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

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

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

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

پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

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

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

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

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

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

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

صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

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

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

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

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

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

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

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

به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

سال انتشارسطح پوششکتاب نامة رشدردیف

کتاب هاي چاپ اول  شماره هاي اول تا شانزدهم1
1367-1392

چاپ شده اند

1378-1393

جلد حاضرکتاب هاي چاپ اول 1393شماره هفدهم2

1394

کتاب های چاپ اولشماره هجدهم3
1394

1395

کتاب های چاپ اولشماره  نوزدهم4

1395

1396

برنامة تولید كتاب نامه هاي رشد در دورة آموزش ابتدايي
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u كتاب نامه اى كه پیش رو داريد
     این شماره از کتاب نامه، فهرست توصیفی کتاب های آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1393 و یك سال قبل از آن را 
دربرمی گیرد. گفتنی است با توجه به برگزاری نخستین جشنواره کتاب های قرآنی رشد، امسال استثنائاً کتاب های چاپ اول 

سال 90 و 91 نیز پذیرفته شده است.
     در این کتاب نامه با 1036 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 1817 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. 

بقیه کتاب ها غیرمرتبط )205 عنوان( و یا نامناسب )576 عنوان( تشخیص داده شده اند. 
     از میان 182 ناشر، بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات قدیانی با 85 عنوان، 

امیر کبیر با 41 عنوان و کانون پرورش کودکان و نوجوانان با 35 عنوان تعلق دارد.

 

جدول فراوانی موضوعات كتاب نامه

موضوع                فراواني   ردیف             موضوع                   فراواني   ردیف 

 1            تربیت بدني                        2      10           فارسی          93

 2            تفكر و پژوهش                    7      11           قرآن                         23

 3            جنبی و سرگرمی                  6      12           کاروفناوري         18

 4            داستان                             514      13           کتاب هاي مرجع         2

 5            ریاضي                               49      14           مطالعات اجتماعي         6

 6            شعر                                67      15           مهارت هاي زندگي          39

 7           علوم تجربي                       60      16            هنر                         36

 8           علوم تربیتي                         74                                            

 9           عمومی )چند موضوعی(           40                                              
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     در بین موضوعات نیز موضوعات داستان، فارسی و علوم تجربی به ترتیب با 514، 93 و 60 عنوان کتاب مناسب از 
بیش ترین فراوانی برخوردارند.

     در بین ناشران، انتشارات قدیانی با 101 عنوان، انتشارات امیر کبیر با 65 عنوان و انتشارات مبتكران با 60 عنوان 
بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.

u شیوه  تنظیم اطالعات
در سال جاری، به منظور سهولت جست وجوی کتاب مناسب در کتاب نامه، تنظیم عناوین کتاب ها بر اساس»موضوع« و در 

هر موضوع به تفكیك حروف الفبا صورت گرفته است.
در معرفی هر کتاب، چكیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای 
خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شماره کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان 
کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ پایه 

تحصیلی؛ کلمات کلیدی و چكیده  کتاب.
 

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

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

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

بردیم عبارتند از:

    u كارشناسان معلم:
1. پرویز آزادي 2. ناهید بریري 3. مرضیه پناهیان پور 4. عزت السادات حسیني 5. طیبه حمزه بیگي 6. مریم خدایاري 7. طاهره 
خردور 8. عبدالناصر خیاط 9. خسرو داودي 10. مینا زند 11. فاطمه رادپور 12. علي رضایي 13. مریم سرشتي 14. حشمت اله 
سلیمي 15. غالم عباس سرشورخراساني 16. مریم شباک 17. عبدالرحمان صفارپور  18. رضا صفري 19. اکرم عیني 20. دیانا 
فردین 21. بتول فرنوش 22. گلزار فرهادي  23. سعید کفایتي 24. زهرا گیتي نژاد  25. مژگان موالیي راد 26. رضا مهدوي 27. 

کتایون مهرآبادي 28. سمیه سادات میرمعیني 29. سعید ناجي 30. بهمن نورمحمدي 31. ابراهیم هداوند میرزایي    
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    u كارشناسان تالیف كتاب هاي  درسی:
1. میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفكر و پژوهش

2. سیدمحمد دلبري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
3. یاسین شكراني/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

4. سیدسجاد طباطبایي نژاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
5. شهرناز بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
6. مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي

7. فخري ملكي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فلسفه
8.  مسعود تهراني فرجاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن

9.  سید مهدي سیف/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن
10. رضا نباتي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن

11. مسعود وکیل/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن
12. معصومه نوروزي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی کاروفناوري

13. کوروش امیري نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
14.  مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

15. نازیا ملك محمودي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
16. سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

17. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
18. محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

19. عالءالدین کیا / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر

    u كارشناسان داستان و شعر :
1. حسین احمدي 2. عزت اهلل الوندي 3. جعفر توزنده جاني 4. محمدحسن حسیني 5. طاهره خردور 6. مصطفي رحماندوست 
7. کلر ژوبرت 8. محمد مهدوي شجاعي  9. محمدرضا شمس 10سوسن طاقدیس 11. مرجان فوالدوند  12. ناصر نادري 

13. بابك نیك طلب
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صلواتیان، محمدحسین1008

24 ص

 راز نقاشي هاي
 قشنگ

 - وزیري 

 اثر حاضر به طرح مباني سواد بصري با استفاده از ادبیات کودک و نوجوان و آموزش تكنیك ها و شیوه هاي کاربردي 
اثر براي  نقاشي اختصاص دارد و با بهره گیري از عكس و تصویر، فرایند یادگیري را ساده و روان کرده است.این 

دانش آموزان 9 تا 15 سال مفید است و به طرح مباني مقدماتي و شناخت نقاشي اختصاص دارد.

 آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

پنجم و ششم

مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 
1393

 دانش آموز، معلم

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطب

کلمات کلیدی

چكیده

پایة تحصیلی

 سرزمین اول: آشنایي

عنوان کتاب

 قطع

برای بیان دیدگاه های خود درباره  این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي ، دبیرخانه  
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مكاتبه یا با شماره  تلفن 88839166 )021( تماس حاصل فرمایید. 
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.ir آماده  دریافت دیدگاه های شماست.

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

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

  بدين وسیله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشی دعوت می شود نسخه اى از كتاب هاى 
آموزشی چاپ اول سال 1394 خود )و يك سال پیش از آن( را براى بررسی به نشانی دبیرخانه سامان دهی 

منابع آموزشی و تربیتي بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نكات توجه فرمايید.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1394 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1395 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت چنان چه 

تاریخ چاپ نخست آن در سال 1394 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می توانید با شماره  تلفن 88839166 )021( تماس حاصل فرمايید.

) براي تولید كتاب نامه شماره 18 دوره آموزش ابتدايي(
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  فهرست توصیفي كتاب هاي
مناسب و مرتبط با برنامه درسي

دوره ابتدايي 
)چاپ اول ـ سال 1393(
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1. ایزدی، علی اصغر. بازى بريدم و دويدم. تهران: ابر و باد/ آرمان رشد، 1393، 18 ص، خشتی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى: بازی ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: در این کتاب یكی از بازی های محلی استان کرمانشاه که در فضای باز و به شكل گروهی 
ایجاد می شود، معرفی شده است. در بخش های کتاب، مراحل مختلف بازی، همراه با شكل توضیح 

داده شده است.

2. نوری برجی، مرجانه. همبازى؛ تمرینات دقت، تمرکز و توجه ویژه کودکان 5 الی 12 ساله و 
کودکان با تشخیص اختالالت یادگیری، بیش فعالی و نقص توجه. تهران: کالج برتر، 1393، 220 

ص، رقعی
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

كلمات كلیدى: بازی های آموزشی، دقت در کودکان، پرورش تمرکز

چكیده: پرورش حافظه فعال با تمرین، موضوعی مهم در رشد و شكوفایی استعدادهای کودکان 
محسوب می شود. کتاب »هم بازی« به منظور پرورش دقت، تمرکز و توجه کودکان 5 تا 12 ساله 
و کودکان دارای اختالالت یادگیری، بیش فعالی و نقص توجه، فراهم شده است و می کوشد با 
تمرین های متنوع و متناسب سن کودکان، به آن ها کمك کند. تجسم ذهنی، یادسپاری، جدول های 
سودوکو، و تمرینات n-book از انواع تمرین های این کتاب هستند. در صفحات پایانی کتاب، 

بازی هایی برای داخل ماشین نیز پیشنهاد شده اند.

15دورهآموزشابتدايي17/تربیتبدنی

 تربیت بدنی
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3. بابازاده، طاهره...]و دیگران[. پرورش تفكر منطقی كودكان )تمرينات عملی(. اصفهان: 
آموخته، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: معلم، والدین، کارشناس
كلمات كلیدى: تفكر منطقی، مهارت اندیشیدن، تمرینات عملی

چكیده: یكی از مباحث مطرح روز در زمینه تعلیم و تربیت »آموزش تفكر به کودکان« است. کتاب 
»پرورش تفكر منطقی کودکان )تمرینات عملی(« به دو نوع از انواع تفكر، یعنی تفكر سازمان دهنده 
و تفكر خالق می پردازد. در تفكر سازمان دهنده کودک می آموزد با دقت بیشتری به محیط اطراف 
نگاه کند تا بتواند آن ها را نظم دهد. در تفكر خالق ساخت های از پیش ساخته شده ذهن سست 
می شوند و ساخت های نوین و متفاوت جایگزین آن ها می شوند. کتاب حاضر که برای کودکان پنج تا 
هشت ساله مناسب است، می کوشد با ارائه تمرین هایی از ساده به مشكل، اهداف خود را محقق سازد.

4. ویلسون، جنی/ باردویچ، کت. چگونه به دانش آموزان كمك كنیم فكر كنند؟. خسرو 
نظری. تهران: منادی تربیت، 1393، 88 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: تفكر خالق، تفكر نقاد، یادگیری

چكیده: زمانی که کودکان یاد می گیرند مستقل فكر کنند، می توانند بر یادگیری خود کنترل داشته 
باشند. نگارنده در این کتاب انواع مختلف تفكر )انتقادی، خالق، بازتابی( را توصیف می کند و به طور 
مفصل، مهم ترین نوع تفكر یعنی فراشناخت را که زمینه خودارزیابی، تصمیم گیری فعال و تنظیم 

اهداف فردی در پیشرفت دانش آموز است، بررسی می کند.

17دورهآموزشابتدايي17/تفکروپژوهش

 تفكر و پژوهش
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5. نوروزی، رضاعلی...]و دیگران[. داستان هاى فكرى براى كودكان ايرانی )1(. اصفهان: 
آموخته، 1393، 112 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: داستان های کودکان، تفكر، فلسفه

چكیده: این کتاب حاوی داستان های ساده شده متون نظم و نثر فارسی است که برای مطالعه 
گروهی و تقویت درک شناختی دانش آموزان تدوین شده است. همراه با هر داستان موقعیت هایی که 
نیازمند اندیشیدن بیشترند، به صورت سوال هایی از متن جدا شده است. همچنین بحث های گروهی، 

پرسش و پاسخ و فعالیت های عملی از دیگر بخش های کتاب است.

6. نوروزی،  رضاعلی...]و دیگران[. داستان هاى فكرى براى كودكان ايرانی )10(. اصفهان: 
آموخته، 1393، 112 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: داستان های کودکان، تفكر، فلسفه

چكیده: یكی از مهم ترین و موثرترین راهكارهای تغییر در جهت گیری های مدارس و پرورش 
قدرت تفكر در دانش آموزان، استفاده از رویكرد »آموزش فلسفه به کودکان« است. کتاب پیش رو 
مشتمل بر حكایت ها و داستان هایی از متون کهن ادب فارسی است که همراه با فعالیت های عملی 

و پرسش های نقادانه برای تقویت تفكر شناختی کودکان تدوین شده است.

7. نوروزی، رضاعلی...]و دیگران[. داستان هاى فكرى براى كودكان ايرانی )2(. اصفهان: 
آموخته، 1392، 112 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: داستان های کودکان، تفكر، فلسفه

چكیده: برای اجرای کار فلسفی با کودکان، تبدیل کالس درس به انجمن کاوشگری امری 
ضروری است. این کتاب حاوی داستان هایی از متون کهن فارسی است که به زبان ساده بازنگاری 
شده و کودکان و نوجوانان را در فرصت های قابل تأمل قرار می دهد تا جنبه های خالق اندیشه آنان 
بارور شود. در کنار هر داستان، فرصت هایی برای بحث های گروهی و فعالیت های عملی فراهم 

آمده است.



8. نوروزی، رضاعلي...]و دیگران[. داستان هاى فكرى براى كودكان ايرانی )3(. اصفهان: 
آموخته، 1393، 112 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: داستان های کودکان، تفكر، فلسفه

چكیده: هدف از آموزش فلسفه به کودکان، رشد عقالنیت، کمك به حقیقت یابی، رشد ارزش شناسی 
و ارزش گذاری در شخصیت کودکان است. این اثر که مجلد سوم از مجموعه حاضر است، دربردارنده 
داستان هایی از آثار و مفاخر گذشته فرهنگی کشور است. هر داستان زمینه هایی برای بحث فلسفی 

فراهم آورده که در حل مشكالت فردی و اجتماعی می تواند مؤثر باشد.

9. نوروزی، رضاعلی...]و دیگران[. داستان هاى فكرى براى كودكان ايرانی )9(. اصفهان: 
آموخته، 1393، 112 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: داستان های کودکان، تفكر، فلسفه

ترقی  و  رشد  برای  اما  است،  جامعه ای  هر  نهادهای  مهم ترین  از  پرورش  و  آموزش  چكیده: 
جنبه های مختلف شخصیت، تنها به نظام آموزشی مدارس نباید بسنده کرد. در این اثر داستان ها و 
حكایت هایی از آثار کالسیك ادب فارسی که زمینه ای مناسب برای یادگیری فلسفه دارند، همراه با 

موقعیت هایی برای بحث ارائه گردیده است.

19دورهآموزشابتدايي17/تفکروپژوهش
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10. بریته، آن. بازى هاى روز چهارشنبه. رکسانا سپهر. تهران: مبتكران، 1393، 46 ص، خشتی
مخاطب: دانش آموز، والدین
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى: داستان های تخیلی، بازی های آموزشی، سرگرمی های کودکان

چكیده: سرگرمی ها بخش جدایی ناپذیر زندگی کودکان اند و بر این اساس، آموزش کودکان باید 
مبتنی بر بازی و سرگرمی باشد. کتاب پیش رو حاوی داستان هایی کوتاه برای بازی با اشكال و 
ساختن شكل های متنوع هندسی با اشكال اصلی است. کودکان طی این بازی ها با شكل های 

هندسی آشنا می شوند و می آموزند که از دل هر شكل چه اشكال دیگری می توان پدید آورد.

11. حجه فروش، وحیده. پازل هاى كن كن: تمرينات مداد، كاغذى هدفمند. تهران: 
فراروان، 1393، 120 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى: ریاضیات، بازی های آموزشی، جدول ها

چكیده: این کتاب حاوی جدول هایی است که برای آموزش بهتر ریاضی در ژاپن استفاده می شود. 
روش خالقانه ریاضی در این جدول ها یكی از سرگرمی های رایج در جهان محسوب می شود. این 
جدول ها همه ویژگی های حل پازل سودوکو را نیز در خود دارد، چرا که مغز و حافظه را به چالش 

می کشد و تمرکز را باال می برد.

21دورهآموزشابتدايي17/جنبیوسرگرمی
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12. موسوی، اکرم السادات. 101 بازى و سرگرمی خالقانه آموزشی اول ابتدايی. تهران: 
تیز هوشان، 1393، 106 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: سرگرمی های آموزشی، بازی های علمی، فعالیت های فوق برنامه

چكیده: انجام بازی های مبتنی بر خالقیت های ذهنی در جریان یادگیری سبب تقویت و بروز 
توانمندی های ذهنی و شخصیتی کودکان و پیشرفت تحصیلی آن ها می گردد. مجموعه پیش رو با 
هدف ارائه پرسش های هوش و خالقیت در قالب بازی و سرگرمی مرتبط با مسائل آموزشی پایه 
تحصیلی مورد نظر تألیف گردیده است. فعالیت های هر بخش با تكیه بر مفاهیم درس فارسی و 

ریاضی همراه با اشكال رنگی در کتاب گنجانده شده است.

13. صوفی لو، معصومه. 101 بازى و سرگرمی خالقانه آموزشی دوم ابتدايی. تهران: 
تیز هوشان، 1393، 106 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: سرگرمی های علمی، بازی های علمی، فعالیت های فوق برنامه

چكیده: هوش هیجانی از کودکی قابل تقویت است و هر چه این مهم بیشتر تقویت گردد، 
فرزندانمان به سمت موفقیت های بیشتری رهنمون می گردند. کتاب حاضر حاوی بازی های آموزشی 
است که می توان به صورت گروهی یا انفرادی آن ها را انجام داد. پرسش های علمی در قالب بازی 
و سرگرمی، مطالب درسی را به لحظات شاد پیوند می زنند. محتوای فعالیت ها همگام با مسائل 

آموزشی پایه تحصیلی مورد نظر است.

14. رستگار، ملیحه. 101 بازى و سرگرمی خالقانه آموزشی سوم ابتدايی. تهران: 
تیز هوشان، 1393، 106 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: فعالیت های فوق برنامه، سرگرمی های آموزشی، بازی ها

چكیده: هوش مجموعه ای از توانمندی های وجودی هر انسان است که به صورت سازگاری 
با محیط نمایان می شود. اثر پیش رو حاوی مجموعه فعالیت ها و تمرین هایی در قالب بازی های 
آموزشی است که به تقویت قوه خالق دانش آموزان و افزایش دقت نظر آن ها در پاسخ به پرسش ها 

می انجامد. محتوای سؤاالت بر مبنای مطالب درسی کتب پایه مورد نظر است.



15. تبریزی، نرگس. 130 بازى گروهی و 130 بازى انفرادى براى كودكان. تهران: 
فراروان، 1393، 88 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى: معماها، بازی های آموزشی، بازی ها و سرگرمی های کودکان

چكیده: کتابی که پیش رو دارید حاوی تعداد زیادی مسئله است که برای پاسخ به آن ها بكارگیری 
مهارت های گوناگون در زمانی واحد الزم است. در جریان حل هر مسئله کودک باید با بخش های 

مختلف مغز ارتباط معنادار برقرار کند و با ایجاد یكپارچگی حسی توان مغز خود را افزایش دهد.

23 دورهآموزشابتدايي17/جنبیوسرگرمی
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25 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

16. ماث، جان ج. قصه هاي ماندگار: آب آرام و دوستانش. شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 
1391، 40 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، ادبیات شرق، کتاب مصور

چكیده: کتاب مصور »آب آرام و دوستانش« از مجموعه »قصه هاي ماندگار«، دربردارنده داستاني 
تخیلي و آموزنده است. در این داستان ادي دختري است که روزي با دو برادرش مایكل و کارل با 
خرسي به نام آب آرام مواجه مي شوند. آب آرام براي هر کدام از بچه ها داستاني حكمت آمیز از دنیاي 

شرق بازگو مي کند و آن ها را با مفاهیم زندگي آشنا مي سازد.

17. باباجاني، علي. آتش در خانه خرگوش. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
1392، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  بیمه، آتش سوزي، داستان هاي حیوانات
چكیده: یكي از موضوعاتي که خوب است از کودکي آموخته شود، بیمه و ضرورت وجود آن است. 
کتاب »آتش در خانه خرگوش« از مجموعه  »بیمه براي کودکان« به موضوع بیمه و فایده هاي آن 
مي پردازد. بیمه انواعي دارد که در این کتاب درباره  بیمه  آتش سوزي و شرایط آن توضیحي داده 

شده است.

داستان
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18. کوپه، بنویت. آتش سوزي در جنگل. رضا خیرآبادي. تهران: تسلیمي، 1393، 20 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى: گازهاي گلخانه اي، انرژي باد و خورشید، داستان مصور، حفظ محیط زیست، ادبیات 

کودکان

چكیده: کتاب  حاضر از مجموعه کتاب هاي »تام و روباهش« به موضوع اهمیت و حفاظت از 
جنگل ها اختصاص دارد. در این داستان تام به همراه روباهش لي ال، شاهد آتش سوزي جنگل و 
اقدامات آتش نشاني ها براي خاموش کردن آتش است. تام عالوه  بر کمك به مأموران، اطالعات 
مهمي درباره گازهاي گلخانه اي، استفاده از انرژي باد و خورشید، و چگونگي کمك به حفاظت 

محیط زیست کسب مي کند.

19. بومون، امیلي. ماشین بازي: آتش نشان مي شوم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، آشنایي با مشاغل، داستان هاي آموزشي، آتش نشان

چكیده: کتاب هاي مجموعه »ماشین بازي« با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 سال با مشاغل 
ابزار  با شغل آتش  نشاني،  را  این جلد، شخصیت داستان، »لیسئون« کودکان  تهیه شده اند. در 

آتش نشاني، قطعات و صداي کامیون آتش نشاني، مسئولیت هاي آتش نشان و ... آشنا مي کند.

20. مالمحمدي، مجید. قصه هایي از امام صادق )ع(: آخرين سفارش. تهران: قدیاني، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  نماز خواندن، امام صادق)ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: نماز خواندن از واجبات دین مبین اسالم است. امامان ما همواره پیروانشان را به اداي 
این فریضه سفارش کرده اند. در کتاب »آخرین سفارش« از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام 
صادق)ع(«، اهمیت توجه به نماز، در قالب داستاني به زبان ساده براي کودکان شرح داده شده است. 
امام صادق)ع( در آخرین لحظات عمر خویش پیروانشان را نصیحتي فرمودند که در این کتاب آن 

را مي خوانید.
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21. محمدي، محمدهادي. آدم كوچك و خواب هاي بزرگ. تهران: موسسه پژوهشي تاریخ 
ادبیات کودکان، 1392، 40 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: در این داستان،  بهمن کوچولو خواب مي بیند که بزرگ شده است. او آرزو مي کند که بزرگ 
شود و کارهاي بزر گ ترها را انجام دهد. او از اینكه اندازه  خودش است، راضي نیست تا اینكه در پي 

ماجراهایي به اندازه  بزرگ تر از خود و سپس کوچك تر از خود تبدیل مي شود.

22. دلي، پیر. آدم كوچولوي گرسنه. کلر ژوبرت. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، نان، مراحل تولید نان

چكیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي است که با زباني ساده و روان براي کودکان نگاشته 
شده است. در داستان مي خوانیم: »در شهري، آدم کوچولویي زندگي مي کرد که گرسنه بود. در خانه 
چیزي براي خوردن نبود. او به نانوایي رفت، اما پولي نداشت تا نان بخرد. مرد نانوا به او گفت اگر 
برایش آرد بیاورد به او نان مي دهد. آدم کوچولو به سمت آسیاب رفت تا از آقاي آسیابان آرد بگیرد، 
اما آسیابان نیز براي اینكه آرد بدهد از او گندم خواست. پس این بار آدم کوچولو نزد کشاورز رفت«.

23. دالي، آدري. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: آدمك زنجبیلي. سیدعلي کاشفي 
خوانساري. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوان

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا« دربردارنده داستاني با موضوع 
تخیلي است. در این داستان مي  خوانیم که در روزگار قدیم، پیرمرد و پیرزني در خانه  اي کنار جاده 
زندگي مي کردند. روزي پیرزن تصمیم  مي گیرد کلوچه زنجبیلي اش را شبیه آدمك درست کند. با 
درست کردن کلوچه زنجبیلي، آدمك کوچكي از تنور بیرون مي پرد. آدمك به هر حیواني مي رسد 
حیوان قصد دارد او را بخورد؛ اما آدمك با زیرکي فرار مي کند. سرانجام روباه حیله گري آدمك را 

مي خورد.
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24. شیخي، مژگان. آرزوي پرواز. تهران: قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان آموزنده، قصه  مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان، پروین اعتصامي

چكیده: »آرزوي پرواز« جلد نُهم از مجموعه  »قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي« دربردارنده  
داستاني درباره  حیوانات است. در این داستان خانم کبوتر صاحب سه جوجه مي شود. یكي از جوجه ها 
که بسیار عجول است، سعي مي کند پرواز کند. او بي توجه به نصیحت هاي مادر از النه بیرون مي رود 

و به دلیل یاد نگرفتن بسیاري مسائل و عجول بودن با مشكالت فراوان مواجه مي شود.

25. . آفتاب  پرست غمگین. شیما شریفي. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1392، 
28 ص، خشتي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، واژه آموزي، آفتاب پرست

چكیده: این کتاب درباره آفتاب پرست غمگیني است که براي گریز از تنهایي و غم، خود را به 
رنگ هاي متفاوت و شكل حیوانات و اشیاي گوناگون درمي آورد و از آن ها تقلید مي کند. اما در 
نهایت باز غمگین است. این کتاب با هدف واژه آموزي به کودکان و آشنا کردن آن ها با ویژگي هاي 

آفتاب پرست تهیه شده است.

26. فروتن، فاطمه. آقاي سه چرخه اي. تهران: به نشر، 1393، 32 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، داستان تخیلي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان دخترکي به همراه 
عمه اش قصه موشي بي دندان را نقاشي مي کنند. ناگهان آدامس عمه که شبیه بادکنك شده است، 
مي ترکد و دختر به مغازه آقاي سه چرخه اي که ظاهري شبیه دیو دارد، پرت مي شود و ماجراهاي 

فراواني رخ مي دهد. 
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27. خردور، طاهره. قصه هاي جورواجور: آلوچه و سنگ. تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتي 
کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  زندگي اجتماعي، داستان هاي تخیلي، دوستي

چكیده: کودکان دوستي  و هم بازي شدن با دیگران را دوست دارند. کتاب »آلوچه و سنگ« از 
مجموعه »قصه هاي جورواجور« مي کوشد در قالب قصه، از عالقه کودکان به پیداکردن دوست 

حكایت کند. مخاطب با خواندن این قصه در مي یابد که براي یافتن دوست باید تالش کند.

28. بومون، امیلي. ماشین بازي: آمبوالنس مي رانم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکانه، مشاغل، راننده آمبوالنس

چكیده: جلد نهم از مجموعه »ماشین بازي« کودکان 5 تا 10 ساله را به صورت بازي کودکانه، با 
شغل راننده آمبوالنس، وظایف او، ابزارهاي مورد استفاده اش و... آشنا مي کند.

29. کورته، آن. آموس در سرزمین تاريكي. محمدمهدي شجاعي. تهران: نیستان، 1392، 32 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان یك کوآالي رنگي 
به نام آموس در سرزمیني زندگي مي کند که همه چیز و همه کس سیاه است. به دلیل متفاوت بودن 
با دیگران هم، هیچ کس حرف او را گوش نمي کند. تا اینكه روزي آموس جعبه اي پیدا مي کند که 
درون آن بذرهاي رنگین کمان وجود دارد. با پاشیدن بذرها سرزمین آموس از تاریكي نجات مي یابد 

و رنگي و زیبا مي شود.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي30

30. بهجت، شهربانو. آواز دايره. تهران: منادي تربیت، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، داستان تخیلي

چكیده: در داستان »آواز دایره«، دایره کوچك و سرگرداني، کم کم تنها شده و آوازهاي خود را از 
یاد مي برد. حتي شكل واقعي خودش را هم از دست مي دهد. در پي ماجراهایي و کمك دوستانش، 
او درمي یابد که براي پیدا کردن خود واقعي اش باید آوازهایش را به خاطر آورد. آوازهاي خود را به 

یاد مي آورد و کم کم به شكل خودش برمي گردد.

31. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: آواز كالغ. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 
1393، 16 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش اخالق، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »قصه هاي پندآموز براي کودکان« دربردارنده داستاني با موضوع 
مهارت هاي زندگي و در واقع داستاني تربیتي ـ اخالقي است. در این داستان کالغ مغرور که فكر 
مي کند از همه زیرک تر است، با جغدي که فكر مي کند از همه باهوش تر است، مسابقه اي مي گذارد 
و پنیري به دست مي آورد. اما روباه حیله گري از صداي کالغ تعریف مي کند. هنگام آواز خواندن، 

کالغ دهانش را باز مي کند و پنیر را از دست مي دهد.

32. میرکیایي، مهدي. آينه هاي سورنا. تهران: امیرکبیر، 1393، 20 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم و پنجم
كلمات كلیدى:  داستان تاریخي، ادبیات کودک و نوجوان، سرداران ایراني، سورنا

چكیده: در سال هایي که پادشاهان اشكاني بر مردم حكومت مي کردند، رومي ها به ایران حمله 
کردند. یكي از سرداران شجاع ایران سورنا بود که در برابر آن ها ایستادگي کرد. بعد از مرگ او، مردم 
براي زنده نگه داشتن یاد و فداکاري هایش، براي او افسانه  ها ساختند که بعداً الگویي براي خلق 
شخصیت رستم در شاهنامه شد. این کتاب از مجموعه »سرداران ایران زمین« است که به شرح 

مبارزات سرداران ایران زمین با ظلم و ستم اختصاص دارد.
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33. مازر، آن. ابي آشتي مي كند. شبنم سمیعیان. تهران: پنجره، 1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ماجراهاي ابي هایز، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، دوستي

چكیده: جلد دوم از مجموعه »ماجراهاي ابي هایز« دربردارنده داستاني با موضوع دوستي و 
عواطف کودکانه است. در این داستان بهترین دوست ابي، جسیكا به سفر مي رود. در نامه هایي که 
اَبي از جسیكا دریافت مي کند، ردپایي از تغییرات اساسي در رفتار، خواسته ها و سرگرمي هاي او دیده 
مي شود. ابي از این موضوع دلگیر است تا زماني، که خود براي دیدن مامان بزرگش به سفر مي رود 

و با تجربه هاي تازه، دوستان جدید و دنیایي متفاوت مواجه مي شود.

34. مازر، آن. ابي بهترين دوستش را پیدا مي كند. شبنم سمیعیان. تهران: پنجره، 1393، 
120 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، ماجراهاي ابي هایز

چكیده: جلد سوم از مجموعه »ماجراهاي ابي هایز« به ماجراي پیدا کردن دوست ابي اختصاص 
دارد. ابي دختري با موهاي قرمز از خانواده هایز است. بهترین دوستان او گربه اش، »تي جف« و دفتر 
خاطراتش هستند. روزي که ابي به همراه اعضاي خانواده اش به پیك نیك مي رود، آرزو مي کند که 
دوستي پیدا کند تا او را از تنهایي درآورد و هم بازي اش شود. ابي شروع به یافتن راه هایي براي جلب 

دوستان جدید مي کند و موفق مي شود.

35. مازر، آن. ابي پرستار بچه مي شود. شبنم سمیعیان. تهران: پنجره، 1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، ماجراهاي ابي هایز

چكیده: کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه »ماجراهاي ابي هایز« است. در این داستان اَبي، 
دختر موقرمز، از کالس پنجم فارغ التحصیل مي شود. تابستان، لوري، هم کالسي قدیمي مامان، 
با دخترش پاییز به خانه آن ها مي آیند. آن ها عادت هاي غذایي و رفتاري عجیب و متفاوت دارند. 
براي مدتي مراقبت از پاییز به اَبي سپرده مي شود و این موضوع او را با ماجراهاي تازه و فراوان 

مواجه مي کند.
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36. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: ابیگیل پري نسیم. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان حادثه اي، داستان مصور، قصه هاي پریان، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر جلد نُهم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان« دربردارنده  داستاني با موضوع 
تخیلي و پریان است. در این داستان جك فراست پر جادویي اَبیگیل، پري نسیم را دزدیده و باد و 
طوفان شدیدي در دهكده به راه افتاده است. کریستي و ریچل تالش دارند پر جادویي اَبیگیل را پیدا 

کنند تا او بتواند باد و طوفان را آرام کند.

37. برنشتاین، مایك/ برنشتاین، جن. خانواده خرس ها: احترام به ديگران. سعید مادح خاکسار. 
تهران: موزون، 1391، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  احترام، ادب، روابط اجتماعي

چكیده: احترام گذاشتن به دیگران، از موضوعاتي است که مادران و بزرگ ترها همواره کوشیده اند 
به کودکانشان بیاموزند تا روابط اجتماعي آ ن ها را بهبود بخشند. رعایت ادب و احترام در کالم 
مي تواند با به کاربردن کلماتي مانند» لطفاً، متشكرم، خواهش مي کنم، ببخشید، معذرت مي خواهم، 
حالت چطوره، بذارین کمكتون کنم و خوشوقتم« صورت گیرد. در کتاب »احترام به دیگران«، 

چگونگي به کار بردن این عبارات، در قالب داستان هایي آموزنده بیان شده  است.

38. پاتر، هلن بیت ریكس. اردك و روباه. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان ِجمیما اردک 
ساده لوحي است. او به خاطر اینكه همسر مزرعه دار به او اجازه نشستن روي تخم هایش را نداده، 
عصباني است. روزي او تصمیم مي گیرد النه اي بیرون مزرعه پیدا کند. وقتي او در جست وجوي 
النه است، روباهي با ظاهري محترم و چرب زبان و حیله گر او را فریب مي دهد و بعد از مدتي تمام 

تخم هاي جمیما را مي خورد و خاطره اي ناخوشایند براي او به وجود مي آورد. 
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39. تان، شان. اريك. مسعود ملك  یاري. تهران: آفرینگان، 1393، 48 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان اجتماعي، ادبیات کودک و نوجوان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب حاضر در بردارنده داستاني با موضوع اجتماعي به نام »اریك« است. در این داستان 
اریك دانش آموز غریبه است که بر حومه شهر مي رود و در آنجا با خانواده جدیدش زندگي مي کند. 
او به چیزهاي عجیبي عالقه دارد. با همه مهرباني خانواده جدید، تنهایي را ترجیح مي دهد. اما در 

پایان اقامتش، اریك به شكلي بسیار جالبي قدرداني خود را از آن خانواده نشان مي دهد.

40. خلیفي، عادله. اتاق تجربه: از كجا  معلوم؟. تهران: چكه، 1393، 104 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات نوجوان، حشرات، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »از کجا معلوم«، از »مجموعه داستان هاي اتاق تجربه«، رماني درباره حشرات است. در 
این رمان، خانم سوسري، عضو هیئت  مدیره کارخانه آنتي حشره کش است. او هر سال جلسه اي 
با حضور هر 370000 هزار نوه سوسك موجود براي حل مشكالتش برگزار مي کند. این بار آقاي 
سوسري، همسر خانم »سوسري«، رئیس سابق البراتور کارخانه، پیشنهاد مي کند براي انتخاب رئیس 
کارخانه مسابقه اي ترتیب دهند. همین تصمیم باعث به وجود آمدن حوادثي از قبیل تأثیر معكوس 

حشره کش ها و پیدا شدن نامه اسرارآمیز و رقابت حشرات براي برنده شدن و... مي شود.

41. اورنگ، طوبا. از ماهي قلدره نترس. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1393، 
16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان آموزشي، زورگویي، ادبیات کودکان

چكیده: کودکان در این کتاب داستان ماهي دم سیاهي را مي خوانند. که موقع مدرسه رفتن، چند 
ماهي زورگو سر راه دم سیاه سبز مي شوند و از او مي خواهند که یا راهش را عوض کند یا اینكه براي 
آن ها خوراکي هاي خوشمزه بیاورد. ماهي دم سیاه تسلیم زورگویي هاي آن ها مي شود، اما بعد از چند 

روز فكري به ذهنش مي رسد. 
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42. حبیبي، حامد. شب هزار و دوم: ازدواج فامیلي و دو داستان ديگر. تهران: چكه، 1392، 
48 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  هزار و یك شب، داستان تخیلي، افسانه هاي عامه، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب مصور حاضر یكي از دفترهاي مجموعه  ده جلدي »شب هزار و دوم« است که براي 
کودکان تدوین شده است. این مجموعه به صورت روایات طنزآمیز و در ادامه  قصه هاي هزار و یك 
شب نوشته شده است. داستان از آنجا آغاز مي شود که شهرزاد قصه گو به درخواست پادشاه در شب هزار 
و دوم قصه  جدیدي را شروع مي کند و مانند داستان هاي هزار و یك شب، از دل هر قصه داستاني جدید 
آغاز مي شود. طرح داستان ها براساس افسانه هاي هزار و یك شب است و نویسندگان کوشیده اند در این 

بازنویسي به سمت امروزي شدن زبان و استفاده از نمادهاي عصر حاضر حرکت کنند. 

43. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: استورم پري رعد و برق. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد سیزدهم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان« به نام »استورم پري رعد   و  برق« به 
داستاني با موضوع پریان و تخیلي اختصاص دارد. »دودل، بادنماي جادویي پریان، کریستي و 
ریچل« به جست وجوي پرهاي جادویي پري ها مي پردازند. پرهاي جادویي توسط اشباح خبیث 
دزدیده شده اند. در این جلد ریچل و کریستي به جست وجوي پر صاعقه براي استورم، پري رعد  و 

 برق، مي پردازند تا او بتواند جلوي رعد  و  برق و صاعقه آسماني را بگیرد.

44. بلید، آدام. نبرد هیوالها: استیلث، پلنگ شبح گونه. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 
104 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان ترسناک، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نبرد هیوالها و شش گانه طلسم آوانتیا« دربردارنده داستاني 
تخیلي است. در این داستان استیلث، شبح پلنگ غول پیكر، آخرین هیوالي شبح مالول، جادوگر 
شیطاني، انسان هاي خوب را به انسان هاي بد تبدیل مي کند. آخرین تكه طلسم آوانتیا قالده استیلث 

است. تام براي نجات پدر وارد مبارزه با این شبح مي شود.
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45. برازنده، پریسا. افسانه ى ابیانه. تهران: منادي تربیت، 1393، 28 ص، بیاض
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  افسانه ایراني، ادبیات کودک و نوجوان، ابیانه

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده افسانه اي از شهر »ابیانه« واقع در استان اصفهان است که در 
روزگاران قدیم، پیرزني روشي را به زن ناباروري یاد مي دهد و زن صاحب پسري مي شود. پیرزن 
هشدار مي دهد که اگر پسر در جواني پادشاه نشود، جنگ و خونریزي رخ خواهد داد. پسر در جواني، 
طي اتفاقاتي، به خواست دختر پادشاه براي ساختن عمارت دلخواه او به کوه »دیو قحطي« مي رود 
تا شاخ طالیي »قوچ شاخ زرین« را که به دست دیو در غار »اژدهاي سه سر« اسیر است، به دست 

آورد و عمارت را بنا مي کند. 

46. برازنده، پریسا. افسانه فلك االفالك. تهران: منادي تربیت، 1393، 24 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  افسانه هاي ایراني، ادبیات نوجوانان، اکوان دیو، قلعه فلك االفالک

چكیده: در این افسانه مي خوانیم: در گذشته هاي دور، پادشاهي دختري تیرانداز و اسب سوار داشت. 
وقتي پادشاه تصمیم مي گیرد تنها دختر خود را به عنوان جانشین انتخاب کند، مشاوران و وزیر شرط 
مي گذارند که براي جانشیني، دختر باید بتواند در مسابقه اسب سواري برنده شود. او باید گرز میترا را 
به دست آورد تا به کمك آن اکوان دیو را که در قلعه اي بزرگ به نام »فلك االفالک« یا »سپهر 
سپهران« در تاریكي زندگي مي کند، نابود سازد، مجسمه مفرغي خاندان را از چنگ او درآورد و 

به خانواده بازگرداند. دختر شرط را مي پذیرد و طي مبارزه با دیو درگیر ماجراهاي فراواني مي شود.

47. افسانه هاي ملي هندوستان. مهدي سكاکي. قزوین: مهرگان دانش، 1393، 70 ص، 
رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه، داستان مصور، هندوستان، ادبیات نوجوانان

»برهمایي  عنوان هاي  با  هندي  کوتاه  افسانه هاي  مجموعه  دربردارنده  حاضر  کتاب  چكیده: 
تهیدست«، »طبل جادویي«، »عدالت در جنگل«، »پادشاه و مرد کور«، »علي و االغ«، »قضاوت«، 
»اولین شخص« و »خیال بافي« است. در افسانه »علي و االغ« علي جوان تنهایي است که پدر و مادر 
خود را در کودکي از دست داده است. وقتي او از بي کسي و تنهایي دلتنگ مي شود، تصمیم مي گیرد به 
سراغ عمه پیرش برود، اما عمه پیر، ثروتمند و خسیس او به جاي دلجویي و استقبال از او، با ترفندي 
االغ الغر خود را به علي که دلش براي حیوان سوخته است، مي فروشد و تمام دارایي او را مي گیرد.
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48. بلید، آدام. نبرد هیوالها: اكوينوس، اسب شبح گونه. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 
104 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  نوجوانان، داستان هاي مصور، داستان هاي ترسناک، ادبیات

چكیده: این کتاب، از مجموعه »نبرد هیوالها و شش گانه طلسم آوانتیا« دربردارنده داستان هاي 
تخیلي است. در این داستان تاالدون چابك، ارباب هیوالها، پدر تام، بین دنیاي انسان ها و ارواح 
منتظر است تا تام تكه هاي طلسم دزدیده شده توسط حالول، جادوگر شیطاني را بیابد و او را 
نجات دهد. تام براي پیدا کردن تكه هاي طلسم، این بار با اکوینوس، »اسب شبح گونه« که در 
جنگل سرزمین ممنوع از تكه ها مراقبت مي کند، وارد مبارزه مي شود و ماجراي مرگ آوري به وقوع 

مي پیوندند.

49. دني، مادلن. قصه هاي تو در تو: اگر اسب بودي.... شیرین صفایي مولوي. تهران: امیرکبیر، 
1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات نوجوان، زندگي اسب ها

چكیده: در کتاب »اگر اسب بودي«، از مجموعه »قصه هاي تو در تو« داستاني روایت مي شود که 
در آن، خواننده در نقش قهرمان داستان قرار مي گیرد. او با انتخاب مسیر خود، اطالعات ارزشمندي 
درباره اسب ها، خطراتي که در کمین اسب ها هستند، انواع اسب ها، ویژگي ها و شرایط زندگي اسب ها 

و... به  دست مي آورد و ماجراهاي فراواني را تجربه مي کند.

50. دني، مادلن.قصه هاي تو در تو:  اگر دلفین بودي.... شیرین صفایي مولوي. تهران: امیرکبیر، 
1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان، داستان هاي مصور، ادبیات نوجوانان، زندگي دلفین ها

چكیده:  در داستان »اگر دلفین بودي« از مجموعه »قصه هاي تو در تو«، خواننده داستان در نقش 
قهرمان آن قرار مي گیرد و با انتخاب مسیرهاي خود، با فراز و نشیب زندگي دلفین ها، شرایط زندگي 

آنها، خطراتي که تهدیدشان مي کنند و... آشنا مي شود و ماجراهاي فراواني را تجربه مي کند.
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51. دني، مادلن. قصه هاي تو در تو: اگر گرگ بودي.... شیرین صفایي مولوي. تهران: امیرکبیر، 
1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، زندگي گرگ ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: در این کتاب که از مجموعه »قصه هاي تودرتو« است، مخاطب در نقش قهرمان داستان 
قرار مي گیرد و با انتخاب مسیر با ماجراهاي فراواني مواجه مي شود. در این جلد مخاطب در نقش 
گرگ وارد مي شود و با ویژگي هاي گرگ ها و عادات و رفتار و روش زندگي آن ها، خطرات آن ها 

براي انسان ها و حیوان هاي دیگر و... آشنا مي شود. 

52. پاروال، تیمو. اال در مدرسه. آذرمیدخت آذر شهاب. تهران: شهر قلم، 1392، 104 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان، ادبیات کودکان، داستان اجتماعي

چكیده: کتاب حاضر، مجموعه اي از داستان هاي اجتماعي براي کودکان است. در داستان »باج 
گیر« از این مجموعه مي خوانیم: »ااِل« دانش آموز کالس اول است. روزي »ااِل« متوجه رفتار 
عجیب معلمشان مي شود. وقتي در کالس شلوغ مي کردند، معلم به جاي تذکر دادن و مشق شب 
دادن، یك دفعه به جاي تخته سیاه گفت صندلي و حتي به بچه ها تكلیف نداد. انگار همه چیز از یك 
نامه که »میكا« اتفاقي آن را دیده بود شروع شد. بچه ها در این تفكر بودند که این نامه از طرف یك 

باج گیر است. آن ها به دنبال نقشه اي بودند تا به معلم کمك کنند و ... .

کتاب هاي  ذکر:  تهران:  االغ سخنگو.  کودکان:  براي  پندآموز  قصه هاي  ژاله.  راستاني،   .53
قاصدک، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر جلد دهم از مجموعه  قصه هاي پندآموز براي کودکان، دربردارنده داستاني 
آموزنده در ابعاد تربیتي- اخالقي است. در این داستان، مردي االغ سخن گوي خود را به نانوا 
مي فروشد. االغ هر چه را مي شنود تكرار مي کند. االغ با تكرار حرف هاي نانوا نزد آسیابان، نانوا را به 

زشت بودن بدگویي پشت سر مردم آگاه مي کند.
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54. درخشي، علي. الفباي موتور سیكلت سواري به زبان ساده. تهران: بیمه مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  آموزش بیمه، لطیفه و طنز، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده لطیفه، هجو، طنز و تصویرهاي کاریكاتوري درباره موتورسواري، 
قوانین و نكات ایمني موتورسواري، خطرات، نقایص فني موتور و بیمه موتور و وسایل نقلیه است. 

55. مال محمدي، مجید. قصه هایي از امام صادق )ع(: امام به من لبخند نزد. تهران: قدیاني، 
1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا  ششم

كلمات كلیدى:  احترام به مادر، امام صادق)ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: احترام گذاشتن به والدین خصوصاً مادر وظیفه هر مسلماني است. امامان ما همواره 
سفارش کرده اند که با پدر و مادر درشتي و بدرفتاري نكنیم. در کتاب »امام به من لبخند نزد« از 
مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام صادق)ع(«، راوي داستان پسري است که در قالب داستاني 
به زبان کودکانه، از بدرفتاري خود با مادرش و برخورد امام صادق)ع( در برابر این ماجرا سخن 

مي گوید.

56. برنشتاین، استن و جان. کتاب هاي سفید: امان از دست كالس هاي فوق برنامه. هایده 
کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چكیده: این جلد از مجموعه »کتاب هاي سفید«، دربردارنده داستاني با موضوع مهارت هاي زندگي 
و اجتماعي است. در این داستان داداش خرسي و خواهر خرسك در کالس گوناگون و فوق برنامه 
از قبیل زبان، رایانه، نقاشي و شنا ثبت نام کرده اند. آن ها هیچ فرصتي براي استراحت و تفریح ندارند 
و همین موضوع آن ها را دچار بدخوابي و دردسرهاي جدید کرده است. خانم خرسه و آقا خرسه هم 

کالفه شده اند و دنبال راه حلي مي گردند.
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57. بومون، امیلي. ماشین بازي: امدادگر مي شوم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 16 
ص، خشتي کوچك

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، مشاغل، امدادگر

چكیده: جلد هفتم از مجموعه  ماشین بازي به معرفي امدادگر اختصاص دارد. این مجموعه با هدف 
آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل نگارش یافته و در این جلد، اهداف، ابزار، وظایف و... 

امدادگري در قالب بازي کودکانه معرفي شده است.

58. سید آبادي، علي اصغر. قصه هاي بز زنگوله پا: امشب بزغاله ها خوابشان نمي آيد. تهران: 
منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان، افسانه هاي عامه، بز زنگوله پا

چكیده: بچه ها قصه را باور مي کنند و از آن درس مي گیرند. در کتاب »امشب بزغاله ها خوابشان 
نمي آید«، سومین جلد از مجموعه کتاب هاي »قصه هاي بز زنگوله پا« مي خوانیم که بزغاله ها از 
ترس، مامان بزي را به خانه راه نمي دهند. مامان بزي باید راهي پیدا کند تا بزغاله ها باورشان شود 
کسي که پشت در مانده است، خود اوست، نه گرگ ناقال. گرگ هم بدش نمي آید دلي از عزا درآورد.

59. خردور، طاهره. قصه هاي جورواجور: انار و قاصدك. تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، 
خشتي کوچك

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  زندگي اجتماعي، داستان هاي تخیلي، شناخت میوه ها

چكیده: کودکان طبیعت و میوه ها را دوست دارند و با آن ها رابطه عاطفي برقرار مي کنند. کتاب 
»انار و قاصدک« از مجموعه »قصه هاي جورواجور« مي کوشد در قالب قصه، میوه انار را به مخاطب 
معرفي کند. اناري بي تاج از درخت مي افتد و به دنبال تاج مي گردد. در این جریان، با شانه به سر، 

خروس و قاصدک آشنا مي شود.
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60. پناک، دانیل. ماجراهاي کامو نابغه قهرمان: انشاي قاتل. تهران: شهر قلم، 1392، 72 ص، 
رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات فرانسه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »انشاي قاتل«، از مجموعه »ماجراهاي کامو نابغه قهرمان«، دربردارنده چند داستان کوتاه 
به هم پیوسته با این عنوان هاست: »کراستینگ«، »موضوع انشاء«، »شمارش معكوس«، »جواب«، 
»داستان خانواده«، »تایتانا« و .... کامو پسري هوشمند و غیرقابل پیش بیني است. در این جلد 
کراستینگ، معلم انشا، از بچه ها مي خواهد انشایي درباره موضوع بزرگ شدن خود و کوچك شدن 
پدر و مادر بنویسند. این موضوع باعث ایجاد احساس هاي ناخوشایندي در بچه ها مي شود و کامو 

براي نجات آن ها دست به کارهاي عجیب و غریبي مي زند.

61. ایبد، طاهره. اوضاع قاراشمیش مي شود. تهران: همشهري، 1393، 56 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، آمدن بهار، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: نزدیك بهار، عمو نوروز تقاضاي بازنشستگي مي کند. مدیر کل اداره تعطیالت بسیار 
ناراحت مي شود، زیرا براي رسیدن بهار، دادن عیدي و اضافه حقوق برنامه ریزي کرده است. مدیر 

کل اداره تعطیالت براي یافتن عمو نوروزي دیگر به تقال مي افتد و ماجراهاي جالبي رخ مي دهد.

62. صالحي، آتوسا. قصه هاي شاهنامه: ايرج. تهران: افق، 1393، 56 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان هاي حماسي، داستان مصور، شاهنامه فردوسي

چكیده: کتاب حاضر حاصل بازنویسي قصه زندگي ایرج در شاهنامه فردوسي است. در این قصه 
حماسي ماجراي کشته شدن ایرج، پسر جوانمرد فریدون شاه به دست برادرانش سلم و تور به دلیل 

حسادت و تصاحب ثروت او نقل شده است.
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63. ناسیمبني، باربارا. ايستگاه. تهران: نقش گستران سرمدي، 1393، 28 ص، خشتي 
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى:  داستان هاي تصویري، ایستگاه، قصه سازي  

چكیده: گاهي کودکان دلشان مي خواهد خودشان براي کتاب ها قصه بسازند و ماجرا را با تخیالت 
خود پیش ببرند. کتاب »ایستگاه« کتابي کاماًل تصویري است. مخاطب باید براي شخصیت هاي 
کتاب نامي انتخاب کند و بر اساس تصویرهایي که در کتاب مي بیند، داستان خودش را براي آن ها 
بسازد و هر سخني را که دوست دارد، از زبان آن ها بیان کند. این کار به پرورش تخیل کودک 

کمك مي کند.

64. رحماني، فرزانه. اين نامه براي شماست؟. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 
1392، 24 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، انتظار

چكیده: در این داستان، باد نامه رساني نامه اي بدون نشاني را به جنگل مي برد. باد در جست وجوي 
صاحب نامه با حیوانات مختلف مواجه مي شود و سرانجام صاحب نامه را که حلزوني کوچك است، 

مي یابد. حلزون مدت هاست منتظر نامه  پدربزرگ است. 

نه،  بود!  اينطوري  اينطوري!  نه،  اينطوري!  نه،  بود!  اينطوري  کاترین.  شرر،   .65
اينطوري! نه، اينطوري!. علي کاظمي. تهران: آبرنگ، 1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  بازي، دعوا، راه حل

چكیده: کودکان در بازي هاي دوران کودکي مهارت هاي اجتماعي را مي آموزند و تمرین مي کنند. 
کتاب »اینطوري بود! نه، اینطوري! نه، اینطوري!« به موضوع سازگاري کودکان در هنگام بازي 
مي پردازد. وقتي چند نفر با هم دعوا مي کنند، غالباً نظرات متفاوتي مطرح مي شود. در چنین مواقعي، 

رسیدن به راه حل مهم است. در این داستان، حیوانات قصه به راه حل مي رسند.
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66. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: ايوي پري مه. شادي دبیري. تهران: زعفران، 1393، 
56 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان« داستاني با موضوع پریان و تخیلي است. 
»دودل« بادنماي جادویي پریان، به کمك پري هاي آب و هوا به اوضاع هوا رسیدگي مي کنند که 
اشباح خبیث پري هاي او را مي دزدند و خود دودل به یك بادنماي کهنه زنگ خورده تبدیل مي شود. 

»کریستي« و »ریچل« به درخواست دودل به جست وجوي پرهاي جادویي پري ها مي پردازند. 

67. بومون، امیلي. ماشین بازي: با خواهرم موتور مي رانیم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، مشاغل، آموزش ایمني

چكیده: این کتاب جلد چهاردهم از مجموعه »ماشین بازي« است. این مجموعه با هدف آشنا 
کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل و در این جلد موتور سواري، خطرات آموزش ایمني، نكات 

فني آن و... به صورت بازي کودکانه تهیه شده است.

68. اینچز، آلیسون. باب اسفنجي دست به كار مي شود: داستاني درباره زباله و بازیافت. 
هایده کروبي. تهران:  شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  بازیافت، زباله، داستان آموزشي، ادبیات کودکان

چكیده: یك روز وقتي باب اسفنجي از سر کار به خانه برمي گردد، لوازمي پیدا مي کند که مردم دور 
انداخته اند. باب آن ها را برمي دارد و با خود به خانه مي آورد. بعد از آن هر روز چیزهاي دیگري پیدا 
مي کند تا اینكه تصمیم مي گیرد، از آنچه جمع آوري کرده است،  دوباره استفاده کند. دوستانش هم به 

او کمك مي کنند و به این ترتیب، باب اسفنجي نخستین مرکز بازیافت را راه مي اندازد.
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69. آزادمهر، سحر. بادبادك ها. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1392، 36 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات نوجوانان، طالق

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي »طالق« است. در این داستان سارا و 
پارسا خواهر و برادري هستند که هر روز شاهد مشاجره و دعواي پدر و مادر و تهدیدهاي آن ها 
هستند. مادر قصد بردن آن ها را به کانادا دارد و پدر سخت مخالف مادر است. در این میان پدر و 
مادر بي توجه به عواطف و احساسات سارا و پارسا به مشاجره ادامه مي دهند و سارا و پارسا منفعل در 

انتظار سرنوشت نامعلوم خود هستند.

70. بري یر هاکه، آلیس. بادكنك زبولون. رکسانا سپهر. تهران: مبتكران، 1393، 36 ص، بیاض 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، دوست یابي

چكیده: کودکان اسباب بازي هایشان را خیلي دوست دارند و از دست دادن آن ها برایشان سخت 
است. در کتاب »بادکنك زبولون« ماجراي حیواني را مي خوانیم که به خاطر از دست دادن بادکنكش 
خیلي ناراحت است و در تاریكي شب به دنبال آن مي گردد تا از تنهایي درآید. او در طول جست وجو 
دوستاني پیدا مي کند و مي فهمد که با آن ها دیگر تنها نیست. کودک با خواندن این کتاب درباره  

دوستي و دوست یابي بیشتر مي اندیشد.

71. احمدي، احمدرضا. بادهاي پايیزي، بادهاي بهاري و دو كبوتر. تهران: کانون پرورش 
فكري کودکان و نوجوانان، 1393، 58 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي، داستان تخیلي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي براي نوجوانان است. در این داستان 
کبوتري سفید که از باد و طوفان وحشت دارد، جفت خود را گم مي کند. باد پائیزي او را به کنار 
ساحل دریا مي برد که در آنجا ملواني کشتي اش را گم کرده است. کبوتر سفید ناامید از آمدن جفتش 
توسط باد پاییزي به کنار عروسي که دامادش را گم کرده، اسبي که صاحبش را گم کرده، پسرکي 
که مادرش را گم کرده و... برده مي شود. وقتي باد بهاري دوباره کبوتر سفید را کنار ساحل مي برد، 

او جفتش را مي بیند.
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72. جهازي، ناهید. بازوي ستاره دريايي. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  بیمه، حوادث، داستان هاي حیوانات

چكیده: یكي از موضوعاتي که خوب است از کودکي آموخته شود، بیمه و ضرورت آن است. 
کتاب »بازوي ستاره  دریایي« از مجموعه  »بیمه براي کودکان« به موضوع بیمه و فایده هاي آن 
مي پردازد. در این کتاب درباره  بیمه »حوادث دانش آموزي« و شرایط آن توضیحي داده شده است؛ اگر 

دانش آموزي عضوي از بدنش آسیب ببیند، بیمه گر هزینه هاي درمان او را متقبل مي شود.

73. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: بازي جديد نادي. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته: خورشید 
خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  صداها، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: کودکان در قالب قصه مي توانند مهارت هاي زندگي اجتماعي را بیاموزند. در کتاب »بازي 
جدید نادي« مي خوانیم: »نادي دلش مي خواهد بازي کند، اما همه کار دارند و نمي توانند با او 
همراهي کنند. نادي بازي با صداها را کشف مي کند و مدت ها سرگرم آن بازي مي شود«. در این 

بازي کودکان با صداهاي مختلف آشنا مي شوند.

74. ریز، لزلي. کوچه ي هاپوها: بازي كنیم، شاد باشیم. ملیحه یوسفي. تهران: ناریا، 1393، 
93 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي حیوانات، مهارت هاي زندگي، حل مشكل

چكیده: بچه ها هر چه بزرگ تر مي شوند مي آموزند مشكالتشان را حل کنند. کتاب »کوچه ي 
هاپوها« مجلدي است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابي جداگانه به چاپ رسیده است. 
هاپوها در هر قصه با مشكلي روبه رو مي شوند و مي کوشند آن را حل کنند. مخاطب این قصه ها 

مي آموزد چگونه به شیوه هاپوها، او هم مشكلش را حل کند.
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75. اوژن. بازي هاي المپیك حشرات. کلر ژوبرت. تهران: امیرکبیر، 1392، 32 ص، بیاض
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده:  کتاب حاضر، دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان عده اي ورزشكار 
با اتوبوس به محل مراسم بازگشایي بازي هاي المپیك مي روند. در راه اتوبوس خراب مي شود و 
ملخي ورزشكاران را به المپیك حیوانات »ترمیتیا« دعوت مي کند. اتوبوس و ورزشكاران به اندازه 
حشرات کوچك مي شوند. ورزشكاران در مسابقه با حشرات شكست مي خورند، اما به مفاهیم 

پرمعنایي دست مي یابند.

76. براون، پیتر. باغ بي انتها. شیرین صفایي مولوي. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 
1392، 36 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم و سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، طبیعت، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »باغ بي انتها« داستاني است با موضوع اجتماعي براي کودکان. در این داستان سعید 
پسربچه اي است که در شهري خشك و بي روح زندگي مي کند. او در حال گردش به گیاهاني 
برمي خورد که به حال خود رها و کاماًل پژمرده شده اند. او شروع به رسیدگي به گیاهان مي کند. 
گیاهان شادب و سرسبز مي شوند و تا دورترین نقاط شهر پیش مي روند و شهر بي روح به شهري 

سرسبز و زیبا تبدیل مي کند.

77. مشهدي رستم، فاطمه. باغبان و فرشته ى آه. تهران: منادي تربیت، 1392، 16 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: این داستان ماجراي باغبان فقیري است که در همسایگي تاجر ثروتمندي زندگي مي کند. 
روزي مرد فقیر آهي مي کشد و آرزوي داشتن دانه اي براي کاشتن مي کند. »فرشته آه و کاش« به 
دیدار او مي آید و آرزوي او را برآورده مي کند. خیلي زود دانه به درخت نارنج با میوه اي فراوان تبدیل 
مي شود. باغبان که به فرشته قول داده نسبت به اشك و آهي بي اعتنا نباشد، قول خود را فراموش 

مي کند با تجربه هاي جدید و عبرت آموز مواجه مي شود.
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78. حق پرست، نورا. مجموعه قصه هاي راه بهتر: بال هاي فرشته. مشهد: به نشر، 1392، 24 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، آموزش اخالق

چكیده:»بال هاي فرشته« دربردارنده پنج داستان کوتاه با این عنوان هاست: »بال هاي فرشته«، 
»یك اشتباه«، »مداِد سارا«، »صلوات«، »من بزرگ تر هستم!« در این مجموعه، در قالب داستان 
کوتاه و روایتي از ائمه اطهار)ع(، کودکان با مضامین اخالقي و اجتماعي از قبیل نگهداري از طبیعت، 

مسخره نكردن مردم، قضاوت، عیب جویي و... آشنا مي شوند.

79. پاتر، هلن بیت ریكس. باني خرگوشه. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: در این داستان، باني خرگوش کوچكي است که با اقوام خود زندگي مي کند. روزي او 
پسرعمویش پیتر را ناراحت مي بیند. پیتر موقع رفتن به باغ آقاي َمك ِگِرگور توسط او تعقیب شده و 
کفش و ُکتش را جا گذاشته بود. آقاي َمك ِگِرگور آن ها را به مترسك باغ پوشانده بود. باني به همراه 

پیتر براي برداشتن کفش و کت به باغ مي روند و درگیر ماجراهاي فراواني مي شوند. 

80. وایبرو، این. بپر باال. شیما شریفي. تهران: نقش گستران سرمدي، 1393، 32 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، شمارش عددها

چكیده:  موفرفري پسر کوچك و تنهایي است. او سوار ماشین خود به نام »بیب بیب« مي شود. 
در مسیر راه حیواناتي از قبیل موش، گوسفند، مرغابي، و ... هم سوار ماشین او مي شوند و موفرفري 

را از تنهایي درمي آورند. در این کتاب  کودکان با شمارش اعداد و صداي حیوانات آشنا مي شوند.
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81. برنشتاین، استن/ برنشتاین، جان. بچه دار شدن مامان خرسه. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  تولد نوزاد، مهارت هاي زندگي، داستان هاي حیوانات

چكیده: ذهن کنجكاو کودکان همواره در پي یافتن علت و منشأ پدیده هاست. کتاب »بچه دار شدن 
مامان خرسه« از مجموعه  »کتاب هاي سفید« در همین زمینه فراهم آمده است و به موضوع بچه دار 
شدن مادران مي پردازد. کودکان با خواندن این کتاب اطالعاتي درباره  محل رشد بچه در بدن مادر، 

به  دنیا آمدن او و دختر یا پسر بودن بچه به دست مي آورند.

82. خداجو، فروزنده. بچه هاي سرزمین گربه. مشهد: به نشر، 1393، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان، ادبیات کودکان

چكیده: »بچه هاي سرزمین گربه« که جغرافیاي سرزمین ایران را در قالب داستان به شكل مستقل 
روایت مي کند، داستان جادوگري به نام »موتو موتو« است که به زمین مي آید تا بچه ها را بدزدد و 

به سرزمین خودش ببرد. مخاطب کتاب کو دکان دبستاني و راهنمایي است.

83. جفرز، سوزان. برادر عقاب، خواهر آسمان. فواد نظیري. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1393، 30 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات نوجوانان، محیط  زیست، سرخ پوستان آمریكاي شمالي

چكیده: در سال هاي میانه دهه 1850، دولت آمریكا تصمیم مي گیرد سرزمین سرخ پوستان شمال 
غرب آمریكا را از این مردم درمانده بخرد. رئیس قبایل سرخ پوست، فرماندهي صلح جوست که با 
زبان بومي در مقام پاسخ گویي به آن ها برمي آید. در بخشي از سخنان او مي خوانیم: »هر تكه این 
زمین براي ما مقدس است هر برِگ سوزنِي کاج، هر ساحِل شني، هر پاره ِمه، درون جنگل تاریك، 

هر مرغزار، و هر حشره زمزمه گر، اینان همه مقدس اند در خاطره مردماِن ما.«
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84. جیمز،  سایمن. برسد به دست معلم عزيزم. محبوبه نجف خاني. تهران: آفرینگان، 1391، 
28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  زندگي نهنگ ها، داستان آموزشي، ادبیات کودکان

چكیده: در این کتاب، کودکان با دختربچه اي به نام امیلي آشنا مي شوند که در تعطیالت تابستان 
نامه  امیلي به معلمش  متوجه مي شود، توي حوض خانه شان یك نهنگ آبي زندگي مي کند. 
مي نویسد و از او مي خواهد اطالعاتي درباره نهنگ ها به او بدهد. آن ها در مدت تعطیالت تابستان 
با هم چند نامه رد و بدل مي کنند و معلم او را با زندگي نهنگ ها آشنا مي سازد. تا اینكه امیلي خبر 

خوش حال کننده اي به معلمش مي دهد و ... .

85. قاسم نیا، شكوه. قصه اي که دوستش دارم: بزي كه بود و بزي كه نبود. تهران: پیدایش، 
1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: در این داستان بزي مغرور، در خیال خود، با بز دیگري که وجود ندارد شروع به رقابت 
مي کند. با اینكه بز رقیب اصاًل وجود ندارد، اما بز مغرور در خیاالت خود با او مي جنگد و سرانجام با 

دست و پاي زخمي و شاخي شكسته میدان را ترک مي کند.

86. حسن زاده، فرهاد. من+شیمپالو+جي جور: بفرمايید پیراشكي شیمپالو!. تهران: چكه، 
1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان ایراني، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

و  قوانین  خود  براي  او  تنهاست.  غالباً  و  است  کوچكي  پسر  روزبه  داستان،  این  در  چكیده: 
ضرب المثل هایي مي سازد. طبق قانون اول او: کسي اجازه ندارد حق دیگري را بخورد. روز تولد 
روزبه، او از پدر و مادرش یك آهنگ پخش کن- پخشانه- هدیه مي گیرد. مرد شماره یك بدجنس 
و کثیف، پخشانه او را به خیال اینكه خوردني است، برمي دارد و روزبه براي گرفتن آن درگیر ماجراي 

فراواني مي شود.
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87. حسن زاده، فرهاد. من+شیمپالو+ جي جور: بگذار بروم مدرسه، شیمپالو!. تهران: چكه، 
1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: جلد سوم از مجموعه »من + شیمپالو + جي جور« دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي 
است. در این جلد روزبه در اولین روز مدرسه توسط شیمپالو، مرد بدجنس و کثیف ترسانده مي شود. 
این خالف قانون سوم روزبه است که: »هیچ کس حق ندارد کسي را بترساند.« روزبه به اتفاق 
اسباب بازي خود، تصمیم مي گیرد درس خوبي به شیمپالو بدهد. او و جي جور با نقشه اي سر راه 

شیمپالو قرار مي گیرند و او را به سزاي عملش مي رسانند.

88. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: بگومگوي نخ و سوزن. تهران: 
قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان آموزنده، قصه  مصور، ادبیات کودک و نوجوان، پروین اعتصامي

چكیده: کتاب حاضر، جلد چهارم از مجموعه  »قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي« دربردارنده          
داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان سوزن مغروري که به همراه نخ در خیاط خانه اي 
زندگي مي کند، به خودستایي مي پردازد و از قدرت خود تعریف مي کند. مداراي نخ با او به جایي 

نمي رسد تا اینكه طي ماجرایي، سوزن به ضرورت وجود نخ براي دوخت ودوز پي مي برد.

89. اندرسن، هانس کریستین. قصه هاي ماندگار: بلبل. شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 1391، 
36 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، مطالعه و سرگرمي

داستان  این  در  است.  فاخر«  آثار  ماندگار،  »قصه هاي  مجموعه  از  دوم  جلد  »بلبل«  چكیده: 
مي خوانیم که در سال هاي دور امپراتوري در زیباترین کاخ جهان در چین زندگي مي کند. باغ کاخ 
داراي زیباترین گل ها و درختان بود و چیزي که بیش از همه زیبایي هاي مردم را به باغ مي کشاند، 
نغمه  دل انگیز بلبلي بود که به طور آزادانه به آوازخواني مشغول بود. وقتي امپراتور از وجود ارزشمند 
بلبل باخبر مي شود، او را در قفسي در کاخ قرار مي دهد. اما بلبل میل دارد آزاد باشد و همین موضوع 

باعث رخدادهاي جالبي مي شود.
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90. بزرگي، اعظم. بلوطي كه برگ هايش را قورت داد. تهران: شرکت انتشارات علمي و 
فرهنگي، 1392، 30 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، سختي و دردسر

چكیده: در این داستان درخت بلوط کوچولویي به نام چتري هر روز بزرگ تر مي شود. او دوست 
دارد که پرنده ها البه الي شاخه هایش النه درست کنند. روزي چتري خبر آمدن پاییز را مي شنود. 
او براي اینكه برگ هاي سبز خود را از ریخته شدن و زرد شدن توسط باد پاییزي دور کند، نقشه اي 

مي کشد و خود را دچار دردسر مي سازد.

91. بلید، آدام. نبرد هیوالها: بلیز، اژدهاي يخ. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 112 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان ترسناک، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نبرد هیوالها« و شش گانه طلسم »آوانتیا«، دربردارنده داستاني 
تخیلي است. در این داستان بِلِیز، اژدهاي یخ در سرزمین تابستاني آتشفشاِن »استونوین« را دچار 
سرمایي کشنده کرده است. مالول جادوگر بِلِیز را فرستاده است تا تالش تام را براي نجات پدرش 
متوقف کند. تام براي نجات پدر از سرما، و همچنین به دست آوردن تكه هاي بعدي طلسم آوانتیا، 

وارد مبارزه با بِلِیز مي شود و ماجراهاي مرگ آوري را تجربه مي کند.

92. ابراهیمي، جعفر. شیرین تر از قند: بوس بابا بزرگ. تهران: پیدایش، 1393، 14 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  پیري و احترام، داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب از مجموعه »از قند شیرین تر« در بردارنده داستاني با موضوع اجتماعي، درباره 
پدربزرگ هاست. »عینك بابابزرگ«، »بابا بزرگ و آینه«، »اتاق بابابزرگ«، »بابابزرگ و آسمان«، 
»بابابزرگ و برف«، »بوس بابابزرگ«، »بابابزرگ و خاله بهار« عنوان هاي داستان ها هستند. در 
این داستان ها، کودکان با خصوصیات بابابزرگ ها و روش ارتباط با آن ها و احترام به بزرگ ترها 

آشنا مي شوند.
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93. تامپسون، کالین. به سوي روياها. پروین علي پور. تهران: مدرسه، 1391، 32 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  خیال پردازي، داستان تخیلي، داستان کودکان

چكیده: »خیال پردازي« در کودکان یكي از عوامل مهم رشد خالقیت و پرورش استعدادهاي نهفته 
در کودک است. جهت دادن به رؤیاها باعث مي شود که کودکان در آینده بتوانند رؤیاهاي خود را 
تحّقق بخشند و گامي در جهت رشد و سعادت خود و جامعه بردارند. کتاب مصور حاضر دربردارنده  

داستاني تخیلي است که براي کودکان و با همین هدف تدوین  شده است. 

94. حق پرست، نورا. مجموعه قصه هاي راه بهتر: به شیريني قند. تهران: به نشر، 1392، 24 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، آموزش اخالق

چكیده: این کتاب از مجموعه »قصه هاي راه بهتر« حاوي چند داستان کوتاه با این عنوان هاست: 
»به شیریني قند«، »هدیه مینا«، »بي بي جان«، »یك کاسه آش اضافي«، »بزرگ ترها، کوچك ترها«. 
در این کتاب، در قالب داستان و ارائه روایتي از ائمه معصومین)ع( و اولیاي الهي، کودکان با نكات 
اخالقي و اجتماعي همچون همكاري و کمك کردن به دیگران، قناعت و صرفه جویي، نیكوکاري، 

رعایت حقوق دیگران، و مهرباني با کوچك ترها و احترام به بزرگ ترها آشنا مي شوند.

95. جونز، تري. به ماه دست بزن. امیر مهدي حقیقت. تهران: چكه، 1393، 120 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، ادبیات کودکان، آموزش زبان فارسي

چكیده: سومین جلد از مجموعه »قصه هاي خوش حال« حاوي 12 قصه با عنوان هایي چون »قلندر 
پیر شبگرد«، »توبي قلقلكي«، »گربه اي با دو دم«، »شاه پرنده«، »اسب رقاص«، »مك و میك« 
و »به ماه دست بزن« است. در داستان »به ماه دست بزن«، پادشاهي تصمیم مي گیرد برج بلندي 
بسازد که وقتي روي آن مي ایستد، دستش به ماه برسد. معمار مخصوص پادشاه مي گوید سنگ کافي 
براي ساختن چنین برجي نداریم و صدراعظم مي گوید طالي کافي براي ساختن آن وجود ندارد. اما 

پادشاه به هیچ کس توجهي نمي کند و درصدد برنامه ریزي براي ساختن چنان برجي است که ... .
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96. استاد حسن معمار، اصغر. بهار چشمان تو. تهران: کتاب ابرار، 1393، 68 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:  رمان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: در این داستان، محمد جواني متین و فهمیده است. او پدر و مادري مهربان و برادري به  
نام طاهر دارد. وقتي محمد بعد از پنج سال دوري از خانواده و کار در بندر به زادگاهش »رحیم آباد« 
باز مي گردد، با مرگ مادر بر اثر زایمان مواجه مي شود. نوزاد تازه متولد شده، زینب به کمك یكي 

از همسایگان بزرگ مي شود.

97. اسماعیل پور، نازنین. بیدار شو كرم كوچولو. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، دوستي، ادبیات کودکان

چكیده: کرم کوچكي به تنهایي در جنگلي زندگي مي کند. روزي براي پیدا کردن دوستي به 
 جست وجو مي پردازد و با کفشد وزک، سنجاقك، پروانه و... روبه رو مي شود. هیچ کدام با کرم کوچك 
دوست نمي شوند. اما خیلي زود به مفید بودن کرم کوچولو که کرم شب تاب است پي مي برند و 

دوستي خود را با او شروع مي کنند.

98. صلواتیان، محمدحسین. داستانهایي از مثنوي طاقدیس: پادشاه خوب. تهران: منادي تربیت، 
1393، 28 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  حكایت، ادبیات کودک و نوجوان، مثنوي طاقدیس

چكیده: »پادشاه خوب« دربردارنده چند حكایت بازنویسي شده به نثر ساده از »مثنوي طاقدیس« اثر 
مالاحمد نراقي )1245- 1185(با این عنوان هاست: »اول، وسط، آخر«، »گردوهاي مفت«، »خیك 
چسبان«، »تیزپنجه«، »پادشاه خوش حال«. در حكایت پادشاه خوش حال، پادشاه ستمگر و مغرور 
عاشق دستور دادن است. سرانجام مردم او را عزل مي کنند. بعدها پادشاه مسئول مستراح مي شود و 

مردم در این زمینه از دستور او اطاعت مي کنند و او از این وضعیت راضي و خوشحال است.
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99. راستي، مجید. قصه اي که دوستش دارم: پادشاهي كه كشورش را گم كرد. تهران: 
پیدایش، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »قصه اي که دوستش دارم«، دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي 
است. در این داستان پادشاهي تمام کشورش را در یك بقچه جا مي دهد و آن را با خود به هر جا 
مي برد. کالغي نیز از دور مراقب پادشاه است. گاهي پادشاه بقچه اش را مي گشاید و به امر  و نهي به 
خدمتكاران و سربازان و کارکنان دیگرش مشغول مي شود. این موضوع ادامه مي یابد تا اینكه کالغ 

با پاره کردن بقچه، باعث به وجود آمدن اتفاق هاي تازه اي مي شود.

100. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: پالي پري سرگرمي. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: اشباح خبیث به دستور »جك فراست« کیف هاي جادویي پریان را دزدیده اند تا آن ها نتوانند 
در جشن هزارمین سالگرد سلطنت پادشاه و ملكه پریان شرکت کنند. »کریستي« و »ریچل« به 
جست وجوي کیف مي پردازند. در این جلد آن دو به دنبال کیف جادویي »پالي« پري سرگرمي 

مي گردند تا او بتواند بازي ها و سرگرمي هاي مخصوص جشن را برگزار کند.

101. حبیبي، حامد. شب هزارودوم: پاياني براي يك داستان و دو داستان ديگر. تهران: 
چكه، 1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  هزار و یك شب، داستان تخیلي، افسانه هاي عامه، ادبیات کودکان

چكیده: این کتاب یكي از دفترهاي مجموعه 10 جلدي »شب هزار و دوم« است که براي کودکان 
تدوین شده است. مجموعه اي است رنگي و مصور به صورت روایت طنزآمیز که در ادامه  قصه هاي 
هزار و یك شب نوشته شده است. قصه  از آنجا آغاز مي شود که شهرزاد قصه گو به درخواست پادشاه 
در شب هزار و دوم قصه  جدیدي را شروع مي کند و مانند داستان هاي هزار و یك شب، از دل هر 

قصه، داستاني جدید آغاز مي شود. 
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102. کوپه، بنویت. پرستوهاي زيبا. رضا خیرآبادي. تهران: تسلیمي، 1393، 20 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، حفظ محیط زیست، پرنده مهاجر، مرداب، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه کتاب هاي »تام و روباهش« به موضوع حفاظت از طبیعت، 
مرداب ها و پرندگان مهاجر اختصاص دارد. در این داستان تام به همراه روباهش، منتظر پرستوهاي 
بهاري است. مردي با بالون به همراه چهار پرستوي خسته و گرسنه به زمین مي نشیند. مرد تام را 
از مضرات دخالت بشر در طبیعت، از بین بردن مرداب ها، مشكالت کم آبي و... آگاه مي کند و براي 

حفظ محیط زیست و کمك به جانوران و پرستوها پیشنهاداتي به او ارائه مي دهد.

103. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: پرل پري ابر. دبیري، شادي. تهران: زعفران، 1393، 
56 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، قصه پریان، ادبیات جهان، پري ابر

چكیده: »پِرل پري اِبر« جلد دهم از »جادوي رنگین کمان« و دربردارنده داستاني تخیلي است. 
در این داستان، اشباح خبیث پر نرم و لطیف پري ابر، پِرل را دزدیده اند و او را دچار دردسر کرده اند. 

کریستي و ریچل به دنبال پر جادویي پِرل مي گردند، آن را مي یابند و به پرل کمك مي کنند.

ادبیات  تاریخ  پژوهشي  موسسه  تهران:  قاییني.  زهره  پرنده قرمز.  آسترید.  لیندگرن،   .104
کودکان، 1393، 44 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان هاي مصور، ادبیات جهان

چكیده: »پرنده قرمز« دربردارنده داستاني با موضوع کودکان فقیر و یتیم است. در این داستان خواهر 
و برادري به نام آنا و متیو که پدر و مادر خود را از دست داده اند، براي زندگي نزد کشاورزي به روستاي 
»میرا« مي روند. کشاورز کارهاي سختي به آن ها واگذار مي  کند. متیو و آنا که آرزوي به مدرسه رفتن 

دارند، با رفتن به مدرسه درمي یابند که آنجا نیز سختي هاي بسیاري را باید متحمل شوند. 
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105. سیدعلي اکبر، سیدنوید. پريزادان درخت سیب. تهران: افق، 1393، 80 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا پنجم
كلمات كلیدى:  افسانه هاي ملل، داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: پادشاهي سه پسر دارد، اما هیچ دختري در آن سرزمین وجود ندارد که عروس پسرهاي 
پادشاه شود. روزي پیرمردي سه دانه سیب به پادشاه مي دهد. اگر پسران پادشاه در عرض سه روز 
بتوانند از دانه ها، درخت و سیب هاي رشد کرده از تخم مراقبت کنند و صاحب عروسان زیبایي 
مي شوند. پسران به  ترتیب از درخت رشد کرده مراقبت مي کنند. و در شب سوم، شاهزاده خورشید، 
کوچك ترین پسر پادشاه با وجود حوادث ناگوار، از سیب روي درخت مراقبت مي کند که ناگهان... .

106. کراس، جین. پسر پرانرژي. تهران: دانژه، 1393، 40 ص، بیاضي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، کم توجهي در کودکان پرتحرک، بیش فعالي

چكیده: »پسر پرانرژي« ماجراي پسري به نام کامیاب است که دچار اختالل کم توجهي همراه با 
بیش فعالي است. در این داستان مشكالت و چالش هاي این کودکان، با زباني ساده، علمي و دقیق و 
همچنین راهكارهایي براي زندگي بهتر و غلبه بر این اختالل و چگونگي همكاري والدین و مربیان 
با این کودکان ارائه شده است. مطالعه این اثر به کودکان 6 تا 12 ساله و همچنین والدین و مربیان 

توصیه شده است.

107. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: پسري كه غول را كشت. تهران: طالیي، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان پیامبران، داستان مصور مذهبي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد هشتم از مجموعه »قصه هاي خدا« دربردارنده داستاني با موضوع 
مذهبي است. در این جلد داستان زندگي حضرت داوود)ع(، ویژگي هاي اخالقي او، جنگ طالوت با 
جالوت ستمگر و مهارت داوود در شكست جالوت و... با هدف آشنا کردن مخاطب کودک و نوجوان 

با قصص قرآني بیان شده است.
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108. بومون، امیلي. ماشین بازي: پلیس مي شوم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، مشاغل، پلیس

چكیده: کتاب حاضر، جلد ششم از مجموعه »ماشین بازي« است. هدف این مجموعه آشنا کردن 
کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل است. در این جلد محدودیت شغل پلیس، اهداف، ابزارهاي مورد 

استفاده، وظایف، حیطه مسئولیت و... پلیس در قالب بازي هاي کودکانه معرفي شده است.

109. فریكام، نیكو. پنبه شاهزاده خانم موش ها. تهران: سازوکار/ نقش شمسه، 1392، 36 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان دوزبانه، داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي به صورت دوزبانه فارسي و انگلیسي 
براي کودکان و نوجوانان است. در این داستان، پنبه، همستري طالیي رنگ و کوچك است که در 
یك قفس زنداني و غمگین است و به روزهاي خوش گذشته، خانواده، دوستان و آزادي اش فكر 
مي کند. روزي سه موش خاکستري به او خوراکي مي دهند و لُپ هاي پنبه بزرگ مي شود. موش هاي 
خاکستري پنبه را آزاد مي کنند و در مقابل آزادي، از او مي خواهند در لُپ هایش غذاي آن ها را از 

دست گربه صاحب خانه به انباري شان ببرد.

110. صابري، منصوره. پنج انگشتي و مدادرنگي ها. تهران: منادي تربیت، 1392، 28 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، داستان تخیلي

چكیده: »پنج انگشتي مدادرنگي ها« دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. این کتاب با هدف 
آشنا کردن کودکان با رنگ ها، شكل ها و تقویت قوه تخیل آن ها تهیه شده است. در این داستان 
مداد رنگي ها از جعبه مداد رنگي بیرون مي آیند و همراه دستي به نام پنج انگشتي وارد دنیاي عددها، 

شكل ها، اندازه ها و ... مي شوند. 
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111. بابایي، فرزانه. پولك هاي چوبي. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 
28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  کاردستي با چوب، سرگرمي، داستان کودک

چكیده: در کتاب مصور حاضر روش ساخت پولك هاي چوبي براي کودکان آموزش داده شده 
است. پولك هاي چوبي از شاخه  درختان تازه هرس شده ساخته مي شوند و کودکان مي توانند با 
استفاده از نیروي تخیل و خالقیت خود، تصاویر زیبایي را بر روي آن ها ایجاد کنند. نگارنده  کتاب 
براي هر تصویر از پولك هاي چوبي، داستانكي نیز ساخته است. این اثر با هدف پرورش استعداد و 

خاّلقیت کودکان تدوین شده است.

112. کینگ، درن. پیتر پنگوئن قهرمان. مرجان دارابي. تهران: چكه، 1392، 96 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، داستان پنگوئن ها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده چند داستان کوتاه درباره پنگوئن هاست. داستان ها مربوط به 
پنگوئني به  نام پیتر، قهرمان پنگوئن هاست که از زبان پنگوئني به  نام پانكي تعریف مي شود. 
عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »پانكي«، »خانه عجیب و غریب پیتر«، »پنگوئن هاي قالبي«، 
»ماهي گیري با منقار«، »تله گردو«، »خرس قطبي گرسنه«، »باال رفتن از میله پرچم«، »آدم برفي 

خنده دار«، »پیست اسكي«.

113. شیخي، مژگان. قصه هایي از امام رضا )ع(: پیراهن يادگاري. تهران: قدیاني، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  سوغاتي، امام رضا، داستان هاي مذهبي

چكیده: در کتاب »پیراهن یادگاري« از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام رضا )ع(«، داستاني 
درباره سوغاتي بردن را مي خوانید. محتواي کتاب، داستاني مذهبي و به زبان کودکانه درباره توجه 

امام رضا)ع( به این موضوع است. 
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114. رضایي کهریز، بهروز. پیري كه جوان شد. تهران: طالیي، 1393، 16 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان هاي مذهبي، ایوب پیامبر، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این جلد از مجموعه »قصه هاي خدا«  دربردارنده داستاني درباره ایوب)ع( است. در این 
داستان مي خوانیم: ایوب پیامبر)ع( همیشه شكرگزار خداوند بود. او ثروت و فرزندان زیادي داشت و 
همیشه به نیازمندان کمك مي کرد. روزي او تمام ثروت، فرزندان خود، و سالمتي اش را از دست داد 
و با وجود این، به شكرگزاري به درگاه خداوند ادامه داد و خداوند دوباره ثروت، سالمتي و فرزندان 

زیادي به او عطا کرد.

115. زنگیان، فرزانه. پیغام بادبادك. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1391، 24 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک نوجوان، نیایش، صمیمیت در خانواده

چكیده:کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي است. در این داستان طاها پسر کوچكي 
است که مادرش بیمار شده است. طاها به همراه پدر براي سالمتي مادر دعا مي کنند. طاها روي 
بادبادک سفیدش دعا براي سالمتي مادر خود را مي نویسد و آن را در آسمان به پرواز در مي آورد 
تا خداوند ببیند. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان با خداوند و نیایش با او و صمیمیت در خانواده 

تهیه شده است.

116. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: پیغام گرگ به سگ گله. تهران: 
قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان فارسي، اشعار پروین اعتصامي، قصه تصویري ادبیات کودکان

چكیده: کتاب »پیغام گرگ به سگ گله« جلد دهم از مجموعه »قصه هاي تصویري از پروین 
اعتصامي« است. در این داستان سگ گله بسیار وفادار و مراقب گله و چوپان است. گرگي حیله گر 
مدت هاست که در پي فرصتي براي شكار گوسفندي است. وقتي به نتیجه نمي رسد، توسط کالغي 
پیغامي به سگ گله مي رساند تا او را از بدذاتي و دندان هاي تیز و قدرتش بترساند. سگ گله در پاسخ 

به پیغام گرگ چیزهایي مي گوید که براي همیشه گرگ را از فكر ترساندن سگ گله دور مي کند.
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117. باباخاني، خسرو. پیمان شكني. تهران: دانش نگار، 1392، 48 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان هاي فارسي، عهد و پیمان، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش مهارتهاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده  داستاني با موضوع پیمان شكني است که براي کودکان و نوجوانان 
تدوین شده است. در این داستان ماجراهاي تابستان خواهر و برادري نقل شده که با تابستان هاي 
سال هاي پیش متفاوت است. چند ماه پیش دایي بچه ها غیب شده است. بچه ها از رفتارهاي 
مشكوک پدر و مادر و بقیه حدس مي زنند که اتفاقي افتاده است. آن ها کنجكاو مي شوند و مي  کوشند 
تا از ماجرا سر دربیاورند. در همین روزها و شب ها، مادربزرگ هم براي بچه ها داستان آدم و حوا و 
پیمان شكني آن ها را نقل مي کند. بچه ها پس از ماجراهاي فراوان و فهمیدن علت غیبت دایي و 

مخفي بودن آن راز، پي به مفهوم واقعي عهد و پیمان مي برند.

118. کاظمي، ناهید. تا سه  نشه بازي  نشه. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، بیمه، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: جلد حاضر از مجموعه »بیمه براي کودکان«، دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي با 
محوریت آشنایي با بیمه است. در این داستان اسفندیار، وقتي به همراه پدر با کامیون به مسافرت 
مي رود، در اثر تصادفي زخمي مي شود. تمامي هزینه ها توسط »بیمه شخص ثالث« پرداخت مي شود 

و اسفندیار و برادرانش، با کارکرد بیمه شخص ثالث و مزایاي آن  آشنا مي شوند.

119. شعبان نژاد، افسانه. قصه ها و تصویر ها: تاالپ... سیب افتاد. تهران: پیدایش، 1393، 12 
ص، خشتي کوچك

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  شناخت حواس، داستان هاي آموزنده، رنگ ها

چكیده: از طریق قصه مي توان به کودکان آموزش داد. کتاب »تاالپ سیب افتاد« از مجموعه 
قصه ها و تصویرها، مي کوشد در ضمن داستان، کودک را با حواس پنج گانه آشنا کند. مخاطب 
با خواندن این داستان درباره رنگ هاي اصلي نیز مي آموزد و با چند حیوان و صداهاي آن ها نیز 

آشنا مي شود.
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120. ساوتگیت، ویرا. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: تام بندانگشتي. علي کاشفي 
خوانساري. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  تام بند انگشتي، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: در این داستان زن  و شوهري صاحب پسر کوچكي به اندازه یك بند انگشت مي  شوند. نام 
او را »تام بند انگشتي« مي گذارند. تام در کارها با ترفندهایي به پدر کمك مي کند، اما روزي براي 

ماجراجویي به همراه دو مرد مي رود و درگیر ماجراهاي فراواني مي  شود.

121. برنشتاین، استن/ برنشتاین، جان. خانواده خرس ها: تأثیر بد. سعید مادح خاکسار. تهران: 
موزون، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، مهارت هاي زندگي، دوستي، ادبیات کودکان

چكیده: در این داستان خرس خواهر به خانه بهترین دوستش لیزي دعوت مي شود. لیزي عالوه  بر 
خرس خواهر، چند دوست خود را نیز دعوت کرده است. خرس خواهر که لیزي را فقط دوست خود 
مي داند، از لیزي خشمگین مي شود و خانه آن ها را ترک مي کند. خرس خواهر در آن روز با میراندا 
ماس که به  تازگي به محله آن ها آمده، دوست مي شود. آن وقت اتفاقاتي رخ مي دهد که دوستي آن ها 

بیشتر مي شود و میراندا ماس نیز به جمع دوستان خرس خواهر مي پیوندد.

122. لیتل، جسي. فروشگاه عروسك هاي جادویي: تدي جادويي من. تهران: شهر قلم، 1392، 
40 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: »تدي جادویي من« از مجموعه »فروشگاه  عروسك هاي جادویي«، دربردارنده داستاني 
با موضوع تخیلي و جادوگري است. ویلو و فردي خواهر و برادري هستند که در فروشگاه جادویي 
عمه سوزي با عروسك هایي که هرکدام به دوستي مخصوص احتیاج دارند، ماجراهایي را تجربه 
مي کنند. ویلو و فردي در حالي که براي وقت گذراني لب دریا در فروشگاه اسباب بازي عمه سوزي 
لحظه شماري مي کنند، با خبر مي شوند که تدي، عروسك جادویي به کمك احتیاج دارد و ویلو و 

دوستانش وارد عمل مي شوند تا به او کمك کنند.
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123. بومون، امیلي. ماشین بازي: تراكتور مي رانم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  آشنایي کودکان با کار، داستان مصور، بازي آموزشي، ادبیات کودکان

چكیده: پیتر تراکتور زیبایي دارد. او هر روز بعد از بررسي تراکتور، سوار آن مي شود، به مزرعه 
مي رود و با تراکتور خود کارهاي الزم، از جمله شخم زدن زمین را انجام مي دهد. کتاب حاضر، با 
هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل مختلف و در این جلد با کارهایي که توسط تراکتور 

انجام مي پذیرد، تهیه شده است.

124. صلواتیان، محمدحسین. داستانهایي از مثنوي طاقدیس: تلخ و شیرين. تهران: منادي 
تربیت، 1393، 28 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  حكایت، ادبیات کودک و نوجوان، مثنوي طاقدیس

چكیده: کتاب حاضر شامل حكایت هاي بازنویسي شده به نثر ساده براي کودکان از »مثنوي 
طاقدیس« اثر مالاحمد نراقي )1245- 1185 ه. ق(است. عنوان  حكایت ها عبارتند از: »کوه بوق«، 
»تلخ و شیرین«، »پرواز شتر«، »ته چاه«، »گاهي سهم الدین«. در حكایت تلخ و شیرین آمده است: 
لقمان حكیم غالم اربابي بود. روزي ارباب میوه هایي به لقمان مي دهد و لقمان آن ها را با اشتها 

مي خورد. وقتي ارباب از تلخ بودن میوه ها آگاه مي شود، به معرفت و قدرداني لقمان پي مي برد.

125. طاقدیس، سوسن. ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه: تو سرماي زمستون سوسكي 
و راز پنهون. تهران: ذکر، 1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  شعر، افسانه، داستان مصور، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده افسانه اي همراه با شعر است. در این کتاب، خانوم سوسكي و آقا 
موشه در سرماي زمستان چیزي را براي خوردن پیدا نمي کنند و با توافق هم، به خانه آدم ها مي روند 

تا زمستان را در آنجا بگذرانند که درگیر حوادث تازه اي مي شوند.
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126. شامي، آیلین. تو كي هستي؟!. تهران: هنر آبي، 1391، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم و سوم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودک و نوجوان، طبیعت

چكیده:  این داستان زندگي برگي است که خود را نمي شناسد و نمي داند کیست. او که قباًل زندگي 
خوبي داشته، با تغییر رنگ و حالت، از دوستان جدا شده است و دیگر خود را نمي شناسد. روزي با 
رودخانه به گفت وگو مي نشیند و رودخانه به او کمك مي کند تا دلیل زرد شدن، ُمردن و دوباره متولد 

شدن خود را بفهمد.

127. هلمور، جیم. ماجراهاي اسب راه راهي: تو كي هستي اسب راه راهي. مژگان شیخي. 
تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  شب، قصه، اسباب بازي

چكیده: کودکان معمواًل درباره  شب و رازهاي درون آن اظهار نگراني مي کنند. کتاب »تو کي 
هستي، اسب راه راهي؟« اولین جلد از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي اسب راه راهي« به بیان 
موضوع شب و ماجراهاي درون آن مي پردازد. وقتي همه خواب اند و همه جا تاریك است، اتفاقات 
عجیب و غریبي مي افتد. مخاطب این کتاب قصه اي درباره  اسباب بازي  ها و دوستي آن ها مي خواند.

128. کاظمي، الهام. توتو، مرغ ممتاز شماره يك. مشهد: به نشر، 1392، 40 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان، داستان مصّور، داستان تخیلي

چكیده: »توتو، مرغ ممتاز شماره یك«، دربردارنده داستاني تخیلي است. در این داستان »توتو«، 
مرغ ممتاز شماره یك از سالن تخم گذاري صنعتي، در حالي که خود را براي مسابقه کارگر پرکار سال 
و گذاشتن بیش ترین تخم در روز آماده مي کند، روزي به حیاط کارخانه مي رود و صداي جوجه ها 
را مي شنود. آرزوي او براي داشتن جوجه، او را وامي دارد که چهار تا از بهترین تخم هایش را دور از 
چشم رئیس به گربه سیاه و خاک آلودي به نام »گوش پیچ« بسپرد تا از آن ها مراقبت کند تا تبدیل 
به جوجه شوند. گوش پیچ گیج از این ماجرا منتظر است تا »تي تیش«، گربه مؤدب و تمیز به نزد او 

بیاید و درباره تخم ها تصمیم بگیرند.
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129. ابراهیمي، جعفر. شیرین تر از قند: تولد بابا بزرگ. تهران: پیدایش، 1393، 14 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، پیري و احترام، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: این جلد از مجموعه »از قند شیرین تر«، دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه، با موضوع 
اجتماعي درباره پدربزرگ هاست. عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »اسب سفید من و بابا بزرگ«، 
»دوش بابا بزرگ«، »گوشواره و ساعت«، »حرف هاي یواشكي من«، »شیرین مثل قند«، »بازي 
چتر و باران« و »رنِگ آب رودخانه«. در این داستان ها که به ماجراهاي نوه اي به نام پیوند با بابا 
بزرگش اختصاص دارد، کودکان با خصوصیات و ویژگي هاي پیري و پدربزرگ ها و نحوه تعامل با 

آن ها توأم با احترام و لذت آشنا مي شوند.

130. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: تولدت مبارك خانم خرسه!. آمنه امیرخاني. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: کودک، دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  تولد، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: کودکان در قالب قصه مي توانند مهارت هاي زندگي اجتماعي را بیاموزند. در کتاب »تولدت 
مبارک خانم خرسه«، بیست و دومین جلد از مجموعه » قصه هاي نادي«، مي خوانیم: »روز تولد 
خانم خرسه رسیده است و نادي مي خواهد هدیه مناسبي براي او تهیه کند. نادي چند هدیه آماده 
مي کند، اما دغل و کلك آن ها را خراب مي کنند. نادي باید در این باره که با آن ها چگونه برخورد 

کند، تصمیم بگیرد«.

    
131. قدیر محسني، عباس. توي شكم اين گرگ چه خبر است؟. تهران: امیرکبیر، 1392، 

32 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات

چكیده: این کتاب دربردارنده چند داستان کوتاه با موضوع تخیلي است. در داستان توي شكم این 
گرگ چه خبر است؟ گرگ مادربزرگ و شنل  قرمزي را درسته قورت مي دهد. آن ها در شكم گرگ 
زندگي جدیدي را شروع مي کنند و از گرگ مي خواهند که وسایل الزم آن ها را قورت بدهد. گرگ 
از ترس بي خوابي و غوغاي مادربزرگ و شنل قرمزي به خواست آن ها عمل مي کند. در ادامه با به 
وجود آمدن حوادثي از خوردن آن ها پشیمان شده و در پي چاره برمي آید تا آن دو را از شكمش 

بیرون بیاورد.
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132. مالمحمدي، مجید. قصه هایي از امام صادق )ع(: جام شیشه اي و معجزه. تهران: 
قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا  ششم

كلمات كلیدى:  ادعاي پیامبري، امام صادق)ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: پیامبران انسان هایي وارسته و محبوب بوده اند. به همین سبب، در طول تاریخ، انسان هاي 
زیادي به دروغ خود را پیامبر معرفي کرده اند تا مردمان ساده لوح را طرفدار خود کنند. در کتاب 
»جام شیشه اي و معجزه« از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام صادق)ع(«، در قالب داستاني 
به زبان کودکانه، ماجراي یكي از این پیامبران دروغین را مي خوانید که مي خواهد خود را خالق و 

پیامبر معرفي کند.

133. افسانه هاي ملل براي کودکان: جانوران اين جا و آن جا. رویا خویي. تهران: محراب قلم، 
1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان، داستان هاي ملل

چكیده: این حاوي 10 قصه از ملل مختلف با محوریت جانوران براي کودکان است. داستان 
»گرگ و هفت بزغاله« از این قرار است که بزي هفت بزغاله دارد. به جنگل مي رود تا براي آن ها 
غذا بیاورد. به بزغاله ها مي سپارد که مواظب خود باشند و گول گرگ را نخورند. اما گرگ با حیله و 
مكر به سراغ بزغاله ها مي آید و شش بزغاله را فریب مي دهد و مي خورد،  در حالي  که کوچك ترین 
بزغاله خودش را داخل ساعت پنهان مي کند. پس از برگشتن مامان بزي و به کمك او بزغاله ها از 

شكم گرگ نجات مي یابند.

134. سنداک، موریس. قصه هاي ماندگار: جايي كه وحشي ها هستند. شهاب الدین عباسي. 
تهران: مهاجر، 1391، 40 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد ششم از مجموعه »آثار فاخر، قصه هاي ماندگار« به نام »جایي که وحشي ها هستند« 
به داستاني تخیلي از موریس سنداک )تولد: 1928م( اختصاص دارد. در این داستان »مكس« پسر 
بازیگوشي است که مادرش او را وحشي صدا مي زند. شبي مكس لباس هاي گرگي اش را مي پوشد 
و شروع به شیطنت مي کند. او سر از مكاني در مي آورد که پر از جانوران وحشي است. جانوران او 
را به عنوان پادشاه خود انتخاب مي کنند. اما در ادامه ماجراهایي رخ مي دهد که مكس به مفاهیم 

دیگري به جز شیطنت و وحشي گرایي ها پي مي برد.
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135. مالمحمدي، مجید. قصه هایي از امام صادق )ع(: جدال در محله. تهران: قدیاني، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا  ششم

كلمات كلیدى:  دعوا کردن، کمك کردن، داستان هاي مذهبي

چكیده:  در آیین اسالم، بارها به مسلمانان یادآوري شده است که از دعوا کردن با یكدیگر 
بپرهیزند. امامان ما و یارانشان نیز همواره مراقب این رفتار بوده اند. در کتاب »جدال در محله« از 
مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام صادق)ع(«، در قالب داستاني به زبان ساده براي کودکان، 
ماجراي دعواي دو مسلمان را مي خوانید که یكي از یاران امام به نام مفضل متوجه آن دو مي شود و 

مي کوشد اختالف آن ها را حل کند.

136. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: جزمین پري هديه. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان حادثه اي، داستان مصور، قصه هاي پریان، ادبیات کودکان

چكیده:  این کتاب جلد بیست و یكم از مجموعه »جادوي رنگین کمان«، و دربردارنده داستاني 
با موضوع تخیلي و پریان است. در این داستان جشن خیاباني در سرزمین پریان برگزار شده است. 
جك فراست پرجادویي جزمین، پري هدیه را دزدیده است. کریستي و ریچل به جست وجوي پر او 

مي پردازند تا او بتواند جشن را سروسامان دهد.

137. کوپه، بنویت. جزيره ي آبي. رضا خیرآبادي. تهران: تسلیمي، 1393، 20 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان آموزنده، داستان مصور، حفظ محیط زیست، ادبیات کودکان

درباره  داستاني  دربردارنده  روباهش«  و  »تام  کتاب هاي  مجموعه  از  آبي«  »جزیره  چكیده: 
محیط زیست و حفاظت از آن است. در این داستان تام به همراه لي ال، روباه مورد عالقه اش و 
به همراه بابو، کاپیتان گارد ساحلي به »جزیره الک پشت« مي روند. آن ها سعي مي کنند چند دزد 
مرجان و الک پشت را دستگیر کنند و در این ماجرا تام اطالعات مهمي درباره چگونگي حفظ دریاها 

و منابع آن و... کسب مي کند.
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138. شفیعي، شهرام. جزيره ي بي تربیت ها )جلد 3(. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 140 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  طنز فارسي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد سوم از کتاب 10 جلدي »جزیره بي تربیت ها« شامل داستاني با موضوع طنز و تخیلي 
است. کاخ سلطنتي بي تربیت ها سال ها پیش به موزه تبدیل شده است. در این موزه پادشاه، سرایدار 
کاخ شده است و ملكه آشپزخانه را مي چرخاند. دروازه بان، پسر یازده ساله موزه، به همراه خواهر 
هفت ساله اش »بابونه« براي بازدیدکنندگان چهارپایه مي گذارند و انعام مي گیرند و هر روز ماجراهاي 

جالب و هیجان انگیري را تجربه مي کنند.

139. شفیعي، شهرام. جزيره ي بي تربیت ها )جلد2(. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 154 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کودک، طنز، داستان هاي طنزآمیز فارسي

چكیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعه ده جلدي »جزیره بي تربیت ها« است که براي کودکان 
تدوین شده و دربردارنده داستان هاي طنزآمیز است. حكومت بي تربیت ها صد سال پیش در جزیره 
بي تربیت ها از بین رفته است. اما سازمان موزه هاي کشور به عموجان اجازه داده که هم سرایدار 
کاخ باشد و هم در آن پادشاهي کند. سال هاست که کاخ به موزه تبدیل شده و مردم براي تماشا 

به جزیره مي آیند. 

140. میرکیایي، مهدي. جشن آتش، علي پسر بويه. تهران: امیرکبیر، 1393، 20 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم و پنجم
كلمات كلیدى:  داستان تاریخي، ادبیات کودک و نوجوان، سرداران ایراني، آل بویه

چكیده:کتاب حاضر  به شرح مبارزات علي پسر بویه یكي از سرداران ایران اختصاص دارد. در حدود 
300 سال پس از مسلمان شدن مردم ایران، سلسله »عباسیان« ایران را مانند بقیه سرزمین هاي 
اسالمي در تصرف داشت. در همین  سال ها، علي پسر بویه که در دیلم و در شمال ایران زندگي 
مي کرد، علیه عباسیان و ظلم و ستم آن ها و عقاید خرافي آن از جمله آتش پرستي قیام کرد که شرح 

قیام هاي ایشان و دستاوردهاي آن ها را در این کتاب  مي خوانیم.
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141. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: جغد دانا و الك پشت. تهران: برف، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: کتاب حاضر، اقتباسي از کلیله و دمنه و دربردارنده داستاني آموزنده است. در این داستان دو 
مرغابي و الک پشت در برکه اي زندگي مي کنند. بعد از مدتي برکه خشك مي شود. وقتي مرغابي ها 
تصمیم مي گیرند به برکه پرآبي بروند، الک پشت با اصرار مي خواهد که مرغابي ها او را با خود ببرند. 
با نقشه جغد دانا، با استفاده از چوبي مرغابي ها الک پشت را با خود مي برند. جغد دانا با آگاهي از 
پرحرفي الک پشت، وقتي الک پشت به دلیل پرحرفي چوب را رها مي کند به کمك او مي شتابد و او 

را از مرگ نجات مي دهد. 

142. ساوتگیت، ویرا. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: جك و لوبیاي سحرآمیز. 
بیژن نامجو. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  لوبیاي سحرآمیز، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: در این داستان جك پسر تنبلي است که به اتفاق مادرش زندگي مي کند. آن ها به خاطر 
فقیر بودن، تصمیم مي گیرند گاو خود را بفروشند. قصابي گاو را مي خرد و به جاي پول لوبیاي 
سحرآمیزي به جك مي دهد. لوبیاها به سرعت رشد مي کنند و به درخت بزرگي تبدیل مي شوند. 
جك با باال رفتن از آن درخت به سرزمین عجیبي مي رسد. آن سرزمین متعلق به غول بدجنسي 

است که ثروت پدر جك را دزدیده است. 

143. صالحي، آتوسا. قصه هاي شاهنامه: جمشید. تهران: افق، 1393، 64 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان حماسي، داستان مصور، شاهنامه فردوسي

چكیده: کتاب حاضر حاصل بازنویسي قصه زندگي جمشید در شاهنامه ابوالقاسم فردوسي است. در 
این قصه حماسي، ماجراي زندگي و فرمانروایي جمشید، شاه ایران، فرزند تهمورث، و جنگیدن او با 
دیوهاي شرور، رویاهاي بزرگ او و تأثیر شهرسپ، وزیر تهمورث و خواهران جمشید، ارنواز و شهرناز 

در رسیدن به جمشید به آرزویش نقل شده است.
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144. مشتاق، مژگان؛ واثقي، بهروز. کودک و مهارت هاي زندگي: جنجال بزرگ در زمستان 
سرد. تهران: ابوعطا، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  آموزش اخالق، ادبیات کودکان، داستان پرورشي، مشاجره

چكیده: در این داستان سیاوش و ستاره همراه خانواده خود به روستاي »افرا« مي روند. سیاوش 
با دوست خود سهراب بر سر بودن یا نبودن ماهي کنار رودخانه با صداي بلند شروع به مشاجره 
مي کنند که با شنیدن قصه مادربزرگ درباره »دهكده زندگي« به چگونگي گفت وگوي صحیح و 

تبادل افكار پي مي برند.

145. بارلو، استیو/ اسكیدمور، استیو. جنگ طال. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 1391، 60 ص، 
پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان، ماجرجویي، بازي و سرگرمي، داستان ماجرایي

چكیده: قهرمان کتاب »جنگ طال« مخاطب است. خواننده کتاب ماجراجویي است که سفري 
را در ماه مه سال 1572 میالدي با تعدادي نیروي داوطلب و فرانسیس دریك آغاز مي کند و 
سرانجام به آب هاي اصلي اسپانیا مي رسد. در ساحل مخفي بندر لنگر مي اندازد و حمله اش را برضد 
اسپانیایي ها شروع مي کند. خواننده با هر انتخاب خود به قسمت متفاوتي از کتاب مي رود و مسیرهاي 

گوناگون و اتفاقات جالبي را تجربه مي کند.

146. میرکیایي، مهدي. جوانمردان صحرا یعقوب لیث. تهران: امیرکبیر، 1393، 20 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم و پنجم
كلمات كلیدى:  داستان تاریخي، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، یعقوب لیث

چكیده: یعقوب لیث پهلواني رویگر در سیستان بود. خلیفه عباسي حاکماني را در بخش هاي 
گوناگون ایران گمارده بود که به مردم ظلم و ستم مي کردند. یعقوث لیث با حاکمان سیستان 
مي جنگد و حكومت سیستان را بر عهده مي گیرد و به تدریج کرمان، فارس و... را به تصرف خود 
درمي آورد. اما وقتي آماده نبرد با خلیفه عباسي در بغداد مي شود، مرگ به او فرصت نمي دهد. برادرش 

عمرو جانشین او مي شود و به عدل  و داد حكومت مي کند.
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تهران: ذکر:  نادان.  جوجه خروس  براي کودکان:  پندآموز  ژاله. قصه هاي  راستاني،   .147
کتاب هاي قاصدک، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: در این داستان، جوجه خروس ناداني یك کالسكه اسباب بازي پیدا مي کند. او تصمیم 
مي گیرد با کالسكه به سفر برود. به  خاطر آزار و اذیتي که براي دیگران داشته است، هیچ کس 
حاضر به کشیدن کالسكه نمي شود تا اینكه دو گربه گرسنه با نقشه اي کالسكه او را مي کشند. جوجه 

خروس به نصیحت هاي اطرافیان گوش نمي دهد و گربه ها به خدمت او مي رسند!

148. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: جیرجیرك و عاقبت تنبلي. تهران: ذکر: 
کتاب هاي قاصدک، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: »جیرجیرک و عاقبت تنبلي« از مجموعه قصه هاي پندآموز براي کودکان، دربردارنده 
داستاني با موضوع مهارت هاي زندگي در ابعاد تربیتي ـ اخالقي است. در این داستان جیرجیرک 
تنبلي، مورچه را به خاطر زحمت فراوان و تهیه آذوقه براي زمستان سرزنش مي کند. زمستان فرا 

مي رسد و جیرجیرک از سرما و گرسنگي روزگار سختي را مي گذراند.

149. جونز، تري. قصه هاي خوشحال: چرا پرنده ها صبح به صبح آواز مي خوانند؟. امیر 
مهدي حقیقت. تهران: چكه، 1393، 118 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى:  داستان  تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: در داستان »چرا پرنده ها صبح به صبح آواز مي خوانند« آمده است: در روزگار خیلي دور، 
شاه و ملكه روشنایي دختردار شدند. این دختر قشنگ ترین موجود دنیا بود. وقتي چشم هایش را باز 
مي کرد، چشم هایش آن قدر روشن بود که دنیا پر از نور مي شد. بزرگ تر که شد، هرجا مي رفت، همه  

موجودات از دیدنش خوش حال مي شدند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي70

150. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: چري پري كیك. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان حادثه اي، داستان مصور، قصه هاي پریان، ادبیات کودکان

چكیده: »چري پري کیك« جلد پانزدهم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان«، دربردارنده  داستاني 
با موضوع تخیلي و پریان است. در داستان آمده است: جك فراست به کمك اشباح خبیث کیف هاي 
جادویي پریان میهماني، از جمله کیف جادویي، چري پري کیك را دزدیده است تا جشن هزارمین 
سالگرد سلطنت پادشاه و ملكه سرزمین پریان را خراب کند. کریستي و ریچل به جست وجوي کیف 

جادویي چري مي پردازند تا او بتواند کیك جشن را تهیه کند.

151. ماهوتي، مهري. چشم  به راه. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان، جنگ، نوجوانان

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده سه داستان کوتاه فارسي، براي نوجوانان و با موضوع جنگ و 
دفاع مقدس است. در داستان »چشم به راه« آمده: »مصطفي« نوجواني است که پدرش را در جنگ 
از دست داده و با مادرش زندگي مي کند. یك روز مانده به سال تحویل است و مصطفي و مادر براي 
عید خود را آماده مي کنند. »حسن«، دوست مصطفي است که پدر او نیز راهي جبهه شده و خبري از 
او نیست. حسن و مادرش اوضاع مالي خوبي ندارند و مي خواهند از آن محله بروند. مصطفي با دیدن 

اوضاع آشفته  حسن، فكري در ذهنش جرّقه مي زند و آن را با مادر مطرح مي کند. 

152. پناک،  دانیل. چشم گرگ. آْسیه حیدري شاهي سرایي. تهران: چكه، 1392، 88 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان آموزشي، حیات وحش، ادبیات کودکان، شكار حیوانات

چكیده: در این کتاب داستان گرگ یك چشمي آمده است که اینك در قفسي در باغ وحش قرار 
دارد. مقابل او پسرکي است که شب و روز چشمانش را به گرگ دوخته است و او را نگاه مي کند. یك 
چشم گرگ توسط آدم ها آسیب دیده است. گرگ از نگاه پسرک اذیت مي شود. بعد از آن پسرک یك 
چشم خود را مي بندد و با چشم دیگرش، نگاهش را به چشم گرگ مي دوزد. گرگ به پسرک نگاه 

مي کند و به یاد زندگي اش در آالسكا مي افتد که چه طور آدم ها به طور گروهي دنبال آن ها بودند .
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153. شیخي، مژگان. چوپان خواب،  گرگ بیدار. تهران: قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان آموزنده، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، پروین اعتصامي

چكیده: »چوپان خواب، گرگ بیدار«، جلد دوازدهم از مجموعه »قصه هاي تصویري از پروین 
اعتصامي« است. در این داستان مردي تنبل بعد از بیكاري زیاد، چند گوسفند مي خرد و به چوپاني 
مشغول مي شود. از آنجا که او نتوانسته است به تنبلي خود غلبه کند، گرگي از فرصت استفاده مي کند 

و بیشتر گوسفندهاي او را مي خورد و ... .

154. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: چوپان دروغگو. تهران: ذکر، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان، داستان مصور، آموزش اخالق

چكیده: »چوپان دروغ گو«، از مجموعه »قصه هاي پندآموز براي کودکان« دربردارنده داستاني با 
موضوع مهارت هاي زندگي در ابعاد تربیتي ـ اخالقي است. در این داستان چوپان براي سرگرمي 
خود، چندین بار فریاد مي زند گرگ آمد. مردم براي کمك به او مي شتابند و به دروغ گویي او پي 
مي برند. اما روزي که گرگي به گله مي زند، با شنیدن فریاد چوپان، هیچ کس به وي اطمینان 

نمي کند و گرگ گوسفندان او را مي َدرد.

155. حسن زاده، فرهاد. من+ شیمپالو+ جي جور: چه بويي داشت جوراب شیمپالو!. تهران: 
چكه، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان ایراني، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه »من+ شیمپالو+ جي جور«، دربردارنده داستاني با 
موضوع تخیلي است. در این داستان، روزبه براي خود قوانیني دارد. طبق قانون دوم او نباید به کسي 
تهمت زد. پدر روزبه، از وسایل دور ریختني دوران بچگي روزبه، براي او اسباب بازي جالبي به نام 
»جي جور« مي سازد. شیمپالو، مرد شماره یك بدجنس و کثیف، از راه مي رسد و ادعا مي کند که 
جي جور به وسایل او دستبرد زده و بعضي از آن ها را خراب کرده است. این موضوع باعث کشمكش 

بین آن ها مي شود و ماجرایي رخ مي دهد.
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156. لطفعلي، مریم. داستان هایي از ادبیات کهن: چهل  و  چهار داستان از كشكول شیخ 
بهايي. تهران: گوهر اندیشه، 1391، 88 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، کشكول شیخ بهایي، ادبیات کودک و نوجوان

است.  بهایي«  شیخ  »کشكول  از  داستان هایي  مجموعه  دربردارنده  حاضر،  کتاب  چكیده: 
عنوان داستان ها عبارتند از: »گواهي پرندگان«، »خدمتكار زیرک«، »داوري سوسمار«  و... در داستان 
داوري سوسمار، خرگوشي خرمایي پیدا مي کند. روباهي به زور خرمایي را از خرگوش مي گیرد. 
مشاجره و کتك کاري شروع مي شود. آن دو براي داوري نزد سوسمار طمعكار و فریبكار مي روند که 

به شیوه غیرعادالنه قضاوت مي کند و به این مشاجره پایان مي دهد.

157. طاقدیس، سوسن. قصه ها و تصویر ها: چي به چیه؟ كي به كیه؟. تهران: پیدایش، 1393، 
12 ص، خشتي کوچك

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، کنجكاوي، کشف کردن

چكیده: کودکان در قالب قصه مي توانند نكات بسیاري را بیاموزند. کتاب »چي به چیه؟ کي به 
کیه؟« با نشان دادن تصویرهایي، مخاطب را کنجكاو و مشتاق کشف ماجراي داستان مي کند. 
مخاطب این داستان مي تواند در خیالش کاراگاه شود تا از ماجراي مبهمي که منظور داستان است 

سردرآورد.

158. گلي، محمد. حاجي فیروز من. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1392، 24 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: این کتاب حاوي چند داستان کوتاه و تخیلي براي کودکان است. عنوان  داستان ها عبارتند 
از: »حاجي فیروز من«، »درخت من«، »چرا داستان نویس شدم؟«، »عینك«، »فراموشي«، »خانه 
شیشه اي من«، »آرزو«. در داستان »آرزو« دخترک کوچكي آرزو دارد که خداوند به او یك فیل با 
خرطوم بلند بدهد تا دست  و پاي پدر و مادر را با آن ببندد و آن ها به سرکار نروند و با او و خواهر و 

برادرانش کمي بازي کنند و وقت بگذرانند. 
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159. یوسفي، محمدرضا. حسني و هفت سیب سرخ. تهران: دانش نگار، 1392، 48 ص، 
رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم و چهارم

كلمات كلیدى:  داستان هاي فارسي، داستان تخیلي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حسني و هفت سیب سرخ دربردارنده  روایتي از داستان حسن کچل است و براي 
کودکان تدوین شده است. در این داستان آمده است: در روزگاران قدیم در خانه اي تنوري وجود 
داشت که مثل چاهي در دل زمین بود. حسن کچل رفته بود داخل تنور و بیرون نمي  آمد. حسن 
کچل چون کچل بود از تنور بیرون نمي آمد و به کوچه و محله نمي رفت. ننه حسني شب و روز 
غصه مي خورد و ناله مي کرد و از خدا مي خواست به حسني عقل بدهد تا دنبال کار و زندگي بگردد.

160. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: حیوان هاي باوفا. تهران: برف، 1392، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان

چكیده:  این داستان کوتاه و آموزنده از کلیله و دمنه اقتباس شده است. در این داستان میمون 
دام مي افتند.  به  گودال عمیق  در  مرد طالفروشي  و  بزرگ  ببري  ماري خطرناک،  بازیگوشي، 
رهگذري به نام روزبه هر چهارتاي آن ها را نجات مي دهد. حیوانات که به بدذاتي طالفروش پي 
برده اند، روزبه را از ادامه رابطه با او برحذر مي دارند، اما روزبه روزي به شهر مرد طالفروش مي رود. 

طالفروش براي او توطئه اي ترتیب مي دهد و باعث دستگیري او توسط سربازان پادشاه مي شود. 

161. خردور، طاهره. قصه هاي جورواجور: خار پشت و الك پشت. تهران: پیدایش، 1393، 
12 ص، خشتي کوچك

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى:  شناخت حیوانات، داستان هاي آموزنده، دوستي

چكیده: کودکان در قالب قصه مي توانند کمك کردن به یكدیگر را بیاموزند و از نتیجه آن لذت 
ببرند. کتاب »خارپشت و الک پشت« از مجموعه قصه هاي جورواجور، این موضوع را به قصه 
درآورده  است. الک پشت و خارپشتي با هم همسایه بودند. دلشان مي خواست با هم دوست شوند، اما 
راه آن را بلد نبودند. در پي یك اتفاق که یكي به دیگري کمك کرد، آن ها با هم دوست مي شوند.
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162. ایبد، طاهره. قصه اي که دوستش دارم: خاله پیره و خاله پیرتره. تهران: پیدایش، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، محبت و بخشش

چكیده: در این جلد از مجموعه »قصه اي که دوستش دارم«، خاله پیره از خاله پیرتره مي خواهد 
که خانه، باغچه و درختش را با خانه، باغچه و درخت کوچك تر او عوض کند. خاله پیرتره قبول 
مي کند. مدتي بعد، خاله پیرتره عصازنان به دیدن خاله پیره مي آید و در مقابل همه لطفش مي خواهد 
که خاله پیره، پیري اش را با خاله پیرتره عوض کند. خاله پیره قبول مي کند و پیري هاي آن دو با 

هم عوض مي شوند.

163. پوریا، سرور. خاله سوسكه كجا مي ري؟. تهران: فرشتگان، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  افسانه هاي عامه، ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده افسانه اي عامه، همراه با شعر براي کودکان و نوجوانان است. در 
این داستان پدر خاله سوسكه بیمار مي شود. نگراني پدر از تنها بودن و تنها ماندن خاله سوسكه 
است. وقتي خاله سوسكه پي به نگراني و آرزوي پدر مي بََرد، براي پیدا کردن یاري مهربان سفر 
مي کند و سرانجام آقاي موشي را براي همسري انتخاب مي کند. چون آقا موشي حاضر است جانش 

را در راه خاله سوسكه فدا کند.

164. حسن زاده، فرهاد. من+ شیمپالو+ جي جور: خاله شمسي كجاست، شیمپالو!. تهران: 
چكه، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستاني ایراني، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد هفتم از مجموعه »من+ شیمپالو+ جي جور«، دربردارنده داستاني با 
موضوع تخیلي است. در این داستان، روزبه براي خود قوانیني دارد. طبق قانون هفتم او نباید مزاحم 
ستاره شناسي کسي باشد. روزبه و »جي جور« تلسكوپي را به کمك پدر درست مي کنند تا به تماشاي 
ستاره ها بنشینند. شیمپالو تلسكوپ آن ها را براي پیدا کردن خاله شمسي خود برمي دارد و روزبه و 

جي جور را دچار دردسر مي کند.
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165. پاتر، هلن بیت ریكس. خانم جوجه تیغي. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان لوسي دختر کوچكي است که در یك مزرعه زندگي مي کند. او معمواًل 
دستمال هایش را گم مي کند. روزي سه دستمال جیبي و یك پیش بند او گم مي شود. لوسي به 
جست وجوي آن ها مي رود و به هر حیواني که مي رسد، درباره دستمال هایش مي پرسد. هیچ کس 
دستمال هاي او را ندیده است. لوسي در ادامه جست وجو به خانم جوجه تیغي مهرباني برمي خورد که 

دستمال هاي او را شسته و تمیز کرده تحویل مي دهد. 

166. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: خانه اي در بهشت. تهران: طالیي، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان پیامبران

چكیده: »خانه اي در بهشت«، جلد اول از مجموعه »قصه هاي خدا«، دربردارنده داستاني مذهبي 
است. در این جلد قصه  آفرینش آدم و حوا، زندگي شان در بهشت، چگونگي رانده شدن آن ها از 

بهشت، زندگي آن ها در زمین و... نگارش یافته است.

167. سید آبادي، علي اصغر. قصه هاي بز زنگوله پا: خانه ي خاله پیرزن دور نیست. تهران: 
منظومه خرد، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان، افسانه هاي عامه، خاله پیرزن

چكیده: قصه براي کودکان جالب و آموزنده است. بچه ها قصه را باور مي کنند و از آن درس 
مي گیرند. کتاب »خانه ی خاله پیرزن دور نیست«، دومین جلد از مجموعه کتاب هاي »قصه هاي بز 

زنگوله پا«، درباره داستان خاله پیرزن و حیواناتي است که در شب به خانه  او پناه مي آورند.
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168. مهاجراني، سید محمد. خانه ي خدا در كوچه ماست. تهران: مؤسسه علمي فرهنگي 
دار الحدیث، 1392، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  آموزش دیني، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، مسجد

چكیده: نام هاي داستان هاي کوتاه این مجموعه عبارتند از: »چه نام زیبایي! چه جاي زیبایي!«، 
»بهترین خانه؛ بهترین صاحب خانه«، »ستاره هاي زمین«، »بهترین جا«، »مجبوب ترین خانه ها«، 
»همسایه ها«،  مسجد«،  »قلب  متري«،  هزار  »کالس  دوستان«،  »گلستان  خودمان«،  »خانه 
»عبادت با پشتي!«، »چشم روشني«، »هدیه هاي خدا«، و ... در این داستان ها مخاطب کودک و 
نوجوان، در قالب داستان و بر اساس روایات و احادیث، با ویژگي هاي مسجد و اهل آن آشنا مي شوند.

169. برگرن، لیزا تاون. خدا تو را به ما داد. فیروزه کاتب. تهران: نقش گستران سرمدي، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  تولد، داستان هاي اخالقي، داستان هاي حیوانات

چكیده: کودکان همواره دوست   دارند بدانند از کجا آمده اند و چه اندازه براي دیگران ارزش  دارند. 
کتاب »خدا تو را به ما داد« از مجموعه اي سه جلدي، به این موضوع توجه کرده است. خرس 
کوچولو دوست دارد بداند از کجا آمده است و مادر برایش توضیح مي دهد که چگونه خدا او را به پدر 
و مادر داده است. خرس کوچولو رفته رفته در شكم مادر بزرگ شده، رشد کرده و در نهایت به دنیا 

آمده است. مامان و بابا خرس کوچولو را خیلي دوست دارند و او را معجزه  خدا مي دانند.

تهران:  کاتب.  فیروزه  دادي!.  بابا  من  به  كه  دارم  دوستت  خدايا  امي.  پارکر،   .170
نقش گستران سرمدي، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کودک و پدر، داستان هاي اخالقي، داستان هاي حیوانات

چكیده: کودکان پدرشان را قوي و شجاع مي دانند و او را دوست  مي دارند. کتاب »خدایا دوستت 
دارم که به من بابا دادي!« از مجموعه اي سه جلدي، به موضوع رابطه  پدر با کودک پرداخته است. 
شیر کوچولو خود را قهرمان مي داند، چون پسر یك پدر قهرمان است. پدر او از صبح تا شب کار 
مي کند و زحمت مي کشد، به حرف هاي پسرش گوش مي دهد، کارهاي زیادي بلد است و یك ذره 
هم نمي ترسد. شیر کوچولو مي داند که همه  باباهاي دنیا همین کارها را مي کنند و بچه هایشان را 

خیلي دوست دارند.
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171. پارکر، امي. خدايا دوستت دارم كه به من مامان دادي!. فیروزه کاتب. تهران: 
نقش گستران سرمدي، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى:  مادر و کودک، داستان هاي اخالقي، داستان هاي حیوانات

چكیده: کودکان مادر خود را از همه  داشته هایشان بیشتر دوست دارند. کتاب »خدایا دوستت دارم 
که به من مامان دادي!« از مجموعه اي سه جلدي، به این موضوع توجه کرده است. پاندا کوچولو 
مادرش را دوست دارد به خاطر بوسه هایش، الالیي هاي قشنگش، بازي هایي که با او مي کند، 

شكلك هایي که برایش درمي آورد و به خاطر آغوش گرم و نرمش.

172. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: خرچنگ نادان و پلیكان. تهران: برف، 
1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: این داستان اقتباسي از کلیله و دمنه است که به زباني ساده براي کودکان نوشته شده 
است. در این داستان خرچنگ و پلیكاني در برکه اي زندگي مي کنند. پلیكان پیر و گرسنه با استفاده 
از ناداني خرچنگ هر روز ماهي ها را با فریب دادن به بهانه نجات آن ها مي خورد. وقتي خرچنگ 
پي به نقشه پلیكان مي برد، او را به طریقي نابود مي کند و خود را به دلیل سادگي و ناداني اش و کشته 

شدن ماهي ها سرزنش مي کند. 

173. الندا، نوربرت. خرس كوچولو و درخت آرزوها. هانیه فكور. تهران: نقش گستران 
سرمدي، 1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، مهارت هاي اجتماعي، ادبیات کودک

چكیده: در این داستان، برتي خرس کوچكي است که به اتفاق برادرش، داداشي و مادرش زندگي 
مي کند. برتي از اینكه مجبور است اسباب بازي اش را به داداشش بدهد، عصباني است. او قهر مي کند 
و باالي درختي مي رود. روي آن درخت او پتو، کلوچه و فانوس پیدا مي کند، اما با وجود این، دلش 

براي داداش و مامان تنگ مي شود و به خانه نزد آن ها باز مي گردد. 
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174. ریز، لزلي. کوچه ی هاپوها: خرسُك پیدا كنیم. ملیحه یوسفي. تهران: ناریا، 1393، 24 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي حیوانات، مهارت هاي زندگي، حل مشكل

چكیده: بچه ها هر چه بزرگ تر مي شوند، مي آموزند که مشكالتشان را حل کنند. کتاب »کوچه 
هاپوها« مجلدي است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابي جداگانه به چاپ رسیده است. 
هاپوها در هر قصه با مشكلي روبه رو مي شوند و مي کوشند آن را حل کنند. مخاطب این قصه ها 

مي آموزد چگونه او هم مشكلش را به شیوه هاپوها حل کند.

175. اسپلمن، کرنلیا ماد. خرسي و حسودي. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  حسادت، داستان هاي تربیتي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: براي داشتن زندگي موفق، کسب مهارت هاي اجتماعي ضروري است. کتاب »خرسي و 
حسودي« از مجموعه »کتاب هاي سفید« به یكي از این مهارت ها که شناخت احساسات و کنترل 
کردن آن هاست، مي پردازد. در این ماجرا خرسي احساس حسادت را تجربه مي کند و در قالب قصه، 
درباره  آن براي کودکان صحبت مي کند. مخاطب با خواندن این کتاب مي آموزد احساسات خود را 

بهتر کنترل کند.

176. یوسف، عبدالتواب. خرگوش باهوش. غالمرضا امامي. تهران: امیرکبیر، 1392، 20 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: در این داستان مي خوانیم که روزي نهنگ بزرگ ترین حیوان دریا و فیل بزرگ ترین حیوان 
خشكي تصمیم مي گیرند با دوستي با هم بر جهان و همه  حیوانات جهان حكومت کنند. خرگوش 
باهوش و آزادي که شاهد پیمان دوستي و تصمیم آنهاست، با نقشه اي وارد ماجرا مي شود. او پیمان 

آن دو را باطل مي کند و حیوانات را از سلطه آن  ها نجات مي دهد.
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177. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: خرگوش باهوش و شیر نادان. تهران: 
برف، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: داستان حاضر اقتباسي است از کلیله و دمنه که موضوعي آموزنده را براي کودکان بیان 
مي کند. در این داستان جغد دانایي سال ها با عدالت بر حیوانات جنگل حكومت مي کند. روزي 
کفتاري محاکمه مي شود. کفتار در پي انتقام از جغد، با شیر ناداني دوست مي شود. شیر به جنگل 
مي آید و با زور حاکم مي شود. او به کمك کفتار هر روز به حیوانات حمله مي کند. حیوانات تصمیم 
مي گیرند هر روز یكي خوراک شیر شود. وقتي نوبت به خرگوش باهوش مي رسد، او با نقشه اي شیر 

را به سزاي عملش مي رساند و حیوانات جنگل را از شرش خالص مي کند. 

178. پریرخ، زهره. خرگوش دهمي. تهران: امیرکبیر، 1392، 64 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، خواب، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان ترمه براي به 
خواب رفتن شروع به شمارش خرگوش ها مي کند. وقتي به خرگوش دهمي مي رسد. خرگوش از 
صف بیرون مي پرد و ترمه به دنبال خرگوش مي رود. هرشب این بازي تكرار مي شود و ماجراهاي 
جالبي براي آن ها رخ مي دهد. کتاب، دربردارنده نكات مهمي درباره به خواب رفتن کودکان و غلبه 

بر بي خوابي، ترس از تاریكي و... است.

179. اسمالن، استیو. خرگوش كوچولو خرس را بیدار نكني!. شیما شریفي. تهران: شرکت 
انتشارات علمي و فرهنگي، 1391، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، ترس و شجاعت

چكیده: در این داستان حیوانات جنگل در فكر تدارکات میهماني هستند. ناگهان خرس بزرگ و 
هراس انگیزي از راه مي رسد و در کنده درخت پیري به خواب مي رود. حیوانات براي اینكه او را 
بیدار نكنند، در سكوت به برگزاري میهماني مشغول مي شوند. در این میان بادکنكي که خرگوش 
کوچك آن را باد مي ُکَند، مي ترکد و برخالف انتظار حیوانات، رویدادي خوشایند به وقوع مي پیوندد.
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مدرسه،  مي ره  خرگوش  کوچولو:  خرگوش  کتاب هاي  مجموعه  تریسي.  موروني،   .180
عاشق كالس و درسه. هانیه فكور. تهران: نقش گستران سرمدي، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  کالس و مدرسه، داستان هاي اخالقي، داستان هاي حیوانات

چكیده: مدرسه جایي است که کودکان در آن ، عالوه بر پیشرفت علمي، احساس احترام مي کنند، 
باال مي رود. کتاب  اجتماعي شان  رفتارهاي  و مهارت  را مي آموزند  از همدیگر  مراقبت  و  اتحاد 
»خرگوش مي ره مدرسه، عاشق کالس و درسه« از مجموعه چهار جلدي »خرگوش کوچولو«، 
به موضوع مدرسه و عالقه  به آن مي پردازد. خرگوش کوچولو عاشق مدرسه است. او در آنجا به  
حرف هاي خانم معلم گوش مي دهد و کلمه هاي جدید یاد  مي گیرد. همچنین درباره بازي، نقاشي، 

رایانه، حیوانات، بدن، نوشتن، خواندن و گیاهان نكاتي مي آموزد.

181. مارسدن، جان. خرگوش ها. مسعود ملك یاري. تهران: آفرینگان، 1393، 32 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان نمادین، مطالعه و سرگرمي، داستان مصور، ادبیات نوجوانان

چكیده:کتاب حاضر، دربردارنده داستاني تمثیلي براي نوجوانان، درباره تأثیر انسان بر محیط  زیست 
و هشداري به انسان ها براي مراقبت از محیط  زیست است. در چند نسل پیش خرگوش هاي زیادي 
از راه هاي دور و نزدیك وارد شهر شدند. آن ها خانه ساخته، بچه دار شدند و تمام شهر پر از خرگوش 
شده است. در نتیجه شهر سبز و خرم به سرزمیني پر از خرگوش تبدیل شده است که دیگر کسي 

یاراي بیرون راندن آن ها  از شهر را ندارد.

182. پاتر، هلن بیت ریكس. خرگوش هاي بازيگوش. رضا قهرماني. تهران: آبرنگ، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان، باني خرگوش و همسرش صاحب بچه هاي بازیگوش مي شوند. روزي بچه 
خرگوش ها در میان آشغال ها کاهوهاي گل داري پیدا مي کنند و با خوردن آن ها به خواب مي روند. 
آقاي مك ِگِرگور با فكر فروش خرگوش ها آن ها را داخل گوني مي گذارد و با خود مي برد. بین راه 
خرگوش ها توسط باني و همسرش و موش زیرکي نجات مي یابند و آقاي مك ِگِرگور و همسرش 

را در رسیدن به آرزویشان ناکام مي کنند.
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183. مك موالن، کیت. مدرسه نابودکنندگان اژدها: خطر! جادوگران مشغول كارند!. فرزانه 
مهري. تهران: آفرینگان، 1392، 126 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، تنبلي

چكیده: این کتاب که جلد یازدهم از مجموعه »مدرسه نابودکنندگان اژدها«، به شمار مي رود، 
دربردارنده داستاني آمریكایي با موضوع تخیلي و وحشت آفرین است. ویگالف و دوستانش، شاگردان 
مدرسه م. ن. ا، با اشتباه شدن ورد یك جادوگر، به اژدها تبدیل مي شوند و به سبب این موضوع 
اجازه ورود به مدرسه را ندارند. آن ها به ناچار تا باطل شدن طلسم، در مدرسه ننر ترین اژدها مي مانند؛ 

مدرسه اي که براي اژدهاهاي تنبل به دردنخور درست کرده اند

184. صلواتیان، محمدحسین. حكایاتي از مثنوي مولوي: خنده چشم بسته. تهران: منادي 
تربیت، 1393، 24 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  حكایت، داستان عرفاني، مثنوي مولوي، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »حكایاتي از مثنوي مولوي«، دربردارنده چند حكایت کوتاه با 
عنوان هاي: »سود سیلي«، »پیر و جوان«، »همدرد«، »مگس کش ابله«، »شترسوار موقت« و »خنده 
چشم بسته« است. در حكایت »خنده چشم بسته« خیاطان شهري به دزدي پارچه از مشتریان 
مشهور مي شوند. مردي با شنیدن دزدي خیاطان به آن شهر مي آید تا ثابت کند زرنگ تر از خیاطان 
است و آن ها نمي توانند پارچه او را بدزدند. مرد تازه وارد با پارچه نزد مشهورترین خیاط مي رود، اما با 

شنیدن داستان هاي خیاط فریب مي خورد و بیش تر از مشتریان دیگر پارچه هایش دزدیده مي شود.

185. قیومي، سمیرا. خنده هاي تربچه اي. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1391، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، دلتنگي

چكیده: در این داستان تربچه کوچكي براي اولین بار، با نور زیاد از زیر زمین بیرون مي آید. او 
احساس دلتنگي و تنهایي مي کند تا اینكه دختر کوچكي او را مي چیند. تربچه در کنار دخترک با 

ماجراهاي جالب و هیجان انگیزي مواجه مي شود و از دلتنگي بیرون مي آید. 
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186. صلواتیان، محمدحسین. حكایاتي از مثنوي مولوي: خواب اژدها. تهران: منادي تربیت، 
1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  حكایت، مثنوي مولوي، داستان مصور، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر، جلد پنجم از مجموعه »حكایاتي از مثنوي مولوي«، به بازنویسي حكایات 
مولوي با عنوان هاي: »رضایت االغ«، »مروارید سیاه«، »خطر عطر«، »شترسوار پشیمان«، »خواب 
اژدها« اختصاص دارد. در حكایت خواب اژدها، مارگیري در کوهستان اژدهاي یخ زده اي را مي یابد 
و با خود به شهر مي آورد؛ با فكر اینكه او مرده است. در شهر ریسمان را از دور اژدها باز مي کند و 
پارچه رویش را برمي دارد تا آن را به مردم نمایش دهد و پول جمع کند. اژدها در اثر تابش خورشید 

جان مي گیرد و خسارت جبران ناپذیري به بار مي آورد.

187. جام شیر، منصور. خوابش نمي بره. تهران: نگارینه، 1393، 16 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، خواب، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي و با محوریِت »وقت خواب« است. 
در این داستان، پسر کوچكي خوابش نمي برد. پدر و مادر با ارائه راه حل  هایي، به خصوص فكر کردن 

درباره کارهاي خوب و جبران کارهاي بد، به او روش به خواب رفتن را آموزش مي دهند.

188. مرزوقي، محمدرضا. خواب هاي پرقويي. تهران: امیرکبیر، 1391، 24 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، زندگي حیوانات

چكیده: در کتاب »خواب هاي پرقویي«، از مجموعه »قصه هاي تاالب«، مي خوانیم که ماني و 
خواهرش مینا توانایي حرف زدن و فهمیدن زبان پرنده ها را دارند. پدرشان مسئول نگهداري از تاالب 
انزلي و پرندگان است. مینا و ماني به اتفاق فرزندان خاله، پدرام و پریا، این بار با گونه اي از قو به نام 

»قوي گنگ« و ویژگي هاي آن، و ماجراهاي تازه اي مواجه مي شوند.
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189. حسن زاده، فرهاد. من+ شیمپالو+ جي جور: خواننده نسل جوان، شیمپالو!. تهران: 
چكه، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان ایران، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: جلد ششم از مجموعه »من+ شیمپالو+ جي جور« دربردارنده داستاني با موضوعي تخیلي 
است. در این داستان، روزبه براي خود قانون ششمي گذاشته است که طبق آن، وقتي کسي در حال 
هنرنمایي مثاًل آوازخواني است، هیچ کس حق مزاحمت ندارد. اما روزي که روزبه به همراه جي جور 
شروع به آواز خواندن مي کنند، شیمپالو از راه مي رسد و با ادا و اصول خود و مدعي بودن به آواز 

خواندن بهتر، باعث دردسر آن ها مي شود.

190. ملكي، مژگان. خوب ، بد كدام يك؟. تهران: مدرسه، 1392، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  داستان، صبر و حوصله، آموزش

چكیده: یادگیري خوب و بد توسط کودکان، یكي از دغدغه هاي اصلي والدین است. اینكه چطور 
به کودک خود آموزش دهیم که چه کاري درست است و چه کاري غلط، نیازمند صبر و حوصله و 
زمان و برخورد مناسب است. کتاب مصور حاضر، سومین دفتر از مجموعه  »خوب، بد، کدام  یك« 
است که براي کودکان تدوین  شده و به آموزش بهداشت شخصي در کودکان اختصاص  یافته است.

191. گیمن، نیل. خوشبختانه شیر. پري ناز نیري. تهران: افق، 1393، 124 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان انگلیسي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: در این داستان مادر خانواده براي ارائه مقاله اش درباره مارمولك ها به کنفرانسي مي رود 
و قرار است چند روز در خانه نباشد. مادر توصیه هاي الزم را به پدر، براي مراقبت از خانه و بچه ها 
مي کند. وقتي پدر که عاشق روزنامه خواندن و سربه هواست، براي خرید یك بطري شیر به مغازه 
سر خیابان مي رود و باز مي گردد، داستان هاي هیجان انگیز و غیر قابل باوري از خرید شیر و چگونگي 

مراقبت از آن تا خانه براي بچه ها تعریف مي کند.
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192. پاتر، هلن بیت ریكس. خیاط و موش ها. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، کریسمس، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان خیاط پیر و فقیري به همراه گربه اش در شهر »گلوسیستر« زندگي مي کند. او 
که خیاط ثروتمندان است، از تكه هاي باقي مانده از لباس آن ها براي موش ها لباس مي دوزد. اما روزي 
که قرار است خیاط لباس زیبایي به مناسبت روز کریسمس بدوزد، مریض مي شود. موش ها شروع به 

دوختن زیباترین کت و جلیقه مي کنند که باعث ثروتمند شدن پیرمرد خیاط مي شود. 

193. صلواتیان، محمدحسین. حكایاتي از مثنوي مولوي: داد از ته گلو. تهران: منادي تربیت، 
1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  حكایت، داستان عرفاني، مثنوي مولوي، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »حكایاتي از مثنوي مولوي«، دربردارنده هفت حكایت کوتاه با 
این عنوان هاست: »داد از ته گلو«، »شاعر ماهر«، »شیرنواز«، »داد بي محل«، »چاق و الغر«، »نیم 
من و یك سیر«، »مار بدمزه«. در حكایت »داد از ته گلو« دزدي وارد باغ پر از میوه اي مي شود. 
صاحب باغ و غالمش با دیدن او معترض مي شوند. دزد ادعا مي کند که باغ و میوه براي خداست و 
او نیز بنده خداست و صاحب باغ حق اعتراض ندارد. صاحب باغ به شیوه خود دزد، با توجه به اینكه 

چوب متعلق به خداست او را کتك مي زند و درس عبرتي به وي مي دهد.

194. خداوندي، نگین. داستان دوستي. تهران: سرمشق، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم و سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، دوستي

چكیده: این داستان با موضوع اجتماعي و دوستي کودکان، توسط سه تن از دانش آموزان نوشته و 
تصویرگري شده است. در این داستان، ماهان پسري است که به  دلیل ناتواني در راه رفتن با عصا و 
گاهي با ویلچر رفت وآمد مي کند. او از دوستي با بچه هاي هم سن وسال اجتناب کرده و خانه نشین و 
منزوي شده است تا اینكه مادر او را به مدرسه مي بود. طي ماجراهایي ماهان دوستاني پیدا مي کند 
و با بازي در نمایش مدرسه، به توانایي هاي خود پي مي برد، از انزوا خارج مي شود و روابط خود را با 

دوستان جدید گسترش مي دهد.
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195. محمدي، محمدهادي. داستانك  هاي خرگوش حكیم. تهران: موسسه پژوهشي تاریخ 
ادبیات کودکان، 1392، 140 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان هاي کوتاه ادبیات کودکان، داستان تخیلي، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده  12 داستان است که شخصیت اصلي همه  آن ها »خرگوش حكیم« 
است. عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »حكیم شدن خرگوش«، »چاره  آتش فشان«، »کشف آب نبات« 
و ... . داستان حكیم شدن خرگوش ماجراي خرگوش رعیتي است که همچون دیگر خرگوشان در 
کشتزارهاي شاه زورگو و بداخالق کار مي کند تا اینكه روزي پشه اي به گوش شاه زورگو مي رود و موفق 
 مي شود پشه را از کاخ بیرون کند  براي همین  لقب خرگوش حكیم را  مي گیرد و عضو دربار شاه مي شود.

196. محمدي، محمدهادي. داستانك هاي نخودي. تهران: موسسه پژوهشي تاریخ ادبیات 
کودکان، 1393، 144 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، داستان مصور، داستان هاي نخودي، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه اي از داستان هاي کوتاه با موضوع تخیلي است. عنوان  
داستان ها از این قرار است: »نخودي به زمین مي افتد«، »نخودي آینه ها را مي شكند«، »نخودي 
و کالغ« و ... در داستان »نخودي به زمین مي افتد«، یك نخودي شلوغ به همراه دیگر نخودها، 
در یك گردونك هندوانه زندگي مي کنند. روزي نخودک شلوغ آشي مي پزد و آن قدر مي خورد که 
شكمش بزرگ مي شود و جا تنگ تر مي شود. شاه نخودها به اتفاق دیگر نخودها نخودي شلوغ را به 

فضا پرتاب مي کنند. نخودي به زمین مي افتد و درگیر ماجراهاي فراواني مي شود.

197. سرشار، محمدرضا. داستان ها و افسانه هاي تاريخي و مذهبي براي كودكان و 
نوجوانان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 126 ص، جیبي 

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى:  داستان نویسي، ادبیات داستاني، داستان تاریخي دیني

چكیده: دفتر ششم از مجموعه »درباره ادبیات داستاني« به نقد و بررسي داستان ها و افسانه هاي 
درباره  مختصري  پیشینه  نخست  دارد.  اختصاص  نوجوانان  و  کودکان  براي  دیني  و  تاریخي 
داستان هاي تاریخي- دیني ارائه شده و سپس داستان تاریخي- دیني و انواع آن تبیین شده است. 
در ادامه فواید داستان هاي تاریخي- دیني براي کودکان و نوجوانان و مالحظاتي در مورد این 
داستان ها شرح داده شده است. در پایان نیز نمونه هایي از داستان هاي تاریخي مذهبي مناسب براي 

کودکان و نوجوانان آورده شده است. 
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198. کوخنویس، جین. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: دختر بندانگشتي. علي 
کاشفي خوانساري. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  بندانگشتي، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد دهم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا«، دربردارنده داستاني با 
موضوع تخیلي است. در این داستان زن جواني بعد از گذشت سال ها، آرزوي داشتن دختر کوچكي 
مي کند. پیرزني تخم گلي به او مي دهد. با کاشتن تخم گل ها، دختر کوچولویي رشد مي کند. زن جوان 
نام او را بندانگشتي مي گذارد. روزي قورباغه اي بندانگشتي را با خود مي برد تا با پسرش عروسي 
کند، اما پروانه اي بندانگشتي را نجات مي دهد. از آن به بعد بندانگشتي با ماجراها و شخصیت هاي 

جدیدي آشنا مي شود.

199. محبوبي، مجید. دختر روشني: زندگي نامه حضرت فاطمه زهرا )س(. قم: مؤسسه 
علمي فرهنگي دار الحدیث، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي، فاطمه زهرا )س(، زندگي نامه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »دختر روشني« داستاني با موضوع مذهبي است و به شرح زندگي حضرت فاطمه الزهرا 
)س(اختصاص دارد. در این کتاب ماجراي سرزنش پیامبر )ص( توسط جاهالن به   خاطر نداشتن 
پسر و آیاتي درباره آنان، جشن عروسي فاطمه )س(و علي )ع(، سجایاي اخالقي فاطمه زهرا )س(و 

اهمیت دادن او به حجاب، پرهیز ایشان از رو به رو شدن با نامحرم و... آورده شده است. 

200. مزارعي، الهام. دختر كوچولو، فرمانده سبیلو. تهران: افق، 1393، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان هاي جنگ، خیال پروازي کودکانه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: در این داستان پدِر دختر کوچولویي، در جنگ اسیر عراقي ها مي شود. دختر کوچولو در 
خیال خود، یك فرمانده خشن و زورگوي عراقي به  نام »سبیلو« خلق مي کند. او نقشه هاي خود 
را براي نجات پدر از زندان عراقي ها در خیال خود اجرا مي کند و درگیر ماجراهایي با سبیلوي 

وحشتناک مي شود. 
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دخترك كبريت فروش. شهاب الدین  اندرسن، هانس  کریستیان. قصه هاي ماندگار:   .201
عباسي. تهران: مهاجر، 1391، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان اجتماعي، ادبیات کودک و نوجوانان، فقر و تهیدستي

چكیده: جلد هشتم از مجموعه »قصه هاي ماندگار، آثار فاخر« با نام »دخترک کبریت فروش« 
دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي است. در این داستان دخترک کبریت فروش در آخرین شب 
سال کهنه مسیحیان براي فروش کبریت به خیابان مي رود. اما در پي حادثه اي کفش هاي خود را 
از دست مي دهد. او از سرما و گرسنگي کنج دیواري کبریت هاي خود را روشن مي کند تا گرم شود 

و سرانجام غرق در رویایي شیرین یخ مي زند.

202. طاقدیس، سوسن. دختري دارم، شاه نداره. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 68 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان، افسانه، پادشاه، آباداني

چكیده: کتاب حاضر در بردارنده  افسانه اي براي کودکان است. در خالصه  داستان آمده: »بیتا« تك 
دختر مردي است که هر روز آوازي برایش مي خواند. روزي دختر حاکم به بیتا حسادت مي کند. حاکم 
براي تحقیر بیتا او را براي کنیزي به قصر مي برد. در قصر شاه و ملكه و دختر و پسر شاه هر کدام 
به بهانه اي نقشه   قتل بي تا را مي کشند. اما بیتا با دوراندیشي و عقل خود عالوه بر جلب دوستي آنها 

با درخواست هایي از حاکم باعث آباداني سرزمین و خوشحالي مردمش مي شود.

203. روبینستاین، گري/ پت، مارک. کتاب هاي سفید: دختري كه هیچ وقت اشتباه نمي 
كرد. هایده کروبي تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  ادبیات نوجوانان، داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي، اضطراب

بر  با موضوع غلبه  از مجموعه »کتاب هاي سفید«، دربردارنده داستاني  کتاب حاضر  چكیده: 
اضظراب و پرورش اعتماد به  نفس است. در این داستان، بئاتریس، دختر دقیق و منظمي است و 
به همین دلیل مردم او را »دختري که اشتباه نمي کند« صدا مي زنند. تمام فكر بئاتریس این است 
که کمترین اشتباهي نكند تا اینكه ماجرایي رخ مي دهد و او به طرز فكر اشتباه خود پي مي برد و 

مي تواند به آرامش برسد.
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204. یولن،  جین. قصه هاي ماندگار: در پي شباويز. شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 1391، 
32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات نوجوانان، داستان آموزنده، داستان مصور

چكیده: »در پي شباویز« جلد هفتم از مجموعه »قصه هاي ماندگار، آثار فاخر« است. در این 
داستان، پدر و پسري در زمستان و در شبي سرد براي دیدن شباویز راهي جنگل مي شوند. در سكوت 
کامل، در مسیر پیدا کردن شباویز، آن ها به مفاهیم عمیقي چون آرامش، سكوت، شجاعت و رمز و 
راز طبیعت، و بیشتر از همه به معناي امید داشتن پي مي برند و خاطره اي به یادماندني از این گردش 

شبانه براي آن ها به جا مي ماند.

205. بارلو، استیو/ اسكیدمور، استیو. من قهرمانم: در جست و جوي مقبره. سعیدا، زندیان. 
تهران: قدیاني، 1391، 60 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان هاي انگلیسي، مطالعه و سرگرمي، داستان مخاطب محور، ادبیات کودک 
و نوجوان

چكیده: مجموعه کتاب هاي مصور »من قهرمانم«، دربردارنده  داستان هایي با محوریت مخاطب 
است که براي کودکان و نوجوانان تألیف شده است. قهرمان داستان ها در این مجموعه مخاطب 
است و در هر مرحله، پیشرفت داستان را انتخاب مي کند. در این دفتر، قهرمان داستان شكارچي 
گنجینه هاي باارزش است و باید مقبره  چنگیزخان را بیابد. او باید تصمیم بگیرد که به مغولستان سفر 

کند و گنجینه هاي داخل آن را کشف کند، یا راه دیگري را انتخاب کند.

206. بالیتون، انید. درخت بیسكويت و چند داستان ديگر. شادي دانشمند. اصفهان: 
نوشته، 1393، 104 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این کتاب در بردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه با موضوع تخیلي با این عنوان هاست: 
»درخت بیسكویت«، »اشتباهات پي درپي«، »یك نفر در مي زند«، »چوب جادویي- سرسري«، »قارچ 
سحر آمیز«، »بیلي و کوتوله« و ... . در داستان درخت بیسكویت آمده است: میكل کوتوله اي مهربان و 
فقیر است که در خانه ویرانه اي زندگي مي کند. او زمیني دارد که فقط سیب زمیني و کلم در آن مي کارد. 
روزي بزي باغچه اش را خراب مي کند، اما به خاطر مهرباني و فداکاري هاي میكل، او صاحب درخت 

بیسكویتي مي شود که مي تواند عالوه بر اینكه خود از آن مي خورد، مقداري را نیز هدیه دهد.
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207. وایلد، اسكار... ]ودیگران[ مجموعه کتاب هاي خواندني ها کم نیست: درخت سحرآمیز و 
دو داستان ديگر. اسمیرا سلیمي، معصومه سمیعي. تهران: فراي علم، 1393، 88 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان، زبان آموزي، مهارت خواندن

چكیده: کتاب حاضر در راستاي اهداف آزمون بین المللي پرلز که هر 5 سال یك بار توسط 
انجمن بین المللي ارزش یابي پیشرفت تحصیلي )IEA( برگزار مي شود، طراحي و تولید شده است. 
داستان هاي این مجموعه با تكیه بر متون فولكلور ملل مختلف، کودکان را با متون ادبي آشنا مي کند 
و به آن ها مي آموزد که هر چه پیرامون ماست، مي تواند باعث ایجاد جرقه اي در ذهن، جهت کسب 

تجربه و پیشرفت شود.

208. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: درخت سخنگو. تهران: برف، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: داستان آموزنده حاضر، اقتباسي از کلیله و دمنه است. در این داستان ممدو و کریم 
دوستان قدیمي هستند. کریم مردي مهربان است و بزرگ ترین عیبش نداشتن دوراندیشي و اعتماد 
زودهنگام است. روزي کریم و ممدو در خرابه اي صندوقچه اي پر از سكه پیدا مي کنند. آن ها از 
ترس راهزن ها، چند سكه را با خود مي برند و بقیه را پنهان مي کنند. روز بعد ممدو سكه هاي طال 
را مي دزدد و کریم را متهم مي کند. اما به کمك قاضي عادل و زیرک، ممدو به سزاي اعمالش و 

کریم به سكه هایش مي رسد.

209. توکلي، حمیدرضا. درختي كه دلش براي زمستان تنگ شد. تهران: بصیرت، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، امید

چكیده: در این داستان تخیلي، درختي توسط آدم ها بریده و به مترسكي وسط مزرعه تبدیل 
مي شود. او شاهد تغییر و تحوالت هوا و مزرعه است و در حالي که غمگین است با روییدن جوانه اي 

کوچك در کنار شالِ گردنش خوشحال و دوباره شاداب مي شود. 
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210. هانتر، نورمن. دردسر هاي شاهنشه. مهرداد، تهرانیان راد. تهران: حوا، 1392، 20 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي و طنزآمیز، مطالعه و سرگرمي، قصه  هاي انگلیسي، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب دردسرهاي شاهنشه، دربردارنده  داستاني تخیلي و طنزآمیز براي کودکان و نوجوانان 
است. این اثر یكي از دفترهاي مجموعه  »قصر پرهیاهو« است. داستان هاي قصر پرهیاهو در یك 
کشور پادشاهي مرموز به نام اینكریدیبالنیا، در خانواده اي سلطنتي مي گذرد نباب نالي پاپ نوشته 
بود که مي خواهد براي دیدار کوتاهي به این کشور بیاید و به همراه خود دو فرمانرواي مطلق مشرق 
زمین را مي  آورد. این دو فرمانروا توسط انجمن پادشاهان مشرق زمین به منظور گسترش آشنایي با 

غذاهاي غیر رایج و آداب و رسوم عجیب، جهت دیدارهاي خارج از کشور مأمور شده اند.

211. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: درسي كه لك لك به روباه داد. تهران: 
ذکر، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چكیده:کتاب حاضر، جلد پنجم از مجموعه »قصه هاي پندآموز براي کودکان«، دربردارنده داستاني 
آموزنده در ابعاد تربیتي- اخالقي است. در این جلد، روباهي کنار مزرعه اي خانه دارد. او هر روز با 
نقشه اي در پي اذیت و مسخره کردن دیگران است تا اینكه سرانجام، لك لك بعد از آزاري که از 

روباه مي بیند، تصمیم مي گیرد درس عبرتي به روباه بدهد و او را متوجه رفتارش کند.

212. شیخي، مژگان. دفترچه خاطرات يك كالغ. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 
88 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، داستان مصور، زندگي کالغ، ادبیات کودکان

چكیده:کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان، قارا کالغي است 
که با یك شكارچي پیر به  نام داراب خان زندگي مي کند. داراب خان به  دالیلي دیگر به شكار نمي رود 
و خاطرات خود را مي نویسد. روزي قارا هم تصمیم مي گیرد خاطرات خود را بنویسد. او خاطرات 
خود را از اولین روز تولد، اولین قارقار و پرواز، سفرها، آشنایي با داراب خان، شیطنت ها و ماجراهاي 

زندگي اش شرح مي دهد.
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213. هولر، فرانتس. دكتر پاركینگ. رکسانا سپهر تهران: نیستان، 1393، 64 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: داستان حاضر، ماجراي مردي است به  نام پارکینگ که دکتراي ادبیات دارد. او به شهر 
جدیدي وارد مي شود و با ورودش اتفاق هاي عجیبي رخ مي دهد. مثاًل شهر پر از مگس مي شود. 
بعد از مدتي پس از تحقیقات دکتر پارکینگ، مردم پي مي برند که مگس ها به  خاطر سنگسار شدن 
عطاري به  دلیل تجویز نادرست گیاهان دارویي جمع شده اند. سرانجام شهر با راهنمایي هاي دکتر 

پارکینگ از شر مگس ها خالص مي شود.

214. کشاورزي آزاد، مرجان. قصه اي که دوستش دارم: دمت را كوتاه كنم؟. تهران: پیدایش، 
1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  قصه هاي تخیلي، داستان هاي حیوانات، ترس

چكیده: بچه ها داستان هایي با موضوع ترس و ترسیدن را دوست دارند؛ مخصوصاً اگر ترس از 
سوسك باشد. کتاب »دمت را کوتاه کنم« از مجموعه »قصه اي که دوستش دارم«، داستاني درباره 
یك سوسك است که احساس مي کند حیوانات دیگر از او مي ترسند. نویسند ه این کتاب اعتقاد دارد 

که ترسیدن نشانه ترسو بودن نیست.

215. لزیگ، تئو. دندان. فیروزه کاتب. تهران: نقش گستران سرمدي، 1393، 40 ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  دندان، فایده هاي دندان، مراقبت از دندان

چكیده: دندان عضوي از بدن بعضي موجودات از جمله انسان  است که براي نگه داري و مراقبت از 
آن باید نكاتي را آموخت. کتاب »دندان« درباره  ارزش و اهمیت دندان هاست. مخاطبان این کتاب 
در قالب داستان و در طي فعالیت هایي مثل نقاشي و مشاهده  حیوانات مي آموزند که انسان ها دو 
گونه دندان دارند. دندان هاي شیري مي افتند و جاي آن ها 32 دندان دائمي درمي آید که باید مراقب 

باشیم نشكنند یا پوسیده نشوند.
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216. جهازي، ناهید. دندان هاي كوسه ماهي. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش بیمه، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »بیمه براي کودکان«، دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي بیمه 
حیوانات است. در این داستان، کوسه  کوتوله بر اثر گاز زدن سنگي به جاي ماهي، دندان هایش را 
از دست مي دهد کوسه کوتوله براي درست کردن دندان هایش از دیگران کمك مي خواهد و ناامید 
نزد مادر مي آید. مادر به او بیمه نامه درماني مي دهد و کوسه  کوتوله با استفاده از بیمه دندان هایش 

را درست مي کند.

217. باتلر، م.کریستینا. دو ببر شجاع، زير نور ماه. هانیه فكور. تهران: نقش گستران سرمدي، 
1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، زندگي ببرها، تجربه هاي جدید

چكیده: در قلب جنگل سبز، دامبر و آمبر، دو ببر کوچكي که تازه به  دنیا آمده اند، کم کم از مادر 
چیزهایي یاد مي گیرند تا به ببرهایي شجاع و قوي تبدیل شوند. روزي مادر به شكار مي رود و آن دو 
را تنها مي گذارد. مادر دیر برمي گردد و دامبر و آمبر در جست و جوي او با ماجراهایي مواجه مي  شوند 

که تجربه هاي جدیدي را به آن ها مي آموزد.

218. باتو، اریك. دو پرنده. رکسانا سپهر. تهران: مبتكران، 1393، 32 ص، بیاض 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى:  داستان حیوانات، دوستي

چكیده: کودکان دوست دارند درباره  زندگي حیوانات بیشتر بدانند. کتاب »دو پرنده« ماجراي زندگي 
پرنده اي است که پرواز کردن بلد نیست، اما پرنده   دیگري با او همراه مي شود، با آواز خود او را شاد 

مي کند، پرواز را به او مي آموزد و در کشف دنیاي اطراف و زندگي کمكش مي کند.



93 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

219. یوسفي، محمدرضا. دوالپا. تهران: امیرکبیر، 1392، 144 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: »دوالپا« نام رماني تخیلي براي نوجوانان است. در این رمان، امیر در شب سالگرد فوت 
مادرش، به عروسي دوستش دعوت مي شود. هنگام بازگشت موجود عجیب و مرموزي با پاهاي 
الغر و دراز روي کول او سوار مي شود. موجود خود را دوالپا معرفي مي کند. او از طرف شاه خود 
مأموریت دارد که بر کول بچه اي سوار شود که توسط مادر نفرین شده است. به گفته دوالپا، امیر 

توسط مادر نفرین شده است و باید مراحلي را طي کند تا تاوان اشتباهاتش را بدهد. 

220. بالیتون، انید. دوچرخه ى جادويي و چند داستان ديگر. شادي دانشمند. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 104 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر در بردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه با موضوع تخیلي است. »دوچرخه 
جادویي«، »رؤیایي که به حقیقت پیوست«، »کوتوله فضول«، »آقاي طوفاني«، »او یك راز خرید« 
و »دستمال جادویي« عنوان  برخي از داستان هاست. در داستان دوچرخه جادویي مي خوانیم: در 
دهكده اي دزدي زیرک زندگي مي کند که آقاي گریم، پلیس دهكده نمي تواند او را دستگیر کند. تا 
اینكه ریگلر، پري کوتوله، ِدري، دیو کوچك را به دوچرخه تبدیل مي کند. دزد که عاشق دوچرخه 

است، براي سرقت آن مي آید و دستگیر مي  شود.

221. رضایي کهریز، بهروز. دور از خانه. تهران: طالیي، 1393، 16 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، حضرت یوسف)ع(، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش دیني

چكیده: این جلد از مجموعه »قصه هاي خدا« دربردارنده داستاني درباره زندگي حضرت یوسف)ع(
است. در این داستان کودکان و نوجوانان با حضرت یوسف)ع(آشنا مي شوند و ماجراهاي حسادت 
برادرانش و نقشه آن ها را براي از بین بردن یوسف، نجات یوسف از چاه، دلیل به زندان افكنده شدن 
یوسف، تعبیر خواب پادشاه مصر، نجات مردم مصر از قحطي، پشیماني برادران، دیدار یوسف)ع(و 

یعقوب)ع(و... را مي خوانند.
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222. صلواتیان، محمدحسین. حكایاتي از مثنوي مولوي: دورانديش. تهران: منادي تربیت، 
1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  حكایت، ادبیات کودک و نوجوان، مثنوي مولوي

چكیده: کتاب حاضر، جلد سوم از مجموعه »حكایاتي از مثنوي مولوي«، حاوي بازنویسي حكایاتي 
از مثنوي با این عنوان هاست: »دعواي الكي«، »بوي فیل«، »تیغ ماه«، »دوراندیش«، »صداي 
دهل«، »آهاي دزد«، »حرف آخر« و »درخت جاودانگي«. در حكایت دوراندیش، پیرمردي به سراغ 
زرگري مي رود تا ترازوي او را براي وزن کردن مقداري طال امانت بگیرد. زرگر با پیش بیني تقاضاي 

بعدي او از دادن ترازو خودداري مي کند.

223. رضایي کهریز، بهروز. دوست خدا. تهران: طالیي، 1393، 16 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور مذهبي، داستان پیامبران، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر جلد دوازدهم از مجموعه »قصه هاي خدا«، دربردارنده داستاني با موضوع 
مذهبي است. در این جلد داستان والدت، نحوه به پیامبري رسیدن و برخي جنبه هاي دیگر زندگي 
حضرت محمد)ص(با هدف آشنا کردن مخاطب کودک و نوجوان با قصص قرآني نگارش یافته است.

224. برنشتاین، جان/ برنشتاین، استن. خانواده خرس ها: دوستان باوفا. سعید مادح خاکسار. 
تهران: موزون، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، مهارت هاي زندگي، دوستي، ادبیات کودکان

چكیده: »دوستان باوفا« از مجموعه »خانواده خرس هاـ  مجموعه مهارت هاي زندگي و شهروندي 
ویژه کودکان و نوجوانان«، داستاني درباره دوستي است. در این داستان خرس خواهر بیشتر وقت 
خود را با دوست جدیدش سوزي مي گذراند. لیزي، بهترین دوست خواهر، از این موضوع عصباني 
است. تا اینكه خواهر به ارزش دوستان صمیمي پي مي برد و براي دلجویي از لیزي پیش قدم مي شود.
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225. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: دوستي مورچه و كبوتر. تهران: ذکر، 
کتاب هاي قاصدک، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

نوجوان، آموزش مهارت هاي زندگي،  ادبیات کودک و  ایراني،  افسانه هاي  كلمات كلیدى:  
آموزش اخالق

چكیده: »دوستي مورچه و کبوتر«، جلد سوم از مجموعه »قصه هاي پند آموز براي کودکان«، 
دربردارنده داستاني آموزنده در ابعاد تربیتي- اخالقي با محوریت »دوستي« است. در این داستان 
کبوتري مورچه اي را از غرق شدن نجات مي دهد. از آن پس دوستي معناداري بین آن ها شكل 
مي گیرد. روزي شكارچي قصد شكار کبوتر را مي کند که با نقشه مورچه، کبوتر نجات پیدا مي کند.

226. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: دوستي موش و كالغ. تهران: برف، 1392، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: کتاب حاضر اقتباسي از کلیله و دمنه و دربردارنده داستاني آموزنده است. در این داستان 
کالغ مغروري از تنهایي خسته مي شود و تصمیم مي گیرد با حیواني که هیكل بزرگي دارد، دوست 
شود. او پیشنهاد دوستي موش کوچكي را رد مي کند و وقتي با حیوانات بزرگ دوست مي شود، 
به دلیل ناتواني در تقلید طرز زندگي آن ها دچار دردسر مي شود. تا اینكه روزي ماجرایي رخ مي دهد 

که او به  معني واقعي دوستي پي مي برد. 

227. حبیبي، حامد. شب هزار و دوم: دهقاني كه زبان حیوانات را مي فهمید و دو داستان 
ديگر. تهران: چكه، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  افسانه هزار و یك شب، ادبیات کودکان، داستان تخیلي

چكیده: این دفتر یكي از دفترهاي مجموعه 10جلدي »شب هزار و دوم« است که براي کودکان 
تدوین شده است. قصه از آنجا آغاز مي شود که شهرزاد قصه گو به درخواست پادشاه در شب هزار و 
دوم قصه  جدیدي را شروع مي کند و مانند داستان هاي هزار و یك شب، از دل هر قصه، داستاني 

جدید آغاز مي شود. 
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228. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با ابوريحان 
بیروني. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا  ششم

كلمات كلیدى:  ابوریحان بیروني، نجوم، ریاضي، دانشمندان

چكیده: ابوریحان بیروني از جمله ریاضي دانان، فیلسوفان، ستاره شناسان، جغرافي دانان و مورخان 
قرن هاي چهارم و پنجم بود. »آثار الباقیه«، »کشكول« و »تحقیق مال اللهند« از آثار او هستند. در 
کتاب »دیداري شگفت انگیز با ابوریحان بیروني«، داري و ناري ابوریحان را در حال راهنمایي چند 

کشاورز مي بینند و او برایشان از محاسبات جغرافیایي مي گوید.

229. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با استاد 
سخن سعدي شیرازي. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  سعدي، شاعران، ادبیات

چكیده: سعدي شیرازي نه تنها از بزرگ ترین ناموران ایران، بلكه از بزرگ ترین ناموران دنیاست. 
در آثار او، »گلستان« و »بوستان«، کلمات سخت کمتر دیده مي شود. حكایت هاي سعدي شیرین و 
پندآموزند و به   راحتي مي توان معناي آن ها را فهمید. در کتاب دیداري شگفت انگیز با سعدي، داري 
و ناري، دو شخصیت اصلي داستان در یك کشتي به نام شیراز با راهنمایي ناخدایي شیرازي، سعدي 

را مي شناسند و با اندیشه هایش بیشتر آشنا مي شوند.

ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با شیخ  230. فیض آبادي، 
بهايي. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  شیخ بهایي، دانشمندان، ادبیات

چكیده: شیخ بهایي از جمله دانشمندان ایراني بود که در علوم فلسفه، فقه، منطق، هیئت و 
ریاضیات تبحر داشت. در کتاب » دیداری شگفت انگیز با شیخ بهایی« داري و ناري، دو شخصیت 
اصلی داستان در میدان نقش جهان اصفهان با استاد صدرالدین آشنا مي شوند. او درباره شیخ بهایي 

و ابتكاراتش در طراحي و ساخت بناهاي عالي قاپو و ساختمان مسجد چهار باغ برایشان مي گوید.
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231. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با محمدبن 
موسي خوارزمي. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  موسي خوارزمي، ستاره  شناسان، ریاضي دانان، فیلسوفان

چكیده: موسي خوارزمي ریاضي دان، فیلسوف، ستاره شناس، جغرافي دان و مورخ بزرگ قرن سوم 
بود. او در دوران مأمون عباسي در دارالحكمه به تحقیق مي پرداخت. »حساب الهند« و »الجبر و 
المقابله« از جمله آثار او هستند. در کتاب »دیداري شگفت انگیز با موسي خوارزمي«، داري و ناري، 
دو شخصیت اصلي داستان، در طوفان شن صحرا محاصره مي شوند و پس از رهایي، به دیدار 
خوارزمي در رصدخانه مي روند. آن ها متوجه مي شوند که خوارزمي علم جبر و مقابله را صورت بندي 

و تدوین، و اطلسي از نقشه زمین و آسمان تهیه کرده است.

کاشفي  علي  راپونزل.  بچه ها:  براي  دنیا  داشتني  دوست  قصه هاي  نیكوال.  باکستر،   .232
خوانساري. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »راپونزل«، جلد پانزدهم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا«، در بردارنده داستاني 
با موضوع تخیلي است. در این داستان، زن  و  مردي صاحب دختر زیبایي به  نام راپونزل مي  شوند. 
جادوگر بدجنسي به دلیل اینكه زن هنگام بارداري از کاهوهاي باغش خورده، راپونزل را از آن ها 
مي گیرد و باالي برجي زنداني مي کند. سال ها مي گذرد و دختر بچه به جواني مي رسد. در این هنگام، 
شاهزاده اي با شنیدن صداي راپونزل و دیدن او عاشقش مي شود و ماجراهاي فراواني رخ مي دهند.

233. نجفي، عبدالمجید. راز دره ي فانوس ها. تهران: قدیاني، 1393، 224 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:  رمان، ادبیات نوجوان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: در این رمان، ساالر نوجواني است که در تبریز به همراه پدر و مادرش زندگي مي کند. مادر 
قصد اقامت در خارج را دارد، اما پدر و ساالر مخالف او هستند. ساالر آخر هفته به همراه خانواده 
به روستاي خود و دیدار پدر و مادربزرگ مي رود. روزي زلزله اي روستا را ویران مي کند و مردم و 
حیوانات بسیاري کشته مي شوند. به دنبال این حادثه، دایي ارسالن به انزوا پناه مي برد، مادر از رفتن 

به خارج منصرف مي شود و ساالر از تمامي این حوادث به مفاهیم عمیقي در زندگي پي مي برد.
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234. توزنده جاني، جعفر. راز مینا. تهران: امیرکبیر، 1393، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

با  مینا  داستان  این  در  است.  اجتماعي  موضوع  با  داستاني  حاوي  مینا«  »راز  کتاب  چكیده: 
خودشیریني و خبرچیني از کارهاي هم کالسي هاي خود در پي جلب توجه معلمان است. از طرف 
دیگر، لیال قلدر مدرسه است. وقتي مینا بدون مدرک کافي پاره شدن روزنامه دیواري مینو را به لیال 
نسبت مي دهد، بین لیال و مینا کتك کاري در مي گیرد تا اینكه خانم معلم علوي سؤالي را براي لیال 
و مینا مطرح مي کند که آن  ها در جست وجوي جواب سؤال با مفاهیم جدیدي آشنا مي شوند و به 

اشتباهات خود پي مي برند.

235. بلید، آدام. نبرد هیوالها: راشوك، غول غار. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 104 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان ترسناک، ادبیات نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نبرد هیوالها و شش گانه طلسم آوانتیا« دربردارنده داستان 
تخیلي است. در این داستان تام براي نجات پسر و به دست آوردن تكه هاي طلسم »آوانتیا«، با 
راشوک، غول غار مبارزه مي کند. راشوک میان قله هاي مرگ، قربانیان را به سنگ تبدیل مي کند. 

تام وارد ماجراهاي خطرناکي مي شود که پیروزي از آن به تمام جرات و شجاعتش بستگي دارد.

236. ایزدي، علي اصغر. راه و سنگ. تهران: ابر و باد/ آرمان رشد، 1393، 32 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم و سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، اتحاد و همكاري، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني آموزنده با موضوع »اتحاد« است و به صورت دوزبانه فارسي 
و انگلیسي آماده شده است. داستان شخصي در مسیر راه با تكه سنگ بزرگي مواجه مي شود که راه را 
بسته است. او ابتدا تالش خود را براي برداشتن سنگ مي کند، اما نتیجه اي نمي گیرد تا اینكه با کمك 
عده اي و با کمك گرفتن از اندیشه و پیدا کردن راه حل ساده تري، موفق به برداشتن سنگ مي شوند. 
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237. ایزدي، علي اصغر. راه و سنگ. تهران: آرمان رشد، 1392، 30 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان اجتماعي، ادبیات کودکان، حل مسئله

چكیده: در داستان »راه و سنگ« مردي با سنگي که راه را بسته مواجه مي شود. او براي برداشتن 
سنگ و باز کردن راه، به چاره جویي و حل مسئله مي پردازد و در این راه از همكاري، مشورت و 

کمك دیگران بهره مي گیرد.

238. ماستري، مریم. ربات. تهران: نیستان، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان علميـ  تخیلي، رفتار درماني، ربات، ادبیات داستاني

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي و خیال پردازي است. در این داستان، 
ماني پسر آرام و گوشه گیري است که بیش تر وقت خود را به بازي رایانه اي، به  خصوص بازي 
جدیدي درباره ربات ها مي گذراند. در این بازي ربات ها، به دنبال دانشمندي هستند که ماده جدیدي 
کشف کرده است. به  زودي رباتي که گمان مي کند ماني دانشمند است، به تعقیب او مي پردازد و او 

را درگیر ماجراهاي فراواني مي کند.

239. مرزوقي، محمدرضا. رقص درناها. تهران: امیرکبیر، 1391، 36 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  پرندگان، ادبیات کودکان، قصه هاي تاالب، درناها

چكیده: مجموعه داستاني »قصه هاي تاالب« که به منظور مطالعه کودکان تهیه  شده به معرفي 
پرندگان مختلف مي پردازد. این روایت داستاني در خانواده اي با نام فرخي شكل مي گیرد. پدر خانواده 
محیط بان تاالب شهر انزلي است. »ماني« پسر خانواده توانایي حرف زدن با پرنده ها و »مینا« دختر 
خانواده توانایي فهمیدن حرف آنها را دارد. دو فرزند خانواده مي توانند به دلیل توانایي شان کمك 
خوبي براي پدر باشند و از پرندگان تاالب محافظت کنند. در جلد دوم از این مجموعه مخاطبان با 

پرنده اي با نام »درنا« آشنا مي شوند.
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240. پوریا، سرور. رنگ و ... تهران: آواي قلم، 1393، 16 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، حفظ محیط زیست، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: در این داستان اجتماعي مي خوانیم که کلبه عمو سبزعلي و خورشیدبانو در دل کوه قرار 
دارد که اطراف آن را درخت هاي چنار پیر و پرشاخ و برگ احاطه کرده اند. در زمستان مردم بیشتر 
درخت هاي چنار را براي کلبه سازي و ساختن وسایل مي بُرند. در این زمان سیلي جاري مي شود و 
خسارت جاني و مالي مي زند. در بهار عمو سبزعلي و خورشیدبانو شاخه هاي درخت چنار باقي مانده 

را مي برند و به  عنوان عیدي به مردم مي دهند تا بكارند و دوباره کوه و دشت سرسبز شود.

241. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: روباه تشنه و انگورهاي شیرين. 
تهران: ذکر، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، آموزش اخالق

چكیده: این کتاب از مجموعه »قصه هاي پندآموز براي کودکان«، دربردارنده داستاني با موضوع 
مهارت هاي زندگي در ابعاد تربیتيـ  اخالقي است. در این داستان روباه تشنه اي به باغي مي رسد و 
به خوردن انگورهاي شیرین باغ مشغول مي شود. گنجشكي او را به باغي براي خوردن انگورهاي 
شیرین تر دعوت مي کند؛ اما در باغ جدید روباه نمي تواند انگوري بخورد، به دلیل اینكه انگورها در 

بلندي روي شاخه قرار دارند.

242. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: روباه دم بريده. تهران: قدیاني، 
1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان آموزنده، قصه  مصور، ادبیات کودک و نوجوان، پروین اعتصامي

چكیده: »روباه ُدم بریده« جلد پنجم از مجموعه  »قصه هاي پروین اعتصامي« است. در این داستان 
روباه گرسنه اي ُدم خود را الي شاخ و برگ ها از دست مي دهد. در افسوس از دست دادن ُدم، ناگهان 
با مرغ شاداني مواجه مي شود. روباه با کمك ُدم خود، مرغ را فریب مي دهد و او را مي خورد و از 

گرسنگي نجات پیدا مي کند.

100



101 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

243. اقبال پور، امیرهوشنگ. روباه و زاغ و ده قصه ديگر. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان مصور، داستان هاي دیروز، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده قصه هاي کوتاهي است که مي توان از آن ها به عنوان »قصه اي 
دیروز براي کودکان امروز« نام برد. عنوان برخي قصه ها عبارتند از: »مرغابي و الک پشت«، »گرگ 
و گاو«، »حسنك کجایي؟«، »روباه و کالغ« و »روباه و خروس«. در داستان گرگ و گاو، عمو 
حسین گاو شاخ داري دارد که هنگام عصبانیت اطرافیان را شاخ مي زند. عمو حسین هیچ وقت موفق 
به بریدن شاخ گاو نمي شود. تا اینكه روزي گرگي به دختر عمو حسین، مریم، و گاو و گوساله اش 

حمله مي کند و گاو با شاخ هایش او را زخمي مي کند و فراري مي دهد.

244. کشاورزي آزاد، مرجان. روز شكار. تهران: شباویز، 1391، 92 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان آموزشي، شكار حیوانات، ادبیات کودکان

چكیده: در داستان »روز شكار«، همه  حیوانات، از عنكبوت ها و مورچه ها گرفته تا پرندگان و حتي 
مرد تفنگ به دست، خود را براي شكار آماده مي کنند. با آمدن پسر به دنبال پدر و دنبال کردن 
پروانه، روز شكار همه به هم مي ریزد و دیگر هیچ کس شكار نمي کند. پسر که به دنبال پروانه است، 
سرانجام به پدرش مي رسد. پدر پسر را در آغوش مي گیرد و تفنگ را کنار مي گذارد. پروانه کنار 

حلزون مي نشیند و آرزو مي کند که فردا هم پسر به دیدن پدرش بیاید.

245. برنشتاین، جان/  برنشتاین، استن. خانواده خرس ها: روزهاي بیماري. سعید مادح خاکسار. 
تهران: موزون، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان، داستان مصور، مهارت هاي زندگي، کودکان بیمار

چكیده: این کتاب از مجموعه »خانواده  خرس هاـ  مجموعه مهارت هاي زندگي و شهروندي ویژه 
کودکان و نوجوانان«، دربردارنده داستاني درباره بیماري کودکان است. در این داستان خرس خواهر 
بیمار مي شود و به مدرسه نمي رود. مادر به پرستاري از او مي پردازد تا اینكه خود او هم مریض 

مي شود و خانواده براي مراقبت از او دست به  کار مي شوند.
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246. بهجت، شهربانو. روزي كه چشم هاي گربه ام رنگي شد. تهران: شرکت انتشارات 
علمي و فرهنگي، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، دوستي

چكیده: در این داستان تخیلي، دخترکي گربه اي دارد. مدتي است که گربه غمگین و زشت و اخمو 
شده است. دخترک براي شاد کردن گربه هر کاري مي کند. از جمله برایش چیزهاي بسیاري از قبیل 
غذا، اسباب بازي و... مي کشد، اما باز گربه غمگین است. تا اینكه دخترک گربه  دیگري مي کشد. گربه 

دخترک با گربه جدید شاد و سرحال دوست مي شود. 

247. اسپرینگر، استفاني نانسي... ]و دیگران[ مجموعه کتاب هاي خواندني  ها کم نیست: روياي 
درخت ها و دو داستان ديگر. اسمیرا سلیمي... ]و دیگران[. تهران: فراي علم، 1393، 80 ص، 

خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، سواد خواندن

»راز  درخت ها«،  »رویاي  عنوان هاي:  با  کوتاه  داستان  سه  بردارنده  در  حاضر  کتاب  چكیده: 
سنگ جادویي« و »سه عروسك« است. این مجموعه در راستاي اهداف آزمون بین المللي پرلز و با 

هدف بهبود سواد خواندن مخاطب کودک و نوجوان تهیه شده است. 

248. پوریا، سرور. روياي قطره. تهران: آواي قلم/ خانیران، 1392، 16 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، حفظ محیط زیست، ادبیات کودک و نوجوان، آب

چكیده:کتاب حاضر، از مجموعه »کتاب هاي رنگین کمان«، دربردارنده داستاني تخیلي درباره باران 
و بارندگي است. در این داستان قطره کوچك از آسمان به زمین مي افتد. او با مشكالت کم آبي 
زمین، تشنگي درختان، خشك شدن برکه و... مواجه مي شود و دلگیر از این واقعه، به  سراغ دوستش 
خورشید مي رود و سرانجام خورشید بادها را به سوي ابرها مي فرستد و باعث بارش باران و سیراب 

شدن زمین و درختان و... مي شود. 
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249. بومون، امیلي. ماشین بازي: زباله جمع مي كنم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 
16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، مشاغل، آموزش ایمني، رانندگي کامیون

چكیده: کتاب حاضر جلد سیزدهم از مجموعه »ماشین بازي« است. این مجموعه با هدف آشنا 
کردن کودکان 5 تا 10 ساله، با مشاغل و در این جلد با شغل رانندگي کامیون حمل زباله،  اهمیت 
جمع آوري زباله ها، آموزش ایمني هنگام کار،  اهداف و وظایف این شغل و... به صورت بازي کودکانه 

تهیه شده است.

250. خردور، طاهره. قصه هاي جورواجور: زردآلو طاليي و زردآلو زرده. تهران: پیدایش، 
1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  زندگي اجتماعي، داستان هاي تخیلي، میوه ها

چكیده: کودکان طبیعت و میوه ها را دوست دارند و با آن ها رابطه عاطفي برقرار مي کنند. کتاب 
»زردآلو طالیي و زردآلو زرده « از مجموعه »قصه هاي جورواجور« مي کوشد در قالب قصه، به 
نشانه هاي رسیدن میوه  اي مثل زردآلو و خراب شدن آن در اثر گذشت زمان و استفاده نشدن اشاره کند.

)علیهم  بیت  اهل  زندگي نامه ى  گل:  سبد  دیگران[ 14  ]و  ابراهیم...  251. حسن بیگي، 
السالم(. تهران: مدرسه، 1392، 172 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي ، داستان کودکان ، زندگي نامه چهارده معصوم )ع(

چكیده: مجموعه  »چهارده سبد گل« مي کوشد تا کودکان را با زندگي چهارده معصوم )ع( آشنا 
کند. در هر بخش، پس از سال شمار زندگي، گوشه هایي از زندگي، سیره و داستان هایي از هر معصوم 
درج شده است. این اثر مصور که پیش از این به صورت مجزا منتشر شده بود، براي کودکان تدوین 

شده است. در پایان هر بخش نیز، احادیثي از هر معصوم درج شده است.
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252. حسن بیگي، ابراهیم...]و دیگران[. 14 سبد گل: زندگي نامه ى چهارده معصوم )علیهم  
السالم(. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي ، داستان کودکان ، زندگي نامه چهارده معصوم )ع(

چكیده: مجموعه  »چهارده سبد گل« مي کوشد تا کودکان را با زندگي چهارده معصوم )ع( آشنا 
کند. در هر بخش، پس از سال شمار زندگي، گوشه هایي از زندگي، سیره و داستان هایي از هر معصوم 
درج شده است. این اثر مصور که پیش از این به صورت مجزا منتشر شده بود، براي کودکان تدوین 

شده است. در پایان هر بخش نیز، احادیثي از هر معصوم درج شده است.

253. عبدي، زهرا. زيباترين سرزمین دنیا. قم: مؤسسه علمي فرهنگي دار الحدیث، 1392، 
20 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي

این عنوان هاست:  با  با موضوع تخیلي و  کتاب حاضر، دربردارنده سه داستان کوتاه،  چكیده: 
»مهرباني بي انتهاست«، »رود مي رود«، »زیباترین سرزمین دنیا!«. در داستان زیباترین سرزمین دنیا، 

پَري، بعد از جدا شدن از بدن پرنده اي، به  دنبال زیباترین سرزمین دنیا مي گردد. 

و  کودکان  فكري  پرورش  کانون  تهران:  نوروزي.  ژينژانبر مرغ  مرجان.  فوالدوند،   .254
نوجوانان، 1392، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه هاي جدید، اسب آبي، افسانه ها و قصه ها، آلن بایاش

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني افسانه اي است. در این داستان، ماجراي ناخداي 
کشتي کوچك ماهیگیري به نام »یان« نقل  شده که افسانه هاي مربوط به دریا را باور نمي کرد. 
اما در یك شب آرام، ناگهان دریا متالطم شد و یان گرفتار طوفان شد. در این میان، ژینژانبر، مرغ 
دریایي با ناخدا سخن گفت و او را نزد نگهبان دریا برد. بدین ترتیب ناخدا چیزهاي جدیدي را با 

چشمانش دید که تابه حال ندیده بود.
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255. طاقدیس، سوسن. قصه اي که دوستش دارم: سايه اي كه سر نداشت، دم نداشت، 
تن نداشت. تهران: پیدایش، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، سایه و سایه روشن

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »قصه اي که دوستش دارم«، دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي 
براي کودکان است. در این داستان، نسیم یك تكه ابر را با خود مي برد و پیش ماه مي گذارد. هنگام 
گفت و گوي ابر و ماه، سایه ابر روي زمین مي افتد. سایه گیج و مبهوت به جست و جوي خود مي پردازد 

و در این راه درگیر ماجراهاي جالبي مي شود. 

256. شمس، محمدرضا. قصه اي که دوستش دارم: سبیل عمو. تهران: پیدایش، 1393، 24 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  تخیلي، داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: مجموعه »قصه اي که دوستش دارم«، عمو آسیابان یك سبیل بسیار دراز دارد. او تمام 
دارایي خود را صرف رسیدگي به سبیل مي کند و خودش گرسنه مي ماند. شبي سبیل عمو تصمیم 
مي گیرد این بار خود به عمو رسیدگي کند. او به سراغ دیِو دیگ سر مي رود تا در دیگ هاي او غذاهاي 

خوشمزه اي براي عمو بپزد که درگیر ماجراهاي تازه اي مي شود. 

257. حداد عادل، غالمعلي. سحرخیزان تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها. 
تهران: مدرسه، 1391، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات نوجوان ، خاطرات ، مصاحبه ها، روزه

چكیده: کتاب حاضر بیست و یك سال پیش با نامه هاي نوجواناني شكل گرفت که سحرهاي ماه 
مبارک رمضان، تنها برمي خاستند و تنها سحري مي خوردند تا روزه بگیرند. این کتاب به نوجواناني 
اهدا شده که به سن تكلیف مي رسند و با ذوق و شوق، روزه مي گیرند. هدف از نگارش و تدوین این 

اثر، تشویق نوجوانان براي روزه گرفتن و انجام این فریضه  الهي است.
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258. میرکیایي، مهدي. سردار سركش بهرام چوبین. تهران: امیرکبیر، 1393، 20 ص، 
وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و پنجم

كلمات كلیدى:  داستان تاریخي، بهرام چوبین، سرداران ایراني، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »سردار سرکش« از مجموعه »سرداران ایران زمین« ماجراي زندگي و مبارزات بهرام 
چوبین، یكي از سرداران سپاه ایران است. در سال هایي که ساسانیان به ایران حكومت مي کردند، 
خسرو پرویز شاه ظالم ایران بر مردم ستم روا مي داشت. بهرام چوبین قیام کرد و بسیاري از سربازان 
به وي پیوستند. خسرو پرویز در مقابل لشكر او به امپراتور روم، دشمن بزرگ ایران، پناه برد. بعد از 
مدتي، خسرو پرویز به جنگ بهرام چوبین آمد و او را شكست داد. بهرام چوبین که به بلخ گریخته 

بود، سرانجام با نقشه خسرو پرویز به قتل رسید، اما یاد و حماسه هاي او جاویدان ماند.

259. کروزا، آن. سفر به خیر قطره كوچولو. رکسانا سپهر. تهران: مبتكران، 1393، 36 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، ادبیات کودکان، تغییر شكل آب

چكیده: در این داستان تخیلي قطره کوچولو با بخار شدن و رفتن به آسمان سفر خود را آغاز 
مي کند. او از آسمان به همراه باران پایین مي آید و طي ماجراهاي جالبي در زمین با بخار شدن 

دوباره به آسمان مي رود. این سفر براي او همچنان ادامه مي یابد.

260. ساوتگیت، ویرا. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: سفید برفي و هفت كوتوله. 
بیژن نامجو. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده:  جلد هفدهم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا« در بردارنده افسانه مشهوري 
است. در این افسانه، ملكه اي صاحب دختر سفید و زیبایي به نام سفید برفي مي شود و خود از دنیا 
مي رود. شاه با زن زیبا اما خودخواهي ازدواج مي کند. حتي سفید برفي بزرگ مي  شود؛ چون از نامادري 
زیباتر است، مورد حسادت او قرار مي گیرد. به دستور نامادري شكارچي او را براي کشتن به جنگل 

مي برد، اما دلش به رحم مي آید و او را در جنگل رها مي کند و... .
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261. سكر، لوییس. سقوط مدرسه كجكي. فرمهر منجزي. تهران: زعفران، 1393، 200 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي زعفراني، دربردارنده 30 داستان کوتاه، با موضوع طنز 
درباره مدرسه و با عنوان هاي »مارک میلر«، »آزادي«، »مدادها«، »گوش گمشده«، »چي«، »او 
برگشته«، »سقوط مدرسه کجكي« و... است. در داستان سقوط مدرسه کجكي باد شدیدي شروع 
به وزیدن مي کند. بچه هاي مدرسه به طبقه سي ام مي روند. خانم جیولز معلم مدرسه، در حالي که 

آموزش خاموش کردن آتش را مي دهد، زنگوله خود را به صدا درمي آورد. 

262. سرشار، محمدرضا. سلول بنیادين داستان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 182 
ص، جیبي 

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى:  ادبیات داستاني، نقد ادبي

چكیده: کتابچه  حاضر، دفتر پنجم از مجموعه »درباره ادبیات داستاني« است. هدف از تدوین این 
مجموعه کمك به شكل گیري و پیشبرد ادبیات متعهد بومي کشور بوده است. نگارنده در این دفتر 
به نقطه آغاز و شكل گیري و در واقع سلول بنیادین داستان پرداخته و پس از شرح کوتاهي پیرامون 
چیستي و ماهیت نقطه آغاز شكل گیري ابداع داستان در ضمیر نویسنده، راه هاي فعال سازي ذهن 
را براي کسب آمادگي هرچه بیشتر در جهت ایجاد نقطه آغاز و پرورش صحیح آن بیان کرده است.

263. پاتر، هلن بیت ریكس. سنجاب خاكستري. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان، تیمي سنجابي تپل و خاکستري است که با همسرش گودي باالي درخت 
بلندي النه دارند. روزي تیمي به خاطر »عمل پرنده اي«، از سنجاب هاي دیگر کتك مي خورد و 
داخل سوراخي انداخته مي شود. تیمي در آن سوراخ با سنجاب هاي جدیدي آشنا مي شود و اتفاقات 

خوشایند و ناخوشایندي در آن سوراخ و بعد از آزاد شدن از آن براي او و همسرش رخ مي دهند. 
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264. پاتر، هلن بیت ریكس. سنجاب گستاخ. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، داستان تخیلي، آموزش اخالق

چكیده: نوتكین، سنجاب قرمز کوچولو با برادرش توئین ِکل بِري و اقوامشان داخل درختي در 
گوشه یك دریاچه زندگي مي کنند. روزي سنجاب ها تصمیم مي گیرند به جزیره جغدي به  نام پیر 
قهوه اي بروند. آن ها چند موش را به  عنوان هدیه براي جغد مي برند. وقتي به جزیره مي رسند همه 
سنجاب ها با احترام با جغد پیر برخورد مي کنند، اما نوتكین رفتاري بي ادبانه دارد و همین موضوع 

باعث تنبیه او مي شود.

265. رابین، آدام. سنجاب هاي آتش   پاره به جنوب مي روند. محبوبه نجف خاني. تهران: 
زعفران، 1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، مطالعه و سرگرمي، ادبیات کودک و نوجوان

آتش پاره«  »سنجاب هاي  مجموعه   از  مي روند«،  جنوب  به  آتش پاره  »سنجاب هاي  چكیده: 
دربردارنده  داستاني تخیلي است. در این جلد مي خوانیم: فوک وایر پیرمرد بداخالقي است که در 
بیرون شهر، کنار جنگلي، در خانه اي پر از پرنده و سنجاب زندگي مي کند. در زمستان طي نقشه اي، 
سنجاب ها با ماشین هاي پرنده اي که مي سازند، به  همراه پرنده ها به جنوب پرواز مي کنند. در ادامه 

آقاي فوک وایر نیز وارد ماجرا مي شود و اتفاقات جالبي رخ مي دهد.

266. رابین، آدام. سنجاب هاي آتش پاره و گربه ي همسايه. محبوبه نجف خاني. تهران: 
زعفران، 1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه  »سنجاب هاي آتش پاره« با نام »سنجاب هاي آتش پاره 
و گربه ی همسایه« است.  آقاي »فوک وایر« پیرمرد غرغرو و بداخالقي است که با سنجاب هایي 
که جاي دانه هاي پرنده ها را اشغال کرده اند، دوست شده است. همسایه  او خانم »هو« گربه  بدجنسي 
به نام »کلوچه« دارد. گربه  بدجنس شروع به آزار و اذیت پرنده ها و سنجاب ها مي کند و ماجراهاي 

جالبي رخ مي دهد.
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267. رابین، آدام. سنجاب هاي آتش پاره!. محبوبه نجف خاني. تهران: زعفران، 1392، 36 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: نخستین جلد از مجموعه  »سنجاب هاي آتش پاره« کتابي است به همین نام که در آن، 
آقاي »فوک وایر« پیرمرد غرغرو و بداخالقي است که بیرون شهر، کنار جنگل، در یك خانه  قدیمي 
زندگي مي کند. او به کسي یا چیزي به جز پرنده عالقه مند نیست. پیرمرد براي پرنده ها جادانه اي 
درست مي کند. با آمدن فصل زمستان، پرنده ها، کوچ مي کنند و سنجاب هاي بازیگوش جاي پرنده ها 

را مي گیرند و ماجراهاي جالبي رخ مي دهد.

268. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: سوار بر اسب باد. تهران: طالیي، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، حضرت سلیمان )ع(، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش دیني

چكیده: کتاب مصور حاضر، داستاني مذهبي از سري کتاب هاي »قصه هاي خدا« است. در این 
کتاب زندگي حضرت سلیمان با زباني ساده و روان براي کودکان نگاشته شده است. در داستان 
مي خوانیم: »»سلیمان« پسر »داوود« بود. او پادشاهي عادل و مهربان بود. او سوار بادها مي شد 
و به شهرهاي مختلف سفر مي کرد. او لشكري بزرگ داشت. در لشكر او هم انسان ها بودند، هم 
پري ها و هم حیوانات. یك روز هدهد در بین لشكر نبود. حضرت سلیمان از دست او عصباني شد«.

269. باقري، نرگس. سوسكچه و برق برقي. تهران: هنر آبي، 1391، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم 
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: در این داستان تخیلي، سوسك کوچكي پولك کوچكي به  نام »برق برقي« دارد که با آن 
بازي مي کند؛ قلش مي دهد، مي چرخاند و... . روزي برق برقي را گم مي کند و جست وجوي او و دیگر 
سوسك ها براي پیدا کردن برق برقي بي نتیجه مي ماند. اما سوسكچه و سوسك ها در این جست وجو 

پي به وجود ستاره هاي پرنوري مي برند و از آن پس هر شب به تماشاي آن ها مي نشینند.
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270. طاقدیس، سوسن. ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه: سوسكي خانم باغچه می خواد 
اطاق با طاقچه مي خواد. تهران: ذکر، 1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  افسانه، شعر، ادبیات کودکان، داستان مصور

چكیده: »سوسكي خانم باغچه مي خواد، اتاق با طاقچه مي خواد« از مجموعه »ماجراهاي خاله 
سوسكي و آقا موشه« بیانگر افسانه اي همراه با شعر است. در این داستان خانم سوسكي براي 
ساختن خانه از آقا موشه زمیني مي خواهد که یك طرف آن بوته تمشك و طرف دیگرش بوته 
زرشك باشد. آقا موشه و خانم موشه در پي پیدا کردن چنین زمیني درگیر ماجراي جالبي مي شوند.

271. طاقدیس، سوسن. ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه: سوسكي خانم پر داره اگر چه 
شوهر داره. تهران: ذکر، 1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  شعر، افسانه، داستان مصور، ادبیات

چكیده: »سوسكي خانم پر داره، اگرچه شوهر داره« جلد اول از مجموعه »ماجراهاي خاله سوسكه 
و آقا موشه، دربردارنده افسانه اي همراه با شعر است. در این داستان آقا موشه و خانم سوسكي با 
هم ازدواج مي کنند. اطرافیان موش، از پریدن خانم سوسكي ناراحت مي شوند. آقا موشه از خانم 
سوسكي قول مي گیرد که دیگر پرواز نكند. خانم سوسكي مدتي به قولش وفادار مي ماند، اما در ادامه 

ماجراهایي رخ مي دهد و آن ها تصمیم جدایي مي گیرند.

272. طاقدیس، سوسن. سوسكي داره يه بچه، تو بقچه روي طاقچه. تهران: ذکر، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى:  داستان ها، داستان هاي تخیلي، ادبیات کودک

چكیده: سوسكي خانم و آقا موشه مدتي کنار باغچه زندگي کردند، ولي وقتي هوا سرد شد، 
زندگي شان پر از غصه و درد شد. تمام مدت از سرما مي لرزیدند و غذاي مناسبي براي خوردن به 

 دست نمي آورند. این کتاب دربردارنده داستاني کوتاه و کودکانه براي خردساالن و کودکان است.
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273. طاقدیس سوسن. ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه: سوسكي و سیل و بارون موشي 
توي بیابون. تهران: ذکر، 1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  شعر، افسانه، داستان، ادبیات کودکان

چكیده: سوسكي و سیل و بارون، موشي توي بیابون دربردارنده  افسانه اي همراه با شعر است. در 
این جلد از مجموعه  ماجراي خاله سوسكه و آقاموشه، آقا موشه براي پیدا کردن قارچ به دامنه  کوه 
مي رود. آسمان رعد و برقي مي زند و باران شدیدي مي بارد. آقا موشه و خانم سوسكه هر دو براي 

جلوگیري از آسیب دیدن دیگري درگیر حوادثي با پایان خوش مي شوند.

274. موث، جان جي. قصه هاي ماندگار: سه پرسش براساس داستاني از لئو تولستوي. 
شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 1391، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  آموزش مهارت هاي زندگي، تولستوي، داستان تخیلي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، جلد اول از مجموعه »آثار فاخر« و »قصه هاي ماندگار« است و به داستاني به 
نام »سه پرسش« براساس داستاني از لئو تولستوي اختصاص دارد. در این داستان »نیكالي« پسر 
بالتكلیفي است که مي خواهد آدم خوبي باشد و به بهترین شیوه رفتار کند. او در جست وجوي پاسخ 
سه سوال: »مهم ترین زمان، مهم ترین فرد و مهم ترین عمل« با ماجراها و شخصیت هایي روبه رو 

مي شود که او را با مفاهیم جدید و عمیقي آشنا مي کند.

275. حدادي، تهمینه. سیب و درخت و دختر. تهران: امیرکبیر، 1392، 36 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات نوجوان

چكیده: این کتاب دربردارنده پنج داستان کوتاه به نام هاي »صدایي به نام بلوط«، »دزد پرنده ها«، 
»درخت و دختر«، »بقچه هاي اندوه« و »معادله کنه اي« است. در داستان »درخت و دختر«، دختري 
به همراه مادر و مادربزرگش در خانه اي دور از شهر زندگي مي کنند. خانه آن ها درخت سیبي دارد که 
هر 20 سال یك سیب مي دهد. مادر شمعي با طرح سیب مي سازد و مادربزرگ شال هایي با طرح 
سیب مي بافد و وقتي دختر به 20 سالگي مي رسد، نقاشي هاي سیب مي کشد و با فروش آن ها امرار 
معاش مي کنند. دختر شاهد گره خوردن زندگي عجیب و غریب خود با سیب  و بعدها حتي رویش 

درخت سیب از محل دفن مادر و مادربزرگ است.
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276. خردور، طاهره. قصه هاي جورواجور: سیب و كرم كوچولو. تهران: پیدایش، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  زندگي اجتماعي، داستان هاي تخیلي، کرم زدگي

چكیده: کودکان طبیعت و میوه ها را دوست دارند و با آن ها رابطه عاطفي برقرار مي کنند. نویسنده 
در کتاب »سیب و کرم کوچولو« از مجموعه »قصه هاي جورواجور« مي کوشد در قالب قصه، 
موضوع خراب شدن میوه ها و کرم زدگي آن ها را براي کودکان شرح دهد. در این کتاب داستان سیبي 

را مي خوانیم که کرم زده شده است و از این بابت اذیت مي شود.

277. شیخي، مژگان. قصه هایي از امام رضا )ع(: سیب هاي گاززده. تهران: قدیاني، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و ششم

كلمات كلیدى:  امام رضا )ع(، اسراف، داستان مذهبي

چكیده: »اسراف کردن« عملي است که گاه ناخواسته عادت مي شود. در کتاب سیب هاي گاز زده  
از مجموعه »قصه هایي از امام رضا )ع(«، داستان دو نوجوان آمده است که یكي از آن ها در اثر 
ناآگاهي، به این عمل دست مي زند و هرچند دوستش او را نصیحت مي کند، اما چندان سودي ندارد. 
امام رضا )ع( در برخورد با صحنه اي که اسراف او را مي بیند، به او تذکري مي دهد که پسر را متوجه 

اشتباهش مي کند.

278. حجواني، مهدي. سیري در سرويراستاري. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 76 ص، خشتي 

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى:  ویراستاري، شیوه ها، تفاوت ها

چكیده: سرویراستاري در ایران سابقه  چنداني ندارد و تاکنون، تنها تعداد اندکي از ناشران توانسته اند 
آن را عملي کنند. نگارنده پس از تعریف لغوي و اصطالحي سرویراستاري، به اهمیت این مقوله 
پرداخته و تفاوت هاي سرویراستاري در حوزه  بزرگ سال و حوزه  کودک را بیان کرده است. در ادامه، 
مسئولیت هاي سرویراستار را تشریح کرده و اهمیت ارزش یابي را براي مخاطب روشن کرده است.
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279. اگزوپري، آنتوان دوسنت. شازده كوچولو. رضا طاهري. تهران: نخستین، 1393، 72 ص، 
رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، سنت اگزوپري، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چكیده: »شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپري« )1900 ـ 944م( است. شازده کوچولو از 
سیاره  کوچك خود به بیاباني مي آید که خلباني همراه هواپیمایش به دلیل خرابي هواپیما در آن فرود 
آمده است. شازده کوچولو در سیاره  خود یك گل سرخ و سه آتش فشان دارد. او قبل از اینكه به سیار ه  
زمین بیاید، به شش سیاره  دیگر رفته و با شخصیت هاي متفاوتي مواجه شده است. شازده کوچولو 

در آشنایي با روباه کوچك و ماجراهاي دیگر به مفاهیم جدیدي دست مي آید.

280. جین، مري آن دیدیه. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: شاهزاده خانم و نخود. 
کاشفي خوانساري، علي. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر در بردارنده افسانه اي براي کودکان است. در این افسانه، شاهزاده اي که وقت 
ازدواجش رسیده، شروع به جست و جوي شاهزاده خانمي مي کند. روزي دختري به قصر مي آید و 

مادر شاهزاده  براي امتحان او نخودي زیر تشك وي مي گذارد تا حساسیتش را بسنجد.

281. ساوتگیت، ویرا. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: شاهزاده ي قورباغه. تهران: 
قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، افسانه

چكیده: جلد بیستم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا« دربردارنده داستاني تخیلي است. 
در این داستان دختر پادشاه یك توپ زیبا دارد. روزي توپ او داخل برکه مي افتد. قورباغه اي از برکه 
بیرون مي آید و توپ شاهزاده را با خود مي آورد. طبق قولي که شاهزاده به قورباغه مي دهد، او به 
قصر مي آید و هم بازي شاهزاده مي شود. در ادامه ماجراهایي رخ مي دهد که طلسم قورباغه شكسته 

مي شود و او به شاهزاده زیبایي تبدیل مي شود.
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282. برنشتاین، جان/ برنشتیان، استن. خانواده خرس ها: شايعه پراكني. سعید مادح خاکسار. 
تهران: موزون، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، مهارت هاي زندگي، دوستي، شایعه، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »خانواده خرس ها- مجموعه مهارت هاي زندگي شهروندي ویژه 
کودکان و نوجوانان«، دربردارنده داستاني درباره شایعه سازي و دوستي است. در این داستان خرس 
خواهر و دوستانش لیزي و سوزي پشت سر دیگران حرف هایي مي زنند که واقعیت ندارد. خرس 
خواهر از اینكه اطالعاتي جمع کرده، خوش حال است. تا اینكه با صحبت هاي مادرش و اتفاقات 

دیگر پي به اشتباه خود و دوستانش مي برد.

283. ریز، لزلي. کوچه ی هاپوها: شب شده الال كنیم. ملیحه یوسفي. تهران: ناریا، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي حیوانات، مهارت هاي زندگي، حل مشكل

چكیده: بچه ها هر چه بزرگ تر مي شوند مي آموزند مشكالتشان را حل کنند. کتاب »شب شده 
الال کنیم« اولین جلد از مجموعه »کوچه هاپوها« قصه پیشي هایي است که هاپوها را مي ترسانند. 
هاپوها مي کوشند این ترسیدن را تالفي کنند. مخاطب این قصه ها مي آموزد چگونه به شیوه هاپوها، 

او هم مشكلش را حل کند.

284. مشهدي رستم، فاطمه. شب مثل بهشت. تهران: منادي تربیت، 1392، 16 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده:کتاب حاضر به داستاني تخیلي اختصاص دارد. در این داستان خورشید و ماه بر سر 
اینكه کدام بهترند، به پرس وجو از کوه، دشت، گل ها و ... مي پردازند. خورشید برگزیده مي شود، 
اما طولي نمي کشد که تمام طبیعت به ضرورت وجود ماه هم پي مي برد و خواهان ماه و همچنین 

خورشید مي شود.
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285. مك موالن، کیت. مدرسه نابودکنندگان اژدها: شبح سر هربرت سنگ سیاهچال. 
فرزانه مهري. تهران: آفرینگان، 1392، 122 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  داستان آمریكایي، داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه  »مدرسه نابودگران اژدها« دربردارنده  داستاني آمریكایي با موضوع 
تخیلي و وحشت آفرین است. در این داستان شاگرد جدید که دختري به نام »جنیس« است وارد 
مدرسه  م. ن. ا مي شود. او در شمشیربازي و جنگ با نیزه بسیار مهارت دارد. ُمردِرد به خاطر گرفتن 
کیسه طال از پدر و مادر جنیس خوش حال است. تا اینكه شبحي انتقام جو براي بازپس گیري طالهاي 
به سرقت رفته اش توسط پدر و مادر جنیس به مدرسه مي آید و ماجراهاي غیر منتظره اي به  وقوع 

مي پیوندد.

286. تیلمن، نانسي. شبي كه تو به دنیا آمدي. سمیرا کمالي. تهران: نقش گستران سرمدي، 
1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، تولد، ادبیات کودک

چكیده: در این کتاب به همراه تصویرهاي زیبا، از زیبا بودن تولد نوزادي سخن گفته شده و 
تشبیهات جالبي درباره این تولد ارائه شده است. در بخشي از کتاب مي خوانیم: »شبي که تو به دنیا 
آمدي ماه حیرت زده لبخند مي زد. ستاره ها براي دیدن تو از میان آسمان َسرک مي کشیدند و نسیم 
زیر لب زمزمه مي کرد: زندگي هیچ وقت به این زیبایي نبوده است. چون هرگز کسي مثل تو وجود 

نداشته... هیچ وقت در تمام دنیا.«

287. باقري، مهناز. شبیه پرنده. تهران: امیرکبیر، 1392، 26 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان بهاره دختر شلخته 
و بي مسئولیتي است که کارهاي خود را با بي دقتي انجام مي دهد و اتاقش کثیف و نامرتب است. 
تا اینكه روزي وارد دنیاي عجیب و غریبي مي شود که ماجراهاي آن بهاره را به فكر کردن درباره 

کارهایش و تغییر رفتارش وا مي دارد.
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288. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: شتري از دل كوه. تهران: طالیي، 1393، 16 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان دیني

چكیده:کتاب حاضر از مجموعه »قصه هاي خدا«، دربردارنده داستاني درباره حضرت صالح )ع(
است. در این داستان کودکان و نوجوانان با حضرت صالح )ع( و همچنین با معجزات او از جمله 

بیرون آوردن شتر از دل کوه، عذاب کافران توسط او و... آشنا مي شوند.

289. جمشیدي، نازنین. شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث با تكیه 
بر خودروهاي سنگین(. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  شخص ثالث، طنز مصور، بیمه خودروهاي سنگین، فرهنگ بیمه

با  ثالث  بیمه شخص  درباره  این جلد دربردارنده تصویرهاي کاریكاتوري و طنزگونه  چكیده: 
محوریت خودروهاي سنگین است. این مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب با انواع بیمه، حقوق 
و مزایاي دارندگان بیمه شخص ثالث و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از بیمه نامه ها تهیه شده است.

290. قاسمي، مسلم. نمایشنامه هاي مدرسه: ششمي ها. تهران: مدرسه، 1393، 120 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  هنرهاي نمایشي، فرهنگ و هنر، تئاتر

چكیده: نمایش و تئاتر در تعلیم و تربیت و پرورش خالقیت هاي دانش آموزان بسیار موثر است. 
کتاب حاضر دربردارنده 9 نمایشنامه است که ضمن دربرداشتن موضوعات تربیتي، آموزشي و 

مذهبي، متناسب با امكانات محدود مدارس، در کالس هاي خالقیت قابل اجراست.
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291. بارلو، استیو. من قهرمانم: شكارچي اژدها. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 1392، 56 
ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان ، ماجراجویي، بازي و سرگرمي، داستان ماجرایي

چكیده: کتاب هاي مجموعه  »من قهرمانم« دربردارنده داستان هایي به صورت بازي است. قهرمان 
داستان هاي کتاب خود کودکان هستند. هر قسمت از کتاب شكارچي اژدها با شماره اي مشخص 
شده است و در انتهاي قسمت ها، باید تصمیم گرفت و راه جدید را انتخاب کرد. در این داستان، 
شما شكارچي هیوال از سرزمین اسكاندا هستید و با غول ها و دیوها مي جنگید. اما اکنون مبارزه اي 

در انتظارتان است که هیچ وقت تجربه اي درباره آن نداشته اید: نبرد با اژدها!

292. کتبي، سرور. قصه اي که دوستش دارم: شكالتي، خرمالويي. تهران: پیدایش، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  قصه هاي تخیلي، داستان هاي آموزنده، آب

چكیده: خوب است بچه ها عاقبت بعضي اشتباه ها را در قالب داستان بخوانند. کتاب »شكالتي 
خرمالویي« از مجموعه »قصه اي که دوستش دارم«، داستاني است درباره بچه اي که در حمام، در 
حالي که شیرآب باز است، راه خروج آب را مي بندد، آب جمع و تمام خانه پر از آب مي شود. کودک 

در تخیالت خود داستان را پیش مي برد.

293. ساوتگیت، ویرا. قصه هاي دوست داشتني دنیا: شنل قرمزي. بیژن، نامجو. تهران: قدیاني، 
1393، 32 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان  مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »شنل قرمزي«، جلد شانزدهم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا« دربردارنده 
افسانه زیبایي براي کودکان است. در این داستان دختر مهرباني ملقب به شنل قرمزي، روزي براي 
دیدن مادربزرگ مریضش به جنگل مي رود. او در مسیر خود با گرگ بدجنسي مواجه مي شود. گرگ 
تصمیم مي گیرد شنل قرمزي و مادربزرگ او را بخورد، اما در ادامه اتفاقات جالبي رخ مي دهد و ماجرا 

به گونه اي دیگري پیش مي رود.
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294. صباغ زاده، مریم. صداي ساز سهراب. تهران: ساز  وکار، 1392، 16 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان دوزبانه

چكیده: »صداي ساز سهراب« داستاني است با موضوع اجتماعي که به صورت دوزبانه فارسي 
و انگلیسي آماده شده است. در این داستان سهراب براي اولین بار به عنوان چوپان، َگله را به َچرا 
مي برد. ناگهان در پي یك غفلت گله از او دور مي شود. سهراب متوجه دور شدن گله و کمین کردن 
گرگي براي حمله به گله مي شود. او تالش خود را براي نجات گله و آگاه کردن سگ گله آغاز 

مي کند و عاقبت موفق مي شود.

295. کاشفي خوانساري، علي. صندوقچه امید. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
1393، 68 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش بیمه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »امید« و »سلمان« دو دوست صمیمي هستند که در شهري ساحلي کنار دریا زندگي 
مي کنند. حادثه  اي زندگي سلمان و خانواده اش را به هم مي ریزد. امید به دنبال راه چاره اي براي این 
حادثه و کمك به آن ها، با موضوع بیمه و نحوه استفاده از آن آشنا مي شود و به خانواده سلمان و 

دیگر خانواده ها کمك مي کند. 

296. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: صیاد و سه ماهي. تهران: برف، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: این کتاب در بردارنده داستاني آموزنده و اقتباس شده از کلیله و دمنه است. روزي ماهي گیري 
سه ماهي به نام هاي ني نا، سوسا و پي ما را شكار مي کند. قبل از اینكه ماهي گیر ماهي ها را بفروشد، 

گنجشك مهرباني با نقشه اي هرسه آن ها را نجات مي دهد و به برکه اي نزدیك دریا مي برد. 
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297. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: صیاد و موش زرنگ. تهران: برف، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: »صیاد و موش زرنگ« اقتباسي از کلیله و دمنه و دربردارنده داستاني آموزنده است. در این 
داستان کالغ و موش مهرباني در جنگل سرسبزي زندگي مي کنند. الک پشت هم با آن ها دوست 
مي شود. روزي آهویي به جمع این دوستان مي پیوندد. مدتي بعد صیادي به قصد شكار حیوانات 
شروع به گذاشتن دام و تله مي کند، اما حیوانات با تیزهوشي و کمك به هم نقشه هاي صیاد را بي اثر 

مي کنند و به زندگي در کنار هم ادامه مي دهند. 

298. صلواتیان، محمدحسین. حكایاتي از مثنوي مولوي: طلسم بیشه. تهران: منادي تربیت، 
1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  حكایت، داستان عرفاني، مثنوي مولوي، ادبیات فارسي

چكیده: »طلسم بیشه« از مجموعه »حكایاتي از مثنوي مولوي« دربردارنده چند حكایت کوتاه 
زیبا«،  این عنوان هاست: »خر خوشمزه«، »ماهي ها«، »مرواریدها«، نسخه آخر«، »زشت و  با 
»شترسواري مفت«، »طلسم بیشه«. در حكایت »طلسم بیشه« خري الغر و ضعیف فریب روباه 
را مي خورد و با او براي خوردن غذا به بیشه مي رود. شیر در کمین نشسته به او حمله مي کند و خر 

مي گریزد. بار دوم روباه با این ادعا که آن طلسم بیشه و محافظ اوست خر را فریب مي دهد. 

299. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: طوطي و دزدان. تهران: قدیاني، 
1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان آموزنده، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، پروین اعتصامي

چكیده: کتاب حاضر جلد اول از مجموعه  »قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي« است. در این 
داستان بازرگاني طوطي سخن گویي را مي خرد. او به قدري با طوطي اُنس مي گیرد که دیگر از خانه 
بیرون نمي رود. شبي بازرگان در خانه با طوطي تنها مي ماند و از او مي خواهد یك شب را نگهباني 
دهد. بازرگان با خیالي آسوده به خواب مي رود و طوطي به نگهباني مي پردازد، اما وقتي بازرگان بیدار 

مي شود، با حادثه اي پر از پشیماني مواجه مي شود.
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300. بالیتون، انید. عصاي جادويي و چند داستان ديگر. شادي دانشمند. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1393، 104 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر حاوي مجموعه داستان هاي کوتاه با موضوع تخیلي و با این عنوان هاست. 
کرم هاي  »جشن  پاي کوب«،  آقاي  »عصاي  کاله گنده«،  آقاي  »دکمه  جادویي«،  »عصاي 
ابریشمي«، »دم بسیار دراز« و ... در داستان عصاي جادویي آمده است: لرد چمبرلین از طرف ملكه 
قول داده بود در دهكده »فیضو« به همه پري ها و کوتوله ها یك چوب جادویي بدهد تا هر چه آرزو 
کنند، برآورده شود. در این میان دو پري کوتوله با اینكه تالش کرده بودند رفتار خوبي با هم داشته 

باشند، بر اثر جروبحث در داخل چاه مي افتند و چوب سحر آمیز خود را از دست مي دهند.

301. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: عصايي كه مار شد. تهران: طالیي، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:   داستان مصور، داستان هاي مذهبي، حضرت موسي)ع(، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این جلد از مجموعه »قصه هاي خدا« دربردارنده داستاني درباره حضرت موسي)ع( است. 
در این داستان کودکان با ستمگري هاي فرعون، پادشاه مصر، کشتن پسران تازه به دنیا آمده در 
میان بني اسرائیل به دستور فرعون، نجات حضرت موسي)ع(، بزرگ شدن حضرت موسي)ع(در کاخ 
فرعون، مبارزات موسي)ع( با فرعون، تبدیل شدن عصاي موسي)ع(به مار و نابودي فرعون، و... 

آشنا مي شوند.

302. امامي، سهیال. عمر كي طوالني تره؟. تهران: امیرکبیر، 1392، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، خداشناسي

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني با موضوع خداشناسي است. در این داستان، »وزوزي« پشه 
کوچك، و خواهر و برادرهایش از تخم بیرون مي آیند. بعد از یك روز پدر و مادر از آن ها مي خواهند 
که به دنبال زندگي خود بروند. وزوزي از اینكه عمر پشه ها هفت روز بیشتر نیست، ناراحت است. 
او جست و جوي خود را براي یافتن کسي آغاز مي کند که صاحب طوالني ترین عمر است و در این 

مسیر نهایتاً در مي یابد که پروردگار ازلي و ابدي است.
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303. بارلو، استیو. عملیات نجات در فضا. سعید، زندیان. تهران: قدیاني، 1391، 60 ص، پالتویي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان هاي انگلیسي، مطالعه و سرگرمي، داستان مخاطب محور، ادبیات کودک 

و نوجوان

چكیده: مجموعه کتاب هاي مصور »من قهرمانم«، دربردارنده  داستان هایي مخاطب محور است. 
قهرمان داستان ها در هر مرحله، پیشرفت داستان را انتخاب مي کند. در این دفتر قهرمان داستان در 
سازمان فضایي ایاالت متحده مشغول به کار است. مدتي است که ارتباط سازمان با پایگاه کره ماه 

قطع شده است و قهرمان باید در این موقعیت بهترین تصمیم را بگیرد.

304. حسن زاده، فرهاد. من+ شیمپالو+ جي جور: عید شما مبارك، شیمپالو!. تهران: چكه، 
1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان ایراني، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد هشتم از مجموعه »من+ شیمپالو+ جي جور«، دربردارنده داستاني با 
موضوع تخیلي است. در این داستان، روزبه، پدر و مادر و جي جور براي تحویل سال نو آماده 
مي شوند. کمي مانده به تحویل سال ، آن ها به جاي شیمپالوي بدجنس و کثیف، با شیمپالوي تمیز 

و عطر زده مواجه مي شوند و درمي یابند تغییرات بزرگي در او رخ داده است.

305. حسن زاده، فرهاد. من+ شیمپالو+ جي جور: غذايي خوشمزه براي شیمپالو!. تهران: 
چكه، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه »من+ شیمپالو+ جي جور«، در بردارنده داستاني با 
موضوع تخیلي است. در این داستان روزبه که براي خود قانون ها و ضرب المثل هایي دارد، به اتفاق 
»جي جور« کرم هایي براي آزمایش جمع کرده اند. شیمپالو، کثیف و ترسناک، کرم هاي آن ها را براي 

خوردن انتخاب مي کند و روزبه و جي جور را دچار دردسرهاي جدید مي سازد.
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306. شیخي،  مژگان. قصه هایي از امام رضا )ع(: غريبه ى آشنا. تهران: قدیاني، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  کمك کردن، امام رضا)ع(، داستان مذهبي

چكیده: کمك کردن به دیگران در آیین دیني مسلمانان بسیار پر ارزش است. کتاب »غریبه آشنا« 
از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام رضا )ع(«، داستاني است به زبان ساده و کودکانه درباره 
مردي که در راه مانده بود. امام رضا )ع( به شیوه اي محترمانه به او کمك کرد. امام با این عمل خود، 

هم مشكل مرد را رفع کرد و هم به یارانش درس بزرگي داد.

307. شمس، محمدرضا. فاصله اي كه پیر شد. تهران: پیدایش، 1393، 104 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  مجموعه داستان کوتاه، ادبیات کودک و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده چند داستان کوتاه با موضوع تخیلي است. عنوان هاي داستان ها 
عبارتند از: »مداد«، »غبار کوچك«، »عروسي«، »آرزوي اسكلت«، »دماغ جادوگر«، »فاصله اي که 
پیر شد«، »آقاي نمكدان« و ... . داستان فاصله اي که پیر شد، ماجراي ُگل و چشمه اي است که از 
بودن فاصله بین خودشان رنج مي برند. فاصله که سعي دارد چشمه و گل را به هم برساند، با اقدامي 

باعث نابودي آن ها مي شود.

308. پروانه پور، مجید. فالوده شیرازي براي دختر تهراني. تهران: سازوکار/ نقش شمسه، 
1392، 64 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  آثار تاریخي، شیراز، ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور

چكیده: این جلد از مجموعه »چند شهر و چند قصه؛ کودکان ایران شناس«، دربردارنده داستاني با 
موضوع آثار تاریخي شیراز است. در این داستان سارا که در تهران زندگي مي کند، با شنیدن کلمه 
حافظ و جست وجو و پرسش درباره آن با شیراز، آثار تاریخي این شهر، حافظ شیرازي، و صنایع دستي 
و حرفه مردم آن خطه آشنا مي شود. در پایان کتاب تصویرهاي مستندي از آثار تاریخي شهر شیراز 

درج شده است.
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309. برندا، ویلیامز. قصه هاي ماندگار: فانوس لین  يي. شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 
1391، 32 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان اجتماعي، ویلیام برندا

چكیده: کتاب حاضر جلد دهم از مجموعه آثار فاخر قصه هاي ماندگار به نام »فانوس لین یي« در 
بردارنده  داستاني اجتماعي از »ویلیامز برندا« است. در این داستان، مادر لین یي براي انجام خریدهاي 
جشن ماه، او را به بازار مي فرستد. او عالوه  بر فهرست خریدهاي مادر، دوست دارد فانوس خرگوشي 
قرمزي براي جشن بخرد. لین یي تالش خود را براي چانه زدن بر سر قیمت و یافتن راه هایي براي 

رسیدن به این خواسته آغاز مي کند و به نتایج جالبي مي رسد.

310. جهازي، ناهید. فرشته ماهي و كاهوي دريايي. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش بیمه، ادبیات کودکان

چكیده: این جلد از مجموعه »بیمه براي کودکان« در بردارنده داستاني با موضوع تخیلي درباره 
بیمه است. در این داستان فرشته ماهي که عاشق کاهوي دریایي است، با گرفتن سكه نزد ماهي 
خارو مي رود تا از او کاهوي دریایي بخرد. ماهي خارو به او کاهوي دریایي نمي دهد و فرشته ماهي 
درصدد انتقام برمي آید. تا اینكه ننه ماهي در روزهاي بعد سكه هاي فرشته ماهي را مي گیرد و به او 

بیمه عمر مي دهد تا بتواند با آن مزرعه  کاهو دریایي درست کند. 

311. رمضان نیا، فاطمه. فرشته اي كه زمین را دوست داشت، آسمان را نه!. تهران: 
منادي تربیت، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات جهان

چكیده: »فرشته اي که زمین را دوست داشت، آسمان را نه!« دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي 
است. در این داستان فرشته زیبایي  به دستور ملكه فرشته ها به زمین مي آید تا به یك نهال سیب 
کوچك براي رشد کمك کند. فرشته زیبا بعد از انجام مأموریت باید به آسمان برگردد اما چون با درخت 

سیب انس گرفته، به آسمان برنمي گردد و شاهد حوادثي است که براي او و درخت اتفاق مي افتد.
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312. فروتن اصفهاني، فاطمه. فرشته هاي خیاط. شیراز: مؤسسه فرهنگي هنري رایحه هنر 
پارس، 1392، 56 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب  مصور حاضر مشتمل بر چند داستان کوتاه فارسي است که با زباني ساده و روان 
براي کودکان نوشته شده است. در داستان مشكل گشا مي خوانیم »امشب که اسمش شب جمعه 
است، عمه جواهر باید قصه پیرمرد خارکن را بگوید ولي صبح زود رفته است امامزاده اي که راهش  

خیلي دور است...«.

313. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: فرن پري سبز. شادي دبیري. تهران: زعفران، 90، 
68 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، قصه پریان

چكیده: کتاب حاضر، جلد چهارم از مجموعه »جادوي رنگین کمان«، دربردارنده داستاني تخیلي 
است. در این داستان ِفرن، پري سبز، در انتهاي راهي مارپیچ، در سوراخي در تنه یك درخت گرفتار 
شده است. ریچل و کریستي براي کمك به فرن باید طلسم جادویي جك فراست و اشباح خبیث 

را بي اثر کنند و او را نجات دهند.

314. پناک، دانیل. ماجراهاي کامو نابغه قهرمان: فكر بكر احمقانه. تهران: شهر قلم، 1392، 
64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات فرانسه، ماجراهاي کامو، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده:کتاب حاضر، از مجموعه »ماجراهاي کامو نابغه قهرمان«، دربردارنده  چند داستان کوتاه به 
هم پیوسته با این عنوان هاست: »مادو ماژي«، »معلم محبوب ما«، »اطالعیه کوچك«، »دردسر 
بزرگ«، »شروع کنیم«، »فكر بكر« و... . در این جلد، کامو پسري هوشمند و غیرقابل پیش بیني 
است. او با افكار و نقشه  هایش، معلم خود، مار ژورل را به دردسرهاي بزرگ مي اندازد و ماجراهاي 

فراواني رخ مي دهد.



125 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

315. لنگن، آنت. فلیكس به كشف كره ي زمین مي رود: همراه با شش نامه از 
فلیكس و نقشه ي جهان. محبوبه نجف خاني. تهران: زعفران، 1392، 40 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان آموزشي، ادبیات کودکان، آموزش زبان فارسي

چكیده: کودکان در این کتاب با سوفي و خرگوش عروسكي اش، فلیكس آشنا مي شوند. آن دو به 
هم خیلي عالقه دارند. سوفي فلیكس را سوار بالون دست ساز خودش مي کند و به هوا مي فرستد. اما 
یك دفعه نخ بالون به طور اتفاقي از دستش رها مي شود و فلیكس به آسمان مي رود و گم مي شود. 
سوفي و پدرش هرچه دنبال فیلیكس مي گردند، نمي توانند او را پیدا کنند. تا اینكه فلیكس نامه اي 

به سوفي مي نویسد و به او خبر مي دهد که روي آسمان نما فرود آمده است. 

316. لنگن، آنت. فلیكس و ماجراي چمدان پرنده. محبوبه نجف خاني. تهران: زعفران، 
1392، 40 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، ادبیات کودکان، داستان آموزشي، جهان گردي

چكیده: در این کتاب داستان، سوفي براي دیدن خاله اش به برلین مي رود. خاله  سوفي فلیكس را 
به بازار روز مي برد. سوفي از آنجا کتاب قصه هاي پریان مي خرد. آن شب براي خرگوش کوچولویش 
چند قصه مي خواند. نیمه  شب خرگوش سوفي باز به سرش مي زند که سوار چمدان شود و به سفر 
برود. این بار فلیكس براي سوفي نامه هایي از دور ساختمان مجلس، ترنسیلوانیا، هندوستان، چین و 

مكزیك مي نویسد و او را با قصر خون آشام ها، تاج محل، دیوار چین و اهرام مكزیك آشنا مي کند.

317. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: فیبي پري لباس. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان هاي حادثه اي، داستان مصور، قصه هاي پریان، ادبیات کودکان

چكیده: این کتاب جلد بیستم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان« دربردارنده  داستاني با موضوع 
تخیلي و پریان است. در این داستان جشن تولد شارلوت، دوست کریستي است. جك فراست 
پر جادویي فیبي، پري لباس را دزدیده و لباس شارلوت خراب شده است. کریستي و ریچل به 

جست وجوي پر جادویي فیبي مشغول مي شوند تا او بتواند اوضاع جشن را سروسامان دهد.
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318. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: فیل بزرگ و موش زرنگ. تهران: برف، 
1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: داستان حاضر، اقتباسي از کلیله و دمنه است. در این داستان عده اي موش براي زندگي به 
جنگلي سرسبز مي آیند و براي خود نزدیك برکه النه درست مي کنند. مدتي بعد تعدادي فیل به جنگل 
مي رسند و وقتي براي خوردن آب به برکه مي آیند، النه موش ها را له مي کنند. رئیس موش ها با فیل ها 

صحبت مي کند و آن ها را متقاعد مي کند که از راه دیگري براي خوردن آب بیایند. 

319. صابري، منصوره. فیل هاي رنگي. تهران: منادي تربیت، 1392، 24 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، داستان تخیلي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده شش داستان کوتاه با موضوع هاي تخیلي است. در داستان چه 
شكل بامزه اي دارم مي خوانیم: »سینا روي کاغذ یك فیل کشید. یك فیل قرمز. یك فیل با خرطوم 
دراز، با دو گوش بادبزني، چهار پاي بزرگ، دو عاج بلند و یك دم کوچك. او براي قرمز چشم هم 

گذاشت. 

320. قاضي عادل و دو داستان ديگر: )چتر آفتابگیر- تله موش(. اسمیرا سلیمي/
فاطمه صفري. تهران: فراي علم، 1393، 80 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، ادبیات کودکان، مهارت خواندن

چكیده: این کتاب دربردارنده سه داستان کوتاه است که با هدف بهبود مهارت خواندن کودکان 
از  یكي  الجزایر،  مهربان  و  عادل  پادشاه  باکاس،  عادل،  قاضي  داستان  در  است.  یافته  نگارش 
کشورهاي قاره آفریقاست. روزي او پي به وجود قاضي عادلي مي برد که در شهر آنان زندگي 
مي کند. باکاس در لباس بازرگانان براي دیدن قاضي مي رود. در پي اختالفي، باکاس به زیرکي و 

عدالت قاضي عادل پي مي برد و از وي تقدیر مي کند.



127 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

321. پروانه پور، مجید. قالي بپر، ما را ببر به تهران. تهران: سازوکار/ نقش شمسه، 1392، 
64 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، آثار تاریخي تهران، ایران شناسي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان در شهري زیر شهر 
تهران آدم هاي کوچكي زندگي مي کنند. سیناور، پسر پادشاه شرق و ترگل، دختر پادشاه غرب، قصد 
ازدواج دارند. پدر ترگل به دلیل بي تجربگي اجازه ازدواج به آن نمي دهد. طي حوادثي سیناور سوار بر 

قالي پرنده مي شود و به جاهاي گوناگون تهران سفر مي کند.

322. بومون، امیلي. ماشین بازي: قايق راني مي كنم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدى:  آشنایي با کار، داستان مصور، بازي آموزشي، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »ماشین بازي« حاوي داستان دیگري درباره یك شغل است. 
در این داستان لئو، همراه پیشي ملوسش سوار قایق ماهي  گیري مي شود و به دریا مي رود. کتاب 
حاضر، با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با قایق سواري، ماهي گیري و مهارت هاي مربوط 

به آن ها تهیه شده است.

323. شیخي، مژگان. قصه هایي از امام رضا )ع(: قرض عبداهلل. تهران: قدیاني، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  قرض، امام رضا)ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: قرض گرفتن و قرض دادن سختي ها و مشكالتي در پي دارد. کتاب »قرض عبداهلل« 
از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام رضا)ع(«، داستاني است به زبان ساده و کودکانه، درباره 
مردي که از کسي قرضي گرفته بود و باید به زودي آن را برمي گرداند. مرد درمانده از امام رضا)ع(

کمك طلبید و امام به مرد کمك کرد تا از عهده دادن قرضش برآید.
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324. فونكه، کورنلیا کارولینه. قشنگ ترين قصه ها براي كودكان. کتایون سلطاني. تهران: 
آفرینگان، 1392، 114 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودک، قصه هاي آلماني، مطالعه و سرگرمي

چكیده: این کتاب مصور دربردارنده  داستان هایي کوتاه و تخیلي براي کودکان است. در داستان اول 
این مجموعه مي خوانیم: گاگروباتس دیو زشت و بداخالقي است که وسط کوه ها زندگي مي کند. 
او معمواًل براي خوردن چیزي جز سنگ گیرش نمي آید و براي همین خیلي وقت ها از دل درد به 

خودش مي پیچد. 

325. خسرونژاد، مرتضي. قصه ى جنگ و صلح: خروس آقاي خدايي و خروس خانم 
خیريه. تهران: امیرکبیر، 1392، 40 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  شعر، داستان مصور، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان، آقاي خدایي و خانم خیریه هر یك خروسي نقاشي مي کنند. خروس ها 
از برگه نقاشي بیرون مي پرند و به وسط میدان شهر مي روند. هر یك از آن ها ادعا مي کنند که 
قشنگ ترین خروس دنیاهستند. این موضوع باعث جنگ بین خروس ها مي شود. خانم خیریه و 
آقاي خدایي به خروس هایشان یاد مي دهند که با استفاده از چه روش هایي مي توانند نشان دهند که 

قشنگ ترین و بهترین خروس دنیا هستند.

326. حسن زاده، فرهاد. قصه ى طوطي خانم و آقاي بازرگان. تهران: همشهري، 1393، 
44 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان ها، بازي ها

چكیده: کتاب حاضر حاوي داستاني از مجموعه داستان هاي مثنوي موالناست که با زبان ساده 
و براي کودکان بازنگاري شده است. در خالل داستان، بازي ها و فعالیت هاي عملي براي تقویت 
حواس پنج گانه و قوه  تجسم کودکان تدوین شده است که مي توان به صورت گروهي یا انفرادي 

آنها را انجام داد.



129 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

327. شعباني، اسداهلل. قصه ى ماشین ممدعلي. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بیمه، دزدیده شدن، ماشین

چكیده: یكي از موضوعاتي که خوب است از کودکي آموخته شود، بیمه و ضرورت وجود آن است. 
کتاب »قصه ماشین ممدعلي« از مجموعه  »بیمه براي کودکان« به موضوع بیمه و فایده هاي آن 
مي پردازد. بیمه انواعي دارد که در این کتاب درباره  بیمه  شخص ثالث ماشین و شرایط بیمه در هنگام 

دزدیده شدن ماشین توضیحاتي داده شده است.

328. دیویس، آلیسون. قصه گويي در كالس درس. مینا سلیمي. تهران: سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 1392، 162 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى:  قصه و قصه گویي، مهارت هاي زندگي

چكیده: نویسنده کتاب حاضر، با بهره گیري از علم و تجربه هاي عملي خود، به ذکر فنون، مهارت ها 
و دستورالعمل هاي قصه گویي و داستان خواني پرداخته است. نویسنده با استفاده از رویكرد یاددهي- 
یادگیري، در کنار طرح درس ها و رهنمودهاي کاربردي، چگونگي آموزش مهارت هاي قصه گویي 
را به معلمان نشان مي دهد. مضمون قصه ها مسائلي مانند بازي هاي یارانه اي، ناتواني هاي کودکان، 

دوستي و حسادت، و ... است.

329. قاسم نیا، شكوه ...]و دیگران[. قصه هاي الكي پلكي1. تهران: پیدایش، 1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه فارسي، داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

این  با  کوتاهي  داستان هاي  بردارنده   در  پَلكي«  اَلكي  »قصه هاي  کتاب  از  دوم  جلد  چكیده: 
عنوان هاست: »آرزو در گوني«، »چاله«، »چه قدر خوب بود!« و ... . در داستان »آرزو در گوني« 
آمده است: »آقا رجب همیشه فكر مي کرد با آرزوهایش چه کند. تا اینكه یك روز همه  آرزوهایش 
را ریخت توي گوني. بعد هم گوني را کول کرد و بُرد به آسیاب. توي آسیاب، آرزوهایش را آرد کرد. 

با آردشان نان پخت نان ها را مردم خوردند و همه شدند آقا رجب!«
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330. قاسم نیا، شكوه ...]و دیگران[. قصه هاي الكي پلكي2. تهران: پیدایش، 1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه فارسي، داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد اول کتاب »قصه هاي الكي پلكي« حاوي داستان هایي با موضوع طنز و تخیلي است. 
عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »توپ توپ«، »بود و نبود«، »سنگ و ستاره«، »ننه هشت پا« و...   
در داستان »ننه هشت پا« آمده: »ته دریا، ننه هشت پا نشسته بود،  قلیان مي کشید. دودهاي قلیانش 
دود نبودند، کفتراي چاهي بودند تو آسمان چرخ مي زدند و مي افتادند ته چاه، خري که خر نبود، 
گفت: »مي خوام از ته چاه، ماهي بگیرم.« گفتند: »بگیر!« خره پاالنش را برداشت، پهن کرد کف 

چاه، یك عالمه کفتر ماهي گرفت.«

331. قاسم نیا، شكوه ...]و دیگران[. قصه هاي الكي پلكي 3. تهران: پیدایش، 1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب حاضر جلد سوم از مجموعه  »قصه هاي الكي پلكي«  دربردارنده  داستان هاي کوتاه، 
با موضوع تخیلي است. عنوان هاي داستان ها عبارتند از:  »ماه و چاه«، »سرنخ«، »ماه و چاه« و ... 
در داستان ماه و چاه آمده است: »ماه سفید، توپش سیاه، افتاد توي چاه. چاه کجا بود؟ توي راه. تو 
راه کي بود؟ یك روباره. روباه دمش سفید بود، اما خودش سیاه بود. سیاهي که ذره ذره مي چكید 

توي دره. 

332. شیرازي، رضا. قصه هاي امثال و حكم دهخدا )1(. تهران: پیام محراب، 1393، 144 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: ضرب المثل هاي فارسي، علي اکبر دهخدا، امثال و حكم، ادبیات فارسي

و  قصه ها  از  تعدادي  بازآفریني  حكم«  و  امثال  »قصه هاي  از  اول  جلد  کتاب  این  چكیده: 
ضرب المثل هاي امثال و حكم اثر عالمه علي اکبر دهخداست که به زبان ساده براي جوانان و 
نوجوانان تهیه شده است. عنوان هاي قصه ها عبارتند از: »آستین نو، پلو بخور«، »از آسمان افتاده ام«، 

»با من هم پالس؟!«، »راه گربه را گم مي کنم«، »حاال نوبت رقاصي من است« و... .



131 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

333. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي پري ها. رویا خوئي. تهران: محراب قلم ، 1392، 
64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه هاي ملل، داستان کوتاه، ادبیات کودکان

چكیده: »قصه هاي پري ها« هفتمین جلد از مجموعه »افسانه هاي ملل براي کودکان«است.  داستان 
»پري جنگل کوچك« از این قرار است که یك پري به اسم لوسي در کلبه اي کوچك در جنگل زندگي 
مي کند. تا اینكه روزي شاهزاده دونان که در قصر یخي سكونت دارد، ضمن سورتمه سواري لوسي را 
مالقات مي کند. دونان او را به قصر خودش مي برد. مدتي بعد، چون دونان آزادي لوسي را محدود مي کند، 

لوسي از قدرت جادویي اش استفاده مي کند و دوباره به جنگل برمي گردد.

334. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي حیله و حیله گري. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم ، 1391، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، افسانه هاي ملل، حیله گري، ادبیات کودکان

چكیده:کتاب حاضر سومین جلد از »افسانه هاي ملل براي کودکان« است. در افسانه  »دلقك 
پادشاه« پادشاهي اسب پیر و شجاعش را خیلي دوست دارد. او تصمیم گرفته است، هرکس خبر 
مرگ اسب را برایش بیاورد، سر از تنش جدا کند. مهتر پادشاه که مسئول رسیدگي به اسب است، 
سرانجام اسب را ُمرده پیدا مي کند، اما نمي تواند خبر مرگش را به پادشاه بدهد. تا اینكه دلقك راه حلي 

مي اندیشد و پادشاه را با عقل و منطق قانع مي کند.

335. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزيده از گلستان 
و ملستان. تهران: امیرکبیر، 1392، 143 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  قصه، ادبیات نوجوانان، گزیده گلستان سعدي

چكیده: جلد هفتم از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«، برگزیده قصه هایي از 
»گلستان سعدي« و دیگر آثار اوست که نویسنده آن ها را »ملستان« نامیده است. در یكي از 
قصه ها به نام »حساب سرنوشت« ماجراي عده اي تاجر آمده است که با کشتي به تجارت و سیاحت 
مي رفتند. آن ها شروع به صحبت درباره سرنوشت، مهارت و... مي کنند. دو مسافر که با قایق خود به  
دنبال کشتي مي آیند، دچار طوفان مي شوند و در معرض غرق شدن قرار مي گیرند. در ادامه حوادثي 

رخ مي دهد و مسافران به مفاهیم تازه اي درباره بحثشان پي مي برند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي132

336. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي خوراكي ها و شكموها. رویا خوئي. تهران: 
محراب قلم ، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، استعدادهاي درخشان
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه هاي ملل، خوراکي ها، ادبیات کودکان، داستان کوتاه

چكیده: »خوراکي ها و شكموها« نام نهمین جلد از مجموعه  »افسانه هاي ملل براي کودکان« است. 
همه ده قصه        این کتاب درباره  خوراکي ها و شكموهاست. داستان »تابه هاي جادویي« از این قرار است 
که پسر فقیري به خواسته  مادرش تنها گاوشان را به بازار مي برد تا بفروشد و براي خودشان خوراکي 
تهیه کند، اما سر راهش پیرمردي در ازاي گاوي که از او مي گیرد، تابه هاي جادویي به او مي دهد. پسر 
تابه ها را مي گیرد و به خانه برمي گردد و از آن به بعد تابه ها خوراکي هاي خوش مزه و سكه هاي طال 

براي او مي آورند. 

337. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي خورشید و ماه. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم ، 1391، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، افسانه، ادبیات کودکان، آموزش زبان فارسي

چكیده: کتاب حاضر حاوي 10 داستان کوتاه از سراسر دنیا براي کودکان است. قصه هاي کتاب با 
محوریت خورشید و ماه نوشته شده اند. در داستان فرزندان خورشید و ماه آمده است که خورشید و ماه 
فرزندان زیادي داشتند، اما چون ماه به خورشید حسودي مي کند، از او مي خواهد که هر دو بچه هایشان 
را به رودخانه بیندازند. ماه خورشید را فریب مي دهد و به جاي بچه هایش سنگریزه در کسیه مي ریزد 

و کیسه ها را به رودخانه مي اندازد.

338. شمس، محمدرضا. قصه هاي سروته. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، داستان کودکان، داستان کوتاه

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده  چند داستان کوتاه تخیلي براي کودکان است. این داستان ها با 
زباني آهنگین و با هدف تقویت قوه  تخیل کودکان به نگارش درآمده است. در داستان »خاله قابلمه« 
آمده: خاله قابلمه تنها بود. نه شوهر داشت و نه بچه. قابلمه همیشه آش مي پخت. یك روز یك نخود 
از دهنش بیرون پرید و گفت که مي خواهد بچه  خاله قابلمه بشود. خاله گفت که هنوز شوهر ندارد. 

لوبیا هم آمد و گفت که شوهرش مي شود. 
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339. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي سفرهاي خیالي. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم ، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، افسانه هاي ملل، سفرهاي خیالي، ادبیات کودکان

چكیده:  این کتاب حاوي 10 افسانه از ملل مختلف با محوریت سفرهاي خیالي براي کودکان 
است. در داستان »کشتي پرنده« تزار اعالم مي کند که هرکس یك کشتي پرنده داشته باشد، 
دخترش را به او خواهد داد. جواني که آرزوي ازدواج با دختر تزار را دارد، شانس خود را امتحان 
مي کند. او تكه ناني را که مادرش در کوله بارش گذاشته است، سر راه به پیرمردي مي دهد و 

بدین وسیله اسبابي فراهم مي شود تا مرد جوان به آرزویش برسد.

و  نامه  بچه هاي خوب: قصه هاي سندباد  براي  آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب   .340
قابوسنامه. تهران: امیرکبیر، 1392، 104 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات نوجوانان، سندبادنامه، قابوس نامه

چكیده: این کتاب، جلد سوم از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« حاوي برگزیده 
قصه هاي آموزنده از دو کتاب »سندبادنامه« و »قابوس نامه« است. در داستان »قصه روباه« مرد 
کاسبي در قلعه اي به کار پوستین دوزي مشغول است. روباهي به طمع گوشت، با گرفتن رد و بوي 
پوست، به دباغ خانه مي آید و هر روز پوست هاي دباغي شده را مي خورد. عاقبت روزي روباه توسط 

کاسب گرفتار شده و سرانجامي ناخوشایند برایش رقم مي خورد.

341. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي شاهزاده و شاهزاده خانم. رویا خوئي. 
تهران: محراب قلم ، 1391، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه هاي ملل، داستان کوتاه، ادبیات کودکان

چكیده: پنجمین جلد از مجموعه »افسانه هاي ملل براي کودکان« حاوي قصه هایي درباره  شاه 
و شاهزاده خانم ها از سراسر دنیا براي کودکان است. داستان »شاهزاده خانم نخودفرنگي« درباره  
شاهزاده خانمي است که مي تواند وجود یك عدد نخود را زیر ده تا تشك تشخیص بدهد و به 

این خاطر همسر شاهزاده مي شود.
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342. کومار، شیو. قصه هاي شیرین و دلنشین: 27 قصه كوتاه و آموزنده از پنجه تنتره 
)كلیله ودمنه(. سیما طاهري. تهران: ذکر، 1393، 88 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  افسانه، قصه هاي کلیله و دمنه، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: »قصه هاي شیرین و دلنشین«، دربردارنده 27 قصه کوتاه و آموزنده از »پنجه تنتره« است که 
در ایران به نام »کلیله و دمنه« شهرت دارد. در داستان االغ آوازه خوان، صاحب االِغ پیري او را شب ها آزاد 
مي گذارد تا هرجا مي خواهد برود. در یكي از شب ها االغ با شغالي دوست مي شود. هر شب براي خوردن 
خیار به باغي مي روند. شبي االغ سرمست از خوشي، علي رغم هشدار شغال، به آواز خواندن مشغول 

مي شود و ماجراي غم انگیزي برایش رخ مي دهد.

343. ترکمان، مرضیه. قصه هاي طالیي: قصه هاي طاليي جلد اول. تهران: پیام کتاب، 1393، 
48 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد اول از کتاب سه جلدي »قصه هاي طالیي« دربردارنده  مجموعه داستان هاي کوتاه با 
موضوع عبرت گرفتن از زبان حیوانات است. عنوان هاي داستان ها عبارتند از »روباه و بز«، »قوش 
و بلبل«، »اسب و شیر«، »شیر و موش«، »لك لك و روباه« و »دو بز مغرور«. در داستان روباه و بز 
آمده است »روباهي داخل چاهي افتاد و تالش او براي بیرون آمدن بي نتیجه ماند. در همین حین 
بز ساده لوحي بر سر چاه آمد. روباه شروع به تعریف از آب گواراي چاه کرد و با نقشه اي زیرکانه و 

فریب بز ساده لوح، از چاه بیرون آمد«.

344. ترکمان، مرضیه. قصه هاي طاليي جلد دوم. تهران: پیام کتاب، 1393، 48 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: جلد سوم از کتاب »قصه هاي طالیي« در بردارنده  داستان هاي کوتاه و آموزنده اي است. 
عنوان هاي داستان عبارتند از: »فیل بد«، »بز نابغه«، »کالغ طمع کار«، »سه دوست«، »میمون و 
تمساح« و »دوبرادر«. داستان »فیل بد« ماجراي فیل بدذاتي است که با وجود هشدارهاي سلطان 
فیل ها، در مورد آزار نرساندن به حیوانات، آشیانه  گنجشكي را خراب و جوجه هاي او را نابود مي کند. 
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345. شامي، آیلین. قصه هاي كودكي. تهران: هنر آبي، 1393، 86 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم و سوم
كلمات كلیدى:  شعر کودکان، داستان تخیلي، ادبیات کودک، مهارت هاي زندگي

چكیده: »قصه هاي کودکي« دربردارنده چهار داستان کوتاه همراه با اشعار مرتبط با داستان هاست. 
عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »نمكو«، »یك پرتقال کال کوچولو«، »سوسكه و برق برقي«، 
»تو کي هستي«. در داستان نمكو، نمكو آخرین دختر دوست داشتني خانواده است. او بسیار زیبا و 
بازیگوش است و به اتفاق شش خواهر و پدر و مادرش در روستایي زندگي مي کنند. پدر هر شب به 
دخترها سفارش مي کند که در اتاق خود را ببندند. یك روز نمكو فراموش مي کند در را ببندد. غول 
بدجنس و تنهایي وارد اتاق مي شود و او را با خود مي برد و حوادث بسیاري براي نمكو رخ مي دهد.

346. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي كلیله و دمنه. تهران: 
امیرکبیر، 1392، 111 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، کلیله و دمنه، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« حاصل بازنویسي گزیده اي 
از قصه هاي کلیله و دمنه، و در بردارنده داستان هایي آموزنده از زبان حیوانات است.  در داستان شكارچي 
دانش آموز، روزي یك شكارچي براي گرفتن کبوتر دام پهن مي کند. دو طلبه در ازاي گرفتن دو کبوتر، 
به شكارچي کلمه اي را مي آموزند. مدتي بعد شكارچي در پي اتفاقاتي، با به کار بردن آن کلمه، صاحب 

ثروت عظیمي مي  شود.

347. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي گیاهان و میوه ها. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم ، 1391، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  گیاهان و میوه ها، افسانه هاي ملل، داستان کوتاه، ادبیات کودکان

براي  ملل  »افسانه هاي  از مجموعه  جلد  میوه ها« چهارمین  و  قصه هاي »گیاهان  چكیده:  
کودکان«، حاوي 10 قصه  کوتاه درباره  گیاهان و میوه ها از سراسر دنیا براي کودکان است. در 
داستان »گیاه خطرناک« افسانه  کتان آمده است. الک پشتي گیاه کتان را پیدا مي کند و از آن 
اسمش را مي پرسد. گیاه جواب مي دهد که آدم ها اسم آن را »خطرناک براي حیوانات« گذاشته اند. 
الک پشت دوستانش را از ماجرا آگاه مي کند تا به گیاه کتان نزدیك نشوند. بدین صورت گیاه کتان 

رشد مي کند و براي انسان ها مفید واقع مي شود.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي136

348. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي مرزبان نامه. تهران: 
امیرکبیر، 1392، 120 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، مرزبان نامه، آموزش  مهارت هاي زندگي

چكیده:کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« حاوي گزیده اي 
از قصه هاي »مرزبان نامه« است. در قصه زشت  و  زیبا، مردي با لباس کهنه و صورتي آبله دار و 
الغر به تماشاي پادشاه و سواران او هنگام شكار مي ایستد. ندیم پادشاه او را شوم مي نامد و از آنجا 
دور مي شوند. روز دیگري، مرد آبله رو، با کارهایش و حرف هایي که مي زند به ندیم و پادشاه درس 

عبرتي مي دهد.

349. افسانه هاي ملل براي کودکان: قصه هاي مهر و دوستي. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم ، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، افسانه هاي ملل، مهر و دوستي، ادبیات کودکان

چكیده: قصه هاي »مهر و دوستي« ششمین جلد از مجموعه  »افسانه هاي ملل براي کودکان« 
حاوي 10 افسانه از ملل مختلف با محور دوستي است. در داستان »غول غرغرو«، غولي در جنگل 
زندگي مي کند که هیچ وقت خوشحال نیست و براي هر چیزي ُغر مي زند. تا اینكه با یك پري آشنا 
مي شود. پري براي غول غذاهاي خوشمزه مي پزد. سرانجام غول به پري عالقه مند مي شود و آن ها با 

هم زندگي مي کنند و غول ُغر زدن را کنار مي گذارد.

350. حسن زاده، فرهاد. قصه اي که دوستش دارم: قصه ي درختي كه خوابش مي آمد. تهران: 
پیدایش، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آشنایي با طبیعت

چكیده: این جلد از مجموعه »قصه اي که دوستش دارم« دربردارنده داستاني با موضوع تخیلي 
درباره درخت هاست. در این داستان گربه سیاه در سرماي زمستان از درخت خواب آلود مي خواهد 
که برایش قصه اي بگوید. درخت با زحمت بسیار قصه آمدن بهار، تابستان، پاییز و زمستان و تأثیر 

آن ها را بر درخت تعریف مي کند. 
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351. بومون، امیلي. ماشین بازي: قطار مي رانم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، آشنایي با مشاغل، داستان آموزشي، مطالعه و سرگرمي، 
راننده  قطار

چكیده: جلد سوم از مجموعه  »ماشین بازي« به نام »قطار مي رانم« با هدف آشنا کردن کودکان 
5 تا 10 سال با مشاغل تهیه شده است. در این جلد، شخصیت داستان، کودکان را با شغل راننده  
قطار، قطعات قطار، صدا و زمان حرکت قطار، صدا و زمان حرکت قطار، مسئولیت راننده  قطار 

و ... آشنا مي کند.

352. مرزوقي، محمدرضا. قطب نما كوچولو. تهران: امیرکبیر، 1391، 32 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان  مصور، ادبیات کودک و نوجوان، زندگي حیوانات

توانایي  آن ها  دارد.  اختصاص  مینا  خواهرش  و  ماني  درباره  داستاني  به  حاضر  کتاب  چكیده: 
حرف زدن و فهمیدن زبان پرندگان را دارند. پدر آن ها محیط  بان و مسئول نگهداري از تاالب انزلي 
و پرندگان است که در آن زندگي مي کنند. مینا و ماني این بار با پرنده اي به نام »خوتكاي ابروسفید« 

و ویژگي آن و ماجرایي  جالب مواجه مي شوند.

353. استن، برنستین. قلدر. سعید مادح خاکسار. تهران: موزون، 1393، 32 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم و سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، مهارت هاي زندگي، زورگویي، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع »زورگویي« است. در این داستان خرس خواهر 
از دختر قلدر و کوچك تر از خود به  نام تافي کتك مي خورد. برادر وي براي انتقام مي رود، اما وقتي 
تافي، دختر کوچولو را مي بیند، پشیمان مي شود. برادر به جاي انتقام روش دفاع شخصي را به خواهر 

یاد مي دهد.
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354. پاتر، هلن بیت ریكس. قورباغه ماهیگیر. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان قورباغه اي به نام آقاي ِجِرمي فیشر در گل والي یك برکه خانه دارد. او 
روزي تصمیم مي گیرد به ماهي گیري برود و ماهي کپور شكارکند و آن وقت دوستان خود، آقاي 
الِدرمان و ایزاک نیوتن را به شام دعوت کند. وقتي او به ماهي گیري مي رود، درگیر ماجراهاي 

خطرناکي مي شود و ترجیح مي دهد به جاي ماهي با غذاي دیگري از دوستان خود پذیرایي کند. 

355. پناک، دانیل. ماجراهاي کامو نابغه قهرمان: كامو و موسسه ى بابل. تهران: شهرقلم/ 
چكه، 1392، 72 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات فرانسه، ماجراهاي کامو، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »کامو و مؤسسه بابل«، از مجموعه »ماجراهاي کامو نابغه قهرمان«، دربردارنده چند 
داستان کوتاه به هم پیوسته با این عنوان هاست: »مادر کامو«، »گوشت گاوخور عزیز«، »خداي 
من!«، »پادشاه جرج«، »در دلم عشق«، »اپیدمي«، »کیتي؟ کیتي!« و... .کامو پسر هوشمند و 
غیرقابل پیش بیني است. در این جلد او از طریق مكاتبه با مؤسسه بابل با دختري به  نام کیتي آشنا 

مي شود. این آشنایي و حوادث بعد از آن کامو را با ماجراها و دردسرهاي جدیدي مواجه مي کند.

356. بومون، امیلي. ماشین بازي: كامیون مي رانم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 16 
ص، خشتي کوچك

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، مشاغل، رانندگي کامیون

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »ماشین بازي« به معرفي شغل رانندگي کامیون اختصاص دارد. 
این مجموعه با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل نگارش یافته است. در این جلد 
کودکان با رانندگي کامیون، خطرات آن، نكات فني و ایمني، حیطه فعالیت در این شغل و... به صورت 

بازي کودکانه آشنا مي شوند.
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357. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: كبوتر لجباز. تهران: برف، 1393، 12 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: »کبوتر لجباز« داستاني آموزنده و اقتباس شده از »کلیله و دمنه« است. در این داستان دو 
کبوتر به  نام هاي توتك، و همسرش پوپك آشیانه خود را ساختند و مقداري دانه جمع آوري کردند. 
فصل تابستان که رسید، دانه هاي نم دار خشك و کوچك شدند. توتك بدون اینكه در جست وجوي 
علت باشد، پوپك را به خوردن دانه ها متهم کرد. پوپك النه را ترک کرد. مدتي بعد توتك پي به 

ماجرا  برد و پشیمان به جست وجوي پوپك  پرداخت. 

358. خردور، طاهره. قصه هاي جورواجور: كرم و درخت توت. تهران: پیدایش، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  کرم ابریشم، داستان هاي تخیلي، شناخت حیوانات

چكیده: کودکان تغییرات طبیعت و حیوانات را به خوبي حس مي کنند و از آن درس مي گیرند. 
کتاب »کرم و درخت توت« در قالب قصه، تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه را شرح مي دهد. 
مخاطب با خواندن این ماجرا، وارد دنیاي خیال مي شود و خیال پردازي مي کند، اما در واقعیت 

درمي یابد که در طبیعت بعضي اتفاقات باورنكردني و جالب روي مي دهد.

359. لیتل، جسي. فروشگاه عروسك هاي جادویي: كروك ناقال. تهران: شهرقلم/ چكه، 1392، 
40 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »فروشگاه  عروسك هاي جادویي«، در بردارنده داستاني با موضوع 
تخیلي و جادوگري است. ویلو و فردي در فروشگاه عروسك هاي جادویي عمه سوزي با پسري به 
نام جك که به تازگي با خانواده اش، از شهر »سامرتادن« نقل مكان کرده اند، آشنا مي شوند. ویلو و 
فردي مي کوشند به جك کمك کنند تا عروسك دلخواهش را پیدا کند که ناگهان سر وکله عروسك 

جادویي پیدا مي شود و ماجراهاي فراواني اتفاق مي افتد.
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360. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: كريستال پري برف. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:   داستان حادثه اي، داستان مصور قصه هاي پریان، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »کریستال پري برف« جلد هشتم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان«، دربردارنده  داستاني 
تخیلي و پریان است. در این داستان، جك فراست پَرهاي جادویي پریان آب و هوا را دزدیده 
و زمستان و تابستان جابه جا شده است. کریستي و ریچل براي حل این مشكل باید به کمك 

کریستال، »پري برف« بشتابند و از بارش سنگین برف جلوگیري کنند.

361. ضیایي، محمدرفیع. كسي نیست براي اين بچه يك چند تا كتاب بخره؟!. تهران: 
زیتون، 1392، 16 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان آموزشي، خواندن، ادبیات کودکان

چكیده: در این کتاب مخاطبان داستان پسربچه اي را مي خوانند که نمي تواند قصه بخواند، براي 
همین از مادر و پدرش مي خواهد که براي او کتاب بخوانند. اما آن ها حوصله ندارند. بابابزرگ هم 
وقت ندارد و باید به پارک برود. خاله هم با تلفن همراهش دائم حرف مي زند و فرصت ندارد. تا 
اینكه پسربچه به مدرسه مي رود و کتاب خواندن را یاد مي گیرد. حاال که بزرگ شده است، دلش 

مي خواهد برایش کتاب بخرند!

362. سید علي اکبر، نوید. كشتي هاي غرق شده. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 
1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: در این داستان، بنفشه دختر دبستاني کوچكي است که مادرش در اثر تصادف از دنیا رفته 
است و او با پدر و مادربزرگش زندگي مي کند. پدر که راننده تاکسي است، با خانمي به  نام نسرین 
تصادف مي کند. نسرین دختري هم سن بنفشه به  نام مروارید دارد. مروارید خبري از پدرش ندارد. 
پدر بنفشه او را با مروارید آشنا مي کند. آن دو با وجود تمام مشكالت اطراف، به بازي مي پردازند و 

در رؤیاي پیدا کردن مرواریدي در دریا و سوار کشتي شدن هستند.
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363. حسن زاده، فرهاد. من+ شیمپالو+ جي جور: كالغ بي نمك نخور، شیمپالو!. تهران: چكه، 
1393، 32 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد چهارم از مجموعه »من+ شیمپالو+ جي جور«، در بردارنده داستاني با 
موضوع تخیلي است. در این داستان، روزبه به اتفاق »جي جور« براي بازي مي روند. روزبه  براي 
خود قوانیني دارد و قانون چهارم او مي گوید: »مزاحم بازي دیگران نشو!« اما وقتي روزبه و جي جور 
بادبادکي درست مي کنند تا با آن بازي کنند، شیمپالو آن را مي خورد و جي جور تصمیم مي گیرد 

تالفي کند.

364. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: كالغ دانا و شغال. تهران: برف، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: »کالغ دانا و شغال« داستان آموزنده اي است اقتباس شده از »کلیله و دمنه«. در این 
داستان ماري بدجنس هر بار تخم ها و جوجه هاي کالغ را مي خورد. وقتي کالغ غمگین ماجرا را 
براي شغال تعریف مي کند، شغال با طرح نقشه اي و اجراي آن توسط کالغ باعث نجات تخم ها و 

جوجه هاي کالغ و کشته شدن مار مي شود.

365. بالیتون، انید. كاله جادويي و چند داستان ديگر. شادي دانشمند. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1393، 104 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این کتاب دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه، با موضوع تخیلي و با این عنوان هاست: 
»بستني«،  تلوتلو«،  »آقاي  فراري«،  »کفش هاي  جادویي«،  »کاله  شده«،  فراموش  »قناري 
»ماجراي عجیب و غریب« و ... . داستان کاله جادویي ماجراي کوتوله بدجنسي است که کاله 
جادویي بزرگي دارد. وقتي کوتوله کاله را بر سرمي گذارد، نامرئي مي شود و به سرقت دست مي زند. 

او ثروت فراوان به چنگ مي آورد و پلیس ها از دستگیر کردنش عاجز مي شوند.
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366. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! آي سوختم!. تهران: جان جهان، 1393، 
16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، سوختگي، داستان

چكیده: سوختگي از جمله اتفاقاتي است که در هر خانه  و خانواده اي ممكن است روي دهد. کتاب 
»کمك! آي سوختم!«، از مجموعه  »قصه و آموزش کمك هاي اولیه« مي کوشد در قالب قصه  اي 
کودکانه، اصول امدادگري را به بچه ها بیاموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها یاد   مي گیرند هنگام 
سوختگي چگونه با مشكل برخورد  کنند و براي مراقبت از عضو سوخته چه اقدامات اولیه اي انجام 

دهند.

367. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! پاي ملخك شكسته!. تهران: جان 
جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، شكستگي، داستان

چكیده: آموختن اصول کمك هاي اولیه براي بچه ها جالب است؛ خصوصاً اگر با قصه و داستان 
همراه باشد. کتاب »کمك! پاي ملخك شكسته!« از مجموعه » قصه و آموزش کمك هاي اولیه«، 
اصول امدادگري را به بچه ها مي آموزد. با خواندن این کتاب بچه ها یاد  مي گیرند وقتي عضوي از 

بدن مي شكند، باید آن را ثابت نگه  دارند و بعد به دکتر مراجعه کنند.

368. مك موالن، کیت. مدرسه نابودکنندگان اژدها: كمك! پدر و مادرها به مدرسه مي آيند. 
فرزانه مهري. تهران: آفرینگان، 1392، 108 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان  تخیلي، ادبیات کودک و نوجوان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب مصور حاضر دهمین دفتر از مجموعه »مدرسه نابودکنندگان اژدها« است که براي 
کودکان تألیف شده و دربردارنده  داستان هاي تخیلي است. در این دفتر ماجراهاي جدیدي از این 
مدرسه روایت شده است. قرار است همه  پدر و مادرها به مدرسه بیایند و بچه ها از این اتفاق نگران 

هستند. آن ها منتظرند تا ببینند با ورود پدر و مادرهایشان دچار چه دردسرهایي مي شوند.
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369. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! پیشي كوچولو نفت خورده!. تهران: 
جان جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، مسمومیت، داستان

چكیده: همه  بچه ها مي توانند امدادگر شوند، فقط الزم است کمي کمك هاي اولیه را یاد  بگیرند. 
کتاب »کمك! پیشي کوچولو نفت خورده!«، از مجموعه  » قصه و آموزش کمك هاي اولیه« در قالب 
قصه به بچه ها مي آموزد وقتي کسي مسموم مي شود، چطور با کمك هاي اولیه او را نجات دهند. 

خوراندن شیر به مسموم و واداشتن او به استفراغ، از اولین کمك هاي امدادي در این باره هستند.

370. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! توي پاي آقاموش میخ رفته!. تهران: 
جان جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، احتیاط، داستان

چكیده: بهتر است کودکان در همان سنین اولیه  زندگي بیاموزند چگونه از بروز خطرات احتمالي 
بكاهند. کتاب »کمك! توي پاي آقا موش میخ رفته!«، از مجموعه  »قصه و آموزش کمك هاي 
اولیه« کودکان را با خطرات ناشي از فرو رفتن جسم خارجي در پا و کمك هاي اولیه در این باره آشنا 

مي کند. کودک با مطالعه  این کتاب احتیاط کردن در هنگام کار با اشیاي تیز را مي آموزد.

371. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! جوجه خال خالي داره غرق مي شه!. 
تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، غرق شدگي، داستان

چكیده:  آموختن اصول کمك هاي اولیه در هنگام غرق شدگي براي بچه ها جالب است؛ خصوصًا 
اگر با قصه و داستان همراه باشد. کتاب »کمك! جوجه خال خالي داره غرق مي شه!« از مجموعه  
» قصه و آموزش کمك هاي اولیه«، اصول امدادگري را به بچه ها مي آموزد. با خواندن این کتاب 
بچه ها متوجه  مي شوند که وقتي دریا طوفاني است، به آن نزدیك  نشوند یا وقتي تنها هستند، وارد 

استخر نشوند.
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372. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! خانم گنجشك بیهوش شده!. 
تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، بیهوشي، داستان

و  قصه  با  اگر  است؛ خصوصاً  جالب  بچه ها  براي  اولیه  اصول کمك هاي  آموختن  چكیده: 
داستان همراه باشد. کتاب »کمك! خانم گنجشك بیهوش شده!« از مجموعه  » قصه و آموزش 
کمك هاي اولیه«، اصول امدادگري را به بچه ها مي آموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها یاد  

مي گیرند وقتي کسي بیهوش مي شود چگونه به او کمك کنند؛ مثاًل هیچ خوراکي به او ندهند.

373. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! دستم را بريدم!. تهران: جان جهان، 
1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، بریدگي، داستان

چكیده: بریدگي عضوي از بدن یكي از اتفاقاتي است که بارها ممكن است در زندگي هر فردي 
رخ  دهد. کتاب »کمك! دستم را بریدم«، از مجموعه  »قصه و آموزش کمك هاي اولیه« کودکان 
را با کمك هاي اولیه و موضوع بریدگي آشنا مي کند. کودک با مطالعه  این کتاب اطالعاتي درباره  

بریدگي و راه هاي رویارویي با آن به دست مي آورد.

374. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! زنبور فرفري را نیش زد!. تهران: 
جان جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، نیش زدگي، داستان

چكیده: بیشتر بچه ها مي ترسند از اینكه حیوانات نیش دار آن ها را نیش بزنند. کتاب »کمك! زنبور 
فرفري را نیش زد!« از مجموعه  » قصه و آموزش کمك هاي اولیه« مي کوشد در قالب قصه هاي 
کودکانه در همین باره به کودکان آموزش هایي بدهد. بچه ها با خواندن این کتاب مي آموزند در 

صورتي که زنبور یا حیواني آن ها را نیش بزند، چطور با موضوع برخورد کنند.
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375. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! سرآقاموش خون آمده!. تهران: جان 
جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، خونریزي، داستان

چكیده: یكي از خطراتي که بچه ها را تهدید مي کند، شكستگي عضوي از بدنشان در اثر بازي 
است. کتاب »کمك! سر آقا موش خون آمده«، از مجموعه  » قصه و آموزش کمك هاي اولیه«  
کمك هاي اولیه در هنگام شكستگي را به کودکان مي آموزد. به این ترتیب بچه ها مي آموزند که در 

مراقبت از خود دقت بیشتري به خرج دهند.

376. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! شاخ بلند يخ زده!. تهران: جان جهان، 
1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، سرمازدگي، داستان

چكیده: همه بچه ها مي توانند امدادگر شوند، فقط الزم است کمي کمك هاي اولیه را یاد  بگیرند. 
کتاب »کمك! شاخ بلند یخ زده!«، از مجموعه  » قصه و آموزش کمك هاي اولیه« کمك هاي اولیه 
در هنگام یخ زدگي را به بچه ها مي آموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها یاد  مي گیرند وقتي کسي 
دچار یخ زدگي مي شود، چطور به او رسیدگي کنند تا حالش بهتر شود. مثاًل مي آموزند عضو یخ زده 

را نباید به سرعت گرم کرد.

377. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! گوساله كوچولو داره خفه مي شه!. 
تهران: جان جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، خفگي، داستان

چكیده: همه بچه ها مي توانند امدادگر شوند، فقط الزم است کمي کمك هاي اولیه را یاد  بگیرند. 
کتاب »کمك! گوساله کوچولو داره خفه مي شه«، از مجموعه » قصه و آموزش کمك هاي اولیه« 
اصول امدادگري را به بچه ها مي آموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها یاد  مي گیرند وقتي حادثه اي 

مثل دود گرفتگي یا کمبود اکسیژن پیش مي آید، چطور از بروز خطر جلوگیري کنند.
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378. گیگا، ناهید. قصه هاي خانه ی بي بي رعنا: كمك! من گرمازده شده ام!. تهران: جان 
جهان، 1393، 16 ص، خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  کمك هاي اولیه، گرمازدگي، داستان

چكیده: خوب است بچه ها اصول کمك هاي اولیه را بیاموزند. کتاب »کمك! من گرمازده شده ام«، 
از مجموعه  »قصه و آموزش کمك هاي اولیه« اصول امدادگري در هنگام گرمازدگي را به بچه ها 
مي آموزد. با خواندن این کتاب ها بچه ها یاد    مي گیرند مصدوم گرمازده را چطور از خطر بیشتر نجات 

دهند؛ مثاًل او را به سایه ببرند و محلول قندي نمكي به او بخورانند.

379. ساوتگیت، ویرا. قصه هاي دوست داشتني دنیا براي بچه ها: كوتوله ها و كفاش. تهران: 
قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »کوتوله ها و کفاش«، جلد هجدهم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا«، در 
بردارنده داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان مي خوانیم که پیرمرد کفاش فقیري به اتفاق 
همسرش زندگي مي کند. شبي پیرمرد آخرین تكه هاي چرم را مي بَُرد و صبح روز بعد با کفش دوخته 
شده زیبایي مواجه مي شود. دو کوتوله مهربان، با لباس هاي پاره، هر شب کفش هاي زیبا مي دوزند. 
پیرمرد با فروش آن ها به ثروت مي رسد. پیرمرد و همسرش با دوختن لباس براي آن ها، از زحمات 

آن ها تشكر مي کنند و با مهرباني کوتوله ها تا آخر عمر آسوده به سر مي برند.

380. ریز، لزلي. كوچه ي هاپوها 4 جلد در 1 جلد. ملیحه یوسفي. تهران: ناریا، 1392، 24 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي حیوانات، مهارت هاي زندگي

چكیده: بچه ها هر چه بزرگ تر مي شوند مي آموزند مشكالتشان را حل کنند. کتاب »کوچه هاپوها« 
مجلدي است شامل چهار قصه که هر قصه آن در کتابي جداگانه به چاپ رسیده است. هاپوها در هر 
قصه با مشكلي روبه رو مي شوند و مي کوشند آن را حل کنند. مخاطب این قصه ها مي آموزد چگونه 

به شیوه هاپوها، مشكلش را حل کند.
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381. اورنگ، سهیال. كي دوست داره نويسنده بشه؟ )آموزش داستان نويسي براي 
كودكان(. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان نویسي، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چكیده: نویسنده این کتاب سعي کرده است به زبان ساده، کودکان را با اصول داستان نویسي آشنا 
کند. او از مخاطبان مي خواهد که موضوعي را پیدا کنند یا اینكه به دور و اطرافشان نگاه کنند و 
خودشان را جاي وسایل بگذارند و احساسشان را بنویسند. حتي قصه اي را بخوانند و آن را به سلیقه 

خودشان تغییر دهند و یا ادامه آن را بنویسند.

382. شفلر، اورسل. كي هنوز نخوابیده؟. فاطمه خونساري. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 
ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان آلماني، ادبیات کودک و نوجوان، خواب

با موضوع تخیلي است. در  چكیده: »کي هنوز نخوابیده؟« دربردارنده مجموعه داستان هایي 
داستان آن جا کیه که هنوز نخوابیده؟ مرد شني یا همان کوتوله شني به سراغ پسر بچه اي به نام 
چانگ مي رود. او چند هفته اي است که همراه پدر و مادرش چین را ترک کرده است و در آلمان 
زندگي مي کند. چانگ احساس غربت مي کند و بچه ها نیز هنوز او را نپذیرفته اند. این موضوع باعث 
بي خوابي اش شده است. با راهنمایي ها و داستان هاي کوتوله شني، چانگ موقعیت خود را درک 

مي کند و به خواب مي رود.

383. صالحي، آتوسا. قصه هاي شاهنامه: كیخسرو. تهران: افق، 1393، 64 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان حماسي، داستان مصور، شاهنامه فردوسي

چكیده: کتاب »کیخسرو« حاصل بازنویسي قصه هایي از شاهنامه، اثر ابوالقاسم فردوسي است. 
در این داستان حماسي، قصه زندگي کیخسرو، شاه ایران، فرزند سیاوش و فرنگیس و همچنین 
بخشي از زندگاني کي کاووس، شاه ایران و افراسیاب، شاه توران، بازنویسي شده است و اشاراتي نیز 

به سرداران ایران زمین و سرداران توران دارد.
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384. پاتر، هلن بیت ریكس. گربه هاي بازيگوش. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان سه گربه کوچك به نام هاي میتِنز، تام و موپت دائماً جلوي خانه شان 
جست وخیز و خاک بازي مي کنند. روزي مادرشان بچه  گربه اش را تمیز مي کند و لباس هاي زیبا به 
آن ها مي پوشاند. سپس آن ها را به بیرون مي فرستد. برخالف توصیه هاي مادر، سه بچه  گربه بر اثر 
شیطنت لباس هاي خود را پاره مي کنند. این موضوع باعث خشم مادر و تنبیه بچه  گربه ها مي شود. 

385. کوتلو، مصطفي. گرد ستاره. فصیحي، ارسالن. تهران: آفرینگان، 1391، 60 ص، پالتویي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  آموزش اخالق، ادبیات کودکان، داستان مصور

چكیده: »َگرِد ستاره« دربردارنده دو داستان با عنوان هاي »گرِد ستاره« و »بپر صالح الدین، بپر!« 
است. داستان »گرد ستاره« ماجراي پسري است که دایي اش به او دوچرخه اي هدیه مي دهد. 
برادرش کنعان که اجازه ندارد از دوچرخه استفاده کند، شبي به طور پنهاني سوار دوچرخه مي شود. 
اما تصادف مي کند و بیهوش بر زمین مي افتد. پسر از اینكه دوچرخه اش را به کنعان نداده است، 
پشیمان مي شود. شب هنگام ستاره اي از آسمان مي افتد و پسر با برخورد و گفت وگوي با ستاره، به 

زنده ماندن کنعان امیدوار مي شود.

386. بارلو،  استیو/ اسكیدمور، استیو. من قهرمانم: گروه ضربت. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 
1391، 60 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان ، ماجراجویي، بازي و سرگرمي، داستان ماجرایي

تألیف شده و  براي کودکان  از مجموعه »من قهرمانم«  گروه ضربت هفتمین دفتر  چكیده: 
دربردارنده داستان هایي به صورت بازي است. قهرمان داستان هاي کتاب خود کودکان هستند و هر 
قسمت از کتاب با شماره اي مشخص  شده است و در انتهاي قسمت ها، باید تصمیم گرفت و راه 
جدید را انتخاب کرد. در این دفتر، شما عضو گروه ویژه اي هستید و در مأموریت هاي بسیار حساس 

و سخت شرکت مي کنید. این بار دختر رئیس جمهور در خطر است و شما باید او را نجات دهید.
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387. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: گريس پري تزيینات. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب »گریس پري تزئینات« جلد هفدهم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان«، حاوي 
داستاني با موضوع پریان و تخیلي است. اشباح خبیث به دستور »جك فراست« کیف هاي مهماني 
پریان را مي دزدند »کریستي« و »ریچل« به جست وجوي کیف هاي جادویي مي  پردازند. در این جلد 
آن ها به دنبال کیف جادویي »گریس پري تزئینات« مي گردند تا او بتواند سرگرمي ها و بازي هاي 

مخصوص جشن هزارمین سالگرد سلطنت پادشاه و ملكه پریان را برگزار کند.

388. آْلموند، دیوید. گل. شهال انتظاریان. تهران: آفرینگان، 1393، 312 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:   داستان انگلیسي، ادبیات کودک و نوجوان، داستان ترسناک

چكیده: در این داستان استفان ُرز، اهل »ویتلي باي«، وارد شهر »فلینگ« مي شود. او پوستي 
سفید، چشماني به یادماندني، و بوي زننده اي دارد. پدر و مادر ندارد و به این شهر آمده تا با مري، 
دختري دیوانه زندگي کند. استفان رز موجودات زشتي با ِگل مي سازد که در آن ها قدرت جادویي 

وجود دارد؛ قدرتي که دیوي و گئوردي را درگیر ماجراهاي خطرناکي مي کند.

389. محبوبي، مجید. گل همیشه بهار: زندگي نامه امام حسین. قم: مؤسسه علمي 
فرهنگي دار الحدیث، 1392، 17 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  زندگي نامه داستان مصور، ادبیات کودکان، حسین بن علي )ع(

چكیده: گل همیشه بهار در بردارنده داستاني با موضوع مذهبي، و زندگي نامه امام سوم شیعیان، 
حسین  بن علي )ع( است. در این داستان ماجراي والدت، ابعاد شخصیتي، سبك زندگي و مبارزات 
امام حسین )ع( و نیز شرح واقعه عاشورا و برخي موارد دیگر، براي آشنایي هر چه بیشتر کودکان با 

امام حسین )ع( بیان شده است.
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390. گلدان خالي و دو داستان ديگر: )ترس- دو قرص نان(. اسمیرا سلیمي، فاطمه 
صفري. تهران: فراي علم، 1393، 80 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، مهارت خواندن، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده سه داستان کوتاه است. این مجموعه با هدف تقویت مهارت 
خواندن کودکان تهیه شده است. در داستان گلدان خالي، امپراتور براي انتخاب جانشیني براي خود، 
مسابقه اي بین پسران ترتیب مي دهد. او بذر گل به پسران مي دهد که آن را بكارند. پرورش دهنده 

زیباترین گل برنده مسابقه و جانشین امپراتور خواهد بود..

391. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: گلدي پري آفتاب. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 48 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب »ُگلدي پري  آفتاب« جلد یازدهم از مجموعه  »جادوي رنگین کمان« داستاني با 
موضوع پریان و تخیلي است. دودل، بادنمایي جادویي پریان، با پرهاي جادویي پري هاي خود، به 
اوضاع آب  و هوا رسیدگي مي کرد که پرهاي جادویي توسط اشباح خبیث دزدیده شده اند. »کریستي« 
و »ریچل« به درخواست دودل به جست وجوي پرها مي پردازند. در این جلد، آنها در پي پرهاي 

جادویي با ماجراهاي جدیدي مواجه مي شوند.

392. صباغ زاده، مریم. گلوله بزرگ نخ. تهران: سازوکار/ نقش شمسه، 1393، 32 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، رنگ ها، فصل ها

نخ  این داستان، گلوله  براي کودکان است و در  بزرگ نخ« داستاني تخیلي  »گلوله  چكیده: 
قرمزرنگ که مادربزرگ از آن قصد بافتن بلوز پشمي قرمز را دارد، قل مي خورد و به تمام خانه 
سرک مي کشد. او شاهد بهار، تابستان و پاییز است. گلوله نخ باالخره به بلوز پشمي تبدیل مي شود 
و وقتي نازنین بلوز را مي پوشد گلوله نخ مي تواند زمستان را نیز تماشا کند. در این داستان کودکان با 

رنگ ها، فصل ها، عواطف و... آشنا مي شوند.
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393. پروانه پور، مجید. گنبد طال، دوستان ناقال. تهران: سازوکار/ نقش شمسه، 1392، 64 
ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، مشهد، آثار تاریخي، ایران شناسي

چكیده: در این جلد از مجموعه چند شهر و چند قصه: کودک ایران شناس، شهر مشهد به صورت 
اول شخص داستان دالیل به وجود آمدن خود،، بناها، آداب و رسوم مردم، و ... را تعریف مي کند. این 
داستان با محوریت شهر مشهد تهیه شده است. در پایان کتاب، آثار تاریخي شهر مشهد، تاریخچه 

آن ها، صنعت شهر و ... گنجانده شده است.

394. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: گنجشك و خانم كبوتر. تهران: 
قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان هاي فارسي، اشعار پروین اعتصامي، قصه  تصویري

چكیده: جلد یازدهم از مجموعه »قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي« به نام »گنجشك و خانم 
کبوتر«، داستان کبوتري است که چند تخم گذاشته و براي گرم کردن و مراقبت از آن ها روي آن ها 
مي خوابد. در این زمان گنجشك کوچكي از پرواز نكردن و الغر شدن کبوتر تعجب مي کند، اما با 

حرف هاي کبوتر به وظیفه مادري و مراقبت و لذت حاصل از آن پي مي برد.

395. لوري، لوئیس. گوني برد و جشن مدرسه. مژگان کلهر. تهران: پنجره، 1393، 72 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، نویسندگي آموزش، فرهنگ لغت

چكیده: گوني برد و جشن مدرسه یكي از کتاب هاي مجموعه »کتاب هاي گوني« است. گوني 
برد گرین، دختر دبستاني مرموز دبستان »واتر تاور« که از چین آمده است، قصه ها و داستان هاي 
عجیب و غریبي دارد و بچه ها را با گفتن قصه ها به انشا و داستان نویسي عالقه مند مي کند. او به 
همراه خود یك فرهنگ لغت بزرگ آورده است و هم کالسي هاي خود را به داشتن فرهنگ لغت 

تشویق مي کند. 
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396. پوریا، سرور. لحظه ي پرواز. تهران: آواي قلم، 1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، پرندگان، حفظ محیط زیست

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي است. در این داستان، پسري به همراه 
پدرش براي صید ماهي به دریا مي روند. پسر یك مرغ دریایي زخمي و جدا شده از دسته مرغ ها را 
پیدا مي کند. اسم آن را »موج« مي گذارد و به مراقبت از آن مي پردازد. بعد از مدتي پسر مرغ دریایي 
را آزاد مي کند. روزي دریا به دالیلي پر از نفت مي شود و حوادثي براي مرغ دریایي و پسر رخ مي دهد.

397. بومون، امیلي. ماشین بازي: لودر مي رانم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 16 ص، 
خشتي کوچك

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، مشاغل، راننده لودر

چكیده: کتاب حاضر، جلد هشتم از مجموعه »ماشین بازي« است. این مجموعه با هدف آشنا 
کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل نگارش یافته است. در این جلد کودکان با شغل راننده لودِر 
خاک برداري، اهداف، وظایف او، ابزار و محیط هاي اشتغال به این کار و... به صورت بازي کودکانه 

آشنا مي شوند.

398. رجبي، مهدي. لولو شب ها گريه  مي كند. تهران: شهرقلم/ چكه، 1391، 320 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:  حل مسئله، داستان تخیلي، ادبیات نوجوانان

چكیده: این داستان تخیلي و هیجان انگیز است. آقاي خال خالي به همراه سگ محبوبش وارد 
شهري مي شود. او که گیاه شناس و عاشق پیاده روي و قایق سواري است، بعد از اتفاق هایي که 
برایش مي افتد، در مي یابد که بچه هاي شهر، به جز یكي از آن ها، دیگر خواب نمي بینند. یعني موجود 
عجیبي، با انرژي مرموزي، خواب بچه ها را مي رباید. آقاي خال خالي به کمك سگش براي نجات 

بچه ها دست به کار مي شود و ماجراهاي جالبي پیش مي آید.
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399. بلید، آدام. نبرد هیوالها: لونا، گرگ ماه نما. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 112 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان ترسناک، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده:  این کتاب از مجموعه »نبرد هیوالها و شش گانه طلسم آوانتیا« دربردارنده داستاني تخیلي 
است. در این داستان تام براي نجات پدر و به دست آوردن تكه هاي طلسم آوانتیا، وارد جنگل مرده 
مي شود. لونا، هیوالي گرگ نما، با استفاده از جادو جانوران را وحشي مي کند. تام این بار عالوه  بر 

مبارزه با جادوي مرگ آور لونا، مجبور به مبارزه با جانوران وحشي است.

400. معیني، مهدي. لونه بره كدوم  وره؟. تهران: نقش شمسه، سازوکار، 1392، 16 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، راست گویي و دروغ گویي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني تخیلي درباره راست گویي و دروغ گویي به صورت دوزبانه 
فارسي و انگلیسي است. در این داستان چوپان دروغ گو به خاطر دروغ خود اعتماد دیگران را از دست 
مي دهد. چند روز بعد، چند گرگ به گله حمله مي کنند و چوپان با آن ها مي جنگد. به این علت به 

جاي چوپان دروغ گو، لقب چوپان جنگنده به او مي  دهند و دوباره اعتماد مردم را به دست مي آورد.

401. ارمانو، لیبنزي. ماجراجويي در سرزمین گاوچران ها. سمیه نوروزي. تهران: همشهري، 
1392، 60 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، غرب وحشي، داستان مصور، داستان حادثه اي

چكیده: »ماجراجویي در سرزمین گاوچران ها« داستاني با موضوع ماجراجویانه و هیجان انگیز است. 
در این داستان، ارنست عكاس و جهانگرد شجاع و ماجراجویي است که با کشتي بخار به سرزمین 
سرخ پوست ها و شهِر »سوو« مي رود. او قصد دارد در یكي از صخره هاي معروف شهر سوو، از جنگ 

بین ژنرال کاسترو و سرخ پوست ها عكس بگیرد. 
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402. اونز، لیزا. ماجراهاي استوارت هورتن: كارگاه جادو. لیال قنادپور. تهران: منظومه 
خرد، 1392، 192 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان، ادبیات کودکان و نوجوانان، داستانهاي انگلیسي

چكیده: در این داستان، »استوارت هورتن«، پسر ده ساله، به طور اتفاقي شواهدي پیدا مي کند که 
او را به کارگاه گم شده عموي شعبده بازش، »توني«، نزدیك مي کند. کارگاه، پر از چشم بندي هاي 
جادویي است و اگر استوارت کارگاه را بیابد، به تمام فنون چشم بندي آگاهي و مهارت پیدا مي کند. 

کتاب هاي  ذکر:  تهران:  فتاحي.  حسین  دريايي.  پري  ماجراهاي  کیتي.  پرایسس،    .403
قاصدک، 1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، آموزش پیش دبستاني، آموزش و سرگرمي

از مجموعه  »ماجراهاي پري دریایي«، شخصیت هاي  در کتاب »تلسكوپ و دریا«  چكیده: 
داستان، پیت و کیتي همراه بازي و ماجراهاي گوناگون بچه ها را با اعداد، رنگ ها، شكل هاي 
هندسي و اشیا، گیاهان و جانوران اطراف خود و همچنین مهارت هاي کمك به دیگران، تمرکز،  

نظم و ترتیب،  و ... آشنا مي کنند. 

404. شیخي، مژگان. ماجراهاي پسرك فضايي. تهران: ذکر، کتاب هاي قاصدک، 1393، 
80 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: در این داستان تخیلي که براي کودکان 8 تا 12 ساله نوشته شده است، یك پسر فضایي 
با سفینه اش به زمین مي آید. خود او و سفینه اش قادر هستند  هر اندازه که مي خواهند کوچك شوند. 
پسر فضایي با پیام، پسري که گوسفندش را گم کرده است، آشنا مي شود. بعد از پیدا کردن گوسفند، 
دوستي عمیقي بین آن ها شكل مي گیرد. هر دو با نحوه زندگي و خصوصیات یكدیگر آشنا مي شوند 

و با خاطره اي خوشایند و تجربه هاي جدید از هم خداحافظي مي کنند.



155 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

405. نوستلینگر، کریستینه. ماجراهاي فرانتس كوچولو. کتایون سلطاني. تهران: آفرینگان، 
1392، 112 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  آموزش مهارت هاي زندگي، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: این کتاب دربردارنده ماجراهاي فرانتس کوچولو است. در داستان گم شدن فرانتس، 
دوست برادر بزرگ تر او، عالقه خود را به فرانتس ابراز نمي کند، درحالي که فرانتس او را بسیار دارد. 
فرانتس در کنار مسائلي که درباره ظاهرش دارد که شبیه دخترهاست، طي ماجراهایي به عالقه 

یوزف به خود پي مي برد.

406. درخشنده، مجید. ماجراهاي مدرسه. تهران: نگارینه، 1392، 96 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، ادبیات کودک و نوجوان، ماجراهاي مدرسه

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه، درباره ماجراهاي مدرسه  است. در 
داستان »فهمیدم«، دبیر جغرافیایي درباره ماه و سیاره  هاي منظومه شمسي توضیح داده و خوش حال 
است که مفاهیم درسي را به دانش آموزان منتقل کرده است. در پایان درس براي اینكه مطمئن 
شود، همه دانش آموزان مطالب درس را فهمیده اند، از احمد، ضعیف ترین دانش آموز کالس سؤاالتي 

درباره کره ماه مي پرسد که جواب آن دبیر جغرافي را متعجب و ناکام مي سازد.

.The story of Ahmad and the clock=407. طائرپور، فرشته. ماجراي احمد و ساعت
شقایق قندهاري. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى:  داستان اجتماعي، داستان کودک، متن دوزبان، ، صبر

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده  داستاني براي کودکان است. در این اثر دوزبانه تالش شده 
تا مفهوم صبر به کودکان آموزش داده شود. پدر »احمد« هر هفته جمعه صبح زود به کوه مي رود. 
این هفته قرار است احمد را هم با خود ببرد. احمد باید صبح ساعت 6 از خواب بیدار شود. به همین 
خاطر شب زود مي خوابد. نصف شب بیدار مي شود و مي بیند که ساعت هنوز به 6 نرسیده است. هرچه 
صبر مي کند عقربه  کوچك ساعت جابه جا نمي شود. براي همین تصمیم مي گیرد که خودش عقربه 
را جابه جا کند؛ تصمیمي که باعث مي شود پدر عصباني شود و از بردن احمد به کوه منصرف شود.
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408. خردور، طاهره. قصه هاي جورواجور: مارمولك و ُدمش. تهران: پیدایش، 1393، 12 
ص، خشتي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  مارمولك، داستان هاي تخیلي، شناخت حیوانات

چكیده: هر حیواني ویژگي خاصي دارد. شناخت این ویژگي ها براي کودکان آموزنده و لذت بخش 
است. کتاب »مارمولك و دمش« از مجموعه قصه هاي جورواجور، درباره مارمولك و دم این حیوان 
است. مخاطب با خواندن این قصه و دنبال کردن اتفاقات آن، وارد دنیاي خیال مي شود و درمي یابد 

که مارمولك ها وقتي دمشان مي افتد، به زودي و دوباره دم جدیدي در مي آورند.

409. ساکر، لوئیس. ماروين مو سرخه و بچه دزدها. اعظم جوزداني. تهران: پنجره، 1392، 
64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، طنز و مطایبه، ماروین موسرخه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »ماروین موسرخه و بچه دزدها« از مجموعه »کتاب هاي ماروین موسرخه«، دربردارنده 
داستاني با موضوع طنزآمیز است که در مدرسه رخ مي دهد. در این جلد مي خوانیم: ماروین نه ساله، 
با موهاي قرمز و چشم هاي آبي، از نظر ظاهري با خانواده و دوستانش خیلي تفاوت دارد. احتمال 
مي رود که او همان شاهزاده روبرت، پسر گمشده پادشاه شامبون باشد. ماروین براي اثبات این 

موضوع درگیر غروري کاذب مي شود و سرانجام درمي یابد که پسر پادشاه شامبون نیست.

410. ساکر، لوئیس. ماروين مو سرخه و قلدرهاي كالس. اعظم جوزداني. تهران: پنجره، 
1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، ماروین مو سرخه

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »کتاب هاي ماروین مو سرخه«، دربردارنده داستاني با موضوع 
طنزآمیز است که در مدرسه رخ مي دهد. در این جلد، ماروین موسرخه با دردسرهایي که قلدر کالس، 
کالرنس، براي او درست مي کند مواجه مي شود. کالرنس شایعه کرده است که ماروین دستش را 
در دماغش مي کند و کثیف ترین بچه مدرسه است. ماروین وقتي از کمك دوستان ناامید مي شود، 

تصمیم مي گیرد براي تغییر این وضعیت اقداماتي انجام دهد.
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411. ساکر، لوئیس. ماروين مو سرخه و كیك تولد پرنده. اعظم جوزداني. تهران: پنجره، 
1392، 96 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان هاي مصور، طنز و مطایبه

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »کتاب هاي ماروین موسرخه«، دربردارنده داستاني با موضوع 
طنزآمیز و مدرسه است. در این جلد، ماروین موسرخه بعد از جشن تولد دوستش نیك، در شب در 
حیاط پشتي خانه نیك به تماشاي آسمان مشغول مي شود. ناگهان چیزي شبیه کیك تولد پرنده 
مي بیند. فرداي آن شب و به دنبال این ماجرا، هم شاگردي جدیدي به نام جو وارد مدرسه مي شود. 

جو با ماروین دوست مي شود و او را با تجربه ها و دنیاي جدیدي آشنا مي کند.

412. ساکر، لوئیس. ماروين مو سرخه و نپه مرگبار. اعظم جوزداني. تهران: پنجره، 1392، 
88 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان ها، ادبیات نوجوانان، ترجمه ها

چكیده: تپه مرگبار آزمایش نهایي شجاعت است. بر اساس افسانه ها، آدم ها کمي بدون آنكه سقوط 
کنند بر شیب تند و خطرناک آن تپه غلبه کرده اند. ماروین مي خواهد از عهده این کار برآید و اگر 
موفق شود، قهرمان است. داستان پیش رو که براي نوجوانان 10 تا 15 سال تدوین شده است، 

زباني طنزگونه دارد.

413. ریز، لزلي. کوچه هاپوها: ماره مارو خنك كرد. ملیحه یوسفي. تهران: ناریا، 1393، 24 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي حیوانات، مهارت هاي زندگي، حل مشكل

چكیده: بچه ها هر چه بزرگ تر مي شوند مي آموزند مشكالتشان را حل کنند. کتاب »ماره ما رو 
خنك کرد« جلد چهارم از مجموعه »کوچه هاپوها« است. در این کتاب مي خوانیم: هاپوها به شدت 
گرمشان شده بود و دنبال آبي براي خنك شدن مي گشتند، اما آبي نبود تا اینكه به طور اتفاقي 

شیلنگ آبي پیدا  کردند و با آب آن خنك شدند. آن ها باالخره توانستند مشكلشان را حل کنند.
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414. شعبان نژاد، افسانه. قصه اي که دوستش دارم: ماست شیرين. تهران: پیدایش، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  ماست، قصه هاي تخیلي، داستان هاي آموزنده

چكیده: خوب است بزرگ ترها به کودکان بیاموزند که هر کاري وقت و جاي متناسب خودش را 
دارد. کتاب »ماست شیرین« از مجموعه »قصه اي که دوستش دارم«، داستاني است اخالقي درباره 
ماست شیریني که به کسي اجازه نمي دهد آن را بخورد، زیرا مي خواهد قدرش دانسته شود، اما در 

نهایت که ترش مي شود، دیگر کسي عالقه اي به خوردن آن ندارد.

415. باباجاني، علي. ماشین هويجي اوف شده. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان، ادبیات کودکان، آموزش بیمه

چكیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از حیوانات و بیمه آتش سوزي است که با زباني ساده و روان 
براي کودکان نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »»خانم کالغه« به کل جنگل خبر داد که 
ماشین »آقا خرگوشه« تصادف کرده است. ماشین »آقا خرگوشه« خیلي خسارت  دیده بود و روباه و 
گرگ هم او را مسخره مي کردند. اما چند روز بعد ماشین »آقا خرگوشه« سالم بود. آقا روباهه تعجب 

کرد و پرسید: پول تعمیر را از کجا آوردي؟ خرگوشه گفت که ماشین من بیمه است«.

416. بومون، امیلي. ماشین بازي. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 44 ص، بیاضي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  مشاغل، بازي ها، داستان ها

قایق راني،  این کتاب حاوي چند داستان کوتاه و کودکانه درباه مشاغل آتش نشاني،  چكیده: 
موتورسواري و رانندگي است. در هر داستان کودکان با وظایف هر شغل و وسایلي که با آن سروکار 

دارند آشنا مي شوند. هر بخش از کتاب با تصاویر رنگي و شكل هاي کودکانه همراه شده است.
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417. سیدآبادي، علي اصغر. قصه هاي بز زنگوله پا: مامان بزي پشت در است. تهران: منظومه 
خرد، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان، افسانه هاي عامه، بز زنگوله پا

چكیده: قصه براي کودکان جالب و آموزنده است. بچه ها قصه ها را باور مي کنند و از آن ها درس 
مي گیرند. در کتاب» مامان بزي پشت در است«، اولین جلد از مجموعه کتاب هاي »قصه هاي بز 
زنگوله پا«، بچه ها بعد از شنیدن قصه  بز زنگوله پاي معروف تحت تأثیر ماجراهاي داستان قرار 

مي گیرند و اتفاقات جالبي بین آن ها و مادرشان مي افتد.

تهران: نقش گستران  متین گلمیرزایي.  آنا. مامان چقدر دوستم داري؟.  پیگناتارو،   .418
سرمدي، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ارتباط مادر و کودک، ادبیات کودک

چكیده: در این داستان خرس کوچولوي قهوه اي، به همراه مادر به جنگل پر از تمشك مي رسند 
تا براي همیشه در آنجا زندگي کنند. خرس قهوه اي براي اینكه از دوست داشتن مادر مطمئن 
شود، مي پرسد که مادرش چه  قدر او را دوست دارد. خرس مادر براي او مثال هاي زیبایي از اندازه 

دوست داشتن خرس قهوه اي مي آورد و او را شگفت زده مي کند.

419. پروانه پور، مجید. ماهي سیاه كوچولوي اصفهاني. تهران: سازوکار/ نقش شمسه، 1392، 
64 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، اصفهان، آثار تاریخي، ایران شناسي

چكیده: ماهي سیاه کوچكي که در رودخانه اي نزدیك سي و سه پل زندگي مي کند، آرزو دارد به 
دنیاي خارج از آب برود و با اصفهان و مردمانش آشنا شود تا اینكه روزي پسر بچه اي او را مي گیرد و 
ماهي کوچولو همراه او به آروزیش مي رسد. کتاب با هدف آشنا کردن کودک و نوجوان با شهر  هاي 

ایران، و در این داستان با محوریت اصفهان، تهیه شده است. 
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420. کلهر، مژگان. ماهي گیر و بهار. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 
40 ص، رحلي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان، بهار، امید و انتظار

چكیده: در این اثر مصّور، داستاني تخیلي براي کودکان نقل شده است. در این داستان، ماجراي 
ماهي گیري روایت شده که منتظر بهار است. ماهي گیر هرچه صبر مي کند بهار نمي آید، تا اینكه 
تصمیم مي گیرد خودش به دنبال بهار برود. او با کمك ماهي قرمز کوچك خود به دریا مي رود و 
بهار را پیدا مي کند. این کتاب، همراه با تصاویر جذاب و زیبا، با هدف تقویت نیروي تخیل کودکان 

و آموزش مفاهیم امید و انتظار تألیف شده است.

421. حبیبي، حامد. شب هزار و دوم: ماهي گیر و غول خمره و يك داستان ديگر. تهران: 
چكه، 1392، 56 ص، وزیري

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى:  داستان آموزشي، افسانه هاي کهن، ادبیات کودکان، داستان هاي هزار و یك شب

چكیده: در این کتاب،  دو داستان از داستان هاي هزار و یك شب به زبان طنز و با روایتي دیگر نیز 
آمده است. شهریار پس از گذشت هزار و یك شب، باز هم شهرزاد را که اینك صاحب سه فرزند به 
نام هاي آبنوس، سیف الملوک و حیف الملوک است، مجبور به قصه گفتن مي کند. فرزندان شهرزاد 
در کنار مادرشان نشسته اند و به قصه  او گوش مي دهند. هرجا که شهرزاد از گفتن قصه باز مي ماند، 

دخترش آبنوس قصه را به دست مي گیرد و دوباره شهرزاد آن را ادامه مي دهد. 

422. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: ماهي ها و ماهي خوار. تهران: 
قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان آموزنده، قصه مصور، ادبیات کودک و نوجوان، پروین اعتصامي

چكیده: »ماهي ها و ماهي خوار« جلد سوم از مجموعه »قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي« 
است. در این داستان مرغ ماهي خوار پیر و ضعیف شده و قدرت شكار ندارد. او سعي مي کند ماهي 
کوچكي را فریب دهد، اما ماهي کوچك که با حرف هاي مادر از خطرهاي دشمنش، یعني مرغ 

ماهي خوار باخبر شده، با زیرکي خود را از دام او مي رهاند.
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423. سرشار،  محمدرضا. مباني ادبیات كودك و نوجوان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 
134 ص، جیبي 
مخاطب: معلم

كلمات كلیدى:  داستان نویسي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده:  این اثر دفتر چهارم از مجموعه کتاب هاي »درباره ادبیات داستاني« است که به مباني 
ادبیات کودک و نوجوان در چهار بخش مي پردازد: در بخش اول مفهوم ادبیات کودک و نوجوان و 
نظریه هاي مربوط به آن بیان شده است. در بخش دوم اهداف اصلي و فرعي ادبیات کودک و نوجوان 
آمده است. در بخش سوم کتاب اصول ادبیات کودک و نوجوان و در بخش چهارم تعریفي از ادبیات 

کودک و نوجوان آورده شده است. 

424. هولتسینگ، هربرت. مترسك توماس. ندا درفش کاویاني. تهران: باد، 1393، 74 ص، 
رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک

چكیده: در این داستان، توبیاس کشاورزي است که مزرعه کلم دارد. همسر و فرزندش سیمون 
اورزل و خدمتكارش گوستاو با او زندگي مي کنند. به دستور توبیاس، گوستاو با کمك سیمون و 
اورزل، مترسكي به  نام توماس مي سازند تا از شر گنجشك ها خالص شوند. مترسك توماس هر 
روز و شب با ماجراهایي جالب مواجه مي شود و توانایي فهمیدن حرف هاي انسان ها و حیوانات را 
دارد. عاقبت در حالي که او منتظر پاداش خود است، در فصل کلم چیني تصمیمي ناخوشایند براي 

او گرفته مي شود.

425. واثقي، بهروز. کودک و مهارت هاي زندگي: مجسمه ى دوستي. تهران: ابوعطا، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان، داستان مصور، داستان پرورشي، دوست یابي

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »کودک و مهارت هاي زندگي )مجموعه کتاب هاي سیمرغ(« 
دربردارنده داستان با موضوع پرورش مهارت هاي اجتماعي در کودکان، با محوریت دوستیابي است. 
در این داستان ستاره و سیاوش به جشن تولد مسعود، دوست سیاوش دعوت مي شوند. ستاره که 
دلیلي براي پیدا کردن دوست جدید براي خود ندارد، تنها شده است. مادربزرگ براي او قصه اي از 
خرس جهانگرد و مسابقه ابتكاري که وي اجرا مي کند، تعریف مي کند و ستاره با دالیل پیدا کردن 

دوست جدید و چگونگي دوستي آشنا مي شود.
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426. راستي، مجید. مجموعه داستانك ها. تهران: دانش نگار، 1392، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، داستان کوتاه، ادبیات کودکان

چكیده: مجموعه  حاضر شامل هشت داستان کوتاه است. در داستان ستاره و گیالس، ستاره اي 
از آسمان گیالس ها را روي شاخه درخت مي بیند. از آسمان پایین مي آید، گیالس ها را برمي دارد و 
روي گوش هایش مي گذارد، و دوباره به آسمان مي رود. ستاره هاي دیگر هم با دیدن گوشواره هاي 

ستاره، به پایین و روي شاخه ها مي آیند.

427. هلمور، جیم. ماجراهاي اسب راه راهي: محكم نگه دار اسب راه راهي. مژگان شیخي. 
تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  شب، قصه، اسباب بازي

چكیده: شب و رازهایش معمواًل کودکان را نگران مي کند و به فكر وا مي دارد. کتاب »محكم 
نگه دار اسب راه راهي!«، سومین جلد از مجموعه  سه جلدي »ماجراهاي اسب راه راهي« به بیان 
موضوع شب و ماجراهاي درون آن مي پردازد. یكي از شب هایي که همه خواب اند و همه جا تاریك 
است، اتفاقات عجیب و غریبي مي افتد؛ در مغازه   اسباب بازي فروشي باران مي بارد و حیوانات با 

همكاري و کمك به یكدیگر، مشكل را حل مي کنند.

428. بیگدلو، غزاله. مداد بنفش. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1391، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم و سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، دوستي، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: در این داستان مداد قرمز، مداد آبي را دوست دارد. مداد قرمز تمام تالش خود را براي 
جلب توجه و محبت مداد آبي مي کند و براي او هدیه هاي قرمزرنگ مي کشد. مداد آبي که در فكر 
کشیدن رؤیاهاي خودش است، هدیه هاي مداد قرمز را نمي بیند. تا اینكه مداد قرمز کوچك مي شود 
و مي افتد. با افتادن مداد قرمز، مداد آبي متوجه عالقه مداد قرمز و هدیه هاي او مي شود و سعي 

مي کند غفلت خود را جبران کند. این کار باعث به  وجود آمدن رنگ هاي بنفش مي شود.



429. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: مرد فقیر و سكه هاي طال. 
تهران: قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان فارسي، اشعار پروین اعتصامي، قصه  تصویري، ادبیات کودکان، داستان 
آموزشي

چكیده: جلد هفتم از مجموعه  »قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي« به نام»مرد فقیر و 
سكه هاي طال« داستان پیرمرد ناتوان و از کار افتاده اي است که با دختر و پسر بیمارش زندگي 
فقیرانه اي را مي گذرانند. روزي دهقاني مقداري گندم به او مي دهد. وقتي پیرمرد در جست وجوي 
راهي براي فروش گندم و تبدیل آن به پول و خرید مایحتاج است، در مي یابد که پیراهنش باز شده 
و گندم هایش ریخته است. در این هنگام شروع به شكایت نزد خداوند مي کند اما با ماجرایي رو به رو 

مي شود که حكمت خداوند را در این بال در مي یابد و شاکر خداوند مي شود.

430. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: مردي در آتش. تهران: طالیي، 1393، 16 ص، 
خشتي کوچك 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي مصور، داستان پیامبران، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »مردي در آتش«، جلد چهارم از مجموعه »قصه هاي خدا«، دربردارنده داستاني با موضوع 
مذهبي است. در این جلد داستان مبارزه حضرت ابراهیم)ع( با بت پرستي، شكستن بت بزرگ و 

حوادث بعد از آن، با هدف آشنا کردن مخاطب کودک و نوجوان با قصص قرآني ارائه شده است.

431. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: مردي در شكم نهنگ. تهران: طالیي، 1393، 16 
ص، خشتي کوچك 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور مذهبي، داستان پیامبران، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد هشتم از مجموعه »قصه هاي خدا«، دربردارنده داستاني با موضوع 
مذهبي است. در این جلد داستان تالش هاي بي نتیجه حضرت یونس)ع( براي ایمان آوردن مردم به 
خدا،  زندگي او در شكم نهنگ و برخي حوادث دیگر زندگي حضرت یونس)ع( با هدف آشنا کردن 

مخاطب کودک و نوجوان با قصص قرآني به رشته تحریر درآمده است.
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432. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: مرغ تخم طال و كشاورز طمعكار. 
تهران: ذکر، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  مرغ تخم طال، داستان مصور، آموزش  مهارت هاي زندگي، ادبیات کودک

چكیده: کتاب حاضر، جلد دوازدهم از مجموعه »قصه هاي پندآموز براي کودکان«، دربردارنده  
داستاني آموزنده در ابعاد تربیتي- اخالقي )در این جلد طمعكاري(است. در این داستان، کشاورزي 
مرغي از بازار مي خرد. مرغ هر روز براي او و همسرش یك تخم طال مي گذارد و آن ها را ثروتمند 
مي کند. اما کشاورز و همسرش براي به دست آوردن تمامي طالهاي موجود در شكم مرغ او را 

مي کشند و نه تنها طالیي به دست نمي آورند، بلكه روزي یك تخم طال را نیز از دست مي دهند.

433. فیض آبادي، زهره. داستان هاي کلیله و دمنه: مرغابي ها و گل زيبا. تهران: برف، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان کوتاه، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: این داستان آموزنده از کلیله و دمنه اقتباس شده است. عده اي مرغابي در آرامش البه الي 
شاخه هاي درخت بزرگي زندگي مي کنند. روزي مرغابي پیر یك گیاه کوچك مي بیند. جغد دانا 
مرغابي پیر را از عواقب رشد گیاه آگاه مي کند. وقتي مرغابي پیر مي خواهد گیاه کوچك را از ریشه 
درآورد، با ممانعت شدید مرغابي هاي دیگر مواجه مي شود. تا اینكه گیاه رشد مي کند و آن ها را دچار 

دردسر مي کند.

434. استیمسون، جون. قصه هاي دوست داشتني دنیا: مرغك قرمزي و روباه ناقال. علي 
کاشفي خوانساري. تهران: قدیاني، 1393، 32 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان  مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »مرغك قرمزي و روباه ناقال«، جلد سیزدهم از مجموعه »قصه هاي دوست داشتني دنیا«، 
دربردارنده داستاني با موضوع حیوانات است. در این داستان مرغ قرمز زیرک وسط جنگل بزرگ خانه 
دارد. روباه بدجنسي بعد از چند بار شكست، سرانجام مرغك قرمزي را شكار مي کند و در کیسه اي 
مي گذارد تا او را در آب جوش در خانه اش بپزد. اما وقتي روباه براي استراحت به خواب مي رود، 

مرغك قرمزي با نقشه اي خود را نجات مي دهد .
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435. احمدي، احمدرضا. مزرعه گل  هاي آفتابگردان. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 42 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى:  نثر نوجوان، داستان تخیلي، صلح و دوستي

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده نثري شعرگونه است که براي کودکان تدوین  شده است. در 
این اثر مضامیني چون صلح، طبیعت، نظام جهان، دنیاي کودکان، جنگ و عواقب آن و ... با زباني 

روان و تصاویري جّذاب به تصویر کشیده شده است.

436. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: مسابقه ى خرگوش و الك پشت. 
تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودک

چكیده: کتاب حاضر، جلد هفتم از مجموعه »قصه هاي پند آموز براي کودکان«، دربردارنده 
داستاني آموزنده در ابعاد تربیتي- اخالقي است. در این جلد، خرگوشي ادعا مي کند که مي تواند تندتر 
از الک پشت به هدف برسد. آن ها مسابقه اي ترتیب مي دهند. وقتي خرگوش مغرور براي استراحت 

به خواب مي رود، الک پشت آهسته به مقصد مي رسد و برنده مي شود. 

437. شیخي، مژگان. قصه هایي از امام رضا )ع(: مسافران مدينه. تهران: قدیاني، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  پیروي، امام رضا )ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: پیروي و حرف شنوي از بزرگان دیني بارها در احادیث و سخنان امامان مورد توجه و توصیه 
بوده است. در کتاب »مسافران مدینه« از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام رضا )ع(«، ماجراي 
دیدار تعدادي از پیروان پیامبر و امام علي)ع( را مي خوانید که مي خواهند به دیدار امام رضا)ع( بروند، 

اما او آن ها را به حضور نمي طلبد، زیرا به دستورات امامشان عمل نكرده اند.
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438. مالمحمدي، مجید. قصه هایي از امام صادق )ع(: مگسي كه از خلیفه نمي ترسید. 
تهران: قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا  ششم

كلمات كلیدى:  قدرت خداوند، امام صادق)ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: قدرت خداوند باالتر از هر قدرتي است. گاه دشمنان اسالم مي خواهند با اعمال زور در برابر 
دستورات خداوند ایستادگي کنند و بندگان خدا را آزار دهند. کتاب »مگسي که از خلیفه نمي ترسید« 
از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام صادق)ع(«، در قالب داستاني به زبان کودکانه، این موضوع 
را به تصویر مي کشد. در این داستان مي خوانیم که خلیفه چنان ناتوان است که حتي نمي تواند یك 

مگس را از بین ببرد.

439. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: ملودي پري موسیقي. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، قصه پریان، ادبیات جهان، پر موسیقي

چكیده: کتاب حاضر، جلد شانزدهم از مجموعه »جادوي رنگین کمان«، دربردارنده داستاني تخیلي 
است. در این داستان کیف جادویي ملودي پري موسیقي، به سرقت رفته است. ملودي بدون کیف 
جادویي نمي تواند آهنگي اجرا کند. ریچل و کریستي براي یافتن کیف جادویي ملودي به کمك وي 

مي شتابند و وارد ماجراهاي جدیدي مي شوند.

440. سریواستاو، سیگران. من از تو بهترم. تهران: امیرکبیر، 1392، 24 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا سوم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: در این داستان میكي از خواهرش بزرگ تر است. او ادعا دارد که در همه موارد زندگي 
از خواهرش بهتر و زیرک تر است. تا اینكه بر اثر اتفاقي و با دیدن همدلي خواهرش، دست از 
خودستایي مي کشد و به شیوه بهتري با خواهرش رفتار مي کند. کتاب با هدف آموزش رفتار بهینه 

خواهران و برادران، براي مخاطب کودک و نوجوان، تهیه شده است.
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441. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت )ع( را دوست دارم: من امام حسن عسگري )ع( 
را دوست دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مذهبی، داستان مصور، امام حسن عسگري)ع(، 
زندگي ائمه معصومین

چكیده: »من امام حسن عسگري)ع( را دوست دارم« جلد سیزدهم از مجموعه چهارده جلدي »من 
اهل بیت)ع( را دوست دارم« است. این جلد به معرفي امام حسن عسگري)ع(، ابعاد شخصیتي، مقام 

معنوي، سبك زندگي، افكار و اندیشه ها، سخنان و جنبه هاي تاریخي زمان ایشان اختصاص دارد. 

442. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت )ع( را دوست دارم: من امام حسن)ع( را دوست 
دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي، ادبیات کودک و نوجوان، زندگي امام حسن)ع(

چكیده: کتاب حاضر، جلد چهارم از مجموعه »من اهل بیت)ع( را دوست دارم«، دربردارنده 
داستاني با موضوع مذهبي است. در این جلد داستان زندگي امام حسن)ع( از جنبه هاي تاریخي، 
مقام معنوي، سبك زندگي، شخصیت مذهبي و همچنین افكار و اندیشه ها و سخنان ایشان بیان 

شده است.

443. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت )ع( را دوست دارم: من امام حسین )ع( را 
دوست دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مذهبي، داستان مصور

چكیده: »من امام حسین)ع( را دوست دارم« جلد پنجم از مجموعه چهارده جلدي »من اهل  
بیت)ع( را دوست دارم« است. این جلد به معرفي امام حسین)ع( و آشنا کردن کودکان و نوجوانان 
با ابعاد شخصیتي، مقام معنوي، سبك زندگي، افكار و سخنان و جنبه هاي تاریخي زمان ایشان 

اختصاص دارد.
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444. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت)ع (را دوست دارم: من امام زمان)ع( را دوست 
دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مذهبي، داستان مصور، امام زمان)عج(، زندگي 
ائمه معصومین

چكیده: جلد چهاردهم از مجموعه »من اهل بیت)عرا دوست دارم« به معرفي امام زمان)عج(، ابعاد 
شخصیتي، مقام معنوي، سبك زندگي، افكار و اندیشه ها، سخنان و جنبه هاي تاریخي زمان ایشان 

پرداخته شده است. 

445. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت )ع( را دوست دارم: من امام صادق )ع( را 
دوست دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي، ادبیات کودک و نوجوان، زندگي امام صادق)ع(

چكیده: در جلد هشتم از مجموعه »من اهل بیت)ع( را دوست دارم« داستان زندگي امام صادق)ع( 
از جنبه هاي تاریخي، شخصیت مذهبي، سبك زندگي، مقام معنوي و همچنین افكار و اندیشه ها و 

سخنان ایشان بیان شده است. 

446. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت را دوست دارم: من امام علي)ع( را دوست 
دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، زندگي حضرت علي)ع(

چكیده: جلد دوم از مجموعه چهارده جلدي »من اهل بیت)ع( را دوست دارم« به معرفي امام 
علي)ع(، امام اول شیعیان و ابعاد شخصیتي مقام معنوي، سبك زندگي، افكار و اندیشه ها، سخنان و 

جنبه هاي تاریخي زمان ایشان اختصاص دارد. 
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447. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت )ع( را دوست دارم: من حضرت زهرا )س( را 
دوست دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، داستان مذهبی، حضرت زهرا)س(، 
زندگي ائمه معصومین

چكیده:  جلد سوم از مجموعه چهارده جلدي »من اهل بیت)ع( را دوست دارم« به معرفي حضرت 
زهرا)س(، ابعاد شخصیتي، مقام معنوي، سبك زندگي، افكار و اندیشه، سخنان و جنبه هاي تاریخي 

زمان ایشان اختصاص دارد.

448. حیدري ابهري، غالمرضا. من اهل بیت را دوست دارم: من حضرت محمد )ص( را 
دوست دارم. قم: جمال، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، زندگي حضرت محمد)ص(، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: جلد اول از مجموعه چهارده جلدي »من اهل  بیت)ع( را دوست دارم«، به معرفي حضرت 
محمد)ص(، و شخصیت، مقام معنوي، سبك زندگي، افكار و اندیشه ایشان متناسب با مخاطب 

کودک و نوجوان اختصاص دارد.

449. مالمحمدي، مجید. من عید قربان هستم. تهران: نواي مدرسه، 1392، 16 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، عید قربان، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، جلد اول از مجموعه »عید هاي اسالمي« است. در این جلد، براي آشنایي 
کودکان با عید هاي اسالمي، تاریخچه به وجود آمدن عیدقربان، ماجراهاي حضرت ابراهیم )ع(، 

اسماعیل)ع(، هاجر و آزمایش هاي الهي و مراسم عید  قربان بیان شده است.
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450. روبارد، جدا. من و بابابزرگ دوست داشتني ام. ژاله نویني. تهران: نقش گستران 
سرمدي، 1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  دفترچه خاطرات، پدر بزرگ ها و نوه ها، نقاشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: این کتاب خاطرات است. در آن از کودکان خواسته مي شود که نام پدر بزرگ، محل 
زندگي، کتاب هایي را که دوست دارد، هدیه هاي پدر بزرگ و ... را یادداشت کنند و شكل پدر بزرگ 
و نحوه ارتباط خود را با پدر بزرگ نقاشي کنند. این کتاب، براي آشنا کردن کودکان با نحوه ارتباط 

با پدر بزرگ ها و لذت بردن از کنار آن ها بودن مفید است.

451. راستي، مجید. قصه ها و تصویر ها: من و فیل من. تهران: پیدایش، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول 
كلمات كلیدى:  بازي، دوستي با حیوانات، بازي، قایم باشك

چكیده: بازي کردن با حیوانات از آرزوهاي کودکان است. آن ها در تخیالتشان با حیوانات بازي 
و زندگي مي کنند. کتاب »من و فیل من« از مجموعه »قصه ها و تصویرها« داستان کودکي را 

شرح مي دهد که با یك فیل دوست است. آن دو با هم قایم باشك بازي مي کنند.

452. باتو، اریك. من يك نخودفرنگي متفاوتم. رکسانا سپهر. تهران: مبتكران، 1393، 
32 ص، بیاضي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، تفاوت هاي فردي، نخود فرنگي

چكیده: انسان ها متفاوت بودن را دوست دارند. در کتاب »من یك نخود فرنگي متفاوتم« داستاني 
البته در قالب  با دیگران و خارق العاده بودن مي خوانیم؛  از آرزوي دیرینه تفاوت داشتن  تخیلي 
شخصیت یك نخود فرنگي. او سعي مي کند با تقلید حرکات و شكل حیوانات، مانند آن ها شود. 
نویسنده کتاب حاضر به این ترتیب ذهن کودک را به چالش مي کشد تا بكوشد بهتر و مؤثرتر باشد.
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453. هلمور، جیم. ماجراهاي اسب راه راهي: مواظب باش اسب راه راهي. مژگان شیخي. 
تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  شب، قصه، اسباب بازي

چكیده: کودکان معمواًل درباره  شب و رازهاي درون آن اظهار نگراني مي کنند. کتاب »مواظب 
باش اسب راه راهي!«، دومین جلد از مجموعه کتاب هاي »ماجراهاي اسب راه راهي« به بیان موضوع 
شب و ماجراهاي درون آن مي پردازد. وقتي همه خواب اند و همه جا تاریك است، اتفاقات عجیب 
و غریبي مي افتد. مخاطب این کتاب درباره  گم شدن یك کلید و پیداشدن آن، در اثر همكاري 

عروسك ها با هم، قصه اي مي خواند.

454. بومون، امیلي. ماشین بازي: موتور سواري مي كنم. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  بازي هاي کودکان، آشنایي با مشاغل

چكیده: کتاب هاي مجموعه »ماشین بازي« با هدف آشنا کردن کودکان 5 تا 10 ساله با مشاغل 
تهیه شده اند. در جلد چهارم این مجموعه، شخصیت داستان »مارکر« کودکان را با موتورسواري، 

قطعات و وسایل ایمني آن، راهنمایي هاي ایمن ساز، خطرات موتورسواري و ... آشنا مي کند.

455. پورشعبان، آرش. مورچه و درخت سیب. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 
1391، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، غم و شادي

چكیده: مورچه شماره 1234 دانه سیبي را که دخترکي گاز زده است، به النه مي برد. بعد از مدتي 
دانه سیب رشد مي کند و باعث دردسر مورچه ها مي شود. با گذشت زمان رویدادهاي خوشایندي به  

وقوع مي پیوندد و باعث شادي مورچه ها مي شود.
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456. شیخي، مژگان. قصه هاي تصویري از پروین اعتصامي: مورچه اي كه مي خواست فیل 
باشد. تهران: قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: داستان هاي فارسي، ادبیات کودک و نوجوان، پروین اعتصامي، آموزش مهارت هاي 
زندگي

که  نام »مورچه اي  با  اعتصامي«،  پروین  تصویري  از مجموعه  »قصه هاي  دوم  جلد  چكیده: 
مي خواست فیل باشد«، ماجراي مورچه اي است که از زندگي روزمره، بار بردن، النه درست کردن و 
ضعیف بودن خسته است. روزي او با دیدن فیلي بزرگ تصمیم مي گیرد روش زندگي خود را تغییر 
دهد و همچون فیل با قدرت زندگي کند. فیل بزرگ سعي مي کند به او روش هاي زندگي فیل ها را 

نشان دهد، اما در ادامه، ماجراي غیرقابل جبراني براي مورچه رخ مي دهد.

457. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: موش دانا. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 
1393، 16 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودک

چكیده: »موش دانا«، جلد هشتم از مجموعه  قصه هاي پندآموز براي کودکان، دربردارنده داستاني 
آموزنده در ابعاد تربیتي- اخالقي )در این جلد، اندیشیدن قبل از حرف و عمل( است. در این داستان، 
موش دانا و کم حرفي با سوار شدن به گاري آسیابان، سر از شیریني پزي درمي آورد. او با موش هاي 
دیگر دوست مي شود. موش ها او را به دلیل کم حرفي نادان مي شمارند، اما روزي که با نقشه و تدبیر 

موش دانا از خورده شدن توسط گربه نجات پیدا مي کنند، به دانایي و عقل او پي مي برند.

458. پاتر، هلن بیت ریكس. موش درختي. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان خانم موش درختي زیر یك درخت زندگي مي کند. او خانه را بسیار تمیز و 
پاکیزه نگه مي دارد. روزي چند زنبور به خانه او مي آیند. به  دنبال آن آقاي جكسون، قورباغه خیس 
در جست وجوي عسل به خانه او مي آید. خالصه خانه تمیز خانم موش درختي با آمدن زنبورها و 

آقاي جكسون بسیار کثیف مي شود و او براي حل این مشكل دست به کار مي شود. 
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459. پاتر، هلن بیت ریكس. موش شهري. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان تیمي ویلي موش کوچكي است که در یك باغ متولد شده است. روزي او 
توسط گاریچي که سبد سبزیجات را به شهر مي برد سر از شهر درمي آورد. او طي اتفاقاتي با جاني، 
موش شهري و دوستانش آشنا مي شود. اما خیلي زود از غذاها، صداها و رفتار موش هاي شهري 

خسته مي شود و دوباره با سبد سبزیجات به روستا و باغ خود باز مي گردد. 

460. پاتر، هلن بیت ریكس. موش هاي ناقال. رضا قرباني. تهران: آبرنگ، 1393، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، آموزش اخالق

چكیده: در این داستان دو عروسك به نام هاي لوسیندا و ِجین در خانه عروسكي زیبایي زندگي 
مي کنند. روزي آن دو از خانه بیرون مي روند. موش هاي ناقال، تام انگشتي، و همسرش هونكامونكا، 
وارد خانه عروسكي مي شوند. آن ها شروع به شكستن وسایل و غذاهاي پالستیكي مي کنند، اما 

مدتي بعد از کار خود پشیمان مي شوند و تصمیم مي گیرند کارهاي خود را جبران کنند. 

461. اورنگ، طوبا. موشي كه تنها بود. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1393، 
16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  اتحاد، حیوانات

چكیده: بهتر است از کودکي بچه ها را با فایده هاي همكاري و گروهي کارکردن آشنا کرد و 
مهارت هاي این رفتار را به آنان آموخت. نویسنده در کتاب »موشي که تنها بود« این نكته را مورد 
توجه قرارداده است و مي کوشد در قالب داستاني درباره حیوانات یك مزرعه، به عاقبت نه چندان 
خوشایند همكاري نكردن بپردازد. موش این داستان از وجود تله اي در مزرعه باخبر و نگران مي شود، 

اما حیوانات براي از بین بردن تله به او کمكي نمي کنند. عاقبت هم خودشان به دردسر مي افتند.
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462. خاني، مهدي. مهار هیوالي 20 میلیون تني. تهران: آواي قلم، 1393، 40 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات نوجوان و جوانان، محیط زیست، بازیافت، داستان آموزشي

چكیده: این جلد از مجموعه »کتاب هاي بیداري« به موضوع آشنایي با پسماندهاي شهري و 
روستایي با رویكرد کاهش تولید و تفكیك در مبدأ اختصاص دارد. در این کتاب به صورت داستاني، 
مخاطب با مباحث و خطرات زیست محیطي، چگونگي جمع آوري زباله ها، موارد استفاده و بازیافت 
زباله، مزایاي تفكیك در مبدأ، و همچنین با چگونگي و راهكارهاي کاهش تولید پسماند در خانه، 

محل کار، مدرسه و ... آشنا مي شود.

463. جام شیر، منصور. مهرباني ها. تهران: نگارینه، 1392، 88 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، مهرباني، آموزش اخالق، ادبیات کودک و نوجوان

چون  موضوعاتي  درباره  آموزنده   و  کوتاه  داستان هاي  مجموعه  »مهرباني ها«  کتاب  چكیده: 
نیكي، احسان، اندیشیدن، هدیه دادن، عمل به قول، احترام، همكاري و همچنین موضوعاتي چون 
دروغ گویي، فریبكاري، آزار و ... است. داستان ها با هدف ترویج و بیان مزایاي نیكي و اخالق 
پسندیده، و همچنین کاهش زشتي ها و اخالق ناپسند در روابط بین فردي و جامعه نگارش یافته اند.

464. مرزوقي، محمدرضا. مهمان صورتي. تهران: امیرکبیر، 1392، 32 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، فالمینگو، تاالب انزلي

چكیده: در داستان »مهمان صورتي« از مجموعه »قصه هاي تاالب«، ماني و مینا خواهر و برادري 
هستند که زبان حیوانات را مي فهمند. پدر آن ها مسئول نگهداري از تاالب انزلي و پرندگان آن است. 
این بار ماني و مینا، با پرنده اي به  نام »فالمینگو« و ویژگي هاي آن ها آشنا مي شوند و ماجراهاي 

جالبي برایشان رخ مي دهد.
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465. کاشفي خوانساري، علي. مهمان كوچك. تهران: امیرکبیر، 1392، 28 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  آموزش مذهبي، داستان مصور، حضرت محمد)ص(، ادبیات کودک و نوجوان، 

زندگي نامه

چكیده: کتاب »مهمان کوچك« دربردارنده داستاني با موضوع مذهبي است. در این داستان یكي 
از ثروتمندان مكه که طبق رسوم باید به اندازه بار پنج شتر، گندم پرداخت کند، از دادن سهم خود 
امتناع مي کند و با افرادي که براي گرفتن گندم آمده اند، به تندي برخورد مي کند. محمد )ص( که 
در این زمان نوجوان است، به عنوان میهمان به خانه مرد ثروتمند مي آید و با برخورد همراه باشفقت 

و مهرباني، مرد را راضي به پرداخت سهم خود مي کند. 

466. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي اسباب كشي مي كند. آمنه امیرخاني. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  اسباب کشي، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: کودکان در قالب قصه مي توانند مهارت هاي زندگي اجتماعي را بیاموزند. در کتاب »نادي 
اسباب کشي مي کند« مي خوانیم: »نادي و خرسي حوصله شان سر رفته است. آن ها براي اینكه حال 
و هوایشان عوض شود، تصمیم مي گیرند خانه نادي را جا به جا کنند. اما در آخر مي فهمند که خانه 

از اول در بهترین جا قرار داشته است.

467. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي سر به هوا. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته: خورشید 
خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  خوب گوش کردن، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: کودکان در قالب قصه مي توانند مهارت هاي زندگي اجتماعي را بیاموزند. در کتاب »نادي 
سر به هوا«، هفدهمین جلد از مجموعه » قصه هاي نادي«، مي خوانیم: »یكي از اسباب بازي هاي 
شهر اسباب بازي ها به جادوي خواب احتیاج دارد. نادي مي خواهد در پیداکردن وسایل الزم به او 

کمك کند، اما به حرف هاي دوستش خوب گوش نمي کند و همه چیز اشتباه مي شود.
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468. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي سكه طال پیدا مي كند. آمنه امیرخاني. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  درستكاري، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: کتاب »نادي سكه طال پیدا مي کند« به موضوع درستكاري مي پردازد: نادي که عالقه 
زیادي به قطار دارد، با سكه هایي که در خیابان پیدا مي کند، قطار مورد عالقه اش را مي خرد، اما آن 

سكه ها مال خانم فرفره بوده است و نادي باید بین قطار و کار درست یكي را انتخاب کند

469. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و تاكسي جديد. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  تاکسي، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: در کتاب »نادي و تاکسي جدید«، بیستمین جلد از مجموعه » قصه هاي نادي«، آمده 
است نادي صاحب تنها تاکسي شهر است، اما دغل و کلك مي خواهند کار او را خراب کنند این دو 

شیطونك با سه چرخه عجیبشان مسافران را از دست نادي مي گیرند. 

470. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و رنگین كمان. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  رنگین کمان، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: در کتاب »نادي و رنگین کمان«، هجدهمین جلد از مجموعه » قصه هاي نادي« آمده 
است: رنگین کمان قشنگي در آسمان ظاهر شده و دل مردم را شاد کرده است. گوش دراز مي گوید 
در طرف دیگر رنگین کمان گنجي وجود دارد. نادي و خرسي گنج را پیدا مي کنند و با خود مي آ ورند، 

اما اتفاقات دیگري هم مي افتد.
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471. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و زمان سنج جادويي. آمنه امیرخاني. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي، همكاري

چكیده: کتاب »نادي و زمان سنج جادویي« دوازدهمین جلد از مجموعه » قصه هاي نادي«، به 
یكي از مهارت هاي زندگي که همكاري و همیاري است، مي پردازد: کلك و دغل با اختراع جدید 
خود شهر را به هم ریخته اند، اما نادي و سگ کوچكش با کمك هم شهر را نجات مي دهند و مثل 

همیشه نقشه این دو شیطان بدجنس را نقش بر آب مي کنند.

472. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و قرعه كشي بزرگ. آمنه امیرخاني. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  اسباب بازي، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: در کتاب »نادي و قرعه کشي بزرگ« مي خوانیم که چطور مي توان دوستان واقعي را 
شناخت و آن ها را براي بازي و تفریح انتخاب کرد. نادي در این داستان یك رفتار خاص از خود بروز 

مي دهد و این تصمیم گیري او همه دوستانش را هم راضي مي کند.

473. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و نمايش اسباب بازي ها. آمنه امیرخاني. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  نمایش، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: در کتاب »نادي و نمایش اسباب بازي ها«، بیست و یكمین جلد از مجموعه » قصه هاي 
نادي« آمده است: »امسال هم مثل هر سال در شهر اسباب بازي ها نمایشي بزرگ برگزار مي شود. 
اما این نمایش به یك رهبر احتیاج دارد. چه کسي رهبر نمایش مي شود؟ آیا همه از نمایش راضي 

خواهند بود؟«.
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474. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و ني انبان سحرآمیز. آمنه امیرخاني. اصفهان: 
نوشته: خورشید خانوم، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  خوش قولي، داستان هاي تخیلي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: در کتاب »نادي و ني انبان سحرآمیز«، چهاردهمین جلد از مجموعه » قصه هاي نادي«، 
آمده است: »نادي یك ني انبان سحرآمیز مي گیرد و قول مي دهد که هر روز با آن بنوازد. اما او به 

قولش عمل نمي کند. ني انبان از دست نادي فرار مي کند و شهر را به هم مي ریزد.

475. حق پرست، نورا. مجموعه قصه هاي راه بهتر: نامه. مشهد: به نشر، 1392، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  ادبیات کودک و نوجوان، داستان مصور، آموزش اخالق

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »قصه هاي راه بهتر«، دربردارنده پنج داستان کوتاه آموزنده  است. 
در این مجموعه در قالب داستان کوتاه و روایتي از ائمه اطهار و معصومین)ع(، کودکان با نكات 

اخالقي و اجتماعي، همچون بخشش، هدیه دادن، ویژگي انسان با ایمان و... آشنا مي شوند.

476. صلواتیان، محمد حسین. داستانهایي از مثنوي طاقدیس: نردبان آسمان. تهران: منادي 
تربیت، 1393، 28 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  حكایت، داستان عرفاني، مثنوي مولوي، داستان کوتاه، ادبیات فارسي

چكیده: »نردبان آسمان« از مجموعه »داستان هایي از مثنوي طاقدیس«، دربردارنده چهار داستان 
کوتاه با عنوان هاي: »سه اسب سفید«، »با دو باغ«، »شغل دوم«، »نردبان آسمان« است. در داستان 
»نردبان آسمان« کدخدایي از روستا به شهر مي رود. او مناره اي را مي بیند و متعجب مي شود. مرد 
حیله گري مناره را نردبان خدا معرفي مي کند و با گرفتن چند سكه، تخمي را به کدخدا مي دهد و از 
وي مي خواهد که آن را بكارد تا نردبان خدا بروَید. کدخدا به روستا باز مي گردد و تخم را مي کارد در 

حالي که کدخدا و اهالي منتظر رویش نردبان هستند، اتفاق غیرمنتظره اي رخ مي دهد.
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477. راستاني، ژاله. قصه هاي پندآموز براي کودکان: نصیحت خرس. تهران: ذکر: کتاب هاي 
قاصدک، 1393، 16 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان و نوجوان

چكیده: در این داستان، خیاط و نجاري به سفر مي روند. در جنگلي با پیرزني مواجه مي شوند. خیاط 
دوازده خمره عسل مي گیرد و قول مي دهد لباس هایي براي پیرزن بدوزد و بفرستد. سپس خیاط و 
نجار به روستایي مي رسند که در آن، خرسي وحشي به کلبه هاي روستاییان حمله مي کند و آن ها را 
دچار وحشت مي سازد. خیاط و نجار با گرفتن سكه هاي طال قول مي دهند، خرس را شكار  کنند و 

پوست آن را بیاورند. اما وقتي به جنگل مي  رسند، با اتفاق غیرمنتظره اي مواجه مي شوند.

478. شیخي، مژگان. قصه هایي از امام رضا )ع(: نماز باران. تهران: قدیاني، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  دعا، امام رضا )ع(، داستان مذهبي

چكیده: »دعا کردن« همواره در آیین هاي بسیاري، خصوصاً اسالم سفارش شده است. در کتاب 
»نماز باران « از مجموعه 10 جلدي »قصه هایي از امام رضا )ع(« داستاني را مي خوانید که ماجراي 
آن را بارها شنیده اید. امام رضا )ع(در زمان خالفت مأمون، در جریان خشك سالي خراسان براي 
نزول باران دعا مي کند. دعاي او برآورده مي شود و باران مي آید. این بار داستان را به زبان کودکانه 

و ساده مي خوانید.

479. لیتل، جسي. نمايش بزرگ. معصومه انصاریان. تهران: شهرقلم/ چكه، 1392، 40 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: این کتاب، از مجموعه  فروشگاه عروسك هاي جادویي، دربردارنده داستاني با موضوع 
تخیلي و جادوگري است. ویلو و فردي در فروشگاه عروسك هاي جادویي عمه سوزي هر روز 
ماجراهاي جالبي تجربه مي کنند. در فروشگاه جادویي، هر عروسك به دوستي مخصوص احتیاج 
دارد. در شهر »سامرتادن« نمایش بزرگي برپاست، در این میان شهردار ناپدید مي شود. ویلو و 
دوستانش احتمال مي دهند این ماجرا زیر سر عروسك جادویي خرابكار، کروک ناقال باشد. آن ها 

براي پیدا کردن شهردار و لذت بردن دوباره از نمایش دست به کار مي شوند.
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480. زعفرانلو، شهرام. نوري در روشنايي تحلیلي بر نقاشي هاي كودكان و نوجوانان 
از حرم امام رضا)ع(. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 108 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  تفسیر نقاشي، نقاشي مذهبي، امام رضا)ع(، جشنواره  نام و نشانه هاي رضوي

چكیده: کتاب حاضر، حاوي 50 نقاشي از کودکان و نوجوانان سراسر کشور است. موضوع همه  
نقاشي ها، زندگي و زیارتگاه امام رضا)ع( است که به بهانه  برگزاري جشنواره  نام ها و نشانه هاي 
رضوي کشیده شده اند. این جشنواره در سال هاي 1390 و 1391 به همت »کانون پرورش فكري 

کودکان و نوجوانان« استان آذربایجان غربي به صورت کشوري برگزار شد. 

481. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: نوزادي كه حرف زد. تهران: طالیي، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان پیامبران، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: »نوزادي که حرف زد« دربردارنده داستاني با موضوع مذهبي است. در این جلد داستان 
حضرت عیسي )ع(، دشمني یهودیان با حضرت مریم)ع(، صحبت کردن حضرت عیسي )ع( در 

گهواره، معجزات او و... با هدف آشنا کردن مخاطب کودک و نوجوان با قصص قرآني آمده است.

482. میرکیایي، مهدي. نیرنگ، آریوبرزن. تهران: امیرکبیر، 1393، 20 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم و پنجم
كلمات كلیدى:  داستان تاریخي، هخامنشیان، ادبیات کودک و نوجوان، سرداران ایراني

چكیده: داستان حاضر ماجراي نیروها و مقاومت یكي از سرداران ایران به نام آریو برزن است. در 
آخرین سال هاي حكومت هخامنشیان، وقتي داریوش سوم، پادشاه هخامنشیان، در جنگ با اسكندر 
مقدوني شكست مي خورد و فرار مي کند، آریو برزن و سربازان او تا آخرین نفس در مقابل اسكندر 

مقاومت مي کنند و دستاوردهاي بسیاري براي مردم ایران به ارمغان مي آورند. 
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483. بلید، آدام. نبرد هیوالها: نیكسا، زن مرگ آور. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 104 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي و وحشت آور، ادبیات نوجوانان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب »نیكسا، زن مرگ آور«، جلد نوزدهم از مجموعه »نبرد هیوال«، دربردارنده داستاني 
با موضوع تخیلي و وحشت آور است. در این داستان تاالدون چابك ارباب هیوالها و پدر تام است. 
مالول، جادوگر شیاطین، تكه هاي خرده شده طلسم »آوانتیا« را دزدیده است. و تاالدون بین دو 

دنیاي انسان ها و ارواح سرگردان است. تام براي نجات پدر باید با هیوالهاي روحي بجنگد. 

484. طاقدیس، سوسن. ماجراهاي خاله سوسكه و آقاموشه: واي واي يه تله موش آقا موشه 
افتاده توش. تهران: ذکر، 1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  شعر، افسانه، داستان، مصور، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه  ماجراهاي خاله سوسكه و آقا موشه، دربردارنده  افسانه اي همراه با 
شعر است. آقا موشه مثل هر روز از خانه خارج مي شود، ولي برنمي گردد. خانم سوسك به جست وجوي 

او مي رود و او را افتاده در تله موش مي بیند. پس تالش خود را براي نجات وي آغاز مي کند.

485. بالیتون، انید. وردهاي جادويي و چند داستان ديگر. شادي دانشمند. اصفهان: نوشته: 
خورشید خانوم، 1393، 104 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه، با موضوع تخیلي است. در یكي از 
داستان ها شافل کوچولو وردهاي جادویي را که در پاکت هستند، از مادر مي گیرد تا آن ها را به خانم 
فوکولي برساند. شافل در مسیرش با کوتوله بدجنس گرابیت و خواهرش »خب من هیچ وقت« 
مواجه مي شود. آن ها با ترفندي وردهاي جادویي را از شافل مي گیرند و توسط وردها آرزوهایي 

مي کنند که به ضرر خودشان تمام مي شود.
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486. قرباني برزي، سارا. وقتي بركه دلش گرفت. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 
1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان، کمك به دیگران

چكیده: در این داستان خرگوش و دوستانش متوجه مي شوند که برکه از چیزي ناراحت است و 
دیگر عكس هیچ کس را نشان نمي دهد. هیچ یك از حیوانات نمي توانند به علت ناراحتي برکه پي 
ببرد تا اینكه رودخانه حیوانات را از جریان کور شدن برکه، با خبر مي کند و از آن ها براي نجات برکه 

کمك مي خواهد.

487. فلمینگ، کندیس. وقتي سارا كواك كواك مي كند. مینو همداني. تهران: شرکت 
انتشارات علمي و فرهنگي، 1392، 40 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم و چهارم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، پرندگان، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده:  در این داستان طنزآمیز، سارا به پرندگان عالقه دارد. او از کودکي حرکات و صداي پرندگان 
را تقلید مي کند. وقتي به هشت سالگي مي رسد، همراه مادر به »بورنئو« )جزیره اي در مجمع الجزایر 
اقیانوسه(سفر مي کند. هنر سارا باعث پیدا شدن پرندگان کمیاب مي شود. اعضاي »انجمن جهاني 

پرندگان« از او در پیدا کردن مرغابي سرصورتي کمك مي خواهند. 

488. پورمحمد، محمدرضا. وكیل خدا. تهران: امیرکبیر، 1392، 60 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى:  آموزش مهارت هاي زندگي، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، در بردارنده  پنج داستان کوتاه است. در داستان وکیل خدا، مردي زحمت کش 
مدت پنج سال است که بیماري قلبي دارد. وقتي حال او وخیم مي  شود و به عمل جراحي با هزینه 
سنگین احتیاج پیدا مي کند. او، همسر و پسر نوجوانش تالش ناامیدانه اي را براي تهیه هزینه عمل 
آغاز مي کنند. سرانجام با دکتري آشنا مي شوند که در راه رضاي خدا، هزینه عمل را مي دهد و خانواده 

را از نگراني در مي آورد.
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489. بدفورد، دیوید. هاپولي شنا ياد مي گیره. فیروزه کاتب. تهران: نقش گستران سرمدي، 
1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک، ارزش یاد گرفتن

چكیده: هاپولي بچه خرس قطبي بازیگوشي است. او آب  بازي را دوست دارد و از صبح تا شب در 
چاله بچه خرس ها شنا مي کند، تا اینكه برادرانش او را به شنا کردن در دریا تشویق مي کنند. هاپولي 
ابتدا مي ترسد، اما با کمك آموزش مك و مرغ ماهي خوار سرانجام جرئت مي کند و به شنا کردن 

در دریا مشغول مي شود.

490. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: هاني پري آب نبات. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، قصه پریان، ادبیات جهان، پري آب نبات

چكیده: »هاني پري آب نبات« دربردارنده داستاني تخیلي است. در این داستان کیف جادویي هاني 
پري آب نبات به سرقت رفته است. هاني بدون کیف جادویي اش نمي تواند شیریني خوشمزه اي 

درست کند. ریچل و کریستي براي کمك به هاني وارد ماجراهاي زیادي مي شوند.

491. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: هايلي پري باران. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 56 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، ادبیات کودکان

چكیده: بدون پر خالق باران هیچ کاري از هایلي، پري باران بر نمي آید. ریچل و کریستي تالش 
براي پیدا کردن آخرین پر را آغاز کرده اند. اما سیلي همه جا را فراگرفته و ممكن است آنها نتوانند 
به پر برسند. این داستان یك ماجراي تخیلي را براي کودکان بازگو مي کند و با هدف تقویت قوه 

خالقیت و آفرینندگي نگارش یافته است.
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492. شعبان نژاد، افسانه. قصه ها و تصویر ها: هپلي هپو خواب  بود. تهران: پیدایش، 1393، 
12 ص، خشتي 

مخاطب: کودک، دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  داستان هاي تخیلي، شناخت حیوانات

چكیده: کودکان در قالب قصه مي توانند نكات بسیاري را بیاموزند. کتاب »هپلي هپو خواب بود« از 
مجموعه »قصه ها و تصویر ها«، داستان موجودي خیالي است که اتفاق جالب و خیال انگیزي برایش 
مي افتد. کودک براي درک ماجراي این داستان باید در عین خواندن ماجرا، تصویرها را نیز دنبال 

کند تا قصه را بفهمد.

493. مدوز، دیزي. جادوي رنگین کمان: هدر پري بنفش. شادي دبیري. تهران: زعفران، 
1393، 68 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان، ادبیات فارسي، داستان هاي تخیلي

چكیده: هدر، پري بنفش از سرگیجه به حالت مرگ افتاده است. ریچل و کریستي باید پري 
رنگین کمان را نجات دهند. شاید اسب هاي چرخ و فلك بتوانند در نجات آخرین پري رنگین کمان 
به ریچل و کریستي کمك کنند. این کتاب حاوي داستاني تخیلي است که براي سرگرمي و تقویت 

قوه خالقیت کودکان نگاشته شده است.

494. بت، تانیاروباین. قصه هاي ماندگار: هديه پري. شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 1391، 
32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودک و نوجوان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد نُهم از مجموعه »قصه هاي ماندگار، آثار فاخر« با نام »هدیه پري« داستاني تخیلي 
با موضوع پریان است. در این داستان هیزم شكني فقیر، به همراه مادر، پدر و همسرش در خانه 
روستایي کنار یك جنگل زندگي مي کند. روزي هیزم شكن پري مهرباني را مي بیند که به او مي گوید 
فقط یك آرزویش را برآورده خواهد کرد. هیزم شكن بین انتخاب یك آرزو از میان آرزوهایش مردد 

مي ماند؛  اما سرانجام آرزویي مي کند که تمام خواسته هاي او را در برمي گیرد.
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495. کوپه، بنویت. هديه اي براي تیمي كوچولو. رضا خیرآبادي. تهران: تسلیمي، 1393، 
20 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، حفظ محیط زیست، ادبیات کودکان، داستان آموزنده

چكیده: کتاب: »هدیه اي براي تیمي کوچولو«، از »مجموعه کتاب هاي تام و روباهش«  درباره 
محیط زیست و حفاظت از آن است. در این داستان تام به همراه روباهش، لي ال، تالشي براي تهیه 
اسباب بازي مناسبي براي تیمي هستند که در بیمارستان بستري است. تام پس از کسب اطالعات 

کافي از اسباب بازي هاي مضر و تأثیرات آن بر طبیعت، اسباب بازي مناسبي درست مي کند. 

496. کرولیك، ننسي.کیتي کازو عوض مي شود: هركسي غیر از خودم. کیوان عبیدي آشتیاني. 
تهران: هیرمند، 1391، 80 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان هاي انگلیسي، ادبیات کودک و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: این کتاب از مجموعه  »کیتي کازو عوض مي شود« حاوي داستاني تخیلي و ماجراجویانه 
براي کودکان و نوجوانان است. کیتي کازو، دانش آموز کالس سوم است که با جادویي، گاهي خود 
را به کسي یا چیزي غیر از خودش تبدیل مي کند. این بار هم کیتي کازو آرزو دارد که هرکسي باشد 
غیر از خودش. اما باید خیلي مراقب باشد که هر آرزویي نكند. چون ممكن است آرزویش برآورده 

شود و دچار دردسر شود.

ادبیات  تاریخ  پژوهشي  موسسه  تهران:  كالغ.  روياي  هفت  محمدهادي.  محمدي،   .497
کودکان، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: در این داستان کالغي در آرزوي درآمدن به زندگي دیگر است. او با تالش و دزیدن 
تن پوش هاي جانوران دیگر به رنگ آنها درمي آید و درگیر ماجراهاي جالبي مي شود. در بخشي از 
داستان آمده است: »نیم روز که شد، ماهي تن پوش قرمزش را از تن درآورد تا وصله بزند. باالي 
سرش رفتم و تن پوشش را قاپیدم. تن پوش خودم را درآوردم و روي آب انداختم و تن پوش قرمز 

ماهي را پوشیدم من، کالغ قرمز شدم و ماهي، سیاه و خاکستري.«
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498. مال محمدي، مجید. قصه هایي از امام صادق )ع(: همسايه ى مردم آزار. تهران: قدیاني، 
1393، 12 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى:  آزار رساندن، امام صادق)ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: آزار رساندن به دیگران، خصوصاً همسایگان، از موضوعاتي است که در دین مقدس اسالم 
بارها از آن نهي شده است. در کتاب »همسایه مردم آزار« ماجراي مردي رامي خوانیم که با ایجاد 
سر و صداي اضافي، مدام باعث آزار واذیت همسایه اش مي شود. روزي همسایه با مالیمت او را امر 

به معروف مي کند و بعد از ماجراهایي که در کتاب خواهید خواند، نتیجه کار نیك خود را مي بیند.

499. پوریا، سرور. همسايه میز به میز. تهران: آواي قلم، 1393، 16 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، حفظ محیط زیست، صرفه جویي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي با محوریت صرفه جویي و استفاده بهینه 
از منابع است. در این داستان سارا دوست خود پوپك را به میهماني دعوت مي کند. پوپك که از 
چگونگي صرفه جویي در برق آگاه است، سارا را نیز آگاه مي کند و بدین  ترتیب سارا به مزایاي 

مصرف صحیح از نیروي برق پي مي برد. 

500. ملك شامران، یوسف. همه با هم. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 
40 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، داستان کودکان، همكاري، تحاد

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده  داستاني تخیلي با موضوع همكاري، همدلي و اتحاد است 
که براي کودکان تدوین  شده است. در این داستان، ماجراي درخت سیب کهن سالي نقل  شده که 
دیگر بار نمي دهد و آفت زده شده است. تا اینكه در یك صبح پاییزي، »مشهدي حسن« که باغبان 
است و بیشتر درخت هاي سیب آن دور و بر را کاشته است، به همراه بچه هاي ده تصمیم مي گیرد 

که به درخت کهن سال رسیدگي کند. 



187 دوره آموزش ابتدايي 17/ داستان

501. رضایي کهریز، بهروز. قصه هاي خدا: همه سوار كشتي شويد. تهران: طالیي، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان مذهبي مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان پیامبران

چكیده: کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه »قصه هاي خدا«، دربردارنده داستاني مذهبي است. در 
این جلد تالش هاي حضرت نوح)ع( و براي دعوت مردم به یكتاپرستي، ساختن کشتي و نجات 

ایمان آورندگان و... با هدف آشنا کردن کودکان و نوجوانان با قصص قرآني بیان شده است.

کانون  تهران:  همیشه همیشه دوستت دارم. شراره وظیفه شناس.  امت، جاناتان.   .502
پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان کودک، داستان حیوانات، دوست داشتن

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده  داستاني از حیوانات است که براي کودکان تدوین  شده است. 
موضوع اصلي این داستان دوست داشتن است. »دم دراز« و »دم کوتاه« دو موش هستند. دم دراز 
تندتر از دم کوتاه مي دود و از او باهوش تر است. اّما وضع همیشه این جور نمي ماند. در عوض، هر شب 
بعد از یك روز شاد و پرجنب وجوش، وقتي دوتایي به النه برمي گردند، دم دراز چیزي را به دم کوتاه 

مي گوید که همیشه همان جور مي ماند.

503. اباذري، حمید. هوشا در جست و جوي راز زيست گنبد. تهران: امیرکبیر، 1392، 
167 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان تخیلي، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده تعدادي داستان کوتاه به هم پیوسته است.  در این داستان ها هوشا 
و همه گله اش گوسفنداني هستند که مانند انسان ها روي دو پا راه مي روند و فكر مي کنند. آن ها 
در طویله اي به  نام زیست گنبد زندگي مي کنند. هوشا و دیگران یادداشتي پیدا مي کنند که در آن 
ساِم شر در اقدام به ساختن ابزارهایي به  نام »روبو« کرده و به قتل و کشتار دست زده است. هوشا 
سرگردان از این همه اتفاق به جست وجوي پاسخ سؤال هایش برمي خیزد و ماجراهاي فراواني را 

پشت  سر مي گذارد.
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504. کمیل، اریك. قصه هاي ماندگار: هیوالي گرشن. شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 
1391، 32 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان و نواجوان، آموزش اخالق

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده  داستاني با موضوع تخیلي است. در این داستان ِگرُشن مردي 
خودخواه و مغرور است که با همسرش فایگاه در شهر »کفستانتستا« در کرانه هاي دریاي سیاه 
زندگي مي کند. ِگرُشن برخالف بیشتر مردم، هرگز از کارهاي اشتباه خود احساس تأسف ندارد و 
طلب بخشش نمي کند. بعد از سال ها آن ها به کمك دعاي یك روحاني صاحب اوالد مي شوند. 
وقتي بچه ها کمي بزرگ مي شوند، رویدادهایي به  وقوع مي پیوندد که ِگرُشن مجبور به پرداخت بهاي 

سنگیني براي اشتباهات بدون تأسف خود مي شود.

505. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا اسباب كشي مي كنند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 
1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  اسباب کشي، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: اسباب کشي کاري سخت و در عین حال جالب است. بچه ها هم دوست دارند هنگام 
از  اسباب کشي مي کنند«، یكي  یولیا  و  مادر کمك کنند. درکتاب »یان  و  پدر  به  اسباب کشي 
کتاب هاي مجموعه  10 جلدي »یان و یولیا«، بچه ها باید به خانه  جدید اسباب کشي کنند. آن ها 
مي توانند وسایل شخصي خود را جمع  کنند، در حمل بارها کمك کنند و حتي وسایل اتاق خودشان 

را بچینند.

506. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا باغچه دارند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  باغچه، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: بسیاري از بچه ها آرزو دارند یك باغچه داشته باشند. درکتاب »یان و یولیا باغچه دارند« 
دو کودک شخصیت اصلي داستان یاد مي گیرند زمین را شخم بزنند، تخم سبزي بكارند، چمن ها 
را کوتاه کنند و محصولشان را درو کنند. آنان مي توانند در باغچه بازي کنند و ترسي از رفت وآمد 

ماشین ها نداشته باشند.
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507. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا به مدرسه مي روند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  مدرسه، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: نویسنده در کتاب »یان و یولیا به مدرسه مي روند« ماجراهاي دو کودک در سن پیش از 
دبستان را به تصویر مي کشد. در این کتاب، دو شخصیت اصلي داستان که هنوز به مدرسه  نمي روند، 
تصمیم مي گیرند وارد مدرسه اي شوند و از نزدیك داخل مدرسه را ببینند. آن ها گردشي در مدرسه 

مي کنند و با محیط آنجا آشنا مي شوند.

508. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا به مسافرت مي روند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 
1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  مسافرت، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: مسافرت در تعطیالت، همیشه براي بچه ها تجربه اي هیجان انگیز است. درکتاب »یان و 
یولیا به مسافرت مي روند«، بچه ها درباره  سفر کردن با ماشین، قطار و کشتي آواز مي خوانند. آن ها 
در قطار خیلي تفریح مي کنند. بعد هم در بندر با کشتي به سفر ادامه مي دهند و با قایق نجات، ملوان 

و ناخدا آشنا مي شوند.

509. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا تنها هستند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  تنها ماندن بچه ها، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: تنها ماندن در خانه براي بچه ها سخت و نگران کننده است. در کتاب »یان و یولیا تنها 
هستند« پدر و مادر باید به مهماني بروند. بچه ها مي آموزند که گاهي الزم است در خانه تنها بمانند 

و این کار چندان سخت نیست. آن ها سعي مي کنند از هم مواظبت کنند و نترسند.
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510. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا جشن تولد مي گیرند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 
1393، 16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  جشن تولد، مهارت هاي زندگي، مهماني، داستان

چكیده: روز تولد همیشه براي بچه ها روز خاصي است. کتاب »یان و یولیا جشن تولد مي گیرند« 
ماجراهاي دو کودک در سن پیش از دبستان را به تصویر مي کشد. در این کتاب، یان و یولیا جشن 
تولد مي گیرند. آن ها دوستانشان را به مهماني دعوت مي کنند، از آن ها پذیرایي مي کنند، با هم کیك 

مي خورند و بازي  مي کنند.

511. رتیج، مارگارت. يان و يولیا در مهد كودك. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  مهدکودک، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: اولین روزهاي مهد کودک براي همه  بچه ها مهم است.  در کتاب »یان و یولیا به مهد 
کودک مي روند« ماجراهاي دو کودک در سن پیش از دبستان را به تصویر مي کشد. در این کتاب 
دو شخصیت اصلي باید به مهد کودک بروند. آن ها در مهد کودک با مربي آشنا مي شوند، بازي هاي 

جدید یاد مي گیرند و خوراکي مي خورند.

512. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا گم مي شوند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 1393، 16 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  گم شدن، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: گم شدن و دور شدن از پدر و مادر براي بچه ها نگران کننده است. درکتاب »یان و یولیا 
گم مي شوند« موضوع گم شدن کودکان در قالب داستان به تصویرکشیده شده است. در این کتاب 
مي خوانیم که یان و یولیا براي خرید مي روند، اما گم مي شوند. آن ها پیش پلیس مي روند و چون 

نشاني منزلشان را مي دانند، پلیس آن ها را به خانه شان مي رساند.



513. رتیچ، مارگارت. يان و يولیا مريض مي شوند. مریم قندهاري. تهران: آبرنگ، 1393، 
16 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى:  بیماري، مهارت هاي زندگي، داستان

چكیده: در کتاب »یان و یولیا مریض مي شوند« دو شخصیت اصلي داستان مریض مي شوند و 
باید در خانه بمانند. آن ها پیش پزشك مي روند و معاینه مي شوند. بعد هم دارو مي خورند تا زودتر 

خوب شوند.

514. موزوني، رضا. يخي كه عاشق خورشید شد. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 20 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان، عشق، یخ

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده     داستاني تخیلي با موضوع دوست داشتن و عشق است. در این 
داستان آمده: با تمام شدن زمستان و آمدن بهار، گل ها و گیاهان سر از خاک بیرون مي آوردند. تكه 
یخي در کنار یك سنگ زندگي مي کرد. یك روز که از خواب بیدار شد، نوري از البه الي درختان 
دید. یخ با دیدن خورشید بسیار خوشحال شد و از او خواست تا باهم دوست باشند. خورشید از یخ 
خواست که به او نگاه نكند اما یخ که عاشق خورشید شده بود، نمي توانست چشم از او بردارد. روزها 
گذشت و یخ ذره ذره آب شد و در زمین فرورفت. چند روز بعد، از همان جا یك گل آفتاب گردان 

رویید که عاشق خورشید بود. 

515. پروانه پور، مجید. يزد و تابستون با بچه هاي شیطون. تهران: سازوکار/ نقش شمسه، 
1392، 64 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، یزد، آثار تاریخي، ایران شناسي

چكیده: در این داستان امیر علي دوست دارد پرنده باشد تا بتواند به هر جاي دنیا که مي خواهد، 
سفر کند و تجربه  به دست آورد. او در عالم رویا به پرنده تبدیل مي شود و به تمامي جاهاي یزد سفر 
مي کند و شرح سفر خود را براي دوستش کامیار تعریف مي کند. کتاب با هدف آشنا کردن کودک و 

نوجوان با شهرهاي ایران، و در این داستان با محوریت شهر یزد، تهیه شده است. 
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516. موسوي زاده، سعید. يك پرس موش. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1391، 
30 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: در این داستان گربه مادر براي گرفتن موش مي رود. بچه  گربه که از خوردن موش خسته 
شده است، در خواب عمیقي فرو مي رود. در این خواب او مورد آزار و اذیت کساني قرار مي گیرد که 
در حال خوردن ماهي و مرغ هستند. بعد از بیدار شدن، او دوباره خوردن موش گرفته شده توسط 

مادر را به گرفتاري هاي رفتن به بیرون و خوردن مرغ و ماهي ترجیح مي دهد.

517. توکلي، حمیدرضا. يك بار ديگر قورباغه. تهران: بصیرت، 1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا پنجم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، زندگي قورباغه ها

چكیده: در این داستان، بچه قورباغه کوچك و سیاه، مدام در حال شنا کردن در برکه و دیدن 
مرجان ها و الک پشت ها، و عكس چند درخت، زرافه و پرنده در برکه است. تا اینكه کم کم بزرگ 
مي شود و دم خود را از دست مي دهد. وقتي او به بیرون برکه مي آید، با جهاني بزرگ تر مواجه 

مي شود، با راهنمایي حیوانات دیگر به دیدگاه جدیدي درباره زندگي و جهان مي رسد. 

518. کلهر، فریبا. قصه اي که دوستش دارم: يك پرش و دو پرش و سه پرش. تهران: 
پیدایش، 1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده:  بز شكمویي هر چیزي را مي خورد. وقتي مالفه، جوراب، توپ پالستیكي و ... را مي خورد، 
خسته مي شود و دلش چیز تازه اي براي خوردن مي خواهد. شبي تصمیم مي گیرد ماه را بخورد. بزي 

در تالش براي خوردن ماه درگیر ماجراهایي مي شود که در این کتاب مي خوانیم.
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519. پوریا، سرور. يك تكه آسمان. تهران: آواي قلم، 1393، 32 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا چهارم
كلمات كلیدى:  داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان اجتماعي

چكیده: »یك تكه آسمان« داستاني است با موضوع اجتماعي. در این داستان، مش سلیمون 
بادکنك هاي رنگي را با عشق و عالقه به بچه ها مي فروشد. دختري با شنیدن صداي پیر شده مش 
سلیمون به یاد دوران کودکي اش مي افتد؛ دوراني که او از داشتن بادکنك رنگي قرمز خوش حال بود. 
اما در روزي که دختر و دوستانش بادبادک هاي ساخته شده رنگي را به هوا مي فرستند، ماجرایي رخ 

مي دهد که به حضور پررنگ مش سلیمون و عشق او به بادبادک ها و بچه ها پي مي برند.

520. شیخي،  مژگان. قصه هایي از امام رضا )ع(: يك درس تازه. تهران: قدیاني، 1393، 12 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و ششم

كلمات كلیدى:  پرداخت مزد، امام رضا)ع(، داستان هاي مذهبي

چكیده: پرداخت و تعیین مزد کارگر قبل از پایان کار او، از مواردي است که درباره آن داستان ها 
شنیده اید. معروف است که امام رضا)ع( وقتي خدمتكار منزلش کارگري را براي کار آورده بود، اما 
پیش از پایان کار مزد او را تعیین نكرده بود، به او فرموده که مزد کارگر را قبل از شروع کار باید 
تعیین مي کرد. در کتاب »یك درس تازه« از مجموعه10 جلدي »قصه هایي از امام رضا )ع(«، این 

موضوع به زبان کودکانه و در قالب داستان مطرح شده است.

521. واثقي، بهروز. کودک و مهارت هاي زندگي: يك روز پرماجرا. تهران: ابوعطا، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان مصور، داستان پرورشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودک و 
نوجوان

چكیده: »یك روز پرماجرا« در بردارنده داستاني با موضوع مهارت هاي اجتماعي در کودکان با 
محوریت ابراز وجود )جرئت ورزي( و اعتمادبه نفس است. در این داستان ستاره و سیاوش همراه 
مادربزرگ در مراسمي به مناسبت روز »ایمني در برابر زلزله« شرکت مي کنند ولي در هیچ برنامه اي 
داوطلب نمي شوند. مادربزرگ با گفتن داستاني درباره سموري، چگونگي نشان دادن توانایي ها و 

کسب اعتماد به  نفس را به آن ها آموزش مي دهد.
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522. اسمیت، کریس. قصه هاي ماندگار: يك شهر دو برادر. شهاب الدین عباسي. تهران: 
مهاجر، 1391، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى:  حضرت سلیمان، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش مهارت هاي زندگي،  داستان 
زندگي پیامبران

چكیده: در کتاب حاضر جلد سوم از مجموعه »قصه هاي ماندگار، آثار فاخر« آمده است: روزگاري 
حضرت سلیمان در بیت المقدس پرستشگاهي عظیم براي شنیدن شكایات و صحبت هاي مردم 
ساخته بود. روزي دو برادر در برابر سلیمان به بحث و مشاجره درباره ارث خانوادگي مي پردازند. 
سلیمان آن ها را به سكوت فرا مي خواند و داستاني از دو برادر و یك شهر برایشان تعریف مي کند که 

تأثیر زیادي بر ادامه  رابطه  دو برادر، صمیمیت بین آن ها و تصمیم گیري هاي بهتر آن ها مي گذارد.

523. لیتل، جسي. فروشگاه عروسك هاي جادویي: يك مشكل پنگوئني. معصومه انصاریان. 
تهران: شهرقلم/ چكه، 1392، 40 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان  مصور، ادبیات کودک و نوجوان، داستان تخیلي

چكیده: این کتاب در بردارنده داستاني با موضوع تخیلي و جادوگري است. ویلو و فردي به 
فروشگاه عمه سوزي مي روند که پر از اسباب بازي جادویي است. پنگوئن جادویي، از دردسرهایي 
که کروک ناقال در تمام تابستان برایش درست مي کرد، ناراحت است. ویلو و دوستان جادویي اش به 

یاري گروچي مي شتابند تا او را از ناراحتي درآورند.

524. آرمیتج، روندا. يك موجود خیلي عجیب. آتوسا صالحي. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى:  داستان، حیوانات، توانایي  هاي مختلف

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده  داستاني تخیلي از حیوانات جنگل است. در این داستان 
میمون بازیگوش گوشه  جنگل با موجودي عجیب برخورد مي کند که تابه حال ندیده است. میمون 
فیل را خبر مي کند تا آن موجود عجیب را ببیند. فیل هم از دیدن آن موجود تعجب مي کند. زرافه و 
قورباغه و شیر هم می آیند  آن ها از این که آن موجود هیچ کاري نمي تواند انجام دهد، خیلي تعجب 
مي کنند تا این  که مادر موجود عجیب آمده و براي حیوانات توضیح مي دهد که آن کوچولو که بچه 

آدم است چه کارهایي مي تواند انجام دهد. 
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525. لس، سباستین. يوالنته در جست وجوي كريسوال داستان يك دوستي بي پايان. 
حسام سبحاني طهراني، ماندا نارنجیها. تهران: مبتكران، 1393، 60 ص، بیاض 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، دوستي، مرگ، ادبیات کودکان

چكیده: یوالنته غاز خوشبختي است که سال ها با الک پشتي به نام »کریسوال« دوست است. 
آن ها روزهاي خوشي را با صمیمیت کنار یكدیگر مي گذرانند تا اینكه در یك روز پاییزي کریسوال 
ناپدید مي شود. کریسوال از دنیا رفته است، اما یوالنته معني مرگ را نمي فهمد و به جست وجوي 

کریسوال مي پردازد و سرانجام او را در اعماق قلبش مي یابد.

526. شیخي، مژگان. 12 قصه از امام علي)ع( و يارانش با نگاهي به نهج البالغه. 
تهران: قدیاني، 1391، 152 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان هاي مذهبي، ادبیات کودک و نوجوان، زندگي علي )ع(

به  نگاهي  با  یارانش  )ع(و  علي  امام  زندگاني  از  قصه   12 دربردارنده  حاضر  کتاب  چكیده: 
»نهج البالغه« است. در این داستان ها کودکان و نوجوانان با زندگي حضرت علي )ع(، سجایاي 

اخالقي، سبك زندگي و حوادث دوران ایشان و یارانش آشنا مي شوند.

براي  تصويري  قصه   31 )دوزبانه(:  نارنجي  کتاب هاي  سرور.  کتبي،  فریبا،  کلهر،   .527
 .31 IIIustrated Stories for Ordibehesht for children =ارديبهشت

سعید مادح خاکسار...]ودیگران[. تهران: قدیاني، 1393، 192 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى:  داستان کوتاه، داستان دوزبانه فارسي و انگلیسي، داستان مصور، ادبیات کودکان، 

مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه »کتاب نارنجي« دربردارنده مجموعه 31 داستان کوتاه به 
دو زبان فارسي و انگلیسي براي کودکان است. عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »لحاِف ننه سرما«، 
»دختري به نام هلهله«، »رئیس بزرگ، کتري«، »غوله به هوا«، »چهارمي«، »کي زبل تر است«، 

»گوجه فرنگي سبز«، »غول زباله اي«، »جوراب هاي لنگه به لنگه دعوایي« و ...



528. خداجو، فروزنده... ]ودیگران[ کتاب هاي نارنجي: 366 قصه تصويري براي روزهاي 
سال. تهران: قدیاني، 1393، 760 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى:  ادبیات کودکان، قصه

چكیده: این مجموعه شامل 52 کتاب براي بچه هاست که در یك سال، هر هفته مي توانند یكي 
از کتاب هاي این مجموعه را بخوانند. هر کتاب شامل هفت قصه با تصاویر رنگي و زیباست. همه 
داستان هاي این مجموعه ایراني است. حال و هواي داستان ها متفاوت و متنوع است. گاهي قصه  
زندگي بچه هاست و گاهي قصه  پرنده ها و چرنده ها و گاهي هم قصه  اشیاء، همان چیزهایي که 

دور و بر ما هستند.

529. وایلد، اسكار. 6 قصه از اسكاروايلد براي بچه ها. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 1391، 
120 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى:  داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب حاضر شامل شش داستان کوتاه است. در یكي از داستان ها آمده است: غول 
خودخواهي در باغي زندگي مي کرد. وقتي غول براي مدتي به دیدن دوستش مي رود، بچه ها هر روز 
بعد از مدرسه به باغ مي آیند و مشغول بازي مي شوند. بعد از هفت سال غول به باغ باز مي گردد. او 
بازي در باغ را براي بچه ها ممنوع مي کند. با این کار، باغ او دیگر ثمر نمي دهد و همیشه زمستان بر 
آن حاکم مي شود. تا اینكه غول به اشتباه خود پي مي برد و با جبران آن، اتفاقات خوشایندي براي 

غول و باغش رخ مي دهد.
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