤال .تهران :آبرنگ،
 144 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،درسنامه ،پاسخها ،پرسشها
چکیده :فارسی درسی است که یادگیرندگان باید مواد آموزشی آن را بهطور مفهومی فراگیرند.
کتاب حاضر شامل  1000سؤال چهارگزینهای به همراه پاسخ تشریحی است که دانشآموزان را
برای آزمون ورودی دبیرستانهای تیزهوشان آماده میکند .نکات دستوری ،قالبهای شعری و
آرایههای ادبی از بخشهای کتاب است.
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 .794کیانیدوست ،کیان .تیزهوشان ویژه  31استان ششم ابتدایی .تهران :آبرنگ،
 280 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پرسشها ،پاسخها
چکیده :اثر پیش رو مجموعه سوالهایی در بر دارد برای آمادگی دانشآموزان برای شرکت در
آزمونهای ورودی مدارس برتر .این کتاب شامل  17آزمون است که  10آزمون اول تألیفی و
آزمونهای بعد مجموعهای از آزمونهای تیزهوشان سالهای گذشته است 7 .آزمون به مرور
سؤاالت طرح شده تا به امروز و  10آزمون مربوط به نمونه سواالتی است که در آینده طرح خواهد
شد.

 .795گروه مولفان .درس آزمون ( )1چهارم ابتدایی .تهران :مبتکران 136 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها ،آزمونها ،درس
چکیده :تالش در پاسخگویی به پرسشهای بعد از درس و مطالعه و تسلط بر محتوای آموزشی،
دانشآموزان را برای عملکرد بهتر در آزمونهای دورهای آماده میکند .کتاب پیش رو حاوی
درسنامهای از نکات کلیدی و اصلی و نیز پرسشهای کلیدی تکمیلی بعد از درس است که به
صورت تشریحی و کوتاه پاسخ تدوین شده است.

 .796گروه مولفان .درس آزمون ( )1سوم ابتدایی .تهران :مبتکران 120 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها ،آزمونها ،درس
چکیده :درسآزمون میتواند فرصتی را فراهم آورد تا دانشآموز به صورت منبعمحور به یادگیری
در خارج از مدرسه ادامه دهد .مجموعه پیش رو حاوی خالصهای از نکات مهم کتاب درسی به
همراه پرسشهای تکمیلی با الگوهای گوناگون است .مجموعه سؤاالت به تعمیق فرایند یادگیری
و تقویت مهارت حل مسئله کمک میکند.
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 .797گروه مولفان .درس آزمون ( )2سوم ابتدایی .تهران :مبتکران 132 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،پرسشها ،آزمونها ،درس
چکیده :درسآزمون یک تکلیف امتدادی است که ادامه یادگیری در خارج از مدرسه و در منزل
را برای دانشآموزان امکانپذیر میکند .کتاب پیش رو حاوی خالصهای از دروس کتاب درسی
به همراه پرسشهای متنوع برای تسلط بر آموختهها است که در قالب  24هفته آموزشی تدوین
شده است.

 .798دورانی ،حامد /رضاییملک ،الهه .درسهای عمومی برای تیزهوشان ششم
دبستان .تهران :کانون فرهنگی آموزش 256 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پاسخها ،تمرینها
چکیده :لذتی که در دانستن یک مطلب ،کشف یک حقیقت و حل یک مسئله هست ،با کمتر
لذتی قابل مقایسه است .نگارنده این کتاب کوشیده است با ارائه پاسخهای تشریحی برای سوالهای
آزمونهای ورودی تیزهوشان و درج نکتههای آموزشی در هر بخش ،فرصتی را پدید آورد تا امکان
رقابت مساوی برای دانشآموزان بهوجود آید .مطالب به صورت درسبهدرس طبقهبندی شده است.

 .799گروه برنامهریزی و تألیف .کار دروس اول دبستان .تهران :کاگو 288 ،1393 ،ص،
خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،علوم ،ریاضی ،فارسی
چکیده :گام اول در یادگیری و بهخاطرسپاری مفاهیم درسی تمرین و ممارست و مرور بهموقع
درسها است .کتاب پیش رو حاوی مجموعه فعالیتهای فوق برنامه برای نونهاالن است و محتوای
درس را برای آنان مرور میکند .طی سوالها ،دیگر مهارتهای یادگیری کودکان در درسهای
گوناگون (تقویت دانش ریاضی و مفاهیم اولیه آن ،واژهخوانی و واژهنگاری ،دانش تجربی و زیستی)
تقویت میگردد.
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 .800گروه برنامهریزی و تألیف .کار دروس چهارم دبستان .تهران :کاگو342 ،1393 ،
ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها ،تمرینها
چکیده :الزمه حرکت به سوی موفقیت ،ممارست در یادگیری و صرف وقت و انرژی است .کتاب
پیش رو حاوی نکات کلیدی و پرسشهای مهم با الگوهای متفاوت (چهارگزینهای ،کوتاهپاسخ،
تشریحی و )...از دروس ریاضی ،علوم ،فارسی ،اجتماعی و قرآن است .بعد از نکات کلیدی هر درس،
سؤاالت مربوط به آن در کتاب درج شده است .یک لوح فشرده آموزشی نیز به کتاب ضمیمه است.

 .801گروه برنامهریزی و تألیف .کار دروس دوم دبستان .تهران :کاگو 248 ،1393 ،ص،
وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،علوم ،ریاضی ،فارسی ،قرآن
چکیده :بهرهگیری از پرسشهای درسبهدرس به فراگیری گامبهگام محتوای درس و پایایی
بیشتر مطالب کمک میکند .در کتاب پیش رو تمرینهای متعدد با ساختارهای گوناگون برای
سرفصلهای درسی پایه مورد نظر گنجانده شده است .عالوه بر محتوای درس ،مطالبی فراتر از
درس نیز در بخشهای کتاب گنجانده شده است .کتاب همچنین دربردارنده مجموعه آزمونهایی
برای خودارزیابی دانشآموزان است.

 .802گروه برنامهریزی و تألیف .کار دروس سوم دبستان .تهران :کاگو 310 ،1393 ،ص،
وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،علوم ،ریاضی ،فارسی ،اجتماعی ،قرآن
چکیده :برای اطمینان از یادگیری کامل درسها ،خودارزیابی با بهرهگیری از کتابهای
کمکآموزشی میتواند راهگشا باشد .کارافزار پیش رو حاوی مجموعه فعالیتها و تمرینهای
گوناگون برای همه سرفصلهای پایه مورد نظر است .در خالل هر بخش آزمونهایی نیز برای
خودسنجی و مرور کلی مطالب گنجانده شده است .هر بخش عالوه بر محتوای درس ،مطالبی فراتر
از کتاب درسی را نیز در بخش «بیشتر بدانیم» دربردارد.
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 .803گروه برنامهریزی و تألیف .کار دروس ششم دبستان .تهران :کاگو 342 ،1393 ،ص،
وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها ،تمرینها
چکیده :برای دستیابی به دانش و افکار جدید باید هر چه بیشتر یاد گرفت و بر دانش خود افزود.
کتاب پیش رو خالصهای از نکات مهم هر درس از مقطع مورد نظر (علوم ،ریاضی ،فارسی ،اجتماعی،
قرآن) را به همراه پرسشهایی با ساختارهای متنوع در بر دارد .الگوی سؤاالت چهارگزینهای،
کوتاهپاسخ ،تشریحی و ...است و یک لوح فشرده آموزشی نیز به کتاب ضمیمه شده است.

 .804علیشاهی ،مریم[...و ديگران] .کتاب -آزمون (ششم دبستان) .مشهد :امید مهر،
 108 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پرسشها ،ریاضیات ،علوم تجربی ،ادبیات فارسی
چکیده :آزمونهای دورهای به تقویت و تثبیت یادداشتهها و دانستههای دانشآموزان میانجامد .اثر
پیش رو مشتمل بر مجموعه سوالهایی برای ارزیابی دانشآموز و مرور درسها است که با الگوهای
چهارجوابی ،جای خالی ،تشریحی و حل کردنی تدوین شده است.

 .805امیری ،معصومه /بیات ،پریسا .کتاب آدینه ششم دبستان .تهران :کتاب یار مهربان،
 128 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :دوره ابتدایی یکی از مهمترین و حساسترین سالها برای کسب اطالعات و یادگیری
مهارتهای مختلف است .کتاب حاضر مجموعه تکلیفهای هفتگی برای دانشآموزان ششم است
که درسهای علوم ،فارسی و ریاضی را پشتیبانی میکند .در هر بخش عالوه بر خالصههای درس
و نکتههای مهم ،تمرینهای مختصر تشریحی و کوتاه پاسخ و تستی آمده است.
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 .806سرشکی ،مریم .کتاب آدینه :مجموعه کاربرگهای طبقهبندی شده اول
دبستان .تهران :رشد اندیشه /دانش آفرین 112 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :یادگیری مفاهیم جدید آموزشی از راه تجربه و در سایه تمرین و فعالیت میسر میگردد.
بسته آموزشی پیش رو حاوی مجموعهای از فعالیتهای آموزشی مبتنی بر اهداف کتاب درسی است
که مهارت حل مسئله و دیگر مهارتهای ابتدایی دانشآموزان را تقویت میکند .سؤاالت در موارد
لزوم با شکلها و جدولهای کمک آموزشی همراه شده است.

 .807خارستانی ،محمدصادق /قفلگری ،نیما .کتاب جامع تیزهوشان  6ام ( .)6*6تهران:
خیلی سبز 343 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :تمرینفعالیتی هدفدار و تکنیکی در خدمت یادگیری بهتر است .کتاب پیش رو شامل شش
فصل عمده برای دروس ریاضی ،علوم ،فارسی ،قرآن ،مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش است .در
هر بخش پرسشهای چهارگزینهای مشابه سوالهای آزمون تیزهوشان آماده و تألیف شده است.
همچنین بخشی حاوی پاسخ تشریحی سؤاالت به کتاب ضمیمه است.

 .808سبحانیطهرانی ،حسام[...و ديگران] .کتاب جامع تیزهوشان ششم .تهران :مبتکران/
پیشروان 400 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پاسخها ،تمرینها
چکیده :ورود به مدارس تیزهوشان و نمونهدولتی یکی از دغدغههای دانشآموزان در پایان مقطع
ابتدایی است .مجموعه پیش رو مشتمل بر پرسشهای دو دوره آزمونهای برگزارشده در سطح
کشور است که به صورت مرحلهای طراحی گردیده و بعد از هر آزمون پاسخهای تشریحی درج
شده است .همچنین در کتاب سه آزمون دورهای برای تثبیت یادگیری و سه آزمون جامع نیز در
نظر گرفته شده است.
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 .809کاشفی ،محبوبه .کتاب کار تابستانه سوم .مشهد :امید مهر 90 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،فعالیتهای فوق برنامه ،بازیهای آموزشی
چکیده :فراموش نکردن آموختههای قبلی و آمادگی علمی برای ورود به مقطع باالتر از ضروریات
روند آموزش است .محتوای آموزشی این کتاب شامل مرور مهمترین نکتههای درسی پایه سوم
و تمرین و تکرار مباحثی است که عموم ًا دانشآموزان در آن ضعیفاند .فعالیتها و تمرینها در
موضوعهای مختلف درسی (ریاضی ،علوم ،فارسی و )...است.

 .810قدری گراخک ،سمانه .کتاب کار جامع دوم ابتدایی .مشهد :ضریح آفتاب،1393 ،
 148ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،ریاضیات ،علوم ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :مجموعه پیش رو درسنامه ،پرسشها و تمرینهایی برای همه مواد درسی پایه دوم
ابتدایی است .بعد از هر مجموعه تمرین سوالهایی برای ارزشیابی در نظر گرفته شده که سطح
آنها مطابق با آموختههای قبلی و جدید دانشآموزان است.

 .811دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کتاب معلم فارسی ،ریاضی ،علوم
تجربی اول دبستان .تهران :مرآت 240 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پاسخها ،راهنمای آموزشی ،آموزش معلمان
چکیده :تاکید صرف بر آموزش انفرادی در تضاد با اهداف آموزشی کالس درس است و سبب
ایجاد چندبرنامگی در فرایند آموزش میگردد .اثر حاضر دربردارنده پاسخ پرسشهای کتاب کار و
تمرین ،کاربرگ و پرسشهای کتاب درسی است که با هدف پربار کردن بسته آموزشی مدیریت
کالس تدوین شده است .کتاب حاوی محتوای درسهای پایه است و اهداف آموزشی هر فصل
در ابتدای آن تشریح شده است.
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 .812برازش ،مهیندخت[...و ديگران] .کتاب معلم فارسی ،ریاضی ،علوم تجربی
چهارم دبستان .تهران :مرآت 320 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پاسخها ،راهنمای آموزشی ،آموزش معلمان
چکیده :تدریس موفق نیازمند توجه همهجانبه به عناصر مختلف دخیل در فرایند آموزش و نیز
دانشافزایی مستمر است .اثر حاضر حاوی پاسخ پرسشها و راهحلهای پیشنهادی برای مسئلههای
کاربرگ و کتاب کار و تمرین است که طی هفتههای آموزشی به فرایند تدریس معلم یاری
میرساند.

 .813دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کتاب معلم فارسی ،ریاضی ،علوم
تجربی دوم دبستان .تهران :مرآت 328 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پاسخها ،راهنمای آموزشی ،آموزش معلمان
چکیده :یادگیری فرایندی بیانتها و پایانناپذیر است و عالوه بر دانشآموزان ،دبیران نيز به تقویت
دانستههای خود نیازمندند .اثر پیش رو ابزاری است که معلم با کمک آن قادر خواهد بود فرایند
تمرین و یادگیری و بازآموزی دانشآموز را در جریان کالس درس و فعالیتهای منزل مدیریت
کند .هر بخش حاوی پاسخهای پرسشهای کاربرگ ،کتاب کار و تمرین و کتاب درسی است.

 .814دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کتاب معلم فارسی ،ریاضی ،علوم
تجربی سوم دبستان .تهران :مرآت 312 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :پاسخها ،راهنمای آموزشی ،آموزش معلمان
چکیده :کتاب معلم بسته پشتیبان مدیریت کالسی محسوب میشود که پیوند دهنده فعالیتهای
کالسی معلم و تمرینهای کار در منزل دانشآموزان است .اثر پیش رو حاوی پاسخ پرسشهای
کتاب کاربرگ ،کتاب کار و تمرین و کتاب درسی است .در ابتدای هر بخش اهداف آموزشی هر
فصل و دانستنیهایی برای معلمان درج شده است.
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 .815دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کتاب معلم فارسی ،ریاضی ،علوم
تجربی ششم دبستان .تهران :مرآت 376 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پاسخها ،راهنمای آموزشی ،آموزش معلمان
چکیده :کتاب معلم بسته پشتیبان مدیریت کالسی محسوب میشود که پیوند دهنده فعالیتهای
کالسی معلم و تمرینهای کار در منزل دانشآموزان است .اثر پیش رو حاوی پاسخ پرسشهای
کتاب کاربرگ ،کتاب کار و تمرین و کتاب درسی است .در ابتدای هر بخش اهداف آموزشی هر
فصل و دانستنیهایی برای معلمان درج شده است.

 .816شرفزاده ،مریم /ابطحی ،رؤیا .مجموعه آزمونها و فعالیتهای عملکردی پایه
سوم ابتدایی .اصفهان :یار مانا 108 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،فارسی ،اجتماعی ،قرآن ،ریاضیات ،تمرینها
چکیده :در این کتاب بر اساس یافتههای آزمون پرلز (پیشرفت سطح سواد خواندن) سعی شده
است فعالیتهایی طراحی گردد تا آموزگاران بتوانند الیههای عمیقتر یادگیری خواندن مانند درک
مطلب ،استنباط ،استنتاج و قضاوت ارزیابی را پرورش دهند.

 .817موسوی ،اکرمالسادات 1300 .نکته ،درس و پرسش اول ابتدایی .تهران :تیزهوشان،
 270 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،درس
چکیده :از موارد مهمی که امروزه در سیستمهای نوین آموزشی دنیا در نظر گرفته میشود ،توجه
به رشد تفکر خالق و تفکر نقاد در کودکان است .کتاب پیش رو که برای دانشآموزان تیزهوش
تدوین شده است ،دربردارنده نکتههای مهم سه درس ریاضی ،فارسی و علوم است .در هر بخش
پرسشهای متنوع با الگوهای مختلف سطح معلومات دانشآموزان را میآزماید و محتوای علمی
کتاب را در قالب فعالیتهایی به دانشآموزان منتقل میکند.
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 .818عامری ،پروانه /حسینی ،حسین 20 .آزمون تیزهوشان ششم دبستان همراه با
سؤاالت درس تفکر و پژوهش .تهران :دانش آفرین /رشد اندیشه 224 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پرسشها ،تمرینها
چکیده :کتاب حاضر با هدف باال بردن تواناییهای دانشآموزان پایه ششم ابتدایی تدوین شده و
شامل  20مرحله آزمون از دروس مختلف و یک آزمون از کتاب تفکر و پژوهش بر اساس شکل
و ساختار آزمونهای تیزهوشان و ورودی مدارس نمونه دولتی و المپیادهای علمی است .یک لوح
فشرده نیز به کتاب ضمیمه است.

 .819گروه مولفان کالغ سپید 7 .کتاب چهارم دبستان .تهران :کالغ سپید472 ،1393 ،
ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،آموزش ابتدایی
چکیده :تمرینو ممارست بعد از درس به تثبیت هر چه بیشتر یافتههای آموزشی طی کالس درس
میانجامد .کتاب پیش رو حاوی درسنامهای جامع از همه دروس مقطع مورد نظر است .عالوه
بر درسنکتهها و خالصه مطالب مهم هر کتاب ،پرسشها و فعالیتهایی برای تثبیت و ارزیابی
بعد از درس نیز تدوین شده است .در کتاب همچنین پاسخ فعالیتهای کتاب درسی و تمرینهای
کالسی نیز درج شده است.
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فارسی

 .820هاشمی ،اشرف /روشنی ،محمود .آسان بخوان زیبا بنویس تقویت مهارت خواندن
و درک مطلب ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی .مشهد :صیانت 80 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :روخوانی و امال ،الفبای فارسی ،ادبیات فارسی
چکیده :امروزه خواندن بهعنوان یک مهارت کلیدی برای آموختن همه مواد درسی و غیردرسی
یک نیاز اساسی محسوب میشود .در این اثر متنهایی کوتاه و کاربردی حاوی کلمههایی که دیکته
مهمی دارند ،تدوین شده است .کودکان پس از خواندن متنها با ساختار جملهسازی ،تلفظ صحیح
کلمهها و نشانههای نگارشی آشنا میشوند.

 .821برادران ،محمد .آموزش امال در دبستان .مشهد :ضریح آفتاب 72 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :الفبا ،امال و نگارش ،خط نستعلیق ،خوشنویسی
چکیده :زبان یک نظام است و کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسانهاست .کتاب پیش رو حاوی
فعالیتهایی است که امالی واژگان و عبارتها را به دانشآموزان آموزش میدهد .بعد از هر فعالیت،
متنهای نگارشی برای ارزیابی دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
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 .822قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :اتو .تهران :افق 32 ،1392 ،ص،
خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در
دوره ابتدایی است .کتاب «اتو» از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به همین منظور و برای
ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .نوآموز فارسی زبان ،در این کتاب
با کلماتی که صدای «اُ» دارند آشنا میشود و این صدا یا نشانه را در کلماتی مثل مراد ،شتر ،امید
و سرود تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنهایی کوتاه ،شعر ،بازی و قصهخوانی تنظیم
شده است.
 .823قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :اثر انگشت .تهران :افق،1393 ،
 36ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره
ابتدایی است .کتاب پیش رو حاوی جملههای کوتاه برای تمرین خواندن و نوشتن حرف «ث» برای
نوآموزان است .در هر صفحه چند جمله ساده با نقاشی کودکانه برای بهخاطرسپاری دیکته واژگان
دربردانده این حرف گنجانده شده است.

 .824جنتیان ،عالیه .ادبیات تیزهوشان .مشهد :شایستهگستر 268 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :درس ،راهنمای آموزشی ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :فعالیتهای آموزشی در کنار کتاب درسی باعث درک بهتر مطالب کتاب اصلی و کسب
تجربه برای آزمونهای جامع میگردد .در کتاب پیش رو نکات اصلی و کلیدی در قالب جزوه
در ابتدای هر فصل ارائه گردیده و در ادامه ،پرسشهای چهارگزینهای طبق ساختار آزمونهای
تیزهوشان تألیف و تدوین گردیده است.
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 .825نجیب ،معصومه .امال را  20بگیریم سوم ابتدایی .مشهد :صیانت 103 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :امال و نگارش ،الفبای فارسی ،ادبیات فارسی
چکیده :امالی صحیح یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری زبان فارسی است که در دوره
ابتدایی به طور ویژهای باید به آن توجه کرد .این کتاب حاوی تمرینهای دورهای برای یادگیری
امالی درست واژگان دشوار است .هر درس به یک حرف از الفبا اختصاص دارد و در پایان هر بخش
شعر یا حکایتی از آثار بزرگان درج شده است.

 .826اکتفایی ،فاطمه .امال سوم دبستان .شیراز :شیوارسا /الینا 56 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :آموزش مواد درسی ،ادبیات ،امال و نگارش
چکیده :امال برخالف دیدگاه سنتی ،چیزی بیش از مهارت روانی حرکتی است که فقط از طریق
حفظ لغات و تمرینها میسر شود .کتاب پیش رو حاوی فعالیتهای گسترده و متنوعی برای تقویت
امالی دانشآموزان است .تمرینهای کتاب با هدف تقویت خالقیت ،دقت ،تمرکز و حافظه در کنار
سرگرمی تدوین شدهاند .عالوه بر جدول کلمات متقاطع و جای خالی حروف ،بخشهایی برای
همسالسنجی و والدینسنجی امال نیز در نظر گرفته شده است.

 .827محمدی ،لعیا /وهابزاده ،علیرضا .امالی پایه اول دبستان .تهران :ابوعطا،1393 ،
 112ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :امال و نگارش ،پرسشها ،تمرینها ،درس
چکیده :مهارت امالنویسی توانایی جانشین کردن صورت صحیح نوشتاری حروف و جملهها به
جای صورت آوایی آنها است که در آن خوانانویسی ،زیبانویسی و درک صحیح کلمه مورد توجه
قرار میگیرد .کتاب پیش رو در پنج بخش طراحی شده است .طی بخشهای کتاب ،نشانههای
نوشتاری و کاربرد آنها معرفی میشوند و سپس لغات کاربردی در هر حرف ،تمریناتی برای
یادگیری بهتر و تثبیت درس و نیز جدولی برای ارزشیابی در پایان تمرینات ارائه شده است.
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 .828شیرازی ،حمیرا /تاجیک ،زهرا .امالی خالق اول دبستان :نوآوری در آموزش و
تمرین امال با شیوههای خالق و متنوع .تهران :رشد اندیشه /دانش آفرین108 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :امال و نگارش ،راهنمای آموزشی ،تمرینها
چکیده :ایجاد تنوع در امال یکی از روشهای ایجاد خالقیت و نشاط در نوآموزان پایه اول است.
این اثر حاوی فعالیتهایی است که مربیان و دانشآموزان را نهتنها با شیوههای نوین و صحیح
امالنویسی آشنا میکند ،بلکه روشهای رفع اشکال در امال را نیز بررسی و تشریح میکند .در
بخشهای گوناگون ،تصاویر کودکانه همراه با فعالیتهای جملهسازی ،متننویسی و واژهنگاری
تنظیم شده است.
 .829صالحپور ،حبیبا ...امالی فارسی پایه اول ابتدایی .مشهد :صیانت 100 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :امال و نگارش ،الفبای فارسی ،ادبیات فارسی
چکیده :گام اول برای موفقیت در درس امال ،خوب شنیدن و گوش کردن به صداها و حروف
است .در این کتاب درسهای عملی همراه با بازیهای آموزشی برای تقویت مهارت نگارش
کودکان تدوین شده است .هر درس به یک حرف از الفبا اختصاص دارد و جلد حاضر دربردارنده
حروف «الف» تا «ظ» است.

 .830قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :بادام شیرین .تهران :افق،1392 ،
 32ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره
ابتدایی است .کتاب «بادا ِم شیرین» شانزدهمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به
همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .نوآموز فارسی
زبان ،در این کتاب با کلماتی که صدا ونشانه « ا ِ» دارند آشنا میشود و این صدا و نشانه را در کلماتی
سرزمین ما» تمرین
دامن زر ِد من ،زیر باران ،انا ِر ترش و
که به هم اضافه میشوند ،مثل
ِ
«دندان منِ ،
ِ
میکند .محتوای کتاب در قالب متنهایی کوتاه ،شعر ،بازی و قصهخوانی تنظیم شده است.
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 .831ژیانپور ،مژگان /شجاعیاصل ،زهرا .بازیهای امالیی .مشهد :امید مهر128 ،1393 ،
ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رسمالخط و امال ،بازیهای آموزشی ،ادبیات فارسی ،امال و نگارش
چکیده :روانشناسان ،بازی را احساسیترین نیاز برای رشد کودک میدانند .این اثر حاوی 85
بازی و فعالیت آموزشی است که عمدت ًا تکیه بر مهارتهای چهارگانه زبان (گوشدادن ،سخنگفتن،
خواندن ،نوشتن) در دانشآموزان پایه اول دارد .اهداف هر فعالیت ،وسایل الزم و شیوه سازماندهی
و اجرای بازی به معلمان و دانشآموزان در درک بهتر مهارتهای خواندن و نوشتن کمک میکند.

 .832امینی ،فریده .باغ الفبا .اصفهان :حوض نقاشی /آمیس 36 ،1392 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبای فارسی ،ادبیات کودکان ،ادبیات فارسی ،بازیهای آموزشی
چکیده :آموزش الفبا و درسهای دوره دبستان با بازی و سرگرمی شیرینتر و جذابتر خواهد شد.
در کتاب پیش رو هر یک از حروف الفبا همراه با شعری کودکانه که کلمههایی با همان حرف را
دارد ،به کودکان آموزش داده شده است.

 .833عاطفی ،سوره .بخوانیم و بنویسیم دوم دبستان .تهران :نسیم دانش کهن،1390 ،
 160ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :فارسی ،خواندن ،تمرین
چکیده :هر درسی برای پایدارشدن به تمرین احتیاج دارد .کتاب «بخوانیم و بنویسیم؛ فارسی دوم
دبستان» از مجموعه «نسیم دانش» ،شامل سؤاالت طبقهبندی شده درسهای فارسی دوم دبستان
است .در این کتاب ،تمرینهای متعددی مبتنی بر کتاب درسی فارسی و به صورت درس به درس
ارائه شدهاند که دانشآموز میتواند برای تمرین بیشتر فارسی ،به آنها پاسخ دهد .این کتاب فضای
کافی برای پاسخگفتن به تمرینها را داراست و کام ً
ال میتوان از آن به عنوان کتاب کار استفاده کرد.
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 .834قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :پروانه .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره
ابتدایی است .کتاب «پروانه» بیست و یکمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به
همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .نوآموز فارسی
زبان در این کتاب با حرف و صدای «پ» آشنا میشود و آن را در کلماتی مثل «پاییز ،پیر ،پرید،
پرستو ،توپ و پدر» تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنهایی کوتاه ،قصهخوانی ،شعر و
بازی تنظیم شده است.
 .835قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :جیرجیرک .تهران :افق،1392 ،
 36ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نوسوادان پایه اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف و صداها
و کلمهها آشنا میشوند ،میتوانند نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن از دیگران
بخوانند .کتاب «جیرجیرک» سیامین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به همین منظور
و برای ترویج کتابخوانی در دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .مخاطب در این کتاب
حرف و صدای «ج» را با خواندن کلماتی مثل «جنگل ،جادو ،تجارت ،تاجر ،برج ،جوجه ،گنج و تاج» در
متنهایی کوتاه ،تکرار و تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متن ،قصه و جدول تنظیم شده است.
 .836قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :چتر .تهران :افق 36 ،1392 ،ص،
خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نوسوادان پایه اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف و صداها
و کلمهها آشنا میشوند ،میتوانند نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن از دیگران
بخوانند .کتاب «چتر» سیامین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به همین منظور و
برای ترویج کتابخوانی در دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .مخاطب در این کتاب
حرف و صدای «چ» را با خواندن کلماتی مثل «چهل ،چتر ،چپ ،چنار ،چنگال و مورچه» در
متنهایی کوتاه ،تکرار و تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متن ،قصه و شعر تنظیم شده است.
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 .837قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :حلزون .تهران :افق36 ،1393 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :هرگاه کودکان در خواندن مهارت پیدا کنند از مطالعه لذت میبرند و مطالعه ،کلید
راهگشای کارهای آنان خواهد شد .کتاب حاضر حاوی جملههای کوتاه و ابتدایی و شعرهای
کودکانه برای روخوانی و تشخیص حرف «ح» در کلمهها و عبارتها است .مطالب کتاب برای
کودکانی که بهتازگی الفبا را آموختهاند مناسب است و شکلهای کودکانه هر بخش به یادگیری
بهتر و بانشاطتر آنها کمک میکند.

 .838قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :خرس .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نوسوادان کالس اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف ،صداها
و کلمهها آشنا میشوند ،خواهند توانست نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن از
دیگران بخوانند .کتاب «خرس» بیست و چهارمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم»،
به همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .مخاطب
در این کتاب حرف و صدای «خ» را با خواندن کلماتی مثل «خرگوش ،خیار ،یخ ،انداخت ،خرید،
خدا و تخت» در متنهایی کوتاه ،تکرار و تمرین میکند.
 .839قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :خواستگاری .تهران :افق،1393 ،
 36ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :در دنیای امروز ،مطالعه خواندنیهای گوناگون الزمه پیشرفت است و خواندن ،ابزار اصلی
انتقال به شمار میرود .اثر حاضر حاوی جملهها و عبارتهایی است که حرف ترکیبی «خوا» را
در بافت جملهها و شعرها برای کودکان بازآموزی میکند .عبارتها و شعرهای کتاب به نونهاالن
کمک میکند تا تشخیص دیکته کلمهها و خواندن آنها قویتر گردد.

 308فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي

 .840قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :دریای آبی .تهران :افق،1392 ،
 36ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره
ابتدایی است .کتاب «دریای آبی» هفدهمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به
همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .نوآموز فارسی
زبان ،در این کتاب با کلماتی که صدا و نشانه «ی» دارند آشنا میشود مثل «دریای آبی ،سبزهای،
بابای من» .محتوای کتاب در قالب متن و شعر تنظیم شده است.

 .841هفتبرادران ،داریوش .دیکته شب دوم دبستان براساس معیارهای ارزشیابی
کیفی توصیفی .تهران :فرای علم 88 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :رسمالخط ،امال و نگارش ،تمرینها
چکیده :در شیوه جدید امالنویسی ،عالوه بر درستنویسی ،تاکید بر نوشتن خالق نیز از جمله
مسائلی است که مورد توجه قرار میگیرد .در این کتاب عالوه بر توجه به مطالب و روشهای
امالنویسی ،آموزش درک مطلب و مهارتهای خواندن نیز مد نظر بوده است .در هر بخش عالوه
بر متن امال ،سوالهایی برای ارزیابی میزان درک مطلب نیز ارائه گردیده است .همچنین بعد از هر
درس مجموعهای از واژگان برای افزایش دانش واژگانی آنها تدوین شده است.

 .842قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :ذرهبین .تهران :افق36 ،1393 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :نوسوادان کالس اول بهتدریج که خواندن را میآموزند ،خواهند توانست با استفاده از شکل
حروف ،صداها و واژههای کتاب درسی را درک کنند و متنهای ساده را بخوانند .اثر حاضر حاوی
مجموعه جملههای ساده و شعرهای کودکانه است که کاربرد و تشخیص حرف «ذ» را در واژهها
و عبارتها به کودکان میآموزد .در هر صفحه شکلها و نقاشیهای کودکانه برای بانشاط کردن
روخوانیها گنجانده شده است.
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 .843هاشمی ،کبری .راهکارهای کاربردی رفع مشکالت امالیی کالس اولیها.
تهران :رشد اندیشه /دانش آفرین 52 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،رسمالخط و امال ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :امال بخشی از مهارت نوشتن است و دانشآموز برای کسب این مهارت ضمن آموزش،
باید مراحل دیگری را نیز طی کند تا بتواند امالی کلمه را درست بنویسد .در این اثر سعی شده
اشکاالت تکرارشونده همگام و هماهنگ با نشانههای فارسی اول دبستان بررسی گردد و با زبانی
روان بیان شود .در ادامه ،راهکارهایی در قالب سرگرمی و بازی برای رفع مشکلها نیز آمده است.

 .844کریمی ،اشرف .راهنمای نگارش و انشا براساس فارسی چهارم دبستان.
تهران :قدیانی 112 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،مهارت نگارش ،تمرین درس
چکیده :مهارتهای خواندن و نوشتن ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و دانشآموزانی که خوب
مینویسند ،همانهایی هستندکه خوب میخوانند .نگارنده در کتاب حاضر تالش کرده است به
موازات درسهای کتاب ،با ایجاد فرصتهای متنوع به بسط توانایی دانشآموزان در استفاده از
الگوی نگارشی دستیابد .دانشآموزان میتوانند با نگارش رویدادهای روزانه خود و نیز با نوشتن
حول موضوعات ارائه شده در کتاب ،مهارت نوشتاری خود را تقویت کنند.

 .845کریمی ،اشرف .راهنمای نگارش و انشا براساس فارسی سوم دبستان .تهران:
قدیانی 56 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :نگارش و امال ،ادبیات فارسی ،بندنویسی
چکیده :مهارت نوشتن ارتباط مستقیم دارد با مهارت اندیشیدن .در این کتاب با توجه به
ویژگیهای شناختی و خزانه واژگانی کودکان ،تمرینهایی برای تقویت توانایی تفکر ،تداعی کلمات
و جملهنویسی ،بکاربردن فعل مناسب ،تشخیص جمله از عبارتهای غیرجملهای و رعایت عالئم
سجاوندی تدارک دیده شده است.
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 .846کریمی ،اشرف .راهنمای نگارش و انشا براساس فارسی ششم دبستان .تهران:
قدیانی 112 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :نگارش و امال ،ادبیات فارسی ،بندنویسی
چکیده :برای درست و زیبا نوشتن ،هیچ راهی جز مطالعه متون مختلف و کاربرد آموختههایمان
در دستور زبان و نگارش نداریم .مطالب اثر حاضر در قالب هفده تمرین و تقریب ًا متناظر با مطالب
بخشهای یادآوری ،نگارش و کارگاه نویسندگی در کتاب فارسی ارائه شدهاند .بخشی از مطالب و
تمرینهای کتاب نیز مربوط به زیبا نوشتن است.

 .847صفاری نظری ،مهدخت /یزدانی ،پریچهر .راهنمای والدین برای آموزش بهتر
کتاب درسی فارسی اول دبستان (مهارتهای خوانداری) .تهران :شورا  /مبتکران،
 164 ،1393ص ،وزیری
مخاطب :والدین
کلمات کلیدی :فارسی ،اول ابتدایی ،راهنمای والدین
چکیده :مجموعه کتابهای «راهنمای والدین» ،با ارائه راهنماییهایی مبتنی بر کتابهای درسی،
میکوشد در زمینه چگونگی روش تدریس کتابهای درسی و تحقق اهداف آنها ،بین والدین و
معلمان هماهنگی ایجاد کند .کتاب «فارسی اول دبستان» از این مجموعه ،خودآموزی است برای
عالقهمندان به همراهی دانشآموز در درس فارسی اول دبستان .نویسندگان این کتاب ،خواننده را
با هدفهای هر فعالیت کتاب درسی فارسی اول دبستان آشنا میکنند تا آنها بتوانند دانشآموز را
در فهم بهتر نکات کتاب فارسی درسی یاری کنند.
 .848فروغی ،فتحاهلل /تاجیک ،فاطمه .راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی
فارسی دوم دبستان (مهارتهای خوانداری) .تهران :شورا  /مبتکران 120 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :والدین
کلمات کلیدی :فارسی ،دوم ابتدایی ،راهنمای والدین
چکیده :مجموعه کتابهای «همیار با معلم ،همراه با خانواده» میکوشد ،به منظور آگاهی
خانوادهها از اهداف ،محتوا ،چگونگی آموزش و آزمون کتابهای درسی فارسی ،علوم و ریاضی،
با ارائه راهنماییهایی مبتنی بر کتابهای درسی ،بین آنان با معلمان هماهنگی برقرار کند .کتاب
«فارسی دوم دبستان» از این مجموعه ،خودآموزی است برای عالقهمندان به همراهی دانشآموز
در درس فارسی دوم دبستان .خواننده این کتاب ،هدف از هر فعالیت کتاب درسی فارسی را درمییابد
و در انجام آن به دانشآموز کمک میکند.
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 .849فروغی ،فتحاهلل /سلطانی ،اقدس .راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی
فارسی سوم دبستان (مهارتهای خوانداری) .تهران :شورا  /مبتکران 116 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :والدین
کلمات کلیدی :فارسی ،سوم ابتدایی ،راهنمای والدین
چکیده :پدران و مادران با آگاهی از اهداف و روشهای تدریس کتابهای درسی ،میتوانند
در زمینه مسائل تحصیلی فرزندشان نقش هدایتگری بهتری داشته باشند .مجموعه کتابهای
«راهنمای والدین» با ارائه راهنماییهایی مبتنی بر کتابهای درسی ،میکوشد والدین را در
هدایت فرزندشان کمک کند .کتاب «فارسی سوم دبستان» از این مجموعه ،خودآموزی است برای
عالقهمندان به همراهی دانشآموز در درس فارسی سوم دبستان .خواننده این کتاب ،هدف از هر
فعالیت کتاب درسی فارسی را درمییابد و در انجام آنها به دانشآموز کمک میکند.

 .850فراهانی ،مینا[...و ديگران] .روانخوانی فارسی اول ابتدایی .تهران :وانیا56 ،1392 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،آموزش مواد درسی ،ادبیات فارسی ،مهارت روخوانی
چکیده :کتابهای کمکآموزشی برای تقویت مهارت خواندن کاربردیاند و در بهبود فرایند
یاددهی -یادگیری و افزایش توانایی دانشآموزان در تشخیص کلمات بهکار میآیند .در مجموعه
حاضر واژگان ملموس و برگرفته از محیط اطراف دانشآموز در متون سرگرمکننده و روان ،با درج
نشانههای حرکتی و مصوتها تدوین شدهاند .توالی دروس و شیوه آموزش حروف و کلمات که بر
اساس برنامه درسی کتاب چینش شدهاند ،برای تقویت متنخوانی مفید خواهند بود.

 .851میرشفیعی لنگری ،داود .روشهای تقویت امال در دوره ابتدایی بارویکرد کمی و
کیفی ارزشیابی توصیفی .تهران :رشد اندیشه /دانش آفرین 208 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش والدین و معلمان ،راهنمایی آموزشی ،امال و نگارش
چکیده :بروز هرگونه اشکال و اختالل در خواندن یا نوشتن موجب عقبماندگی یا مشکل در درک
مفاهیم دیگر حوزههای یادگیری از قبیل علوم ،ریاضی ،اجتماعی و ...میشود .کتاب پیش رو حاوی
نکات و توصیههایی برای معلمان است تا درس امال و نگارش را بهتر از پیش در کالس پیاده کنند.
روشهای پیشنهادی در این کتاب موجب میشود دانشآموزانی که مشکل نوشتاری دارند ،بهتر و
زودتر بتوانند خود را بازیابند و در کالس رشد قابل قبولی داشته باشند.
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 .852جلیلی ،مهین .داستانهای شاهنامه به زبان کودکان :زال و سیمرغ .تهران :کورش چاپ،
 16 ،1393ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :شاهنامه ،زال ،سیمرغ ،داستانهای حماسی
چکیده :نام زال ،پسر سام و پدر رستم ،برای کودکان ایرانی آشناست .در کتاب «زال و سیمرغ» از
مجموعه «داستانهای شاهنامه به زبان کودکان» ،داستان تولد زال و زندهماندنش بهوسیله سیمرغ
را میخوانید .محتوای کتاب به زبان ساده کودکانه بیان شده است تا در روانخوانی کودکان دوره
ابتدایی به آنان کمک کند .دانشآموزان میتوانند تصویرهای بیرنگ آن را به دلخواه رنگآمیزی
کنند و در پایان هم خالصه داستان را در انتهای کتاب بنویسند.

 .853فعال ،اعظم /آقاجانی ،نیره .زبان آموزی و خالقیت ( .)1تهران :فعال 44 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :امال ،فارسی ،الفبای فارسی ،خالقیت
چکیده :کودکان با تصور کردن پدیدهها و نیز با نشانهسازی و استفاده از نشانهها زبان را میآموزند.
در این کتاب با استفاده از نشانههای تصویری و مطابقت واژه و تصویر ،کلمههای جدید و امالی
آنها آموزش داده شده است .این کتاب جلد اول از یک مجموعه دوجلدی است.

 .854فعال ،اعظم /آقاجانی ،نیره .زبان آموزی و خالقیت ( .)2تهران :فعال 44 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :امال ،فارسی ،الفبای فارسی ،خالقیت
چکیده :این اثر حاوی فعالیتهایی است که بر پایه تفکر شهودی کودکان تدوین شده است .در هر
تمرین با ایجاد رابطه صورت و معنا امکان گسترده شدن دایره واژگانی کودکان فراهم آمده است.
فعالیتهای کتاب برای آموزش آواها ،نشانهها و واژگان پایه مفید است و این کتاب مجلد دوم از
یک مجموعه دو جلدی است.
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 .855قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :ژاکت .تهران :افق32 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسیآموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در
دوره ابتدایی است .کتاب «ژاکت» سیویکمین شماره از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به
همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .نوآموز فارسی
زبان ،در این کتاب با کلماتی که صدای «ژ» دارند آشنا میشود و این صدا و حرف را در کلماتی
مثل رژه ،بیژن ،ژیمناسیک ،ویراژ ،اورژانس و مژده تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنهایی
کوتاه ،شعر ،بازی و قصهخوانی تنظیم شده است.
 .856تهامی ،سیدرضا .سواد خواندن اول دبستان -داستانهای کوتاه همراه با پرسش
براساس حیطهبندی آزمون بینالمللی پرلز ،کلیلهودمنه .تهران :فردین 80 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :درک مطلب ،علوم ،ادبیات فارسی ،ریاضیات ،ادبیات کودکان
چکیده :دانشآموزان باید توانایی تحلیل و تفسیر متن ،پردازش اطالعات آن و دستیابی به
استنتاجهای معین را در طول سالهای تحصیل کسب کنند .در این کتاب متنهای بسیار سادهای
از متون کهن فارسی همراه با تصاویری برای درک واژگان ناآشنا و تقویت مهارت تصویرخوانی
فراهم آمده است.

 .857تهامی ،سیدرضا /عقابی ،آرزو .سواد خواندن پنجم دبستان -داستانهای کوتاه همراه
با پرسش براساس حیطهبندی آزمون بینالمللی پرلز ،مثنوی معنوی .تهران :فردین64 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم
کلمات کلیدی :درک مطلب ،علوم ،ادبیات فارسی ،ریاضیات ،ادبیات کودکان
چکیده :صحیح خواندن و فهمیدن اولین مرحله از یادگیری است که تعبیر دیگری از درک مطلب
میتواند باشد .کتاب حاضر حاوی مجموعه متنهای داستانی کوتاه است که برای عمق بخشیدن
به مطالب درسی تنظیم و آماده شدهاند .محور اصلی کتاب حاضر  18داستان از مثنوی موالنا و 2
داستان از کلیله و دمنه است که طبق موضوع درسهای علوم و ریاضی انتخاب شده است.
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 .858تهامی ،سیدرضا /عقابی ،آرزو .سوادخواندن چهارم دبستان -داستانهای کوتاه همراه
با پرسش براساس حیطهبندی آزمون بینالمللی پرلز ،کلیات سعدی .تهران :فردین 56 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :درک مطلب ،علوم ،ادبیات فارسی ،ریاضیات ،ادبیات کودکان
چکیده :توانایی درک مطلب یکی از مهمترین آموختههایی است که دانشآموز در طول یادگیری
درسها کسب میکند و در رشد عقلی ،اجتماعی و عاطفی او تأثیر دارد .اثر حاضر مشتمل بر
حکایتهای کوتاهی به زبان ساده است که برای تقویت دانش شناختی و درک متن برای کودکان
تدوین شده است .در این کتاب  19داستان از کلیات سعدی و یک داستان از کلیله و دمنه انتخاب
شده که کودکان را برای فهم بهتر ریاضی ،علوم و فارسی آماده میکند.
 .859قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :صندلی .تهران :افق36 ،1393 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :منظور از خواندن ،درک متن ،شناخت مفهوم واژهها ،جملهها ،عبارتها و دریافت پیام
نویسنده و اندیشیدن درباره آنها است .کتاب حاضر برای نونهاالنی که بهتازگی الفبا را فراگرفتهاند
تنظیم شده و مهارت روخوانی و تشخیص صورت امالیی کلمهها را برای آنها تقویت میکند .این
اثر به حرف «ص» اختصاص دارد و صورتهای جدا و پیوسته این حرف را در جملهها و کلمههای
گوناگون به کودکان میآموزد.

 .860قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :طوطی .تهران :افق36 ،1393 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
چکیده :شناسایی شکل حروف و درستنویسی واژگان در سالهای اول آموزش خواندن در
کودکان ایجاد میگردد .در این کتاب واژگانی که حرف «ط» را در امالی خود دارند ،در متنهای
خیلی کوتاه داستانی و شعرهای کودکانه گنجانده شده و ارائه گردیدهاند تا کودکان در تشخیص
صورت امالیی کلمهها مهارت یابند.

دوره آموزش ابتدايي  /17فارسی 315
 .861قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :ظرف .تهران :افق36 ،1393 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبای فارسی ،امال ،ادبیات کودکان
چکیده :کودکان با کسب مهارت کافی در خواندن قادر خواهند بود درست بنویسند و در تشخیص
امالی واژگان مهارت کسب کنند .در این کتاب کاربرد حرف «ظ» و واژگانی که این حرف را
دربردارند در قالب شعر و داستانهای خیلی کوتاه به کودکان آموزش داده شده است .در هر واژه،
این حرف با رنگ قرمز متمایز شده است.

 .862قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :عروسک .تهران :افق،1393 ،
 36ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :آموزش خواندن از جمله مهمترین مهارتهای اساسی است که کودکان در مدرسه آن را
میآموزند .در کتاب پیش رو کاربرد حرف «ع» در حالت جدا و پیوسته به دیگر حروف الفبا برای
نونهاالن بازآموزی گردیده است .کتاب حاوی جملهها و عبارتها و شعرهای ساده کودکانه است و
در هر جمله ،حرف مورد نظر با رنگ قرمز از دیگر حروف مشخص شده است.

 .863قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :غول .تهران :افق 36 ،1393 ،ص،
خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبای فارسی ،امال ،ادبیات کودکان
چکیده :اثر پیش رو دربردارنده شعرهای کوتاه و متنهای کودکانه است که کاربرد حرف «غ» را
در واژگان و جملهها به کودکان آموزش میدهد .در خالل متنها ،بازیها و فعالیتهایی برای ایجاد
نشاط در طول آموزش فراهم گردیده است.
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 .864فرهادی ،گلزار /دهحقی ،مرجان .فارسی  4ام دبستان (کتاب کار) .تهران :خیلی سبز،
 104 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،آموزش مواد درسی ،تمرینها ،ادبیات
چکیده :نوشتن یکی از مهارتهای زبانی است که بهوسیله آن میتوان اندیشهها ،باورها و
احساسات خود را به نوشتار درآورد .نگارنده در این مجموعه ،در قالب تمرینات متنوع سعی در
تقویت چهار مهارت زبانی و تقویت تفکر داشته است .تمرینهای کتاب عالوه بر مفاهیم اصلی
و کلیدی هر درس ،حول محور تثبیت یادگیری امال ،واژهآموزی ،خوشنویسی ،جدول و بازی با
کلمات و ...تدوین شده است .عالوه بر آن ،در پایان هر فصل یک آزمون چهارگزینهای انتخاب شده
تا دانشآموز آنچه را آموخته ارزیابی کند.
 .865عاملیان ،سیدعلی /امیر حائری ،مصطفی .فارسی  6ام دبستان (کتاب کار) .تهران:
خیلی سبز 120 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،درس ،تمرینها ،ادبیات
چکیده :تنوع سؤاالت و ممارست با کتابهای کمکدرسی سبب افزایش نیرو برای ادامه یادگیری
ن پیش رو عالوه بر شرح نکات کلیدی هر
ضمن تثبیت آموختههای کالسی میگردد .کتاب تمری 
درس تحت عنوان «در این درس میآموزیم که ،»...تمرینهایی با موضوع واژهشناسی ،معنای
واژگان ،همخانواده ،جمعومفرد و ...را دربردارد .همچنین طی فعالیتهای جانبی ،مهارتدرک مطلب
و معنا و مفهوم عبارت و جملهها و بیتها ،امال و نگارش نیز تقویت میگردد.

 .866درویشی الموتی ،اعظم .فارسی اول دبستان .تهران :اعظم درویشی الموتی،1392 ،
 148ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :درسنامه ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :فهمیدن و درک دقیق و عمیق درس فارسی ،پایه و زمینهساز فهم دروس دیگری چون
ریاضی و علوم است .در این کتاب مجموعهتمرینها و سوالهایی برای تقویت زبان فارسی و امالی
واژگان در کنار توضیحات درس و جملهسازی فراهم آمده است.
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 .867نیکفال آذر ،معصومه /اربابیفر ،معصومه .فارسی اول دبستان (کتاب کار) .تهران:
خیلی سبز 220 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،آزمونها ،تمرینها ،ادبیات
چکیده :سالهای ابتدایی فراگیری در مدرسه میتواند از پربازدهترین سالها باشد ،در صورتی که
مهارتهای زبانآموزی و علوم پایه با تمرینو ممارست تقویت گردد .کارافزار پیش رو با استفاده
از روشهای تلفیقی ،مفاهیم درسهای قرآن ،ریاضی و علوم را در قالب سؤاالت و فعالیتهای
آموزشی به دانشآموزان منتقل میکند .انواع تمرینهایی که باعث تقویت مهارتهای خواندن،
نوشتن ،شنیدن و سخن گفتن میگردد ،شامل تکرار مفاهیم ،وصل کردن اشکال ،کلمهسازی و
جملهسازی ،نقاشی و ...در کتاب گنجانده شده است.
 .868معبودی ،فرحناز .فارسی چهارم :کتاب کار و آزمون .تهران :سیاهرود128 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :فعالیتها و سرگرمیهای کمک آموزشی به پرورش دانشآموزان محقق و پژوهشگر و
کنجکاو میانجامد .کارافزار حاضر حاوی مجموعه تمرینها و فعالیتهایی است که مهارتهای
زبانی (خواندن ،نوشتن ،درک متن) را در دانشآموزان تقویت میکند .در خالل مباحث ،فعالیتهایی
با محتوای سرگرمی یا بیشتر بدانیم برای کار گروهی و پژوهشی دانشآموزان نیز در نظر گرفته
شده است.

 .869میالنی ،ناهید .فارسی دوم دبستان (کتاب کار) .تهران :خیلی سبز128 ،1393 ،
ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،درس ،تمرینها ،ادبیات
چکیده :تمرین و ممارست بعد از آموختههای کالسی فرصتی برای تقویت دانش فراگرفته در
کالس و عمیقکردن دانستههاست .کارافزار حاضر با ارائه تمریناتی با الگوهای متنوع مانند جای
خالی ،ارتباط اشکال ،واژهسازی ،واژهگزینی و ...مهارت واژگانی کودکان و دانش کاربرد آنها را
تقویت میکند .در هر بخش در کنار تصاویر رنگی ،بازیها و سرگرمیهای آموزشی برای بهتر
کردن نگارش و امال و خواندن دانشآموزان درج شده است.
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 .870سنجریباف ،سودابه /جوانمیری ،روژین .فارسی دوم دبستان :کتاب کار و آزمون.
تهران :سیاهرود 104 ،1393 ،ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :هدف از تمرین امال و نگارش یادگیری امالی صحیح کلمات ،خوب شنیدن ،خوب دیدن
و ورود به عرصه نوشتار است .کتاب پیش رو مجموعه تمرینهایی را در قالب سرگرمی و بازی
آموزشی به کودکان ارائه کرده است که مهارتهای زبانی را برای آنان تقویت میکند .تمرینها و
فعالیتها به پرورش مهارت خوب دیدن ،خوب شنیدن و دقت نظر میانجامد.

 .871حاجیان ،فردوس .فارسی سبز چهارم دبستان .تهران :راهاندیشه 96 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :هدف كلي كتاب تقويت مهارت خواندن ،انشا و درك مطلب است .اين كتاب مطابق با
تغيير گام بهگام كتاب درسي بوده و فعاليتهايي را در بر دارد كه به پيشرفت فن بيان ،رشد خالقيت
تصويري و مهارت درك صحيح عنوانهاي درسي ميانجامد.

 .872آزادمهر ،فاطمه .فارسی سوم ابتدایی :کتاب کار و آزمون .تهران :سیاهرود،1393 ،
 104ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :فعالیتهای مربوط به خواندن ،اهدافی از قبیل تمرکز و دقت در نوشتن ،درک نوشته و
دریافت پیام آن را در پی دارد .مجموعه پیش رو حاوی فعالیتهایی برای تقویت نگارش و امال،
درک متن و دستور زبان است .در خالل مباحث آزمونهایی برای پایان ترم و مجموعه سؤاالت
چهارگزینهای نیز در نظر گرفته شده است.

دوره آموزش ابتدايي  /17فارسی 319
 .873ساعدی خلوص ،عادل .فارسی ششم دبستان :کتاب کار و آزمون .تهران :سیاهرود،
 128 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :تمرین و ممارست فرصت بسط و گسترش مطالبی که به دلیل محدودیت کتب درسی،
پرداختن به آنها مقدور نیست را فراهم میآورد .در کتاب پیش رو عالوه بر درسنکتهها و مفاهیم
کلیدی و پرسشهای متنوع ،فعالیتهایی برای کار گروهی در کالس و بحث و گفتوگو با دوستان،
ارائه نظرات خود و شنیدن نظرات دیگران برای ارتقای توانایی در بحث گروهی تدوین شده است.

 .874قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :فرفره .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نو سوادان کالس اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف و صداها
و کلمهها آشنا میشوند ،خواهند توانست نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن از
دیگران بخوانند .کتاب «فرفره» بیست و سومین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به
همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .مخاطب در
این کتاب حرف و صدای «ف» را با خواندن کلماتی مثل «برف ،بنفش ،کف ،سفید ،فروش و کیف»
تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنهایی کوتاه ،قصهخوانی و بازی تنظیم شده است.
 .875جلیلی ،مهین .داستانهای شاهنامه به زبان کودکان :فرود و بهرام .تهران :کورش چاپ،
 10 ،1393ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم و پنجم
کلمات کلیدی :شاهنامه ،فرود و بهرام ،داستانهای حماسی
چکیده :داستانهای کهن ایرانی ،از جمله قصههای شاهنامه ،از بهترین منابع برای روانخوانی
فارسی محسوب میشوند .محتوای کتاب «فرود و بهرام» از مجموعه «داستانهای شاهنامه به
زبان کودکان» ،ماجرای دو جنگاور معروف به نامهای فرود و بهرام است که در میدان جنگ
همدیگر را مالقات میکنند .کتاب حاضر برای تقویت روانخوانی دانشآموزان دورهابتدایی پیشنهاد
شده است .تصویرهای کتاب بیرنگاند .نویسنده به این ترتیب خواسته است که دانشآموزان آنها
را رنگآمیزی کنند .در صفحه انتهایی کتاب هم بخشی برای نوشتن خالصه داستان از طرف
دانشآموزان ،در نظر گرفته شده است.
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 .876قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :فضانورد .تهران :افق36 ،1393 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :یکی از بهترین مهارتهایی که میتوان در کودکان پروش داد ،مهارت خواندن است که
بهترویج کتابخوانی و افزایش لذت خواندن و ایجاد عادت مطالعه در کودکان میانجامد .کتاب پیش
رو حاوی جملههای کوتاه و ساده است که کاربرد حرف «ض» در حالت جدا و پیوسته در کلمهها
و عبارتها را برای نوآموزان مرور و بازآموزی میکند .شعرها و جملههای ساده مهارت روخوانی
و امالی کودکان را تقویت میکند و آنها را در تشخیص شکل نگارشی هر واژه یاری میرساند.

 .877قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :قلک .نهران :افق 36 ،1393 ،ص،
خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبا ،فارسی ،روخوانی ،امال
چکیده :هنگامیکه کودکان آموختههای خود را در عمل به کار میگیرند ،از مطالعه لذت میبرند و
به همین علت به مرور برای مطالعه آزاد آماده میشوند .کتاب حاضر دربردارنده جملهها و شعرهای
ساده و ابتدایی است که کاربرد نشانه تشدید و خواندن آن را به کودکان میآموزد .در البهالی
بخشها سوالهایی همراه با نقاشیهای رنگی گنجانده شده تا دریافتهای نونهاالن آزموده شود.

 .878قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :قوری .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نوسوادان کالس اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف و صداها
و کلمهها آشنا میشوند ،خواهند توانست نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن از
دیگران بخوانند .کتاب «قوری» بیست و پنجمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم»،
به همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .مخاطب
در این کتاب حرف و صدای «ق» را با خواندن کلماتی مثل «بوق ،آقا ،مشق ،وقت ،قربانی ،قیمه و
قندان» در متنهایی کوتاه ،تکرار و تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنخوانی ،قصهخوانی،
جدولنویسی و بازی تنظیم شده است.
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 .879قلیزاده ،نسرین /لشگری ،معصومه .کار طالیی فارسی (بخوانیم ،بنویسیم) دوم
دبستان .تهران :کانون گسترش علوم 156 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،فعالیتهای فوق برنامه
چکیده :در دنیای امروز هر روز به گنجینه علم و دانش بشر افزوده میشود و انسانها هر ساعت
دنیای جدیدی از ناشناختهها را کشف میکنند .مجموعه پیش رو عالوه بر ارائه درسنکتهها و
چکیده مطالب مهم از کتاب درسی ،تمرینها و فعالیتهای متنوعی برای برطرف کردن نقاط ضعف
و تقویت دانستهها در بر دارد .در هر بخش ،مطالب درسی با نقاشیها و تصاویر رنگی و جدولهای
آموزشی برای فهم بهتر همراه شده است.

 .880قلیزاده ،نسرین /لشگری ،معصومه .کار طالیی فارسی اول دبستان .تهران :کاگو،
 116 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :زبان مهمترین بخش نظام اندیشه است که توانمندیها و استعدادهای وابسته به آن در
سالهای اولیه تحصیل نیاز به تقویت دارد .در این کتاب نشانههای نگارشی و واژگان مهم در هر
درس برای نوآموزان آموزش داده شده و در ادامه ،فعالیتها و تمرینهایی برای تثبیت درس درج
گردیده است .الگوی سؤاالت گوناگون است و نوآموزان با کمک مربی یا والدین میتوانند آنها
را انجام دهند.

 .881ابراهیمی ،معصومه /علی محمدزاده ،ثریا .کار طالیی فارسی چهارم دبستان .تهران:
کاگو 116 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :برای تقویت دانش زبانی و گسترده کردن دایره واژگان الزم است هر درس از کتاب
درسی را با تمرین و پرسشهای متعدد دوبارهخوانی کرد .در این مجموعه نکات کلیدی و پراهمیت
هر درس در ابتدای هر بخش بهصورت درسنامه و جزوه آموزشی مختصری آمده است .در ادامه،
تمرینهای متنوع (تشریحی و چندگزینهای و جای خالی و )...برای تثبیت درس نیز درج شده است.
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 .882علی محمدزاده ،ثریا /اخوان ،زهرا .کار طالیی فارسی سوم دبستان .تهران :کاگو،
 108 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :برای یادگیری بهتر مفاهیم زبانی در سالهای ابتدایی تحصیل ،تمرین و ممارست جایگاه
ویژهای دارد .در کارافزار پیش رو عالوه بر خالصه درسنکتهها و مطالب مهم هر بخش ،سؤاالت
و تمرینهایی با ساختار تشریحی یا کوتاهپاسخ تدوین شده است که دانشآموزان را برای درک بهتر
مطالب درسی آماده میکند.

 .883ابراهیمی ،معصومه /علی محمدزاده ،ثریا .کار طالیی فارسی ششم دبستان .تهران:
کاگو 104 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :زبان مادری هویت ملی و نشانه فرهنگی ماست و برای حفظ آن باید حداکثر توان خود
را بهکار گیریم .کارافزار پیش رو حاوی مختصری از محتوای هر درس از کتاب به همراه تمرینها
و فعالیتهای جانبی برای تعمیق یافتهها و تثبیت آموختههای کالسی است .فعالیتها و سؤاالت با
الگوهای گوناگون تدوین شدهاند و هر سؤال محتوای اصلی درس را مرور میکند.

 .884دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ فارسی اول دبستان (بخش
دوم :نشانهها) .تهران :مرآت دانش 56 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،مهارتروخوانی
چکیده :بستههای آموزشی مجموعههایی همسو برای تحقق یادگیری مستمر در کالس و بیرون
از کالس محسوب میشوند .کاربرگ پیش رو حاوی مجموعه پرسشهای گوناگون (جای خالی،
تشریحی ،چندگزینهای و )...است که آموختههای کالس درس را وارد مرحله عملی و تثبیت
شناختی میکند .در هر فعالیت ضمن بهبود مهارت خواندن و نوشتن ،امکان ارزشیابی آموختهها و
تقویت دانش واژگانی فراهم میگردد.
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 .885شاهاندشتی ،الهام سادات .کاربرگ فارسی چهارم ابتدایی .تهران :مبتکران،1393 ،
 34ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :برای تقویت آموختههای کالسی و تعمیق دانستهها ،ممارست و تمرین امری بایسته است.
کتاب حاضر حاوی پرسشها و تمرینهایی بر اساس برنامه کتاب درسی و با الگوهای متفاوت
(چهارگزینهای ،تشریحی ،کوتاهپاسخ و )...است .سطح دشواری سؤاالت متوسط و ساده بوده و برای
خودارزیابی فراگیران بعد از آموزش کالسی مؤثر است.

 .886رستمزاده ،فاطمه .کاربرگ فارسی سوم ابتدایی .تهران :مبتکران 36 ،1393 ،ص،
رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :کاربرگها در عملی کردن اهداف آموزشی کاربرد دارند و ابزاری برای بازخوردگیری از
فعالیتهای معلم در کالساند .کتاب پیش رو حاوی مجموعهای از پرسشهای متنوع برای تقویت
آموختههای دانشآموزان است .سؤاالت در قالب پرسشهای تشریحی ،چندگزینهای ،کوتاهپاسخ و...
تدوین شدهاند و به دانشآموزان کمک میکنند سطح معلومات خود را ارزیابی کنند.

 .887دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ فارسی سوم دبستان .تهران:
مرآت دانش 44 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،ادبیات
چکیده :کاربرگ با هدف تسهیل اجرای اهداف آموزشی در جریان تدریس معلم طراحی و تدوین
شده است .در هر بخش بر مبنای اهداف جزئی کتاب درسی تمرینات گوناگون همراه با تصاویر
رنگی برای تقویت دانش زبانی و نیز مهارت درک مطلب و جملهخوانی تدوین شده است .الگوی
سؤاالت متنوع است و امکان ارزشیابی بعد از آموزش بهوسیله تمرینات میسر خواهد بود.
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 .888منصوریوحید ،فائزه .کاربرگ فارسی ششم ابتدایی .تهران :مبتکران42 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
چکیده :فایده مهم کتب کمکآموزشی این است که دانشآموزان به سطح معینی از دانشو اهداف
آموزشی دستیابند این اثر با دربرداشتن پرسشهای ساده و متوسط از مطالب آموزش داده شده در
هر هفته به تقویت دانش پایه دانشآموزان توجه دارد .الگوی سؤاالت گوناگون است و بر اساس نیاز
آموزشی شامل کاملکردنی ،کوتاهپاسخ ،درست و نادرست ،بازپاسخ و جورکردنی است.

 .889هفتبرادران ،داریوش .کارتهای تصویری نشانه  1و ( 2هم آغاز و هم پایان).
تهران :فرای علم 378 ،1393 ،ص ،جیبی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :الفبای فارسی ،ابزارهای کمک آموزشی ،بازیها
چکیده :ابزارهای کمک آموزشی راهی برای تسهیل در روند یادگیری مفاهیم درسیاند .بسته
آموزشی حاضر حاوی کارتهایی با تصاویر رنگارنگ است که بر اساس حروف الفبا ،واژهها را به
کودکان آموزش میدهد .کودکان باید نوشته روی کارت را به تصویر مورد نظر ربط دهند.

 .890هفتبرادران ،داریوش .کارتهای تصویری نگاره (به همراه روش تدریس).
تهران :فرای علم 122 ،1393 ،ص ،جیبی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :ابزارهای کمکآموزشی ،بازیها ،الفبا فارسی
چکیده :آموزش نگارهها مبحثی با رویکرد آموزش کل به جزء است .بسته پیش رو حاوی
کارتهایی است که کلمهها را همراه با شکل آنها به کودکان آموزش میدهد .ویژگی کاربردی این
بسته آموزشی تطبیق همزمان کلمه درج شده در پشت کارت با تصویر روی کارت و پرسشهایی
برای آسان کردن تدریس واژگان است.
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 .891کیانی ،حببیب .کتاب آموزش و کار فارسی (فارسی و مهارتهای نوشتاری)
پایه ششم ابتدایی .قم :بخشایش 248 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :درس ،پرسشها ،تمرینها ،آزمونها
فرار است که نیاز به مرور و جمعبندی و مطالعه
چکیده :درس فارسی از جمله دروس پرنکته و ّ
جزءبهجزء در آن بیشتر احساس میشود .در کتاب پیش رو مباحث واژگانی و دستور کتابهای
فارسی پایه چهارم و پنجم یادآوری شده و سپس ،ضمن معرفی و توضیح درسها ،مطالب هر دو
کتاب فارسی و مهارتهای نوشتاری همراه با تمرینهای الزم درج گردیده است .برای شرکت در
آزمونهای خاص نیز نمونهآزمونهای آزمایشی در نظر گرفته شده است.

 .892پالیزی ،رؤیا .کتاب تفریح شب (جلد چهارم) .دزفول :اهورا قلم /پرنده آبی،1393 ،
 40ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :آموزش ،امال و نگارش ،تمرینها
چکیده :برای حفظ روانخوانی و ارتقای مهارت نگارش ،تمرین در درس امال میتواند برای
خردساالن مفید باشد .در کتاب حاضر فعالیتهایی در نظر گرفته شده تا قدرت بهخاطرسپاری لغات
و جملهسازی با دیکته صحیح واژگان برای کودکان تقویت گردد .برای هر درس از کتاب درسی دو
یا سه تکلیف روزانه برای کار در خانه در نظر گرفته شده است .هر تمرین با تصاویر و جدولهای
آموزشی همراه است و این کتاب جلد چهارم از این مجموعه است.

 .893پالیزی ،رؤیا .کتاب تفریح شب (جلد دوم) .دزفول :اهورا قلم /پرنده آبی28 ،1393 ،
ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :آموزش ،امال و نگارش ،تمرینها
چکیده :تقویت امال در کودکان سبب افزایش دقت نظر و قدرت توجه و مهارت دیداری و شنیداری
آنها میگردد .کارافزار پیش رو به عنوان تکلیف روزانه دانشآموزان در خانه تدوین شده است .هر
صدا و حرفی از حروف الفبا که آموزش داده میشود ،طبق آن درس و لغات مربوط به آن ،دو یا سه
روز تکلیف امال در نظر گرفته شده است .با تمرینات و فعالیتهای ارائه شده در کتاب ،دانشآموزان
میتوانند حتی فراتر از پایه تحصیلی خود نگارش و امال را تجربه کنند .کتاب حاضر جلد دوم از
این مجموعه است
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 .894پالیزی ،رؤیا .کتاب تفریح شب (جلد سوم) .دزفول :اهورا قلم /پرنده آبی،1393 ،
 26ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :آموزش ،امال و نگارش ،تمرینها
چکیده :برای غلبه بر نقاط ضعف در دانش واژگانی و طریقه صحیح جملهسازی ،تمرین در درس
امال مؤثر و کاربردی است .در کتاب پیش رو بر اساس هر درس و کلمات مهم آن ،فعالیتهای
گوناگون امال ،ساخت واژه ،جملهسازی و ...تدارک دیده شده است .این اثر که جلد سوم این مجموعه
است ،با ترکیب تمرینهای درسی همراه با سرگرمی ،سعی در تقویت مهارت نگارش و واژهخوانی
کودکان دارد.

 .895هاشمی ،کبری .کتاب کار جامع فارسی و امال و انشا چهارم دبستان .تهران :رشد
اندیشه /دانش آفرین 136 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :تمرینها ،امال و انشا ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :کسب مهارتهای زبانی به دانشآموز کمک میکند تا ذهن و حواس پنجگانه خود را
تقویت کند .در این کتاب تمرینها و فعالیتهایی همسو و همجهت با کتاب درسی به صورت مجزا
در سه بخش فارسی ،امال و نگارش ارائه گردیده است .مجموعه فعالیتها به رفع کمبودها و نواقص
و مشکالت دانشآموزان در بخشمهارتهای زبانی کمک میکند.

 .896عابدیان ،حکیمه /فرهوش ،معصومه .کتاب کار فارسی ششم دبستان نویسنده
کوچک .تهران :کانون فرهنگی آموزش 72 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،درس ،تمرینها
چکیده :تمرین و تکرار بعد از آموختههای کالسی باعث تثبیت آموختهها و تقویت فرایند یادگیری-
یاددهی میگردد .اثر حاضر با تکیه بر مباحث کلیدی و پراهمیت کتاب درسی ،پرسشهای متنوعی
برای تقویت حافظه ،افزایش دایره لغات ،افزایش تمرکز و دقت نظر ارائه میدهد .در ابتدای هر بخش
مختصری از درسنکتهها و مطالب کلیدی کتاب درسی تدوین شده و در ادامه پرسشهای تشریحی،
جای خالی ،کوتاهپاسخ و ...گنجانده شده است .یک سیدی آموزشی نیز به کتاب ضمیمه است.
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 .897ایرانی ،مریم .کتاب کار و تمرین فارسی اول دبستان .تهران :سیاهرود،1393 ،
 200ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :پرسشها ،تمرینها ،الفبا
چکیده :آزموش زبان ،بهویژه در اولین سال تحصیلی فراگیران ،به دلیل آغاز آموزشهای زبانی
بسیار مهم و تخصصی است .کارافزار پیش رو حاوی فعالیتها و تمرینهای منظم برای تقویت
روخوانی و امالی کلمات ،تشخیص نشانههای الفبایی و توانایی ترکیب حروف برای ساخت واژگان
است .مطالب در سه بخش اصلی تدوین شده و با تصاویر کودکانه و بازیها وسرگرمیهای مختلف
همراه شده است.

 .898برازش ،مهیندخت .بسته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین فارسی اول دبستان.
تهران :مرآت دانش 92 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :آزمونها ،درس ،تمرینها ،ادبیات
چکیده :ممارست تدریجی بعد از فعالیتهای کالسی امکان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموز
در فواصل زمانی مشخص را فراهم میآورد .در بسته آموزشی پیش رو آموزش حروف و نشانههای
نگارش در قالب متون روان و ساده ارائه شده است .پس از خواندن متن ،تصاویر کوچکی قرار گرفته
تا دانشآموز در ابتدا با کامل کردن و سپس با نوشتن نام تصویر ،تمرین نوشتن انجام دهد .کلمات
جدید در قسمتهایی با خط تحریری و رنگ آبی درج شده تا دانشآموز با پررنگ کردن آنها با
خط تحریری آشنا گردد.
 .899طاهریرفیق ،محسن /اسدی ،فاطمه .کتاب کار و تمرین فارسی چهارم ابتدایی.
تهران :گلواژه 151 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :بازیهای آموزشی ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :زبان فارسی نه تنها عامل تفکر و برقراری ارتباط مؤثر با دیگران است ،بلکه گذرگاهی برای
ورود به دنیای آموزش دیگر علوم محسوب میشود .کارافزار حاضر عالوه بر تقویت مهارتهای
چهارگانه زبان فارسی (خواندن ،نوشتن ،سخنگفتن ،گوش کردن) ،مهارتهای فرازبانی تفکر،
تحلیل و نقد ،قدرت تخیل و خالقیت ذهنی را در دانشآموزان ارتقا میبخشد.
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 .900برازش ،مهیندخت .کتاب کار و تمرین فارسی چهارم دبستان .تهران :مرآت
دانش 152 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :آزمونها ،درس ،تمرینها ،ادبیات
چکیده :یکی از اهداف اصلی دوره دبستان «زبانآموزی» است و دانشآموزان برای بهبود یادگیری
در این زمینه نیاز به تمرین متنخوانی و فعالیتهای عملی دارند .فعالیتهای بسته آموزشی حاضر
در نوزده هفته آزمایشی تنظیم شده است .مطالب هر هفته با متن «خواندن» آغاز میشود که بر
پایه واژگان مهم (امالیی و معنایی) کتاب درسی تدوین شده است .واژگان مهم با عنوان «واژگان
طالیی» در حاشیه این بخش درج شده و سواالتی نیز برای تقویت درک مطلب و نگارش نیز در
کتاب گنجانده شده است.
 .901سیفی ،مونا /برازش ،مهیندخت .کتاب کار و تمرین فارسی سوم دبستان .تهران:
مرآت دانش 144 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :فارسی ،کتابهای کار ،تمرینها ،سوم ابتدایی
چکیده :یکی از هدفهای دوره دبستان زبان آموزی است و کتاب فارسی میکوشد این هدف را
تحقق بخشد .محتوای ابن کتاب عبارت است از :واژگان طالیی (شامل واژههای مهم امالیی و
معنایی)؛ سؤاالتی با عنوان فکرکردن و جستن که دانشآموز را به جستوجوی کلمات با امالی
صحیح وامیدارد؛ فعالیت نوشتن که نوشتن جمالت با ساختار درست را آموزش میدهد؛ پرسش
و جستوجو که روشهای تحقیق را یاد میدهد؛ جدول خودارزیابی (برای ارزیابی دانشآموز از
خودش) .این کتاب میتواند نمونه خوبی برای تکلیف خانه دانشآموزان باشد.

 .902صادقپور ،آذر .کتاب کار همیار دبستان فارسی (پایه اول) .اردبیل :نگین سبالن،
 155 ،1393ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،آموزش خواندن و نوشتن
چکیده :با توجه به تفاوتهای فردی کودکان ،نیاز به تمرین و تکرار بیشتر برای تثبیت و تداوم
یادگیری در فرایند یادگیری -یاددهی احساس میشود .کتاب حاضر دربردارنده پرسشها و
فعالیتهایی برای تقویت نگارش و افزایش قدرت شناسایی نشانههای نگارش و حروف است .در
هر بخش عالوه بر تصاویر و سرگرمی ،فعالیتهایی برای تقویت مهارت جملهسازی ،واژهنگاری،
حرکتگذاری و تشخیص شناختی مفاهیم گنجانده شده است.
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 .903قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :کشتی .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره
ابتدایی است .کتاب «کشتی» نوزدهمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به همین
منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .نوآموز فارسی زبان،
در این کتاب با کلماتی که صدای «ک» دارند آشنا میشود و این صدا را در کلماتی مثل «کوزه،
ترسناک ،کم ،تشک ،کامیون و نمک» تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنهایی کوتاه،
قصهخوانی ،بازی و جمله خوانی تنظیم شده است.
 .904قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :گاو .تهران :افق 36 ،1393 ،ص،
خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده:ترويج خواندن ،ايجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروريات تعليم و تربيت در دوره
ابتدايي است .کتاب «گاو» بيست و دومين جلد از مجموعه کتابهاي «خودم ميخوانم» ،براي
ترويج کتابخواني دانشآموزان پايه اول ابتدايي تهيه شده است .نوآموز فارسي زبان در اين کتاب
با حرف و صداي «گ» آشنا ميشود و آن را در کلماتي مثل «گردو ،گوشه ،گشت ،رنگ ،گاز و
گرگ» تمرين ميکند .محتواي کتاب در قالب متنهايي کوتاه ،قصهخواني ،جدول خواني و شعر
تنظيم شده است.
 .905قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :لکلک .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نوسوادان کالس اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف و صداها
و کلمهها آشنا میشوند ،خواهند توانست نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن از
دیگران بخوانند .کتاب «لکلک» بیست و ششمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم»،
به همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .مخاطب
در این کتاب حرف و صدای «ل» را با خواندن کلماتی مثل «شال ،قلقلی ،نیلی ،کلم ،قابلمه ،بلند و
قبول» در متنهایی کوتاه ،تکرار و تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنخوانی ،قصهخوانی،
جدولنویسی و بازی تنظیم شده است.
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 .906حسنی ،رفعت .مجموعه شعرها و قصههای آزاده و امین .تهران :رزقی57 ،1393 ،
ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :راهنمای تدریس ،الفبا ،سرگرمیهای آموزشی
چکیده :برای آموزش خواندن و نوشتن میبایست شکل و صدای حروف الفبا در ذهن دانشآموز
تثبیت و پایدار گردد .در کتاب پیش رو الفبای فارسی در قالب شعرهای کودکانه با محتوای طبیعت،
میوهها ،خوراکیها و در قالب داستان آموزش داده شده است .این روش به کودکان کمک میکند
تا بر مشکالت جابهجایی و تعویض حروف غلبه کنند و لحظاتی شادتر را در کالس تجربه کنند.

 .907قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :موز .تهران :افق 36 ،1392 ،ص،
خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نو سوادان کالس اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف و
صداها و کلمهها آشنا میشوند ،میتوانند نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن
از دیگران بخوانند .کتاب «موز» بیست و هشتمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم»،
به همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .مخاطب
در این کتاب نشانه و صدای « او » را با خواندن کلماتی مثل «مانتو ،فوری ،خوشرنگ ،پالتو،
کارتون و خوشآواز» در متنهایی کوتاه ،تکرار و تمرین میکند .محتوای کتاب در قالب متنخوانی،
قصهخوانی ،سرگرمی و بازی تنظیم شده است.

 .908آشنامهر ،اشرف /آقایی ،مسعود .نکات دستور زبان درس فارسی (مهارتهای
نوشتن) اول دبستان .تهران :زمامدار 58 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،امالی فارسی ،تمرینها
چکیده :مبنای بهرهگیری از خط نوشتاری یا تحریری ،مشقنویسی و دستورزی و تمرین
عملی دانشآموزان است و این کار با الگوپذیری از روی کتاب و تمرین میسر میگردد .کتابی
که پیش رو دارید به آموزش نکات دستوری از قبیل روش تدریس صامتها و مصوتها و دیگر
نکات چون آموزش حروف استثنا و واژگان دخیل از عربی به فارسی اختصاص دارد .همچنین
مهارتهای نوشتن بر اساس کتاب درسی بهصورت تکلیف هفتگی طبق ارزشیابی کیفی برای اولیا
و دانشآموزان تدوین شده است.
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 .909دارابی ،مهرانگیز .نویسندهي کوچک کتاب کار امال و انشا (جملهسازی) سوم
دبستان .تهران :کانون فرهنگی آموزش 128 ،1392 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :آموزش مواد درسی ،راهنمای آموزشی ،تمرینها ،درس
چکیده :سواد دیداری ،شنیداری ،گفتاری یا بیانی در درس انشا میتواند پرورش یابد و تقویت گردد.
مجموعه پیش رو با تکیه بر واژگان کتاب درسی و ترکیبات و عبارات جدید هر درس ،تمریناتی
برای بهبود توانایی نگارش و امالی فارسی ارائه میدهد .فعالیتها در دو بخش کلی قابل تفکیک
است؛ بخش اول برای تثبیت مهارت امال نویسی و جملهسازی و بخش دوم نگارش امال با محوریت
موضوعاتی درباره مهارتهای زندگی ،داستاننویسی ،روابط اجتماعی و ...است.

 .910دارابی ،مهرانگیز /طوفان ،مهوش .نویسنده کوچک کتاب کار امال و انشا
(جملهسازی) چهارم دبستان .تهران :کانون فرهنگی آموزش 160 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :درس ،تمرینها ،امال و نگارش
چکیده :تقویت درس امال و نگارش به تقویت پایهایترین اصول تفکر و نظم زبانی ذهن مرتبط
است .کتاب حاضر در دو بخش تدوین شده که به تقویت مهارت امال و جملهسازی و انشانویسی
در کودکان توجه دارد .تمرینهای دو بخش به موازات مفاهیم تدریسشده و به صورت هدفدار و
متناسب با رشد شناختی -مهارتی دانشآموز نوشته شده است .فعالیتهای کتاب به رشد تفکر خالق
و نگاه کودکان کمک میکند.

 .911قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :ورزش .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبا ،اول ابتدایی
چکیده :ترویج خواندن ،ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره
ابتدایی است .کتاب «ورزش» بیستمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم» ،به همین
منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .نوآموز فارسی زبان،
در این کتاب با صدای «و» آشنا میشود و آن را در کلماتی مثل «مروارید ،نارون ،سوار ،کیوان
و نوشته» تمرین میکند .در این کتاب از صدای «او» حرفی به میان نمیآید و فقط «و» تمرین
میشود .محتوای کتاب در قالب متنهایی کوتاه ،قصهخوانی ،شعر و جملهخوانی تنظیم شده است.
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 .912قاسمنیا ،شکوه /صفارپور ،عبدالرحمان .خودم میخوانم :هندوانه .تهران :افق36 ،1392 ،
ص ،خشتی
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :فارسی آموزی ،الفبای فارسی ،اول ابتدایی
چکیده :نو سوادان کالس اول دبستان ،به تدریج که خواندن را میآموزند و با شکل حروف و
صداها و کلمهها آشنا میشوند ،میتوانند نوشتههای ساده غیر درسی را هم بدون کمک گرفتن از
دیگران بخوانند .کتاب «هندوانه» بیست و نهمین جلد از مجموعه کتابهای «خودم میخوانم»،
به همین منظور و برای ترویج کتابخوانی دانشآموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است .حرف
«ه» یکی از حروف الفبای فارسی است که معمو ًال نوآموزان در ابتدای یادگیری کلمات ،باید آن
را بیشتر تمرین کنند .در این کتاب ،انواع نگارش حرف «ه» آموزش و تمرین میشود .مخاطب
این کتاب میتواند اشکال متفاوت نشانه و حرف «ه» را با خواندن کلماتی مثل «پیراهن ،دکمه،
مهربان ،چهارگوش ،ماه و هفته» بیاموزد .محتوای کتاب در قالب متنخوانی ،قصهخوانی ،سرگرمی
و بازی تنظیم شده است.
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قرآن

 .913موسوي رابطي ،سيد عدنان .آموزش روانخواني قرآن کريم مقدماتي ويژه
قرآنآموزان دوره ابتدايي و راهنمايي .تهران :کتاب قدسيان 136 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تالوت قرآن ،روخواني ،قرآن ،برگزيدهها
چکیده :کتاب حاضر مشتمل بر درسهاي آموزش روانخواني قرآن است .در هر بخش ابتدا
کلمههاي دشوار که بيشتر قرآنآموزان در تلفظ آنها دچار مشکل ميشوند ،درج و براي خواندن و
تمرين فراهم آمده است .در ادامه ،اقوال و سخنان ارزشمند ائمه معصوم (ع) در باب فضايل اخالقي
ذکر شده است.

 .914عليمحمدي ،علي .ايرانيان و قرآن :ابوعبداهلل زنجاني و تاريخ قرآن .تهران :خانه
کتاب 200 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم قرآني ،قرآن ،تاريخ اسالم
چکیده :کتاب حاضر به معرفي ابوعبداهلل زنجاني که يکي از قرآن پژوهان و تاريخ نگاران فرهنگ
اسالمي است اختصاص دارد .نگارنده در بخش نخست کتاب ،زندگينامه اين شخصيت ،سير تعلم
و قرآنورزي وي و آثار و دستاوردهاي ديني و قرآني او را شرح داده و معرفي کرده است .در بخش
دوم ،ترجمه کتاب تاريخ قرآن همراه با جدولها و پانويسهاي مرتبط آمده است.
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 .915كامرانيان ،عباسعلي .ارزشهاي جاويدان .قم :نور قرآن و اهلبيت(ع)205 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،گزیدهها ،ترجمهها
چکیده :این اثر دربردارنده گزیدهای از آیات قرآن مجید است که محتوای آنها مورد تأیید همه
انسانهاست .بعد از متن عربی هر آیه و ترجمه فارسی آن ،به جای روش رایج شرح و توصیف و
تفسیر ،برای هر آیه یک عکس انتخاب شده تا بینندگان فهمی جدید از مفهوم آیه بدست آورند.

 .916سرشور خراساني ،غالمعباس .اولين و مهمتريم گام آموزش قرآن .تهران :مرکز
طبع و نشر قرآن کريم :شوراي عالي قرآن 117 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،تجوید ،علوم قرآنی
چکیده :در مقوله آموزش مهارتهای علمی و عملی تالوت کالم الهی و انتقال صحیح و علمی
مطالب به عالقهمندان قرآن باید ضمن استفاده از همۀ ظرفیتها و مهارتهای شیوه سنتی آموزش،
به دانش نظری و کاربردی جدید در تکنولوژی آموزشی مجهز شد و روشها و نظریههای جدید
یادگیری را مد نظر قرار داد .کتاب پیش رو راهکارهای مهم برای آموزش قرآن کریم را در اختیار
معلمان قرار میدهد.

 .917شيخاالسالمي ،جعفر .باغي پر از ستاره .تهران :رايكا 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا چهارم
کلمات کلیدی :قرآن ،برگزيدهها ،ترجمهها
چکیده :فعاليتهاي مربوط به خواندن ،اهدافي از قبيل تمرکز و دقت در نوشتن ،درک نوشته و
دريافت پيام آن را در پي دارد .مجموعه پيش رو حاوي فعاليتهايي براي تقويت نگارش و امال،
درک متن و دستور زبان است .در خالل مباحث آزمونهايي براي پايان ترم و مجموعه سؤاالت
چهارگزينهاي نيز در نظر گرفته شده است.
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 .918معاونت پژوهش موسسه فرهنگي ياسين ،حجتاالسال م والمسلمين راستگو .بچهها
سالم :آشنايي با آداب سالم .قم :مؤسسه فرهنگي هنري ياسين امين 24 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :فضايل اخالقي ،اسالم ،تعليم و تربيت
چکیده :کتاب حاضر دربردارنده مجموعه فعاليتهايي است که اهميت سالم دادن را در فرهنگ و
تربيت به کودکان ميآموزد .در بخشهاي گوناگون کتاب درباره انواع سالمها ،سالم به بزرگترها،
سالم به دوستان و ...همراه با شکل و داستانهاي ديني توضيح داده شده است.

 .919فرشيدنيا ،فاطمه .جشن نماز :آموزش كامل نماز .تهران :آبرنگ 20 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :اصول دين ،نماز ،فعاليتهاي ديني
چکیده :كودكان در سالهاي ابتدايي آموزش نياز دارند تا تعاليم ديني خود را نيز پرورش دهند .در
اين کتاب آموزش کامل آمادگي براي نماز و خواندن آن ،شامل وضو ،تيمم ،عبارتهاي نماز و معني
آنها ،اذان و اقامه با شکل و شعر توضيح داده شده است .اين کتاب براي همه افرادي که توانايي
خواندن و نوشتن دارند ،ميتواند مفيد باشد.

 .920شاهسوني ،عليرضا .حفظ آسان قرآن .قم :فجر قرآن 120 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :حفظ قرآن ،علوم قرآني ،قرآن
چکیده :حفظ قرآن كريم موضوعی است كه از زمان صدر اسالم مورد توجه ويژه مسلمانان بوده
است .آنچه پيش رو داريد كتابي در زمينه حفظ قرآن كريم است .نگارنده طي فصلهاي پنج گانه
كتاب ،هدف و انگيزه  ،روش حفظ ،روش كالسداري و  ...را شرح و آموزش داده است.
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 .921ابراهيمي ،محمدحسين .حفظ قرآن؛ اولويتهاي حفظ برخي از سورهها و آيات
قرآن .قم :تأمين 278 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :حافظان قرآن ،علوم قرآني ،ترجمهها ،گزيدهها
چکیده :افراد کمحافظه يا مسن نميتوانند همه قرآن را حفظ کنند ،اما توانايي حفظ برخي از
سورهها يا آيات را دارند .در اين کتاب آيهها و سورههايي که حفظ آنها براي مبلغان ديني و معلمان
قرآن داراي اولويت است ،شناسايي شده و به ترتيب همراه با ترجمه هر سوره تدوين شده است.

 .922وكيلي ،محمدحسن /صادقي ،شيخعليرضا .درسنامه امامشناسي قرآني (جلد اول)؛
طرحي نو در تبيين مقام امامت براساس نگرشي عقلي به جهانشناسي و انسانشناسي
قرآن .مشهد :مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم 304 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم قرآني ،تفسيرها ،امامت ،شيعيان
چکیده :آنچه در پيش رو داريد ،کوششي در راستاي شناخت اصول جهانبيني قرآني و انسانشناسي
و امامشناسي است .اين مجموعه يک دوره جهانبيني را با تمرکز بر مباحث امامت که ستون فقرات
و پراهميتترين بخش معارف است ،با تبييني نو بررسي ميکند .ذيل هر مبحث شواهدي از آيات
قرآن همراه با ترجمه و تفسير آمده است.

 .923نورالدين ،محمد .درسهايي از قرآن كريم :قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان
جزء بيستونهم .محمدصادق محدث ،رضا شيرازي .تهران :پيام كتاب 172 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :قرآن ،ترجمهها ،عربي
چکیده :کتاب آسماني ما سرشار از رهنمونهاي ارزشمندي است که براي بهرهمندي از آنها الزم
است ترجمه و شرح آيات خوانده شود .اين اثر حاوي ترجمه و تفسير آيات جزء  29قرآن به زباني ساده
و به صورت خالصه است .هر آيه با تصويري رنگي همراه شده و زبان اثر ساده و قابل فهم است.
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 .924نورالدين ،محمد .درسهايي از قرآن كريم :قرآن مصور براي نوجوانان و
جوانان جزء سيام .رضا شيرازي .تهران :پيام كتاب 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :قرآن ،جزء سي ،ترجمهها ،عربي
چکیده :قرآن کتاب هدايت و تکامل انسانها است و تالوت آيات آن اگر همراه با عمل به
دستورات اين کتاب باشد ،سعادت ابدي را در پي دارد .اين کتاب برگزيدهاي از جزء سيام قرآن کريم
است که با قلمي شيوا براي نوجوانان و جوانان بازنگاري شده است .همراه با آيات و داستانهاي
قرآني ،نقاشيهايي نيز درج شده که کمک شاياني به آموزش و بهرهگيري بيشتر مخاطبان دارد.

 .925شفيعي ،شهرام .راه و چاه :قصههاي قرآني .تهران :طاليي 162 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم تا ششم
کلمات کلیدی :پيامبران ،سرگذشتنامه،قرآن ،قصهها
چکیده :کتاب مصور حاضر ،به بيان سرگذشت و داستانهاي قرآني با زباني ساده و روان براي
کودکان و نوجوانان پرداخته است .در داستان «آدم و حوا» ميخوانيم« :خدا خواست تا آدم را خلق
کند .پس به فرشتگان گفت :بهزودي موجود تازهاي ميآفرينم .او در زمين ،جانشين من خواهد بود.

 .926خردمندي ،عليرضا .شگفتيهاي علمي و زبان رياضي قرآن .بابل :اکسير قلم،1393 ،
 188ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم قراني ،تفسيرها ،قرآن ،اعجاز قرآن
چکیده :نگارنده اين كتاب سعي دارد با بيان معجزههاي علمي كه در قرآن آمده و نيز با استناد به
پارهاي از نظمهاي رياضي موجود در آيات ،ضرورت مراجعه و بهرهگيري از اين كتاب الهي را يادآور
گردد .پيشبينيهاي تاريخي قرآن ،اعجاز آيات درباره عنصر آهن ،طبقههاي زمين ،حسهاي انسان
و ...از جمله موضوعات اين كتاب است.
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 .927حيدري ابهري ،غالمرضا .كتاب مرجع دين :فرهنگنامه سورههاي قرآن به زبان
ساده .تهران :قدياني 360 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :قرآن كريم ،معارف قرآن ،سورهها و آيهها
چکیده :مهمترين وظيفه مسلمانان در برابر قرآن ،ارتباط با معنا و محتواي آن و دريافت پيامهاي
آن است .كتاب «فرهنگنامه سورههاي قرآن» براي آشنايي كودكان و نوجوانان با معارف قرآن
كريم نوشته شده است و در واقع يك دوره فشرده معارف قرآن محسوب ميشود .كتاب  114بخش
دارد و هر بخش يك سوره را معرفي ميكند.

ي بچهها .مشهد :جامعه قاريان قرآن مشهد50 ،1392 ،
ن برا 
 .928ابراهيمي ،مليحه .قرآ 
ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا سوم
کلمات کلیدی :قرآن ،برگزيدهها ،علوم قرآني
چکیده :اين کتاب حاوي آموزش سورههاي کوتاه جزء سي قرآن کريم است .در هر بخش عالوه
بر آياتي که با حرکتگذاري براي خواندن ساده شدهاند ،تفسيرهايي به زبان کودکان و ترجمه ساده
آيه درج شده است .براي درک بهتر مفاهيم ،نقاشيهايي نيز با آيات همراه شده است.

 .929قرآن کريم جزء سيام به انضمام :آیئالکرسي ،آمنالرسول ،آيات نماز
غفيله ،انسان (آيه  5تا  ،)9جمعه (آيه  9تا آخر) ،آل عمران (آيه  189تا .)194
تهران :نداي آسماني 32 ،1392 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :قرآن ،برگزيدهها ،علوم قرآني
چکیده :براي اينکه کودکان در خواندن آيههاي قرآن مهارت يابند ،نياز دارند متوني از قرآن را بخوانند
که سادهترند و با حرکتگذاريهاي بيشتر آسان شدهاند .کتاب پيش رو حاوي جزء سيام قرآن کريم،
آياتي از سورههاي انسان ،جمعه ،آلعمران ،آيات نماز غفيله ،آيهالکرسي و آمنالرسول است.
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 .930كامرانيان ،عباسعلي .نکتههاي قرآني درباره رستگاران .قم :نور قرآن و اهلبيت(ع)،
 88 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،فضایل اخالقی ،علوم قرآنی ،تفسیرها
چکیده :نگارنده این کتاب با تفحص در آیات قرآن و استفاده از احادیث و روایتهای ائمه اطهار
(ع) مهلکههای تضعیف ایمان را شناسایی کرده و سعی در بازشناسی راههای رستگاری در زندگی
دنیایی داشته است .در هر بخش آیههایی از قرآن مباحث را مستند کرده است.

 .931كامرانيان ،عباسعلي .نکتههاي قرآني درباره شکر و تشکر .قم :نور قرآن و اهلبيت(ع)،
 79 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،علوم قرآنی ،تفسیرها ،احادیث
چکیده :شکر خدا در لغت به معنای تشکر و سپاس و تقدیر و قدردانی انسانها بهصورت زبانی و
قلبی است .در این کتاب مفهوم شکرگزاری در قرآن و آثار و فواید آن با ذکر آیههای مرتبط و ترجمه
و تفسیر آنها شرح داده شده است.

 .932كامرانيان ،عباسعلي .نکتههاي قرآني درباره مال حالل و حرام .قم :نور قرآن و
اهلبيت(ع) 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،تغذیه ،علوم قرآنی ،تفسیرها
چکیده :نگارنده در این کتاب کوشیده تا اهمیت و آثار خوراک حالل و تفاوت آن با غذای غیرحالل
را بازگو کند .در هر فصل عالوه بر تعریف هر مفهوم و حکم فقهی آن ،شواهد و مستنداتی از آیات
قرآن و احادیث و روایات اسالمی ضمیمه شده است.
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 .933كامرانيان ،عباسعلي .نکتههاي قرآني درباره وعدههايي الهي .قم :نور قرآن و
اهلبيت(ع) 88 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم قرآنی ،قرآن ،تفسیرها
چکیده :بعضی از وعدههای الهی نشانگر راههایی است که انسان را به موفقیت و پیروزی دنیوی
میرسانند و رعایت عدهای از این وعدهها نیز بشر را از گرفتاریهای روزمره نجات میدهد .در این
کتاب انواع وعدههای الهی در موقعیتهای متفاوت تفسیر و بازشناسی شده است.

 .934كامرانيان ،عباسعلي .نکتههاي قرآني درباره همکاران و همسايگان .قم :نور قرآن
و اهلبيت(ع) 69 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،فضایل احادیث ،هماهنگی ،همزیستی ،علوم قرآنی ،تفسیرها
چکیده :رعایت حقوق همسایه در هر شرایطی الزم و ضروری است و نمیتوان به بهانههای
مختلف و با توجیهات بیاساس حریم همکار و همسایه را شکست .در این کتاب حقوق همکاران
در محیط کار و همسایگان در محیط محله بازگو شده است و وظایف هر یک در قبال دیگری
تشریح گردیده است.

 .935نخاولي ،مهدي .نگرشي ديگر به قرآن .مشهد :مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف
اسالم 486 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفسیرها ،قرآن ،علوم قرآنی
چکیده :هر نوشتهای هدف ،مسیر ،روش و نقاط محوری و اصلی دارد که برای بهرهمندی از
نوشته باید آن را آنگونه که هست مطالعه کرد .کتابی که پیش رو دارید ،درسنامهای برای آشنایی
با جنبههای گوناگون کالماهلل مجید است .مباحث کتاب تفسیرهای آیههای قرآن حول موضوعات
پربحث را ارائه و شرح میدهد.
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کارو فناوری

 .936مفيدي نسب ،سعيده .اينترنت (به همراه كتاب كار) .يزد :روشنگران راه فردا،1393 ،
 60ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :علوم رايانه ،شبکههاي ارتباطي ،رسانهها
چکیده :شبکه جهاني اينترنت اين امکان را فراهم ميآورد که در صورت دسترسي به رايانه ،بتوان
به همه رايانههاي متصل به شبکه وصل شد .در کتاب پيش رو آشنايي و استفاده از قابليتها و
بخشهاي گوناگون شبکه جهاني اينترنت به کودکان و نوجوانان آموزش داده شده است .روش
استفاده از مرورگر  ،internet explorerروش به اشتراک گذاري اطالعات در شبکه و طرز
استفاده از موتورهاي جستجو نيز تشريح شده است.

 .937چاوشي ،روح اهلل .با فرزندانمان در دنياي مجازي .قم :دانشگاه قم80 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :اینترنت ،رسانههای گروهی ،رایانه ،روانشناسی کودک
چكيده :آنچه در این کتاب آمده است ،برخی اطالعات مهم درباره دنیای مجازی و فعالیتهای
کودکان در این محیط است .در خالل مباحث ،به برخی مالحظات روانشناختی و تربیتی نیز اشاره
شده است که البته نمیتواند جایگزین مطالعات جدی رضایتبخش برای والدین باشد.
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 .938چاوشي ،روحاهلل .به دنياي مجازي خوش آمديد .قم :دانشگاه قم 80 ،1392 ،ص،
رقعي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :اینترنت ،رسانههای گروهی ،رایانه
چكيده :زندگی بشر تحوالت بزرگی را تجربه کرده است ،اما بیتردید یکی از مهمترین آنها ظهور
ت در
و توسع ه فناوریهای اطالعات و ارتباطات است .در این کتاب مجموعه تجربههایی از فعالی 
محیط مجازی و اتفاقات آن (خوب و بد) به بحث گذاشته میشود .مطالب کتاب با هدف آموزش
مباحثی چون حق مالکیت معنوی ،حریم خصوصی ،گمنامی ،بازیهای رایانهای و ...تدوین شده
است.

 .939مفيدي نسب ،سعيده .كتاب كار اينترنت (به همراه كتاب اينترنت) .يزد :روشنگران
راه فردا 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :اینترنت ،رسانههای گروهی ،رایانه
چکیده :کتاب پيش رو حاوي فعاليتهاي عملي و نظري (جاي خالي ،تشريحي ،چندگزينهاي)براي
تثبيت آموزش کار با اينترنت است که براي کودکان و نوجوانان  10تا  13سال تدوين شده است.
مطالب و فعاليتها به عنوان مکملي براي کتاب درس در نظر گرفته شدهاند و بهصورت مرحله به
مرحله ،محتواي درس را مرور ميکنند.

 .940مفيدي نسب ،سعيده .كتاب كار مباني و ويندوز ( 1به همراه كتاب مباني و ويندوز .)1
يزد :روشنگران راه فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :علوم رايانه ،شبكههاي ارتباطي ،رسانهها
چکیده :براي دستيابي به نتايج عملي در آموزش مباني رايانه ،نونهاالن و نوآموزان بايد بتوانند
به فعاليتها و سوالهاي کاربردي در فرصتهاي عملي پاسخ دهند .در کتاب پيش رو مجموعه
پرسشها و تمرينهاي تئوري و عملي براي ارزيابي محتواي درس ارائه شده در کتاب اصلي «مباني
و ويندوز  »1درج شده است.
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 .941مفيدي نسب ،سعيده .كتاب كار مباني و ويندوز ( 2به همراه كتاب مباني و ويندوز .)2
يزد :روشنگران راه فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :تمرينها ،نرمافزارها ،آموزش رايانه ،سيستم عامل
چکیده :کتاب پيش رو حاوي مجموعه پرسشهاي تئوري (جاي خالي ،چهارگزينهاي ،تشريحي
و )...و فعاليتهاي عملي براي کودکان  10تا  13سال است .مطالب کتاب به عنوان مکملي براي
کتاب اصلي در نظر گرفته شده است که دانش و آموزههاي کتاب اصلي را به صورت عملي و
کاربردي براي نوآموزان مرور ميکند.

 .942مفيدي نسب ،سعيده .كتاب كار نرمافزار ارائه مطلب )Power point( 2007
به همراه كتاب نرمافزار ارائه مطلب  .)Power point( 2007يزد :روشنگران راه
فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :تمرينها ،نرمافزارها ،آموزش رايانه
چکیده :يادگيري علوم رايانهاي در سنين کودکي باعث ميشود سواد کاربردي کودکان در مراحل
ابتدايي آموزش آسانتر و بهشکلي تثبيتشونده شکلگيرد .کتاب پيش رو که حاوي فعاليتهاي
عملي براي کاربردي کردن آموزش نرمافزار مذکور است ،بهعنوان مکمل کتاب آموزش نرمافزار
مذکور تنظيم گرديده و نوجوانان  10تا  13سال را براي کاربردي کردن يافتههايشان ياري ميرساند.

 .943مفيدي نسب ،سعيده .كتاب كار نرمافزار صفحه گسترده (اكسل )2007به همراه
كتاب نرم افزار صفحه گسترده (اكسل  .)2007يزد :روشنگران راه فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :تمرينها ،نرمافزارها ،آموزش رايانه ،جدولها
چکیده :بعد از آموزش کاربردي رايانه ،نياز به خودسنجي و عملي کردن آموختهها در قالب انجام
فعاليتها و پاسخ به پرسشها وجود دارد .کتاب پيش رو حاوي مجموعه پرسشهاي تئوري
(چهارگزينهاي ،تشريحي ،چهارگزينهاي) و عملي براي ارزيابي دروس ارائه شده در کتاب اصلي
است .اين اثر به عنوان مکملي عملي براي کتاب اصلي در نظر گرفته شده است.
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 .944مفيدي نسب ،سعيده .كتاب كار نرمافزار نقاشي ()Paintبه همراه كتاب
نرمافزار نقاشي ( .)Paintيزد :روشنگران راه فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :تمرينها ،نرمافزارها ،آموزش رايانه ،نقاشي
چکیده :کتاب پيش رو مکمل کتاب درس «نرمافزار نقاشي» است و براي دانشآموزان رده
سني  7تا  9سال تدوين شده است .فعاليتها و تمرينها براي همه عنوانهاي آشنايي با محيط،
ايجاد و ويرايش خطها و شکلها ،نوشتن ،پاک کردن و ...تدوين شده است و همراه با آموزش
مرحلهبهمرحله و تصاوير رنگي در کتاب گنجانده شدهاست.

 .945مفيدي نسب ،سعيده .كتاب كار واژ ه پرداز (ورد )2007به همراه كتاب نرمافزار
واژهپرداز (ورد  .)2007يزد :روشنگران راه فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :تمرينها ،آموزش رايانه ،واژهپرداز ،نرمافزارها
چکیده :آموزش سرفصلهاي علوم رايانهاي بايد بر اساس استانداردهاي آموزشي و با توجه
به نيازها و تواناييهاي دانشآموزان باشد.کتاب پيش رو حاوي فعاليتهاي عملي و تمرينهاي
کاربردي براي درک بهتر نرمافزار واژهپرداز  2007است .در هر بخش سوالهايي از دانشآموزان
پرسيده شده که فعاليتهاي عملي آنها در محيط wordرا ميطلبد .تصاوير رنگي نيز به درک
بهتر فعاليتها کمک ميکند.

 .946چاوشي ،روحاهلل .ماجراي علي و رايني .قم :دانشگاه قم 72 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :اینترنت ،رسانههای گروهی ،رایانه ،بازیها و سرگرمیهای آموزشی ،داستانها
چكيده :در این اثر مجموعه مباحثی که در اخالق فناوری باید مورد توجه قرار گیرد در قالب داستان
به کودکان و نوجوانان آموزش داده شده است .مباحثی از قبیل مالکیت معنوی ،حریم خصوصی،
گمنامی ،بازیهای رایانهای و ...از جمله موضوعات مورد توجه نویسنده بوده است .یک سیدی
آموزشی نیز به کتاب ضمیمه است.
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 .947مفيدي نسب ،سعيده .مباني و ويندوز ( 1به همراه كتاب كار) .يزد :روشنگران راه
فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :سختافزارها ،آموزش رايانه ،سيستم عامل
چکیده :ما در زندگي روزانه از وسايل زيادي استفاده ميکنيم که رايانه ميتواند به جاي بعضي از
آنها بکار رود .در اين اثر اجزاي مختلف سختافزاري رايانه ،کاربرد هر يک و بهطور کلي ،کاربرد
رايانه در زندگي انسانها به زبان ساده و در قالب داستان براي کودکان شرح داده ميشود .در هر
صفحه ،اشکال و تصاوير رنگي و کودکانه براي آموزش بهتر گنجانده شده است.

 .948مفيدي نسب ،سعيده .مباني و ويندوز ( 2به همراه كتاب كار) .يزد :روشنگران راه
فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :نرمافزارها ،آموزش رايانه ،سيستم عامل
چکیده :کودکان براي کار با رايانه نياز دارند در گام اول اين دستگاه و فايدهها و ضررهاي آن را
بشناسند و نيز طريقه عملکرد سيستم عامل را درک کنند .در کتاب پيش رو مفاهيم ابتدايي براي
آشنايي با رايانه ،کاربردهاي آن و اولين گامهاي کار با سيستم عامل به زبان ساده براي کودکان و
نوجوانان شرح داده شده است .در هر بخش عالوه بر تصاوير رنگي ،مطالب به صورت گام به گام
با شکل و فعاليتهاي عملي آموزش داده شدهاند.

 .949مفيدي نسب ،سعيده .نرمافزار ارائه مطلب  )Power point( 2007به همراه كتاب
كار .يزد :روشنگران راه فردا 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :نرمافزارها ،آموزش رايانه
چکیده :نرمافزار ارائه مطلب عالوه بر متن و تصوير ميتواند جلوه بهتري به سمينارها و سخنرانيها
بدهد .اين کتاب حاوي  30ساعت مطالب آموزشي براي دانشآموزان رده سني  10تا  13سال است
که با شکلها و تصاوير گامبه گام همراه شده است .عنوانهاي اصلي شامل نماهاي ارائه مطلب،
اساليدها ،کار با متن ،قالببندي ،نمودار ،شکلها و ...است.
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 .950مفيدي نسب ،سعيده .نرمافزار صفحه گسترده (اكسل  )2007به همراه كتاب
كار .يزد :روشنگران راه فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :نرمافزارها ،آموزش رايانه ،جدولها
چکیده :برنامه صفحهگسترده برنامهاي است که اطالعات حرفي و عددي را در جدولهاي آن
ميتوان وارد و نگهداري کرد .کتاب حاضر دربردانده آموزش عملي و گامبهگام نرمافزار مذکور
به کودکان  10تا  13سال است .در هر بخش روشهاي گوناگون انجام عمليات همراه با شکل
بهصورت عملي و نيز نکتهها و ظرافتهايي که بايد در طول کار به آنها توجه کرد به کودکان
يادآوري شده است.

 .951مفيدي نسب ،سعيده .نرمافزار فتوشاپ  .CS5يزد :روشنگران راه فردا60 ،1393 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :نرمافزارها ،آموزش رايانه ،تصاوير
چکیده :برنامه فتوشاپ يک نرمافزار طراحي و گرافيکي است که ميتوان در آن تصاوير را طراحي
کرد ،عکسهاي قديمي را اصالح يا چند عکس را با هم ترکيب کرد .اثر پيش رو حاوي آموزش
گامبهگام و عملي اين نرمافزار براي کودکان گروه سني  10تا  13سال است .نوآموزان بعد از آشنايي
اوليه با محيط نرمافزار ،کاربردهاي گوناگون و ترفندهاي مختلف را با شکلها و تصاوير آموزش
ميبينند.

 .952مفيدي نسب ،سعيده .نرمافزار نقاشي ()Paintبه همراه كتاب كار .يزد :روشنگران
راه فردا 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :تمرينها ،نرمافزارها ،آموزش رايانه ،نقاشي
چکیده :با استفاده از اين نرمافزار ميتوان در رايانه نقاشي کشيد يا نقاشي و عکسهايي که از قبل
در رايانه موجود است را تغيير داد .کتاب پيش رو حاوي آموزش گامبهگام اين نرمافزار براي کودکان
رده سني  7تا  9سال است .در هر بخش محتواي درس با تصاوير رنگي بهصورت مرحلهبهمرحله
همراه با فعاليتهاي عملي گنجانده شده است.
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 .953مفيدي نسب ،سعيده .نرمافزار واژه پرداز (ورد  )2007به همراه كتاب كار .يزد:
روشنگران راه فردا 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :آموزش رايانه ،واژهپرداز ،نرمافزارها
چکیده :يادگيري و تسلط بر نرمافزارهاي پرکاربرد ميتواند مفيد و راهگشا باشد .کتاب پيش رو
بهصورت گامبهگام و با زباني بسيار ساده کاربرد و استفاده از بخشهاي مختلف نرمافزار واژهپرداز
 2007را با رسم شکل به کودکان آموزش داده است .در موارد لزوم نيز توضيحات با رنگ قرمز براي
بهخاطرسپاري بهتر درج گرديدهاند.
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کتاب های مرجع

 .954منصور ،جوزف .اطلس مصور كودكان مردم جهان .لطيف راشدي ،محمدرضا
راشدي .تهران :پيام كتاب 48 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :انسانشناسي ،دايرئالمعارفها ،اطلس
چکیده :اطلسها به دليل ماهيت و ساختار خود حاوي اطالعات جامع و مختصر در باب عناوين
و موضوعات مختلف علمياند .اثر پيش رو دربردارنده اطالعات مردمشناسانه در باب قارههاي
گوناگون زمين و مردم هر کشور است که با زباني ساده و شکلهاي کودکانه براي كودكان و
نوجوانان طراحي و تدوين شده است.

 .955ضرغاميان ،مهدي .دايرئالمعارف پول و زندگي .تهران :محراب قلم156 ،1393 ،
ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :دانشنامهها ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،نظامهاي پولي
چکیده :پول واسطه خريد کاالها و خدمات است ،اما پيدايش و گستردگي آن بر دانش رياضي
استوار است .کتاب پيش رو حاوي اطالعات تاريخي ،اجتماعي و اقتصادي درباره پول و ارتباط آن با
زندگي انسان است .در بخشهاي کتاب چگونگي پيدايش شبکه پولي در طول تاريخ ،خصوصيات
پول و نقش آن در زندگي روزمره انسان بحث شده و از چگونگي قدرت بخشيدن آن به انسان
سخن به ميان آمده است.
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مطالعاتاجتمایی

 .956محمدي ،اعظم .كاربرگ مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي .تهران :مبتكران،
 48 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم ابتدايي
کلمات کلیدی :تمرينها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :کاربرگ با ايجاد انضباط ذهني در دانشآموزان ،نظم و ترتيب معناداري در فعاليتهاي
کالسي و خانه بهوجود ميآورد .اثر پيش رو حاوي پرسشها و تمرينهايي براي خودارزيابي
دانشآموزان بعد از آموزش کالسي و تقويت و تثبيت پيشدانستهها است .مجموعه سواالت در 22
هفته آموزشي تدوين شده است.

 .957قاهري ،حوري .كاربرگ مطالعات اجتماعي چهارم دبستان .تهران :مرآت دانش،
 52 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم ابتدايي
کلمات کلیدی :تمرينها ،آزمونها ،پرسشها
چکیده :کاربرگها به عنوان ابزاري سنجيده که شامل پرسشهاي مناسب براي رسيدن به اهداف
يادگيرياند ،در فرايند آموزش ادغام ميشوند .مجموعه حاضر حاوي پرسشهايي براي تقويت
توانايي اظهارنظر ،استدالل و قضاوت در اختيار دانشآموزان قرار داده است .الگوي پرسشها متنوع
است و برنامه مرور درسها را در  22هفته آموزشي دنبال ميکند.
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 .958طباطبايي ،نسرين .كاربرگ مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي .تهران :مبتكران،
 50 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :تمرينها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :کاربرگ همان طرح درس عملياتي معلم است که به صورت برگههاي جداگانه در اختيار
دانشآموزان قرار ميگيرد .در کاربرگ پيش رو سواالت متنوع (درست و نادرست ،کاملکردني،
جورکردني و )...همراه با شکلهاي کودکانه تدوين شده است .سواالت و فعاليتها به تقويت قوه
تشخيص و تميز دادن پاسخهاي درست و مهارت بهخاطرسپاري کمک ميکند.

 .959فروزان ،منصوره .كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي .تهران :مبتكران،
 52 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :تمرينها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :معلم با استفاده از کاربرگ ذهن دانشآموزان را در رويارويي با مطالب تازه آماده ميکند و
به فعاليتهاي آنها نظم ميبخشد اين اثر حاوي تمرينهاي گوناگوني است که در قالب  24هفته
آموزشي تنظيم شده است .ساختار تمرينها از تشريح ،تستي و کوتاهپاسخ تا بازپاسخ و کاملکردني
متغير است.

 .960قاهري ،حوري .بسته مديريت كالسي :كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم دبستان.
تهران :مرآت دانش 56 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرينها ،جامعهشناسي
چکیده :فرايند يادگيري تنها زماني کامل ميگردد که دانستهها به فعاليتهاي کالسي وابسته
نباشند و امکان ارزيابي به کمک فعاليتهاي کمکآموزشي فراهم گردد .بسته آموزشي پيش رو
با طرح پرسشها و موقعيتهاي جديد آموزشي و تمرينات متنوع ،دانشآموزان را در موقعيتي قرار
ميدهد که آموختههايشان را ارزيابي کنند .مهارتهايي چون تفکر کلنگر ،قدرت استدالل ،توانايي
اظهار نظر ،نقشهخواني و استفاده از کره جغرافيايي طي پرسشهاي اين کتاب تقويت ميگردد.
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 .961گيتينژاد ،زهرا .كتاب كار و تمرين مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي .تهران:
گلواژه 91 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم ابتدايي
کلمات کلیدی :درسنامه ،آزمونها ،تمرينها
چکیده :مطالعات اجتماعي يک حوزه مهم يادگيري است که درباره انسان و تعامل او با محيطهاي
گوناگون ،طي زمانهاي مختلف (گذشته ،حال ،آينده) بحث ميکند .در اين کتاب بعد از آموزش
مفاهيم هر فصل با استفاده از ابزارهاي کمک آموزشي ،فعاليتها و تمرينهايي از آسان به مشکل
تدوين شده است که دانشآموز را براي پذيرش بهتر درس آماده ميکند.
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مهارت های زندگی

 .962كروبي ،سيدرضا .آموزش بازيافت (بچسبان و بياموز) .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 24 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :بهرهوري ،بازيافت ،زباله
چکیده :آموزش در قالب سرگرمي بسيار دلپذيرتر از آموزش مستقيم و خودآگاه است .مجموعه
حاضر حاوي نکتهها و توصيههاي کوچک اما راهگشا براي حفظ محيط زيست است که با بياني
ساده و کودکانه ارائه شده است .در هر صفحه يک نکته زيستمحيطي آمده و کودکان با استفاده از
برچسبها ميتوانند پيام صفحه را کامل کنند.

 .963احدياروميه ،مريم .آموزش مهارتهاي زندگي كتاب كار ويژه دانشآموزان.
زنجان :نيكان كتاب 100 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،دستنامه
چکیده :سالمت جسمي در گرو سالمت روح است و اين مهم با آموزش و يادگيري جامع و مستمر
قابل دستيابي است .اين کتاب با استفاده از شيوههاي پوياي آموزشي ،در قالب شعر ،قصهگويي،
آزمايش ،تحقيق ،طرح مسئله و تمرين ،دانشآموزان را براي فراگيري مهارتهاي حل مسئله ،تفکر
نقاد ،خودشناسي ،مديريت استرس و ديگر مهارتهاي زندگي آماده ميکند .همچنين در هر بخش
با طرح سواالتي ،مهارتهاي فراگير به صورت غير مستقيم به چالش کشيده ميشود.
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 .964سيلور استاين ،الوين[ ...وديگران] از خطر ايمن باشيم! .محمدرضا كياننژاد .تهران:
تيمورزاده /طبيب 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :ايمني ،خطر ،سالمتي
چکیده :همه ما معمو ًال با خطرهاي زيادي مواجهيم ،اما اگر خطرها را بشناسيم و بدانيم چگونه
با آنها روبهروشويم ،ميتوانيم جلوي آنها را بگيريم و بيشتر ايمن بمانيم .اين كتاب به كودكان
ميآموزد براي حفظ ايمني در خانه ،هنگام بازي ،در خيابان و جاده ،مدرسه ،برخورد با مردم و
وضعيتهاي اضطراري ،چگونه رفتار كنند .كتاب دو فعاليت براي درك بهتر موضوع دارد .نمايهاي
الفبايي نيز در انتهاي كتاب آمده است.

 .965ريسنر ،مالي .باب اسفنجي سبز ميشود .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :داستانها ،ادبيات کودکان ،بازيافت ،منابع طبيعي
چکیده :آموزش غيرمستقيم همراه با بازي براي کودکان بسيار موثرتر از آموزش مستقيم است .در
اين کتاب مشکالت زيستمحيطي حاصل از تجمع زبالهها و هدررفت منابع طبيعي در قالب داستان
بازگو ميشود .در ابتداي کتاب درباره فوايد بازيافت نکتههايي به بزرگترها يادآوري شده تا بتوانند
بهتر به پرسشهاي کودکان پاسخ دهند.

 .966فيكس ،الكساندرا .حفظ محيط زيست :باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف
فلزات .الدن مقيمي اسكويي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :بازيافت ،صنايع فلزي ،بهرهوري
چکیده :اين کتاب با زبان ساده به کودکان ميآموزد که فلزات از کجا استخراج ميشوند ،چطور
توليد و مصرف ميشوند و پسماندهاي فلزي چه تاثيري بر محيط زيست دارند .همچنين روشهاي
بازکاهي و بازيافت اين ماده و چگونگي کاهش پسماندها به آنها يادآوري ميگردد.
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 .967فيكس ،الكساندرا .حفظ محيط زيست :باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف
مواد غذايي .الدن مقيمي اسكويي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :بازيافت ،صنايع غذايي ،خوراكي
چکیده :در خانه يا در مدرسه ميتوان مواد غذايي کمتري هدر داد؛ فقط کافي است به حد الزم
غذا بکشيم و غذا را کامل بخوريم .کتاب حاضر دربردارنده راهکارهاي عملي براي ارتقاي فرهنگ
مصرف خوراکيها و جلوگيري از هدررفت مواد غذايي است .نگارنده با زباني ساده آثار زيانبار
پسماندها ،راههاي بازمصرف مواد خوراکي و تفاوت منابع تجديدپذير و تجديدناپذير را بازگو ميکند.

 .968فيكس ،اكساندرا .حفظ محيط زيست :باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي درمصرف آب.
مينا سليمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :بازيافت ،منابع زميني ،آلودگيها
چکیده :مجموعه حاضر با زبان ساده اهميت آب در زندگي موجودات زنده را به کودکان يادآوري
ميکند .اين اثر به کودکان ميآموزد که آب چگونه از رودخانهها و درياچهها وارد خانههاي ما ميشود
و پس از راهافتن به فاضالب ،چه سرنوشتي را انتظار ميکشد .کودکان همچنين از عواقب هدر دادن
آب و راههاي کاهش هدر رفت آب مطلع ميگردند.

 .969موريس ،نيل .بازيافت .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 ،1392 ،
ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان ،بهرهوري ،زباله
چکیده :فرهنگ مصرف صحيح انرژيها و تالش براي دستيابي به انرژيهاي جايگزين از
سنين کودکي بايد به نوآموزان آموخته شود .کتاب پيش رو دربردارنده واقعيتهايي درباره بازکاهي،
بازمصرف و بازيافت زبالههاست که با زبان ساده و قابل فهم نگارش يافته است .مطالب آموزنده در
قالب فعاليت ،سرگرمي و واژهنامه توصيفي از ديگر بخشهاي کتاب است.
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 .970شوارتز ،ليندا .بچهها مواظب باشيد .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 116 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :ايمني ،ادبيات کودکان ،حوادث
چکیده :اين کتاب شامل راهنماي ايمني کودکان و آشنايي با موقعيتهاي خطرناک در محيط
خانه ،مدرسه ،خيابان و در خودرو است .ذيل هر عنوان ،هم به روشهاي پيشگيري و هم به راه
حلهاي مشکالت مزبور اشاره شده است .آموزش رعايت نکتههاي کوچک هنگام ليزخوردن در
حمام ،شکستهشدن ليوان ،زلزله ،آتشسوزي و ...از جمله مطالب کتاب است.

 .971دراموند ،آلن .جزيرهي انرژي .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران،1393 ،
 36ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم تا ششم
کلمات کلیدی :مصرف انرژي ،انرژيهاي تجديدپذير ،محيط زيست
چکیده :حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از انرژيهاي روي زمين ،از موضوعات مطرح دنياي
كنوني است .كتاب «جزيره انرژي» درباره مردم جزيرهاي در دانمارك است كه با تدبير شخصي به
نام سورن هرمانسن ،توانستند نيروي باد را مهار كنند و حتي در توليد انرژي خودكفا شوند .محتواي
كتاب به صورت داستاني تنظيم شده است ،اما در بخشهايي از كتاب ،اطالعاتي درباره انر ژيهاي
تجديد پذيرو تجديد ناپذير ،انرژي باد ،گرمايش زمين و صرفهجويي در مصرف انرژي نيز به مخاطب
داده ميشود.
 .972لولين ،كلر .چرا بايد با دوستانم سهيم باشم؟ .مرجان حاجيبابايي .تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :سهيمشدن ،تقسيمكردن ،كارگروهي
چکیده« :سيهم بودن و تقسيم كردن» عملي است كه معمو ًال براي كودكان سخت است .كتاب
پيش رو با تصاوير جالب و متن ساده ،موقعيتهايي را به تصوير ميكشد كه كودكان بياموزند،
شريك شدن نوعي بخشش است و به اين ترتيب ميتوان با ديگران دوستي كرد .در صفحات
پاياني ،نكتههايي به والدين و معلمان پيشنهاد ميشوند كه در استفاده هر چه بهتر از كتاب به آنها
كمك ميكند .فعاليتهايي نيز پيشنهاد ميشود تا بچهها با انجام دادن آنها ،به صورت عملي،
همراهي و كار گروهي را بياموزند.
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 .973لولين ،كلر .چرا بايد به ديگران كمك كنم؟ .مرجان حاجيبابايي .تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :كمك كردن ،روابط اجتماعي ،كار گروهي ،مسئوليتپذيري
چکیده :كمك كردن به ديگران يكي از راههاي برقراري ارتباط بين انسانهاست .اين كتاب
اهميت كمك كردن به ديگران را توضيح ميدهد .بر عهده گرفتن نقشي در خانواده ،كودكان را
براي فعاليت در جامعه آماده ميكند .در صفحات پاياني كتاب ،والدين و معلمان با پيشنهادهايي
براي همراهي بچهها در خواندن متن آن روبهرو ميشوند .فعاليتهايي نيز پيشنهاد ميشود تا
بچهها با انجام دادن آنها به صورت عملي ،فايده كمككردن به ديگران و كمك گرفتن از آنها
را درك كنند.
 .974لولين ،كلر .چرا بايد خوب غذا بخورم؟ .مرجان حاجيبابايي .تهران :تيمورزاده ،طبيب،
 36 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :غذاخوردن ،مواد غذايي ،سالمتي
چکیده :كتاب پيشرو با تصاوير جالب و متن ساده ،اهميت داشتن رژيم غذايي سالم را در كنار
لذت بردن از غذاهاي خوب و متنوع ،به كودك ميآموزد .در صفحات پاياني ،نكتههايي به والدين
و معلمان پيشنهاد ميشود كه در استفاده هر چه بهتر از كتاب به آنها كمك ميكند .فعاليتهاي
عملي متنوع مثل تهيه فهرست مواد غذايي غذاهاي خانه و رستوران ،نوشتن و تهيه برنامه غذايي
مناسب توسط خود بچهها ،از جمله ويژگيهاي مثبت كتاب هستند.

 .975لولين ،كلر .چرا بايد خوب گوش كنم؟ .مرجان حاجيبابايي .تهران :تيمورزاده ،طبيب،
 36 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :گوش كردن ،روابط اجتماعي ،مهارتهاي اجتماعي
چکیده« :خوب گوش كردن» مهارتي است كه به كودكان كمك ميكند در برقراري رابطه با
ديگران و محيط اطراف بهتر عمل كنند .كتاب حاضر با تصاوير جالب و متن ساده ،موقعيتهايي
را به تصوير ميكشد تا كودكان تأثير خوب گوش كردن را در زندگي حس كنند .در صفحات پاياني،
نكتههايي به والدين و معلمان پيشنهاد ميشود.
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 .976گرين ،جن .چرا بايد در مصرف آب صرفهجويي كنم؟ .سارا آرينمهر .تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :صرفهجويي ،آب ،محيط زيست
چکیده :آب يكي از منابع با ارزش انرژي است و صرفهجويي در مصرف آن ،براي حفظ محيط
زيست الزم است .اين كتاب با تصاوير جالب و متن ساده ،اهميت صرفهجويي در مصرف آب را به
كودكان نشان ميدهد .در صفحات پاياني كتاب ،نكتههايي به والدين و معلمان پيشنهاد ميشود.
فعاليتهايي نيز پيشنهاد ميشود تا بچهها با انجام دادن آنها به صورت عملي در مصرف آب
صرفهجويي كنند.

 .977گرين ،جن .چرا بايد در مصرف انرژي صرفهجويي كنم؟ .مرجان حاجيبابايي.
تهران :تيمورزاده /طبيب 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :انرژي ،صرفهجويي ،محيط زيست
چکیده« :انرژي» و چگونگي مصرف آن ،يكي از نكاتي است كه براي حفظ محيط زيست بايد به
آن توجه شود .كتاب پيش رو با تصاوير جالب و متن ساده ،نكاتي را درباره منابع انرژي مثل زغال
سنگ ،نفت ،گاز طبيعي و سوختهاي فسيلي به مخاطبان ميآموزد .كودكان با راهنمايي اين كتاب
ميتوانند وسايلي را كه با انرژي كار ميكنند ،به خوبي بشناسند ،درباره تبديل انرژي بيشتر بدانند.
در صفحات پاياني ،نكتههايي به والدين و معلمان پيشنهاد ميشود كه در استفاده هر چه بهتر از
كتاب به آنها كمك ميكند.
 .978گرين ،جان .چرا بايد زبالهها را بازيافت كنم؟ .مرجان حاجيبابايي .تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :بهرهوري ،بازيافت ،ادبيات کودکان
چکیده :بخشي از مراحل پيشرفت علمي کودکان ،پرسيدن سوال و آموزش مطالبي درباره خودشان
است .اين کتاب با تصاوير جالب و متن ساده و روان اهميت بازيافت زبالههايي مثل کاغذ ،پالستيک
و شيشه را نشان ميدهد .در هر صفحه از کتاب کودکان نحوه بازتوليد مواد ديگر از باقيمانده
زبالهها را ميآموزند.
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 .979گرين ،جن .چرا بايد مواظب طبيعت باشم؟ .مليحه اسماعيلي .تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :طبيعت ،آلودگي ،حفاظت
چکیده :موجودات زنده براي زندگي به طبيعت سالم احتياج دارند؛ هواي پاك ،آب تميز و فضاي
سالم .مخاطب با خواندن اين كتاب ميآموزد كه حتي زبالههاي خانگي و شهري نيز طبيعت ،هوا،
آب و خاك را آلوده ميكنند .كودكان با راهنمايي اين كتاب ميتوانند به صورت عملي با يادگيري
مواردي درباره طبيعت ،به حفظ و سالمت آن كمك كنند .در صفحات پاياني كتاب ،نكتههايي به
والدين و معلمان پيشنهاد ميشود كه در استفاده هر چه بهتر از كتاب به آنها كمك ميكند.

 .980استانگل ،جين .چي باعث ميشود كه تو سرفه كني،عطسه كني،سكسكه
كني ،آروغ بزني ،چشمك بزني ،خميازه بكشي ،عرق كني و بلرزي؟ .شيما خلفبيگي.
تهران :تيمورزاده /طبيب 48 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا ششم
کلمات کلیدی :سالمتي ،عطسه و سرفه ،عرقكردن
چکیده :وقتي سرما ميخوريم ،يا يكي از اعضاي بدن ما درد ميكند ،متوجه اهميت سالمتي و تأثير
خوب آن در زندگي ميشويم .كتاب حاضر كمك ميكند با دانستن بيشتر درباره علتبعضي بيماريها و
راههاي پيشگيري از آنها ،مراقب سالمت خود باشيم .مخاطب اين كتاب درباره اعمال غيرارادي بدن مثل
سرفهكردن ،خميازه كشيدن ،عرق كردن و لرزيدن ،نكات جالبي ميآموزد .فعاليتهايي نيز پيشنهاد شدهتا
كودك با انجام دادن آنها مطالب را بهتر درك كند.
 .981آغاسي ،مارتينه .دست براي زدن نيست .نگار عجايبي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،ادبيات کودکان ،مهارتهاي حرکتي
چکیده :يکي از مهمترين و تاثيرگذارترين آموزشهاي اخالقي به کودکان ،تعهد به انجام کارهاي
صلحآميز و پرهيز از خشونت است .کتاب حاضر حاوي پيامهايي از عشق ،مهرباني ،درک متقابل،
مسئوليتپذيري ،شکيبايي ،شجاعت و پايداري است که کودکان را در تنظيم رفتار اجتماعيشان
ياري ميرساند و به آنها روشهاي ارتباط دوستانه و پرهيز از خشونت را ميآموزد.
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 .982باركر ،دن .راهنماي آزادانديشي .شهرزاد فتوحي .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 59 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :ادبيات نوجوانان ،حقوق بشر ،داستانهاي کوتاه
چکیده :احترام به حقوق انسانها از جمله آدابي است که در سنين پايين بايد آموخته شود .کتاب
حاضر با تصاوير شاد و بيان داستاني ،نوجوانان را در زمينه اصول احترام متقابل و رفتار اخالقمدار
به تفکر وا ميدارد .داستان اين کتاب به گونهاي نگاشته شده که بر توانايي انديشيدن نوجوانان،
جستوجوي اطالعات و اهميت استدالل و پرسش تاکيد دارد.

 .983گودستاين ،فيليس كافمن /ورديك ،اليزابت .رفيق از زورگوها نترس! شجاع باش.
ژاله نويني .تهران :ايرانبان 120 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :مقابله با زورگويي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،شجاعت
چکیده :در کتاب حاضر ،همراه با تصويرهاي کاريکاتوري به موضوع زورگويي پرداخته شده است.
نقشهاي مختلف در قلدري و زورگويي ،داليل زورگويي،روش مقابله با زورگويي و نکات مهمي
درباره احترام به ديگران ،کار گروهي و تفاوت بين افراد تماشاچي و شرافتمند و روش عملکرد
آنها بيان شده است .کتاب با هدف آشنا کردن کودکان و نوجوانان با زورگويي و ارائه روشهاي
پيشگيري و مقابله با زورگويي تهيه شده است.

 .984رومين ،ترور /ورديك ،اليزابت .رفيق ...استرس نداشته باش! آروم باش .ژاله
نويني .تهران :ايرانبان 104 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :مهارتهاي زندگي ،روانشناسي کودک ،خودآگاهي
چکیده :استرس و ناآرامي يکي از مشکالتي است که باعث کند شدن فرايند يادگيري و تحليل
استعدادها ميگردد .در اثر پيش رو بعد از تست استرسسنجي که با زباني کودکانه و ساده ارائه شده،
ماهيت و کارکرد رواني اضطراب در کودکان بررسي و انواع اضطراب معرفي ميشود .در هر بخش
با شرح موقعيت استرسزا راهکارهاي عملي غلبه بر تنش رواني و تمرينهايي براي داشتن ذهن
آرام به کودکان و نوجوانان ارائه ميگردد.
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 .985اسپلند ،پامال /ورديك ،اليزابت .رفيق ...بيادب نباش! با نزاكت باش .ژاله نويني.
تهران :ايرانبان 120 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
كلمات كليدي :آداب معاشرت ،فرهنگ و ادب،مهارتهای زندگی
چكيده :آداب معاشرت از مهارتهای اصلی مورد نیاز برای ورود به اجتماع است و آگاهی از آن
برای مورد قبول بودن در اجتماع بسیار ضروری است .این کتاب حاوی تمرینها و فعالیتها و
داستانهایی است که رفتار مودبانه و صحیح در زمان صحبت کردن ،خمیازهکشیدن ،رفتن به
دستشویی ،غذاخوردن و ...را به کودکان میآموزد.

 .986ورديك ،اليزابت /ليزوسكيس ،مارجوري .رفيق ...عصباني نباش! خونسرد باش .ژاله
نويني .تهران :ايرانبان 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :مهارتهاي زندگي ،روانشناسي کودک ،خودآگاهي
چکیده :تندخويي يکي از خصوصيات اخالقي منفي است ،اما با تمرين ميتوان راههاي مقابله با
خشم را فراگرفت .کتاب حاضر با بياني ساده و زباني کودکانه مشکالت مربوط به تندخويي را براي
کودکان شرح ميدهد و در ادامه ،راهکارهاي مقابله با عصبانيت و مديريت خشم و نيز تمرينهايي
براي جلوگيري از عصبانيت زودهنگام به کودکان و نوجوانان ارائه ميگردد.

 .987اسپلند ،پالما /ورديك ،اليزابت .رفيق...دقيقه نودي نباش! منظم باش .ژاله نويني.
تهران :ايرانبان 104 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
كلمات كليدي :نظم ،مهارتهای زندگی ،رفتار اجتماعی
چكيده :داشتن انگیزه و نظم در انجام کارها اولین گام برای موفقیت است .این کتاب حاوی 20
روش کاربردی برای ترک عادت دقیقهنودی بودن و ایجاد انگیزههای روانی برای رفتن به سوی
تنظیم زمانی در انجام امور است .در کتاب  12دلیل عمده برای عقب انداختن کارها و  12راهکار
برای غلبه بر این عوامل آمده است.
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 .988فاكس ،جانتاس .رفيق...شلخته نباش! مرتب باش .ژاله نويني .تهران :ايرانبان،
 108 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
كلمات كليدي :مهارتهای زندگی ،داستانها ،روانشناسی کودک
چكيده :این کتاب حاوی تمرینها و راهکارهایی است که به کودکان کمک میکند میز ،کمد و
ش داده شده برای تقویت دقت ،آموزش
کولهپشتی مرتب و منظمی داشته باشند .مهارتهای آموز 
بهتر ،تمرکز ،یادداشتبرداری و مدیریت زمان تدوین شده است.

 .989ورديك ،اليزابت .رفيق...مثل غارنشينها نباش! با كالس باش .ژاله نويني .تهران:
ايرانبان 128 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :ششم
كلمات كليدي :مهارتهای زندگی ،رفتار اجتماعی ،آداب معاشرت
ت یافتن به احساس خوب
چكيده :اين کتاب دربردارنده فعالیتها و تمرینهایی است که برای دس 
و لذت بردن در اجتماع تدوین شده است .در کتاب  5هدف بزرگ برای داشتن رفتار بهتر 5 ،راه
ساده برای رسیدن به آن اهداف و روشهای ایجاد انگیزه برای بهبود رفتار اجتماعی آموزش داده
شده است.

 .990گاليه ،ركسان ماري .زمين بيمار ما .صبا رفيع .تهران :شركت انتشارات فني ايران،1392 ،
 24ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم و سوم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان ،طبيعت ،شعر
چکیده :نگارنده در کتاب پيش رو با زباني شاعرانه و تصاوير خيالانگيز کودکان را با مشکالتي
که انسانها براي طبيعت و سياره زمين بهوجود آوردهاند آشنا ميکند .محتواي شعرها کودکان را به
تالش براي نجات وضعيت ناگوار زمين و رفع آلودگيهاي مختلف تشويق ميکند.
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 .991روزنبري ،ويرا .مهارتهاي زندگي :سارا به دندانپزشكي ميرود .هايده كروبي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 32 ،1393 ،ص ،بياض
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :روانشناسي کودک ،داستانها ،بهداشت دهان و دندان
چکیده :تنها گذاشتن بچهها در رويارويي با مشکالت ،ناهنجاريهاي رواني و اجتماعي زيانآوري
به دنبال دارد .در اين کتاب داستان کوتاه و کودکانهاي با موضوع مراجعه به دندانپزشک آمده که
طي آن کودک نحوه صحيح رفتار در محيطهاي درماني را ميآموزد.

 .992كتاب هاي سبز :صرفهجويي در مصرف انرژي .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :بهرهوري ،ادبيات کودکان ،انرژي
چکیده :کتاب حاضر حاوي بهترين راهکارها براي کنترل انرژي و بهينه مصرف کردن آن است.
در بخش اول درباره مصرف انرژي و مشکالت ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي بحث شده
است .موضوع بحث در فصلهاي بعدي ،مصرف انرژي در خانه و چگونگي صرفهجويي در آن است.

 .993كتاب تمرين بيمهاي نيما .مليحه منصوري .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي
ايران 20 ،1392 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان ،بيمه ،بازيها و سرگرميها
چکیده :آشنايي با سازوکارها و تعهدات و قوانين اجتماعي در سالهاي کودکي ميتواند به نونهاالن
بينش اجتماعي ويژهاي ببخشد .در اين اثر در قالب داستان و با زباني بسيار ساده ،ماهيت انواع بيمه
و علت وجود خدمات بيمه براي کودکان شرح داده شده است .همچنين فعاليتها و بازيهايي نيز
براي ايجاد نشاط در آموزش در نظر گرفته شده است.
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 .994شوارتز ،ليندا .مارمولك و بازيافت .حميدرضا بلوچ .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 36 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان،زباله ،بهرهوري
چکیده :براي داشتن زندگي سالم بايد محيط زيستي سالم داشته باشيم و براي داشتن محيطي
سالم بايد از انباشت زباله بپرهيزيم .در اين کتاب کودکان با مواد قابل بازيافت در طبيعت و روشهاي
بهرهگيري از مواد بازيافت شده آشنا ميشوند .آنها همچنين ميآموزند که با تفکيک زباله ،استفاده از
اجناس با بستهبندي کمتر و صرفهجويي در مصرف ،در حفظ طبيعت موثر باشند.

 .995بتل ،الي .مايكل كرافت از سرزمين بازيافت .شهرام رجبزاده .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 32 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان ،زباله ،بهرهوري
چکیده :در اين کتاب مشکالت محيط زيست و روشهاي بازيافت زبالهها در قالب شعر و داستان
خيالانگيز براي کودکان بازگو ميشود .در خالل داستان ،نوآموزان با خطرهاي مواد شيميايي و
زبالهها و تأثير منفي آنها بر طبيعت و محيط زيست آشنا ميشوند و روشهاي کنترل روند توليد
زباله را ميآموزند.

 .996فعال ،اعظم /آقاجاني ،نيره .مفاهيم اجتماعي و خالقيت .تهران :فعال40 ،1393 ،
ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول
کلمات کلیدی :مهارتهاي زندگي ،شهروندان ،روانشناسي کودک ،نقاشي
چکیده :هر کودک داراي فرديتي مختص به خود است و بايد مورد تکريم و احترام قرار گيرد .در
اين کتاب عالوه بر تصويرسازي تجربههاي کودک و تعامل او با محيط ،مفاهيمي ارائه شدهاند که
تفکر منطقي را در او رشد ميدهد و راه صحيح حل مسئله را با توجه به حرکت از مفاهيم عيني به
ذهني و ساده به دشوار به کودک آموزش ميدهد.
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 .997گودرزوند ،چگيني .منابع طبيعي ،سرچشمهي حيات .قزوين :سايه گستر،1392 ،
 40ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :منابع طبيعي ،نهضت سوادآموزي ،حفاظت محيط زيست
چکیده :کتاب پيش رو حاوي متنهاي کوتاهي به زبان ساده و قابل فهم براي سوادآموزان است
که با محوريت تاکيد بر حفظ جنگلها و نگهداري از طبيعت نگارش و تدوين شده است .در پايان
کتاب چند سخن از بزرگان دين و ائمه اطهار درج شده است.

 .998سلحشور ،ماندانا .مهارتهاي درسخواندن .تهران :فراروان 164 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشآموز ، ،معلم ،والدين
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :روانشناسي ،برنامهريزي درسي ،مطالعه
چکیده :مهارت درسخواندن به ما کمک ميکند تا انگيزه موفقيت و پيشرفت را در خود تقويت
کنيم .در اين جستار نکتههاي اساسي و قابل توجه براي مطالعه و بهخاطرسپاري مفاهيم درسي
با زبان ساده معرفي شده است .روشهاي يادگيري ،انواع سبکهاي مطالعه ،راهکارهاي تقويت
حافظه و شناخت عادتهاي مطالعه از مطالب کتاب است.

 .999اسالويچ ،استيو .نگهبانان طبيعت .تهران :شركت انتشارات فني ايران 48 ،1393 ،ص،
وزيري
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :سرگرميها ،بازيهاي آموزشي ،نقاشي
چکیده :کتاب پيش رو حاوي مجموعهاي از سرگرميها و بازيهاي آموزشي است که محتواي
شناخت طبيعت و جانوران را در بر دارد .در هر صفحه عالوه بر يک يا دو سرگرمي ،تصاويري براي
رنگآميزي و تمريننقاشي کودکان نيز گنجانده شده است.
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 .1000مكلكلن ،پاتريشيا .همه مرا دوست دارند .نصرت مسرور .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :اول و دوم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان ،خودآگاهي ،داستانهاي کوتاه ،اعتمادبهنفس
چکیده :يکي از اصول سالمت روان اين است که افراد به نقاط ضعف و قابليتهاي خود واقف
باشند .در اين کتاب سعي شده مفهوم دوست داشته شدن توسط ديگران در قالب داستان به کودکان
آموزش داده شود .نگارنده در قالب جملههاي کوتاه داستاني اين مفهوم را منتقل ميکند که انسانها
در عين داشتن نقصها و کاستيهايشان دوستداشتنياند.

دوره آموزش ابتدايي  /17هنر 369

هنر

 .1001ساهر ،حميد .آتش در دل تاريكي .تهران :دنياي نو 484 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آفرينش هنري ،روانشناسي کودکان ،آفرينندگي
چکیده :اثر حاضر پژوهشي باليني در باب آفرينشهاي خالقانه کودکان در جريان بازيها و
سرگرميها است .اين اثر حاصل گزارش زنده کالسها ،گفتگوها ،ويژگيهاي آثار هنرجويان و
مصاحبهها است .در جاي جاي کتاب نمونه نقاشيهاي کودکان به صورت رنگي همراه با پژوهش
باليني مرتبط و تحليلهاي روانکاوي هر پژوهش آمده است.

 .1002تبريزي ،رضا .آموزش خط تحريري فارسي چهارم دبستان .تهران :قدياني،
 144 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :الفبا ،امال و نگارش ،خط نستعليق ،خوشنويسي
چکیده :مبناي آموزشي اين مجموعه روش الگوبرداري و کاربرد صحيح خط تحريري است .در
اين اثر اجراي حروف و اتصاالت واژگان مطابق با اصول و قواعد نستعليق آموزش داده شده است.
کودکان بعد از فراگيري هر درس ميتوانند دوبار آن درس را تکرار و تمرين کنند.
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 .1003روكا ،نوريا .تئاتر .مهناز نوروزي .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 36 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :نمايش ،هنرهاي ديداري ،دايرئالمعارفها
چکیده :اين کتاب کودکان را با دنياي تئاتر ،انواع مختلف آن ،کارهاي الزم براي اجراي نمايش و
دکور صحنه و لباس و ...آشنا ميکند .مطالب کتاب همچنين ميتواند راهنمايي براي والدين باشد
تا به کودکان براي اجراي نمايشهاي خانگي و کوچک کمک کنند.

 .1004بابايي ،فرزانه .خاطرات چوبي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1392 ،
 32ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :مواد و روشهاي آموزشي ،کاردستي ،هنر
چکیده :پوست درخت بسيار نرم است و ميتوان آن را با قيچي نهچندان تيز برش زد ،يا حتي
اشکال طبيعي روي آن يافت و از ديگر شکلها آن را جدا کرد .در کتاب حاضر کاردستيهاي
گوناگوني که با پوست يا چوب درختان و الياف طبيعي ميتوان درست کرد معرفي شده است .در
هر صفحه يک شکل متفاوت بدون توضيح آمده و کودکان با الهامگيري از تصاوير ساده ميتوانند
شکل مورد نظر را بسازند .کتاب با هدف تقويت استعدادهاي هنري کودکان تدوين شده است.

 .1005حسينپور ،ربابه .زيبا ،سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي چهارم
دبستان (خوانداري) .تهران :پويانما 136 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :چهارم
کلمات کلیدی :خوشنويسي و امال ،خط فارسي ،تمرينها
چکیده :اولين قدم در يادگيري خوشنويسي داشتن عالقه ،صبوري ،تکرار و تمرين است .کتاب
حاضر کوششي است براي آموزش هنر نگارش خط تحريري نستعليق که با شيوهاي آسان و
کاربردي تدوين گرديده است .هنرآموزان در گام نخست اجراي حروف و اتصاالت را ميآموزند و در
ادامه ،بازنويسي درسهاي کتاب خوانداري به خط تحريري را تمرين ميکنند.
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 .1006حسينپور ،ربابه .زيبا ،سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي سوم
دبستان (خوانداري) .تهران :پويانما 112 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :خوشنويسي و امال ،خط فارسي ،تمرينها
چکیده :ميراث دانش و فرهنگ چندهزار ساله بشر به مدد خط انتقال يافته و به ما رسيده است .اثر
پيش رو به آموزش قواعد خط نستعليق به کودکان اختصاص دارد .کتاب حاوي تمرينهايي براي
اتصال حروف و کلمات و جملهنويسي است .در حاشيههاي کتاب نيز توضيحهاي کاربردي براي
نگارش بهتر کلمهها درج شده است.

 .1007حسينپور ،ربابه .زيبا ،سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي دوم
دبستان (خوانداري) .تهران :پويانما 88 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم
کلمات کلیدی :خوشنويسي و امال ،خط فارسي ،تمرينها
چکیده :خط بزرگترين اختراع تمدن بشري است و هر چه زمان بر آن ميگذرد ،ارزش و اهميت
آن افزونتر ميشود .اثر پيش رو حاوي تمرينهايي براي آشنايي دانشآموزان با اصول و قواعد خط
تحريري و نستعليق است .اين کتاب در دو بخش تنظيم گرديده؛ بخش نخست اجراي حروف و
اتصاالت و بخش دوم بازنويسي درسهاي کتاب فارسي خوانداري است که تمرين و توجه به متن
را در دانشآموزان تقويت ميکند.

 .1008صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين اول :آشنايي .مشهد :به نشر:
کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :اثر حاضر به طرح مباني سواد بصري با استفاده از ادبيات کودک و نوجوان و آموزش
تکنيکها و شيوههاي کاربردي نقاشي اختصاص دارد و با بهرهگيري از عکس و تصوير ،فرايند
يادگيري را ساده و روان کرده است .اين اثر براي دانشآموزان  9تا  15سال مفيد است و به طرح
مباني مقدماتي و شناخت نقاشي اختصاص دارد.
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 .1009صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشي هاي قشنگ :سرزمين بيستم :نقاشي خالق.
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :هنگامي که مهارت در انجام کاري با نوآوري همراه شود ،اثر جديدي پديد ميآيد که به
آن اثر خالق ميگويند .کتاب پيش رو دربردارنده آموزش تکنيکهاي کاربردي نقاشي با بهرهگيري
از عکس و شکل است که با زبان ساده و با بياني مختصر براي نوجوانان  9تا  15سال نگارش
يافته است.

 .1010صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين پانزدهم :ماژيك تينري.
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :مهمترين ويژگي ماژيکهاي تينري اين است که رنگي تخت و يکنواخت ايجاد ميکنند
و پاک نميشوند .در اين اثر روشهاي گوناگون آفرينش تصاوير رنگي بر روي سطوح با بافت يا
ساده و نيز تکنيکهاي رنگآميزي و خلق تصاوير ترکيبي با زبان ساده و جملههاي کوتاه همراه با
شکلهاي رنگي آموزش داده شده است.

 .1011صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين پنجم :مداد شمعي .مشهد:
به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :يکي از ويژگيهاي مدادشمعي اين است که با آن سريعتر از وسايل ديگر ميتوان نقاشي
کرد .در اين کتاب تکنيکهاي گوناگون رنگآميزي با مدادشمعي روي کاغذ يا سطوح مختلف
آموزش داده شده است .همچنين روشهاي خلق تصاوير و اشکال و پديدههاي گوناگون با استفاده
از اين ابزار نقاشي نيز تشريح شده است.
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 .1012صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين چهاردهم :چاپ  .2مشهد:
به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :اگر کاغذ نقاشي را به چيزي که به رنگ آغشته شده است ،بچسبانيم و اثر آن را روي
کاغذ ايجاد کنيم ،نوعي چاپ صورت گرفته است .در اين کتاب ابزارهاي گوناگوني که بهوسيله آنها
ميتوان رنگ را روي کاغذ آورد و اثر هنري خلق کرد معرفي شدهاست و روش آفرينش نقاشي با
هر ابزار نيز توضيح داده شده است .همچنين تکنيکهاي خلق تصاوير ترکيبي ،طراحي با شيشه يا
پالستيک يا ديگر ابزارها نيز تشريح شده است.

 .1013صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين چهارم :پنجره نقاشي.
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :در هر نقاشي بسته به موضوع آن يا سليقه نقاش ،کادربندي ميتواند تغيير کند و کادر
انتخابي تاثير زيادي در نقاشي دارد .اثر پيش رو حاوي تکنيکهايي است که فضاسازي ،پرسپکتيو،
زاويه ديد و کادربندي را به نوآموزان با زباني ساده آموزش ميدهد .هر نکته به صورت مختصر و
همراه تصاوير رنگي آموزش داده شده است.

 .1014صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين دوازدهم :وايتكس .مشهد:
به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :بسياري از تصورات ما ميتواند خارج از چارچوبهاي دستوپاگير دنياي واقعي باشد.
دنياي خيال موضوع مناسبي براي نقاشي است .اثر پيش رو روشهاي استفاده از وايتکس براي
خلق نقاشي را به کودکان  9تا  15سال آموزش ميدهد .در بخشهاي کتاب ابزارهاي مورد استفاده
و کاغذ مورد نياز و طريقه استفاده از هر يک همراه با يادآوري نکتههاي ايمني تشريح شده است.
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 .1015صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين دوم :مداد رنگي .مشهد :به
نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :کودکان از نقاشي به عنوان وسيلهاي قدرتمند براي بيان عواطف و احساسات خود کمک
ميگيرند .اثر حاضر دربردارنده تکنيکهاي گوناگون نقاشي و رنگآميزي با مدادرنگي است که
با زبان ساده براي نوجوانان و کودکان  9تا  15سال نگارش يافته است .طرز رنگآميزي اشيا و
پديدهها ،تکنيکهاي خالق و برطرف کردن اشتباهها از جمل ه محتواي کتاب است.

 .1016صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين دهم :كوالژ يا تكه
چسباني .مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :هر چيزي که بتوان آن را روي نقاشي چسباند ،در شيوه تکهچسباني قابل استفاده است.
کتاب حاضر به معرفي تکنيک تکهچسباني در خلق نقاشي و چگونگي کاربرد مواد قابل استفاده در
اين زمينه اختصاص دارد .در کتاب همچنين اشتباهات رايج در کاربرد وسايل و روشهاي صحيح
خلق نقاشي نيز تشريح شده است.

 .1017بابك ،هومن /پدرام ،نگار .سرزمين سازها ،سازشناسي براي كودكان و
نوجوانان .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 88 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :ششم
کلمات کلیدی :آموزش موسيقي ،سازها ،هنر و فرهنگ
چکیده :بسياري از کودکان در سني ساز خود را برميگزينند که ديدگاه درستي درباره فيزيک،
شيوه نواختن و حتي صداي ساز ندارند .کتاب حاضر با زبان ساده ،برخي از سازهاي ايراني و ارکستر
را براي کودکان معرفي ميکند .هدف اين کتاب پايهريزي ساختار ذهني کودک درباره سازها و
شکلآنها بوده است.
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 .1018صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين سوم :ماژيك .مشهد :به
نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :نقاشي با ابزارهاي گوناگون به تقويت حس دقت و حوصله کودکان در رنگآميزي کمک
ميکند .اثر پيش رو دربردارنده آموزش نکتههاي مهم و روشهاي جديد نقاشي با ماژيکهاي
گوناگون است .هر نکته با زباني ساده و همراه با تصوير درج شده است.

 .1019صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين سيزدهم :واكس .مشهد:
به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :در بسياري از مواقع ،رنگها نقش نمادين دارند و ما با استفاده از رنگها ميتوانيم به
صورت گستردهتر و سادهتر مفاهيم را منتقل کنيم .در اثر حاضر روشهاي آفرينش نقاشي با استفاده
از واکس ،ابزارهاي پيادهسازي تکنيک و صفحهها و ورقهاي مختلف براي خلق اين نوع نقاشي با
کمک تصاوير و با ادبياتي ساده و روان آموزش داده شده است.

 .1020صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين شانزدهم :خط و كپي.
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :يکي از عوامل موثر در زيبايي يک تصوير ،خط است .دانشآموزان  9تا  15سال در اين
اثر روشهاي کاربردي و تکنيکهاي برتر استفاده از خطوط موازي ،صاف ،مورب و شکسته در
نقاشي را ميآموزند .همچنين روشهاي خلق اثر هنري با بهرهگيري از دستگاه کپي يا پرينت و
تلفيق نقاشيها نيز تشريح شده است.
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 .1021صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشي هاي قشنگ :سرزمين ششم :دنياي زيباي
رنگها .مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :داليل مختلفي وجود دارد که ميتواند نقاشي را جذاب و دلنشين کند و يکي از مهمترين
دليلها رنگ است .در کتاب پيش رو ماهيت رنگهاي اصلي در دنياي نقاشي و دنياي نور معرفي
شده و رنگهاي حاصل از ترکيب آنها نيز معرفي گرديده است .تضادهاي فام ،مکمل ،تيره و روشن
و رنگهاي خنثي از ديگر مباحث کتاب است.

 .1022صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين نوزدهم :نقاشي ديواري.
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :نقاشي ديواري از جمله آثار هنري جذاب و باارزشي است که ميتواند از چارچوب دفتر
نقاشي و محيط خانه بيرون برود و تزئينکننده خيابان و معابر عمومي باشد .در اثر حاضر مراحل
تشکيل گروههاي نقاشي ،تقسيم کار و تهيه وسايل و شروع نقاشي توضيح داده شده است .همچنين
نکتههاي اصلي و تکنيکهاي اساسي آن نيز با زباني ساده شرح داده شده است.

 .1023صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين نهم :اكولين .مشهد :به نشر:
کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :اکولين جوهر رنگي شفافي است که به آساني با آب ترکيب ميشود و وسيله مناسبي براي
نقاشي است .اثر حاضر دربردارنده آموزش شيوه نقاشي با اکولين و بکارگيري تکنيکهاي کاربردي
و ساده در خلق آثار نقاشي با اين نوع جوهر است .در کتاب همچنين خطاهاي رايج در کاربرد اين
تکنيک و راهنماي حذف اين خطاها آمده است.
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 .1024صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين هجدهم :نقاشي پازل.
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :نقاشي گروهي يک فعاليت هنري باارزش است و به کودکان کمک ميکند تا با دوستان
خود ارتباط بهتري برقرار کنند .اثر حاضر حاوي آموزش روشهاي خالق براي آفرينش گروهي
نقاشي تکهاي (پازل) است که با زباني ساده و بياني مختصر براي نوجوانان و کودکان  9تا  15سال
تدوين شده است .در بخشهاي گوناگون مراحل تقسيم کار ،تهيه وسايل مورد نياز و روش انجام
کار تشريح شده است.

 .1025صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين هشتم :آبرنگ .مشهد :به
نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :آبرنگ از وسايل معروف نقاشي است و خيلي از نقاشان در سراسر دنيا از آن استفاده
ميکنند .در کتاب حاضر شيوههاي چهارگانه نقاشي آبرنگ و ديگر تکنيکهاي تلفيقي در
رنگآميزي با اين ابزار با زباني کودکانه و جملههاي کوتاه تشريح شده است .در ابتداي کتاب نيز
وسايل مورد نياز براي اين نوع نقاشي معرفي شده است.

 .1026صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين هفتم :گواش .مشهد :به
نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :نقاشي ،آفرينندگي ،طراحي
چکیده :گواش ماده رنگي خوبي براي خلق آثار زيباي نقاشي است .در اين اثر کودکان و نوجوانان
راههاي استفاده از گواش در رنگآميزي انواع نقاشي را ميآموزند .تکنيکهاي کاربردي براي
استفاده از گواش ،ترکيب رنگها ،استفاده از آب و ...نيز در اين اثر توضيح داده شده است.
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 .1027صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين هفدهم :نقاشي گروهي.
مشهد :به نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :نقاشي گروهي نياز به همفکري ،همکاري ،صميميت و گذشت همه افراد گروه دارد،
در غير اين صورت نتيجه مطلوب نخواهد بود .اين اثر با تکيه بر سواد بصري کودکان ،شيوههاي
کاربردي براي خلق نقاشي در گروه همساالن را با بهرهگيري از تصاوير رنگي و ادبياتي قابل فهم
آموزش ميدهد .مطالب کتاب براي دانشآموزان  9تا  15سال مفيد است.

 .1028صلواتيان ،محمدحسين .راز نقاشيهاي قشنگ :سرزمين يازدهم :چاپ  .1مشهد :به
نشر :کتابهاي پروانه 24 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :پنجم و ششم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي ،ادبيات نوجوانان
چکیده :بعضي از موضوعهاي نقاشي حاصل تجربههاي شخصي از يک اتفاق يا احساس
است که بهرهگيري از تکنيکها در انتقال آن حسها تاثيري غيرقابل انکار دارد .کتاب پيش رو
روشبکارگيري ابزارهاي ساده و طبيعي براي ايجاد رنگ روي کاغذ و خلق نقاشي چاپي را با زبان
ساده و تصاوير رنگي آموزش داده است.

 .1029روكا ،نوريا .سينما .مهناز نوروزي .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 36 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :سوم تا ششم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،هنر و فرهنگ ،فيلمسازي
چکیده :در کتاب حاضر به زبان ساده و کودکانه مراحل مختلف ساخت ،تدوين و مونتاژ فيلم
توضيح داده شده است .عالوه بر شکلهاي رنگي ،در جاي جاي کتاب فعاليتها و سرگرميهاي
عملي براي درک بهتر روند فيلمسازي براي کودکان در نظر گرفته شده است.
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 .1030عظيمي ،هدي .عروسكهاي انگشتي ،راهي به سوي قصهگويي ،بازي و
خالقيت .تهران :موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان 80 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نمايش عروسكي ،عروسكهاي انگشتي ،قصهگويي
چکیده :همراه كردن كتابخواني با فعاليتهاي نمايشي ،براي كودكان جالب و سرگرم كننده
است؛ خصوص ًا وقتي نمايش عروسكي باشد .اين كتاب ساختن عروسكهاي انگشتي را به مربيان
وكودكان ميآموزد .آنها ميتوانند نمايشهاي پيشنهادي را نيز با بچهها اجرا كنند ،عروسكها را
به نمايش درآورند و مفاهيم مورد نظرشان را به كودكان بياموزند.

 .1031سيش ،ويكتوريا .كاردستي با بادكنكها .مهناز نوروزي .تهران :اميرکبير :کتابهاي
شکوفه 32 ،1392 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :کاردستي ،بازيها و سرگرميها ،بازيهاي آموزشي
چکیده :بادکنکها نهتنها وسيلهاي براي بازي و تزيين جشنهاي کودکاناند ،بلکه ابزاري براي
ساخت کارهاي دستي نيز ميتوانند باشد .اين کتاب به کودکان کمک ميکند تا بياموزند چگونه
از بادکنکها ،چه باد شده يا باد نشده ،سالم يا بريده شده ،خالي يا پر شده از چيزي ،کاردستيهاي
خالقانه بسازند.

 .1032سيش ،ويكتوريا .كاردستي با جعبههاي مقوايي .مهناز نوروزي .تهران :اميرکبير:
کتابهاي شکوفه 32 ،1392 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :سوم تا پنجم
کلمات کلیدی :کاردستي ،بازيها و سرگرميها ،بازيهاي آموزشي
چکیده :روزانه ما کاالهاي زيادي را با بستهبنديها و جعبهها در شکلها و اندازههاي مختلف
ميخريم .با کمي قوه تخيل ميتوان از اين اشياء چيزهاي تزييني زيبايي ساخت .در اين کتاب
توضيحاتي مفصل درباره چگونگي ساخت  12کاردستي با جعبه داده شده است و براي هر کاردستي
نمونههاي مشابهي ارائه گرديده است.
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 .1033روكا ،نوريا .موسيقي .مهناز نوروزي .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه36 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :اول تا پنجم
کلمات کلیدی :سازها ،آموزش موسيقي ،نتها ،نواها
چکیده :موسيقي زبان شگفتانگيزي است که با کمک آن بدون کالم ميتوان درباره بسياري
چيزها سخن گفت .در اين کتاب مفاهيم مقدماتي و مباني موسيقي ،انواع تمهاي غمناک و شاد و
علت بهوجود آمدن حسهاي گوناگون از هر موسيقي تشريح شده است .همچنين گونههاي مختلف
ساز موسيقي در دنيا و انواع نت نيز معرفي و بررسي شده است.

 .1034نقاشيهاي عجيب و غريب از جانوران :ساعتها سرگرمي با خالقيت ،طراحي،
رنگآميزي .پريسا همايونروز .تهران :قدياني 256 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :آموزش نقاشي ،هنرهاي تجسمي ،آفرينندگي
چکیده :تمرين و ممارست در نقاشي باعث تقويت قوه خالق و استعدادهاي ديداري کودکان
ميگردد .مجموعه حاضر دربردارنده تمرينهايي براي طراحي و نقاشي با موضوعهاي متعدد است.
در هر بخش تصاويري در نظر گرفته شده که رنگآميزي خالقانه يا تغيير در سبک نقاشي را از
کودکان ميطلبد .هر تمرين با هدف تقويت قوه خالقيت و آفرينش طرحهاي جديد تنظيم شده
است.

 .1035نقاشيهاي عجيب و غريب ازآدمها :ساعتها سرگرمي با خالقيت ،طراحي،
رنگآميزي .پريسا همايونروز .تهران :قدياني 256 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوم تا پنجم
کلمات کلیدی :طراحي ،آفرينش هنري ،آموزش نقاشي ،تمرينها
چکیده :خالقيت يکي از نشانههاي انسانهاي هنرمند است .اين کتاب پر از طراحيهايي است
که به صورت عملي و هنرمندانه هنرآموزان و نونهاالن را با نقاشي خالقانه آشنا ميکند .تمرينهاي
درج شده در کتاب کودکان را عم ً
ال به دنياي خيالانگيز وارد ميکند و تکنيکهاي آفرينش هنري
را به آنها ميآموزد.

دوره آموزش ابتدايي  /17هنر 381
 .1036كيس ،كارولين /ديلي ،تسا .هنر درماني كودكان .حميرا سليمي .تهران :دنياي نو،
 432 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :معلم ،مشاور ،والدين
کلمات کلیدی :روانشناسي کودکان و نوجوانان ،هنر ،آموزش والدين
چکیده :هنردرماني روش مؤثر در تعريف و شناسايي مراحل رشد کودک با توجه به تأثير بکارگيري
خالقيت و استفاده از عناصر هنري است .طي مباحث کتاب تجربههاي باليني و عملي اين حوزه از
روانشناسي بازگو گرديده و هر يک به تفصيل بررسي شده است .توصيفهاي باليني به شناخت
بهتر ارتباط والدين و کودک ميانجامد و اختالف نسلها در پرورش کودکان و روند درمان و
پيشگيري از آسيبها را شرح ميدهد.
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نمـــــایهها
عنوان کتاب
پديد آورندگان
پايه تحصيلي
موضوع
مخاطب
كلمات كليدي
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام و نشاني ناشران
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عنوان كتاب
آب آرام و دوستانش016
آب و هوا منشأ ،ويژگيها و كاربردها646
آتش در خانه خرگوش017
آتش در دل تاريكي1001
آتشسوزي در جنگل018
آتشنشان ميشوم019
آخرين سفارش020
آدم كوچك و خوابهاي بزرگ021
آدم كوچولوي گرسنه022
آدمك زنجبيلي023
آدينهها اول ابتدايي780
آدينهها چهارم ابتدايي781
آدينهها دوم ابتدايي782
آرزوي پرواز024
آسان بخوان زيبا بنويس تقويت مهارت خواندن و درك مطلب
ويژه دانشآموزان پايه اول ابتدايي820
آفتابپرستغمگين025
آقاي سه چرخهاي026
آلوچه و سنگ027
آمبوالنس ميرانم028
آموزش امال در دبستان821
آموزش بازيافت (بچسبان و بياموز)962
آموزش خط تحريري فارسي چهارم دبستان1002
آموزش روانخواني قرآن کريم مقدماتي ويژه قرآنآموزان دوره
ابتدايي و راهنمايي913

آموزش رياضيات در دبستان530
آموزش مؤثر در كالس درس :راهبردهاي پژوهش محور براي
افزايش موفقيت دانشآموزان706
آموزش مبتني بر طنز (رهيافتي براي مربيان پيشدبستاني،
دبستاني و متوسطه اول)707
آموزش مفاهيم ساده براي كوكان531
آموزش مهارتهاي حل مسئله به كودكان براي معلمان،
مشاوران ،روانشناسان و درمانگران ويژه كودكان دوره اول
دبستان (اول تا سوم ابتدايي)708
آموزش مهارتهاي حل مسئله به كودكان براي معلمان،
مشاوران ،روانشناسان و درمانگران ويژه كودكان دوره دوم
دبستان (چهارم تا ششم ابتدايي)709
آموزش مهارتهاي زندگي كتاب كار ويژه دانشآموزان963
آموس در سرزمين تاريكي029
آن چه يك كتابدار كودك بايد بداند! چگونه يك كتابخانه پويا و
فعال داشته باشيم؟710
آنچه والدين پيشدبستانيها و كالس اوليها بايد بدانند711
آواز دايره030
آواز كالغ031
آيا اين راش است؟647
آينههاي سورنا032
ابوعبداهلل زنجاني و تاريخ قرآن914
ابي آشتي ميكند033
ابي بهترين دوستش را پيدا ميكند034
ابي پرستار بچه ميشود035
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ابيگيل پري نسيم036
اتل متل شعر پوتكا و پوتكا579
اتل متل شعر همچين و همچين580
اتو822
اثر انگشت823
احترام به ديگران037
احترام به والدين712
ادبيات تيزهوشان824
اردك و روباه038
ارزشهاي جاويدان915
ارشميدس :واضع رياضيات تطبيقي كاربردي648
اريك039
از خطر ايمن باشيم!964
از ذرهبين تا ميكروسكوپهاي معمولي649
از كجا معلوم؟040
از ماهي قلدره نترس041
ازدواج فاميلي و دو داستان ديگر042
اسب حنايي ،مجموعه شعر كودك581
استورم پري رعد وبرق043
استيلث ،پلنگ شبحگونه044
اسم من ...مثلث532
اسم من ..مربع533
اسم من ...دايره534
اطلس مصور كودكان مردم جهان954
افسانه ابيانه045
افسانه درخت خرما و بزي582
افسانه فلكاالفالك046
افسانههاي ملي هندوستان047
اكوينوس ،اسب شبحگونه048
اگر اسب بودي049...
اگر دلفين بودي050...
اگر گرگ بودي051...
اال در مدرسه052
االغ سخنگو053
الفباي موتور سيكلتسواري به زبان ساده054
امام به من لبخند نزد055
امان از دست كالسهاي فوق برنامه056
امدادگر ميشوم057
امشب بزغالهها خوابشان نميآيد058
امال را  20بگيريم سوم ابتدايي825

امال سوم دبستان826
امالي پايه اول دبستان827
امالي خالق اول دبستان :نوآوري در آموزش و تمرين امال با
شيوههاي خالق و متنوع828
امالي فارسي پايه اول ابتدايي829
انار و قاصدك059
اندر حكايت شيرين بيمه583
انديشة ناب ـ بررسي تطبيقي گزارههاي اصلي تفکر انتقادي از
نگاه صاحبنظران آن حوزه با ديدگاه اما م علي عليهالسالم713
انشاي قاتل060
انگيزش و اعتماد به نفس (با تأكيد بر جنبههاي مديريتي)714
اوضاع قاراشميش ميشود061
اولين نماز من584
اولين و مهمتريم گام آموزش قرآن916
اون چيه رو ديواره؟ ايليا بيقراره585
ايرج062
ايستگاه063
ايليا غذا نخورده بازي كرده نبرده586
اين نامه براي شماست؟064
اينترنت (به همراه كتاب كار)936
اينطوري بود! نه ،اينطوري! نه ،اينطوري! اينطوري بود! نه،
اينطوري! نه ،اينطوري!065
ايوي پري مه066
با چتري از شکوفه587
با خواهرم موتور ميرانيم067
با دو چشمم ميچشم588
با فرزندانمان در دنياي مجازي937
باب اسفنجي دست به كار ميشود :داستاني درباره زباله و
بازيافت068
باب اسفنجي سبز ميشود965
بادام شيرين830
بادبادکها069
بادبادك خيال من 589...
بادكنك زبولون070
بادهاي پاييزي ،بادهاي بهاري و دو كبوتر071
باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف فلزات966
باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف مواد غذايي967
باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي درمصرف آب968
باز هم ميتوانم :ويژه دانشآموزان سال ششم دبستان (تلفيقي از
كتابهاي درسي پايه ششم در راستاي كاربست يافتههاي طرح
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تحقيقاتي تيمز و پرلز و تحقق اهداف برنامه  EFAآموزش
براي همه783
بازوي ستاره دريايي072
بازي جديد نادي073
بازي کنيم ،شاد باشيم074
بازي و هنر آموزش رياضي535
بازيافت969
بازيهاي المپيك حشرات075
بازيهاي اماليي831
بازيهاي روز چهارشنبه010
باغ الفبا832
باغ بيانتها076
باغبان و فرشته آه077
باغي پر از ستاره917
بالهاي فرشته078
باني خرگوشه079
بپر باال080
بچهدار شدن مامان خرسه081
بچهها سالم :آشنايي با آداب سالم918
بچهها مواظب باشيد970
بچههاي سرزمين گربه082
بخوانيم و بنويسيم دوم دبستان833
بدن انسان650
برادر عقاب ،خواهر آسمان083
براي آزمون تيمز آماده شويم سؤالهاي هدفدار رياضي براي
دانشآموزان دوره ابتدايي536
برسد به دست معلم عزيزم084
برنامهريزي استراتژيك در آموزش و پرورش715
ي در عصر پست مدرن716
برنامهريزيدرس 
بزي كه بود و بزي كه نبود085
بسته آموزشي ،برنامه درسي ويادگيري اثربخش717
بفرماييد پيراشكي شيمپالو!086
بگذار بروم مدرسه ،شيمپالو!087
بگومگوي نخ و سوزن088
بلبل089
بلوطي که برگهايش را قورت داد090
بليز ،اژدهاي يخ091
بو ميکنم با بيني590
بوس بابا بزرگ092
به دنياي مجازي خوش آمديد938

به سوي روياها093
به شيريني قند094
به ماه دست بزن095
بهار چشمان تو096
بيدار شو كرم كوچولو097
بيشفعالي از تعريف تا درمان718
پادشاه خوب098
پادشاهي كه كشورش را گم كرد099
پازلهاي کن کن :تمرينات مداد ،کاغذي هدفمند011
پالي پري سرگرمي100
پاهاي تو منهاي يك591
پاياني براي يك داستان و دو داستان ديگر101
پرستوهاي زيبا102
پرسشهاي چهارگزينهاي علوم ششم -تيزهوشان651
پرل پري ابر103
پرنده قرمز104
پروانه834
پروانهها652
پرورش تفكر منطقي كودكان (تمرينات عملي)003
پرورش يادگيري مستقل ـ راهبردهاي کاربردي در مشاوره
تحصيلي براي افزايش موفقيت دانشآموز719
پريزادان درخت سيب105
پسر پرانرژي106
پسري كه غول را كشت107
پشت سر پاييز592
پليس ميشوم108
پليس و آموزش و پرورش (رويکرد تعاملي براي ارتقاي فرهنگ
ترافيک)720
پنبه شاهزاده خانم موشها109
پنج انگشتي و مدادرنگيها110
پولكهاي چوبي111
پيتر پنگوئن قهرمان112
پيراهن يادگاري113
پيري كه جوان شد114
پيغام بادبادک115
پيغام گرگ به سگ گله116
پيك آدينه پايه اول ابتدايي784
پيك آدينه پايه چهارم ابتدايي785
پيك آدينه پايه دوم ابتدايي786
پيك آدينه پايه سوم ابتدايي787
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پيك آدينه پايه ششم ابتدايي788
پيك آدينه چهارم دبستان789
پيك آدينه دوم دبستان790
پيك آدينه سوم دبستان791
پيك آدينه ششم دبستان792
پيمانشكني117
تئاتر1003
ي نشه118
تا سهنشه باز 
تاالپ ...سيب افتاد119
تام بندانگشتي120
تأثير بد121
تبيين رويکرد برنامه و محتواي کتابهاي درسي جديدالتأليف
پايه چهارم ابتدايي (قرآن ،فارسي ،مطالعات اجتماعي ،هنر و
رياضي)721
تدي جادويي من122
تراكتور ميرانم123
ترانههاي عيدنوروز براي  3تا  7سالهها593
تكنيكهاي خالقيت و مديريت تفكر722
تلخ و شيرين124
تنها خدا فهميد594
تو سرماي زمستون سوسكي و راز پنهون125
تو کي هستي؟!126
تو كي هستي اسب راه راهي127
تو ميوه درختي595
توتو ،مرغ ممتاز شماره يك128
توسعة مطالعات پژوهشي معلّمان (كاربردي كردن پژوهش)در
آموزش و پرورش723
تولد بابا بزرگ129
تولدت مبارک خانم خرسه!130
تولدت مبارك!596
توماس اديسون653
توي شكم اين گرگ چه خبر است؟131
تيزهوشان فارسي ششم ابتدايي  1000سوال793
تيزهوشان ويژه  31استان ششم ابتدايي794
جام شيشهاي و معجزه132
جانوران اينجا و آنجا133
جايي كه وحشيها هستند134
جدال در محله135
جزمين پري هديه136
جزيره آبي137

جزيره رياضي (كتاب كار و تمرين رياضي دوم ابتدايي)537
جزيرهي انرژي971
جزيرهي بيتربيتها (جلد 138)3
جزيرهي بيتربيتها (جلد139)2
جشن آتش ،علي پسر بويه140
جشن نماز :آموزش كامل نماز919
جغد دانا و الكپشت141
جك و لوبياي سحرآميز142
جمشيد143
جنجال بزرگ در زمستان سرد144
جنگ طال145
جوانمردان صحرا يعقوبليث146
جوجه خروس نادان147
جيرجيرك و عاقبت تنبلي148
جيرجيرك835
چالش هوش سطح آسان(جلد اول)724
چالش هوش سطح سخت(جلد سوم)725
چالش هوش سطح متوسط(جلد دوم)726
چتر836
چرا بايد با دوستانم سهيم باشم؟972
چرا بايد به ديگران كمك كنم؟973
چرا بايد خوب غذا بخورم؟974
چرا بايد خوب گوش كنم؟975
چرا بايد در مصرف آب صرفهجويي كنم؟976
چرا بايد در مصرف انرژي صرفهجويي كنم؟977
چرا بايد زبالهها را بازيافت كنم؟978
چرا بايد مواظب طبيعت باشم؟979
چرا پرندهها صبح به صبح آواز ميخوانند؟149
چرتكه :رياضي سوم دبستان538
چري پري كيك150
چش م به راه151
چشم گرگ152
چشمانداز پرورشي مدرسه727
چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اينترنت و تلفن همراه
محافظت كنيد728
چگونه به دانشآموزان كمك كنيم فكر كنند؟004
چگونه فرزندانمان را در رياضي موفق كنيم729
چوپان خواب ،گرگ بيدار153
چوپان دروغگو154
چه بويي داشت جوراب شيمپالو!155
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چه عاملي مانع موفقيت شماست؟ =Whats holding
you back730
ل و چهار داستان از كشكول شيخ بهايي156
چه 
چي باعث ميشود كه تو سرفه كني،عطسه كني،سكسكه
كني ،آروغ بزني ،چشمك بزني ،خميازه بكشي ،عرق كني و
بلرزي؟980
چي به چيه؟ كي به كيه؟157
حاجي فيروز من158
حجاب597
حس ميکنم با دستم598
حسني و هفت سيب سرخ159
حفظ آسان قرآن920
حفظ قرآن؛ اولويتهاي حفظ برخي از سورهها و آيات قرآن921
حلزون837
حمومک رنگها599
حيوانهاي باوفا160
خارپشت و الكپشت161
خاطرات چوبي1004
خاطرات يك قورباغه654
خاله پيره و خاله پيرتره162
خاله سوسكه كجا ميري؟163
خاله شمسي كجاست ،شيمپالو!164
خانم جوجهتيغي165
خانهاي در بهشت166
خانهي خاله پيرزن دور نيست167
خانهي خدا در كوچه ماست168
خدا تو را به ما داد169
خدايا دوستت دارم که به من بابا دادي!170
خدايا دوستت دارم که به من مامان دادي!171
خرچنگ نادان و پليكان172
خرس کوچولو و درخت آرزوها173
خرس838
ُ
خرسک پيدا کنيم174
خرسي و حسودي175
خرگوش باهوش و شير نادان177
خرگوش باهوش176
خرگوش دهمي178
خرگوش کوچولو خرس را بيدار نکني!179
خرگوش ميره مدرسه ،عاشق کالس و درسه180
خرگوشها181

خرگوشهاي بازيگوش182
خطر! جادوگران مشغول كارند!183
خنده چشمبسته184
خندههاي تربچهاي185
خواب اژدها186
خوابش نميبره187
خوابهاي پرقويي188
خواستگاري839
خواننده نسل جوان ،شيمپالو!189
خوب ،بد كدام يك؟190
ف يكسال731
ي مصر 
خوراك مغز برا 
خورشيد و سرزمينهايي كه خورشيد در آن جا ميدرخشد656
خورشيد655
خوش به حال من600
خوشبختانه شير191
خوشبختي ،چه چيز نيست؟ (چگونه خوشبخت نشويم!)732
خياط و موشها192
داد از ته گلو193
داستان دوستي194
داستانكهاي خرگوش حكيم195
داستانكهاي نخودي196
داستانها و افسانههاي تاريخي و مذهبي براي كودكان و
نوجوانان197
داستانهاي فكري براي كودكان ايراني (005)1
داستانهاي فكري براي كودكان ايراني (006)10
داستانهاي فكري براي كودكان ايراني (007)2
داستانهاي فكري براي كودكان ايراني (008)3
داستانهاي فكري براي كودكان ايراني (009)9
دامادي آقا كالغه601
دانشنامه قاتالن جنگل657
دانشنامه كودك و نوجوان بدن انسان658
دايرئالمعارف پول و زندگي955
دختر بندانگشتي198
دختر روشني :زندگينامه حضرت فاطمه زهرا (س)199
دختر کوچولو ،فرمانده سبيلو200
دخترك كبريتفروش201
دختري دارم ،شاه نداره202
دختري كه هيچ وقت اشتباه نمي كرد203
در پي شباويز204
توجوي مقبره205
در جس 
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درخت بيسکويت و چند داستان ديگر206
درخت سحرآميز و دو داستان ديگر207
درخت سخنگو208
درختي كه دلش براي زمستان تنگ شد209
دردسرهاي شاهنشاه210
درس آزمون ()1چهارم ابتدايي795
درس آزمون ()1سوم ابتدايي796
درس آزمون ()2سوم ابتدايي797
درس پژوهي733
درسنامه امامشناسي قرآني (جلد اول)؛ طرحي نو در تبيين مقام
امامت براساس نگرشي عقلي به جهانشناسي و انسانشناسي
قرآن922
درسهاي عمومي براي تيزهوشان ششم دبستان798
درسهايي از قرآن كريم :قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان
جزء بيستونهم923
درسهايي از قرآن كريم :قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان
جزء سيام924
درسي كه لك لك به روباه داد211
دروغگويي كودكان و روشهاي اصالح و درمان734
درياي آبي840
دست براي زدن نيست981
دفترچه خاطرات يك كالغ212
دكتر پاركينگ213
دل درد659
دلنگ و دلنگ602
دمت را كوتاه كنم؟214
دندان215
دندانهاي كوسه ماهي216
دنياي عجيب نور و رنگ660
دنياي من و مادربزرگ :بازيهاي ساده و سرگرمکننده براي
شادي نوهها735
دو ببر شجاع ،زير نور ماه217
دو پرنده218
دو كلمه حرف ماشين حساب پنجم دبستان539
دوالپا219
دوچرخه جادويي و چند داستان ديگر220
دور از خانه221
دورانديش222
دوست خدا223
دوستان باوفا224

دوستي مورچه و كبوتر225
دوستي موش و كالغ226
دهقاني كه زبان حيوانات را ميفهميد و دو داستان ديگر227
ديداري شگفت با ابوريحان بيروني228
ديداري شگفت با استاد سخن سعدي شيرازي229
ديداري شگفت با شيخ بهايي230
ديداري شگفت با محمدبن موسي خوارزمي231
ديكته شب دوم دبستان براساس معيارهاي ارزشيابي كيفي
توصيفي841
ذرهبين842
راپونزل232
راز درهي فانوسها233
راز دريا603
راز مينا234
رازهاي موفقيت پسران736
راشوك ،غول غار235
راه روشن ـ در مسير آرامش خانواده ،رشد و تعالي فرزندان737
راه و چاه :قصههاي قرآني925
راه و سنگ236
راه و سنگ237
راهكارهاي كاربردي رفع مشكالت اماليي كالس اوليها843
راهنماي آزادانديشي982
راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي چهارم دبستان844
راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي سوم دبستان845
راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي ششم دبستان846
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي علوم تجربي
اول دبستان661
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي علوم تجربي
دوم دبستان662
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي علوم تجربي
سوم دبستان663
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي فارسي اول
دبستان (مهارتهاي خوانداري)847
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي فارسي دوم
دبستان (مهارتهاي خوانداري)848
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي فارسي سوم
دبستان (مهارتهاي خوانداري)849
ربات238
رشد اعتقادي دانشآموزان (رويكرد ديني در رشد اخالقي-
اعتقادي)738
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رفتار درماني :روشهايي براي تغيير سريع رفتار كودكان-4
11ساله739
رفتم باال انار بود604
رفتم باال سيب بود605
رفتم باال مورچه بود606
رفيق از زورگوها نترس! شجاع باش983
رفيق ...استرس نداشته باش! آروم باش984
رفيق ...بيادب نباش! با نزاكت باش985
رفيق ...عصباني نباش! خونسرد باش986
رفيق...دقيقه نودي نباش! منظم باش987
رفيق...شلخته نباش! مرتب باش988
رفيق...مثل غارنشينها نباش! با كالس باش989
رقص درناها239
رنگ و 240...
روانخواني فارسي اول ابتدايي850
روباه تشنه و انگورهاي شيرين241
روباه دمبريده242
روباه و زاغ و ده قصه ديگر243
روز شكار244
روزهاي بيماري245
روزهايي كه ابري بود ،حادثههاش رنگي بود607
روزي که چشمهاي گربهام رنگي شد246
روشهاي تقويت امال در دوره ابتدايي بارويكرد كمي و كيفي
ارزشيابي توصيفي851
روشهاي كمي تحقيق در برنامه ريزي آموزشي740
روشهاي نوين ارزشيابي در دوره ابتدايي741
روياي درختها و دو داستان ديگر247
روياي قطره248
رياضي 4ام دبستان (كتاب كار)540
رياضي اول دبستان (كتاب كار)541
رياضي اول دبستان :كتاب كار و تمرين542
رياضي چهارم ابتدايي543
رياضي دوم ابتدايي544
رياضي دوم دبستان (كتاب كار)545
رياضي دوم :كتاب آزمون546
رياضي سوم ابتدايي :كتاب كار و تمرين548
رياضي سوم ابتدايي547
رياضي ششم فرهيختگان549
رياضيات بينالمللي 1550
رياضيات جادويي :جذابيت بخشيدن به رياضيات در كليه

پايهها551
رياضيدان كوچك پايهي سوم ابتدايي552
زال و سيمرغ852
زباله جمع مي كنم249
زبان آموزي و خالقيت (853)1
ن آموزي و خالقيت (854)2
زبا 
زردآلو طاليي و زردآلو زرده250
زمين بيمار ما990
زندگينامه اهل بيت (عليهم السالم)251
زندگينامه چهارده معصوم (عليه م السالم)252
زيبا ،سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي چهارم
دبستان (خوانداري)1005
زيبا ،سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي سوم
دبستان (خوانداري)1006
زيبا،سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي دوم دبستان
(خوانداري)1007
زيباترين سرزمين دنيا253
زير شاخه درخت به608
ژاكت855
ژينژانبر مرغ نوروزي254
سارا به دندانپزشكي ميرود991
سايهاي كه سر نداشت ،دم نداشت ،تن نداشت255
سبيل عمو256
سحرخيزان تنها :خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها257
سردار سرکش بهرام چوبين258
سرزمين اول :آشنايي1008
سرزمين بيستم :نقاشي خالق1009
سرزمين پانزدهم :ماژيك تينري1010
سرزمين پنجم :مداد شمعي1011
سرزمين چهاردهم :چاپ 21012
سرزمين چهارم :پنجره نقاشي1013
سرزمين دوازدهم :وايتكس1014
سرزمين دوم :مداد رنگي1015
سرزمين دهم :كوالژ يا تكه چسباني1016
سرزمين سازها ،سازشناسي براي كودكان و نوجوانان1017
سرزمين سوم :ماژيك1018
سرزمين سيزدهم :واكس1019
سرزمين شانزدهم :خط و كپي1020
سرزمين ششم :دنياي زيباي رنگها1021
سرزمين نوزدهم :نقاشي ديواري1022
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سرزمين نهم :اكولين1023
سرزمين هجدهم :نقاشي پازل1024
سرزمين هشتم :آبرنگ1025
سرزمين هفتم :گواش1026
سرزمين هفدهم :نقاشي گروهي1027
سرزمين يازدهم :چاپ 11028
سفر به خير قطره كوچولو259
سفره خالي و بره خالخالي609
سفيد برفي و هفت كوتوله260
سقوط مدرسه كجكي261
سلول بنيادين داستان262
سنجاب خاكستري263
سنجاب گستاخ264
سنجابهاي آتشپاره به جنوب ميروند265
سنجابهاي آتشپاره و گربهي همسايه266
سنجابهاي آتشپاره!267
سواد خواندن اول دبستان -داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز ،كليلهودمنه856
سواد خواندن پنجم دبستان -داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز ،مثنوي معنوي857
سوادخواندن چهارم دبستان -داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز ،كليات سعدي858
سوار بر اسب باد268
سوسکچه و برق برقي269
سوسكي خانم باغچه مي خواد اطاق با طاقچه ميخواد270
سوسكي خانم پر داره اگر چه شوهر داره271
سوسكي داره يه بچه تو بقچه ،روي طاقچه272
سوسكي و سيل و بارون موشي توي بارون273
سه پرسش براساس داستاني از لئو تولستوي274
سيب و درخت و دختر275
سيب و كرم كوچولو276
سيبهاي گاززده277
سيري در سرويراستاري278
سينما1029
شازده كوچولو279
شاهزاده خانم و نخود280
شاهزادهي قورباغه281
شايعهپراكني282
شب تاريك610
شب شده الال کنيم283

شب مثل بهشت284
شبح سر هربرت سنگ سياهچال285
شبي که تو به دنيا آمدي286
شبيه پرنده287
شتري از دل كوه288
خالقيت742
شجاعت
ّ
شخص شخيص ثالث بزرگ (بيمه شخص ثالث با تکيه بر
خودروهاي سنگين)289
ششميها290
شعرهايي دربارهي امانتداري611
شعرهايي دربارهي پاكيزگي612
شعرهايي دربارهي حق همسايه613
شعرهايي دربارهي خوش قولي614
شعرهايي دربارهي رازداري615
شعرهايي دربارهي راستگويي616
شعرهايي دربارهي روزه617
شعرهايي دربارهي شكرگزاري618
شعرهايي دربارهي قرآن619
شعرهايي دربارهي مراقبت از خود620
شعرهايي دربارهي نماز621
شعرهايي دربارهي نيكي به پدر و مادر622
شكارچي اژدها291
شكالتي ،خرمالويي292
شگفتيهاي علمي و زبان رياضي قرآن926
شنل قرمزي293
شوق هستي ـ روشهايي براي ايجاد تغيير مثبت در زندگي743
صداي بال لكلكها623
صداي ساز سهراب294
صرفهجويي در مصرف انرژي992
صندلي859
صندوقچه اميد295
صياد و سه ماهي296
صياد و موش زرنگ297
طرح پرورشي :پايه اول744
طرح پرورشي :پايه پنجم745
طرح پرورشي :پايه چهارم746
طرح پرورشي :پايه دوم747
طرح پرورشي :پايه سوم748
طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو پنجم دبستان554
طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو چهارم دبستان555
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طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو دوم دبستان556
طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو سوم دبستان557
طرح درس حل مسئله553
طلسم بيشه298
طوطي و دزدان299
طوطي860
ظرف861
عروسك862
عروسكهاي انگشتي ،راهي به سوي قصهگويي ،بازي و
خالقيت1030
عصاي جادويي و چند داستان ديگر300
عصايي كه مار شد301
علوم 4ام دبستان -كتاب كار664
علوم اول دبستان665
علوم تجربي ( 2دوم دبستان)666
علوم تجربي اول دبستان :كتاب كار و تمرين667
علوم تجربي چهارم دبستان668
علوم دوم دبستان -كتاب كار669
عمر كي طوالنيتره؟302
عمليات نجات در فضا303
عيد شما مبارك ،شيمپالو!304
غذايي خوشمزه براي شيمپالو!305
غريبه آشنا306
غمهاي قالبي624
غول863
فارسي 4ام دبستان (كتاب كار)864
فارسي 6ام دبستان (كتاب كار)865
فارسي اول دبستان (كتاب كار)867
فارسي اول دبستان866
فارسي چهارم :كتاب كار و آزمون868
فارسي دوم دبستان (كتاب كار)869
فارسي دوم دبستان :كتاب كار و آزمون870
فارسي سبز چهارم دبستان871
فارسي سوم ابتدايي كتاب كار و آزمون872
فارسي ششم دبستان كتاب كار و آزمون873
فاصلهاي كه پير شد307
فالوده شيرازي براي دختر تهراني308
ن يي309
فانوس لي 
فرشته ماهي و كاهوي دريايي310
فرشتهاي كه زمين را دوست داشت ،آسمان را نه!311

فرشتههاي خياط312
فرفره874
فرن پري سبز313
فرود و بهرام875
فرهنگنامه سورههاي قرآن به زبان ساده927
فضانورد876
فكر بكر احمقانه314
فكر ميكني مطالعه بلدي؟!749
فليكس به كشف كرهي زمين ميرود :همراه با شش نامه از
فليكس و نقشهي جهان315
فليكس و ماجراي چمدان پرنده316
فيبي پري لباس317
فيل بزرگ و موش زرنگ318
فيلهاي رنگي319
قاضي عادل و دو داستان ديگر( :چتر آفتابگير -تله موش)320
قالي بپر ،ما را ببر به تهران321
قايقراني ميكنم322
قد سر سوزن625
ي بچهها928
ن برا 
قرآ 
قرآن کريم جزء سيام به انضمام :آيهالکرسي ،آمنالرسول ،آيات
نماز غفيله ،انسان (آيه  5تا  ،)9جمعه (آيه  9تا آخر) ،آل عمران
(آيه  189تا 929)194
قرض عبداهلل323
قشنگترين قصهها براي كودكان324
قصه جنگ و صلح :خروس آقاي خدايي و خروس خانم
خيريه325
قصه طوطي خانم و آقاي بازرگان326
قصه ماشين ممدعلي327
قصهگويي در كالس درس328
قصههاي الكيپلكي 3331
قصههاي الكيپلكي329
قصههاي الكيپلكي330
قصههاي امثال و حکم دهخدا (332)1
قصههاي پريها333
قصههاي حيله و حيلهگري334
قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي برگزيده از
گلستان و ملستان335
قصههاي خوراكيها و شكموها336
قصههاي خورشيد و ماه337
قصههاي سروته338
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قصههاي سفرهاي خيالي339
قصههاي سندباد نامه و قابوسنامه340
قصههاي شاهزاده و شاهزاده خانم341
قصههاي شيرين و دلنشين 27 :قصه كوتاه و آموزنده از پنجه
تنتره(كليلهودمنه)342
قصههاي طاليي343
قصههاي طاليي344
قصههاي کودکي345
قصههاي كليله و دمنه346
قصههاي گياهان و ميوهها347
قصههاي مرزبان نامه348
قصههاي مهر و دوستي349
قصهي درختي كه خوابش ميآمد350
قطار ميرانم351
قطبنما كوچولو352
قلبها و ششها چگونه كار ميكنند؟670
قلدر353
قلك877
قلمکار626
قورباغه ماهيگير354
قوري878
كار دروس اول دبستان799
كار دروس چهارم دبستان800
كار دروس دوم دبستان801
كار دروس سوم دبستان802
كار دروس ششم دبستان803
كار طاليي رياضي چهارم دبستان558
كار طاليي رياضي دوم دبستان559
كار طاليي رياضي سوم دبستان560
كار طاليي علوم تجربي چهارم دبستان671
كار طاليي علوم تجربي دوم دبستان672
كار طاليي علوم تجربي سوم دبستان673
كار طاليي علوم تجربي ششم دبستان674
كار طاليي فارسي (بخوانيم ،بنويسيم)دوم دبستان879
كار طاليي فارسي اول دبستان880
كار طاليي فارسي چهارم دبستان881
كار طاليي فارسي سوم دبستان882
كار طاليي فارسي ششم دبستان883
كار و راهنماي رياضيات اول ابتدايي561
كاربرد هوشهاي چندگانه در كالس درس750

كاربرگ رياضي چهارم ابتدايي562
كاربرگ رياضي سوم ابتدايي563
كاربرگ رياضي ششم ابتدايي564
كاربرگ علوم تجربي چهارم دبستان675
كاربرگ علوم ششم دبستان676
كاربرگ فارسي اول دبستان (بخش دوم :نشانهها)884
كاربرگ فارسي چهارم ابتدايي885
كاربرگ فارسي سوم ابتدايي886
كاربرگ فارسي سوم دبستان887
كاربرگ فارسي ششم ابتدايي888
كاربرگ مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي956
كاربرگ مطالعات اجتماعي چهارم دبستان957
كاربرگ مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي958
كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي959
كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم دبستان960
كارتهاي تصويري نشانه 1و( 2هم آغاز و هم پايان)889
كارتهاي تصويري نگاره (به همراه روش تدريس)890
كاردستي با بادكنكها1031
كاردستي با جعبههاي مقوايي1032
كامو و موسسهي بابل355
كاميون ميرانم356
كبوتر لجباز357
كتاب -آزمون (ششم دبستان)804
كتاب آدينه ششم دبستان805
كتاب آدينه :مجموعه كاربرگهاي طبقهبندي شده اول
دبستان806
كتاب آموزش و كار فارسي (فارسي و مهارتهاي نوشتاري)
پايه ششم ابتدايي891
كتاب آموزشي آب و زندگي (2و()3كتاب كار)677
كتاب بزرگ بازيهاي علمي و آزمايشهاي ساده678
كتاب تفريح شب (جلد چهارم)892
كتاب تفريح شب (جلد دوم)893
كتاب تفريح شب (جلد سوم)894
كتاب تمرين بيمهاي نيما993
كتاب جامع تيزهوشان 6ام (807)6*6
كتاب جامع تيزهوشان ششم808
كتاب جامع رياضي گراد پايه چهارم ابتدايي565
كتاب جامع رياضي گراد پايه ششم ابتدايي566
كتاب كار (بدون پاسخ)رياضي چهارم ابتدايي567
كتاب كار اينترنت (به همراه كتاب اينترنت)939
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كتاب كار تابستانه سوم809
كتاب كار جامع دوم ابتدايي810
كتاب كار جامع فارسي و امال و انشا چهارم دبستان895
كتاب كار رياضي چهارم دبستان رياضيدان كوچك569
كتاب كار رياضي چهارم دبستان568
كتاب كار رياضي دوم دبستان570
كتاب كار رياضي ششم دبستان رياضيدان كوچك572
كتاب كار رياضي ششم571
كتاب كار علوم تجربي ششم دبستان679
كتاب كار علوم سوم دبستان دانشمند كوچك680
كتاب كار علوم ششم دبستان دانشمند كوچك681
كتاب كار فارسي ششم دبستان نويسنده كوچك896
كتاب كار مباني و ويندوز ( 1به همراه كتاب مباني و ويندوز
940)1
كتاب كار مباني و ويندوز ( 2به همراه كتاب مباني و ويندوز
941)2
كتاب كار نرمافزار ارائه مطلب )Power)Point 2007به
همراه كتاب نرمافزار ارائه مطلب 942)Power point( 2007
كتاب كار نرمافزار صفحه گسترده (اكسل )2007به همراه
كتاب نرم افزار صفحه گسترده (اكسل 943)2007
كتاب كار نرمافزار نقاشي ()Paintبه همراه كتاب نرمافزار
نقاشي (944)Paint
كتاب كار و تمرين رياضي چهارم ابتدايي573
كتاب كار و تمرين رياضي سوم ابتدايي574
كتاب كار و تمرين رياضي ششم ابتدايي575
كتاب كار و تمرين علوم تجربي چهارم دبستان682
كتاب كار و تمرين علوم تجربي سوم دبستان683
كتاب كار و تمرين علوم سوم ابتدايي684
كتاب كار و تمرين علوم ششم دبستان685
كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان897
كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان898
كتاب كار و تمرين فارسي چهارم ابتدايي899
كتاب كار و تمرين فارسي چهارم دبستان900
كتاب كار و تمرين فارسي سوم دبستان901
كتاب كار و تمرين مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي961
كتاب كار واژه پرداز (ورد )2007به همراه كتاب نرمافزار
واژهپرداز (ورد 945)2007
كتاب كار هميار دبستان فارسي (پايه اول)902
كتاب معلم فارسي ،رياضي ،علوم تجربي اول دبستان811
كتاب معلم فارسي ،رياضي ،علوم تجربي چهارم دبستان812

كتاب معلم فارسي ،رياضي ،علوم تجربي دوم دبستان813
كتاب معلم فارسي ،رياضي ،علوم تجربي سوم دبستان814
كتاب معلم فارسي ،رياضي ،علوم تجربي ششم دبستان815
كجا؟686
كدام؟687
كرم و درخت توت358
كروك ناقال359
كريستال پري برف360
كسي نيست براي اين بچه يك چند تا كتاب بخره؟!361
كشتي903
كشتيهاي غرق شده362
كفشي به رنگ كفش دريا627
كالغ بينمك نخور ،شيمپالو!363
كالغ دانا و شغال364
كالغ و عينك من628
كاله جادويي و چند داستان ديگر365
كمك به كودكان براي بهبود مهارت هاي ارتباطي751
كمك! آي سوختم!366
كمك! پاي ملخك شكسته!367
كمك! پدر و مادرها به مدرسه ميآيند368
كمك! پيشي كوچولو نفت خورده!369
كمك! توي پاي آقاموش ميخ رفته!370
كمك! جوجه خالخالي داره غرق ميشه!371
كمك! خانم گنجشك بيهوش شده!372
كمك! دستم را بريدم!373
كمك! زنبور فرفري را نيش زد!374
كمك! سرآقاموش خون آمده!375
كمك! شاخ بلند يخ زده!376
كمك! گوساله كوچولو داره خفه ميشه!377
كمك! من گرمازده شدهام!378
كوتولهها و كفاش379
كوچهي هاپوها  4جلد در  1جلد380
كودك متفكر752
كي تو باغ وحشه؟629
كي دوست داره نويسنده بشه؟ (آموزش داستاننويسي براي
كودكان)381
كي هنوز نخوابيده؟382
كيخسرو383
كيميا ،خيلي تيزه! اين قيچي كه رو ميزه630
گاو904
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گربه كوچولوي سفيد و پرنده688
گربه كوچولوي سفيد و جيرجيرك689
گربه كوچولوي سفيد و حلزون690
گربه كوچولوي سفيد و خفاش691
گربه كوچولوي سفيد و شاپرك692
گربه كوچولوي سفيد وقورباغه693
گربههاي بازيگوش384
گرد ستاره385
گروه ضربت386
گريس پري تزيينات387
گل هميشه بهار :زندگينامه امام حسين389
گل388
گلدان خالي و دو داستان ديگر( :ترس -دو قرص نان)390
گلدي پري آفتاب391
گلوله بزرگ نخ392
گلهاي شادي :مجموعه ترانه هاي كودكان ،در تاريخ معاصر
ايران همراه با نت ترانه ها631
گنبد طال ،دوستان ناقال393
گنجشك و خانم كبوتر394
گوني برد و جشن مدرسه395
لحظه پرواز396
لكلك905
لودر ميرانم397
لولو شبها گري ه ميكند398
لونا ،گرگ ماهنما399
لونه بره كدو م وره؟400
ماجراجويي در سرزمين گاوچرانها401
ماجراهاي استوارت هورتن :كارگاه جادو402
ماجراهاي پري دريايي403
ماجراهاي پسرك فضايي404
ماجراهاي فرانتس كوچولو405
ماجراهاي مدرسه406
ماجراي احمد و ساعت=The story of Ahmad and
the clock407
ماجراي علي و رايني946
مارمولك و بازيافت994
مارمولك و ُدمش408
ماروين موسرخه و بچهدزدها409
ماروين موسرخه و قلدرهاي كالس410
ماروين موسرخه و كيك تولد پرنده411

ماروين موسرخه و نپه مرگبار412
ماره مارو خنک کرد413
ماست شيرين414
ماشين هويجي اوف شده415
ماشينبازي416
مامان بزي پشت در است417
مامان چقدر دوستم داري؟418
ماهي سياه كوچولوي اصفهاني419
ماهيگير و بهار420
ماهيگير و غول خمره و يك داستان ديگر421
ماهيها و ماهيخوار422
مايكل كرافت از سرزمين بازيافت995
مباني ادبيات كودك و نوجوان423
مباني نظري محيط هاي يادگيري753
مباني و ويندوز ( 1به همراه كتاب كار)947
مباني و ويندوز ( 2به همراه كتاب كار)948
مترسك توماس424
مجسمه دوستي425
مجموعه آزمونها و فعاليتهاي عملکردي پايه سوم
ابتدايي816
مجموعه داستانكها426
مجموعه رهنمودهايي براي مديران و معاونان مدارس754
مجموعه رهنمودهايي براي معلمين دوره دوم ابتدايي755
مجموعه شعرها و قصههاي آزاده و امين906
محكم نگه دار اسب راه راهي427
مداد بنفش428
مدرسه بانشاط756
مديران موفق درمدارس757
مديريت دانش سازماني758
مديريت مبتني بر تفکر شطرنجي759
مديريت و رهبري در سازمانهاي آموزشي760
مربي ،نوجوان ،خردورزي «راهنماي مربي»761
مرد فقير و سكههاي طال429
مردي در آتش430
مردي در شكم نهنگ431
مرغ تخم طال و كشاورز طمعكار432
مرغ سرخ پاكوتاه632
مرغابيها و گل زيبا433
مرغك قرمزي و روباه ناقال434
مزرعه گلهاي آفتابگردان435
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مسابقه خرگوش و الك پشت436
مسافران مدينه437
معادن ،گنجهاي زمين694
معلم 92762
معلمي براي تمام فصول ويژگيهاي معلم موفق (با تأكيد بر
ارتباطات انساني)763
مفاهيم اجتماعي و خالقيت996
مفاهيم رياضي و خالقيت576
مفاهيم علوم و خالقيت (695)1
مفاهيم علوم و خالقيت (696)2
مگسي كه از خليفه نميترسيد438
ملودي پري موسيقي439
من از تو بهترم440
من از عهدهاش برميآيم764
من امام حسن عسگري (ع)را دوست دارم441
من امام حسن(ع) را دوست دارم442
من امام حسين (ع) را دوست دارم443
من امام زمان(ع) را دوست دارم444
من امام صادق (ع) را دوست دارم445
من امام علي(ع) را دوست دارم446
من حضرت زهرا (س) را دوست دارم447
من حضرت محمد (ص) را دوست دارم448
من عيد قربان هستم449
من ميبينم با چشمم633
من ميچشم با اين زبون634
من ميشنوم صداها را با گوشم635
من و بابابزرگ دوست داشتنيام450
من و فيل من451
من يك نخودفرنگي متفاوتم452
منابع طبيعي ،سرچشمهي حيات997
مواظب باش اسب راه راهي453
موتورسواري ميكنم454
مورچه و درخت سيب455
مورچهاي كه ميخواست فيل باشد456
موردپژوهي در اختالالت رفتاري كودكان765
موز907
موسيقي1033
موش دانا457
موش درختي458
موش شهري459

موشهاي ناقال460
موشي كه تنها بود461
مهار هيوالي  20ميليون تني462
مهارتهاي اجرايي در کودکان و نوجوانان ،راهنماي عملي
براي سنجش و مداخله766
مهارتهاي درسخواندن998
مهارتهاي زندگي767
مهربانيها463
مهمان صورتي464
مهمان كوچك465
ميان وعده رياضي  4ابتدايي577
مينويسم ابر باران ميشوم! (مجموعه شعر)636
نادي اسبابکشي ميکند466
نادي سر به هوا467
نادي سکه طال پيدا ميکند468
نادي و تاکسي جديد469
نادي و رنگينکمان470
نادي و زمانسنج جادويي471
نادي و قرعهکشي بزرگ472
نادي و نمايش اسباببازيها473
نادي و نيانبان سحرآميز474
نامه475
نردبان آسمان476
نرمافزار ارائه مطلب  )Power point( 2007به همراه كتاب
كار949
نرمافزار صفحه گسترده (اكسل  )2007به همراه كتاب كار950
نرمافزار فتوشاپ CS5951
نرمافزار نقاشي ( )Paintبه همراه كتاب كار952
نرمافزار واژه پرداز (ورد )2007به همراه كتاب كار953
نسيم توحيدي :پايه اول768
نسيم توحيدي :پايه پنجم769
نسيم توحيدي :پايه چهارم770
نسيم توحيدي :پايه دوم771
نسيم توحيدي :پايه سوم772
نصيحت خرس477
نقاشي خدا637
نقاشيهاي عجيب و غريب از جانوران :ساعتها سرگرمي با
خالقيت ،طراحي ،رنگآميزي1034
نقاشيهاي عجيب و غريب ازآدمها :ساعتها سرگرمي با
خالقيت ،طراحي ،رنگآميزي1035
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نقش مشاركت و شوراها در نظام آموزشي و تربيتي مدارس773
نقشه ذهني و سازمان دهندههاي گرافيکي774
نکتههاي قرآني دربارهي رستگاران930
نکتههاي قرآني دربارهي شکر و تشکر931
نکتههاي قرآني دربارهي مال حالل و حرام932
نکتههاي قرآني دربارهي وعدههايي الهي933
نکتههاي قرآني دربارهي همکاران و همسايگان934
نكات دستور زبان درس فارسي (مهارتهاي نوشتن)اول
دبستان908
نگاه کن و به خاطر بسپار :سنجش قدرت حافظه697
نگاه کن و تفاوت را بگو :شباهتها و تفاوتها698
نگاه کن و حدس بزن :تشخيص تصاوير699
نگاه کن و مقايسه کن :مقايسه و شباهتيابي700
نگاهينو بهبرنامهريزي آموزشي و درسي در هزاره سوم775
نگرشيبهمديريت اسالمي776
نگرشي ديگر به قرآن935
نگهبانان طبيعت999
نماز باران478
نماز638
نمايش بزرگ479
نوري در روشنايي تحليلي بر نقاشيهاي كودكان و نوجوانان از
حرم امام رضا(ع)480
نوزادي كه حرف زد481
نوشتم دوستت دارم639
نويسنده كوچك كتاب كار امال و انشا (جملهسازي)سوم
دبستان909
نويسندهي كوچك كتاب كار امال و انشا (جملهسازي)چهارم
دبستان910
نيرنگ ،آريوبرزن482
نيكسا ،زن مرگآور483
واكسيناسيون701
واي واي يه تله موش آقا موشه افتاده توش484
وردهاي جادويي و چند داستان ديگر485
ورزش911
وضو640
وقتي برکه دلش گرفت486
وقتي سارا کواک کواک ميکند487
وكيل خدا488
هاپولي شنا ياد ميگيره489
هانس يورگن آيزنك777

هاني پري آبنبات490
هايلي پري باران491
ب بود492
هپلي هپو خوا 
هدر پري بنفش493
هديه پري494
هديهاي براي تيمي كوچولو495
هركسي غير از خودم496
هستم اگر ميروم گر نروم ،نيستم (با مايعات معدني آشنا
شويم)702
هفت روياي كالغ497
هفت عادت كودكان شاد778
هم روزنامه هم كلوچه641
همبازي؛ تمرينات دقت ،تمركز و توجه ويژه كودكان  5الي 12
ساله و كودكان با تشخيص اختالالت يادگيري ،بيشفعالي و
نقص توجه002
همسايه مردمآزار498
همسايه ميز به ميز499
همه با هم500
همه سوار كشتي شويد501
همه مرا دوست دارند1000
هميشهي هميشه دوستت دارم502
هندوانه912
هنر درماني كودكان1036
هنر شطرنجي همگام با رياضي اول دبستان578
هواي نوبهاري642
توجوي راز زيست گنبد503
هوشا در جس 
هيوالي گرشن504
هيوالي نامرئي643
يان و يوليا اسبابكشي ميكنند505
يان و يوليا باغچه دارند506
يان و يوليا به مدرسه ميروند507
يان و يوليا به مسافرت ميروند508
يان و يوليا تنها هستند509
يان و يوليا جشن تولد ميگيرند510
يان و يوليا در مهد كودك511
يان و يوليا گم ميشوند512
يان و يوليا مريض ميشوند513
يخي كه عاشق خورشيد شد514
يزد و تابستون با بچههاي شيطون515
يک پرس موش516
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يك بار ديگر قورباغه517
يك پرش و دو پرش و سه پرش518
يك تكه آسمان519
يك درس تازه520
يك روز پرماجرا521
يك شهر دو برادر522
يك قاچ هندوانه644
يك قوري پر از قور645
يك مشكل پنگوئني523
يك موجود خيلي عجيب524
يوالنته در جستوجوي كريسوال داستان يك دوستي
بيپايان525
بازي بريدم و دويدم001
 100حقيقت درباره اقيانوسها703
 100حقيقت درباره نجات زمين704
 101بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي اول ابتدايي012

 101بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي دوم ابتدايي013
 101بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي سوم ابتدايي014
 12قصه از امام علي(ع) و يارانش با نگاهي به نهج البالغه526
 130بازي گروهي و  130بازي انفرادي براي کودکان015
 1300نكته ،درس و پرسش اول ابتدايي817
 20آزمون تيزهوشان ششم دبستان همراه با سؤاالت درس تفكر
و پژوهش818
 31قصه تصويري براي ارديبهشت= 31 IIIustrated
Stories for Ordibehesht for children527
 365آزمايش علمي دربارهي ستارهشناسي ،زيستشناسي،
شيمي ،زمينشناسي و جغرافيا ،فيزيك ،آب و هوا705
 366قصه تصويري براي روزهاي سال528
 547روش براي مديريت برتر779
 6قصه از اسكاروايلد براي بچهها529
 7كتاب چهارم دبستان819
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پديد آورندگان (مولف و مترجم)
نمايه نام پديدآورندگان (نويسنده و مترجم)
آذر شهاب ،آذرميدخت 052
آذربايجاني ،محمد 704
آذريزدي ،مهدي 348 ،346 ،340 ،335
آذرنوش ،مينا 753
آرميتج ،روندا 524
آرين ،فهيمه 751
آرينمهر ،سارا 976
آزادمهر ،سحر 069
آزادمهر ،فاطمه 872
آشنامهر ،اشرف 908
آغاسي ،مارتينه 981
آقاجاني ،نيره 996 ،854 ،853 ،696 ،695 ،576
آقازاده ،محرم 741،750
آقايي ،مسعود 908
آكارافوجي ،توشي 550
آلموند ،ديويد 388
آئوريات ،ناديا 740
اباذري ،حميد 503
ابراهيمي ،جعفر 636 ،129 ،092
ابراهيمي ،محمدحسين 921
ابراهيمي ،معصومه 883 ،881 ،672 ،559
ابراهيمي ،مليحه 928
ابراهيمي ،نادر 702
ابراهيميخيبر ،اميرحسن 589

ابطحي ،رويا 816
احدياروميه ،مريم 963
احمدي ،احمدرضا 435 ،071
احمدي ،مجتبي 591
احمدي ،محمدرضا 783
احمديرضايي ،حسين 779
اخوان ،زهرا 882
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 723
اربابيفر ،معصومه 867
ارژنگ ،علي 548
ارشاديمقدم ،سوده 680
ارمانو ،ليبنزي 401
ي نانسي 247
اسپرينگر ،استفان 
اسپلمن ،كرنليا ماد 175
اسپلند ،پامال 987 ،985
استاد حسن معمار ،اصغر 096
استانگل ،جين 980
استن ،برنستين 353
استيمسون ،جون 434
اسدي گرمارودي ،جعفر 553
اسدي ،فاطمه 899
اسديان ،انسيه 562
اسكيدمور ،استيو 386 ،205 ،145
اسالتري ،پاتريك 716
اسالمي ،مريم ،617 ،616 ،615 ،614 ،613 ،612 ،611 ،601
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623 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618
اسالويچ ،استيو 999
اسماعيل پور ،نازنين 097
اسماعيلي ابوالخيري ،مريم 542
اسماعيلي ،مليحه 979
اسمالن ،استيو 179
اسميت ،كريس 522
اعتماديان ،زهره 537
افقه ،سوسن 777
اقبالپور ،اميرهوشنگ 243
اكتفايي ،فاطمه 826
اگزوپري ،آنتوان دور 279
الياسپور ،مژگان 784
اليور ،كلر 703
ام پالمر ،دبورا 751
امامي ،سهيال 302
امامي ،غالمرضا 176
امامي ،فرشته 678
امت ،جاناتان 502
امير حائري ،مصطفي 865
اميرخاني ،آمنه ،471 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،130 ،073
474 ،473 ،472
اميري ،معصومه 805
اميني مقدم ،اشرف 761
اميني ،فريده 832
انتظاريان ،شهال 388
اندرسن ،هانس كريستين 201 ،089
انصاري فرد ،بهناز 757
انصاريان ،معصومه 523 ،479
انصاريمهر ،مسعود 759
اورنگ ،سهيال 381
اورنگ ،طوبا 461 ،041
اوژن 075
اونز ،ليزا 402
ايايتاكا ،شيگرو 550
ايبد ،طاهره 162 ،061
ايپچيان مقدم ،عباس 773
ايراني ،مريم 897 ،667
ايزدي ،صمد 716
ايزدي ،علي اصغر 237

ايزدي ،علياصغر 236 ،001
اينچز ،آليسون 068
باباجاني ،علي 415 ،017
باباخاني ،خسرو 117
بابازاده ،طاهره 003
بابايي ،فرزانه 111 ،1004
بابك ،هومن 1017
باتلر ،م.كريستينا 217
باتو ،اريك 452 ،218
بارتل ،آلموت 735
باردويچ ،كت 004
باركر ،دن 982
بارلو ،استيو 386 ،303 ،291 ،205 ،145
باقري ،مهناز 287
باقري ،نرگس 269
باكستر ،نيكوال 232
بالغ ،عشرت 666
بت ،تانياروباين 494
بتل ،الي 995
بحري ،شيال 788
بدفورد ،ديويد 489
بديعيان ،راضيه 009 ،008 ،007 ،006
برادران ،محمد 821
برازش ،مهيندخت 901 ،900 ،898 ،812
برازنده ،پريسا 046 ،045
براون ،پيتر 076
برجي اصفهاني ،محمد 564
برقاني ،سونيا 527
برقاني ،كيميا 527
برگرن ،ليزا تاون 169
برندا ،ويليامز 309
برنستين ،استن 282 ،245 ،224 ،121 ،081 ،056
برنشتاين ،جان 282 ،245 ،224 ،121 ،081 ،037
برنشتاين ،مايك 037
برني ،ديويد 657
بريته ،آن 010
بريير هاكه ،آليس 070
بزرگي ،اعظم 090
بزرگي ،فرشاد 707
بكتاش،غالمرضا 588
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باليتون ،انيد ،467 ،466 ،365 ،300 ،220 ،206 ،130 ،073
485 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468
بلوچ ،حميدرضا 994
بليد ،آدام 483 ،399 ،235 ،091 ،048 ،044
بني سي ،پريناز 775
بوره ،يوليا 735
بومون ،اميلي ،322 ،249 ،123 ،108 ،067 ،057 ،028 ،019
655 ،652 ،454 ،416 ،397 ،356 ،351
بهجت ،شهربانو 246 ،030
بهروزنيا ،كمال 694 ،649 ،646
بيات ،پريسا 805
بيشور ،ميرنا 709 ،708
بيگدلو ،غزاله 428
پاتر ،هلنبيتريكس ،264 ،263 ،192 ،182 ،165 ،079 ،038
460 ،459 ،458 ،384 ،354
پاركر ،استيو 654
پاركر ،امي 171 ،170
پاروال ،تيمو 052
پاليزي ،روي 894 ،893 ،892
پدرام ،نگار 1017
پرايسس ،كيتي 403
پروانهپور ،مجيد 515 ،419 ،393 ،321 ،308
پروين عليپور ،پروين 093
پريچهر هيرادفر ،پريچهر 743
پريرخ ،زهره 178
پناك ،دانيل 355 ،314 ،152 ،060
پناهپور ،راحله 661
پندي ،زهره 539
پورشافعي ،هادي 776
پورشعبان ،آرش 455
پورعلي كويخي ،زهرا 714
پورمحمد ،محمدرضا 488
پوريا ،سرور 519 ،499 ،396 ،248 ،240 ،163
پيگناتارو ،آنا 418
تاجيك ،زهرا 828
تاجيك ،فاطمه 848 ،663 ،662
تامپسون ،كالين 093
تان ،شان 039
تبريزي ،رضا 1002
تبريزي ،عليرضا 739

تبريزي ،نرگس 015
تجلي ،شايا 640 ،638 ،597
ترزقي ،سيدجواد 568
تركمان ،مرضيه 344 ،343
تلخابي ،محمود 766
توزنده جاني 234
توكلي ،حميدرضا 517 ،209
تهامي ،سيدرضا 858 ،857 ،856
تهرانيانراد ،مهرداد 210
تيلمن ،نانسي 286
ثريا ،حبيبي ،سحر 558
جام شير ،منصور 463 ،187
جاناسن ،ديويد 753
جباري ،ريسا 686
جرج ،پاتريك 634 ،633 ،598 ،590
جعفري منفرد ،نفيسه 554
جغام ،حسناحمد 653 ،648
جفرز ،سوزان 083،764
جليلي ،مهين 875 ،852
جمشيدي ،عليعسكر 755 ،754
جمشيدي ،نازنين 289
جمعي از نويسندگان 705
جنتيان ،عاليه 824
جواديپور امينجان ،مليحه 668
جوانميري ،روژين 870
جورج ،پاتريك 635
جوزداني ،اعظم 409
جونز ،تري 149 ،095
جهازي ،ناهيد 310 ،216 ،072
جيمز ،سايمن 084
جين ،مري آن ديديه 280
چاره ،محمدرضا 679
چاوشي ،روح اهلل 946 ،938 ،937
چندلر ،سوزان 629
چوپاني نجفآبادي ،مهري 535
ي وولف ،لوئيساي 719
چيك 
حاجيان ،فردوس 871
حاجيبابايي ،مرجان 978 ،977 ،975 ،974 ،973 ،972
حاجيميرزاجاني ،آرمين 635 ،634 ،633 ،598 ،590
حبيبي ،حامد 421 ،227 ،101 ،042
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حبيبي ،سحر 790 ،673 ،671
حجتاالسال م والمسلمين راستگو 913
حجواني ،مهدي 278
حجهفروش ،وحيده 011
حداد عادل ،غالمعلي 257
حدادمنش ،هادي 658
حدادي ،تهمينه 275
حسن زاده ،فرهاد 189 ،087
حسنبيگي ،ابراهيم 252 ،251
حسنزاده ،فرهاد 363 ،350 ،326 ،305 ،304 ،164 ،155 ،086
حسني ،رفعت 906
حسني ،سكينه 578
حسين آشنا ،امير 530
حسينپور ،ربابه 1007 ،1006 ،1005
حسيني ،حسين 818
حسيني ،فاطمه 716
حقپرست ،نورا 475 ،094 ،078
حقيقت ،امير مهدي 149 ،095
حميدي ،اشرف 713
حيدري ابهري ،غالمرضا ،446 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441
927 ،448 ،447
حيدري شاهي سرايي ،آسيه 152
خارستاني ،محمدصادق 807
خاكپور ،عباس 758
خاني ،مهدي 462
خداجو ،فروزنده 528 ،082
خدادوست ،احمد 594
خداوندي ،نگين 194
خداياري ،مريم 567
خدريخانآبادي ،عبدالرضا 776
خردمندي ،عليرضا 926
خردور ،طاهره 408 ،358 ،276 ،250 ،161 ،059 ،027
خزائي ،سميه 660
خسرونژاد ،مرتضي 325
خلفبيگي ،شيما 980
خليفي ،عادله 040
خوئي ،رويا349 ،347 ،341 ،339 ،337 ،336 ،334 ،333 ،133
خونساري ،فاطمه 382
خياباني اصل ،ناصر 738
خياباني ،ناصر 756

خيرآبادي ،رضا 495 ،137 ،102 ،018
دارا ،سپيده 552
دارابي ،مرجان 112
دارابي ،مهرانگيز 910 ،909
دال ،شلي 530
دالي ،آدري 023
دانشمند ،شادي 485 ،365 ،300 ،220 ،206
داوري ،زهرا 644
داوسن ،پگ 766
دبيري ،شادي ،313 ،150 ،136 ،103 ،100 ،066 ،043 ،036
493 ،491 ،490 ،439 ،391 ،387 ،360 ،317
دبيري ،عاطفه 734
دپارتمان علمي مرآت 887 ،884 ،815 ،814 ،813 ،811 ،676
دراموند ،آلن 971
درخشنده ،مجيد 406
درخشي ،علي 054
درفش كاوياني ،ندا 424
درويشي الموتي ،اعظم 866
درويشيان ،مريم 782 ،780
دلي ،پير 022
دني ،مادلن 051 ،050 ،049
دوراني ،حامد 798
دولتآبادي ،پروين 632
دهحقي ،مرجان 864
ديلي ،تسا 1036
دين ،سريبي 706
ديويس ،آليسون 328
رئيسي ،فريبا 577 ،545
رئيسيامجد ،عليرضا 547
رابين ،آدام 267 ،266 ،265
رادفر ،مجيد786
راستاني ،ژاله ،241 ،225 ،211 ،154 ،148 ،147 ،053 ،031
477 ،457 ،436 ،432
راستي ،مجيد 451 ،426 ،099
راشدي ،لطيف 954
راشدي ،محمدرضا 954
راضيه خوئيني ،راضيه ،249 ،123 ،108 ،067 ،057 ،028 ،019
454 ،416 ،397 ،356 ،351 ،322
رتيچ ،مارگارت ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505
513
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رجبزاده ،شهرام 995
رجبي ،مهدي 398
رحماندوست ،مصطفي 639 ،593
رحماني ،فرزانه 064
رحماني ،نكيسا 787 ،785
رحمي ،ژاله 756 ،738
رستگار ،طاهره 685 ،683 ،682 ،675
رستگار ،محمد 551
رستگار ،مليحه 014
رستمزاده ،فاطمه 886
رسولي ،زهره 569
رشيدي ،مليحه 565
رضايي كهريز ،بهروز ،288 ،268 ،223 ،221 ،166 ،114 ،107
501 ،481 ،431 ،430 ،301
رضايي ،فرزاد 687 ،686 ،650 ،531
رضاييملك ،الهه 798
رضوي طاهري563
رفيع ،صبا 990
رفيعي ،حسنرضا 720
رمضانزاده ،مهرناز 669
رمضاننيا ،فاطمه 311
رمضاني ،روشا 640 ،638 ،597
رنجبر ،كريم 711
رنجيها ،ماندانا 525
روبارد ،جدا 450
روچ ،استيو 728
روزنبري ،ويرا 991
روشني ،محمود 820
روكا ،نوريا 1033 ،1029 ،1003
رومين ،ترور 984
رهنما ،شاهين 624
ريز ،لزلي 413 ،380 ،283 ،174 ،074
ريسنر ،مالي 965
ريشهري ،نوشين 730
زادفرج ،زهرا 657
زرويي نصرآباد ،ابوالفضل 583
زعفرانلو ،شهرام 480
زندي ،مريم 596
زنديان ،سعيدا 529 ،386 ،303 ،291 ،205 ، 145
زنگنه ،حسين 753

زنگيان ،فرزانه 115
ژوبرت ،كلر 075 ،022
ژيانپور ،مژگان 831
سادات ،سميه 563
سازمان مطالعاتو انسانشناسي هومرو 749
ساعدي خلوص ،عادل 873
ساكر ،لوئيس 412 ،411 ،410 ،409
سالم ،محمدمهدي 701
ساواالنپور ،محسن 681
ساوتگيت ،ويرا 379 ،293 ،281 ،260 ،142 ،120
ساهر ،حميد 1001
سبحاني طهراني ،حسام 808 ،571 ،525
سپهر ،ركسانا 452 ،259 ،218 ،070 ،010
سراج ،فريدون 610 ،600
سرامي ،قدمعلي 626 ،599
سرشار ،محمدرضا 423 ،262 ،197
سرشكي ،مريم 806
سرشور خراساني ،غالمعباس 916
سريواستاو ،سيگران 440
سعادت ،امكلثوم 567
سكاكي ،مهدي 047
سكر ،لوييس 261
سلحشور ،ماندانا 998
سلطاني ،اقدس 849
سلطاني ،كتايون 405 ،324
سليمي ،اسميرا 247 ،207
سليمي ،حميرا 1036
سليمي ،مينا 968 ،736 ،328
سميعي ،معصومه 290 ،247 ،207
سميعيان ،شبنم 035 ،034 ،033
سنجريباف ،سودابه 870
سنداك ،موريس 134
سيد آبادي ،علي اصغر 417 ،167 ،058
سيدعلي اكبر ،سيدنويد 105
سيدناصري ،سارا 693 ،692 ،691 ،690 ،689 ، 688
سيش ،ويكتوريا 1032 ،1031
سيفي ،مونا 901
سيلور استاين ،الوين 964 ،701 ،649 ،647
سينيسكالكو ،ماريا ترسا740
شامانيان ،زهرا 673،790 ،671
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شامي ،آيلين 345 ،126
شاهاندشتي ،الهام سادات 885
شاهسواري ،زهرا 767
شاهسوني ،عليرضا 920
شجاعياصل ،زهرا 831
شرر ،كاترين 065
شرفزاده ،مريم 816
شريفي ،شيما 179 ،080 ،025
شعبانزاده ،ريحانه 664
شعباننژاد ،افسانه 608 ،492 ،414 ،119
شعباني ،اسداهلل 642 ،607 ،603 ،327
شفلر ،اورسل 382
شفيعي ،شهرام 925 ،139 ،138
شمس ،اعظم 547
شمس ،محمدرضا 338 ،307 ،256
شوارتز ،ليندا 994 ،970
شهابي ،طاهره 628
شهيدي ،گيتي 764
شيخاالسالمي ،جعفر 917
شيخي ،مژگان ،242 ،212 ،153 ،127 ،116 ،113 ،088 ،024
،437 ،429 ،427 ،422 ،404 ،394 ،323 ،306 ،299 ،277
526 ،520 ،478 ،456 ،453
شيرازي ،حميرا 828
شيرازي ،رضا 924 ،923 ،332
صابري ،منصوره 319 ،110
صادقپور ،آذر 902
صادقي ،شيخعليرضا 922
صادقي ،مهرناز 669 ،664
صالح پور ،معصومه (منيژه) 737
صالحپور ،حبيبا829 ...
صالحي ،آتوسا 524 ،383 ،143 ،062
صالحيامين ،عليرضا 714
صباغزاده ،مريم 392 ،294
صديقي ،محمدتقي 566
صفارپور ،عبدالرحمان ،837 ،836 ،835 ،834 ،830 ،823 ،822
،863 ،862 ،861 ،860 ،859 ،855 ،842 ،840 ،839 ،838
912 ،911 ،907 ،905 ،904 ،903 ،878 ،877 ،876 ،874
صفاري نظري ،مهدخت 847
صفايي مولوي ،شيرين 076
صفري ،فاطمه 390 ،320

صلواتيان ،محمدحسين ،298 ،222 ،193 ،186 ،184 ،124
،1014 ،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،1009 ،1008 ،476
،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019 ،1018 ،1016 ،1015
1028 ،1027 ،1026 ،1025 ،1024
صمدي ،احمد 674
صوفيلو ،معصومه 013
ضرغام ،انوشه 706
ضرغاميان ،مهدي 955
ضيايي ،محمدرفيع 361
ضيغمي ،ناهيدسادات 574 ،573
طائرپور ،فرشته 407
طاقديس ،سوسن ،273 ،271 ،270 ،255 ،202 ،157 ،125
484 ،272
طاهرآبادي ،ميثم 712
طاهري قندهاري ،فرزانه 710
طاهري ،رضا 279
طاهريرفيق ،محسن 899
طباطبايي ،نسرين 958
طوفان ،مهوش 910
ظفرينژاد ،عادل 733
عابدي ،احمد 719
عابديان ،حكيمه 896 ،572
عاطفي ،سوره 833
عالمي نيسي ،نورالهدي 678
عامري ،پروانه 818
عامليان ،سيدعلي 865
عباسي ،شهاب الدين ،309 ،274 ،204 ،201 ،134 ،089 ،016
522 ،504 ،494
عبدالملكي ،حمداهلل 751
عبدي ،زهرا 253
عبدي ،فرشته 541
عبيدي آشتياني ،كيوان 496
عجايبي ،نگار 981
عرفانيان ،مهرداد 705
عسگري ،مهناز 655 ،652
عسگري ،ناهيد 534 ،533 ،532
عظيمي ،امير 707
عظيمي ،هدي 1030
عظيميفر ،شيرين 719
عقابي ،آرزو 858 ،857
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عاليي ،آرش 792
علويفرد ،يحيي 595
علي محمدزاده ،ثريا 883 ،882 ،881 ،672 ،559 ،558
علياكبر ،نويد 362
علياكبري ،محمدمصطفي 555
عليخاني ،شيرين 656
عليرضا خضابي ،مينا 543
عليزاده قمصري ،آناهيتا 643
عليزادهلداري ،مهدي 767
عليزاده ،مصطفي569
عليشاهي ،مريم 804
عليمحمدي ،علي 914
عميق ،مجيد 700 ،699 ،698 ،697
غالمي ،آرزو 752
فاطمه زماني ،فاطمه 247
فاكس ،جانتاس 988
فتاحي ،حسين 403
فتوحي ،شهرزاد 982
فراهاني ،مينا 850
فرشيدنيا ،فاطمه 919
فروتن اصفهاني ،فاطمه 312
فروتن ،فاطمه 026
فروزان ،منصوره 959
فروغي ،فتحاهلل 849 ،848 ،663 ،662
فروغي ،فتحاهلل 849
فرهادي ،گلزار 864
فرهوش ،معصومه 896 ،572
فريدنياسفنجاني ،جعفر 727
فريكام ،نيكو 109
فصيحي ،ارسالن 385
فعال ،اعظم 996 ،854 ،853 ،696 ،695 ،576
فقيهي ،سعادت 760
فكور ،هانيه 217 ،180 ،173
فلمينگ ،كنديس 487
فوالدوند ،مرجان 254
فونكه ،كورنليا كارولينه 324
فيضآبادي ،ابوالقاسم 231 ،230 ،229 ،228
فيضآبادي ،زهره ،296 ،226 ،208 ،177 ،172 ،160 ،141
433 ،364 ،357 ،318 ،297
فيضي ،اكبر 763

فيكس ،الكساندرا 968 ،967 ،966
قادري ،زهرا 565
قادري ،مصطفي 716
قاسمنيا ،شكوه ،834 ،830 ،823 ،822 ،331 ،330 ،329 ،085
،860 ،859 ،855 ،842 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835
،905 ،904 ،903 ،878 ،877 ،876 ،874 ،863 ،862 ،861
912 ،911 ،907
قاسمي ،مسلم 290
قاهري ،حوري 960 ،957
قاييني ،زهره 710 ،104
قبادي ،زهرا 722
قدري گراخك ،سمانه 810
قدير محسني ،عباس 131
قديريان ،الهه 546
قرباني برزي ،سارا 486
قرباني ،رضا ،384 ،354 ،264 ،263 ،192 ،165 ،079 ،038
460 ،459 ،458
قرباني ،فريبا 659
قصاع ،محمد 483 ،399 ،235 ،091 ،048 ،044
قفلگري ،نيما 807
قليزاده ،نسرين880 ،879 ،560
قنادپور ،ليال 402
قندهاري ،شقايق 407
قندهاري ،مريم ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505
513
قهرماني ،رضا 182
قيومي ،سميرا 185
كاتب ،فيروزه 489 ،215 ،171 ،170 ،169
كاتبي ،حورا 684
كاشفي خوانساري سيدعلي 280
كاشفي خوانساري ،علي ،434 ،232 ،295 ،198 ،120 ،023
465
كاشفي ،محبوبه 809
كاظمي ،الهام 128
كاظمي ،علي 065
كاظمي ،ناهيد 118
كاكويي ،مرضيه 734
كال ،نيكوال 752
كامرانيان ،عباسعلي 934 ،933 ،932 ،931 ،930 ،915
كاملجهرمي ،ايمان 726 ،725 ،724
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كانر ،جو 687 ،686 ،650
كاوي ،شون 778
كتبي ،سرور 527 ،292
كراس ،جين 106
كرماني ،ميرجواد 774
كرني ،كريستوفر 765
كروبي ،سيدرضا 962
كروبي ،هايده ،970 ،969 ،965 ،654 ،175 ،081 ،068 ،056
653 ،992648 ،991
كروزا ،آن 259
كروليك ،ننسي 496
كرومنرل ،راينر 646
كريمي ،اشرف 846 ،845 ،844
كريمي ،اعظم 570
كريمي ،زهره 759
كريمي ،عبدالعظيم 732
كريمي ،فاطمه 570
كريميانفرد ،علي 554
كسايي ،مهشيدالسادات 630 ،586 ،585
كشاورز محمدي ،حميده 784
كشاورز ،ناصر 625 ،606 ،605 ،604 ،602 ،580 ،579
كشاورزي آزاد ،مرجان 244 ،214
كشفي ،اكبر 540
كلمن ،ران 779
كلهر ،فريبا 527 ،518
كلهر ،مژگان 420 ،395
كليبورن ،آنا 704
كمالي ،سميرا 286
كمپانيواال ،زهرا 726 ،725 ،724
كميل ،اريك 504
كوپه ،بنويت 495 ،137 ،102 ،018
كوتلو ،مصطفي 385
كوته ،راينر 694 ،649
كوخنويس ،جين 198
كورت ،ژانيك 029
كورته ،آن 029
كومار ،شيو 342
كياننژاد ،محمدرضا 964 ،647
كياني ،حببيب 891
كياني ،حسين 742

كياني ،سحر 575
كيانيدوست ،كيان 794
كيس ،كارولين 1036
كينگ ،درن 112
كينيون ،تئا 656
گاليه ،ركسان ماري 990
گراتزر ،گئورگ 731
گرادستين ،دونا 764
گرويت ،اميلي 025
گري روبينستاين ،مارك پت 203
گرين ،جان 979 ،977،978 ،976
گالور ،پني 531
گالور ،ديويد 531
گلميرزايي ،متين 418
گلناري آغ ميوني ،محمدعلي 629
گلي ،ايرج 631
گلي ،محمد 158
گودرزوندچگيني ،هاشم 997
گودستاين ،فيليس كافمن 983
گوير ،ريچارد 766
گيتينژاد ،زهرا 961
گيگا ،ناهيد ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367 ،366
378 ،377 ،376 ،375
گيمن ،نيل 191
الندا ،نوربرت 173
لزيگ ،تئو 215
لس ،سباستين 525
لساني ،مهدي 757
لشگري ،معصومه 880 ،879 ،560
لطفعلي ،مريم 156
لفظي ،ليال 735
لند ،سوزان 753
لنگن ،آنت 316 ،315
لوري ،لوئيس 395
لولين ،كلر 975 ،974 ،973 ،972
ليتل ،جسي 523 ،479 ،359 ،122
ليزوسكيس ،مارجوري 986
ليندگرن ،آستريد 104
ماث ،جان ج 016
مادح خاكسار ،سعيد527 ،353 ،282 ،245 ،224 ،121 ،037
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مارسدن ،جان 181
مازر ،آن 035 ،034 ،033
ماستري ،مريم 238
ماهوتي ،مهري 635 ،634 ،633 ،629 ،598 ،590 ،151
مجدفر ،مرتضي 717
محبتي ،ماهرخ 661
محبوبي ،مجيد 389 ،199
محدث ،محمدصادق923
محمدطالبي ،سميه 557
محمدي ،اعظم 956
محمدي ،لعيا 827
محمدي ،محمدهادي 582 ،497 ،196 ،195 ،021
محمودي ،مژگان 787
مدوز ،ديزي ،313 ،150 ،136 ،103 ،100 ،066 ،043 ،036
493 ،491 ،490 ،439 ،391 ،387 ،360 ،317
مرداني ،مهدي 592
مرزوقي ،محمدرضا 464 ،352 ،239 ،188
مزارعي ،الهام 200
مزيناني ،كاظم 609
مسرور ،نصرت 1000
مسعوديپور ،حميد 538
مسلمانيزدي،نوشين781
مشايخ ،مريم 729 ،728
مشتاق ،مژگان 144
مشهدي رستم ،فاطمه 284 ،077
مصدقي نيك ،كبري 543
مظفريمالاميري ،پرويز 749
مظلوم شايان ،مهدي 651
معاونت پژوهش موسسه فرهنگي ياسين 918
معبودي ،فرحناز 868
معدني ،نادره 544
معيني ،مهدي 400
مفيدي نسب ،سعيده ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،939 ،936
953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،947 ،945
مقيمي اسكويي ،الدن 967 ،966
مكفيت ،سين 714
مككوري ،كريستين 700 ،699 ،698 ،697
مكلكلن ،پاتريشيا 1000
مكموالن ،كيت 368 ،285 ،183
مال محمدي ،مجيد 498 ،449 ،438 ، ،135 ،132 ،055 ،020

مالطاهري ،غالمرضا 702
ملكشامران ،يوسف 500
ملكي خرمي ،راحله 665
ملكي ،مژگان 190
ملكياري ،مسعود 181 ،039
منجزي ،فرمهر 261
منصور ،جوزف 954
منصوري ،مليحه 993
منصوريان ،فرخنده 762
منصوريوحيد ،فائزه 888
موث ،جان جي 274
موروني ،تريسي 180
موري بختياري ،پژمان 549
موريس ،نيل 969
موزوني ،رضا 514
موسسه فرهنگي تربيتي توحيد ،748 ،747 ،746 ،745 ،744
772 ،771 ،770 ،769 ،768
موسوي رابطي ،سيد عدنان 913
موسوي ،اكرمالسادات 817 ،561 ،012
موسوي ،مريم سادات 670
موسويان ،انسيه 587
موسويزاده ،سعيد 516
موسيپور ،منصوره 536
مهاجراني ،سيد محمد 168
مهري ،فرزانه 368 ،285 ،183
مي ،رولو 742
ميرشفيعيلنگري ،داود 851
ميركيايي ،مهدي 482 ،258 ،146 ،140 ،032
ميالني ،ناهيد 869
ناسيمبني ،باربارا 063
نامجو ،بيژن 293 ،260 ،142
نجاتي ،فرحناز 665
نجفخاني ،محبوبه 316 ،315 ،267 ،266 ،265 ،084
نجفي ،عبدالمجيد 233
نجيب ،معصومه 825
نجيبي ،زهرا 793
نخاولي ،مهدي 935
نصراهلل ،مهناز 780
نظري ،خسرو 004
نظيري ،فواد 083
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نقشين ه ارجمند ،محسن 731
نقينژاديان ،طاهره 666
نورالدين ،محمد 924 ،923
نوروزي ،رضاعلي 009 ،008 ،007 ،006 ،005
نوروزي ،سميه 401
نوروزي ،مهناز 1033 ،1032 ،1031 ،1029 ،1003
نوري برجي ،مرجانه 002
نوريس ،ريك 743
نوستلينگر ،كريستينه 405
نويني ،ژاله 989 ،988 ،987 ،986 ،985 ،984 ،983 ،450
نيري ،پريناز 191
نيك ذات ،شهين 631
نيكفال آذر ،معصومه 867
نيكوسرشت ،نازنين 778
نيلوفري ،علي 765
واثقي ،بهروز 521 ،425 ،144
واعظي ،مظفرالدين 740
وايبرو ،اين 080
وايلد ،اسكار 529 ،207
وثوقي ،زهرا 637 ،584
ورديك ،اليزابت 989 ،986،987 ،985 ،984 ،983
ورينگ ،جف 693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688
وظيفهشناس ،شراره 502
وكيلي ،محمدحسن 922
ون کلیو ،جانيس پرت 678
وهابزاده ،عليرضا 827
وهرا ،آروين729

ويلسون ،جني 004
ويلسون ،گري 736
ويليامز ،بن 670
هاروي ،ويرجينيااسميت 719
هاشمپور ،مريم 645 ،641
هاشمي ،اشرف 820
هاشمي ،كبري 895 ،843
هاشمي ،منيره 627 ،581
هانتر ،نورمن 210
هفتبرادران ،داريوش 890 ،889 ،841
هلمور ،جيم 453 ،427 ،127
همايونروز ،پريسا 1035 ،1034
همداني ،مينو 487
هورن ،سام 730
هوشمندسروستاني ،جعفر 711
هولتسينگ ،هربرت 424
هولر ،فرانتس 213
يزداني ،پريچهر 847
يكتا ،شكوهي 709 ،708
يكتاهخواه ،سرور 718
يورگنسن ،روبين 530
يوسف ،عبدالتواب 176
يوسفي ،سيدمهدي 552
يوسفي ،محمدرضا 219 ،159
يوسفي ،مليحه 413 ،380 ،283 ،174 ،074
يولن ،جين 204
يونسلو ،صادق 677
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پايه تحصيلي
اول
،180 ،175 ،171 ،161 ،157 ،119 ،063 ،059 ،027 ،012
،506 ،505 ،492 ،451 ،408 ،373 ،358 ،292 ،276 ،250
،542 ،541 ،531 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507
،768 ،696 ،695 ،667 ،665 ،593 ،578 ،576 ،561 ،550
،828 ،827 ،823 ،822 ،820 ،817 ،806 ،799 ،784 ،780
،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،832 ،830 ،829
،861 ،860 ،859 ،856 ،855 ،854 ،853 ،850 ،843 ،842
،884 ،880 ،878 ،877 ،876 ،874 ،867 ،866 ،863 ،862
،904 ،903 ،902 ،898 ،897 ،894 ،893 ،892 ،890 ،889
996 ،912 ،911 ،908 ،907 ،905
اول تا پنجم
،288 ،268 ،223 ،221 ،166 ،142 ،114 ،107 ،021 ،015
،952 ،947 ،944 ،940 ،581 ،501 ،481 ،431 ،430 ،301
1033
اول تا چهارم
،282 ،272 ،264 ،263 ،259 ،192 ،182 ،165 ،079 ،038
،605 ،604 ،602 ،460 ،459 ،458 ،426 ،384 ،354 ،337
917 ،631 ،606
اول تا سوم
،087 ،086 ،067 ،057 ،031 ،029 ،028 ،022 ،010 ،003

،164 ،155 ،154 ،148 ،144 ،125 ،123 ،121 ،109 ،108
،270 ،266 ،249 ،248 ،245 ،241 ،224 ،203 ،189 ،187
،338 ،331 ،327 ،325 ،305 ،304 ،287 ،281 ،273 ،271
،440 ،425 ،416 ،415 ،403 ،397 ،381 ،363 ،356 ،351
928 ،918 ،630 ،629 ،586 ،525 ،521 ،502 ،484 ،454
اول تا ششم
،196 ،195 ،176 ،147 ،120 ،097 ،093 ،084 ،053 ،023
،260 ،252 ،251 ،243 ،237 ،232 ،225 ،216 ،211 ،198
،400 ،394 ،392 ،379 ،324 ،310 ،294 ،293 ،280 ،265
،514 ،499 ،477 ،464 ،457 ،442 ،436 ،434 ،432 ،418
،614 ،613 ،612 ،611 ،609 ،597 ،594 ،589 ،528 ،527
،627 ،623 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618 ،617 ،616 ،615
640 ،638 ،632
اول و دوم
،072 ،070 ،065 ،064 ،058 ،037 ،025 ،019 ،017
،129 ،127 ،099 ،092 ،085 ،081 ،080 ،074 ،073
،179 ،174 ،173 ،170 ،169 ،167 ،163 ،162 ،130
،256 ،255 ،218 ،217 ،215 ،214 ،202 ،199 ،190
،372 ،371 ،370 ،369 ،367 ،366 ،350 ،286 ،283
،417 ،414 ،413 ،380 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374
،469 ،468 ،467 ،466 ،461 ،453 ،452 ،450 ،427
،532 ،518 ،516 ،489 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470
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،598 ،596 ،595 ،590 ،585 ،580 ،579 ،534 ،533
،643 ،639 ،635 ،634 ،633 ،625 ،607 ،603 ،601
،700 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،645 ،644
1000 ،999 ،962
پنجم
،992 ،982 ،963 ،875 ،857 ،852 ،769 ،702 ،649 ،539
997
پنجم و ششم
،233 ،227 ،188 ،096 ،095 ،083 ،069 ،060 ،054 ،042
،660 ،647 ،529 ،488 ،398 ،389 ،388 ،314 ،289 ،285
،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،1009 ،1008 ،925 ،701
،1022 ،1021 ،1020 ،1019 ،1018 ،1016 ،1015 ،1014
1028 ،1027 ،1026 ،1025 ،1024 ،1023
چهارم
،577 ،573 ،569 ،568 ،567 ،565 ،562 ،558 ،543 ،540
،789 ،785 ،781 ،770 ،702 ،682 ،675 ،671 ،668 ،664
،875 ،871 ،868 ،864 ،858 ،852 ،844 ،819 ،800 ،795
،1002 ،961 ،957 ،956 ،910 ،900 ،899 ،895 ،885 ،881
1005
چهارم تا ششم
،117 ،113 ،082 ،066 ،062 ،061 ،055 ،047 ،020 ،001
،205 ،200 ،191 ،152 ،151 ،145 ،143 ،135 ،132 ،131
،279 ،277 ،275 ،274 ،239 ،230 ،228 ،220 ،210 ،206
،352 ،335 ،329 ،323 ،320 ،307 ،306 ،303 ،300 ،291
،405 ،402 ،396 ،395 ،391 ،390 ،387 ،365 ،359 ،355
،610 ،520 ،498 ،485 ،479 ،478 ،463 ،438 ،437 ،411
،762 ،705 ،704 ،703 ،694 ،670 ،659 ،658 ،646 ،628
،955 ،954 ،950 ،943 ،939 ،936 ،924 ،923 ،921 ،824
971 ،969 ،968 ،967 ،966
چهارم و پنجم
656 ،655 ،652 ،482 ،258 ،231 ،229 ،146 ،140 ،032
دوم
،666 ،570 ،559 ،546 ،545 ،544 ،537 ،269 ،1007 ،013

،841 ،833 ،810 ،801 ،790 ،786 ،782 ،771 ،672 ،669
879 ،870 ،869
دوم تا پنجم
،975 ،974 ،964 ،948 ،941 ،699 ،642 ،626 ،247 ،102
1035 ،1034 ،979 ،977
دوم تا چهارم
،978 ،976 ،973 ،965 ،919 ،698 ،519 ،407 ،253 ،026
995 ،991
دوم تا ششم
،137 ،134 ،133 ،116 ،103 ،094 ،078 ،018 ،011
،361 ،344 ،334 ،316 ،315 ،313 ،222 ،201 ،193
،490 ،476 ،475 ،465 ،462 ،439 ،429 ،412 ،410
،945 ،929 ،697 ،582 ،551 ،524 ،497 ،496 ،493
980 ،953 ،951
دوم و سوم
،177 ،172 ،160 ،158 ،141 ،126 ،115 ،090 ،076 ،041
،345 ،318 ،297 ،296 ،246 ،236 ،226 ،208 ،194 ،185
،972 ،677 ،486 ،455 ،433 ،428 ،364 ،362 ،357 ،353
990 ،981
سوم
،680 ،673 ،574 ،563 ،560 ،552 ،548 ،547 ،538 ،014
،816 ،809 ،802 ،797 ،796 ،791 ،787 ،772 ،684 ،683
،958 ،909 ،901 ،887 ،886 ،882 ،872 ،845 ،826 ،825
1006
سوم تا پنجم
،587 ،536 ،526 ،523 ،517 ،449 ،122 ،105 ،071 ،049
1032 ،1031 ،993 ،970 ،687 ،678 ،650 ،600
سوم تا ششم
،044 ،043 ،039 ،036 ،035 ،034 ،033 ،030 ،024 ،016
،077 ،075 ،068 ،056 ،052 ،051 ،050 ،048 ،046 ،045
،106 ،104 ،1029 ،101 ،100 ،098 ،091 ،089 ،088
،150 ،139 ،138 ،136 ،128 ،124 ،118 ،112 ،111 ،110
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،207 ،204 ،186 ،184 ،183 ،181 ،178 ،168 ،156 ،153
،244 ،242 ،240 ،238 ،235 ،234 ،219 ،213 ،212 ،209
،302 ،299 ،298 ،295 ،290 ،284 ،267 ،261 ،257 ،254
،332 ،330 ،326 ،321 ،319 ،317 ،312 ،311 ،309 ،308
،368 ،360 ،349 ،347 ،343 ،342 ،341 ،339 ،336 ،333
،409 ،406 ،404 ،401 ،399 ،393 ،386 ،385 ،383 ،382
،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،441 ،424 ،422 ،420 ،419
،515 ،504 ،500 ،495 ،494 ،491 ،483 ،480 ،456 ،448
،637 ،636 ،624 ،599 ،592 ،591 ،588 ،584 ،522
1003 ،994 ،949 ،942 ،654 ،641

سوم و چهارم
686 ،487 ،159
ششم
،566 ،564 ،549 ،503 ،435 ،421 ،348 ،346 ،340 ،149 ،40
،674 ،657 ،653 ،651 ،649 ،648 ،608 ،575 ،572 ،571
،794 ،793 ،792 ،788 ،783 ،713 ،685 ،681 ،679 ،676
،873 ،865 ،846 ،818 ،808 ،807 ،805 ،804 ،803 ،798
،983 ،982 ،963 ،960 ،959 ،927 ،896 ،891 ،888 ،883
1017 ،1004 ،997 ،992 ،989 ،988 ،987 ،986 ،985 ،984
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موضوع
تربيت بدني
002 ،001
تفكر و پژوهش
009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003
جنبي و سرگرمي
015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،010
داستان
،026 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016
،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027
،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038
،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049
،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060
،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071
،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082
،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096 ،095 ،094 ،093
،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104
،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115
،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126
،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148
،170 ،169 ،168 ،167 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159
،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171
،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182

،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193
،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204
،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،215
،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226
،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237
،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248
،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259
،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270
،291 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281
،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292
،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303
،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314
،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325
،346 ،345 ،344 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336
،357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347
،368 ،367 ،366 ،365 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358
،379 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369
،390 ،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380
،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392،391
،412 ،411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402
،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
،434 ،433 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424
،445 ،444 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435
،456 ،455 ،454 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446
،467 ،466 ،465 ،464 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457
،478 ،477 ،476 ،475 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468
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،489 ،488 ،487 ،486 ،485 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،479
،500 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491 ،490
،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501
،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517 ،516 ،515 ،514 ،513 ،512
529 ،528 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523
رياضي
،539 ،538 ،537 ،536 ،535 ،534 ،533 ،532 ،531 ،530
،549 ،548 ،547 ،546 ،545 ،544 ،543 ،542 ،541 ،540
،559 ،558 ،557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551 ،550
،569 ،568 ،567 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560
578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،573 ،572 ،571 ،570
شعر
،588 ،587 ،586 ،585 ،584 ،583 ،582 ،581 ،580 ،579
،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590 ،589
،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،600 ،599
،618 ،617 ،616 ،615 ،614 ،613 ،612 ،611 ،610 ،609
،628 ،627 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 ،619
،638 ،637 ،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629
645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639
علوم تجربي
،655 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648 ،647 ،646
،665 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660 ،659 ،658 ،657 ،656
،675 ،674 ،673 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،666
،685 ،684 ،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678 ،677 ،676
،695 ،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،687 ،686
705 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699 ،698 ،697 ،696
علوم تربيتي
،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708 ،707 ،706
،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718 ،717 ،716
،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732 ،731 ،730 ،729 ،728 ،727
،748 ،747 ،746 ،745 ،744 ،743 ،742 ،741 ،740 ،739 ،738
،759 ،758 ،757 ،756 ،755 ،754 ،753 ،752 ،751 ،750 ،749
،770 ،769 ،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762 ،761 ،760
779 ،778 ،777 ،776 ،775 ،774 ،773 ،772 ،771
عمومي (چند موضوعي)
،789 ،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،783 ،782 ،781 ،780
،799 ،798 ،797 ،796 ،795 ،794 ،793 ،792 ،791 ،790

،809 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801 ،800
819 ،818 ،817 ،816 ،815 ،814 ،813 ،812 ،811 ،810
فارسي
،829 ،828 ،827 ،826 ،825 ،824 ،823 ،822 ،821 ،820
،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،833 ،832 ،831 ،830
،851 ،850 ،849 ،848 ،847 ،846 ،845 ،844 ،843 ،842 ،841
،862 ،861 ،860 ،859 ،858 ،857 ،856 ،855 ،854 ،853 ،852
،873 ،872 ،871 ،870 ،869 ،868 ،867 ،866 ،865 ،864 ،863
،884 ،883 ،882 ،881 ،880 ،879 ،878 ،877 ،876 ،875 ،874
،895 ،894 ،893 ،892 ،891 ،890 ،889 ،888 ،887 ،886 ،885
،906 ،905 ،904 ،903 ،902 ،901 ،900 ،899 ،898 ،897 ،896
912 ،911 ،910 ،909 ،908 ،907
قرآن
،922 ،921 ،920 ،919 ،918 ،917 ،916 ،915 ،914 ،913
،932 ،931 ،930 ،929 ،928 ،927 ،926 ،925 ،924 ،923
935 ،934 ،933
كار و فناوري
،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،939 ،938 ،937 ،936
953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،947 ،946
كتابهاي مرجع
955 ،954
مطالعاتاجتماعي
961 ،960 ،959 ،958 ،957 ،956
مهارتهاي زندگي
،970 ،969 ،968 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،1000
،980 ،979 ،978 ،977 ،976 ،975 ،974 ،973 ،972 ،971
،990 ،989 ،988 ،987 ،986 ،985 ،984 ،983 ،982 ،981
999 ،998 ،997 ،996 ،995 ،994 ،993 ،992 ،991
هنر
،1008 ،1007 ،1006 ،1005 ،1004 ،1003 ،1002 ،1001
،1016 ،1015 ،1014 ،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،1009
،1024 ،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019 ،1018 ،1017
،1032 ،1031 ،1030 ،1029 ،1028 ،1027 ،1026 ،1025
1036 ،1035 ،1034 ،1033
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مخاطب
استعدادهاي درخشان
336
دانش آموز
،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،010 ،001
،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019
،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،030
،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041
،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052
،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063
،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074
،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085
،107 ،106 ،105 ،104 ، ،1000 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096
،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119
،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130
،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141
،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152
،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163
،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174
،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185
،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،196
،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208
،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219

،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230
،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241
،263 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252
،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264
،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،277 ،276 ،275
،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287
،308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298
،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309
،331 ،330 ،329 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320
،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332
،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343
،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354
،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365
،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378 ،377 ،376
،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،387
،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398
،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409
،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،422 ،421 ،420
،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432
،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443
،464 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454
،475 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،465
،486 ،485 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478 ،477 ،476
،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491 ،490 ،489 ،488 ،487
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،508 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501 ،500 ،499 ،498
،519 ،518 ،517 ،516 ،515 ،514 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509
،531 ،529 ،528 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523 ،522 ،521 ،520
،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،534 ،533 ،532
،559 ،558 ،552 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545 ،544
،570 ،569 ،568 ،567 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560
،581 ،580 ،579 ،578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،573 ،572 ،571
،592 ،591 ،590 ،589 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584 ،583 ،582
،603 ،602 ،601 ،600 ،599 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593
،614 ،613 ،612 ،611 ،610 ،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604
،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618 ،617 ،616 ،615
،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629 ،628 ،627 ،626
،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639 ،638 ،637
،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648
،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،666 ،665 ،664 ،660 ،659
،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678 ،677 ،676 ،675 ،674 ،673
،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،687 ،686 ،685 ،684
،705 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699 ،698 ،697 ،696 ،695
،781 ،780 ،772 ،771 ،770 ،769 ،768 ،762 ،720 ،713 ،712
،792 ،791 ،790 ،789 ،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،783 ،782
،803 ،802 ،801 ،800 ،799 ،798 ،797 ،796 ،795 ،794 ،793
،819 ،818 ،817 ،816 ،810 ،809 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804
،832 ،830 ،829 ،828 ،827 ،826 ،825 ،824 ،823 ،822 ،820
،843 ،842 ،841 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،833
،858 ،857 ،856 ،855 ،854 ،853 ،852 ،850 ،846 ،845 ،844
،869 ،868 ،867 ،866 ،865 ،864 ،863 ،862 ،861 ،860 ،859
،879 ،878 ،877 ،876 ،875 ،874 ،873 ،872 ،871 ،870
،889 ،888 ،887 ،886 ،885 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880
،899 ،898 ،897 ،896 ،895 ،894 ،893 ،892 ،891 ،890
،910 ،909 ،908 ،907 ،905 ،904 ،903 ،902 ،901 ،900
،927 ،925 ،924 ،923 ،921 ،919 ،918 ،917 ،912 ،911
،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،939 ،936 ،929 ،928
،955 ،954 ،953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،947 ،946
،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،959 ،958 ،957 ،956
،975 ،974 ،973 ،972 ،971 ،970 ،969 ،968 ،967 ،966
،985 ،984 ،983 ،982 ،981 ،980 ،979 ،978 ،977 ،976
،995 ،994 ،993 ،992 ،991 ،990 ،989 ،988 ،987 ،986
،1006 ،1005 ،1004 ،1003 ،1002 ،999 ،998 ،997 ،996
،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،101 ،1009 ،1008 ،1007

،1020 ،102 ،1019 ،1018 ،1017 ،1016 ،1015 ،1014
،1028 ،1027 ،1026 ،1025 ،1024 ،1023 ،1022 ،1021
1035 ،1034 ،1033 ،1032 ،1031 ،103 ،1029
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
،740 ،739 ،736 ،733 ،722 ،719 ،716 ،713 ،706 ،535 ،530
775 ،777 ،766 ،759 ،758
كارشناس
،739 ،733 ،726 ،725 ،724 ،722 ،717 ،716 ،715 ،713 ،003
775 ،774 ،765 ،758 ،753 ،750 ،740
كتابدار
710
مدير
،758 ،757 ،754 ،742 ،727 ،722 ،716 ،715 ،714 ،713 ،710
779 ،776 ،773 ،760 ،759
مشاور
،730 ،726 ،725 ،724 ،722 ،719 ،718 ،714 ،713 ،710 ،002
1036 ،777 ،766 ،751 ،739 ،737 ،732
معلم
،084 ،069 ،042 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002
،462 ،423 ،421 ،406 ،328 ،278 ،262 ،252 ،243 ،227 ،197
،707 ،706 ،631 ،557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،536 ،535 ،530
،720 ،719 ،718 ،717 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708
،731 ،730 ،729 ،728 ،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721
،743 ،742 ،741 ،740 ،738 ،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732
،754 ،753 ،752 ،751 ،750 ،749 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744
،769 ،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762 ،761 ،756 ،755
،813 ،812 ،811 ،779 ،778 ،777 ،776 ،774 ،772 ،771 ،770
،916 ،915 ،914 ،913 ،906 ،851 ،831 ،821 ،816 ،815 ،814
،963 ،962 ،935 ،934 ،933 ،932 ،931 ،930 ،926 ،922 ،920
،1008 ،1004 ،1003 ،1001 ،1000 ،998 ،986 ،984 ،967
،1016 ،1015 ،1014 ،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،101 ،1009
،1024 ،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019 ،1018 ،1017
1036 ،1033 ،1030 ،1029 ،1028 ،1027 ،1026 ،1025
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كلمات كليدي
آب
976 ،702 ،646
آزمايشها
705
آزمونها
،553 ،549 ،548 ،547 ،546 ،544 ،540
،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،558
،574 ،573 ،572 ،570 ،568 ،567 ،566
،673 ،671 ،668 ،667 ،651 ،577 ،575
،724 ،685 ،684 ،682 ،679 ،675 ،674
،784 ،783 ،782 ،781 ،780 ،726 ،725
،791 ،790 ،789 ،788 ،787 ،786 ،785
،804 ،798 ،797 ،796 ،795 ،794 ،793
،824 ،819 ،818 ،808 ،807 ،806 ،805
،879 ،873 ،872 ،870 ،868 ،867 ،843
،886 ،885 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880
،902 ،900 ،899 ،898 ،895 ،891 ،887
961 ،960 ،959 ،958 ،957 ،956
آسيبشناسي
765 ،728
آفرينش هنري
1035 ،1001
آفرينندگي
،1009 ،1008 ، 1001 ،774 ،742 ،722

،1014 ،1013 ،1012 ،1011 ،1010
،1020 ،1019 ،1018 ،1016 ،1015
،1025 ،1024 ،1023 ،1022 ،1021
1034 ،1028 ،1027 ،1026
آلودگي
979 ،968
آموزش
894 ،893 ،892 ،660 ،656
آموزش ابتدايي
819
آموزش بيمه
583
آموزش خانواده
737 ،735 ،712
آموزش خواندن و نوشتن
902
آموزش رايانه
،947 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940
953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948
آموزش رياضي
552
آموزش عالي
760
آموزش مربيان و معلمان

،811 ،773 ،756 ،733 ،663 ،662 ،661
815 ،813 ،812
آموزش مهارتهاي زندگي
983 ،983
آموزش مواد درسي
909 ،864 ،850 ،826 ،675
آموزش موسيقي
1033 ،1017
آموزش نقاشي
،1012 ،1011 ،1010 ،1009 ،1008
،1018 ،1016 ،1015 ،1014 ،1013
،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019
،1034 ،1028 ،1027 ،1025 ،1024
1035
آموزش نيروي انساني
763 ،723
آموزش و پروش
739
آموزش والدين
،773 ،737 ،736 ،728 ،663 ،662 ،661
1036
آموزش والدين و معلمان
851
ابزارهاي کمک آموزشي
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889 ،890، 539،
اجتماعي
816 ،802
اختاللها
718
اختاللهاي عاطفي
765
اخالق اجتماعي
767
ادبيات
،898 ،887 ،869 ،867 ،865 ،864 ،826
900
ادبيات کودکان
،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،655 ،647
،861 ،858 ،857 ،856 ،832 ،703 ،693
،981 ،978 ،970 ،969 ،965 ،955 ،863
،994 ،993 ،992 ،990 ،986 ،984 ،983
995
ادبيات فارسي
،832 ،831 ،829 ،825 ،820 ،810 ،804
858 ،857 ،856 ،850 ،846 ،845
ادبيات نوجوانان
،982 ،701 ،687 ،686 ،670 ،659 ،654
،1012 ،1011 ،1010 ،1009 ،1008
،1018 ،1016 ،1015 ،1014 ،1013
،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019
1028 ،1027 ،1025 ،1024
ارزشيابي آموزشي
721
اسالم
918 ،776 ،712
اصول دين
919
اضطراب
764
اطالعات عمومي
687 ،686
اطلس
954
اعتماد به نفس

1000 ،764 ،714
اقيانوسهاي جهان
703
الفبا
،839 ،837 ،834 ،830 ،823 ،822 ،821
،877 ،876 ،862 ،859 ،855 ،842 ،840
1002 ،911 ،906 ،904 ،903 ،897
الفباي فارسي
،838 ،836 ،835 ،832 ،829 ،825 ،820
،889 ،878 ،874 ،863 ،861 ،854 ،853
912 ،907 ،905 ،890
امامت
922
امام علي ع
713
امال
،859 ،854 ،853 ،842 ،839 ،837 ،823
908 ،877 ،876 ،863 ،862 ،861
امال و انشا
895
امال و نگارش
،831 ،829 ،828 ،827 ،826 ،825 ،821
1002 ،910 ،894 ،893 ،892 ،851 ،841
انتقال اطالعات
749
اندرزنامهها
732
انديشه
713
انرژي
992 ،977
انرژيهاي تجديدپذير
971
انسانشناسي
954
اول ابتدايي
،840 ،838 ،836 ،835 ،834 ،830 ،822
،905 ،904 ،903 ،878 ،874 ،855 ،847
912 ،911 ،907
ايمني

970 ،964
ايمني حمل و نقل
720
بازيدرماني
751
بازيها
890 ،889 ،731 ،416 ،326 ،014 ،001
بازيها و سرگرميها
،1031 ،993 ،707 ،535 ،534 ،533 ،532
1032
بازيهاي آموزشي
،809 ،783 ،678 ،537 ،535 ،532 ،531
1032 ،1031 ،999 ،899 ،832 ،831
بازيهاي علمي
665
بازيافت
978 ،968 ،967 ،966 ،965 ،962
باغ وحش
629
بدن انسان
670 ،658 ،650
برق
688
برنامه درسي
717
برنامهريزي
759
برنامهريزي آموزشي
757 ،754 ،740 ،721 ،716 ،715
برنامهريزي درسي
998 ،775 ،750
برنامهريزي راهبردي
779 ،758
برنامههايفرهنگي
756 ،738 ،727
بسته آموزشي
717
بندنويسي
846 ،845
بهداشت
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701 ،659 ،647
بهداشت دهان و دندان
991
بهرهوري
،994 ،992 ،978 ،969 ،966 ،962 ،677
995
بيماريها
701 ،659 ،647
بيمه
993
پژوهش
765 ،740 ،706
پاسخها
،811 ،808 ،798 ،794 ،793 ،571 ،553
815 ،813 ،812
پاكيزگي
612
پرسشها
،546 ،545 ،544 ،543 ،542 ،541 ،538
،564 ،563 ،562 ،560 ،559 ،549 ،547
،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،566 ،565
،671 ،669 ،664 ،651 ،650 ،577 ،575
،780 ،687 ،686 ،685 ،674 ،673 ،672
،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،782 ،781
،796 ،795 ،794 ،793 ،791 ،790 ،789
،804 ،803 ،802 ،801 ،800 ،799 ،797
،866 ،827 ،818 ،810 ،807 ،806 ،805
،895 ،891 ،886 ،885 ،872 ،870 ،868
959 ،958 ،957 ،956 ،897
پيامبران
925
پيشگيري
701 ،659
تکنولوژي آموزشي
753
تاريخ
914 ،653
ترافيک
720
تربيت استاد

723
تربيت معلم
763 ،762 ،761 ،723
تصاوير
951
تعليمات ديني
،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744 ،738
772 ،771 ،770 ،769
تفکر خالق
722
تفسير
922
تفكر منطقي
752 ،713 ،003
تقسيمكردن
972
تقويت حافظه
749
تكنولوژي آموزشي
717
تمرين
،544 ،543 ،542 ،541 ،540 ،538 ،537
،558 ،550 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545
،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،559
،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،567 ،566
،666 ،664 ،651 ،577 ،575 ،574 ،573
،674 ،673 ،672 ،671 ،669 ،668 ،667
،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،676 ،675
،700 ،699 ،698 ،697 ،696 ،685 ،684
،786 ،785 ،784 ،783 ،782 ،781 ،780
،795 ،792 ،791 ،790 ،789 ،788 ،787
،802 ،801 ،800 ،799 ،798 ،797 ،796
،810 ،809 ،808 ،807 ،806 ،805 ،803
،828 ،827 ،824 ،819 ،818 ،817 ،816
،866 ،865 ،864 ،844 ،843 ،841 ،833
،879 ،873 ،872 ،870 ،869 ،868 ،867
،886 ،885 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880
،896 ،895 ،894 ،893 ،892 ،891 ،887
،908 ،902 ،901 ،900 ،899 ،898 ،897
،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،910 ،909

،960 ،959 ،958 ،957 ،956 ،952 ،945
1035 ،1007 ،1006 ،1005 ،961
توحيد
،769 ،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744
772 ،771 ،770
توسعه مديريت
779 ،758
توسعه آموزش و پرورش
715
جامعهشناسي
960
جدولها
950 ،943
جهان
652
چيستان
731
حافظه
697
حرکت
689
حساب
539 ،537
حشرات
652
حفاظت
979
حفظ محيطزيست
997
حقوق بشر
982
حل مسئله
709 ،708 ،553
حوادث
970
خط فارسي
1007 ،1006 ،1005
خط نستعليق
1002 ،821
خطر
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964
خالقيت
854 ،853 ،698 ،696 ،576
خواندن
833
خودآگاهي
1000 ،986 ،984 ،767 ،743 ،730
خودسازي
743
خوراكي
967
خوشنويسي
821
داستانهاي علمي
693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،654
دانشنامهها
658
دانشمند کوچک
681 ،680
دانشمندان
648
دانشنامهها
955
دايرئالمعارفها
1029 ،1003 ،954 ،704 ،703 ،655
درک مطلب
858 ،857 ،856
درخت
595
درس
،566 ،560 ،558 ،547 ،544 ،543 ،540
،682 ،673 ،672 ،671 ،669 ،668 ،664
،827 ،824 ،817 ،797 ،796 ،795 ،685
،883 ،882 ،881 ،880 ،869 ،865 ،844
910 ،909 ،900 ،898 ،896 ،891
درسنامه
،574 ،573 ،567 ،550 ،549 ،548 ،542
961 ،866 ،793 ،684 ،667
درمان
734

دروغگويي
734
درياها
703
دستنامه
963
دوزيستان
654
دوم دبستان
848 ،666
ذرهبين
649
ذغال سنگ
694
رابطه خانه و مدرسه
711
راهبردها
754
راهبردهاي توسعه
759
راهنماي آموزشي
،554 ،545 ،543 ،541 ،539 ،538 ،530
،661 ،569 ،560 ،559 ،557 ،556 ،555
،673 ،672 ،671 ،668 ،664 ،663 ،662
،797 ،796 ،795 ،727 ،707 ،679 ،674
،816 ،815 ،813 ،812 ،811 ،803 ،800
،851 ،850 ،844 ،843 ،828 ،824 ،817
،908 ،896 ،873 ،869 ،867 ،865 ،864
963 ،909
راهنمايتحصيلي
729
راهنماي تدريس
906 ،750
راهنماي والدين
849 ،848 ،847
رسانهها
936
رسمالخط
843 ،841 ،831
رنگها

599 ،392
روابط اجتماعي
975 ،973
روانکاوي
742
روانشناسي
،709 ،708 ،996 ،991 ،986 ،984 ،766
،730 ،729 ،726 ،725 ،724 ،718 ،719
،753 ،751 ،742 ،737 ،736 ،735 ،734
،1001 ،998 ،778 ،777 ،767 ،764
1036
روخواني
،862 ،859 ،842 ،839 ،837 ،820،823
877 ،876
روش تحقيق
740
روش تدريس
733 ،721 ،530
روششناسي
557 ،556 ،555 ،554
روشهاي يادگيري
709 ،708
رياضي
،555 ،554 ،550 ،539 ،535 ،531 ،011
،799 ،578 ،576 ،565 ،561 ،557 ،556
،857 ،856 ،816 ،810 ،804 ،802 ،801
858
زال
852
زباله
995 ،994 ،969 ،962
زير زمين
702
زيستشناسي
670 ،660 ،654
سازمانها و نهادها
760
سازها
1033 ،1017
سالمندان
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735
صنايع غذايي
ستارهشناسي
967
655
صنايع فلزي
ستارهها
966
656 ،655
طبيعت
سختافزارها
990 ،979
947
طراحي
سرگذشت
1035 ،1026
777 ،653 ،648
عرقكردن
سرگرمي
980
 ،665 ،551 ،531 ،014 ،013 ،012 ،010عروسكهاي انگشتي
999 ،906 ،731 ،678
1030
سالمتي
عطسه و سرفه
980 ،974 ،964
980
سهيمشدن
علوم
972
،683 ،681 ،680 ،678 ،676 ،666،670
سوم ابتدايي
،810 ،804 ،802 ،801 ،799 ،705 ،696
901 ،849 ،683 ،680 ،552
858 ،857 ،856
سياست توسعه
علوم تربيتي
779 ،758
775 ،762 ،753
سيستم عامل
علوم رايانه
948 ،947 ،941 ،940
936
سيمرغ
علوم قرآني
852
،769 ،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744
شاهنامه
922 ،914 ،772 ،771 ،770
875 ،852
عناصر طبيعي
شبکههاي ارتباطي
641
936
غذاخوردن
شجاعت
974
983
فارسي
ششم دبستان
،830 ،823 ،822 ،816 ،802 ،801 ،799
681 ،676
،842 ،840 ،839 ،837 ،835 ،834 ،833
شهروندان
،859 ،855 ،854 ،853 ،849 ،848 ،847
996
،903 ،901 ،878 ،877 ،876 ،874 ،862
شيعيان
912 ،911 ،907 ،905 ،904
922
فداکاري
صداها
762
691
فرود و بهرام
صرفهجويي
875
977 ،976 ،677
فضايل اخالقي

918
فعاليت
705
فعاليتهاي ديني
919
فعاليتهاي فوق برنامه
879 ،809 ،792 ،761 ،727 ،707 ،578
فلسفه آموزش و پرورش
716
فناوري ارتباطات
728
فيزيک عملي
660
فيزيک نور
692
فيلمسازي
1029
قرآن
،917 ،914 ،816 ،802 ،801 ،712 ، 619
929 ،928 ،927 ،924 ،923
قصهگويي
1030
كارگروهي
973 ،972
كالبدشناسيانسان
650
كتابهاي كار
901
كره زمين
704
كمك كردن
973
كمكآموزشي
552
كودكان و نوجوانان
658
کارآفريني
722
کاردستي
1032 ،1031 ،1004
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کاميابي
766
736 ،714
مرحله کودکي
کتابهاي کار
766
683 ،681 ،680 ،676 ،666
مرور و بازخواني
کتابهاي کمکدرسي
792
665
مسئوليتپذيري
کتابخانههاي کودکان
973
710
مسائل
کلمات قصار
557 ،556 ،555 ،554
732
مسائل شهري
کمتوجهي
720
718
مشاوران آموزشي
کودکان
756 ،738
739
مشاوره تحصيلي
کودکان پرتحرک
729
718
مصرف انرژي
کودکان بيمار
971
762
مضامين گوناگون
کودکان تيزهوش
639
561
مضامينمختلف
گفتار درماني
628 ،627 ،603
751
مطالعه
گوش كردن
998 ،774 ،749 ،719
975
معادن
مايعات
694 ،649
702
معلم مريواني
مثبتنگري
762
743
معماها
مجرمدرماني
700 ،699 ،698 ،697 ،551
777
مفاهيم زندگي
محتواي درسي
636
721
مقابله با زورگويي
محيط زيست
983
977 ،976 ،971 ،704
منابع آب
مديريت
703
779 ،759 ،758 ،741 ،715
منابع زميني
مديريت
968
 ،760 ،757 ،754 ،716 ،714 ،710 ،707منابع طبيعي
776 ،775 ،773
997 ،965 ،677
مراحل رشد و تحول
منظومه شمسي

656
مهارت روخواني
884 ،850
مهارتهاي اجتماعي
981 ،975 ،474
مهارتهاي حرکتي
981
مهارتهاي رفتاري كودكان
630 ،586
مهارتهاي زندگي
،986 ،984 ،778 ،761 ،743 ،732 ،730
996
مواد
690
مواد غذايي
974
مواد معدني
702
مواد و روشهاي آموزشي
1004
موفقيتتحصيلي
706
ميكروسكوپ
649
نگارش و امال
846 ،845
ناتوانيهاي يادگيري
765
نتها
1033
نجوم
656 ،655
نرمافزارها
،949 ،948 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941
953 ،952 ،951 ،950
نظارت
741
نظامهاي پولي
955
نظامهاي کتابداري و اطالعرساني
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نه جالبالغه
710
776
نظريهها
نهضت سوادآموزي
742
997
نظريههاي يادگيري
نوآوري
750 ،706
733
نفت
نوآوري كالسداري
702 ،694
717
نقاشي
 ،952 ،944 ،578 ،534 ،533 ،532 ،531نواها
1033
1026 ،999 ،996
هندسه
نماز
534 ،533
919
هنر
نمايش
1036 ،1029 ،1017 ،1004 ،1003
1003
هنرهاي تجسمي
نمايش عروسكي
،1012 ،1011 ،1010 ،1009 ،1008
1030
،1018 ،1016 ،1015 ،1014 ،1013
نمونههاي بستههاي آموزشي
،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019
717

1034 ،1028 ،1027 ،1025 ،1024
هوا
646
هوش
774 ،726 ،725 ،724 ،700 ،576
هوش بصري
699
هوش هيجاني
752
واژهپرداز
953 ،945
يادگيري
719
يادگيري هوش محور
752
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نام ناشر
آبرنگ
،264 ،263 ،243 ،192 ،182 ،165 ،097 ،079 ،065 ،038
،509 ،508 ،507 ،506 ،505 ،460 ،459 ،458 ،384 ،354
919 ،794 ،793 ،550 ،513 ،512 ،511 ،510
آبرون
589
آبشامه
715
آبشن
687 ،686 ،650 ،531
آثار فكر
758
آرمان رشد
749 ،537 ،237 ،236 ،001
آفرينگان
405 ،388 ،385 ،368 ،324 ،285 ،183 ،181 ،084 ،039
آموخته
760 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،003
آموزش و پرورش استان فارس
755 ،754
آميس
832 ،723
آواي قلم
519 ،499 ،462 ،396 ،248 ،240

آواي نور
776 ،775 ،757 ،753 ،751 ،740 ،716
اکسير قلم
926
ابر و باد
001
ابوعطا
827 ،521 ،425 ،144
اختر
727
اسحاق
722
اعظم درويشي الموتي
866
اعظم كريمي
570
افق
،835 ،834 ،830 ،823 ،822 ،383 ،200 ،191 ،143 ،105 ،062
،862 ،861 ،860 ،859 ،855 ،842 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836
912 ،911 ،907 ،905 ،904 ،903 ،878 ،877 ،876 ،874 ،863
الگو
577
الينا
826 ،665
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اميد مهر
831 ،809 ،804 ،568
اميرکبير
،178 ،176 ،146 ،140 ،131 ،075 ،051 ،050 ،049 ،032
،335 ،325 ،302 ،287 ،275 ،258 ،239 ،234 ،219 ،188
،488 ،482 ،465 ،464 ،440 ،382 ،352 ،346 ،348 ،340
،1031 ،1029 ،1017 ،1003 ،778 ،678 ،641 ،636 ،503
1033 ،1032
اهورا قلم
894 ،893 ،892
ايدهپردازان چکاد
657
ايرانبان
989 ،988 ،987 ،986 ،985 ،984 ،983
باد
424
بافرزندان
735 ،700 ،699 ،698 ،697
بخشايش
891 ،679
برف
،357 ،318 ،297 ،296 ،226 ،208 ،177 ،172 ،160 ،141
433 ،364
بصيرت
517 ،209
بلور
536
به نشر
،1010 ،1009 ،1008 ،600 ،475 ،128 ،094 ،082 ،078 ،026
،1019 ،1018 ،1016 ،1015 ،1014 ،1013 ،1012 ،1011
،1027 ،1026 ،1025 ،1024 ،1023 ،1022 ،1021 ،1020
1028
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
،415 ،327 ،310 ،295 ،289 ،216 ،118 ،072 ،054 ،017
993 ،609 ،607 ،583
بين المللي گاج
547 ،544
بينش نو
530
پرنده آبي

894 ،893 ،892
پنجره
،729 ،728 ،412 ،411 ،410 ،409 ،395 ،035 ،034 ،033
736
پويانما
1007 ،1006 ،1005
پيام كتاب
954 ،924 ،923 ،344 ،343
پيام محراب
332
پيدايش
،162 ،161 ،157 ،129 ،119 ،099 ،092 ،085 ،059 ،027
،331 ،330 ،329 ،307 ،292 ،276 ،256 ،255 ،250 ،214
518 ،492 ،451 ،414 ،408 ،358 ،350
پيشروان
808 ،571
پيك دبيران
630 ،586 ،585
تأمين
921
تجلي كوثر
761
تختجمشيد
711
تسليمي
495 ،137 ،102 ،018
تيز هوشان
817 ،561 ،014 ،013 ،012
تيزهوشان برتر
656
تيمورزاده
،977 ،976 ،975 ،974 ،973 ،972 ،964 ،701 ،659 ،647
980 ،979 ،978
جامعه قاريان قرآن مشهد
928
جان جهان
،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367 ،366
378 ،377
جمال
448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441
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جهاد انديشه
713
چكه
،155 ،152 ،149 ،112 ،101 ،095 ،087 ،086 ،042 ،040
،421 ،398 ،363 ،359 ،355 ،305 ،304 ،227 ،189 ،164
606 ،605 ،580 ،579 ،523 ،479
حوا
210
حوض نقاشي
832
خانه کتاب
914
خانيران
248
خيلي سبز
،867 ،865 ،864 ،807 ،669 ،664 ،651 ،545 ،541 ،540
869
دانژه
777 ،752 ،742 ،106
دانش آفرين
895 ،851 ،843 ،828 ،818 ،806 ،783 ،721 ،578 ،538
دانش نگار
426 ،159 ،117
دانشگاه علوم انتظامي امين و دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي
720
دانشگاه قم
946 ،938 ،937
درويش
774
دنياي نو
1036 ،1001
دهسرا
737
ذكر،225 ،212 ،211 ،154 ،148 ،147 ،127 ،125 ،053 ،031
،432 ،427 ،404 ،403 ،342 ،273 ،272 ،271 ،270 ،241
،690 ،689 ،688 ،637 ،584 ،484 ،477 ،457 ،453 ،436
705 ،693 ،692 ،691
راشدين
767 ،718 ،707
رامان سخن

763
راه مشاور
756 ،738
راه معلم
762
راهانديشه
871
رايكا
917
رزقي
906
رشد انديشه
895 ،851 ،843 ،828 ،818 ،806 ،783 ،578 ،538
روز انديش
660
روشنگران راه فردا
،948 ،947 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،939 ،936
953 ،952 ،951 ،950 ،949
زعفران
،266 ،265 ،261 ،150 ،136 ،103 ،100 ،066 ،043 ،036
،490 ،439 ،391 ،387 ،360 ،317 ،316 ،315 ،313 ،267
493 ،491
زمامدار
908
زهرا پورعلي كويخي
714
زيتون
361
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)
328
سپيدبرگ
709 ،708
سازوكار
515 ،419 ،400 ،393 ،392 ،321 ،308 ،294 ،109
سايه گستر
997 ،779 ،704 ،703
سخن گستر
643
سرمشق
194
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سياهرود
897 ،873 ،872 ،870 ،868 ،667 ،548 ،546 ،542
سيوا
702
شايسته
774
شايستهگستر
824
شباويز
244
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
،246 ،185 ،179 ،158 ،115 ،090 ،076 ،069 ،064 ،025
626 ،599 ،587 ،516 ،487 ،486 ،455 ،428 ،362
شركت انتشارات فني ايران
،965 ،962 ،654 ،203 ،175 ،1000 ،083 ،081 ،068 ،056
،991 ،990 ،982 ،981 ،971 ،970 ،969 ،968 ،967 ،966
999 ،995 ،994 ،992
شهر قلم
،602 ،523 ،479 ،398 ،359 ،355 ،314 ،122 ،060 ،052
606 ،605 ،604
شورآفرين
726 ،725 ،724
شورا
849 ،848 ،847 ،663 ،662 ،661
شيوارسا
826 ،665
صادق يونسلو
677
صورتگر
743
صيانت
829 ،825 ،820
ضريح آفتاب
821 ،810
طبيب
،977 ،976 ،975 ،974 ،973 ،972 ،964 ،701 ،659 ،647
980 ،979 ،978
طراحان ايماژ
734
طاليي

،431 ،430 ،301 ،288 ،268 ،223 ،221 ،166 ،114 ،107
925 ،670 ،501 ،481
علوم رياضي رهآورد
731
عليرضا صالحي امين
714
فاطمي
557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،539
فجر قرآن
920
فراروان
998 ،739 ،015 ،011
فراي علم
890 ،889 ،841 ،390 ،320 ،247 ،207
فردين
858 ،857 ،856
فرشتگان
163
فعال
996 ،854 ،853 ،696 ،695 ،576
قدياني
،067 ،057 ،055 ،048 ،044 ،028 ،024 ،023 ،020 ،019
،142 ،135 ،132 ،123 ،120 ،116 ،113 ،108 ،091 ،088
،260 ،249 ،242 ،235 ،233 ،232 ،205 ،198 ،153 ،145
،323 ،322 ،306 ،303 ،299 ،293 ،291 ،281 ،280 ،277
،429 ،422 ،416 ،399 ،397 ،394 ،386 ،379 ،356 ،351
،526 ،520 ،498 ،483 ،478 ،456 ،454 ،438 ،437 ،434
،617 ،616 ،615 ،614 ،613 ،612 ،611 ،529 ،528 ،527
،845 ،844 ،694 ،649 ،646 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618
1035 ،1034 ،1002 ،927 ،846
قشقايي
711
كاگو
،799 ،792 ،791 ،790 ،789 ،674 ،673 ،671 ،560 ،558
883 ،882 ،881 ،880 ،803 ،802 ،801 ،800
كالج برتر
002
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
،338 ،278 ،254 ،202 ،139 ،138 ،111 ،1004 ،071 ،022
،534 ،532،533 ،524 ،514 ،502 ،500 ،480 ،435 ،420 ،407
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،625 ،624 ،623 ،610 ،601 ،594 ،592 ،591 ،588 ،581
645 ،644 ،628 ،627
كانون گسترش علوم
879 ،672 ،559
كانون انديشه جوان
423 ،262 ،197
كانون فرهنگي آموزش
910 ،909 ،896 ،798 ،681 ،680 ،572 ،569
کتاب ابرار
096
كتاب ارجمند
765
کتاب قدسيان
913
کتاب يار مهربان
805
كالغ سپيد
819 ،666
كورش چاپ
875 ،852 ،766 ،733
گراد
566 ،565
گردوي دانش
782 ،781 ،780 ،773 ،668 ،543
گلواژه
961 ،899 ،684 ،575 ،574 ،573
گوهر انديشه
657 ،640 ،638 ،597 ،156
المك
552
مبتكران
،571 ،564 ،563 ،562 ،525 ،452 ،259 ،218 ،070 ،010
،848 ،847 ،808 ،797 ،796 ،795 ،663 ،662 ،661 ،658
959 ،958 ،956 ،888 ،886 ،885 ،849
محراب قلم
،652 ،349 ،347 ،341 ،339 ،337 ،336 ،334 ،333 ،133
955 ،655
مدرسه
642 ،639 ،603 ،290 ،257 ،252 ،251 ،190 ،151 ،093
مرکز طبع و نشر قرآن کريم :شوراي عالي قرآن

916
مرآت
750 ،815 ،814 ،813 ،811 ،750 ،741 ،717
مرآت دانش
،812 ،811 ،750 ،741 ،717 ،685 ،683 ،682 ،676 ،675
960 ،957 ،901 ،900 ،898 ،887 ،884 ،815 ،814 ،813
منادي تربيت
،186 ،184 ،124 ،110 ،098 ،077 ،046 ،045 ،030 ،004
732 ،476 ،319 ،311 ،298 ،284 ،222 ،193
منتشران
567
منظومه خرد
706 ،417 ،402 ،167 ،058
موسسه بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسالمي
حوزه)
772 ،771 ،770 ،769 ،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
710 ،632 ،631 ،582 ،497 ،196 ،195 ،104 ،1030 ،021
موسسه پيام مهر بهنام
788 ،787 ،786 ،785 ،784
موسسه علمي فرهنگي دارالحديث
596 ،595 ،389 ،253 ،199 ،168
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
461 ،381 ،041
موسسه فرهنگي هنري رايحه هنر پارس
312
موسسه فرهنگي هنري ياسين امين
918
موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم
935 ،922
مهاجر
522 ،504 ،494 ،309 ،274 ،204 ،201 ،134 ،089 ،016
مهر آموز
653 ،648
مهر زهرا(س)
535
مهرگان دانش
047
مهزيار
549
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موزون
353 ،282 ،245 ،224 ،121 ،037
نگارينه
730 ،463 ،406 ،187
نگين سبالن
902
ناريا
413 ،380 ،283 ،174 ،074
نخبگان خالق
551
نخستين
279 ،231 ،230 ،229 ،228
نداي آسماني
929
نداي ملکوت
712
نسل نو انديش
764
نسيم دانش كهن
833
نشانه
608
نقش شمسه
515 ،419 ،400 ،393 ،392 ،321 ،308 ،109
نقشگستران سرمدي

،418 ،286 ،217 ،215 ،180 ،173 ،171 ،170 ،169 ،080 ،063
635 ،634 ،633 ،629 ،598 ،590 ،489 ،450
نواي مدرسه
449
نور قرآن و اهلبيت(ع)
934 ،933 ،932 ،931 ،930 ،915
نوشته
،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،365 ،300 ،220 ،206 ،130 ،073
759 ،719 ،485 ،474 ،473 ،472 ،471
نيستان
238 ،213 ،029
نيكان كتاب
963
وانيا
850
همشهري
593 ،401 ،326 ،061
همگام با كودكان و نوجوانان
702
هنر آبي
345 ،269 ،126
هيرمند
496
يار مانا
816

دوره آموزش ابتدايي  /17نمایهها 429

درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ
 : 038اردك و روباه : 065 ،اينطوري بود! نه ،اينطوري! نه،
اينطوري! اينطوري بود! نه ،اينطوري! نه ،اينطوري! : 079 ،باني
خرگوشه : 097 ،بيدار شو كرم كوچولو : 165 ،خانم جوجهتيغي،
 : 182خرگوشهاي بازيگوش : 192 ،خياط و موشها243 ،
 :روباه و زاغ و ده قصه ديگر : 263 ،سنجاب خاكستري264 ،
 :سنجاب گستاخ : 354 ،قورباغه ماهيگير : 384 ،گربههاي
بازيگوش : 458 ،موش درختي : 459 ،موش شهري: 460 ،
موشهاي ناقال : 505 ،يان و يوليا اسبابكشي ميكنند: 506 ،
يان و يوليا باغچه دارند : 507 ،يان و يوليا به مدرسه ميروند508 ،
 :يان و يوليا به مسافرت ميروند : 509 ،يان و يوليا تنها هستند،
 : 510يان و يوليا جشن تولد ميگيرند : 511 ،يان و يوليا در مهد
كودك : 512 ،يان و يوليا گم ميشوند : 513 ،يان و يوليا مريض
ميشوند : 550 ،رياضيات بينالمللي  : 793 ،1تيزهوشان فارسي
ششم ابتدايي  1000سوال : 794 ،تيزهوشان ويژه  31استان
ششم ابتدايي : 919 ،جشن نماز :آموزش كامل نماز
آبرون
 : 589بادبادك خيال من ...
آبشامه
 : 715برنامهريزي استراتژيك در آموزش و پرورش
آبشن
 : 531آموزش مفاهيم ساده براي كوكان : 650 ،بدن انسان،

 : 686كجا؟ : 687 ،كدام؟
آثار فكر
 : 758مديريت دانش سازماني
آرمان رشد
 : 001بازي بريدم و دويدم : 236 ،راه و سنگ : 237 ،راه و
سنگ : 537 ،جزيره رياضي (كتاب كار و تمرين رياضي دوم
ابتدايي) : 749 ،فكر ميكني مطالعه بلدي؟!
آفرينگان
 : 039اريك : 084 ،برسد به دست معلم عزيزم: 181 ،
خرگوشها : 183 ،خطر! جادوگران مشغول كارند! : 285 ،شبح
سر هربرت سنگ سياهچال : 324 ،قشنگترين قصهها براي
كودكان : 368 ،كمك! پدر و مادرها به مدرسه ميآيند: 385 ،
گرد ستاره : 388 ،گل : 405 ،ماجراهاي فرانتس كوچولو
آموخته
 : 003پرورش تفكر منطقي كودكان (تمرينات عملي): 005 ،
داستانهاي فكري براي كودكان ايراني ( : 006 ،)1داستانهاي
فكري براي كودكان ايراني ( : 007 ،)10داستانهاي فكري
براي كودكان ايراني ( : 008 ،)2داستانهاي فكري براي
كودكان ايراني ( : 009 ،)3داستانهاي فكري براي كودكان
ايراني ( : 760 ،)9مديريت و رهبري در سازمانهاي آموزشي
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آموزش و پرورش استان فارس
 : 754مجموعه رهنمودهايي براي مديران و معاونان مدارس،
 : 755مجموعه رهنمودهايي براي معلمين دوره دوم ابتدايي
آميس
 : 723توسعة مطالعات پژوهشي معلّمان (كاربردي كردن
پژوهش)در آموزش و پرورش : 832 ،باغ الفبا
آواي قلم
 : 240رنگ و  : 248 ،...روياي قطره : 396 ،لحظه پرواز: 462 ،
مهار هيوالي  20ميليون تني : 499 ،همسايه ميز به ميز519 ،
 :يك تكه آسمان
آواي نور
ي در عصر پست مدرن : 740 ،روشهاي
 : 716برنامهريزيدرس 
كمي تحقيق در برنامه ريزي آموزشي : 751 ،كمك به كودكان
براي بهبود مهارت هاي ارتباطي : 753 ،مباني نظري محيط
هاي يادگيري : 757 ،مديران موفق درمدارس : 775 ،نگاهينو
بهبرنامهريزي آموزشي و درسي در هزاره سوم : 776 ،نگرشي
بهمديريت اسالمي
اکسير قلم
 : 926شگفتيهاي علمي و زبان رياضي قرآن
ابر و باد
 : 001بازي بريدم و دويدم : 236 ،راه و سنگ
ابوعطا
 : 144جنجال بزرگ در زمستان سرد : 425 ،مجسمه دوستي،
 : 521يك روز پرماجرا : 827 ،امالي پايه اول دبستان
اختر
 : 727چشمانداز پرورشي مدرسه
اسحاق
 : 722تكنيكهاي خالقيت و مديريت تفكر
اعظم درويشي الموتي
 : 866فارسي اول دبستان

اعظم كريمي
 : 570كتاب كار رياضي دوم دبستان
افق
 : 062ايرج : 105 ،پريزادان درخت سيب : 143 ،جمشيد191 ،
 :خوشبختانه شير : 200 ،دختر کوچولو ،فرمانده سبيلو: 383 ،
كيخسرو : 822 ،اتو : 823 ،اثر انگشت : 830 ،بادام شيرين834 ،
 :پروانه : 835 ،جيرجيرك : 836 ،چتر : 837 ،حلزون: 838 ،
خرس : 839 ،خواستگاري : 840 ،درياي آبي : 842 ،ذرهبين،
 : 855ژاكت : 859 ،صندلي : 860 ،طوطي : 861 ،ظرف862 ،
 :عروسك : 863 ،غول : 874 ،فرفره : 876 ،فضانورد: 877 ،
قلك : 878 ،قوري : 903 ،كشتي : 904 ،گاو : 905 ،لكلك،
 : 907موز : 911 ،ورزش : 912 ،هندوانه
الگو
 : 577ميان وعده رياضي  4ابتدايي
الينا
 : 665علوم اول دبستان : 826 ،امال سوم دبستان
اميد مهر
 : 568كتاب كار رياضي چهارم دبستان : 804 ،كتاب -آزمون
(ششم دبستان) : 809 ،كتاب كار تابستانه سوم : 831 ،بازيهاي
اماليي
اميرکبير
 : 032آينههاي سورنا : 049 ،اگر اسب بودي : 050 ،...اگر
دلفين بودي : 051 ،...اگر گرگ بودي : 075 ،...بازيهاي
المپيك حشرات : 1003 ،تئاتر : 1017 ،سرزمين سازها،
سازشناسي براي كودكان و نوجوانان : 1029 ،سينما: 1031 ،
كاردستي با بادكنكها : 1032 ،كاردستي با جعبههاي مقوايي،
 : 1033موسيقي : 131 ،توي شكم اين گرگ چه خبر است؟،
 : 140جشن آتش ،علي پسر بويه : 146 ،جوانمردان صحرا
يعقوبليث : 176 ،خرگوش باهوش : 178 ،خرگوش دهمي،
 : 188خوابهاي پرقويي : 219 ،دوالپا : 234 ،راز مينا239 ،
 :رقص درناها : 258 ،سردار سرکش بهرام چوبين: 275 ،
سيب و درخت و دختر : 287 ،شبيه پرنده : 302 ،عمر كي
طوالنيتره؟ : 325 ،قصه جنگ و صلح :خروس آقاي خدايي
و خروس خانم خيريه : 335 ،قصههاي خوب براي بچههاي
خوب :قصههاي برگزيده از گلستان و ملستان : 340 ،قصههاي
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سندباد نامه و قابوسنامه : 346 ،قصههاي كليله و دمنه: 348 ،
قصههاي مرزبان نامه : 352 ،قطبنما كوچولو : 382 ،كي هنوز
نخوابيده؟ : 440 ،من از تو بهترم : 464 ،مهمان صورتي465 ،
 :مهمان كوچك : 482 ،نيرنگ ،آريوبرزن : 488 ،وكيل خدا،
توجوي راز زيست گنبد : 636 ،مينويسم
 : 503هوشا در جس 
ابر باران ميشوم! (مجموعه شعر) : 641 ،هم روزنامه هم كلوچه،
 : 678كتاب بزرگ بازيهاي علمي و آزمايشهاي ساده: 778 ،
هفت عادت كودكان شاد
اهورا قلم
 : 892كتاب تفريح شب (جلد چهارم) : 893 ،كتاب تفريح شب
(جلد دوم) : 894 ،كتاب تفريح شب (جلد سوم)
ايدهپردازان چکاد
 : 657دانشنامه قاتالن جنگل
ايرانبان
 : 983رفيق از زورگوها نترس! شجاع باش : 984 ،رفيق...
استرس نداشته باش! آروم باش : 985 ،رفيق ...بيادب نباش!
با نزاكت باش : 986 ،رفيق ...عصباني نباش! خونسرد باش،
 : 987رفيق...دقيقه نودي نباش! منظم باش : 988 ،رفيق...
شلخته نباش! مرتب باش : 989 ،رفيق...مثل غارنشينها نباش!
با كالس باش
باد
 : 424مترسك توماس
بافرزندان
 : 697نگاه کن و به خاطر بسپار :سنجش قدرت حافظه: 698 ،
نگاه کن و تفاوت را بگو :شباهتها و تفاوتها : 699 ،نگاه کن
و حدس بزن :تشخيص تصاوير : 700 ،نگاه کن و مقايسه کن:
مقايسه و شباهتيابي : 735 ،دنياي من و مادربزرگ :بازيهاي
ساده و سرگرمکننده براي شادي نوهها
بخشايش
 : 679كتاب كار علوم تجربي ششم دبستان : 891 ،كتاب
آموزش و كار فارسي (فارسي و مهارتهاي نوشتاري)پايه ششم
ابتدايي
برف
 : 141جغد دانا و الكپشت : 160 ،حيوانهاي باوفا: 172 ،

خرچنگ نادان و پليكان : 177 ،خرگوش باهوش و شير نادان،
 : 208درخت سخنگو : 226 ،دوستي موش و كالغ : 296 ،صياد
و سه ماهي : 297 ،صياد و موش زرنگ : 318 ،فيل بزرگ و
موش زرنگ : 357 ،كبوتر لجباز : 364 ،كالغ دانا و شغال433 ،
 :مرغابيها و گل زيبا
بصيرت
 : 209درختي كه دلش براي زمستان تنگ شد : 517 ،يك بار
ديگر قورباغه
بلور
 : 536براي آزمون تيمز آماده شويم سؤالهاي هدفدار رياضي
براي دانشآموزان دوره ابتدايي
به نشر
 : 026آقاي سه چرخهاي : 078 ،بالهاي فرشته: 082 ،
بچههاي سرزمين گربه : 094 ،به شيريني قند : 128 ،توتو ،مرغ
ممتاز شماره يك : 475 ،نامه : 600 ،خوش به حال من1008 ،
 :سرزمين اول :آشنايي : 1009 ،سرزمين بيستم :نقاشي خالق،
 : 1010سرزمين پانزدهم :ماژيك تينري : 1011 ،سرزمين
پنجم :مداد شمعي : 1012 ،سرزمين چهاردهم :چاپ 1013 ،2
 :سرزمين چهارم :پنجره نقاشي : 1014 ،سرزمين دوازدهم:
وايتكس : 1015 ،سرزمين دوم :مداد رنگي : 1016 ،سرزمين
دهم :كوالژ يا تكه چسباني : 1018 ،سرزمين سوم :ماژيك،
 : 1019سرزمين سيزدهم :واكس : 1020 ،سرزمين شانزدهم:
خط و كپي : 1021 ،سرزمين ششم :دنياي زيباي رنگها1022 ،
 :سرزمين نوزدهم :نقاشي ديواري : 1023 ،سرزمين نهم :اكولين،
 : 1024سرزمين هجدهم :نقاشي پازل : 1025 ،سرزمين هشتم:
آبرنگ : 1026 ،سرزمين هفتم :گواش : 1027 ،سرزمين هفدهم:
نقاشي گروهي : 1028 ،سرزمين يازدهم :چاپ 1
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
 : 017آتش در خانه خرگوش : 054 ،الفباي موتور سيكلتسواري
ي
به زبان ساده : 072 ،بازوي ستاره دريايي : 118 ،تا سهنشه باز 
نشه : 216 ،دندانهاي كوسه ماهي : 289 ،شخص شخيص
ثالث بزرگ (بيمه شخص ثالث با تکيه بر خودروهاي سنگين)،
 : 295صندوقچه اميد : 310 ،فرشته ماهي و كاهوي دريايي،
 : 327قصه ماشين ممدعلي : 415 ،ماشين هويجي اوف شده،
 : 583اندر حكايت شيرين بيمه : 607 ،روزهايي كه ابري بود،
حادثههاش رنگي بود : 609 ،سفره خالي و بره خالخالي: 993 ،
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كتاب تمرين بيمهاي نيما
بين المللي گاج
 : 544رياضي دوم ابتدايي : 547 ،رياضي سوم ابتدايي
بينش نو
 : 530آموزش رياضيات در دبستان
پرنده آبي
 : 892كتاب تفريح شب (جلد چهارم) : 893 ،كتاب تفريح شب
(جلد دوم) : 894 ،كتاب تفريح شب (جلد سوم)
پنجره
 : 033ابي آشتي ميكند : 034 ،ابي بهترين دوستش را پيدا
ميكند : 035 ،ابي پرستار بچه ميشود : 395 ،گوني برد و جشن
مدرسه : 409 ،ماروين موسرخه و بچهدزدها : 410 ،ماروين
موسرخه و قلدرهاي كالس : 411 ،ماروين موسرخه و كيك
تولد پرنده : 412 ،ماروين موسرخه و نپه مرگبار : 728 ،چگونه
از فرزندانتان در مقابل خطرات اينترنت و تلفن همراه محافظت
كنيد : 729 ،چگونه فرزندانمان را در رياضي موفق كنيم: 736 ،
رازهاي موفقيت پسران
پويانما
 : 1005زيبا ،سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي چهارم
دبستان (خوانداري) : 1006 ،زيبا ،سرخط آموزش خط تحريري
كتاب كار فارسي سوم دبستان (خوانداري) : 1007 ،زيبا،سرخط
آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي دوم دبستان (خوانداري)
پيام كتاب
 : 343قصههاي طاليي : 344 ،قصههاي طاليي: 923 ،
درسهايي از قرآن كريم :قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان
جزء بيستونهم : 924 ،درسهايي از قرآن كريم :قرآن مصور
براي نوجوانان و جوانان جزء سيام : 954 ،اطلس مصور كودكان
مردم جهان
پيام محراب
 : 332قصههاي امثال و حکم دهخدا ()1
پيدايش
 : 027آلوچه و سنگ : 059 ،انار و قاصدك : 085 ،بزي كه

بود و بزي كه نبود : 092 ،بوس بابا بزرگ : 099 ،پادشاهي
كه كشورش را گم كرد : 119 ،تاالپ ...سيب افتاد : 129 ،تولد
بابا بزرگ : 157 ،چي به چيه؟ كي به كيه؟ : 161 ،خارپشت و
الكپشت : 162 ،خاله پيره و خاله پيرتره : 214 ،دمت را كوتاه
كنم؟ : 250 ،زردآلو طاليي و زردآلو زرده : 255 ،سايهاي كه سر
نداشت ،دم نداشت ،تن نداشت : 256 ،سبيل عمو : 276 ،سيب
و كرم كوچولو : 292 ،شكالتي ،خرمالويي : 307 ،فاصلهاي كه
پير شد : 329 ،قصههاي الكيپلكي : 330 ،قصههاي الكيپلكي،
 : 331قصههاي الكيپلكي  : 350 ،3قصهي درختي كه خوابش
ميآمد : 358 ،كرم و درخت توت : 408 ،مارمولك و ُدمش414 ،
 :ماست شيرين : 451 ،من و فيل من : 492 ،هپلي هپو خواب
بود : 518 ،يك پرش و دو پرش و سه پرش
پيشروان
 : 571كتاب كار رياضي ششم : 808 ،كتاب جامع تيزهوشان
ششم
پيك دبيران
 : 585اون چيه رو ديواره؟ ايليا بيقراره : 586 ،ايليا غذا نخورده
بازي كرده نبرده : 630 ،كيميا ،خيلي تيزه! اين قيچي كه رو ميزه
تأمين
 : 921حفظ قرآن؛ اولويتهاي حفظ برخي از سورهها و آيات
قرآن
تجلي كوثر
 : 761مربي ،نوجوان ،خردورزي «راهنماي مربي»
تختجمشيد
 : 711آنچه والدين پيشدبستانيها و كالس اوليها بايد بدانند
تسليمي
 : 018آتشسوزي در جنگل : 102 ،پرستوهاي زيبا: 137 ،
جزيره آبي : 495 ،هديهاي براي تيمي كوچولو
تيز هوشان
 101 : 012بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي اول ابتدايي013 ،
 101 :بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي دوم ابتدايي: 014 ،
 101بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي سوم ابتدايي : 561 ،كار
و راهنماي رياضيات اول ابتدايي 1300 : 817 ،نكته ،درس و
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پرسش اول ابتدايي
تيزهوشان برتر
 : 656خورشيد و سرزمينهايي كه خورشيد در آن جا ميدرخشد
تيمورزاده
 : 647آيا اين راش است؟ : 659 ،دل درد : 701 ،واكسيناسيون،
 : 964از خطر ايمن باشيم! : 972 ،چرا بايد با دوستانم سهيم
باشم؟ : 973 ،چرا بايد به ديگران كمك كنم؟ : 974 ،چرا بايد
خوب غذا بخورم؟ : 975 ،چرا بايد خوب گوش كنم؟ : 976 ،چرا
بايد در مصرف آب صرفهجويي كنم؟ : 977 ،چرا بايد در مصرف
انرژي صرفهجويي كنم؟ : 978 ،چرا بايد زبالهها را بازيافت
كنم؟ : 979 ،چرا بايد مواظب طبيعت باشم؟ : 980 ،چي باعث
ميشود كه تو سرفه كني،عطسه كني،سكسكه كني ،آروغ بزني،
چشمك بزني ،خميازه بكشي ،عرق كني
جامعه قاريان قرآن مشهد
ي بچهها
ن برا 
 : 928قرآ 
جان جهان
 : 366كمك! آي سوختم! : 367 ،كمك! پاي ملخك شكسته!،
 : 369كمك! پيشي كوچولو نفت خورده! : 370 ،كمك! توي
پاي آقاموش ميخ رفته! : 371 ،كمك! جوجه خالخالي داره
غرق ميشه! : 372 ،كمك! خانم گنجشك بيهوش شده!373 ،
 :كمك! دستم را بريدم! : 374 ،كمك! زنبور فرفري را نيش زد!،
 : 375كمك! سرآقاموش خون آمده! : 376 ،كمك! شاخ بلند
يخ زده! : 377 ،كمك! گوساله كوچولو داره خفه ميشه!: 378 ،
كمك! من گرمازده شدهام!
جمال
 : 441من امام حسن عسگري (ع)را دوست دارم : 442 ،من
امام حسن(ع)را دوست دارم : 443 ،من امام حسين (ع)را دوست
دارم : 444 ،من امام زمان(ع)را دوست دارم : 445 ،من امام
صادق (ع)را دوست دارم : 446 ،من امام علي(ع)را دوست دارم،
 : 447من حضرت زهرا (س)را دوست دارم : 448 ،من حضرت
محمد (ص)را دوست دارم
جهاد انديشه
 : 713انديشة ناب ـ بررسي تطبيقي گزارههاي اصلي تفکر
انتقادي از نگاه صاحبنظران آن حوزه با ديدگاه اما

چكه
 : 040از كجا معلوم؟ : 042 ،ازدواج فاميلي و دو داستان ديگر،
 : 086بفرماييد پيراشكي شيمپالو! : 087 ،بگذار بروم مدرسه،
شيمپالو! : 095 ،به ماه دست بزن : 101 ،پاياني براي يك
داستان و دو داستان ديگر : 112 ،پيتر پنگوئن قهرمان149 ،
 :چرا پرندهها صبح به صبح آواز ميخوانند؟ : 152 ،چشم گرگ،
 : 155چه بويي داشت جوراب شيمپالو! : 164 ،خاله شمسي
كجاست ،شيمپالو! : 189 ،خواننده نسل جوان ،شيمپالو!: 227 ،
دهقاني كه زبان حيوانات را ميفهميد و دو داستان ديگر: 304 ،
عيد شما مبارك ،شيمپالو! : 305 ،غذايي خوشمزه براي شيمپالو!،
 : 355كامو و موسسهي بابل : 359 ،كروك ناقال : 398 ،لولو
شبها گري ه ميكند : 363 ،كالغ بينمك نخور ،شيمپالو!421 ،
 :ماهيگير و غول خمره و يك داستان ديگر : 479نمايش
بزرگ : 523 ،يك مشكل پنگوئني :579 ،اتل متل شعر پوتكا و
پوتكا : 580 ،اتل متل شعر همچين و همچين : 605 ،رفتم باال
سيب بود : 606 ،رفتم باال مورچه بود
حوا
 : 210دردسرهاي شاهنشاه
حوض نقاشي
 : 832باغ الفبا
خانه کتاب
 : 914ابوعبداهلل زنجاني و تاريخ قرآن
خانيران
 : 248روياي قطره
خيلي سبز
 : 540رياضي 4ام دبستان (كتاب كار) : 541 ،رياضي اول دبستان
(كتاب كار) : 545 ،رياضي دوم دبستان (كتاب كار): 651 ،
پرسشهاي چهارگزينهاي علوم ششم -تيزهوشان : 664 ،علوم
4ام دبستان -كتاب كار : 669 ،علوم دوم دبستان -كتاب كار807 ،
 :كتاب جامع تيزهوشان 6ام ( : 864 ،)6*6فارسي 4ام دبستان
(كتاب كار) : 865 ،فارسي 6ام دبستان (كتاب كار) : 867 ،فارسي
اول دبستان (كتاب كار) : 869 ،فارسي دوم دبستان (كتاب كار)
دانژه
خالقيت : 752 ،كودك
شجاعت
:
742
پرانرژي،
پسر
:
106
ّ
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متفكر : 777 ،هانس يورگن آيزنك
دانش آفرين
 : 538چرتكه :رياضي سوم دبستان : 578 ،هنر شطرنجي همگام
با رياضي اول دبستان : 721 ،تبيين رويکرد برنامه و محتواي
کتابهاي درسي جديدالتأليف پايه چهارم ابتدايي (قرآن ،فارسي،
مطا : 783 ،باز هم ميتوانم :ويژه دانشآموزان سال ششم دبستان
(تلفيقي از كتابهاي درسي پايه ششم در راستاي : 806 ،كتاب
آدينه :مجموعه كاربرگهاي طبقهبندي شده اول دبستان: 818 ،
 20آزمون تيزهوشان ششم دبستان همراه با سؤاالت درس تفكر
و پژوهش : 828 ،امالي خالق اول دبستان :نوآوري در آموزش و
تمرين امال با شيوههاي خالق و متنوع : 843 ،راهكارهاي كاربردي
رفع مشكالت اماليي كالس اوليها : 851 ،روشهاي تقويت امال
در دوره ابتدايي بارويكرد كمي و كيفي ارزشيابي توصيفي: 895 ،
كتاب كار جامع فارسي و امال و انشا چهارم دبستان
دانش نگار
 : 117پيمانشكني : 159 ،حسني و هفت سيب سرخ: 426 ،
مجموعهداستانكها
دانشگاه علوم انتظامي امين و دفتر تحقيقات کاربردي
فرماندهي
 : 720پليس و آموزش و پرورش (رويکرد تعاملي براي ارتقاي
فرهنگ ترافيک)
دانشگاه قم
 : 937با فرزندانمان در دنياي مجازي : 938 ،به دنياي مجازي
خوش آمديد : 946 ،ماجراي علي و رايني
درويش
 : 774نقشه ذهني و سازمان دهندههاي گرافيکي

سوسكي و راز پنهون : 127 ،تو كي هستي اسب راه راهي147 ،
 :جوجه خروس نادان : 148 ،جيرجيرك و عاقبت تنبلي: 154 ،
چوپان دروغگو : 211 ،درسي كه لك لك به روباه داد: 212 ،
دفترچه خاطرات يك كالغ : 225 ،دوستي مورچه و كبوتر241 ،
 :روباه تشنه و انگورهاي شيرين : 270،سوسكي خانم باغچه
مي خواد اطاق با طاقچه ميخواد : 271 ،سوسكي خانم پر داره
اگر چه شوهر داره : 272 ،سوسكي داره يه بچه تو بقچه ،روي
طاقچه : 273 ،سوسكي و سيل و بارون موشي توي بارون،
 : 342قصههاي شيرين و دلنشين 27 :قصه كوتاه و آموزنده از
پنجه تنتره (كليلهودمنه) : 403 ،ماجراهاي پري دريايي: 404 ،
ماجراهاي پسرك فضايي : 427 ،محكم نگه دار اسب راه راهي،
 : 432مرغ تخم طال و كشاورز طمعكار : 436 ،مسابقه خرگوش
و الك پشت : 453 ،مواظب باش اسب راه راهي : 457 ،موش
دانا : 477 ،نصيحت خرس : 484 ،واي واي يه تله موش آقا
موشه افتاده توش : 584 ،اولين نماز من : 688 ،گربه كوچولوي
سفيد و پرنده : 637 ،نقاشي خدا : 689 ،گربه كوچولوي سفيد
و جيرجيرك : 690 ،گربه كوچولوي سفيد و حلزون: 691 ،
گربه كوچولوي سفيد و خفاش : 692 ،گربه كوچولوي سفيد
و شاپرك : 693 ،گربه كوچولوي سفيد وقورباغه365 :705 ،
آزمايش علمي دربارهي ستارهشناسي ،زيستشناسي ،شيمي،
زمينشناسي و جغرافيا ،فيزيك ،آب و هوا
راشدين
 : 707آموزش مبتني بر طنز (رهيافتي براي مربيان پيشدبستاني،
دبستاني و متوسطه اول) : 718 ،بيشفعالي از تعريف تا درمان،
 : 767مهارتهاي زندگي
رامان سخن
 : 763معلمي براي تمام فصول ويژگيهاي معلم موفق (با تأكيد
بر ارتباطات انساني)

دنياي نو
 : 1001آتش در دل تاريكي : 1036 ،هنر درماني كودكان

راه مشاور
 : 738رشد اعتقادي دانشآموزان (رويكرد ديني در رشد
اخالقي-اعتقادي) : 756 ،مدرسه بانشاط

دهسرا
 : 737راه روشن ـ در مسير آرامش خانواده ،رشد و تعالي فرزندان

راه معلم
 : 762معلم 92

ذکر
 : 031آواز كالغ : 053 ،االغ سخنگو : 125 ،تو سرماي زمستون

راهانديشه
 : 871فارسي سبز چهارم دبستان
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رايكا
 : 917باغي پر از ستاره
رزقي
 : 906مجموعه شعرها و قصههاي آزاده و امين

واژه پرداز (ورد  )2007به همراه كتاب كار
زعفران
 : 036ابيگيل پري نسيم : 043 ،استورم پري رعد وبرق066 ،
 :ايوي پري مه : 100 ،پالي پري سرگرمي : 103 ،پرل پري
ابر : 136 ،جزمين پري هديه : 150 ،چري پري كيك: 261 ،
سقوط مدرسه كجكي : 265 ،سنجابهاي آتشپاره به جنوب
ميروند : 266 ،سنجابهاي آتشپاره و گربهي همسايه267 ،
 :سنجابهاي آتشپاره! : 313 ،فرن پري سبز : 315 ،فليكس
به كشف كرهي زمين ميرود :همراه با شش نامه از فليكس و
نقشهي جهان : 316 ،فليكس و ماجراي چمدان پرنده: 317 ،
فيبي پري لباس : 360 ،كريستال پري برف : 387 ،گريس پري
تزيينات : 391 ،گلدي پري آفتاب : 439 ،ملودي پري موسيقي،
 : 490هاني پري آبنبات : 491 ،هايلي پري باران : 493 ،هدر
پري بنفش

رشد انديشه
 : 538چرتكه :رياضي سوم دبستان : 578 ،هنر شطرنجي
همگام با رياضي اول دبستان : 783 ،باز هم ميتوانم:
ويژه دانشآموزان سال ششم دبستان (تلفيقي از كتابهاي
درسي پايه ششم در راستاي : 806 ،كتاب آدينه :مجموعه
كاربرگهاي طبقهبندي شده اول دبستان 20 : 818 ،آزمون
تيزهوشان ششم دبستان همراه با سؤاالت درس تفكر
و پژوهش : 828 ،امالي خالق اول دبستان :نوآوري در
آموزش و تمرين امال با شيوههاي خالق و متنوع: 843 ،
راهكارهاي كاربردي رفع مشكالت اماليي كالس اوليها،
 : 851روشهاي تقويت امال در دوره ابتدايي بارويكرد كمي
و كيفي ارزشيابي توصيفي : 895 ،كتاب كار جامع فارسي و
امال و انشا چهارم دبستان

زمامدار
 : 908نكات دستور زبان درس فارسي (مهارتهاي نوشتن)
اول دبستان

روز انديش
 : 660دنياي عجيب نور و رنگ

زهرا پورعلي كويخي
 : 714انگيزش و اعتماد به نفس (با تأكيد بر جنبههاي مديريتي)

روشنگران راه فردا
 : 936اينترنت (به همراه كتاب كار) : 939 ،كتاب كار اينترنت
(به همراه كتاب اينترنت) : 940 ،كتاب كار مباني و ويندوز 1
(به همراه كتاب مباني و ويندوز  : 941 ،)1كتاب كار مباني
و ويندوز ( 2به همراه كتاب مباني و ويندوز  : 942 ،)2كتاب
كار نرمافزار ارائه مطلب  )Power)Point 2007به همراه
كتاب نرمافزار ارائه مطلب  : 943 ،Po( 2007كتاب كار
نرمافزار صفحه گسترده (اكسل )2007به همراه كتاب نرم
افزار صفحه گسترده (اكسل  : 944 ،)2007كتاب كار نرمافزار
نقاشي ( )Paintبه همراه كتاب نرمافزار نقاشي (،)Paint
 : 945كتاب كار واژه پرداز (ورد )2007به همراه كتاب نرمافزار
واژهپرداز (ورد  : 947 ،)2007مباني و ويندوز ( 1به همراه
كتاب كار) : 948 ،مباني و ويندوز ( 2به همراه كتاب كار)949 ،
 :نرمافزار ارائه مطلب  )Power point( 2007به همراه
كتاب كار : 950 ،نرمافزار صفحه گسترده (اكسل )2007
به همراه كتاب كار : 951 ،نرمافزار فتوشاپ : 952 ،CS5
نرمافزار نقاشي ( )Paintبه همراه كتاب كار : 953 ،نرمافزار

زيتون
 : 361كسي نيست براي اين بچه يك چند تا كتاب بخره؟!
سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی و دانشگاهی(سمت)
325
سازوكار
 : 109پنبه شاهزاده خانم موشها : 294 ،صداي ساز سهراب،
 : 308فالوده شيرازي براي دختر تهراني : 321 ،قالي بپر ،ما را ببر
به تهران : 392 ،گلوله بزرگ نخ : 393 ،گنبد طال ،دوستان ناقال،
 : 419ماهي سياه كوچولوي اصفهاني : 515 ،يزد و تابستون با
بچههاي شيطون
سايه گستر
 100 : 703حقيقت درباره اقيانوسها 100 : 704 ،حقيقت درباره
نجات زمين 547 : 779 ،روش براي مديريت برتر : 997 ،منابع
طبيعي ،سرچشمهي حيات
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سپيدبرگ
 : 708آموزش مهارتهاي حل مسئله به كودكان براي معلمان،
مشاوران ،روانشناسان و درمانگران ويژه كودكان د709 ،
 :آموزش مهارتهاي حل مسئله به كودكان براي معلمان،
مشاوران ،روانشناسان و درمانگران ويژه كودكان
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،
 : 328قصهگويي در كالس درس
سخن گستر
 : 643هيوالي نامرئي
سرمشق
 : 194داستان دوستي
سياهرود
 : 542رياضي اول دبستان :كتاب كار و تمرين : 546 ،رياضي
دوم :كتاب آزمون : 548 ،رياضي سوم ابتدايي :كتاب كار و
تمرين : 667 ،علوم تجربي اول دبستان :كتاب كار و تمرين،
 : 868فارسي چهارم :كتاب كار و آزمون : 870 ،فارسي دوم
دبستان :كتاب كار و آزمون : 872 ،فارسي سوم ابتدايي كتاب
كار و آزمون : 873 ،فارسي ششم دبستان كتاب كار و آزمون،
 : 897كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان
سيوا
 : 702هستم اگر ميروم گر نروم ،نيستم (با مايعات معدني
آشنا شويم)
شايسته
 : 774نقشه ذهني و سازمان دهندههاي گرافيکي
شايستهگستر
 : 824ادبيات تيزهوشان
شباويز
 : 244روز شكار
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
 : 025آفتابپرست غمگين : 064 ،اين نامه براي شماست؟069 ،
 :بادبادکها : 076 ،باغ بيانتها : 090 ،بلوطي که برگهايش
را قورت داد : 115 ،پيغام بادبادک : 158 ،حاجي فيروز من،

 : 179خرگوش کوچولو خرس را بيدار نکني! : 185 ،خندههاي
تربچهاي : 246 ،روزي که چشمهاي گربهام رنگي شد362 ،
 :كشتيهاي غرق شده : 428 ،مداد بنفش : 455 ،مورچه و
درخت سيب : 486 ،وقتي برکه دلش گرفت : 487 ،وقتي سارا
کواک کواک ميکند : 516 ،يک پرس موش : 587 ،با چتري از
شکوفه : 599 ،حمومک رنگها : 626 ،قلمکار
شركت انتشارات فني ايران
 : 056امان از دست كالسهاي فوق برنامه : 068 ،باب اسفنجي
دست به كار ميشود :داستاني درباره زباله و بازيافت: 081 ،
بچهدار شدن مامان خرسه : 083 ،برادر عقاب ،خواهر آسمان،
 : 1000همه مرا دوست دارند : 175 ،خرسي و حسودي203 ،
 :دختري كه هيچ وقت اشتباه نمي كرد : 654 ،خاطرات يك
قورباغه : 962 ،آموزش بازيافت (بچسبان و بياموز) : 965 ،باب
اسفنجي سبز ميشود : 966 ،باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي در
مصرف فلزات : 967 ،باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف
مواد غذايي : 968 ،باز مصرف ،بازيافت ،بازكاهي درمصرف آب،
 : 969بازيافت : 970 ،بچهها مواظب باشيد : 971 ،جزيرهي
انرژي : 981 ،دست براي زدن نيست : 982 ،راهنماي
آزادانديشي : 990 ،زمين بيمار ما : 991 ،سارا به دندانپزشكي
ميرود : 992 ،صرفهجويي در مصرف انرژي : 994 ،مارمولك
و بازيافت : 995 ،مايكل كرافت از سرزمين بازيافت: 999 ،
نگهبانانطبيعت
شهر قلم
 : 052اال در مدرسه : 060 ،انشاي قاتل : 122 ،تدي جادويي
من : 314 ،فكر بكر احمقانه : 355 ،كامو و موسسهي بابل: 359 ،
كروك ناقال : 398 ،لولو شبها گري ه ميكند : 479 ،نمايش بزرگ،
 : 523يك مشكل پنگوئني : 602،دلنگ و دلنگ : 604 ،رفتم
باال انار بود : 605 ،رفتم باال سيب بود : 606 ،رفتم باال مورچه بود
شورآفرين
 : 724چالش هوش سطح آسان(جلد اول) : 725 ،چالش هوش
سطح سخت(جلد سوم) : 726 ،چالش هوش سطح متوسط(جلد
دوم)
شورا
 : 661راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي علوم
تجربي اول دبستان : 662 ،راهنماي والدين براي آموزش
بهتر كتاب درسي علوم تجربي دوم دبستان : 663 ،راهنماي
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والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي علوم تجربي سوم
دبستان : 847 ،راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب
درسي فارسي اول دبستان (مهارتهاي خوانداري): 848 ،
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي فارسي دوم
دبستان (مهارتهاي خوانداري) : 849 ،راهنماي والدين براي
آموزش بهتر كتاب درسي فارسي سوم دبستان (مهارتهاي
خوانداري)
شيوارسا
 : 665علوم اول دبستان : 826 ،امال سوم دبستان
صادق يونسلو
 : 677كتاب آموزشي آب و زندگي (2و()3كتاب كار)
صورتگر
 : 743شوق هستي ـ روشهايي براي ايجاد تغيير مثبت در
زندگي
صيانت
 : 820آسان بخوان زيبا بنويس تقويت مهارت خواندن و درك
مطلب ويژه دانشآموزان پايه اول ابتدايي : 825 ،امال را 20
بگيريم سوم ابتدايي : 829 ،امالي فارسي پايه اول ابتدايي
ضريح آفتاب
 : 810كتاب كار جامع دوم ابتدايي : 821 ،آموزش امال در
دبستان
طبيب
 : 647آيا اين راش است؟ : 659 ،دل درد : 701 ،واكسيناسيون،
 : 964از خطر ايمن باشيم! : 972 ،چرا بايد با دوستانم سهيم
باشم؟ : 973 ،چرا بايد به ديگران كمك كنم؟ : 974 ،چرا بايد
خوب غذا بخورم؟ : 975 ،چرا بايد خوب گوش كنم؟ : 976 ،چرا
بايد در مصرف آب صرفهجويي كنم؟ : 977 ،چرا بايد در مصرف
انرژي صرفهجويي كنم؟ : 978 ،چرا بايد زبالهها را بازيافت
كنم؟ : 979 ،چرا بايد مواظب طبيعت باشم؟ : 980 ،چي باعث
ميشود كه تو سرفه كني،عطسه كني،سكسكه كني ،آروغ بزني،
چشمك بزني ،خميازه بكشي ،عرق كني
طراحان ايماژ
 : 734دروغگويي كودكان و روشهاي اصالح و درمان

طاليي
 : 107پسري كه غول را كشت : 114 ،پيري كه جوان شد166 ،
 :خانهاي در بهشت : 221 ،دور از خانه : 223 ،دوست خدا268 ،
 :سوار بر اسب باد : 288 ،شتري از دل كوه : 301 ،عصايي كه
مار شد : 430 ،مردي در آتش : 431 ،مردي در شكم نهنگ،
 : 481نوزادي كه حرف زد : 501 ،همه سوار كشتي شويد،
 : 670قلبها و ششها چگونه كار ميكنند؟ : 925 ،راه و چاه:
قصههاي قرآني
علوم رياضي رهآورد (وابسته به موسسه فرهنگي فاطمي)
ف يكسال
ي مصر 
 : 731خوراك مغز برا 
عليرضا صالحي امين
 : 714انگيزش و اعتماد به نفس (با تأكيد بر جنبههاي مديريتي)
فاطمي
 : 539دو كلمه حرف ماشين حساب پنجم دبستان : 553 ،طرح
درس حل مسئله : 554 ،طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو
پنجم دبستان : 555 ،طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو
چهارم دبستان : 556 ،طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو
دوم دبستان : 557 ،طرح درس حل مسئله رياضيات كانگورو
سوم دبستان
فجر قرآن
 : 920حفظ آسان قرآن
فراروان
 : 011پازلهاي کن کن :تمرينات مداد ،کاغذي هدفمند015 ،
 130 :بازي گروهي و  130بازي انفرادي براي کودکان739 ،
 :رفتار درماني :روشهايي براي تغيير سريع رفتار كودكان-4
11ساله : 998 ،مهارتهاي درسخواندن
فراي علم
 : 207درخت سحرآميز و دو داستان ديگر : 247 ،روياي
درختها و دو داستان ديگر : 320 ،قاضي عادل و دو داستان
ديگر( :چتر آفتابگير -تله موش) : 390 ،گلدان خالي و دو داستان
ديگر( :ترس -دو قرص نان) : 841 ،ديكته شب دوم دبستان
براساس معيارهاي ارزشيابي كيفي توصيفي : 889 ،كارتهاي
تصويري نشانه 1و( 2هم آغاز و هم پايان) : 890 ،كارتهاي
تصويري نگاره (به همراه روش تدريس)
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فردين
 : 856سواد خواندن اول دبستان -داستانهاي كوتاه همراه
با پرسش براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز: 857 ،،
سواد خواندن پنجم دبستان -داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پر : 858 ،سوادخواندن
چهارم دبستان -داستانهاي كوتاه همراه با پرسش براساس
حيطهبندي آزمون بينالمللي پ
فرشتگان
 : 163خاله سوسكه كجا ميري؟
فعال
 : 576مفاهيم رياضي و خالقيت : 695 ،مفاهيم علوم و خالقيت
( : 696 ،)1مفاهيم علوم و خالقيت ( : 853 ،)2زبان آموزي و
ن آموزي و خالقيت ( : 996 ،)2مفاهيم
خالقيت ( : 854 ،)1زبا 
اجتماعي و خالقيت
قدياني
 : 019آتشنشان ميشوم : 020 ،آخرين سفارش : 023 ،آدمك
زنجبيلي : 024 ،آرزوي پرواز : 028 ،آمبوالنس ميرانم044 ،
 :استيلث ،پلنگ شبحگونه : 048 ،اكوينوس ،اسب شبحگونه،
 : 055امام به من لبخند نزد : 057 ،امدادگر ميشوم067 ،
 :با خواهرم موتور ميرانيم : 088 ،بگومگوي نخ و سوزن،
 : 091بليز ،اژدهاي يخ : 1002 ،آموزش خط تحريري فارسي
چهارم دبستان : 1034 ،نقاشيهاي عجيب و غريب از جانوران:
ساعتها سرگرمي با خالقيت ،طراحي ،رنگآميزي: 1035 ،
نقاشيهاي عجيب و غريب ازآدمها :ساعتها سرگرمي با
خالقيت ،طراحي ،رنگآميزي : 108 ،پليس ميشوم: 113 ،
پيراهن يادگاري : 116 ،پيغام گرگ به سگ گله : 120 ،تام
بندانگشتي : 123 ،تراكتور ميرانم : 132 ،جام شيشهاي و
معجزه : 135 ،جدال در محله : 142 ،جك و لوبياي سحرآميز،
 : 145جنگ طال : 153 ،چوپان خواب ،گرگ بيدار : 198 ،دختر
توجوي مقبره : 232 ،راپونزل233 ،
بندانگشتي : 205 ،در جس 
 :راز درهي فانوسها : 235 ،راشوك ،غول غار : 242 ،روباه
دمبريده : 249 ،زباله جمع مي كنم : 260 ،سفيد برفي و هفت
كوتوله : 277 ،سيبهاي گاززده : 280 ،شاهزاده خانم و نخود،
 : 281شاهزادهي قورباغه : 291 ،شكارچي اژدها : 293 ،شنل
قرمزي : 299 ،طوطي و دزدان : 303 ،عمليات نجات در فضا،
 : 306غريبه آشنا : 322 ،قايقراني ميكنم : 323 ،قرض عبداهلل،
 : 351قطار ميرانم : 356 ،كاميون ميرانم : 379 ،كوتولهها و

كفاش : 386 ،گروه ضربت : 394 ،گنجشك و خانم كبوتر397 ،
 :لودر ميرانم : 399 ،لونا ،گرگ ماهنما : 416 ،ماشينبازي422 ،
 :ماهيها و ماهيخوار : 429 ،مرد فقير و سكههاي طال434 ،
 :مرغك قرمزي و روباه ناقال : 437 ،مسافران مدينه: 438 ،
مگسي كه از خليفه نميترسيد : 454 ،موتورسواري ميكنم،
 : 456مورچهاي كه ميخواست فيل باشد : 478 ،نماز باران،
 : 483نيكسا ،زن مرگآور : 498 ،همسايه مردمآزار : 520 ،يك
درس تازه 12 : 526 ،قصه از امام علي(ع)و يارانش با نگاهي
به نهج البالغه 31 : 527 ،قصه تصويري براي ارديبهشت =
31 IIIustrated Stories for Ordibehesht for
 366 : 528 ، childrenقصه تصويري براي روزهاي سال،
 6 : 529قصه از اسكاروايلد براي بچهها : 611 ،شعرهايي
دربارهي امانتداري : 612 ،شعرهايي دربارهي پاكيزگي613 ،
 :شعرهايي دربارهي حق همسايه : 614 ،شعرهايي دربارهي
خوش قولي : 615 ،شعرهايي دربارهي رازداري : 616 ،شعرهايي
دربارهي راستگويي : 617 ،شعرهايي دربارهي روزه: 618 ،
شعرهايي دربارهي شكرگزاري : 619 ،شعرهايي دربارهي قرآن،
 : 620شعرهايي دربارهي مراقبت از خود : 621 ،شعرهايي
دربارهي نماز : 622 ،شعرهايي دربارهي نيكي به پدر و مادر،
 : 646آب و هوا منشأ ،ويژگيها و كاربردها : 649 ،از ذرهبين تا
ميكروسكوپهاي معمولي : 694 ،معادن ،گنجهاي زمين844 ،
 :راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي چهارم دبستان845 ،
 :راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي سوم دبستان: 846 ،
راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي ششم دبستان: 927 ،
فرهنگنامه سورههاي قرآن به زبان ساده
قشقايي
 : 711آنچه والدين پيشدبستانيها و كالس اوليها بايد بدانند
كاگو
 : 558كار طاليي رياضي چهارم دبستان : 560 ،كار طاليي
رياضي سوم دبستان : 671 ،كار طاليي علوم تجربي چهارم
دبستان : 673 ،كار طاليي علوم تجربي سوم دبستان: 674 ،
كار طاليي علوم تجربي ششم دبستان : 789 ،پيك آدينه چهارم
دبستان : 790 ،پيك آدينه دوم دبستان : 791 ،پيك آدينه سوم
دبستان : 792 ،پيك آدينه ششم دبستان : 799 ،كار دروس اول
دبستان : 800 ،كار دروس چهارم دبستان : 801 ،كار دروس
دوم دبستان : 802 ،كار دروس سوم دبستان : 803 ،كار دروس
ششم دبستان : 880 ،كار طاليي فارسي اول دبستان : 881 ،كار
طاليي فارسي چهارم دبستان : 882 ،كار طاليي فارسي سوم
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دبستان : 883 ،كار طاليي فارسي ششم دبستان
كالج برتر
 : 002همبازي؛ تمرينات دقت ،تمركز و توجه ويژه كودكان 5
الي  12ساله و كودكان با تشخيص اختالالت يادگيري
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 : 022آدم كوچولوي گرسنه : 071 ،بادهاي پاييزي ،بادهاي
بهاري و دو كبوتر : 1004 ،خاطرات چوبي : 111 ،پولكهاي
چوبي : 138 ،جزيرهي بيتربيتها (جلد  : 139 ،)3جزيرهي
بيتربيتها (جلد : 202 ،)2دختري دارم ،شاه نداره: 254 ،
ژينژانبر مرغ نوروزي : 278 ،سيري در سرويراستاري: 338 ،
قصههاي سروته : 407 ،ماجراي احمد و ساعت=The story
 : 420 ،of Ahmad and the clockماهيگير و بهار،
 : 435مزرعه گلهاي آفتابگردان : 480 ،نوري در روشنايي
تحليلي بر نقاشيهاي كودكان و نوجوانان از حرم امام رضا(ع)،
 : 500همه با هم : 502 ،هميشهي هميشه دوستت دارم514 ،
 :يخي كه عاشق خورشيد شد : 524 ،يك موجود خيلي عجيب،
 : 532اسم من ...مثلث : 533 ،اسم من ..مربع : 534 ،اسم من...
دايره : 581 ،اسب حنايي ،مجموعه شعر كودك : 588 ،با دو
چشمم ميچشم : 591 ،پاهاي تو منهاي يك : 592 ،پشت
سر پاييز : 594 ،تنها خدا فهميد : 601 ،دامادي آقا كالغه610 ،
 :شب تاريك : 623 ،صداي بال لكلكها : 624 ،غمهاي
قالبي : 625 ،قد سر سوزن : 627 ،كفشي به رنگ كفش دريا،
 : 628كالغ و عينك من : 644 ،يك قاچ هندوانه : 645 ،يك
قوري پر از قور
كانون گسترش علوم
 : 559كار طاليي رياضي دوم دبستان : 672 ،كار طاليي
علوم تجربي دوم دبستان : 879 ،كار طاليي فارسي (بخوانيم،
بنويسيم)دومدبستان
كانون انديشه جوان
 : 197داستانها و افسانههاي تاريخي و مذهبي براي كودكان
و نوجوانان : 262 ،سلول بنيادين داستان : 423 ،مباني ادبيات
كودك و نوجوان
كانون فرهنگي آموزش
 : 569كتاب كار رياضي چهارم دبستان رياضيدان كوچك،

 : 572كتاب كار رياضي ششم دبستان رياضيدان كوچك680 ،
 :كتاب كار علوم سوم دبستان دانشمند كوچك : 681 ،كتاب كار
علوم ششم دبستان دانشمند كوچك : 798 ،درسهاي عمومي
براي تيزهوشان ششم دبستان : 896 ،كتاب كار فارسي ششم
دبستان نويسنده كوچك : 909 ،نويسنده كوچك كتاب كار امال
و انشا (جملهسازي)سوم دبستان : 910 ،نويسندهي كوچك
كتاب كار امال و انشا (جملهسازي)چهارم دبستان
کتاب ابرار
 : 096بهار چشمان تو
كتاب ارجمند
 : 765موردپژوهي در اختالالت رفتاري كودكان
کتاب قدسيان
 : 913آموزش روانخواني قرآن کريم مقدماتي ويژه قرآنآموزان
دوره ابتدايي و راهنمايي
کتاب يار مهربان
 : 805كتاب آدينه ششم دبستان
كالغ سپيد
 : 666علوم تجربي ( 2دوم دبستان) 7 : 819 ،كتاب چهارم
دبستان
كورش چاپ
 : 733درس پژوهي : 766 ،مهارتهاي اجرايي در کودکان و
نوجوانان ،راهنماي عملي براي سنجش و مداخله : 852 ،زال و
سيمرغ : 875 ،فرود و بهرام
گراد
 : 565كتاب جامع رياضي گراد پايه چهارم ابتدايي : 566 ،كتاب
جامع رياضي گراد پايه ششم ابتدايي
گردوي دانش
 : 543رياضي چهارم ابتدايي : 668 ،علوم تجربي چهارم
دبستان : 773 ،نقش مشاركت و شوراها در نظام آموزشي و
تربيتي مدارس : 780 ،آدينهها اول ابتدايي : 781 ،آدينهها چهارم
ابتدايي : 782 ،آدينهها دوم ابتدايي
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گلواژه
 : 573كتاب كار و تمرين رياضي چهارم ابتدايي : 574 ،كتاب
كار و تمرين رياضي سوم ابتدايي : 575 ،كتاب كار و تمرين
رياضي ششم ابتدايي : 684 ،كتاب كار و تمرين علوم سوم
ابتدايي : 899 ،كتاب كار و تمرين فارسي چهارم ابتدايي: 961 ،
كتاب كار و تمرين مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي
گوهر انديشه
ل و چهار داستان از كشكول شيخ بهايي: 597 ،
 : 156چه 
حجاب : 638 ،نماز : 640 ،وضو : 657 ،دانشنامه قاتالن جنگل
المك
 : 552رياضيدان كوچك پايهي سوم ابتدايي
مبتكران
 : 010بازيهاي روز چهارشنبه : 070 ،بادكنك زبولون218 ،
 :دو پرنده : 259 ،سفر به خير قطره كوچولو : 452 ،من يك
نخودفرنگي متفاوتم : 525 ،يوالنته در جستوجوي كريسوال
داستان يك دوستي بيپايان : 562 ،كاربرگ رياضي چهارم
ابتدايي : 563 ،كاربرگ رياضي سوم ابتدايي : 564 ،كاربرگ
رياضي ششم ابتدايي : 571 ،كتاب كار رياضي ششم: 658 ،
دانشنامه كودك و نوجوان بدن انسان : 661 ،راهنماي والدين
براي آموزش بهتر كتاب درسي علوم تجربي اول دبستان: 662 ،
راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي علوم تجربي دوم
دبستان : 663 ،راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي
علوم تجربي سوم دبستان : 795 ،درس آزمون ()1چهارم ابتدايي،
 : 796درس آزمون ()1سوم ابتدايي : 797 ،درس آزمون ()2سوم
ابتدايي : 808 ،كتاب جامع تيزهوشان ششم : 847 ،راهنماي
والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي فارسي اول دبستان
(مهارتهاي خوانداري) : 848 ،راهنماي والدين براي آموزش
بهتر كتاب درسي فارسي دوم دبستان (مهارتهاي خوانداري)،
 : 849راهنماي والدين براي آموزش بهتر كتاب درسي فارسي
سوم دبستان (مهارتهاي خوانداري) : 885 ،كاربرگ فارسي
چهارم ابتدايي : 886 ،كاربرگ فارسي سوم ابتدايي: 888 ،
كاربرگ فارسي ششم ابتدايي : 956 ،كاربرگ مطالعات اجتماعي
چهارم ابتدايي : 958 ،كاربرگ مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي،
 : 959كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي
محراب قلم
 : 133جانوران اينجا و آنجا : 333 ،قصههاي پريها334 ،
 :قصههاي حيله و حيلهگري : 336 ،قصههاي خوراكيها و

شكموها : 337 ،قصههاي خورشيد و ماه : 339 ،قصههاي
سفرهاي خيالي : 341 ،قصههاي شاهزاده و شاهزاده خانم347 ،
 :قصههاي گياهان و ميوهها : 349 ،قصههاي مهر و دوستي،
: 652پروانهها : 655 ،خورشيد : 955 ،دايرئالمعارف پول و زندگي
مدرسه
 : 093به سوي روياها : 151 ،چش م به راه : 190 ،خوب ،بد
كدام يك؟ : 251 ،زندگينامه اهل بيت (عليهم السالم): 252 ،
زندگينامه چهارده معصوم (عليه م السالم) : 257 ،سحرخيزان
تنها :خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها : 290 ،ششميها: 603 ،
راز دريا : 639 ،نوشتم دوستت دارم : 642 ،هواي نوبهاري
مرکز طبع و نشر قرآن کريم :شوراي عالي قرآن
 : 916اولين و مهمتريم گام آموزش قرآن
مرآت
 : 717بسته آموزشي ،برنامه درسي ويادگيري اثربخش741 ،
 :روشهاي نوين ارزشيابي در دوره ابتدايي : 750 ،كاربرد
هوشهاي چندگانه در كالس درس : 811 ،كتاب معلم فارسي،
رياضي ،علوم تجربي اول دبستان : 813 ،كتاب معلم فارسي،
رياضي ،علوم تجربي دوم دبستان : 814 ،كتاب معلم فارسي،
رياضي ،علوم تجربي سوم دبستان : 815 ،كتاب معلم فارسي،
رياضي ،علوم تجربي ششم دبستان
مرآت دانش
 : 675كاربرگ علوم تجربي چهارم دبستان : 676 ،كاربرگ علوم
ششم دبستان : 682 ،كتاب كار و تمرين علوم تجربي چهارم
دبستان : 683 ،كتاب كار و تمرين علوم تجربي سوم دبستان،
 : 685كتاب كار و تمرين علوم ششم دبستان : 812 ،كتاب معلم
فارسي ،رياضي ،علوم تجربي چهارم دبستان : 884 ،كاربرگ
فارسي اول دبستان (بخش دوم :نشانهها) : 887 ،كاربرگ فارسي
سوم دبستان : 898 ،كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان900 ،
 :كتاب كار و تمرين فارسي چهارم دبستان : 901 ،كتاب كار و
تمرين فارسي سوم دبستان : 957 ،كاربرگ مطالعات اجتماعي
چهارم دبستان : 960 ،كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم دبستان
منادي تربيت
 : 004چگونه به دانشآموزان كمك كنيم فكر كنند؟ : 030 ،آواز
دايره : 045 ،افسانه ابيانه : 046 ،افسانه فلكاالفالك: 077 ،
باغبان و فرشته آه : 098 ،پادشاه خوب : 110 ،پنج انگشتي و
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مدادرنگيها : 124 ،تلخ و شيرين : 184 ،خنده چشمبسته186 ،
 :خواب اژدها : 193 ،داد از ته گلو : 222 ،دورانديش: 284 ،
شب مثل بهشت : 298 ،طلسم بيشه : 311 ،فرشتهاي كه زمين
را دوست داشت ،آسمان را نه! : 319 ،فيلهاي رنگي476 ،
 :نردبان آسمان : 732 ،خوشبختي ،چه چيز نيست؟ (چگونه
خوشبخت نشويم!)
منتشران
 : 567كتاب كار (بدون پاسخ)رياضي چهارم ابتدايي
منظومه خرد
 : 058امشب بزغالهها خوابشان نميآيد : 167 ،خانهي خاله
پيرزن دور نيست : 402 ،ماجراهاي استوارت هورتن :كارگاه
جادو : 417 ،مامان بزي پشت در است : 706 ،آموزش مؤثر در
كالس درس :راهبردهاي پژوهش محور براي افزايش موفقيت
دانشآموزان
موسسه بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات
اسالمي حوزه
 : 744طرح پرورشي :پايه اول : 745 ،طرح پرورشي :پايه پنجم،
 : 746طرح پرورشي :پايه چهارم : 747 ،طرح پرورشي :پايه دوم،
 : 748طرح پرورشي :پايه سوم : 768 ،نسيم توحيدي :پايه اول،
 : 769نسيم توحيدي :پايه پنجم : 770 ،نسيم توحيدي :پايه
چهارم : 771 ،نسيم توحيدي :پايه دوم : 772 ،نسيم توحيدي:
پايه سوم
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
 : 021آدم كوچك و خوابهاي بزرگ : 1030 ،عروسكهاي
انگشتي ،راهي به سوي قصهگويي ،بازي و خالقيت: 104 ،
پرنده قرمز : 195 ،داستانكهاي خرگوش حكيم: 196 ،
داستانكهاي نخودي : 497 ،هفت روياي كالغ : 582 ،افسانه
درخت خرما و بزي : 631 ،گلهاي شادي :مجموعه ترانه هاي
كودكان ،در تاريخ معاصر ايران همراه با نت ترانه ها : 632 ،مرغ
سرخ پاكوتاه : 710 ،آن چه يك كتابدار كودك بايد بداند! چگونه
يك كتابخانه پويا و فعال داشته باشيم؟
موسسه پيام مهر بهنام
 : 784پيك آدينه پايه اول ابتدايي : 785 ،پيك آدينه پايه چهارم
ابتدايي : 786 ،پيك آدينه پايه دوم ابتدايي : 787 ،پيك آدينه
پايه سوم ابتدايي : 788 ،پيك آدينه پايه ششم ابتداييژ

موسسه علمي فرهنگي دارالحديث
 : 168خانهي خدا در كوچه ماست : 199 ،دختر روشني:
زندگينامه حضرت فاطمه زهرا (س) : 253 ،زيباترين سرزمين
دنيا : 389 ،گل هميشه بهار :زندگينامه امام حسين : 595 ،تو
ميوه درختي : 596 ،تولدت مبارك!
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 : 041از ماهي قلدره نترس : 381 ،كي دوست داره نويسنده بشه؟
(آموزش داستاننويسي براي كودكان) : 461 ،موشي كه تنها بود
موسسه فرهنگي هنري رايحه هنر پارس
 : 312فرشتههاي خياط
موسسه فرهنگي هنري ياسين امين
 : 918بچهها سالم :آشنايي با آداب سالم
موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم
 : 922درسنامه امامشناسي قرآني (جلد اول)؛ طرحي نو در
تبيين مقام امامت براساس نگرشي عقلي به جهانشنا: 935 ،
نگرشي ديگر به قرآن
مهاجر
 : 016آب آرام و دوستانش : 089 ،بلبل : 134 ،جايي كه
وحشيها هستند : 201 ،دخترك كبريتفروش : 204 ،در پي
شباويز : 274 ،سه پرسش براساس داستاني از لئو تولستوي309 ،
ن يي : 494 ،هديه پري : 504 ،هيوالي گرشن522 ،
 :فانوس لي 
 :يك شهر دو برادر
مهر آموز
 : 648ارشميدس :واضع رياضيات تطبيقي كاربردي: 653 ،
توماس اديسون
مهر زهرا(س)
 : 535بازي و هنر آموزش رياضي
مهرگان دانش
 : 047افسانههاي ملي هندوستان
مهزيار
 : 549رياضي ششم فرهيختگان
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موزون
 : 037احترام به ديگران : 121 ،تأثير بد : 224 ،دوستان باوفا،
 : 245روزهاي بيماري : 282 ،شايعهپراكني : 353 ،قلدر
نگارينه
 : 187خوابش نميبره : 406 ،ماجراهاي مدرسه: 463 ،
مهربانيها : 730 ،چه عاملي مانع موفقيت شماست؟ =Whats
holding you back
نگين سبالن
 : 902كتاب كار هميار دبستان فارسي (پايه اول)
ناريا
ُ
خرسک پيدا کنيم: 283 ،
 : 074بازي کنيم ،شاد باشيم: 174 ،
شب شده الال کنيم : 380 ،كوچهي هاپوها  4جلد در  1جلد،
 : 413ماره مارو خنک کرد
نخبگان خالق
 : 551رياضيات جادويي :جذابيت بخشيدن به رياضيات در كليه
پايهها
نخستين
 : 228ديداري شگفت با ابوريحان بيروني : 229 ،ديداري
شگفت با استاد سخن سعدي شيرازي : 230 ،ديداري شگفت با
شيخ بهايي : 231 ،ديداري شگفت با محمدبن موسي خوارزمي،
 : 279شازده كوچولو
نداي آسماني
 : 929قرآن کريم جزء سيام به انضمام :آيهالکرسي ،آمنالرسول،
آيات نماز غفيله ،انسان (آيه  5تا  ،)9جم
نداي ملکوت
 : 712احترام به والدين
نسل نو انديش
 : 764من از عهدهاش برميآيم
نسيم دانش كهن
 : 833بخوانيم و بنويسيم دوم دبستان

نشانه
 : 608زير شاخه درخت به
نقش شمسه
 : 109پنبه شاهزاده خانم موشها : 308 ،فالوده شيرازي براي
دختر تهراني : 321 ،قالي بپر ،ما را ببر به تهران : 392 ،گلوله
بزرگ نخ : 393 ،گنبد طال ،دوستان ناقال : 400 ،لونه بره كدوم
وره؟ : 419 ،ماهي سياه كوچولوي اصفهاني : 515 ،يزد و
تابستون با بچههاي شيطون
نقشگستران سرمدي
 : 063ايستگاه : 080 ،بپر باال : 169 ،خدا تو را به ما داد170 ،
 :خدايا دوستت دارم که به من بابا دادي! : 171 ،خدايا دوستت
دارم که به من مامان دادي! : 173 ،خرس کوچولو و درخت
آرزوها : 180 ،خرگوش ميره مدرسه ،عاشق کالس و درسه،
 : 215دندان : 217 ،دو ببر شجاع ،زير نور ماه : 286 ،شبي که
تو به دنيا آمدي : 418 ،مامان چقدر دوستم داري؟ : 450 ،من و
بابابزرگ دوست داشتنيام : 489 ،هاپولي شنا ياد ميگيره590 ،
 :بو ميکنم با بيني : 598 ،حس ميکنم با دستم : 629 ،كي تو
باغ وحشه؟ : 633 ،من ميبينم با چشمم : 634 ،من ميچشم با
اين زبون : 635 ،من ميشنوم صداها را با گوشم
نواي مدرسه
 : 449من عيد قربان هستم
نور قرآن و اهلبيت(ع)
 : 915ارزشهاي جاويدان : 930 ،نکتههاي قرآني درباره
رستگاران : 931 ،نکتههاي قرآني درباره شکر و تشکر: 932 ،
نکتههاي قرآني درباره مال حالل و حرام : 933 ،نکتههاي قرآني
درباره وعدههايي الهي : 934 ،نکتههاي قرآني درباره همکاران
و همسايگان
نوشته
 : 073بازي جديد نادي : 130 ،تولدت مبارک خانم خرسه!،
 : 206درخت بيسکويت و چند داستان ديگر : 220 ،دوچرخه
جادويي و چند داستان ديگر : 300 ،عصاي جادويي و چند
داستان ديگر : 365 ،كاله جادويي و چند داستان ديگر: 466 ،
نادي اسبابکشي ميکند : 467 ،نادي سر به هوا : 468 ،نادي
سکه طال پيدا ميکند : 469 ،نادي و تاکسي جديد : 470 ،نادي
و رنگينکمان : 471 ،نادي و زمانسنج جادويي : 472 ،نادي و
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قرعهکشي بزرگ : 473 ،نادي و نمايش اسباببازيها: 474 ،
نادي و نيانبان سحرآميز : 485 ،وردهاي جادويي و چند داستان
ديگ : 719 ،پرورش يادگيري مستقل ـ راهبردهاي کاربردي
در مشاوره تحصيلي براي افزايش موفقيت دانشآموز: 759 ،
مديريت مبتني بر تفکر شطرنجي
نيستان
 : 029آموس در سرزمين تاريكي : 213 ،دكتر پاركينگ238 ،
 :ربات
نيكان كتاب
 : 963آموزش مهارتهاي زندگي كتاب كار ويژه دانشآموزان
وانيا
 : 850روانخواني فارسي اول ابتدايي
همشهري
 : 061اوضاع قاراشميش ميشود : 326 ،قصه طوطي خانم و

آقاي بازرگان : 401 ،ماجراجويي در سرزمين گاوچرانها: 593 ،
ترانههاي عيدنوروز براي  3تا  7سالهها
همگام با كودكان و نوجوانان
 : 702هستم اگر ميروم گر نروم ،نيستم (با مايعات معدني
آشنا شويم)
هنر آبي
 : 126تو کي هستي؟! : 269 ،سوسکچه و برق برقي: 345 ،
قصههاي کودکي
هيرمند
 : 496هركسي غير از خودم
يار مانا
 : 816مجموعه آزمونها و فعاليتهاي عملکردي پايه سوم
ابتدايي
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،پايين تر از روانمهر ،پ.
 207كدپستي 1314843593 :تلفن 66407575 :همراه:
 09111353135دورنگار66419800 :
آبرون
تهران :خ .مفتح ،بعد از سميه ،ك .ثاقب ،پ ،35 .واحد  6تلفن:
 88839238تلفن همراه09128432310:
آبشامه
شيراز :خ .تحويلي ،ك ،3 .پ 34 .كدپستي7163657415 :
تلفن 38212455 :تلفن همراه 09129173709 :دورنگار:
38219177
آبشن
تهران :م .انقالب ،خ .جمالزاده جنوبي ،پ  144.كدپستي:
 13138454636تلفن 66452606 ،66565622 :همراه:
09121758017
آثار فكر
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردين ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ.
 ،99ط 2 .كدپستي 1314675577 :تلفن 66967355 :تلفن
همراه 09122004557 :دورنگار66480882 :

آرمان رشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،روبروي سينما
سپيده ،پ ،1182 .ساختمان فروردين ،واحد  38كدپستي:
 1315693567تلفن 66486013 :همراه09127965245 :
دورنگار66486011 :
آفرينگان
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بن بست مبين ،پ4.
صندوقپستي 756-13145 :كدپستي 1314666413 :تلفن:
 66460099 ،66413667تلفن همراه09126161028 :
دورنگار66413939 :
آموخته
اصفهان :خيابان مشتاق دوم ،خ مهرآباد ،كوي  ،19پ46
كدپستي 8158938131 :تلفن2612352 ،32616360 :
همراه 09134010400 :دورنگار32603501 :
آموزش و پرورش استان فارس
شيراز :خ .معدل ،اداره كل آموزش پرورش استان فارس تلفن:
 32345842همراه 09177185704:دورنگار32335831:
آميس
اصفهان :خ .چهارباغ عباسي ،نبش خ .آمادگاه ،مجتمع تجاري
چهارباغ ،ط .اول ،واحد  5كدپستي 8144915318 :تلفن:
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 32225706 ، 32235063تلفن همراه09133054553 :
دورنگار32235063 :

اعظم درويشي الموتي
تلفن همراه09198641316 :

آواي قلم
تهران :م.انقالب ،خ .كارگر شمالي ،ابتداي خ .نصرت ،كوچه
باغ نو ،ك.داود آباد شرقي ،پ ،4 .زنگ  2تلفن66591504 :
دورنگار66591505 :

اعظم كريمي
اراك :شهرك صنايع ،خ .سياوش اميري ،جنب اداره حراست،
كد  9983تلفن 33289699:تلفن همراه،09188636103 :
09352475107

آواي نور
تهران:خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري غربي،
پ 99 .صندوقپستي 68513145 :كدپستي1314675619 :
تلفن 66967356 ،66967355 :تلفن همراه09121083731 :
دورنگار66480882 :

افق
تهران :خ .انقالب  ،خ 12.فروردين ،خ .شهيد نظري غربي ،ك.
جاويد  ،1پالك  2كدپستي 1314675351 :صندوقپستي:
 1135-13145تلفن 66413367 :دورنگار66414285 :

اکسير قلم
بابل :خ .مدرس ،ك.ماكان (رسولي  )24كدپستي4714619787 :
تلفن 32325949 :تلفن همراه 09112170850 :دورنگار:
32325949
ابر و باد
تهران :نارمك ،چهار راه سرسبز ،55 ،ك .الهي ،پ ،8 .واحد
 3كدپستي 1648787415 :تلفن 77890053 :تلفن همراه:
09122034889

الگو
تهران :م .فاطمي ،خ .بیستون ،ك .دوم الف ،پ9 .
كدپستي 1431653781:تلفن 88993030:تلفن همراه:
 09121576523دورنگار88993030:
الينا
قم :خ .سميه  ،16پ 22.تلفن 37746771 :تلفن
همراه 09121532566:دورنگار37831041 :
اميد مهر
مشهد :بلوار امام خميني ،خ .امام خميني  ،82پ68 .تلفن:
 38559315تلفن همراه 09151710360:دورنگار38559378:

ابوعطا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ساختمان ناشران ،ط.
چهارم صندوقپستي 98113145 :كدپستي1314733445 :
تلفن 66485937 :تلفن همراه 09121380479 :دورنگار:
40-66485937

اميرکبير
تهران :خ .جمهوري ،چهار راه مخبرالدوله ص پ-4191 :
 11365ك پ 1143817818 :تلفن33112118-9 :

اختر
تبريز :ابتداي خ .طالقاني ،روبروی مصلی كدپستي:
 5137783779تلفن 35555393 :تلفن همراه09141166897 :
دورنگار35555137 :

اهورا قلم
دزفول :خ .خيمه گاه ،بين خ .ميرداماد و خ .قاضي ،ك .بنفشه،
پ 194 .كدپستي 6461764339 :تلفن،09376415864:
 42249124تلفن همراه 9166415894:دورنگار42249124:

اسحاق
تهران :م .انقالب ،خ .ارديبهشت ،پ ،73 .واحد 8
صندوقپستي 13145-993 :كدپستي 1314663161 :تلفن:
 66492139 ،66492443تلفن همراه09124549541 :
دورنگار89789026 :

ايدهپردازان چکاد
تهران :خ .ايرانشهر جنوبي ،خ .كامل ،بن بست گل ،پ ،2 .واحد
 ،6ط 4 .تلفن 88840801 ،88840794 ،88840632 :تلفن
همراه 09124221810 :دورنگار،88840632،88840794 :
88840801
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ايرانبان
تهران :فردوسي ،خ .ايرانشهر جنوبي ،جنب آموزشگاه
آفرين ،پ ،5 .ط .دوم ،واحد  3صندوقپستي158153159 :
كدپستي 1581633317:تلفن،88315350 ،88301453:
 88315849تلفن همراه 09122183185 :دورنگار88301453:

بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
تهران :خ .نلسون ماندال ،نبش خيابان مريم ،شماره  ،2برج
بيمه ،ط ،11 .اداره كل روابط عمومي كدپستي1915713119:
تلفن24551303 ، 26214802 ، 24551290:
همراه 09127146032:دورنگار22055081:

باد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ساختمان
فروردين ،ط ،10 .واحد  38كدپستي 1315693567 :تلفن:
 66955441تلفن همراه 09123333068 :دورنگار66955441 :

بين المللي گاج
تهران :خ .انقالب ،بین خ .برادران مظفر و فلسطين ،پ.919 .
صندوقپستي 377/13145:كدپستي 1416935911:تلفن،6420:
 6419تلفن همراه 09125154350:دورنگار66966875 :

بافرزندان
تهران:خ.انقالب،مابينخ.فروردينوارديبهشت،ساختمان،1348
ط .دوم صندوقپستي13145463 :كدپستي1314664195:
تلفن 66950877 :همراه 09126024558:دورنگار66965796 :

بينش نو
تهران :خ .پاسداران ،خ .كوكب ،پ ،12.واحد  33تلفن22890817:
 22891315 ،همراه 09121057802:دورنگار22890904:

بخشايش
قم:خ.صفائيه،ك.بيگدلي،پ.143.صندوقپستي37135-1134:
كدپستي 3715634969 :تلفن 37749699 ،37737583 :همراه:
 09121515293دورنگار37737583 :
برف
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نرسيده به جمهوري،
ك .مينا ،پ 24 .كدپستي 1314953583 :تلفن، 66490345:
 66951058همراه 09121001723:دورنگار6695105:
بصيرت
تهران :خ .انقالب ،ابتداي ابوريحان ،پ 94 .كدپستي:
 1315694164تلفن 66461292 :دورنگار66406505 :

پرنده آبي
دزفول :خ .خيمه گاه ،بين خ .ميرداماد و خ .قاضي ،ك .بنفشه،
پ 194 .كدپستي 6461764339 :تلفن،09376415864:
 42249124تلفن همراه 9166415894:دورنگار42249124:
پنجره
تهران :انقالب ،خ 12.فروردين ،بعد از تقاطع لبافينژاد،
ك.مينا ،واحد  1كدپستي 1315913473:تلفن66416927 :
همراه 09121204579:دورنگار66403562:
پويانما
تهران :خ .سهروردي شمالي ،خ .نيلوفر ،ك .دوم ،شماره
 ،3واحد 1 .كدپستي 1533853871:تلفن88404190 :
همراه 09121169006:دورنگار88543432 :

بلور
رشت :خ .امام خميني (ره) ،كوي آفخرا ،جنب مسجد ،پ.
 80كدپستي 4139643311 :تلفن33262232 ،33245575 :
همراه 09121975123 :دورنگار33254617 :

پيام كتاب
تهران :خ .جمهوري اسالمي ،ك .شهيد مظفري ،بنبست اول،
پ 5 .كدپستي 1146813415 :تلفن،33114275 ،33905515 :
 33935703همراه 09121224810:دورنگار33935761 :

به نشر
مشهد :خ .سجاد ،ابتداي خ .جانباز صندوقپستي4969-91375 :
كدپستي 1417983181 :تلفن 05137669114 :تلفن همراه:
 09155145002دورنگار88960466 :

پيام محراب
تهران :خ .ظهيراالسالم ،خ .شهيد مصباح ،خ .خانقاه،
ك .يوسفخان حكيم ،پ 23 .كدپستي1146895114 :
تلفن 33994573:همراه 09121243291:دورنگار33994573:
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پيدايش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري غربي،
مقابل جهاد دانشگاهي ،پ 86 .كدپستي 1314733961:تلفن:
 66970270 ،66970270 ،66401514همراه09125443418:
دورنگار66401514:
پيشروان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ59 .
كدپستي 1314764961 :تلفن 61094000 :دورنگار61094155 :
پيك دبيران
تهران :خ .شريعتي ،مقابل پارك شريعتي ،ك .اتوبانك ،پ ،6 .ط.
همكف صندوقپستي 4986-19395 :كدپستي1661738773 :
تلفن 09124854819 ،22844934 :همراه09126269470:
دورنگار22882380:
تأمين
قم :بلوار بسيج ،بعد از فلكه رسالت ،ك 8 .پ26 .
تلفن 37749205:تلفن همراه09122511227 :
تجليكوثر
مشهد :بلوارطبرسي شمالي ،طبرسي شمالي  ،17خداشناس،14
پ 15 .كدپستي 9156813139 :تلفن32133265 ،32190310:
همراه 09155025451:دورنگار3680303:
تختجمشيد
شيراز :خ .نمازي (پيروزي) ،جنب بانك تجارت ،ط .اول
كدپستي 7137673996:تلفن 32245401 :همراه09171118580 :
دورنگار32245401 :
تسليمي
تهران :خ .كارگر جنوبي ،خ .آذربايجان ،بين گلشن و باستان ،ك.
جوانبخش ،پ 34 .كدپستي 1318895981:تلفن،66943699 :
 66431701همراه 09123585351:دورنگار66943699:
تيز هوشان
تهران :خ .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،بن بست سرود ،پ ، 8 .زنگ
تكي صندوقپستي 165314155 :كدپستي1314983491:
تلفن 66972854 ،66974712 ،66960175:همراه:

 09125676640دورنگار66972854 :
تيزهوشان برتر
تهران :خ انقالب ،خ سپاه ،ك شهيد غفوري ،پ  ،17واحد
 5تلفن 77512049 :تلفن همراه 09127957955 :دورنگار:
77512049
تيمورزاده
تهران :خ .كريمخان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره ،111ط .سوم
شرقي صندوقپستي 13185-1311:كدپستي1597985735:
تلفن 88809090 :همراه 09121120456 :دورنگار88809898 :
جامعه قاريان قرآن مشهد
مشهد :بزرگراه امام علي ،م .امام علي ،خ .اديب جنوبي1/7 ،
كدپستي 9189634154 :تلفن 36625990 :تلفن همراه:
 09153245779دورنگار36625990-4 :
جان جهان
تهران :خ.انقالب ،ابتداي خ.آزادي ،خ .وليعصر ،بن بست عليخاني،
پ ،9 .ط.همكف تلفن 66595290:همراه09125675707 :
دورنگار66595290:
جمال
قم :خ .فاطمی ،ک ،18 .فرعی اول سمت چپ ،ک .شهید زاهدی،
پ 39 .كدپستي 3715644811 :تلفن37746353 ، 37742528:
 66487118 ،همراه 09122520250:دورنگار37837074:
جهاد انديشه
تهران :خ .دكتر شريعتي ،خ .آمل ،خ .مقدم ،بن بست نراقي ،پ.
 ،8واحد  .7تلفن77526091 :
چكه
تهران :خ .شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه سهروردي ،خ .كاوسيفر،
ك .نكيسا ،پ ،3 .ط .همکف كدپستي1577816614 :
تلفن 88547295:همراه 09121157872:دورنگار88547299:
حوا
تهران :خ .سهروردي شمالي ،تقاطع مطهري ،پ .262 .ط.
 3كدپستي 1576935779:تلفن88512890 ، 88505037:
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همراه 09192120510:دورنگار88505037 :
حوض نقاشي
اصفهان :چهار راه فلسطين ،ساختمان نويد ،دفتر نشر نوشته
تلفن همراه09133368411 :
خانه کتاب
تهران :خ .انقالب ،بين صبا و فلسطين جنوبي ،موسسه خانه
كتاب ايران تلفن 66414950 :همراه09126025412 :
دورنگار66414360 :

تهران :انتهاي اتوبان شهيد همت غرب ،دانشگاه علوم امتظامي
امين تلفن48931293 :
دانشگاه قم
قم ،بلوار الغدير ،دانشگاه قم كدپستي 3716146611 :تلفن:
 32103346 ،32103344تلفن همراه09122529022 :
دورنگار32103345 :
درويش
تبريز :چهار راه منصور ،برج ابريشم ،زيرزمين  bتلفن:
 35544767تلفن همراه 09147777466 :دورنگار35561699 :

خانيران
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،ابتداي خ.
نصرت(شهيدميرخاني) ،ك .باغ نو ،ك .داودآباد شرقي ،پ4 .
كدپستي 14188863751:تلفن، 66965405 ، 66965396:
 66950772همراه 09121999120:دورنگار66591505 :

دنياي نو
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پ ،300 .ط .همكف،
سمت چپ صندوقپستي 1345169 :كدپستي1314665535 :
تلفن 66970473 ،66402571 :تلفن همراه09121958002 :

خيلي سبز
تهران :م .انقالب ،خ .روانمهر  ،بين خ .فخر رازي و خ .دانشگاه ،
پالك  ،71واحد  3كدپستي 1314784664 :تلفن،66974026 :
 66465213دورنگار66486797 :

دهسرا
رشت :خ .الكاني ،مجتمع كاسپين كدپستي4143775763 :
تلفن ،33230971 ،33240055 :تلفن همراه09111315011 :
دورنگار33241971 :

دانژه
تهران :خ .مطهري ،خ .سليمان خاطر (اميراتابك سابق) ،ك.
اسالمي ،تقاطع بانه ،پ 4/2 .صندوقپستي4146-14155 :
كدپستي 1578635811 :تلفن،66957461 ،66476389 :
 66476375تلفن همراه 09123805033 :دورنگار88842543 :

ذكر
تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،ك .محتشم ،پ،20 .
ط .اول غربي كدپستي 1315853493 :تلفن،66410041 :
 66468263تلفن همراه 09121083473 :دورنگار66468263 :

دانشآفرين
تهران :ميدان انقالب ،خ .آزادي ،خ .جمالزاده جنوبي ،ك .دانش
ور ،پ ،2 .واحد 2كدپستي 1313973413 :تلفن،88995181 :
 66912121 ،66912120 ،88995182دورنگار66912120 :
دانش نگار
تهران :خ .انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .وحيد نظري ،پ،142 .
ط 3 .كدپستي 1314683174:تلفن،66400144 ،66416676 :
 66400220دورنگار66400144 :
دانشگاه علوم انتظامي امين و دفتر تحقيقات کاربردي
فرماندهي

راشدين
تهران :كارگر جنوبي ،بعد از خ.وحيد نظري ،بن بست گشتاسب،
پ ،4 .واحد  6كدپستي 66961531 :تلفن66961531 :
رامان سخن
تهران :خ.انقالب ،خ.ابوريحان ،پ 92.كدپستي1315694164 :
تلفن 09365956068 :تلفن همراه09149813927 :
راه مشاور
مراغه :كوره خانه ،روبروي فرمانداري ،مجتمع مهر  ،2آموزشگاه
مرات سنجش كدپستي 5513666684 :تلفن37255265 :
تلفن همراه 09149220986 :دورنگار37255265 :
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راه معلم
تهران :خ .نواب ،خ .بريانك شرقي ،ك .بنيادي منش ،پ،2 .
واحد  10كدپستي 1331973677 :تلفن55411859 :
راهانديشه
تهران :خ .آزادي ،نبش خ .جمالزاده جنوبي ،ك .جمشيد،
پ 7 .صندوقپستي14183483 :كدپستي1313884471 :
تلفن 66421549 ، 66916284 ،66421542 :تلفن همراه:
 09121219668دورنگار66924517 :
رايكا
تهران :خ .دولت ،خ .نعمتي ،ك .شهيد الداني ،پ ،15 .واحد 7
كدپستي 1939715381 :تلفن همراه09122992532 :
رزقي
بيرجند :م .ابوذر ،ابتداي مدرس ،نبش مدرس  ،2ساختمان
خوارزمي تلفن 3222221 :تلفن همراه09151613862 :
دورنگار32222672 :

زمامدار
تهران :نارمك ،خ .دماوند ،خ .فراهاني ،بنبست منوچهري ،پ.
 5كدپستي 1647963591 :تلفن 77917230 :تلفن همراه:
 09124075068دورنگار77952335 :
زهرا پورعلي كويخي
رشت :كمربندي خرمشهر ،بعد از پمت گيل يارف ابتداي كوچه
حافظ ،شركت تعاوني و توليدي قيام رشت تلفن33836660 :
همراه 09113382786 :دورنگار33837141 :
زيتون
تلفن36676148 ،36676149 :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت)
تهران :بزرگراه جالل آل احمد ،غرب پل يادگار امام ،سازمان
مطالعه (سمت) صندوقپستي 141556381 :كدپستي:
 1463645851تلفن 44246260 :دورنگار44246121 :

رشد انديشه
تهران :م.انقالب ،خ .آزادي ،جمالزاده جنوبي ،ك .دانش ور ،پ2 .
واحد  2كدپستي 1313973413 :تلفن،88995182 ،88995181 :
 66912121تلفن همراه 09126868055 :دورنگار66912120 :

سازوكار
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري
غربي ،بنبست گرانفر ،پ 1 .ط 2.كدپستي1314665764 :
تلفن 66970152 ، 66461900 :تلفن همراه09125441813 :
دورنگار426964577 :

روز انديش
همدان :خ.شريعتي ،ابتداي خ .ميرزاده عشقي ،جنب باشگاه
معلمان كدپستي 6516736146 :تلفن، 38252439 :
 38250072تلفن همراه 09181111876 :دورنگار8252439 :

سايهگستر
قزوين :چهارراه نادري ،مقابل بيمارستان بوعلي ،جنب داروخانه
قانون ،پ 310 .كدپستي 3413673699 :تلفن، 33235305 :
 33238033تلفن همراه 09121816803 :دورنگار33238033 :

روشنگران راه فردا
يزد :خ .شهيد مطهري ،پارك علم و فن آوري كدپستي:
 8917697998تلفن 37258150 ،37260134 :تلفن همراه:
 09132592363دورنگار37258150 :

سپيدبرگ
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .فاتحيداريان ،ساختمان
ناشران فخر رازی ،پ ،2 .ط .اول ،واحد  13كدپستي:
 1314734848تلفن 66954458 :همراه09125080255 :

زعفران
تهران :خ .لواساني ،پ ،215 .ط ،5 .واحد  9صندوقپستي:
 1395-19395كدپستي 1936614686 :تلفن، ،22719850 :
 22753404تلفن همراه 09121471849 :دورنگار22719852 :

سخن گستر
مشهد :خ .ابنسينا ،مقابل ابن سيناي  ،12پ 191 .كدپستي:
 9183774499تلفن 38449537 ، 38439955 :تلفن همراه:
 09339095014دورنگار38458107 :
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سرمشق
تهران :انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،بنبست گشتاسب ،پ ،6 .واحد
 7صندوقپستي 13145678 :كدپستي 1314614446 :تلفن:
 66979095تلفن همراه 09109490704 :دورنگار66979095 :
سياهرود
تهران :خ .انقالب ،ابتداي كارگرجنوبي ،ك .رشتچي ،پ.
 ،7واحد  8تلفن 66906786 ، 66906749 :تلفن همراه:
 09128026770دورنگار66906749 :
سيوا
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،خيابان ،61.ط ،4 .واحد B43
كدپستي 1314765133 :تلفن،66988693 ،66988702 :
 77608482تلفن همراه 09122113847 :دورنگار66988693 :
شايسته
تبريز :خ .امام ،مقابل مصلي ،پ 91 .كدپستي5133886647 :
تلفن 35565405 ،35563382 :تلفن همراه09141148933 :
دورنگار35563382 :
شايستهگستر
مشهد :بلوار تلويزيون ،ساختمان آستان قدس ،واحد  ،8پ134 .
كدپستي 9176855151 :تلفن38452648 ، 38451913 :
تلفن همراه 09153153576 :دورنگار38403152 :
شباويز
تهران :خ .جمهوري اسالمي ،بين خ .باستان و خ .گلشن ،ك.
نوري ،پ 4 .جديد كدپستي 1318645163 :تلفن، 66427539 :
 66427858 ، 66423995تلفن همراه 09124845824 :دورنگار:
66427858
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
تهران :خ .آفريقا ،ضلع جنوبي چهار راه جهان كودك ،ك .كمان،
شماره  ،25ط هفتم كدپستي 1518736313 :صندوقپستي:
8877456970
شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهيد مطهري ،خ .ميرعماد ،نبش ك .يازده ،پ.
 24صندوقپستي 391111365:كدپستي1587736511 :
تلفن 88750447 ،88505055 :تلفن همراه09123340611 :

دورنگار88532136 :
شهر قلم
تهران :خ .وزرا ،خ .سي و دوم ،پ ،1 .ط .هفت ،واحد .704
صندوقپستي 158751819:كدپستي 1516714777:تلفن:
 88881392 ،77181547 ،77181545همراه09124074073:
دورنگار77181547 :
شورآفرين
تهران :خ .افشاري ،ك .ندا ،مجتمع ساحل ،بلوك  ،cواحد  ،112تلفن:
 88430499تلفن همراه 09126788443:دورنگار88430499:
شورا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .مينا ،پ29 .
كدپستي 1314945171 :تلفن66967766، 66490400 :
دورنگار66490400 :
شيوارسا
شيراز :خ .منوچهري ،پ 125 .كدپستي 7195716771 :تلفن:
 32339642 ،32334286تلفن همراه0936501399132348420 :
دورنگار23475583 :
صادق يونسلو
تهران :بلوار مرزداران ،خ ناهيد ،يگانه شرقي ،پ  ،42واحد 7
كدپستي 1461835179 :تلفن همراه09125166301 :
صورتگر
تهران :سعادتآباد ،سرو غربي ،انتهاي خ .صدف ،خ .داود
حسيني ،ك .بهاران ،بهار چهار شرقي ،پ ،1 .ط .همكف،
ساختمان ياس كدپستي 1998773415 :تلفن،22096949 :
 22368801تلفن همراه 09192123213 :دورنگار22368801 :
صيانت
مشهد :خ .هفده شهريور ،بلوار شيرودي ،خ .شيرودي ،21
موسي بن جعفر  ،1پ 11 .تلفن 33413765 :تلفن همراه:
 09155053325دورنگار33413765 :
ضريح آفتاب
مشهد :خ .امام خميني هشت ،جنب اداره كل آموزش و پرورش
كدپستي 9133714165 :تلفن 32280166 :دورنگار32212224 :
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طبيب
تهران :بلوار كشاورز ،خ .شانزده آذر ،پ 68 .صندوقپستي:
 113311185كدپستي 1417994671:تلفن88951112 ، 83383:
طراحان ايماژ
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش ك .ماستري،
پ ،37 .ط .دوم ،واحد  6كدپستي 1314813711 :تلفن:
 66969696تلفن همراه 09123099203 :دورنگار66488656 :
طاليي
تهران :خ.طالقاني ،نرسيده به فلسطين ،خ .سرپرست جنوبي،
ك .پارس ،پ ،11 .واحد  2كدپستي 1416893571 :تلفن:
 66483066تلفن همراه 09126016419 :دورنگار66415233 :
علوم رياضي رهآورد ( فاطمی)
تهران :م .دكتر فاطمي ،خ .جويبار ،خ مير هادي ،شماره 14
كدپستي 1415884741 :تلفن88945545 :
عليرضا صالحي امين
رشت :كمربندي خرمشهر ،بعد از پمت گيل يارف ابتداي كوچه
حافظ ،شركت تعاوني و توليدي قيام رشت تلفن33836660 :
همراه 09113382786 :دورنگار33837141 :
فاطمي
تهران :م .دكترفاطمي ،خ .جويبار ،خ .ميرهادي شرقي ،پ14 .
كدپستي 1415884741 :تلفن ،66961728 ،88945545 :تلفن
همراه 0912436895666973478 :دورنگار88944051 :
فجر قرآن
قم :بلوار سميه ،خ شهيدين ،پ  37تلفن 37732944 :تلفن
همراه 09121512734 :دورنگار37732944 :
فراروان
تهران :خ .جمالزاده شمالي ،باالتراز چهارراه نصرت ،پ.
 ،311واحد  4كدپستي 1418853756 :تلفن،66437753 :
 66921378تلفن همراه 09121344765 :دورنگار66900299 :
فراي علم
تهران :م .انقالب خ .جمالزاده جنوبي ،نبش ديلمان ،پ.
 ،96واحد 2 .كدپستي 1315616373 :تلفن،66494040 :

 66943481 ،66482466دورنگار66943481 :
فردين
تهران :خ .مطهري ،سربداران ،پ  ،33واحد  6كدپستي:
 1595953117تلفن 88916354 :تلفن همراه09121324147 :
فرشتگان
تهران :م .انقالب ،خ .نوفالح ،ك .نوري ،پ ،11 .واحد 1 .كد
پستي 1313765814 :تلفن  ،66922712 ،88961922 :تلفن
همراه 09123465720 :دورنگار 66922712 :
فعال
تهران :خ .انقالب ،چهار راه وليعصر ،نبش خ رازي ،ساختمان ،1134
واحد  ،18ط  3تلفن همراه09123149208 ،09125956877 :
قدياني
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازي ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،پ 90 .كدپستي 1314733861 :تلفن:
 66975789 ، 66404410تلفن همراه09121143973 :
دورنگار66403264 :
قشقايي
شيراز :خ .پيروزي ،جنب بانك تجارت ،ط .اول
كدپستي 7137673996:تلفن09173013871 ،32245401 :
همراه 09171118580 :دورنگار32245401:
كاگو
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .الوندي ،پ ،12 .ط.
دومصندوقپستي51413145 :كدپستي 1314833664 :تلفن:
 66483428 ،66414342 ،66483427دورنگار66483427 :
كالج برتر
تهران :خ 12 .فروردين ،خ ژاندارمري ،روبروي اداره پست ،پ.
 126كدپستي 1314733473 :تلفن 66972922 :تلفن همراه:
 09125111995دورنگار66972923 :
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما كانون،
پ 22 .و  24كدپستي 1511647416 :تلفن88729284 :
دورنگار88715545 :
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كانون گسترش علوم (کاگو)
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .الوندي ،پ ،12 .ط.
دوم صندوقپستي 13145514 :كدپستي 1314833664 :تلفن:
 66483428 ،66414342 ،66483427دورنگار66483427 :
كانون انديشه جوان
تهران :خ .شهيد بهشتي ،تقاطع بزرگراه مدرس و خ شهيد
بهشتي ،پ  56كدپستي 1531616417 :صندوقپستي:
 158758784تلفن 88503341 :تلفن همراه09124272734 :
دورنگار 88730446 :داخلي 8
كانون فرهنگي آموزش
تهران :خ .انقالب ،بين خ .صبا و خ .فلسطين ،پ923 .
صندوقپستي 16315114 :كدپستي 1416936111 :تلفن:
 6463 ،66962400 ،66962500دورنگار66484564 :
کتاب ابرار
تهران :خ .آزادي ،خ .شهيدان ،ضلع شرقي خ .شهيدان ،نبش
ك .هاشميزاده ،پ ،5 .واحد  2كدپستي 1358753195 :تلفن:
 09128987106 ،66157338تلفن همراه09121593173 :
دورنگار89775204 :
كتاب ارجمند
تهران :بلوار كشاورز ،بين خ .كارگر و خ .شانزده آذر ،پ292 .
كدپستي 1417994443 :تلفن 88982040 ، 88977002 :تلفن
همراه 09123504753 :دورنگار88964380 :
کتاب قدسيان
تهران :خ .انقالب ،ك پورموسي ،پ  ،5واحد  21تلفن:
 09121531389تلفن همراه09121531389 :
کتاب يار مهربان
تهران :م .انقالب ،كارگر جنوبي ،خ روانمهر ،بن بست دولت
شاهي ،پ  ،1واحد  29كدپستي 1314415493 :صندوقپستي:
 131451734تلفن 66490713 ،66490747 :تلفن همراه:
 09123700843دورنگار66976242:
كالغ سپيد
تهران :خ .شهيد مطهري ،روبروي جم ،پ 215 .كدپستي:
 13145411تلفن 64630 :تلفن همراه09121079931 :

دورنگار66975154 :
كورش چاپ
تهران :خ .ملك ،نرسيده به شريعتي ،بن بست ميرمجتهدي ،پ
 ،4واحد ،2ط اول كدپستي 1565845116 :تلفن77649047 :
تلفن همراه09121438115 :
گراد
سبزوار :بلوار شهيد دكتر چمران ،كوي چمران  ، 3پ7 .
صندوقپستي 447 :كدپستي 9619614658 :تلفن44229217 :
تلفن همراه 09151707953 :دورنگار44221465 :
گردوي دانش
كرج :سه راه رجايي شهر ،ضلع شمالي پل ،ساختمان ققنوس
كدپستي 3145713454 :تلفن 34456810:تلفن همراه:
 09122641352دورنگار34492254 :
گلواژه
تهران :خ .جمهوري ،خ .دانشگاه ،خ .لبافينژاد ،نرسيده به خ.
فخررازي ،پ ،184 .ط 1 .صندوقپستي 13145866 :كدپستي:
 1314883664تلفن،66976008 ،66418372 ،66462820 :
 6150تلفن همراه 09125024929 :دورنگار66465223 :
گوهرانديشه
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافي نژاد ،بين خ 12 .فروردين و
ارديبهشت ،پ ،214 .ساختمان نيك ،ط .اول كدپستي:
 1314944141تلفن 66479006 ،66466521 :تلفن همراه:
 09122933024دورنگار66479011 :
المك
قم :خ .ارم ،پاساژ قدس ،پ 65 .تلفن 37744697 :تلفن همراه:
 09122513006دورنگار37837473 :
مبتكران
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ.
،59ط ،2واحد  4كدپستي 1314764961 :تلفن،61094117 :
 61094137دورنگار66406362 :
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري،
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پ 104 .صندوقپستي 131145568 :كدپستي1314733663 :
تلفن 66465201 ، 66490879 :دورنگار66465201 :
مدرسه
تهران :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب،
پ 8 .صندوقپستي 141551949 :كدپستي1598857911 :
تلفن 88800324 ، 88924752 ،88924750 :تلفن همراه:
 09121170068دورنگار77903809 :
مرکز طبع و نشر قرآن کريم :شوراي عالي قرآن
تهران :بزرگراه رسالت ،مجتمع امام خميني (ره) ،ساختمان 14
تلفن88810400 :
مرآت
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .دی ،پ ،7 .تلفن88813520 :
مرآت دانش
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،پ ،80 .ط .چهارم
صندوقپستي 37615855:كدپستي 1585814386 :تلفن:
 664751101 ،66475100 ،88813520دورنگار8881351 :

موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
تهران :خ .سيدجمالالدين اسدآبادي ،خ .بيست و سوم ،خ.
شايان ،پ ،26 .درب سمت چپ كدپستي 1433834373 :تلفن:
 88718757 ،88716954دورنگار88553528 :
موسسه پيام مهر بهنام
تهران :خ .ستارخان ،بهبودي ،بعد از درمانگاه عمار ،نبش ك.
سلطانزاده ،پ ،350 .واحد  1كدپستي 1481817375 :تلفن:
 66557433تلفن همراه 09124857334 :دورنگار66553185 :
موسسه علمي فرهنگي دارالحديث
قم :م .شهدا ،خ معلم ،نبش ك  12كدپستي3715616385 :
تلفن 37740545 ،37740571 ،37740523 :همراه:
09127539471
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران :خ .سهروردي ،چهارراه كيهان ،ساختمان اورنگ ،ط .اول،
پ ،312 .واحد  3كدپستي 1577665147 :تلفن،44302319 :
 88533326تلفن همراه 09122211861 :دورنگار44302319 :

منادي تربيت
تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ 26 .كدپستي:
 1599813813تلفن88894293 ، 88894294 ، 88809787 :
تلفن همراه 09126908169 :دورنگار88894290 :

موسسه فرهنگي هنري رايحه هنر پارس
شيراز :خ .فلسطين ،باغشاه سابق ،بين هدايت و حكيمي،
نبش ك 3 .كدپستي 7134733519 :تلفن،32340461 :
 32344987 ،32340760تلفن همراه09171093687 :
دورنگار32340461 :

منتشران
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پاساژ كتاب فروردين ،پ.
 ،83ط .زيرين كدپستي 131474369 :تلفن 66964723 :تلفن
همراه 09123106578 :دورنگار66469571 :

موسسه فرهنگي هنري ياسين امين
قم :خ .انقالب .ك 9 .پ  150كدپستي3715697654 :
صندوقپستي 399/37185 :تلفن 37747979 :تلفن همراه:
 09121124186دورنگار37834143 :

منظومه خرد
قم :بلوار معلم ،مجتمع ناشران ،ط .ششم ،پ 622 .تلفن:
 37746546تلفن همراه 09122752029 :دورنگار37838053 :

موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم
مشهد :بين چهار راه حجت و چهار راه مقدم طالب ،خ كاشاني،
كاشاني  ، 25شماره  490 ،4تلفن 32285800 :دورنگار32285805 :

موسسه بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات
اسالمي حوزه)
قم :چهار راه مشهد ،خ معلم ،معلم  ،14پ  17كدپستي:
 3715799717تلفن 37742155 :تلفن همراه09121514906 :
دورنگار37742154 :

مهاجر
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .نيكپور ،پ ،5 .ط .سوم
كدپستي 1314753665:تلفن،66952199 ،66410036:
 66952200همراه :دورنگار09123711558 66952199 :
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مهرآموز
تهران :خ .نبرد جنوبي ،خ .زمزم ،مجتمع مسكوني گلها ،ياس ،3
بلوك  ،8واحد  4كدپستي 1777973714 :تلفن33730036 :
تلفن همراه 09121055316 :دورنگار33730036 :

نخبگان خالق
تبريز :خ .ارگ جديد ،روبروي داروخانه افخم ،ساختمان انتشارات،
پ  ، 25ط  5تلفن 35530192 :تلفن همراه09146130914 :
دورنگار35537616 :

مهر زهرا(س)
نجف آباد :ابتداي  15خرداد جنوبي ،پ  8كدپستي:
 8518658868تلفن 42618871 :تلفن همراه09133334919 :
دورنگار42618872 :

نخستين
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .روانمهر ،پ.
 ،227ط .اول كدپستي 1314713115 :تلفن،66418979 :
 66498148تلفن همراه 09123067797 :دورنگار66418979 :

مهرگان دانش
قزوين :چهار راه نادري ،جنب دارخانه قانون ،پ  ،310ط  ،2واحد
 3تلفن 33229588 :تلفن همراه 09122816452 :دورنگار:
33229588

نداي آسماني
تهران :لويزان ،خ فرشادي ،خ جعفريان ،ك شهيد رضاييان ،پ
 ، 6واحد  11كدپستي 1678647161 :تلفن 22973966 :تلفن
همراه 09122333023 :دورنگار22973879 :

مهزيار
اهواز :خ .شريعتي ،خ .وكيلي ،پ 134 .كدپستي6194974994 :
تلفن 32216333 ،32223225 :تلفن همراه09166195200 :
دورنگار32216333 :

نداي ملکوت
تهران :م .هفت تير ،خ .مفتح جنوبي ،خ .وركش ،پ 7 .قم ،شهرك
پرديسان ،مجتمع آيت اهلل سيستاني تلفن 0253809403 :تلفن
همراه09366848056:

موزون
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردين ،ك .بهشت آيين ،پ ،19 .ط.
پايين كدپستي 1314994713 :تلفن 66410696 :تلفن همراه:
 09121504569دورنگار66410696 :

نسل نو انديش
تهران :خ .وليعصر ،ابتداي خ .كريمخان زند ،پ،308 .
ساختمان كيميا ط اول صندوقپستي 193956931 :كدپستي:
 1593854745تلفن 88942247 :تلفن همراه09121267592 :
دورنگار88942247 :

نگارينه
تهران :ضلع شمال شرقي م .هفتتير ،م هفت تير ،كوي
نظامي ،شماره  25كدپستي 1575635911 :تلفن،88310071 :
 88828788 ،88315051تلفن همراه09121232394 :
دورنگار88307278 :

نسيم دانش كهن
تهران :تهرانپارس ،خ توحيد ،شهركدپستيارس ،نگار 8ام ،بلوك
 ،27واحد  1تلفن 77381868 :تلفن همراه09122942987 :
دورنگار77381868 :

نگين سبالن
اردبيل :خ .سی متری ،روبروی تاالر نگین ،جنب جراحی سینا.
كدپستي 5614634314 :تلفن 33356625 ،33335344 :تلفن
همراه 09141543936 :دورنگار33356625 :

نشانه
تهران :م.هفت تير ،خ .بهار شيراز ،خ .سليمان خاطر ،ك.
آيرملويي ،پ ،8 .واحد  5كدپستي 1575634818 :تلفن:
 88835767تلفن همراه 09125030860 :دورنگار88895767 :

ناريا
تهران :خ .پيروزي ،خ .شكوفه ،ك .فرداسدي ،پ  68كد پستي:
 1717735786تلفن 33789620 :همراه09126049294 :

نقش شمسه
تهران :خ .انقالب ،خ  12فروردين ،خ شهداي ژاندارمري ،بن
بست گرانفر ،پ  ،1ط  2تلفن66461893 ،66461900 :
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نقشگستران سرمدي
تهران :خ .انقالب ،پل چوبي ،روبهروي ايستگاه ييارتي ،پ
 ،203واحد 1كد پستي 1611998411 :تلفن77684405 :
همراه09121490387 :
نواي مدرسه
تهران :خ .ايرانشهر شمالي ،نرسيده به خ .طالقاني ،پ،140 .
ط .دوم ،واحد  5كدپستي 1583617618 :تلفن،88820583 :
 88319750تلفن همراه 09123022698 :دورنگار88822845 :
نور قرآن و اهلبيت(ع)
قم :فلكه قائم ،خ .وليعصر تلفن 02155059113 :تلفن همراه:
09196259676 ،09125407815
نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد كدپستي8143984136 :
تلفن 32208610 ،32226445 :تلفن همراه09133162070 :
دورنگار32208610 :
نيستان
تهران :بزرگراه آيتاهلل صدر ،بعداز پل شريعتي ،خ .دستور
جنوبي ،نبش ك .ششم ،پ ،2 .ط .اول تلفن،22612443 :
 22610786تلفن همراه :دورنگار09121326373 22612443 :
نيكان كتاب
زنجان :خ .سعدي وسط ،ك .شهيد باقري ،ساختمان سپهر ،ط.
اول ،واحد  4كدپستي 4514697967 :تلفن 33335541 :تلفن
همراه 09122419347 :دورنگار33335542 :

وانيا
تهران :ابتداي جمالزاده شمالي ،ك شهيد بزمه ،پ  ،11واحد  1كدپستي:
 1418933513تلفن 66915311 :تلفن همراه09121866558 :
همشهري
تهران :خ .ولیعصر(عج) ،نرسیده به پارک وی ،ک .تورج ،شماره
 ،14ط .دوم غربی كدپستي 1966653381 :تلفن،23023271 :
 23023273تلفن همراه 09376687076 :دورنگار23023298 :
همگام با كودكان و نوجوانان
تهران :خ .كارگر شمالي ،خ .نادر ابراهيمي ( ،)17شماره  ، 7زنگ
دوم كدپستي 1438874813 :تلفن 88002579 :تلفن همراه:
09329255413
هنر آبي
تهران :بزرگراه همت ،خ .شاهين شمالي ،خ .بلوار كبيري طامه،
خ .بهار ،خ .امام حسين شمالي ،بنبست اميد ،پ 7.كدپستي:
 1476917771تلفن09122269135 ، 44610843 ،44610929 :
تلفن همراه 09121986415 :دورنگار44610557 :
هيرمند
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دوازده فروردين و خ.
فخررازي ،پ ،204 .ط .دوم كدپستي 1314833365 :تلفن:
 66409787تلفن همراه 09388792290 :دورنگار66953074 :
يار مانا
اصفهان :خ .مشتاق دوم ،بلوار مهرآباد ،كوي  ،19شماره 46
تلفن 32616360:تلفن همراه09134010400 :

