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راهبردها يا 
حوزه های 
موضوعی

مفاهيم کليدی

زمان، تداوم و 
تغيير

تحول، پيشرفت و تداوم

مدارک و شواهد

علت ها و معلول ها

←

←

←

به  شاهنشاهی  حکومت  تغيير  اسالمی،  انقالب 
جمهوری اسالمی

تقويم و کارکردهای آن، روزهای تعطيل رسمی

علل وقوع انقالب اسالمی

نظام اجتماعی
حقوق و قوانين

مسئوليت و تکاليف
←

←

قانون اساسی
احترام به پرچم، سرود ملی و ... و پيروی از رهبری

فرهنگ و هويت
تنوع فرهنگ ها و شيوه های زندگی

ميراث فرهنگی
تعلق و هويت

←

←

←

تنوع اقوام ايرانی
آشنايی با ابعاد شخصيتی امام خمينی )ره(

تعلق به کشور ايران 
موقعيت مکانی برخی اقوام←پديده های مکانی و پراکندگیمکان و فضا

راهبردها يا 
حوزه های 
موضوعی

مفاهيم کليدی

ارزش ها و 
نگرش ها

مسئوليت پذيری

ميهن دوستی

مهارت های 
کاوشگری

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، 
مشارکت، واکنش شخصی و 

اظهارنظر

درس ٢٠ نشانه های ملی
درس ٢١ تقويم

درس ٢٢ روزهای مهم

←

←

مسئوليت نسبت به حفظ آرمان های انقالب و خون شهدا

احترام به نمادهای ملی
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انتظارات يادگيری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1ــ نشانه های مشترک ملی را نام ببرند.

2ــ عالئم پرچم را بيان کنند و توضيح دهند.
3ــ اهميت قانون اساسی را بيان کنند.

4ــ سرود جمهوری اسالمی را به طور دسته جمعی بخوانند و در هنگام پخش سرود به پا 
بايستند.

سرود  صوتی  فايل  اساسی،  قانون  کتاب  درسی،  کتاب  نياز:  مورد  وسايل  و  مواد 
جمهوری اسالمی ايران و پرچم ايران.

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
شعر »خانٔه عزيز من« را با صدای بلند بخوانيد و با ايجاد زير و بم های مناسب در صدای خود، 
شعر را طوری بخوانيد که دانش آموزان احساس کنند که خودشان اين نقشه را کشيده اند. سپس از آنها 

بخواهيد کتاب ها را ببندند و به سؤاالت شما پاسخ دهند:
ــ منظور شاعر از باغ الله چيست؟  
ــ شاعر بر روی نقشه چه چيزهايی می کشد؟

ــ شاعر، مردم ايران را چگونه توصيف می کند؟ 
ــ چرا شاعر، نقشٔه ايران را غرق بوسه می کند؟

فعاليت )1( را انجام دهيد: 

درس  
نشانه های ملی ما

  20
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به  و  ايران  مهربان  مردم  به  ايران،  طبيعی  محيط های  زيبايی  و  کوير  و  تپه  و  کوه  به  پاسخ 1: 
شهيدانی که جانشان را فدای کشور کرده اند.

پاسخ 2: زيرا وطن خود را خيلی دوست دارند.

آموزش دهید
برای دانش آموزان توضيح دهيد که ايران مانند خانه ای بزرگ است و مردمی که در آن زندگی 
می کنند، ملت ايران نام دارند. از دانش آموزان بخواهيد به تصوير صفحه آغازين فصل صفحٔه 89 ، دقت 
کنند و ببينند آيا می توانند با توجه به لباس عروسک های روی نقشه، اقوام ايران را نام ببرند. توضيح 
دهيد در کشور ما، اقوام مختلفی مانند ترک، کرد، بلوچ، لر و گيلک و … زندگی می کنند. هر چند اين 
اقوام آداب و رسوم، لباس و سنت های مخصوص به خود دارند، اما همه با هم در ايران زندگی می کنند 

و يک ملت هستند و علی رغم تفاوت ها، نشانه های مشترک دارند. 
سپس اين نشانه ها را روی تابلو بنويسيد:

1ــ قانون اساسی
2ــ پرچم

3ــ سرود ملی
4ــ خط و زبان رسمی فارسی

5  ــ تقويم مشترک که با عيد نوروز آغاز می شود.
در روز تدريس، حتماً يک جلد کتاب قانون اساسی را با خود به کالس ببريد. دربارٔه محتوای 
آن نيازی به توضيح نيست، فقط آن را به دانش آموزان نشان دهيد و بگوييد که قوانين مهم کشور در اين 

مجموعه نوشته شده است.
پرچم، يکی از نشانه های مهم ملی ما است. دانش آموزان در کتاب فارسی سوم دربارٔه پرچم، 
اطالعاتی پيدا کرده اند. توضيح دهيد زمانی که در مسابقات بين المللی، ورزشکاران ما برنده می شوند، 
در  کشورمان  قهرمانان  از  بسياری  و  می شود  برافراشته  ديگر  پرچم های  بقئه  از  باالتر  ايران  پرچم 
ورزشگاه ها با پرچم ايران دور قهرمانی می زنند. اشاره کنيد که هر روز صبح، در مراسم صبحگاهی در 

حياط مدرسه، پرچم برافراشته می شود و همه به احترام آن سکوت می کنند و مؤدب می ايستند.
از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از مداد رنگی و مقوا پرچم ايران را بکشند و در وسط آن 
عالمت اللّّٰه را به اين شکل    رسم کنند. برای پرچم دسته ای بسازند و در يکی از مراسم مدرسه 
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از آن استفاده کنند. با توجه به پيش دانسته های دانش آموزان و از طريق پرسش و پاسخ، دربارٔه معنا و 
مفهوم سه رنگ پرچم و عالئم آن، اين مفاهيم را توضيح دهيد.

يا ضبط  همراه  از گوشی  استفاده  با  است.  ما  ملی  ما سرود  نشانه های مشترک  از  ديگر  يکی 
صوت، سرود ملی را پخش کنيد و از دانش آموزان بخواهيد سرود را با صدای بلند بخوانند. از آنها 

بخواهيد در هنگام خواندن سرود بايستند و به نشانه احترام دست هايشان را روی سينه بگذارند. 
کاملی  توضيح  بعد،  درس  در  باره  اين  در  است.  ايران  مردم  مشترکات  از  ديگر  يکی  تقويم، 
خواهيم داشت. فقط يک تقويم به دانش آموزان نشان دهيد و از آنها بخواهيد برای جلسٔه آينده تقويمی 

را با خودشان به کالس بياورند.
زبان و خط رسمی ملت ايران، فارسی است. به دانش آموزان توضيح دهيد هر چند در استان های 
ايران مردم به زبان ها و لهجه های مختلف حرف می زنند اما ملت ايران در مکاتبات رسمی به خط فارسی 

می نويسند و طبق قانون اساسی زبان رسمی مردم کشور، فارسی است.

به پایان ببرید
با مرور عوامل مشترک ملی و اين موضوع که مردم ايران دارای آرزوهای مشترکی هستند و 
هميشه در غم و شادی های يکديگر، شريک بوده اند و نيز هرگاه وطن به خطر افتاده است از جان و 
مال خود دريغ نکرده اند و از دين و سرزمين خود دفاع کرده اند، دوستی وطن را در دل دانش آموزان 

بيشتر کنيد.
به عنوان تکليف پايانی، از دانش آموزان بخواهيد يک تقويم را به کمک پدر و مادر خود انتخاب 

کنند، ورق بزنند و برای جلسٔه آيندهٔ اين درس، به کالس بياورند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدٔه ارزشيابی اين درس، بيان نشانه های مشترک ملی توسط دانش آموزان و نحؤه 
مشارکت آنان در حفظ و اجرای سرود ملی، درست کردن پرچم و بيان معنا و مفهوم عالئم آن است. 

اين موارد از طريق آزمون شفاهی و عملکردی و سياهٔه ثبت مشاهدات و رفتار قابل سنجش است.
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مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

  اجرای سرود و درست کردن پرچم به عنوان کاردستی، الزامی است و بايد انجام شود.
 معنا و مفهوم عالئم پرچم جمهوری اسالمی ايران: 

پرچم ايران از سه رنگ سبز، سفید و سرخ تشکیل می شود و نشان جمهوری اسالمی که 

« است در میان پرچم و روی رنگ سفید قرار گرفته است،  « و شعار »ال اله اال اللهّٰ بیانگر »اللهّٰ

همچنین 22 »اللهّٰ اکبر« به نشانه پیروزی انقالب در روز 22 بهمن، در حاشیه پايین رنگ سبز 

و حاشیه باالی رنگ قرمز قرار گرفته است.
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درس  
تـقـویـم

  21

انتظارات يادگيری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 
1ــ موارد استفاده از تقويم را بيان کنند.

2ــ برخی روزهای تعطيل و غيرتعطيل را در تقويم پيدا کنند.
3ــ تفاوت تعداد روزهای ماه ها را بيان کنند.

4ــ اعداد و روزهای يک ماه را در يک تقويم جديد بازنويسی کنند.
5  ــ روز تولد خود يا يکی از اعضای خانواده يا يکی از هم کالسی هايشان را در تقويم، 

پيدا کنند.
کتاب درسی؛ کاربرگٔه شمارٔه 13، انواع تقويم های جيبی،  مواد و وسايل مورد نياز: 

ديواری، روميزی و سررسيد.

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
در روز تدريس، تعدادی تقويم با خود به کالس بياوريد. توجه دانش آموزان را به انواع  تقويم ها 

جلب کنيد و از آنها بخواهيد تقويم هايی را که با خود آورده اند روی ميز بگذارند.
توضيح دهيد تقويم ها ممکن است روميزی، ديواری، جيبی و سررسيد باشند. از دانش آموزان 

بپرسيد: آيا تاکنون از تقويم، استفاده کرده اند؟ چگونه؟

آموزش دهید
نظر دانش آموزان را به تصوير کتاب در صفحٔه 93 )دختری که نمودار ماه های سال را در دست 
دارد( جلب کنيد، از آنها بخواهيد ماه های سال را نام ببرند، سپس نام ماه ها را بر روی تابلوی کالس 
بنويسيد و تعداد روزهای هر ماه را از دانش آموزان بپرسيد. در اينجا تفاوت تعداد روزهای ماه های سال 
را متوجه می شوند. سپس از آنها بخواهيد برای نمونه چند  ماه مثالً اسفند، خرداد، مهر را در تقويم، 



144 عی
تما

 اج
ات

الع
مط

لم 
مع

ب 
کتا

جستجو کنند که چند روز است. به دانش آموزان بگوييد ماهی را که در آن هستيم، در تقويم پيدا کنند 
و روزهای تعطيل رسمی آن را بگويند  )4 روز که جمعه است و امکان دارد روزهای تعطيل ديگری در 

آن ماه وجود داشته باشد(. تأکيد کنيد که در تقويم روزهای تعطيل با رنگ قرمز نمايش داده می شود.
در همان ماه، يک روز را معين کنيد که در کالس، جشن يا مراسم و برنامه خاصی داريد. برای 
مثال بگوييد روز 17 اين ماه جشن داريم؛ اکنون به تقويم، دقت کنيد و بگوييد روز هفدهم، کدام روز 

هفته است؟ تا آن روز، چند روز باقی مانده است؟
با اين فعاليت ها کاربرد تقويم بيشتر مشخص می شود. فعاليت های 2 و 3 را در کالس انجام دهيد 

و اجازه بدهيد دانش آموزان با توجه به تقويم به روز دانش آموز، روز کارگر و روز معلّم اشاره کنند.
از طريق پرسش و پاسخ، کاربردهای تقويم را مرور کنيد. برای مثال: رفتن به مسافرت، روزی 
که امتحان داريم، تولد اعضای خانواده و نظاير آن. تأکيد کنيد که می توانيم برنامه های خود را در تقويم 

)ستون های معين آن( يادداشت کنيم.

به پایان ببرید

 13 شمارٔه  کاربرگٔه  بخواهيد  آنها  از  آن،  کاربردهای  و  تقويم  با  دانش آموزان  آشنايی  از  بعد 
)خواندن تقويم( را در کالس، انجام دهند. دانش آموزان بايد در اين کاربرگه به پرسش ها  پاسخ دهند.
 پاسخ پرسش ها: 1( شنبه، 2( روز چهارشنبه 15 بهمن، 3( مرداد 31 روز و بهمن 30 روز،
بهمن،  22 روز   )5 داريم،    فطر  عيد  مناسبت  به  تعطيل  روز  جمعه ها،2  بر  عالوه  زيرا  مرداد،   )4   

 6( جمعه، 7( برای اين فعاليت، تقويم های سال جاری را که به کالس آورده ايد به دانش آموزان بدهيد تا 
به صورت گروهی روی برگه ای تقويم ماه اسفند را درست کنند، در پايان، تقويم نوشته شده را با اصل 

تقويم انطباق دهيد تا پی  ببريد دانش آموزان تمرين را درست انجام داده باشند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدهٔ ارزشيابی اين درس عبارت اند از: 

نحؤه استفادٔه صحيح از تقويم و توانايی پيدا کردن روزهای مختلف سال در آن و انجام کاربرگٔه 
شمارٔه 13. از محورهای عمدٔه ارزشيابی است که از طريق آزمون های عملکردی، قابل سنجش است.
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مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

تمرين پیشنهادی برای فعالیت بیشتر :
شما می توانید اين برگه را کپی بگیريد و  برای انجام آزمون يا فعالیت بیشتر،  در اختیار دانش آموزان 

قرار دهید.

در اين تصوير، تقويم ماه مهر ١٣٩٣ را مشاهده می کنید. به پرسش ها پاسخ دهید.
ـ روز اول آبان ماه، کدام روز هفته است؟

ـ ماه مهر، چند روز است؟
ـ روز اول مهر، روز بازگشايی مدارس، کدام روز هفته است؟

ـ به  جز روزهای جمعه، کدام روزهای ماه مهر، تعطیل است؟ به چه مناسبت، اين روزها 
تعطیل اند؟

مهر ١٣٩٣

5121926شنبه

٦132027يکشنبه

٧142128دوشنبه

18152229سه شنبه

291٦2330چهارشنبه

3101٧24پنج شنبه

4111825جمعه

١٣ مهر: عید سعید قربان
2١ مهر: عید سعید غدير خم
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درس  
روزهای مهم

  22

انتظارات يادگيری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 
1ــ چند مورد از روزهای تعطيل ملی و مذهبی را نام ببرند.

2ــ علل وقوع انقالب اسالمی را بيان کنند.
3ــ از طريق خواندن متن، چند نمونه از ويژگی های شخصيت امام خمينی )ره( را برشمرند.
4ــ به طور گروهی برای برپايی يک جشن )برای مثال جشن 22 بهمن( مشارکت و همکاری 

نمايند و برخی وسايل و ابزار مورد نياز را فراهم کنند.
عاشورا،  عزاداری  مراسم  از  تصاويری  درسی،  کتاب  نياز:  مورد  وسايل  و  مواد 

تصاويری از جشن های مذهبی مانند نيمٔه شعبان و برگزاری راه پيمايی 22 بهمن

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
تصاويری را که آماده کرده ايد، در بين چند گروه از دانش آموزان توزيع کنيد و از آنها بخواهيد 
هر گروه در مورد اين تصاوير فکر کنند و برداشت خود را از اين تصاوير بيان کنند )تصاوير اعياد مذهبی 
و ملی، راه پيمايی های 22 بهمن و روز قدس(. گفته های آنها را که با ديدن تصاوير به مناسبت های خاص 
اشاره می کنند، روی تخته بنويسيد و بگوييد اين روزها تعطيل هستند. چرا؟ و نتيجه بگيريد که در اين 

روزها رويدادهای مهمی رخ داده است.



14٧

آموزش دهید
برای دانش آموزان توضيح دهيد که در هر کشوری به جز روزهای پايان هفته، روزهای ديگری 

هم تعطيل است.
اين روزها در کشور ما به دو دسته تقسيم می شوند: 

1ــ روزهای تعطيل )مناسبت های مذهبی(: مانند عيد سعيد فطر و عيد قربان )که عالوه بر کشور 
ما در کشورهای مسلمان ديگر هم جشن گرفته می شود(  عيد غدير و روز رحلت يا  تولد پيامبر اکرم ) ص(، 

روزهای تولد يا شهادت ائمه معصومين ) ع(.
2ــ روزهای تعطيل )مناسبت های ملی(: مانند ايام نوروز که مصادف با شروع سال نو برای 
يا روزهای 14 و 15 خرداد روز  يا روز 22 بهمن، روز پيروزی انقالب اسالمی و  ايرانيان است  ما 

ارتحال امام خمينی )ره( و بزرگداشت قيام 15 خرداد است.
مهم ترين تعطيالت کشور ما عيد نوروز است که آغاز سال نو را جشن می گيريم. به جز کشور ما 
کشورهای همسايه هم، مانند تاجيکستان، افغانستان و جمهوری آذربايجان، دارای جشن های نوروزی 
هستند. از دانش آموزان بپرسيد: برای استقبال از عيد نوروز چه کارهايی انجام می دهند؟ منظور از 
اين پرسش، تأکيد بر آيين های سنتی خانه تکانی، خريد و ديد و بازديد است در اينجا بهترين فرصت برای 
شما آموزگار عزيز فراهم می شود که با اشاره به مراسم چهارشنبه سوری در مورد خطرات ترقه بازی و 

عوارض آن، به دانش آموزان توضيح دهيد.
يکی از روزهای مهم ملی ما، روز 22 بهمن است که سالروز پيروزی انقالب اسالمی است. به 
دانش آموزان دربارٔه علل انقالب و اينکه مردم عليه حکومت شاهنشاهی به پا خاستند، توضيح دهيد و 
بگوييد چرا هر سال به خاطر بزرگداشت اين روز، به خيابان ها می آيند و با راه پيمايی، ياد و خاطره آن 

روز را گرامی می دارند. 
متن  که  بخواهيد  دانش آموزان  از   يکی  از  دهيد.  انجام  را  فعاليت صفحٔه 97  آن،  از   پس 
زندگی نامٔه امام خمينی )ره( را با صدای رسا بخواند. دانش آموزان در مورد ويژگی های شخصيتی 
کدام  از  شخصی  شان  زندگی  در  دارند  دوست  بگويند  و  کنند  گفت وگو  يکديگر  با  خمينی  امام 
خصوصيت امام پيروی کنند. پس از جمع بندی و تأکيد بر ويژگی های اخالقی امام خمينی  بگوييد 
که بعد از رحلت امام، حضرت آيت اللّه خامنه ای  به رهبری انتخاب شدند. بديهی است دانش آموزان 

بايد تصوير رهبر جمهوری اسالمی را بشناسند و نام ايشان را بدانند.
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به پایان ببرید
درس را خالصه و مرور کنيد و روزهای مهم را که روزهای تعطيل هستند، به دو دسته تقسيم کنيد و 
بر روی تابلو بنويسيد. سپس بگذاريد فعاليت شماره4 به کار ببنديم و بحث و گفتگو انجام شود. نتيجٔه 

گفتگو و گزاره هايی را که دانش آموزان به آنها اشاره می کنند روی تابلو بنويسيد. 
از  يکی  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  تقسيم  گروه  چند  به  را  دانش آموزان  پايانی  تکليف  عنوان  به 
فعاليت های 1 يا 2 به کار ببنديم را انتخاب کنند و برای جلسٔه آينده در کالس ارائه نمايند. فرصتی برای 
نقل خاطره، اجرای سرود يا نمايش نشانه هايی که دانش آموزان برای يکی از روزهای تعطيل طراحی 
کرده اند، به وجود بياوريد. اين تمرين ها جنبه خالقيت نيز دارند و سعی کنيد بّچه ها را عالقمند و درگير 

انجام آنها نماييد.
را  مناسبتی  دانش آموزان  همفکری  با  کنيد.  اجرا  مدرسه  يا  کالس  در  را   3 شمارٔه  فعاليت 
انتخاب کنيد. يکی از اعياد، جشن پايان سال تحصيلی، موفقيت دانش آموزان در يک کار و نظاير آن، 
دانش آموزان را راهنمايی کنيد و اجازه بدهيد تمام امور برگزاری جشن را با تقسيم کار برعهده بگيرند.
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به انجام دقیق فعالیت های ١ تا 4 به کار ببنديم، بها بدهید. اين فعالیت ها عالوه بر پرورش 

مهارت های کاوشگری، زبانی بیانی، خالقیت و... تقويت مهارت های زندگی اجتماعی، و تقويت 

ارزش های میهن دوستی هستند که از اهداف اصلی و عمدۀ درس مطالعات اجتماعی است.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدهٔ ارزشيابی اين درس عبارت اند از: 

نام بردن روزهای مهم ملی و مذهبی کشور و علت اهميت آنها، بيان چند مورد از ويژگی های 
شخصيتی امام خمينی و علل وقوع انقالب اسالمی، اظهار نظر و پيشنهاد دربارٔه پيشرفت و آبادانی 
کشور در آينده و شرکت در بحث و گفتگو در کالس، پرس و جو، اجرای سرود و برگزاری جشن، 

ابزارهای ارزشيابی شامل  آزمون های شفاهی، عملکردی و سياهٔه ارزيابی فعاليت ها است.
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عروج  انتشارات  عاقل تر؛  سعيده  ترجمٔه  ديگران؛  به  احترام  جوی؛  كوالی،  1ــ 
انديشه؛ مشهد1390.

2ــ برآبادی، محمود؛ اسكندر مقدونی؛ انتشارات مدرسه 1390.
3ــ رهگذر، رضا؛ به شتر نگاه كن؛ انتشارات منادی تربيت 1390.

4ــ واثقی، بهروز؛ پايان يک رويا )تاريخ ايران باستان(؛انتشارات ابوعطا 1390.
عروج  انتشارات  عاقل تر؛  سعيده  ترجمٔه  پنجره؛  پشت  سپری  جوی؛  كوالی،  5  ــ 

انديشه؛ مشهد1390.
6  ــ بغالنی، مازيار؛ ساسانيان؛ انتشارات آبشن؛ انتشارات تهران 1390.

7ــ بغالنی، مازيار؛ سورنا سردار شجاع؛ انتشارات آبشن؛ تهران 1390.
8  ــ واثقی، بهروز؛ جنگ بی پايان )حكومت مادها(؛ انتشارات ابوعطا 1390.

رويا  ترجمٔه  ؛  جنگل  دربارٔه  من  کوچک  دايرة المعارف  اگنس؛  واندويل،  9ــ 
خوئی؛ انتشارات محراب قلم1390.
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10ــ برنشتاين، استن و جن؛ خطر آلودگی؛ ترجمٔه سعيد خاكسار؛انتشارات موزون 
.1390

انتشارات  ترجمٔه مهناز عسگری؛  دايرة المعارف جنگل؛  رنه؛  پيمون، ماری  11ــ 
محراب قلم 1390.

12ــ سالينجر، اميلی؛ روز زمين پاک؛ ترجمٔه آرام وحيدی؛ انتشارات فنی ايران 
.1390

13ــ واثقی، بهروز؛ سفر آريايی ها؛انتشارات  ابوعطا 1390.
14ــ كوالی، جوی؛ شهر ما؛ ترجمٔه سعيده عاقل تر؛ انتشارات عروج انديشه 1390.

برافراشته  را  پرچم هايشان  كشورها  چرا  می كنيد  فكر  فيليپ؛  استيل،  15ــ 
می كنند؛ ترجمٔه سميه كريم داديان؛ انتشارات عروج انديشه 1390.

16ــ حق پرست، نورا؛ قصه های مسجد؛ انتشارات به نشر 1390.
17ــ دوگيبرت، فرانسواز؛ دايرة المعارف كوچک من دربارٔه كوهستان ؛ ترجمٔه 

رويا خوئی؛ انتشارات محراب قلم1390.
18ــ تو زنده  جانی، جعفر؛ مهرداد اول؛ انتشارات مدرسه 1390.

19ــ زمانی، شهرام؛ تو دشت و تو سبزه زار ما همگی مهمونيم؛ انتشارات چاف؛ قم 
.1389

20ــ پيت، آن؛ زمان؛ ترجمٔه مريم پورثانی؛انتشارات پيدايش 1387.
عميق؛  مجيد  ترجمٔه  غذايی؛  شبكه های  و  زنجيره ها  هالی؛  واالس،  21ــ 

انتشارات برجيس 1388.
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شهره  ترجمٔه  می روند؛  موزه  به  دوستانش  و  فرانكلين  پالت؛  بورژوا،  22ــ 
هاشمی؛ انتشارات پيک دبيران 1388.

تاريخ  من:  سرزمين  قصه های  )مجموعٔه  تاريخ  كاوشگر  بهروز؛  واثقی،  23ــ 
ايران باستان(؛ ج1الی16؛انتشارات ابوعطا 1390.

24ــ واثقی، بهروز؛ تمدن عيالم 1و2، آشور، بابل 1و2، سومر، آكد )مجموعٔه 
قصه های سرزمين من: ُمهر اعجاب انگيز(؛ انتشارات ابوعطا 1389.

25ــ مورگان، سالی؛ طبيعت در خطر است؛ ترجمٔه بابک امين تفرشی؛ انتشارات  
فنی ايران 1386.

الدن  ترجمٔه  الک پشت؛  روايت  به  زيست  محيط  حفظ  ليندا؛  شوارتز،  26ــ 
مقيمی اسكويی؛ انتشارات فنی ايران 1382.

ايران  فنی  انتشارات  بچه ها؛  برای  نقشه  هجری؛  ياسمن  و  بابک  مرواريد،  27ــ 
.1382

28ــ دی، آيلين؛ كمک كردن؛ ترجمٔه مريم پورثانی؛ انتشارات پيدايش 1387.


