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مقدمه
اين فهرستگان، حاوي گزيده اي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي 

مورد بررسي قرار گرفته است.
چنان که ديده مي شود، بخش قابل توجهي از اين منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتاب هاي آموزشي و تربيتي است. 

فهرست کامل کتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه هاي رشد دسته بندي و عرضه شده است که نسخه هاي 
الکترونيکي اين کتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستيابي و مطالعه است. براي ديدن اين کتاب نامه ها و منابع 

بيشتر، به وبگاه سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه کنيد.

■ تأثير فعاليت هاي پيش دبستاني و بهره مندي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب، بر کودکان
ــن  ــه اي ــي ک ــه کودکان ــبت ب ــد، نس ــتاني را مي گذرانن ــاي پيش دبس ــه آموزش ه ــي ک ــده، کودکان ــام ش ــاي انج ــق پژوهش ه طب
آموزش هــا را نديده انــد مســتقل تر و منظم تــر هســتند و از ثبــات عاطفــي بيشــتر و اضطــراب کمتــري برخوردارنــد. روحيــة 
ــذا  ــد. ل ــران دارن ــا ديگ ــري ب ــات قوي ت ــت و ارتباط ــده اس ــت ش ــان تقوي ــي آن ــي و اجتماع ــاي گروه ــارکت جويي و فعاليت ه مش
ســرمايه گذاري صحيــح در آمــوزش دورة پيش دبســتاني و انتخــاب برنامــة آموزشــي کيفــي، از جملــه بهره گيــري از منابــع آموزشــي 
مناســب، نــه تنهــا باعــث افزايــش آمادگــي و اشــتياق کــودکان بــراي ورود بــه مدرســه و اجتمــاع مي شــود، بلکــه بــه صــورت خــاص، 

ــن کم ســواد، خواهــد گذاشــت. ــا والدي ــودکان ب ــا ک ــد ي ــاي کــم درآم ــه خانواده ه ــق ب ــودکان متعل ــر ک ــي ب ــر بســيار مثبت تأثي

■ چرا نيازمند منبع آموزشي و تربيتي هستيم؟ 
ــراي انجــام برنامه هــاي  دورة پيش دبســتاني، همانطــور کــه مي دانيــد، فاقــد کتــاب درســي اســت و مربيــان مراکــز پيش دبســتاني، ب
آموزشــي خــود از "راهنمــاي برنامــه و فعاليت هــاي آموزشــي و پرورشــي دوره پيش دبســتاني" بهــره مي گيرنــد. در چنيــن شــرايطي، 

ضــرورت اســتفاده از منابــع آموزشــي مناســب دو چنــدان احســاس مي شــود.
ــاي  ــرور و بازي ه ــاي خالقيت پ ــام فعاليت ه ــز، انج ــر برانگي ــن و تفک ــاي خيال آفري ــعرها و قصه ه ــب ش ــاي مناس ــاب کتاب ه انتخ
ــع آموزشــي  ــدي از مناب ــد بهرمن ــه نيازمن ــاده ســازد، هم ــاي مدرســه آم ــراي دني ــودک را ب ــت ک ــه در نهاي ــي مناســب و... ک گروه
ــن  ــد پرثمرتري ــه مي توان ــد چگون ــه او مي گوي ــي، ب ــژه مرب ــب، وي ــي مناس ــي و تربيت ــع آموزش ــک منب ــت. ي ــب اس ــي مناس و تربيت
ــع آموزشــي  ــک منب ــژه دبســتان وارد شــود؛ و ي ــاي وي ــه در حيطــه آموزش ه ــدون آن ک ــد ب ــه شــاگردان خــود بده ــا را ب آموزش ه
ــدن  ــر ش ــودک را از درگي ــاي الزم در او، ک ــاد پيش زمينه ه ــا و ايج ــرورش مهارت ه ــن پ ــودک، ضم ــژه ک ــب وي ــي مناس و تربيت
ــتعدادها و  ــي اس ــب احتمال ــيدارد و از تخري ــي بازم ــا تربيت ــي ي ــاي آموزش ــد ارزش ه ــگام و فاق ــب و زودهن ــاي نامناس ــا آموزش ه ب

توانايي هــاي او جلوگيــري مي کنــد. 
البتــه در اســتفاده از منابــع آموزشــي و تربيتــي، در هيــچ شــرايطي نبايــد اصــل اختيــاري بــودن اســتفاده از منابــع آموزشــي را ناديــده 

. فت گر

■ فهرستگان مرجعي مطمئن براي مربي
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــي منابــع از ســويي و مشــغله هاي زيــاد مربيــان، وجــود ايــن فهرســتگان، کــه در آن منابــع آموزشــي و 
تربيتــي جديــد بررســي و مناســب ترين آنهــا معرفــي شــده، حقيقتــاً غنيمتــي بــزرگ اســت. ده هــا تــن از همــکاران بــا تجربــه و آشــنا 
ــا توجــه بــه جميــع جهــات، آنهــا را از بيــن صدهــا منبــع،  ــا دقــت از نظــر گذرانده انــد و ب ــا راهنمــاي فعاليت هــا، ايــن منابــع را ب ب
بــراي کــودکان يــا مربيــان محتــرم مناســب تشــخيص داده انــد. طبيعــي اســت کــه يــک مربــي هــر قــدر هــم عالقه منــد باشــد، منابــع 
ــر  ــز ب ــع معرفــي شــده ني ــي از بيــن هميــن مناب ــه انتخــاب نهاي ــا هــم مقايســه کنــد. البت ــد بررســي و ب بســيار کمتــري را مي توان

عهــده مربــي محتــرم اســت.

■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟ 
ــا  ــوان ب ــع مي ت ــه مناب ــراي تهي ــا ســازنده محصــول آموزشــي آورده شــده اســت. ب ــام ناشــر ي ــک از محصــوالت ن ــي هــر ي در معرف

ــا توليــد کننــدگان آنهــا تمــاس گرفــت.  ــا ناشــر ي ــه انتهــاي فهرســتگان، ب مراجعــه ب

درباره اين فهرستگان
عنــوان )216 جلــد( کتــاب آموزشــي و تربيتــي و 2عنــوان منبــع آموزشــي غيــر  در فهرستگاني که پيش رو داريد تعداد 94 
ــر  ــل از آن منتش ــال قب ــک س ــا ي ــال 1396ي ــار در س ــتين ب ــراي نخس ــده ب ــي ش ــاي معرف ــت. کتاب ه ــده اس ــي ش ــوب معرف مکت

ــده اند. ــده ش ــب گزي ــاب مناس ــن 359 کت ــده اند و از بي ش

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابــع معرفــي شــده در فهرســتگان، بــر اســاس موضــوع، و بــه ترتيــب حــروف الفبــا صــورت گرفتــه اســت. در معرفــي منابــع، چکيــده اي از 



 نام كتاب

به آسمون کی برف و بارون داده ؟ 
شکل های خندون داده؟...

محتــوا يــا اطالعاتــي دربــارة آنهــا داده شــده اســت. در پايــان هــر فهرســتگان نيــز نمايه هايــي تنظيــم شــده اســت کــه يافتــن منبــع مــورد 
نيــاز را بــراي خواننــدگان آســان مي کننــد. شــماره هايي کــه در ايــن بخــش آورده شــده اســت، ناظــر بــه شــماره رديــف منابع در فهرســتگان 

ست.  ا
■ اسامي همکاران ما در اين دوره

ــام  ــن بخــش ن ــد. در اي ــا همــکاري مي کنن ــا م ــع آموزشــي ب ــي مناب ــادي در ارزياب ــان زي ــه شــد کارشناســان و ارزياب چنانکــه گفت
ــه تفکيــک موضــوع آورده شــده اســت: همــکاران ب

■ انس با قرآن: مسعود تهراني فرجاد 
■ بازي: طيبه ارشاد، کبري مالمير

■ بسته آموزشي: سعيد راصد، فاطمه رمضاني
■ زبان آموزي: فريده عصاره، زهراسادات ياسيني

■ شعر: حسين احمدي، محمدحسن حسيني، افسانه شعبان نژاد، مهري ماهوتي، بابک نيک طلب 
■ فعاليت هاي علمي: طاهره خردور، مجيد راستي

■ قصه: نرگس افروز، الله جعفري، فروزنده خداجو، طاهره خردور، مجيد راستي، افسانه شعبان نژاد، مهري ماهوتي
■ کاردستي: مرضيه پناهيان پور،  ليال کياني، کبري مالمير

■ کتاب کار کودك- مربي: مريم اسفندياري، شيرين فاضلي، رقيه قنبري
■ مرجع: کبري مالمير

■ مرجع نظري و دانش افزايي مربيان: رضا خيرآبادي، سعيد راصد، ابراهيم طاليي، فريده عصاره، شيرين فاضلي، رقيه قنبري، 
عليرضا متولي

■ نقاشي: مرضيه پناهيان پور، کيومرث سلطاني ابهري
■ منابع غيرمکتوب: نسرين قلي زاده، معصومه لشگري، سميه سادات مير معيني

■ راهنماي استفاده از اين فهرستگان
در ايــن راهنمــا اطالعــات مربــوط بــه يــک کتــاب بــه صــورت نمونــه نشــان داده شــده اســت. ايــن اطالعــات بــه مــا مي گويــد کــه 
کتــاب چــه محتوايــي دارد و بــراي کــدام گــروه از مخاطبــان مناســب اســت. در منابــع غيــر مکتــوب، بــه جــاي ناشــر )توليــد کننــده( 

بــه جــاي ســال نشــر )ســال ســاخت( و بــه جــاي چکيــده )معرفــي( آورده شــده اســت.

3 دورهپیشدبستان

برای بيان ديدگاه های خود درباره اين فهرستگان، به نشانی تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالی، شماره 270، ساختمان 
شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، دبيرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی مكاتبه فرماييد يا با شماره 

تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد. 

در اين مجموعه، شعرهايی وجود دارد که تمام آن ها نيايش هايی با خدا است. شاعر در هر بخش، با يادآوری 
نعمت ها، اتفاقات، حيوانات، اجسام و افراد خدا را به خاطر خلق آن ها شکر می کند. اشعار، زبانی صميمی و 

کودکانه دارند که گويی کودک، خود آن ها را بر زبان آورده است. 

چكيده

5جلد

مجموع صفحات 

شکلی 

قطع كتاب

كودك

مخاطب

ادبيات کودکان، ترانه های کودکانه، 
عروسک سازی 

كلمات كليدي

تهران: افق. 1396

تصويرگر محل نشر: ناشر، سال نشر

نيلوفر 
ميرمحمدی

 رحماندوست، 
مصطفی

مؤلف

.14

نام مجموعهشمارة مدخل

ترانه هاي نيايش

--

مترجم
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بازی

انس با قرآن
1. مير شفيعی لنگری، سيد داوود...]و ديگران[. آوای نور )انس با قرآن( ويژه نو آموزان پيش دبستانی. 

تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 64ص. رحلی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: قرآن، راهنمای آموزشی 

چکيده: اين کتاب برای آشنايی بيشتر نوآموزان با قرآن کريم و ايجاد عالقه در آنان برای يادگيری 
قرآن است. در هر صفحه فعاليتی وجود دارد و هدف و دستور کار آن فعاليت نيز ذکر می شود. از 
مباحثی که به کمک هر آيه به کودکان آموزش داده می شود می توان به اين موارد اشاره کرد: شروع 
کارها با ياد خدا، احترام به پدر و مادر، نظم و پاکيزگی، دوستی با طبيعت، نيکوکاری، مسئوليت پذيری 

و حرف زدن با خدا. 

2. بوراندو، سيلويا. اگر گفتی کجا هستم؟. تصويرگر: بوراندو سيلويا. تهران: قديانی. 1396. 32ص. 
رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: بازی های آموزشی، تصويرها 

چکيده: اين کتاب تصويری بدون متن، تمرينی برای کودکان است تا خوب نگاه کردن و خوب 
جستجو کردن را بياموزند. در هر صفحه تصاوير مشابه زيادی طراحی شده است و کودک بايد شئ يا 

حيوانی کوچک را در آن ها پيدا کند. 

3. اهلرت، لوييس. باغ  وحش رنگی/ مزرعه رنگی. تصويرگر: لوييس اهلرت. تهران: گيسا. 1395. 
-. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: حيوانات، رنگ 

چکيده: در اين مجموعه کودکان می توانند با اشکال هندسی و حيوانات مختلف آشنا شوند. طراحی 
صفحات به گونه ای است که با اشکال هندسی صورت حيوانات نقاشي شده است و با ورق زدن، شکل 

هندسی و حيوان ديگری در صفحه بعد نمايان می شود.

4. آتليه مؤسسه هنری اورنگ آفرين. مازهای پيچ پيچی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرين. 
1395. 24ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: بازی و سرگرمی ، تمرکز حواس 

چکيده: "مازها" يا همان مارپيچ ها بخشی از فعاليت فکری کودکان هستند. از فوايد حل مازها تقويت 
ماهيچه های دست، بهبود خط، افزايش تمرکز و پرورش دقت است. هر صفحه از اين کتاب دارای 

مازهايی است که کودکان با توجه به چيزی که از آن ها خواسته شده، بايد راه مورد نظر را بيابند. 
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بسته آموزشی

زبان آموزي

5. بارتل، آلموت. نخستين بازی های شاد و کودکانه: 185 بازی و سرگرمی برای بچه های سه ماهه 
تا سه ساله به همراه روش ها و راهنمايی های مفيد در ايجاد انگيزه برای خردساالن. ليال لفظی. تهران: 

ذکر. 1396. 120ص. رقعی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: بازی و سرگرمی ، آموزش خانواده، خالقيت 

چکيده: در اين کتاب بازی های متفاوتی طراحی شده تا والدين با کودکانشان آن ها را انجام دهند. 
در بعضی از بازی ها از اشعار شاعران کودک و اشعار فولکلور استفاده شده است. کتاب دوازده فصل 
دارد: نخستين بازی ها، تاب خوردن در آغوش مادر و پدر، بازی های حسی، آب بازی، کودک شاد 
و پر تحرک، بازی های خنده دار، بازی با شن و ماسه، نخستين گام در طبيعت، برف بازی، بازی با 
انگشتان، وسايل بازی و شادی، قايم باشک و صبح تا شام. اين کتاب در بعضی از صفحات، تصاوير 

سياه و سفيدی نيز دارد. 

6. گروه روانشناسان سوفار...]و ديگران[. بسته آموزشی کارکردهای اجرايی)توجه و تمرکز(: راهنمای 
بسته آموزشی کارکردهای اجرايی توجه و تمرکز )ويژه مربيان(/ کارکردهای اجرايی توجه و 
تمرکز/ ماجراي دايناسور قرمز کوچولو. تهران: سوفار. 1396. 3 جلد. رحلی/ خشتي کوچک/ کارت. 

مخاطب: مربی 
کلمات کليدی: تمرکز حواس، راهنمای آموزشی 

چکيده: اين مجموعه دارای دو جلد کتاب است که در يک جلد تمريناتی وجود دارد و در جلد ديگر 
راهنمای انجام فعاليت ها شرح داده شده است. از تمرينات می توان به رديابی، چوب خط کشيدن، پيدا 
کردن تصاوير هم شکل، رنگ آميزی و وصل کردن نقطه چين اشاره کرد. کتاب داستان، کارت های 
تصويرسازی، کارت های اشکال هندسي، کارت های الگوی ادراک ديداری- فضايی، کارت های الگوی 

کش های رنگی، سوفار برد و مکعب های رنگی سوفار برد از بخش های ديگر اين بسته هستند.

7. عالميان، وحيد/ حسينی اخگر، سيده ليال. زبان آموزی پيش دبستان. تهران: پايش. 1396. 
88ص. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: الفبا، آموزش پيش دبستانی 

از داستانک و نمايش خالق است که مهارت های خيال پردازی،  اين کتاب مجموعه ای  چکيده: 
شنيداری و دست ورزی کودکان را تقويت می کند. هر داستانک، کودک را در جريان سؤال هايی 
قرار می دهد که فرآيند يادگيری سريع تر انجام شود. به مربيان و والدين پيشنهاد می شود در بيشتر 

فعاليت ها از نمايش خالق و بازی استفاده کنند. 

8. صادقی، داريوش. سالم پيش دبستانی ها: مهارت هماهنگی چشم و دست. تهران: کتاب نيستان. 
1395. 64ص. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: آمادگی برای نوشتن 

چکيده: در اين کتاب، تمرين هايی طراحی شده است که مهارت های هماهنگی چشم و دست در 
کودکان را پرورش دهد. انجام اين تمرينات به کودک کمک می کند تا هنگام ورود به مدرسه و شروع 
نوشتن، به سطحی از مهارت ها دست يافته باشد تا بتواند شکل های حروف الفبا را به راحتی بنويسد و 
خطش خوانا و رسا باشد. مفهوم قرينه و تقارن موضوع ديگری است که در کتاب به آن پرداخته می شود 

و دقت ديداری کودک را تقويت می کند. 

ی
باز
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9. عالميان، وحيد/ حسينی اخگر، سيده ليال. مهارت های نوشتاری پيش دبستان. تهران: پايش. 
1396. 60ص. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: آمادگی برای نوشتن 

چکيده: در اين کتاب کودکان بدون اينکه مجبور به نوشتن باشند اهدافی مثل باال رفتن قدرت تمرکز 
و ارتباط با محيط پيرامون  خود را دنبال مي  کنند. اين مهارت ها شامل "بازی و دست ورزی" و "آمادگی 

برای نوشتن" است.  

10. شعبان نژاد، افسانه. در خانه ی ما: بابايم را دوست دارم/ برادرم را دوست دارم/ پدربزرگم را 
دوست دارم.... تصويرگر: آنا واکر. تهران: لوپه تو. 1396. 6جلد . خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: خانواده، بازی و سرگرمی  

چکيده: اين مجموعه دارای شعرهای کوتاه و روانی است که در هر جلد به معرفی اعضای خانواده 
می پردازد. اين ماجراها از زبان کودک روايت می شود و به بازی ها و کارهايی که در هر روز با هم انجام 

می دهند اشاره می کند. تصاوير اين مجموعه عالوه بر سادگی، دارای رنگ های لطيفی هستند. 

11. رحماندوست، مصطفی. بازی با انگشت ها. تصويرگر: هاله الدن. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 1396. 44ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: بازی و سرگرمی ، ترانه های کودکانه، مهارت های ارتباطی 

چکيده: در اين کتاب، نويسنده به بازی هايی می پردازد که به زعم خود در هر مکان و موقعيتی قابل 
اجرا هستند. ترانه های کتاب که در خالل بازی ها خوانده می شوند قصه های منظوم و کوتاهی هستند که 
بزرگ ترها به کمک انگشتان دست به بچه ها می گويند. راهنمای اجرای هر بازی با حروف ريز نوشته شده 

است و نوشته های درشت برای بچه ها است. 

12. کشاورز، ناصر. هفت تايی ها: بباف بباف. تصويرگر: سحر حقگو. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان. 1396. 20ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: ترانه های کودکانه، تفکر خالق 

چکيده: در اين کتاب هفت شعر آهنگين و کوتاه وجود دارد. موضوع اين اشعار، بيشتر گفتگوهای 
کودکان با خودشان و نشان دهندة شيوة تفکرشان است که تفاوت بسياری با بزرگساالن دارد. مثال؛ 
هنگام خوردن ذرت بو داده دنبال دو ذرت هستند که شبيه هم باشند، بادمجان و کدو را دوست هم 
می دانند، گل های قالی را واقعی می پندارند و با عروسک هايشان مثل يک بچة واقعی صحبت می کنند.
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13. هاشم پور، مريم. هفت تايی ها: بفرما آب انار. تصويرگر: افسانه صانعی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: ادبيات کودکان، ترانه های کودکانه، روان شناسی کودک 

چکيده: اين کتاب دارای هفت شعر کوتاه و آهنگين است. موضوع بيشتر شعرها گفتگويی است که 
کودکان با موجودات جان دار و بی جان دارند؛ مثال با گنجشکی که پشت پنجره نشسته و نمی دانيم 
غذا می خواهد يا پتو، با مداد و دفتر و تراش که توی کوله پشتی جا خوش کرده اند و اصاًل سرما را 
احساس نمی کنند، گفتگو با ساية خود که هر جا می رويم می آيد و معلوم نيست چطور توی آب 

خيس نمی شود و... 

14. رحماندوست، مصطفی. ترانه های نيايش: به آسمون کی برف و بارون داده؟ شکل های خندون 
داده؟/ به گل کی عطر و بو داده؟ اين همه رنگ و  رو داده؟/ خدای من، خداجون! پس کی می آد 

باباجون؟.... تصويرگر: نيلوفر ميرمحمدی. تهران: افق. 1396. 5جلد. شکلی. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: ادبيات کودکان، ترانه های کودکانه، عروسک سازی 

چکيده: در اين مجموعه، شعرهايی وجود دارد که تمام آن ها نيايش هايی با خدا است. شاعر در هر 
بخش، با يادآوری نعمت ها، اتفاقات، حيوانات، اجسام و افراد خدا را به خاطر خلق آن ها شکر می کند. 

اشعار، زبانی صميمی و کودکانه دارند که گويی کودک، خود آن ها را بر زبان آورده است. 

15. هيلز، تد. کتاب کوچک از غاز و اردک: بيا، بيا بازی کنيم/ چيه؟ کيه؟ چه رنگه؟. افسانه 
شعبان نژاد. تصويرگر: تد هيلز. تهران: گيسا. 1395. 2جلد. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: شعر، بازی و سرگرمی  

چکيده: اين مجموعه دارای شعر کوتاه و موزونی است که يک ماجرا را روايت می کند. صفحات کتاب 
پر از رنگ هستند و تصاوير شخصيت ها بخش زيادی از صفحات را پر کرده اند. در هر صفحه فقط يک 

يا دو جمله از شعر نوشته شده است. 

16. شعبان نژاد، افسانه. با من دوست باش: پر پر پر، توی هوا/ شاالپ شلوپ، ميون آب/ ُگُرم ُگُرم، 
روی زمين.... تصويرگر: فهيمه محجوب. تهران: لوپه تو. 1396. 4جلد. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: حيوانات، شعر 

چکيده: در اين مجموعه، کودک با بعضی از حيوانات که در آب و خشکی زندگی می کنند، آشنا 
می شود. آشنايی با پرندگان و حشرات دو جلد ديگر اين سری هستند. از اهداف اين کتاب شناساندن 

حيوانات به کودک و ايجاد مهربانی و دوستی ميان آن ها است. 
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18. موسوی، زهرا. صدای چی بود؟: تََتق تََتق تَقونه صدای چيه تو خونه؟/ تَق و تَق و تَق رو چوبه 
نّجاره ميخ می کوبه/ چشمه می گه با ُقل ُقل می خوام برم پيش ُگل.... تصويرگر: حديثه قربان. 

تهران: افق. 1396. 4جلد. خشتی کوچک. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: صدا، خانه، حيوانات، طبيعت، شغل 

چکيده: در اين مجموعه کودکان می توانند با صداهای مختلفی مثل صدای باران، چرخ خياطی، پول 
خرد و صدای حيوانات مختلف آشنا شوند. برای هر کدام از اين صداها شعرهايی وجود دارد که عالوه 

بر سادگی، موزون هستند و داستانی در آن ها بيان می شود. 
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17. ابراهيمی المع، مهدی. پنجره  رو وا کنيد يک چيزی پيدا کنيد: پنجره  رو وا کنيد يک چيزی 
پيدا کنيد: حيوانات جنگل/ حيوانات مزرعه/ طبيعت.... تصويرگر: سارا خرامان. تهران: شهر قلم. 

1395. 5جلد. خشتی. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: حيوانات وحشی، زندگی حيوانات، ترانه های کودکانه 

چکيده: در اين مجموعه کودکان می توانند با حيوانات جنگل، حيوانات مزرعه، طبيعت، غذاها و ميوه ها 
آشنا شوند. در صفحات هر جلد بخشی از صفحه به شکل مجزا، بيشتر به شکل پنجره وجود دارد تا 
کودک آن را کنار بزند و تصوير مورد نظر را ببيند. نام آن غذا يا حيوان نيز در قسمت باال يا پايين آن 
عکس نوشته شده است. تصاوير کتاب بسيارظريف طراحی شده است و در فضايی پر از رنگ قرار دارد. 

19. نلسون، کادير. چی بکارم؟چی بردارم؟. مهناز بهرامی. برگردان به شعر: مريم اسالمی. تهران: 
پرتقال. 1396. 32ص. رحلی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: دوستی 

چکيده: تا به حال دانة ميوه و سبزی توی زمين کاشته ای؟ می بينی چقدر زيبا از زير خاک آرام آرام 
جوانه می زنند و بيرون می آيند؟ به نظرت بدی و خوبی هم دانه دارند؟ اگر آن ها را بکاری چگونه بزرگ 

می شوند؟ 

20. ويلسون،  کارما. خرسی و دوستانش: خرسی بازم غذا می خواد/ خرسی چرا می ترسی؟/ 
خرسی مريضه تب داره.... فيروزه کاتب، برگردان به شعر: مريم اسالمی. تصويرگر: جين چيمن. 

تهران: پرتقال. 1395. 7جلد. خشتی کوچک. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: همکاری، دوستی، داستان های حيوانات 

چکيده: در اين مجموعه، شعرهايی وجود دارد که ماجراهای يک خرس بزرگ و مهربان را روايت 
می کند. "خرسی" گاهی که با مشکالتی رو به رو می شود، دوستان او به کمکش می آيند و با هم آن 

موضوع را حل می کنند. 
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21. وظيفه شناس، شراره. اسمت چيه؟: خرگوش/ سوسمار/ قورباغه.... تصويرگر: حديثه قربان. 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1395. 5جلد. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: زندگی حيوانات، ترانه های کودکانه 

چکيده: اين مجموعه، به کودکان کمک می کند تا با حيوانات مختلفی مثل خرگوش، سوسمار، 
قورباغه، هزارپا و الک پشت آشنا شوند. طراحی صفحات به گونه ای است که تعداد صفحات اندک و به 

شکل عمودی به هم متصل هستند. 

22. ماهوتی، مهری. هفت تايی ها: خنده ی پله پله. تصويرگر: افسانه صانعی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: آفرينش، ترانه های کودکانه 

اين کتاب شامل هفت شعر است. اين شعرها دارای زبانی موزون و کودکانه هستند و  چکيده: 
مفاهيمی مثل طبيعت، نوروز، تولد در خود دارند. تصاوير کتاب، بزرگ و پر از رنگ هستند و تمام 

صفحه را می پوشانند. 

23. وظيفه شناس، شراره. هفت تايی ها: سالم بهار قشنگه!. تصويرگر: سحر حقگو. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: ترانه های کودکانه، طبيعت گردی 

چکيده: در اين کتاب، هفت شعر وجود دارد و بيشتر به عناصر طبيعی پرداخته شده است. پاييز، 
باد، بهار، آدم برفی، انار ترش و شيرين و پيله بافی کرم ابريشم از برخی موضوعات آن هستند. شعرها، 

موزون، ساده و کوتاه هستند که به سادگی در خاطر کودکان بمانند. 

24. شعبان نژاد، افسانه. هفت تايی ها: قلپ، قلپ قلوپ شد. تصويرگر: عليرضا جاللی فر. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: ترانه های کودکانه، احساسات 

چکيده: در اين کتاب، هفت شعر موزون وجود دارد. شيوة بيان موضوعات در شعرها ساده است 
و می توانند سريع به خاطر سپرده شوند. تصاوير کتاب، واضح و بزرگ هستند و تمام صفحه را پر 
کرده اند. همچنين استفاده از رنگ در تصاوير بسيار است و ممکن است کودک را به خواندن و تورق 

کتاب عالقمندتر کند. 
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25. قاسم نيا، شکوه. هفت تايی ها: کوه و کاهو. تصويرگر: ندا عظيمی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: پرسش ها، ترانه های کودکانه 

چکيده: در اين کتاب، به موضوعاتی پرداخته شده است که معموال برای بسياری از کودکان در اين 
سنين رخ می دهد. چيزهايی مثل: جان دار پنداشتن مواد غذايی، دلتنگی برای مادر، پوشش حيوانات 
که مثل انسا ن ها از کفش و کاله استفاده نمی کنند، رسيدن به آخر زمين و پيدا کردن انتهای آن، 
معلق ماندن ستاره ها در آسمان و ديدن تصوير خودشان در آيينه. اين موضوعات با بيانی ساده و زبانی 

آهنگين در قالب هفت شعر در اين کتاب مطرح شده اند. 

26. رحماندوست، مصطفی. هفت تايی ها: مثل پشمکه. تصويرگر: عليرضا جاللی فر. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: ترانه های کودکانه، رنگ 

چکيده: در اين کتاب، شعرها با تصاويری ساده و تشابيهی ملموس، مفاهيمی ساده را بيان می کنند؛ 
مثال توصيف آفتاب پاييز با الفاظی مثل نرم و شيرين، توصيف خواب مدادرنگی ها به خواب های رنگی، 
توضيح بعضی مراحل نان پختن و کار نانوايی به زبان ساده و تشبيه بهار و پاييز به دو شخص که به نوبت 
می روند و می آيند. موزون بودن اشعار، می تواند در سريع تر به خاطر سپردنشان تاثير زيادی داشته باشد. 

27. شعبانی، اسداهلل. زنبور: خرسو قلقلی/ خروس پرطال/ روباه کلک، زاغو زبلک.... تصويرگر: 
رسول احمدی/ غزاله باروتيان/ فاطمه خسرويان. تهران: بين المللی گاج. 1396. 8جلد. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های حيوانات، خانواده، سرگرمی، ترانه های کودکانه

چکيده: در اين مجموعه، قصه هايی در هر جلد روايت می شود و شخصيت اصلی داستان به شکل 
عروسک واقعی، در تمام صفحات وجود دارد. در بخش هايی از قصه که شخصيت های داستان گفتگو 

می کنند، اين مکالمه به شکل شعری کوتاه و موزون آمده است.

28. شعبان نژاد، افسانه. هفت تايی ها: هپلی هپو آش می خواد/ هپلی هپو تو مزرعه/ هپلی هپو 
خواب می بينه.... تصويرگر: محمد حسين توکلی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 

7جلد. خشتی. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: مسئوليت پذيری، شعر 

چکيده: در اين مجموعه داستان های يک بچه غول تنبل را می خوانيد که حوصلة هيچ کاری ندارد و 
دلش می خواهد ديگران، کارهای او را انجام دهند. برای همين هميشه اتفاقات عجيبی برايش می افتد؛ 
مثال برای چيدن يک سيب از بقيه کمک می گيرد و در آخر سيب را کس ديگری می برد. يک بار هم 
که انقدر عميق به خواب می رود که نزديک بود در درياچه غرق شود. برای فهميدن خراب کاری های 

ديگر هپلی هپو می توانيد اين مجموعه را ورق بزنيد. 



11 دورهپیشدبستان

فعاليت هاي علمي

29. بی، ويليام. استنلی همه کاره: استنلی پستچی/ استنلی فروشنده/ استنلی مهندس. مليحه 
يوسفی. تهران: ناريا. 1396. 3جلد. خشتی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: مهارت های شغلی، پست 

چکيده: در اين مجموعه، "استنلی" شغل های متفاوتی دارد. او در نقش مهندس به دوستش در 
ساختن خانه کمک می کند، در نقش پستچی نامه می رساند و در نقش فروشنده يک فروشگاه بزرگ 

را می گرداند. هدف اين مجموعه آشنايی کودکان با شغل ها، رنگ ها و وسايل نقليه است. 

تو...  درخت های  قشنگ ترند/  تو...  انارهای  خدا:  نقاشی های  غالم رضا.  حيدری ابهری،   .30
قشنگ ترند/ ستاره های تو... قشنگ ترند.... تصويرگر: حديثه قربان. قم: جمال. 1396. 5جلد. 

خشتی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: آفرينش، نقاشی 

چکيده: اين مجموعة پنج جلدی، برای آشنايی بيشتر کودکان با نعمت های الهی نوشته شده است. 
در هر جلد، گفتگوی کودکی با خدا است که می خواهد نقاشی هايش را با آفريده های خدا مقايسه 
کند؛ مثال در جلد اول، اين مقايسه در ارتباط با ميوه هايی که او می کشد و ميوه هايی که خدا در 
دنيای واقعی آفريده است انجام می گيرد. جلد دوم در ارتباط با گل ها و ميوه ها، جلد سوم پديده های 
طبيعی مثل ماه و رنگين کمان، جلد چهارم پديده هايی مثل کوه و دشت و در جلد پنجم مقايسة 

نقاشی ها با حيوانات واقعی اتفاق می افتد. 

31. شريفی صحی، علی...]و ديگران[. با فکر بازی کنيم: تقويت مهارت های حافظه ديداری و 
شنيداری، تفکر خالق. مشهد: مناجات. 1396. 112ص. رقعی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: مهارت، حافظه، شنيدن 

چکيده: بر اساس متن کتاب، خواندن و نوشتن مهم ترين عامل در انتقال افکار و عواطف انسان 
به شمار می رود. برای تقويت مهارت نوشتن دانش آموزان بايد به دنبال تقويت حافظة ديداری و 
شنيداری آنان بود. در اين کتاب، برای کودکانی که در حافظة ديداری يا شنيداری اختالل دارند، 
تمرين هايی تدوين شده است تا اين مشکل حل شود. ابتدای کتاب نحوة انجام تمرينات ذکر شده 
است. بعضی از فعاليت ها عبارتند از: گفتن کلمات بر اساس ترتيبی که می شنوند، گفتن اولين 
کلمه ای که می شنوند و پاسخ به سواالتی که کودک را به فکر وا می دارد؛ مثل پيدا کردن شباهت ها 

در ذهنش يا يافتن چرايی و چگونگی بسياری از مفاهيم، فعاليت ها و اتفاقات روزمره. 

با کودك خود جهان را کشف کنيد/ پرنده ی  به روش مونته سوری:  او. آموزش  32. هرمان، 
مجروح/ کتاب تمرين من: کتابی برای گسترش دامنه واژگان، کشف طبيعت و جهان..... فريبا 

شريفی. تهران: ديبايه. 1396. 4جلد. وزيری. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: حيوانات، ايمنی 

چکيده: اين مجموعه، دارای دو جلد داستان، يک جلد معرفی فعاليت ها و يک جلد کتاب تمرين است. 
فعاليت های مجموعه به گونه ای هستند تا کودکان با جغرافيای زندگي خود، طبيعت و گياهان، جانوران 
مختلف، فيزيک و مفهوم زمان آشنا شوند. در کتاب تمرين نيز فعاليت هايی با روش مونته سوری 

طراحی شده است و کودکان می توانند آن ها را به شکلی که خودشان می خواهند، انجام دهند.
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33. کانگ، آنا. پشمالوها: بيا با هم بترسيم!/ کوچولو يا گنده؟/ مال من يا مال تو؟. آناهيتا حضرتی. 
تصويرگر: کريستوفر وِيِنت. تهران: پرتقال. 1396. 3جلد. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: ترس، دوستی، نسبت، رفتار کودک  

اين مجموعه به موضوعاتی مثل نسبت، شجاعت و ترس و دعواهای بين دو کودک  در  چکيده: 
می پردازد. بخش زيادی از هر صفحه را تصاوير گرفته اند و يک يا دو جمله در هرکدام وجود دارد. 

34. يزدانی، معصومه. ماجراهای شوتک: پس کی بروم بازی؟: )درباره همدلی(. تصويرگر: سمانه 
صلواتی. تهران: شرکت انتشارات فنی ايران. 1395. 24ص. خشتی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: مهارت های اجتماعی، تعامل اجتماعی 

چکيده: "شوتک" دوست دارد به حياط برود و با دوستانش بازی کند. اما انگار وقت خوبی برای بازی 
کردن نيست. ظهر است و بيشتر همسايه ها در اين ساعت استراحت می کنند. اما دوستانش بدون توجه 
به اين موضوع، به بازی خود ادامه می دهند. به نظر شما شوتک چه مهارتی دارد که می تواند به حرف 

مادرش گوش دهد و در خانه بماند تا ساعت مناسب بازی کردن برسد؟ 

بيشتر...  بيشتر...  کوچولو!  پيشی  کوچولو:  پيشی  و  ريحانه  ماجراهای  معصومه.  يزدانی،   .35
بيشترتر!: در باره مهارت های ارتباط/ پيشی کوچولو! موشک مال توست: در باره مهارت های 
ارتباطی/ پيشی کوچولو! نگو به من چه!: درباره مسئوليت پذيری. تصويرگر: سارا خرامان. تهران: 

شرکت انتشارات فنی ايران. 1395. 3جلد. خشتی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: مهارت  های رفتاری، مهارت های ارتباطی 

چکيده: اين مجموعه، ماجراهايی از زندگی ريحانه و پيشی کوچولويش می گويد. دو جلد از اين 
مجموعه به مهارت های ارتباطی در قالب ماجرايی کودکانه می پردازد و اينکه در هر موقعيت چطور بايد 

صحبت کرد و چه کاری انجام داد. جلد سوم نيز دربارة مسئوليت پذيری است. 

36. ويتک، جو. اين من هستم: در قلب من/ سالم نی نی کوچولو/ من شجاع هستم.... افسانه 
شعبان نژاد. تصويرگر: کريستين راسی. تهران: لوپه تو. 1396. 4جلد. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: احساسات 

چکيده: در اين مجموعه، به احساساتی پرداخته می شود که بيشتر کودکان آن ها را تجربه می کنند. 
احساساتی مثل ترس، حس های متفاوت که برای اولين بار در زندگی متوجه وجودشان می شوند، حس 
انتظار برای آمدن خواهر يا برادر کوچک تر و خاطراتی که با هر شئ کوچک که متعلق به خودشان 

است، می سازند. 
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37. پورسيستانی، الناز. ده عدد، ده قصه. تصويرگر: الناز پورسيستانی. تهران: کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان. 1395. 60ص. خشتی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: آموزش و يادگيری، داستان های مصور 

چکيده: در اين کتاب، اعداد به صورت غير مستقيم و در قالب داستان تصويری به کودکان آموزش داده 
می شوند. هر صفحه به شکلی طراحی شده است که کودکان بتوانند از جهات مختلف آن را ورق بزنند 
و در هر کدام با تصويری مواجه شوند که عدد مورد نظر را به شکلی در خود دارد؛ مثال برای آموزش 
عدد دو، دو اردک در شکم تمساح کشيده شده است يا در صفحه ای ديگر دو تمساح در آب هستند. 
رنگ آميزی هر نوع حيوان با يک يا چند رنگ محدود انجام شده است اما در عين سادگی جذابيت دارد. 

اين کتاب فقط تا عدد ده را آموزش می دهد. 

38. شريفی صحی، علی...]و ديگران[. فکر کنيم، بازی کنيم: تقويت مهارت های ادراك ديداری 
و شنيداری. مشهد: مناجات. 1396. 112ص. رقعی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: تمرين، آموزش پيش دبستانی، تمرکز حواس 

چکيده: بنا بر تعريف کتاب، گاهی عادت های بد کودکان در ديدن و شنيدن، که البته دو ابزار مهم 
يادگيری نيز هستند، باعث کم شدن دقت و يادگيری آنان در کالس می شود. بعضی از کودکان اغلب 
در حال جنب و جوش هستند و روی کاری که می کنند تمرکز ندارند. در اين کتاب، تمرين هايی هنری 
در قالب نقاشی، پازل، قصه و سرود طراحی شده است. در اين تمرين ها مفاهيم اساسی يادگيری و 
پيش نيازهای دقت و تمرکز وجود دارد تا کودک آمادگی ذهنی اش را برای يادگيری مفاهيم جديد باال 

ببرد.

اسکويی.  مقيمی  الدن  راستگويی.  باره  در  واقعی!:  قول  زندگی:  مهارت های  وانيتا.  بريور،    .39
تصويرگر: کری پيلو. تهران: شرکت انتشارات فنی ايران. 1395. 24ص. خشتی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: مهارت های رفتاری، دروغ گويی 

چکيده: "َمديسون" دختر خيلی خوبی است. او می داند که هميشه بايد راست بگويد، حتی وقتی که 
کار اشتباهی می کند. اما يک اتفاق ناراحت کننده باعث دروغ گفتنش می شود. او حال خوبی ندارد و 
احساس می کند تا واقعيت را به مادرش نگويد حالش خوب نمی شود. اگر مادرش بعد از شنيدن واقعيت 

او را تنبيه کند چه؟ برای فهميدن اين موضوع می توانيد با َمديسون همراه شويد. 

40. دوپتينی، الين. کامليا: کامليا آشپزی می کند. آمنه اميرخانی. تصويرگر: نانسی دلو. اصفهان: 
نوشته. 1396. 16ص. خشتی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: آشپزی، رفتار اوليا و فرزندان، مهارت های رفتاری 

چکيده: "کامليا" می خواهد آشپزی کند. پدرش قول داده بود به او اين کار را ياد بدهد. حاال چه چيزی 
قرار است درست کنند؟ مثلث! اما اين که يک شکل هندسی است. کامليا کتاب آشپزی را می آورد 
و مثلث را به پدر نشان می دهد. حاال هر دو مشغول درست کردن "ساندويچ مثلثی" هستند. کامليا 

دوست دارد بيشتر مراحل آشپزی را خودش انجام دهد. اما او هنوز کار کردن با چاقو را بلد نيست. 
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41. دوپتينی، الين. کامليا: کامليا می خواهد تلويزيون نگاه کند. آمنه اميرخانی. تصويرگر: نانسی 
دلو. اصفهان: نوشته. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: مديريت، کودکان، سرگرمی ها 

چکيده: "کامليا" هر روز بعد از بيدار شدن، قبل از هر کاری تلويزيون را روشن می کند و ساعت ها 
برنامه های آن را می بيند. مادر و پدرش که ديگر حسابی از دست رفتار او عصبانی شده اند، يک راه چاره 
پيدا می کنند. خريدن يک زمان سنج. همان چيزی که مادربزرگ هم برای فراموش نکردن شيرينی های 
در حال پختن توی فِر از آن استفاده می کند. اما اين وسيله چه کمکی می تواند به کامليا بکند تا کمتر 

تلويزيون ببيند؟ 

42. حسينی، محمد حسن. هفت تايی ها: آش غول. تصويرگر: مرضيه قوام زاده. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 16ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، آشپزی 

چکيده: "آقا غوله" می خواست برای خودش آش بپزد. به جای ديگ، يک کوه آتشفشان پيدا کرد و 
نخود و لوبيا و سبزی را ريخت توی کوه. انقدر آش را هم زد تا خسته شد و خوابش برد. آش همين طور 
داشت می جوشيد و نزديک بود سر برود. "بابابرفی" که بوی آش را شنيده بود نزديک ديگ بزرگ شد 
و گفت: ای وای! آش دارد سر می رود. او سريع دست به کار شد و چند ابر برفی از کيسه  اش درآورد و 

باالی سر ديگ گرفت. اما ابر برفی چطور می توانست جلوی سر رفتن آش را بگيرد؟ 

زی زی لی....  توپ بازی  زی زی لی/  تخت خواب  بی آش/  آش،  زی زی لی:  شکوه.  قاسم  نيا،   .43
تصويرگر: مهديه صفايی نيا. تهران: شهر قلم. 1395. 8 جلد. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: تغذيه کودکان، مهارت زندگي

چکيده: در اين مجموعه داستان های "زی زی لی" را می خوانيد. او يک زرافه است و ماجراهای زيادی 
برايش اتفاق می افتد؛ مثال تخت خوابی که مادر و پدر برايش خريده اند کوتاه است. گاهی که حواسش 
نيست يک جوجه تيغی را با توپ اشتباه می گيرد و شوتش می کند. بعضی روزها هم اشتباهی سوار 
سرويس مدرسه حيوانات ديگر می شود و مجبور است گردنش را خم کند. آخر سرويس زرافه ها سقف 

ندارد. با زی زی لی همراه شويد تا شايد متوجه شويد چرا انقدر حواس پرت است. 

44. وظيفه شناس، شراره. هفت تايی ها: بال بال بازی. تصويرگر: مهسا دره التاج. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 16ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، بازی و سرگرمی  

چکيده: "اردک کوچولو" گم شده بود و همين طور که به دنبال مادرش می گشت گريه می کرد. "خانم 
مرغه" که همان دور و بر بود صدايش را شنيد و او را پيش بچه های خود برد تا زمانی که مادرش را 
پيدا کند. جوجه ها دور اردک کوچولو جمع شدند و خواستند با او بازی کنند. اما بازی جوجه ها با 
بازی مورد عالقة اردک متفاوت بود. هيچ کس بازی طرف مقابل را دوست نداشت. بايد چه می کردند؟ 

قصه
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45. قاسم نيا، شکوه. متل های نو: پيشی شکمو/ خاله بود بودی/ خروس نوك کج.... تصويرگر: غزاله 
صرافيان...]و ديگران[. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 7جلد. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، غذا، داستان های حيوانات 

چکيده: در اين مجموعة متل ها، کودکان می توانند با قصه های کوتاه و گاه آهنگينی آشنا شوند که در 
قديم برای بچه ها گفته می شده است. مثال ماجرای "پيشی شکمو" که هر جا در قابلمه ای باز بود به آن 
سرک می کشيد يا ماجرای "خاله بود بودی" که پيرزنی نق نقو است و هرچه که می بيند می گويد کاش 

اين اين جور بود کاش آن جور بود و يا قصة "گل پنبه " ای که يک پوست تخمه عاشقش می شود و.... 

46. فابينی، سارا. دست بزن و سوت بزن: پيشی کوچولو دوست پيدا می کنه/ جوجه اردکه 
می خواد بره شنا کنه/ خرگوش کوچولو خيلی گرسنه است.... ماهيار قوتی. تهران: شهر قلم. 

1395. 4جلد. خشتی کوچک. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: بازی و سرگرمی کودکان، دوستی 

می خواهند.  چيزی  کدام  هر  که  می خوانيد  را  حيوان  چهار  داستان  مجموعه،  اين  در  چکيده: 
پيشی کوچولو دنبال دوستی می گردد تا با او بازی کند، جوجه  اردکه می خواهد شنا کند، هاپو کوچولو 
از اين مجموعه،  دنبال مادرش می گردد و خرگوش کوچولو نيز خيلی گرسنه است. در هر جلد 
شخصيت اصلی به شکل عروسکی کوچک و پالستيکی در تمام صفحات قرار دارد و اگر کودک آن را 

فشار دهد، سوت می زند. 

47. دايکمن، ايمی. تو خيلی خرس بدی هستی!. شبنم حيدری پور. تصويرگر: زکرا اوهارا. تهران: 
پرتقال. 1396. 34ص. رحلی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: دوستی، داستان های تخيلی 

چکيده: دختر وارد غار خرسی می شود تا بادبادکش را که داخل غار رفته است بيرون بياورد. خرسی 
تکانی می خورد و بادباک کاغذی خراب می شود. دختر از باالی کوه تا خانه پای خود را گرومپ گرومپ 
به زمين می کوبد و مدام تکرار می کند: خرسی بد! خرسی بد! اما خرسی فکر می کند اصال بد نيست و 
فقط دختر زيادی عصبانی شده است. برای همين خرسی هم يک فکر بد خرسی به سرش می زند و 

تا پايين کوه گرومپ گرومپ می رود... 

48. خداجو، فروزنده. مامان و نی نی: تولدش مبارك/ درخت انجير/ کفش سوت  سوتکی.... 
تصويرگر: ندا عظيمی/ مرتضی رخصت پناه. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 14جلد. 

خشتی/ خشتي کوچک. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: رشد جسمی، مراحل رشد و تحول، بارداری 

فرزندهای مختلف وجود دارد؛ بچه الک پشت،  و  از مادرها  اين مجموعه داستان هايی  چکيده: در 
بچه خرگوش، مورچه، سنجاب و انسان. به هر جلد، کتاب کوچکی نيز متصل است که سير رشد يک 

جنين انسان را در شکم مادر، از زبان خودش بيان می کند. 
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49. پريرخ، زهره. مجموعه قصه، فکر، گفت و گو: چه هوايی را دوست داری؟. تصويرگر: زهره پريرخ. 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 26ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان، گفتگو، نوشتن 

چکيده: "ابرها يواش يواش آسمان را گرفتند. گربه، غمگين گفت: آه، باز هم باران. گوسفند با 
بی حوصلگی گفت: باز اين ابرها آمدند. چند قورباغه هم سرشان را از زير آب بيرون آوردند و با 
خوشحالی گفتند: جانمی جان! می خواهد...." در اين کتاب اين امکان فراهم می شود که با گفت و گو 
دربارة يک پديده، امکان بررسی آن نيز به وجود بيايد. در پايان کتاب پرسش هايی مطرح شده است 
که به بررسی بهتر قصه کمک می کنند. بعد از سوال ها صفحه ای خالی وجود دارد تا کودک، داستانی 

دربارة چيزی که دوست دارد بنويسد. 

50. اگلتون، جيل. خانه ی شادی. رويا نژاد بهبهانی. تصويرگر: فيليپ وب. اهواز: ترآوا. 1396. 16ص. 
رقعی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: رنگ، شادی 

چکيده: در خيابانی که خانم "هاريت" زندگی می کرد مردم اصال نمی خنديدند. سگ ها خوشحال 
نبودند و گربه ها ميوميو نمی کردند. حتی پرنده ها هم آواز نمی خواندند. خانم هاريت فکری به ذهنش 
رسيد؛ او خانه اش را رنگ کرد، روی سقف خانه اش خورشيدی بزرگ کشيد، لبخندهای زرد بزرگی 
روی صندوق پستش نقاشی کرد و چترهايی با رنگ آبی در حياط خانه اش گذاشت. همچنين تابلويی 
بر در خانه نصب کرد: خانة شادی هاريت. مردم از آن روز به بعد به آن جا می آمدند، در فنجان های آبی 
قهوه می خوردند و سگ ها و گربه ها و پرندگان نيز از کيک های خانم هاريت بی نصيب نمی ماندند. حاال 

همه شاد بودند. کسی می داند چرا هيچ کس تا قبل از اين اتفاق شاد نبود؟ 

51. گونتورپ، کارن. خانه ای برای بچه خرس. مهدی شهشهانی. تصويرگر: آتيليو کازينلی. تهران: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 28ص. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های حيوانات، دوستی 

چکيده: "خرس  کوچولو" در يک خانة تاريک زندگی می کرد و ديگر از بودن در آن خسته شده بود. 
دلش می خواست به جنگل برود و آنجا زندگی کند. از کوه پايين آمد و به جنگل رسيد. سنجاب 
کوچکی را ديد که مشغول جمع کردن گردو بود. سنجاب به خرس کوچولو گفت چرا نمی آيی روی 
درخت من تا خانه ای کنار خانة من بسازی و با هم زندگی کنيم؟ خرس کوچولو کمی فکر کرد و 

گفت.... 

52. خردور، طاهره. هفت تايی ها: خورشيد خانم آفتاب کن. تصويرگر: حديثه قربان. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 16ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، زندگی حيوانات 

چکيده: مورچه خانم از سرما داشت می لرزيد. هزارپا هم همينطور. درخت هم سردش بود. کالغه همة 
اين ها را ديد و رفت باال تا به خورشيد خانم بگويد همه سردشان است، حتی جوجه  کالغ هايش. اما 
خورشيد خانم زير لحاف ابری اش خواب بود و نه چيزی می ديد نه می شنيد. کالغه بايد چه کار می کرد؟ 

ناگهان فکر بکری به سرش زد... 



55. رسوليان بروجنی، بنفشه. دوست من خرسی/ دوست من زرافه/ دوست من فيلی.... اصفهان: 
مؤسسه انتشاراتی نقش نگين. 1395. -. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، دوستی 

چکيده: در اين مجموعه داستان های دختری را می خوانيد که دوستان زيادی دارد. فيلی، خرسی، 
ميمون و زرافه دوستان او هستند. آن ها با هم به گردش می روند، قصه می خوانند، بازی می کنند و به 

خريد می روند. دخترک و دوستانش اوقات خوشی دارند و يکديگر را خيلی دوست می دارند. 
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53. جانسون، کراکت. هارولد و مدادرنگی بنفش: داستان باورنکردنی هارولد/ سفر هارولد به 
آسمان/ سيرك هارولد.... شقايق قندهاری. تهران: شب های سپيد. 1396. 4جلد. رقعی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، تصوير ذهنی، نقاشی 

چکيده: ماجراهای"هارولد" آنقدر عجيب هستند که خودش نيز از بعضی اتفاقات متعجب می شود. آخر 
هارولد تمام اتفاقات را با مدادرنگی بنفشش خلق می کند. برای همين گاهی با عقل جور در نمی آيند. 

برای آشنايی بيشتر با هارولد، می توانيد همراه او به جهان ترسيم شده اش برويد. 

54. جعفری، الله. هفت تايی ها: دوست داری پنگوئن باشی؟/ دوست داری جغد باشی؟/ دوست 
داری غاز باشی؟....تصويرگر: فريبا اصلی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 7جلد. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: زندگی حيوانات 

چکيده: در اين مجموعه حيواناتی مثل پنگوئن، الک پشت، جغد، فيل و... معرفی می شوند و به 
ويژگی هايی از هرکدام اشاره می شود. مثال چه غذايی می خورند، کجا زندگی می کنند، چطور از بچه های 

خود مراقبت می کنند و بعضی از عادات اخالقی شان چيست. 

56. ساليناس، ورونيکا. سفر. سحر ترهنده. تصويرگر: کاميال اينگمان. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 
1396. 36ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: سفر، داستان های حيوانات، خودشناسی، ارتباط 

چکيده: در اين کتاب، پرندة کوچک مجبور است محل زندگی اش را ترک کند. باد او را با خود به جايی 
ديگر می برد. جايی عجيب که زبان هيچ يک از اهالی آن را نمی داند. ناگهان موجودی ديگر را می بيند 
که کمی شبيه اوست. زبانش را می فهمد. آن موجود به پرنده می آموزد تا زبان ديگر اهالی را ياد بگيرد. 
از همان روز به بعد همه چيز خوب می شود، شکوفه ها باز می شوند و خورشيد بر پرندة کوچک می تابد.
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 57. خليلی، سپيده. هفت تايی ها: شما يک بچه گم نکرده ايد؟. تصويرگر: سميه عليپور. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 16ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های حيوانات، داستان های تخيلی 

چکيده: "جوجه تيغی کوچولو" با مادرش قل قل بازی می کرد. از سرازيری ها ُسر می خورد و منتظر 
می ماند تا مادرش هم به او برسد. يک بار که ُسر خورد هرچقدر هم که منتظر ماند مادرش نيامد. شروع 
کرد به گريه کردن که ناگهان "خانم خرگوشه" را ديد. از او سراغ مادرش را گرفت. اما خانم خرگوشه 

کسی را با اين مشخصات نديده بود، ولی يک پيشنهاد ديگر داشت. به جوجه  تيغی کوچولو گفت... 

58. ويس، کاترين. عشق منی مامانی، بابايی دوِست دارم. فرمهر منجزی. تهران: پرتقال. 1396. 
32ص. خشتي. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: ادبيات کودکان 

چکيده: فيل کوچولو می خواهد احساساتش را به مادرش نشان دهد. او مادرش را به تمام چيزهای 
زيبای عالم مانند می کند. تمام چيزهايی که خيلی دوستشان دارد. مادرش را هم خيلی دوست دارد. اما 

پدرش چه؟ کتاب را برعکس کن. 

59. مسيحا، ميترا. فيل کوچولو کجا خوابيدی؟. تصويرگر: سيد حسن موسوی. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان. 1395. 32ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های حيوانات، خواب 

چکيده: در اين داستان "فيل کوچولو" منتظر مادرش است تا به شکم گرم و نرم او تکيه بدهد و 
بخوابد. اما يک سنجاقک می آيد و فيل کوچولو را به دنبال خود می کشاند. فيل کوچولو شب را کنار يک 
تخته سنگ که هنوز گرمای خورشيد را در خود دارد به خواب می رود. او در تاريکی فکر می کند که 
تخته سنگ مادرش است. حاال صبح شده و او بايد مادرش را پيدا کند. ردپاهای خودش را می بيند و در 
جهت عکس آن ها می رود تا به مادرش برسد. مادر با ديدن او خيلی خوشحال می شود اما چون تمام 

شب را به دنبالش گشته بود از خستگی روی شکم فيل کوچولو خوابش می برد. 

60. ون، برايان. کاله شادی. مريم بنايی. تهران: پرتقال. 1396. 40ص. رحلی. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: شادی، ادبيات کودکان 

چکيده: فيل خيلی عصبانی بود. الک پشت و شير و گورخر و زرافه هم عصبانی بودند و حوصله 
نداشتند. چه چيزی می تواند حال اين همه حيوان عصبانی بی حوصله را خوب کند؟ شايد يک اتفاق 

غيرمنتظره، يک هدية ناگهانی. 
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61. طاقديس، سوسن. هفت تايی ها: گاو بزرگ بزرگ. تصويرگر: مريم طباطبايی. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 16ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، داستان های حيوانات، ترس 

چکيده: يک گاو بزرگ بود که همة حيوانات ديگر از او می ترسيدند. او از اينکه ديگران را بترساند 
خوشش می آمد. اما کم کم تمام دوستانش او را ترک کردند. چون او خيلی خيلی بزرگ تر شده بود. گاو 
بزرگ حاال که احساس تنهايی می کرد از بقيه پرسيد: بايد چه بخورم تا همان اندازة قبلی شوم؟ او باز 

هم می خواست چيزی بخورد تا الغر شود. دوستانش يک پيشنهاد برايش داشتند... 

سايه/  توی  گيلی گيلی  ترسيد؟/  چی  از  گيلی گيلی  گيلی گيلی:  سوسن.  طاقديس،   .62
گيلی گيلی خوابش می آد.... تصويرگر: ميثم موسوی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 

1395. 7جلد . خشتی. 
مخاطب: کودک 

کلمات کليدی: کودکان، داستان های حيوانات

 چکيده: اين مجموعه، داستان های يک بچه فيل را روايت می کند که هنوز خيلی از چيزها را 
نمی داند و خيلی از کارها را بلد نيست انجام دهد. فقط هر کاری که دوست داشته باشد می کند و 

درست و اشتباه بودن آن، بعدا برايش مشخص می شود.

63. جفرز، اليور. لوبی ها در کلمه های مخالف. حسام سبحانی طهرانی. تصويرگر: اليور جفرز. 
تهران: مبتکران. 1396. 32ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: متضاد 

چکيده: "لوبی ها" می خواهند کلماتی را به همراه کلمه های مخالفشان ياد بگيرند. شعار لوبی ها اين 
است که مخالف معمولی باشند. مخالف معمولی چه کلمه ای می شود؟ شايد اگر ماجراهايشان را 

بخوانيد سريع تر به جواب برسيد. 

64. جوزدانی، عذرا. من زی هستم: من زی هستم: بابابزرگ زی/ من زی هستم: بابای زی/ من 
زی هستم: برادر زی.... تصويرگر: حديثه قربان. تهران: شهر قلم. 1396. 6جلد . خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: زندگی حيوانات، شيوة زندگی 

چکيده: در اين مجموعه، "زی " در کنار اعضای خانواده و دوستش به تصوير کشيده شده است. 
ماجراهايی ساده و روزمره که او در کنار پدر، مادر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و دوستش تجربه می کند. 
در هر جلد قسمتی از کتاب مستقل از کل آن ورق می خورد و بخشی از تصاوير در آن قسمت قرار 

گرفته اند. 
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65. باتو، اريک. نوش  جان موش کوچولو!. ويدا رامين. تصويرگر: اريک باتو. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 28ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: حيوانات، داستان های حيوانات، غذا 

چکيده: موش کوچولو گرسنه است. او هر چيزی را که سر راهش می بيند می خورد و رد می شود. 
قارچ، پنير، سيب، گربه...گربه؟ انگار يک مشکلی وجود دارد. موش کوچولو در شکم گربه چه کار 

می کند؟يعنی گربه هم گرسنه اش بوده است؟ 

66. حق پرست، نورا. نوك طال رفته کجا؟ و دو داستان ديگر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان. 1395. 28ص. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های حيوانات، غذا، زندگی حيوانات 

چکيده: در اين کتاب، سه داستان دربارة حيوانات وجود دارد. داستان اول به غذای هر حيوان پرداخته 
است؛ گاو علف می خورد، به نظر قورباغه حشرات خوشمزه ترين غذا هستند و مرغ و خروس ها دانه های 
ريز گياهان را دوست دارند. در داستان دوم، کودکان با صدای حيواناتی مثل مرغ، خروس، گاو، گوسفند، 
سگ و گربه آشنا می شوند و در داستان سوم ويژگی های حرکتی هر حيوان را می شناسند. در متن 

کتاب به جای نام هر حيوان يا غذا، از تصوير آن استفاده شده است. 

67. شمس، محمدرضا. هفت تايی ها: نيمکت پير. تصويرگر: سارا خرامان. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 16ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های تخيلی، آموزش زبان فارسی 

چکيده: "نيمکت پير" ديگر خيلی کار کرده بود و زمان بازنشستگی اش فرا رسيده بود. يک روز "بابای 
مدرسه" آمد و او را به جنگل برد تا بقية عمرش را آن جا بگذراند. چند روز اول در جنگل به نيمکت 
پير خيلی خوش گذشت. او فقط می خورد و می خوابيد. اما بعد از مدتی دلش برای مدرسه تنگ شد. 
آهسته با خودش گفت: بابا آب داد. بابا نان داد. يک دفعه تمام جنگل ساکت شد. پرنده ها آواز نخواندند، 

درخت ها برگ هايشان را تکان ندادند. همه آمدند و دور نيمکت پير جمع شدند تا... 

68. پيزولی، گرگ. هندوانه و تمساح. شيدا رنجبر. تصويرگر: گرگ پيزولی. تهران: پرتقال. 1396. 
32ص. رحلی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان، ادبيات کودکان 

چکيده: از وقتی که يک تمساح کوچولو بودم، عاشق هندوانه بودم. اصال هندوانه بهترين ميوة دنيا است. 
می شود صبحانه هندوانه خورد. برای ناهار، برای شام. برای دسر که ديگر عالی می شود. اوه! انگار يک 
هسته هندوانه قورت دادم. حاال بايد چه کنم؟ االن است که درخت هندوانه از گوش هايم بيرون بزند. 
اگر پوستم صورتی شود چه؟ من اصال دوست ندارم توی ساالد ميوه بيفتم. کسی نيست کمکم کند؟ 
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69. ياورزاده، پريسا. يک جای بهتر. تصويرگر: حسن عامه کن. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان. 1396. 18ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های حيوانات، زندگی حيوانات، خانه های شخصی 

چکيده: پرندة کوچک می خواست النه بسازد. او بايد جايی را پيدا می کرد که برای کسی نباشد. خانة 
کسی در آن نباشد. کسی نخواهد چرت های عصرگاهی اش را آن جا بزند. آيا جايی با اين ويژگی ها پيدا 
می کند؟ طراحی صفحات اين کتاب به گونه ای است که هر صفحه، نيمی يا کمتر از يک صفحة کامل 
است و با ورق زدن، صفحات بعدی مانند پلکان، پشت هم قرار می گيرند. در صفحة پايانی که تمام 

حيوانات با هم هستند و هر يک خانة خود را پيدا کرده اند، صفحة کتاب نيز کامل است. 

70. حق پرست، نورا. يک جنگل و چند حيوان؟. تصويرگر: ندا عظيمی. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 1396. 32ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: داستان های حيوانات، آموزش رياضی 

چکيده: اين کتاب داستانی ساده از يک جنگل را روايت می کند که حيوانات مختلفی می خواهند در 
آن زندگی کنند. اما آيا برای تمام اين حيوانات در جنگل جا هست؟ در هر صفحه، برخی مفاهيم رياضی 
و اعداد در قالب نقطه بازی به کودکان آموزش داده می شود. ده حيوان در اين داستان به جنگل می آيند 

اما به قول "شير" هنوز هم خيلی جای خالی برای حيوانات ديگر وجود دارد. 

71. قاسمی، سمانه. يک دوست تازه. تصويرگر: سمانه قاسمی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان. 1395. 40ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: نقاشی، رنگ، دوستی

 
چکيده: "خرگوشک" بيشتر اوقات نقاشی می کشيد. او به دوستانش هم نقاشی کردن را ياد می داد. تا 
اينکه يک روز دوستی جديد پيدا کرد. يک گل سرخ. او هر روز به دوست جديدش سر می زد و دوستان 
قديمی اش ديگر او را نمی ديدند. تا اينکه يک روز باد تندی دوست جديد را با خود برد و خرگوشک 
افسرده و ناراحت به خانه برگشت. اما دوستان قديمی تنهايش نگذاشتند و برای او هديه های زيبا بردند. 

كاردستي

72. مهرآبادی، کتايون. کتاب های مرجع پيش دبستانی: دست ورزی و کاردستی کتاب راهنما/ 
دست ورزی و کاردستی. تصويرگر: رضيه صفريان. تهران: مبتکران، پيشروان. 1396. 2جلد. وزيری. 

مخاطب: کودک/ مربی
کلمات کليدی: راهنمای معلم، کاردستی، آمادگی برای نوشتن 

چکيده: اين مجموعه دارای يک کتاب راهنما و يک کتاب کار است. هدف از تمام فعاليت ها، 
دست ورزی به منظور آمادگی برای نوشتن است. از عناوين کتاب می توان به مهارت های نوشت افزاری، 
کار با ابزار، خالقيت و ساخت يک وسيله اشاره کرد. در کتاب راهنما ابتدا به اهداف هر فعاليت اشاره 

می شود سپس روش های پيشنهادی برای انجام آن ذکر می شود. 
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73. شاه محمدی، طاهره. کتاب کار کودک: قيچی و چسب و مداد، نقاشی شاد شاد: کار با قيچی 
مناسب مقطع پيش دبستان)1(/)2(/)3(/)4(/)5(. تهران: ذکر. 1396. 20ص . 5جلد. رحلي.

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: کاردستی، آموزش پيش دبستانی، سرگرمی ها 

چکيده: اين مجموعه دارای دو سطح ساده، دو سطح متوسط و يک سطح دشوار است. کودکان 
می توانند با کمک قيچی و چسب و رنگ آميزی قسمت های مختلف هر صفحه، کار با اين ابزار را ياد 
بگيرند و تصاوير را کامل کنند. از اهداف کتاب می توان به تقويت مهارت های حرکتی دست ها، تمرکز 

و خالقيت اشاره کرد. 

74. حبيبی، ندا. کاربرش. تهران: شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش. 1396. 64ص. رحلی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: آموزش پيش دبستانی، مهارت، کاردستی با کاغذ 

چکيده: در اين کتاب تمريناتی طراحی شده است که به کمک آن ها، توانايی هايي مثل قلم به دست 
گرفتن، تند نويسی، استفاده از قيچی و برش دادن در کودکان تقويت شود. برخی از تمرينات کتاب 
شامل برش با توجه به مسير، برش خط فرضی، برش خطوط منحنی، برش شکل های هندسی و آموزش 

برش تقريبی می شود.  

75. توانگر، علی...]و ديگران[. مجموعه کتاب های کودک مربی: آشنايی با پوشاك/ از خانه تا 
مدرسه. تصويرگر: محدثه محمدی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 2جلد. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: آموزش پيش دبستانی، کاردستی، بازی های آموزشی 

چکيده: در اين مجموعه، کودکان می توانند با کمک فعاليت هايی که در هر جلد طراحی شده است 
با مفاهيم مختلفی آشنا شوند؛ شناخت فضای مدرسه، شناخت خيابان و آشنايی با پوشاک در دو جلد 
بررسی می شوند. واحد مدرسه دارای موضوعات از خانه تا مدرسه، حياط، کالس و مقررات است. در 
بخش خيابان به قوانين، وسايل نقليه و مشاغل اشاره می شود و در جلد آشنايی با پوشاک، کودک نحوة 

نگهداری از لباس، مراحل توليد آن و مشاغل مرتبط با پوشاک را می شناسد. 

76. محمدی، سيد علی...]و ديگران[. مجموعه کتاب های دانای کوچک: ايران زيبای ما/ دنيای 
گياهان و جانوران/ زمين و آسمان.... تصويرگر: بهنام خيامی...]و ديگران[. تهران: مؤسسه فرهنگی 

مدرسه برهان. 1396. 4جلد . رحلی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: آموزش پيش دبستانی، ايران، راهنمای آموزشی 

چکيده: در اين مجموعه به موارد مختلفی مثل گياهان و جانوران، زمين و آسمان، مهارت ها و کشور 
ايران پرداخته شده است. در هر جلد، فعاليت هايی مثل آزمايش، کاردستی، نمايش خالق، نقاشی، 
شعر، بازی، بحث و گفتگو و قصه وجود دارد. برای هر بخش، ابتدا هدف از آن فعاليت ذکر و در پايان 

صفحه شيوة اجرای آن به مربيان گفته می شود. 
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77. سعيدی، علی/ بامشاد، محمدمهدی. تابستانه آمادگی برای ورود به دبستان. مشهد: ضريح 
آفتاب. 1396. 108ص. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: آموزش پيش دبستانی 

چکيده: در اين مجموعه، مهارت های پايه ای در زمينة علوم مختلف به کودکان آموزش داده می شود تا 
بعد از ورود به دبستان پيشرفت های بيشتری را تجربه کنند و در فعاليت های تحصيلی و علمی، موفق تر 
باشند. از موضوعات مورد بحث می توان به اين نمونه ها اشاره کرد: مهارت زبان آموزی، دانش علوم، 

اطالعات عمومی، رياضی، هوش، تقويت تمرکز و مهارت نوشتن. 

78. خداياری، مقصود...]و ديگران[. دوست من: ويژه نو آموزان پيش دبستانی. تصويرگر: بهنام 
محمدی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 28ص. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: آموزش پيش دبستانی، راهنمای آموزشی، احساسات، تغذيه 

چکيده: در اين کتاب عناوينی مثل حواس پنجگانه، احساسات، مراقبت از خود و تغذيه بررسی 
می شوند. هر کدام از اين عناوين به موضوعات کوچک تری مانند ديدن، شنيدن، چشيدن، شادی، 
خشم، مسواک کردن، مراقبت از چشم، خوردن غذاهای سالم، خوردن ميوه و سبزيجات و غيره 
تقسيم بندی می شوند. هر بخش دارای فعاليت هايی مثل شعر، نقاشی، بازی، نمايش خالق، قصه و 

کاردستی است و شيوة اجرای هر يک نيز در پايين صفحات گفته شده است. 

79. خداياری، مقصود...]و ديگران[. طبيعت رنگارنگ: ويژه نو آموزان پيش دبستانی. تصويرگر: 
بهنام محمدی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 32ص. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 
کلمات کليدی: رنگ، سفر 

چکيده: در اين کتاب، موضوع طبيعت، در قالب فصل ها به کودکان آموزش داده می شود. در هر بخش 
از کتاب، فعاليت هايی مثل بازی، نقاشی، نمايش خالق، قصه، شعر، کاردستی و گردش علمی طراحی 
شده است. اهداف مورد نظر هر فعاليت در باالی آن صفحه ذکر شده اند و در پايين صفحه شيوة اجرای 
آن فعاليت بيان می شود. برخی از اهداف فعاليت ها عبارتند از: تشخيص رنگ ها، آشنايی با لباس های 
گرم، مراقبت از حيوانات، آشنايی با سفرة هفت سين، آشنايی با ميوه های تابستان و آشنايی با سفر کردن. 

80. سعيدی، علی/ بامشاد، محمدمهدی/ فتح آبادی، جواد. مجموعه کتاب های آموزش پيش از دبستان: 
مجموعه کتاب های آموزش پيش از دبستان ويژه کودکان 5 تا6 سال فصل بهار. مشهد: ضريح 

آفتاب. 1396. 48ص. رحلی. 
مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدی: مهارت، آموزش پيش دبستانی 

به دبستان آماده می شوند و  برای ورود  بازی هايی، کودکان  با طراحی  اين مجموعه،  در  چکيده: 
مثل  مواردی  کتاب  اين  يادگيری  حوزه های  می آموزند.  ورودشان  از  قبل  را  بيشتری  مهارت های 
زبان آموزی، رياضيات، مهارت های اجتماعی، هنر و خالقيت و... است. در هر بخش، به انتظارات و نتايج 
هر تمرين اشاره می شود. پايان هر صفحه نيز، راهنمايی برای انجام فعاليت نوشته شده است تا مربيان 

در نحوة انجام آن دچار مشکل نشوند. 
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مرجع

مرجع نظري و دانش افزايي مربيان

81. گرين، گارو پی/ کافمن، جيمز سی. بازی های ويدئويی و خالقيت. منصوره بهرامی پور، الهه عمو. 
اصفهان: نوشته. 1396. 352ص. وزيری. 

مخاطب: کارشناسان 
کلمات کليدی: بازی و سرگرمی، بازی های آموزشی، خالقيت 

چکيده: به نقش بازی به ويژه بازی های ويدئويی، از نظر توانايی آن برای ترغيب خالقيت و افزايش تفکر 
خالق، توجه زيادی شده است. در اين کتاب پژوهشی، به کاربرد اين بازی ها در بافت کالس و در آموزش 
پرداخته می شود. کتاب به سه بخش تقسيم شده است: بخش اول بر خالقيت حين انجام بازی های 
ويدئويی تمرکز دارد. بخش دوم به اين موضوع می پردازد که چگونه می توان اين بازی ها را در جهت 
يادگيری و افزايش خالقيت در بحث آموزش به کار برد. بخش سوم نيز از چگونگی ايجاد فرصت های 

خالق که طی فرآيند گسترش اين بازی ها پيدا می شود، بحث می کند. 

82. نوری برمس، مرتضی. آموزش پيش از دبستان. تبريز: اختر. 1396. 118ص. رقعی. 
مخاطب: مربی 

کلمات کليدی: آموزش پيش دبستانی 

چکيده: کتاب حاضر برای والدين و مربيانی طراحی شده است که می خواهند با ضرورت آموزش 
پيش از دبستان آشنا شوند و اهداف آن را بشناسند. وظايف اين دو گروه در شکل گيری شخصيت 
کودکان و آمادگی آنان برای ورود به مدرسه تاثير بسياری دارد. والدين و مربيان با شناخت اين وظايف 
و مراحل رشد و توانايی های کودک در هر دوره، می توانند تربيتی بنيادين و عميق انجام دهند که اساس 

موفقيت های بعدی کودک نيز خواهد بود. 

83. عباسی، حسين. آموزش عملی خواندن و نوشتن به کودکان )دوره پيش دبستان(. تهران: 
وانيا. 1395. 158ص. وزيری. 

مخاطب: مربی 
کلمات کليدی: آمادگی برای خواندن، آمادگی برای نوشتن، آموزش پيش دبستانی 

چکيده: اين کتاب دارای شش فصل با عناوين مهارت های زبان آموزی، خواندن، مهارت های آمادگی 
خواندن، مفاهيم نوشتن، آمادگی برای نوشتن و اختالالت خواندن و نوشتن است. کتاب ممکن است 
بتواند راهنمايی برای اوليا، مربيان پيش دبستان و معلمان ابتدايی باشد تا با استفاده از شناخت هر 
اختالل و آشنايی با مراحل هر فعاليت، از بروز مشکالت يادگيری و اختالالت آن در دانش آموزان کالس 
اول پيشگيری کنند. همچنين تمريناتی در کتاب برای تقويت مهارت های مورد نظر مطرح شده است. 

84. صادقی، داريوش. سالم پيش دبستانی ها: پرورش اعتماد به نفس و خودباوری. تصويرگر: الهام 
حاجی علی اصغر. تهران: کتاب نيستان. 1395. 60ص . رحلی. 

مخاطب: مربی 
کلمات کليدی: اعتمادبه نفس، تمرين 

چکيده: اعتماد به نفس، پاية موفقيت هر انسانی محسوب می شود. ساختار اين ويژگی در کودکان به 
شکلی تدريجی صورت می گيرد و وظيفة اوليا و مربيان در اين زمينه، بخشيدن تصوير ذهنی مثبت 
به کودک از توانايی های خودش است. اين کتاب با طرح فعاليت هايی تالش می کند کودکان به نوعی 
خودآگاهی دست يابند و با عاليق و ضعف ها و احساساتشان آشنا شوند. در مراحل بعد کودکان اين 
توانايی ها را در بازی های کتاب نشان می دهند. در پايان، نکات ضروری در مورد پرورش اعتماد به نفس 

کودکان بيان می شود. 
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85. اکبری سبزواری، زهره. پرورش کودك با سواد اجتماعی. تهران: پرورش ذهن فرزام. 1396. 

116ص. رقعی. 
مخاطب: مربی/ والدين 

کلمات کليدی: آداب معاشرت، تعامل اجتماعی، مهارت های اجتماعی 

چکيده: "سواد اجتماعی" به توانايی درک و فهم مسائل اجتماعی، همزيستی و پاسداشت نظامات 
اجتماعی اشاره می کند. وقتی کودک دارای سواد اجتماعی باشد، درک مسائل برای او آسان تر می شود 
و می تواند در اجتماع زندگی مناسبی داشته باشد. کودک دارای سواد اجتماعی، آمادگی زندگی در 
جامعه به مثابه يک شهروند سازگار با تغييرات و گوناگونی باورها و ارزش ها را دارد. با توجه به همين 
موضوعات، برخي از عناوين کتاب عبارتند از: آموزش قانون گرايی، آموزش مسئوليت پذيری، آموزش 

مهارت های اجتماعی، کودک و فعاليت گروهی، کودکان و حقوق شهروندی، تصميم گيری کودکان.

86. نوذری، مرضيه/ شمشيری، بابک. تربيت دينی کودکان پيش دبستانی: ارائه الگويی برای 
برنامه درسی تربيت دينی کودکان، برنامه فعاليت والدين و مربيان. تهران: آوای نور. 1396. 

308ص . وزيری. 
مخاطب: مربی 

کلمات کليدی: آموزش والدين، تعليمات دينی، اسالم، آموزش پيش دبستانی 

چکيده: همان طور که در کتاب ذکر شده است، تربيت دينی به ويژه در سنين کودکی، موضوعی 
سهل و ممتنع است. اين تربيت به طور کلی و خصوصا در دوره های پيش دبستانی و دبستان، دارای 
ظرافت های بسياری است. نويسنده در اين کتاب تالش کرده است تا با طراحی پژوهشی کيفی، به 
الگويی کاربردی و اعتدالی برای مقطع پيش دبستانی دست يابد. از اين رو، او برای به دست آوردن 
اطالعات و داده های مناسب، مصاحبه هايی با جمعی از متخصصان حوزة علوم روان شناختی، تعليم و 

تربيت و علوم دينی ترتيب داده است. 

87. فيپس، پاتريشياا...]و ديگران[ . مدارس يادگيرنده: راهنمای روش های آموزش در پيش دبستانی/ 
کاربرد نظريه يادگيری ساخت و سازگرايی در پيش دبستانی/ کاربرد  هوش های چندگانه در 

آموزش های پيش دبستانی. محرم آقازاده، افسانه سنه. تهران: مرآت. 1396. 3جلد. وزيری. 
مخاطب: مربی 

کلمات کليدی: يادگيری، روش های آموزش، پيش دبستان

 چکيده: در اين مجموعه که سه جلد از مجموعه مدارس يادگيرنده را تشکيل می دهد، به موضوعات 
مختلفی پرداخته می شود. کاربرد نظريه های يادگيری، راهنمای روش های آموزش در پيش دبستانی و 

کاربرد هوش های چندگانه در آموزش پيش دبستانی از عناوين آن هستند.

88. گروه علمی و پژوهشی و مطالعات کودکی و والدگری آبرنگ. پرونده کودک: سنجش و پايش، 
رشد همه جانبه کودك ECD کودکان 36 ماهه تا 47 ماهه/ سنجش و پايش، رشد همه جانبه 
 ECD کودکان 48 ماهه تا 59 ماهه/ سنجش و پايش، رشد همه جانبه کودك ECD کودك

کودکان 60 ماهه تا 75 ماهه. تصويرگر: محدثه محمدی. تهران: آبرنگ. 1396. 3جلد. رحلی. 
مخاطب: مربی 

کلمات کليدی: مهارت های رفتاری، اختالالت رفتاری 

چکيده: در اين مجموعه، به پنج حوزة اصلی رشد کودک در دورة مشخص تولد تا ورود به دبستان 
پرداخته می شود. اين پنج حوزه شامل رشد زبانی، شناختی، جسمانی- حرکتی، خودياری گری و 
اجتماعی- عاطفی است. در هر جلد، اهدافی مشخص شده است تا با توجه به سن هر کودک، رسيدن 
يا نرسيدن او به اين اهداف بررسی شود. اين بررسی با پرسش نامه ای که در هر صفحه طراحی شده، 

انجام می گيرد.
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89. مظاهری، حسن. شوق يادگيری آموزش و پرورش پيش از دبستان. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 252ص. وزيری. 

مخاطب: مربی 
کلمات کليدی: آموزش پيش دبستانی، برنامه ريزی درسی، برنامه ريزی آموزشی 

چکيده: اين کتاب تالش می کند تا عالوه بر معرفی تاريخچه ای از آموزش و پرورش پيش از دبستان 
در جهان و ايران، مولفه های اصلی برنامة پيش از دبستان در ده کشور دنيا را هم بررسی کند. از 
موضوعات ديگر کتاب می توان به محيط يادگيری در آموزش پيش دبستان، سن ورود به اين پايه، 
ويژگی های کودک پيش دبستان، ويژگی های مربيان، الگوهای مطرح در آموزش و پرورش و اهداف دورة 
پيش دبستان اشاره کرد. اساس نامة دورة پيش دبستانی، سند ملی و دستورالعمل اجرايی برنامة آموزش 

و پرورش پيش از دبستان در سال تحصيلی 96-1395در پيوست آمده است. 

90. امير آتشانی، زهرا/ صحت بخش، پريسا. فرزند با دقت من. تهران: پرورش ذهن فرزام. 1396. 
96ص. رقعی. 

مخاطب: مربی/ والدين 
کلمات کليدی: تمرکزحواس، مهارت، راهنمای مربی 

چکيده: با توجه به متن کتاب، دقت و تمرکز مهارت هستند و مانند همة مهارت های ديگر قابل 
آموزش می باشند. برای بر طرف کردن نقص توجه، والدين اثربخش ترين افراد هستند. اين کتاب دارای 
شش فصل تغذيه و خواب، تمرکز، حافظه، اختالل های زمينه ساز کاهش دقت و تمرکز، نکاتی برای 
معلمان و برنامه های اجرايی است. در بخش آخر کتاب تمرين هايی وجود دارد که برای نمونه آورده 

شده اند و والدين می توانند بازی های ديگری مشابه آن ها برای تمرين بيشتر طراحی کنند. 

91. قره خانی، احمد/ غياثی خوی، ميثم/ معصوميان، معصومه. کودك و اختالل يادگيری: راهنمای 
عملی و آموزشی تشخيص اختالل يادگيری در کودکان پيش دبستانی. تهران: مؤسسه فرهنگی 

مدرسه برهان. 1396. 64ص . وزيری. 
مخاطب: مربی/ مشاور 

کلمات کليدی: يادگيری، آموزش پيش دبستانی، راهنمای آموزشی 

نوآموزان  در  يادگيری  اختالالت  بروز  از  جلوگيری  برای  پيش نيازهايی  کتاب  اين  در  چکيده: 
پيش دبستانی مطرح شده است. به گفتة نويسنده، تعيين اختالالت در کودکان به اين امر بستگی 
دارد که مربيان بتوانند رفتار را متناسب با سن کودک مشاهده کنند و به روانشناسی رشد آگاه باشند. 
جدولی از مراحل مهم رشد طبيعی از سه ماهگی تا دوازده سالگی در اين کتاب طراحی شده است تا 
مربيان با اين تغييرات آشنايی بيشتری پيدا کنند. فعاليت هايی نيز در بخش های پايانی وجود دارد تا با 

انجام آن ها، مهارت های کودکان تقويت شود. 

92. اوگريدی، ويليام. کودکان چگونه زبان می آموزند. معصومه نجفی پازکی، ويدا رحيمی نژاد. 
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 264ص. رقعی. 

مخاطب: مربی 
کلمات کليدی: آموزش زبان فارسی، زبان آموزی، آموزش و يادگيری 

چکيده: فراگيری زبان اول يکی از پيچيده ترين پديده هايی است که زبان شناسان تنها بخش هايی 
از آن را شناسايی کرده اند. در اين کتاب، ضمن بررسی تحقيقات حوزة فراگيری زبان، به فرآيند 
شگفت انگيز آن نيز پرداخته شده است. پس از مقدمه، در فصل دوم به يادگيری واژگان اشاره می شود. 
جمله سازی و نحو در فصل سوم بررسی می شوند. در فصل چهارم به اين موضوع که ساختار جمله 
بدون توجه به معنا امکان پذير نيست پرداخته شده است. توضيحاتی در خصوص نظام آوايی زبان و 

چگونگی فراگيری زبان از ابتدای تولد تا زمانی که کودک، آن را به طور کامل فرا می گيرد، 
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93. کالينز دانلی، کيت. مهارت مقابله با خشم برای کودکان پيش دبستانی. علی اکبر ابراهيمی. 
اصفهان: نوشته. 1396. 128ص. وزيری. 

مخاطب: مربی/ والدين 
کلمات کليدی: کنترل خشم، آموزش پيش دبستانی 

چکيده: خشم پديده ای کامال طبيعی است و مانند ساير احساسات نشانه ای از سالمت عواطف انسانی 
است. هنگامی که خشم از کنترل خارج شود می تواند باعث آشفتگی درونی و رفتار پرخاشگرانه گردد. 
در اين کتاب تالش شده است تا با روش های ساده، شناخت حس خشم و کنترل آن به کودکان آموزش 
داده شود. از عناوين کتاب می توان به احساسات خود را بشناسيم، چيزهايی که مرا عصبانی و خشمگين 
می کند، چرا عصبانی می شويم و راهکارهای مقابله با خشم اشاره کرد. کتاب دارای تصاوير رنگی است 
و در هر بخش سواالتی از کودکان پرسيده شده است و آن ها را به حل تمرينات کتاب تشويق می کند. 

94. فداکار، نرگس/ فرحبخش، وجيهه. زنگ نقاشی )2( آموزش روش های خالقانه نقاشی. تهران: 
مهاجر. 1396. 32ص. رحلی. 

مخاطب: کودک 
کلمات کليدی: رنگ آميزی، نقاشی، راهنمای آموزشی 

چکيده: در اين کتاب "ويزويزک" می خواهد به بچه ها چند روش برای بهتر نقاشی کشيدن بياموزد. 
چيزهايی مثل استفاده از تمام صفحة سفيد برای نقاشی و پر کردن آن، استفاده از همة طيف های يک 
رنگ در خلق اثر، استفاده از بافت های اشيا در نقاشی و استفاده از خطوط فرفری جهت رنگ آميزی 
سريع تر. بعد از هر آموزش، صفحه ای خالی وجود دارد تا کودک، آموخته های خود را در آن تمرين کند. 

منابع آموزشی و تربيتي  غير مكتوب

95. بسته آموزشي سطح مقدماتي imaths )کيف قرمز(. تهران: مؤسسه آموزشي فرهنگي 
عصر طاليی رشد کودک ايرانيان.

تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1399-5-31
مخاطب: کودک

کلمات کليدي: آموزش مفاهيم رياضی

ــا 7  ــن 3 ت ــودکان بي ــراي ک ــة رياضــی ب ــم پاي ــوزش مفاهي ــراي آم ــيله ب ــن وس ــی: اي معرف
ســال اســت.  هــر ســطح شــامل 4 تــرم آموزشــی ســه ماهــه و هــر تــرم شــامل 20 جلســه يــک 

ــه صــورت دو جلســة يــک ســاعته برگــزار می گــردد. ســاعته کــه در هفتــه ب

96. ملک محمدی نوری، پرهام. بسته باغبانی ميشا. تهران: پرهام ملک محمدی نوری.
تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1399-11-30

مخاطب: کودک/ مربي
کلمات کليدي: لوازم باغبانی، راهنمای کاشت گياه

ــرای باغبانــی کــودکان در داخــل  ــوازم مــورد نيــاز ب ــی: ايــن بســته حــاوی تمامــی ل معرف
منــزل اســت. کــودکان بــه کمــک ايــن بســته می تواننــد انــواع گياهــان را در منــزل بکارنــد 
و از پــرورش دادن آن هــا لــذت ببرنــد. ايــن بســته حــاوی شــش بــذر گوناگــون، شــش عــدد 
گلــدان بــا زيرگلــدان، يــک بســته خــاک بهداشــتی، يــک عــدد بيلچــه پالســتيکی، آب پــاش 
ــار مصــرف کاغــذی، برچســب ويــژه  پالســتيکی، ســنگ ريزه رنگــی،  خط کــش، ســفره يک ب

ــان اســت. ــداری گياه ــا، دفترچــه راهنمــای کاشــت و نگه ــذاری گلدان ه نام گ



شماره 3فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب  28

آش غول 42
ی  پرنــده  مونته ســوری:  روش  بــه  آمــوزش 

32 مجــروح 
ــن  ــاب تمري ــوری: کت ــه روش مونته س ــوزش ب آم
مــن: کتابــی بــرای گســترش دامنــه واژگان ، 

ــان 32 ــت و جه ــف طبيع کش
در  گــردش  مونته ســوری:  روش  بــه  آمــوزش 

32 طبيعــت 
آموزش پيش از دبستان 82

ــه کــودکان  ــدن و نوشــتن ب آمــوزش عملــی خوان
ــش دبســتان( 83 )دوره پي

آوای نــور )انــس بــا قــرآن( ويــژه نو آمــوزان 
1 پيش دبســتانی 

استنلی همه کاره: استنلی پستچی 29
استنلی همه کاره: استنلی فروشنده 29
استنلی همه کاره: استنلی مهندس 29

اسمت چيه؟: خرگوش 21
اسمت چيه؟: سوسمار 21
اسمت چيه؟: قورباغه 21

اسمت چيه؟: الک پشت 21
اسمت چيه؟: هزارپا 21

اگر گفتی کجا هستم؟ 2
اين من هستم: در قلب من 36

اين من هستم: سالم نی نی کوچولو 36
اين من هستم: من شجاع هستم 36

اين من هستم: من يک گنج دارم 36
تقويــت مهارت هــای  بــازی کنيــم:  فکــر  بــا 
ــر خــالق 31 ــنيداری، تفک ــداری و ش حافظــه دي

با من دوست باش: پر پر پر، توی هوا 16
ــاش: شــاالپ شــلوپ، ميــون  ــا مــن دوســت ب ب

16 آب 
با من دوست باش: ُگُرم ُگُرم، روی زمين 16
با من دوست باش: ِوز ِوز ِوز، تو باغچه ها 16

بازی با انگشت ها 11
بازی های ويدئويی و خالقيت 81

باغ  وحش رنگی 3
بال بال بازی 44
بباف بباف 12

بســته آموزشــی: راهنمــای بســته آموزشــی 
ــژه  ــز )وي ــه و تمرک ــی توج ــای اجراي کارکرده

مربيــان( 6
ــه و  ــی توج ــای اجراي ــی :کارکرده ــته آموزش بس

ــز 6 تمرک
قرمــز  دايناســور  ماجــراي  آموزشــی:  بســته 

6 کوچولــو 
ــی imaths )کيــف  بســته آموزشــی ســطح مقدمات

ــز( 95 قرم
بسته باغبانی ميشا 96

بفرما آب انار 13
پرورش اعتماد به نفس و خودباوری 84

پرورش کودک با سواد اجتماعی 85
ــش، رشــد همــه  ــودک: ســنجش و پاي ــده ک پرون
جانبــه کــودک )ECD( کــودکان 36 ماهــه تــا 47 

ماهــه 88
ــش، رشــد همــه  ــودک: ســنجش و پاي ــده ک پرون
جانبــه کــودک )ECD( کــودکان 48 ماهــه تــا 59 

ماهــه 88
ــش، رشــد همــه  ــودک: ســنجش و پاي ــده ک پرون
جانبــه کــودک )ECD( کــودکان 60 ماهــه تــا 75 

مــاه 88
پس کی بروم بازی؟: )در باره همدلی( 34

پشمالوها: بيا با هم بترسيم! 33
پشمالوها: کوچولو يا گنده؟ 33

پشمالوها: مال من يا مال تو؟ 33
ــدا کنيــد:  ــزی پي ــک چي پنجــره رو وا کنيــد ي

حيوانــات جنــگل 17
ــدا کنيــد:  ــزی پي ــک چي پنجــره رو وا کنيــد ي

حيوانــات مزرعــه 17
ــدا کنيــد:  ــزی پي ــک چي پنجــره رو وا کنيــد ي

17 طبيعــت 
ــدا کنيــد:  ــزی پي ــک چي پنجــره رو وا کنيــد ي

غذاهــا 17
ــدا کنيــد:  ــزی پي ــک چي پنجــره رو وا کنيــد ي

17 ميوه هــا 
تابستانه آمادگی برای ورود به دبستان 77

ترانه هــای نيايــش: بــه آســمون کــی بــرف و 
14 داده؟  خنــدون  شــکل های  ؟  داده  بــارون 

ــو داده؟  ــی عطر و ب ــه گل ک ــش: ب ــای نياي ترانه ه
ــگ و  رو داده؟ 14 ــن همــه رن اي

ترانه هــای نيايــش: خــدای مــن ، خداجــون! پــس 
کــی مــی آد باباجــون؟ 14

ترانه هــای نيايــش: کاری بکــن جنــگ نباشــه 
ايــن همــه بنگ بنــگ نباشــه 14

مــو  هــزار  هــزار  هــزار  نيايــش:  ترانه هــای 
14 ابــرو  دو   ، يه پيشــونی 

تربيــت دينــی کــودکان پيش دبســتانی: ارائــه 
الگويــی بــرای برنامــه درســی تربيــت دينــی 
ــان 86 ــن و مربي ــت والدي ــه فعالي ــودکان، برنام ک

تو خيلی خرس بدی هستی! 47
چه هوايی را دوست داری؟ 49

چی بکارم؟چی بردارم؟ 19
خانه ی شادی 50

خانه ای برای بچه خرس 51
غــذا  بــازم  خرســی  دوســتانش:  و  خرســی 

20 می خــواد 
خرسی و دوستانش: خرسی چرا می ترسی؟ 20

خرســی و دوستانش: خرسی مريضه تب داره 20
خرســی و دوستانش: خرسی ميگه مرسی 20

خرســی و دوستانش: خرسی و غار و خروپف 20
خرســی و دوســتانش: خرســی و يــه دوســت 

جديــد 20
خرسی و دوســتانش: دندون خرسی لق شده 20

خنده ی پله پله 22
خورشيد خانم آفتاب کن 52

در خانه ی ما: بابايم را دوست دارم 10
در خانه ی ما: برادرم را دوست دارم 10

در خانه ی ما: پدربزرگم را دوست دارم 10
در خانه ی ما: خواهرم را دوست دارم 10

در خانه ی ما: مادربزرگم را دوست دارم 10
در خانه ی ما: مامانم را دوست دارم 10

دســت بــزن و ســوت بــزن: پيشــی کوچولــو 
46 می کنــه  پيــدا  دوســت 

اردکــه  بــزن: جوجــه  بــزن و ســوت  دســت 
46 کنــه  شــنا  بــره  می خــواد 

ــو  ــوش کوچول ــزن: خرگ ــوت ب ــزن و س ــت ب دس
ــت 46 ــنه اس ــی گرس خيل

دســت بــزن و ســوت بــزن: هاپــو کوچولــو دنبــال 
ــرده 46 ــش می گ مامان

ده عدد، ده قصه 37
دوست من خرسی 55

دوست من زرافه 55
دوست من فيلی 55

دوست من ميمون 55
دوست من: ويژه نو آموزان پيش دبستانی 78

ــی  ــای اجراي ــی کارکرده ــته آموزش ــای بس راهنم
ــان( 6 ــژه مربي ــز )وي ــه و تمرک توج

زبان آموزی پيش دبستان 7
زنبور: خرسو قلقلی 27

زنبور: خروس پرطال 27
زنبور: روباه کلک، زاغو زبلک 27
زنبور: زرافه نازه گردن درازه 27

زنبور: کره اسب سم طال 27
زنبور: گورخر خط خطی 27

زنبور: ماه و پلنگ خال خالی 27
زنبور: موش موشی و پيش پيشی 27

ــه  ــای خالقان ــوزش روش ه ــی )2( آم ــگ نقاش زن
ــی 94 نقاش

زی زی لی: آش، بی آش 43
زی زی لی: تخت خواب زی زی لی 43

زی زی لی: توپ بازی زی زی لی 43
زی زی لی: خواب پيچ پيچی 43
زی زی لی: سرويس زرافه ها 43

زی زی لی: شال و کاله زی زی لی 43
زی زی لی: قرمز خال خالی 43

نمايه عنوان
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زی زی لی: کاله پر سر و صدا 43
سفر 56

سالم بهار قشنگه! 23
شما يک بچه گم نکرده ايد؟ 57

شــوق يادگيــری آمــوزش و پــرورش پيــش از 
89 دبســتان 

صــدای چــی بــود؟: تََتــق تََتــق تَقونــه صــدای چيــه 
تــو خونــه؟ 18

ــاره  ــه نّج ــق رو چوب ــود؟: تَق و تَق و تَ ــی ب صــدای چ
ــه 18 ــخ می کوب مي

ــل  ــا ُقل ُق ــه ب ــمه می گ ــود؟: چش ــی ب ــدای چ ص
می خــوام بــرم پيــش ُگل 18

ــود  ــروس ب ــو خ ــی قوق ــود؟: قوقول ــی ب ــدای چ ص
ــود 18 ــروس ب ــر ع منتظ

نو آمــوزان  ويــژه  رنگارنــگ:  طبيعــت 
79 پيش دبســتانی 

عشق منی مامانی، بابايی دوِست دارم 58
فرزند با دقت من 90

تقويــت مهارت هــای  فکــر کنيم،بــازی کنيــم: 
38 شــنيداری  و  ديــداری  ادراک 

فيل کوچولو کجا خوابيدی؟ 59
قلپ، قلپ قلوپ شد 24

قول واقعی!: در باره راستگويی 39
کاربرش 74

کامليا آشپزی می کند 40
کامليا می خواهد تلويزيون نگاه کند 41

کتــاب کار کــودک: قيچــی و چســب و مــداد، 
نقاشــی شــاد شــاد: کار بــا قيچــی مناســب مقطــع 

73 پيش دبســتان)1( 
کتــاب کار کــودک: قيچــی و چســب و مــداد، 
نقاشــی شــاد شــاد: کار بــا قيچــی مناســب مقطــع 

73 پيش دبســتان)2( 
کتــاب کار کــودک: قيچــی و چســب و مــداد، 
نقاشــی شــاد شــاد: کار بــا قيچــی مناســب مقطــع 

73 پيش دبســتان)3( 
کتــاب کار کــودک: قيچــی و چســب و مــداد، 
نقاشــی شــاد شــاد: کار بــا قيچــی مناســب مقطــع 

73 پيش دبســتان)4( 
کتــاب کار کــودک: قيچــی و چســب و مــداد، 
نقاشــی شــاد شــاد: کار بــا قيچــی مناســب مقطــع 

73 پيش دبســتان)5( 
ــازی  ــا ب ــا، بي ــاز و اردک: بي ــک از غ ــاب کوچ کت

کنيــم 15
کتــاب کوچــک از غــاز و اردک: چيــه؟ کيــه؟ چــه 

رنگــه؟ 15
ــت ورزی و  ــتانی: دس ــع پيش دبس ــای مرج کتاب ه

کاردســتی کتــاب راهنمــا 72
ــت ورزی و  ــتانی: دس ــع پيش دبس ــای مرج کتاب ه

کاردســتی 72
کاله شادی 60

ــی و  ــای عمل ــری: راهنم ــالل يادگي ــودک و اخت ک
آموزشــی تشــخيص اختــالل يادگيــری در کــودکان 

91 پيش دبســتانی 
کودکان چگونه زبان می آموزند 92

کوه و کاهو 25
گاو بزرگ بزرگ 61

گيلی گيلی: گيلی گيلی از چی ترسيد؟ 62
گيلی گيلی: گيلی گيلی توی سايه 62

گيلی گيلی: گيلی گيلی خوابش می آد 62
گيلی گيلی: گيلی گيلی گرمش شده 62

گيلی گيلی: گيلی گيلی و آب بازی 62
گيلی گيلی: گيلی گيلی و پرنده 62

گيلی گيلی: گيلی گيلی و کيک سبز 62
لوبی ها در کلمه های مخالف 63

ماجراهــای ريحانــه و پيشــی کوچولــو: پيشــی 
بــاره  در  بيشتربيشتربيشــترتر!:  کوچولــو! 

35 ارتبــاط  مهارت هــای 
ماجراهــای ريحانــه و پيشــی کوچولــو: پيشــی 
بــاره  در  توســت:  مــال  موشــک  کوچولــو! 

35 ارتباطــی  مهارت هــای 
کوچولــو:  پيشــی  و  ريحانــه  ماجراهــای 
پيشــی کوچولــو! نگــو بــه مــن چــه!: در بــاره 

35 مســئوليت پذيريی 
مازهای پيچ پيچی 4

مامان و نی نی: تولدش مبارک 48
مامان و نی نی: درخت انجير 48

مامان و نی نی: کفش سوت  سوتکی 48
مامان و نی نی: الک پشت 48

مامان و نی نی: الاليی سنجاب چهارمی 48
نــی: مامــان خيــاط و دختــر  نــی  مامــان و 

48 عدســی 
مامان و نی نی: منگوله مو و نی نی 48

مامان و نی نی: نی نی انجيری 48
مامان و نی نی: نی نی تپلی 48

مامان و نی نی: نی نی سکسکه ای 48
مامان و نی نی: نی نی عدسی 48
مامان و نی نی: نی نی کوچولو 48
مامان و نی نی: نی نی گالبی 48
مامان و نی نی: نی نی مامانی 48

متل های نو: پيشی شکمو 45
متل های نو: خاله بود بودی 45

متل های نو: خروس نوک کج 45
متل های نو: گل پنبه 45

متل های نو: گنجشک گشنه 45
متل های نو: گندمک و برنجک 45

متل های نو: نوک به کدو 45
مثل پشمکه 26

ــتان  ــش از دبس ــوزش پي ــای آم ــه کتاب ه مجموع
ــا6 ســال فصــل بهــار 80 ــژه کــودکان 5 ت وي

ايــران  کوچــک:  دانــای  کتاب هــای  مجموعــه 

زيبــای مــا 76
مجموعــه کتاب هــای دانــای کوچــک: دنيــای 

گياهــان و جانــوران 76
ــن و  ــک: زمي ــای کوچ ــای دان ــه کتاب ه مجموع

ــمان 76 آس
و  مــن  دانــای کوچــک:  مجموعــه کتاب هــای 

76 مهارت هايــم 
ــا  ــی: آشــنايی ب ــودک مرب ــای ک ــه کتاب ه مجموع

پوشــاک 75
ــا  ــه ت ــی: از خان ــه کتاب هــای کــودک مرب مجموع

مدرســه 75
مــدارس يادگيرنــده: راهنمــای روش هــای آمــوزش 

در پيش دبســتانی 87
مــدارس يادگيرنــده: کاربــرد نظريــه يادگيــری 

87 پيش دبســتانی  در  ساخت و ســازگرايی 
ــه  ــرد  هوش هــای چندگان ــده: کارب مــدارس يادگيرن

در آموزش هــای پيش دبســتانی 87
مزرعه رنگي 3

من زی هستم: بابابزرگ زی 64
من زی هستم: بابای زی 64
من زی هستم: برادر زی 64

من زی هستم: دوست زی 64
من زی هستم: مامان زی 64

من زی هستم: مامان بزرگ زی 64
کــودکان  بــرای  خشــم  بــا  مقابلــه  مهــارت 

93 پيش دبســتانی 
مهارت هماهنگی چشم و دست 8

مهارت های نوشتاری پيش دبستان 9
 185 کودکانــه:  و  شــاد  بازی هــای  نخســتين 
ــا  ــه ماهه ت ــای س ــرای بچه ه ــرگرمی ب ــازی و س ب
سه ســاله بــه همــراه روش هــا و راهنمايی هــای 

ــاالن 5 ــرای خردس ــزه ب ــاد انگي ــد در ايج مفي
نقاشی های خدا: انارهای تو قشنگ ترند 30

تــو  درخت هــای  خــدا:  نقاشــی های 
30 قشــنگ ترند 

نقاشی های خدا: ستاره های توقشنگ ترند 30
نقاشی های خدا: کوه های تو قشنگ ترند 30
نقاشی های خدا: مرغ های تو قشنگ ترند 30

نوش  جان موش کوچولو! 65
نوک طال رفته کجا؟ و دو داستان ديگر 66

نيمکت پير 67
هارولــد و مدادرنگــی بنفــش: داســتان باورنکردنــی 

هارولــد 53
ــه  ــد ب ــفر هارول ــش: س ــی بنف ــد و مدادرنگ هارول

آســمان 53
هارولد و مدادرنگی بنفش: سيرک هارولد 53

هارولــد و مدادرنگــی بنفــش: هارولــد و مدادرنگــی 
بنفــش 53

هفت تايی ها: دوست داری پنگوئن باشی؟ 54
هفت تايی ها: دوست داری جغد باشی؟ 54
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هفت تايی ها: دوست داری غاز باشی؟ 54
هفت تايی ها: دوست داری فيل باشی؟ 54

هفت تايی ها: دوست داری قو باشی؟ 54
الک پشــت  داری  دوســت  هفت تايی هــا: 

54 باشــی؟ 
هفت تايی ها: دوست داری نهنگ باشی؟ 54

هفت تايی ها: هپلی هپو آش می خواد 28

هفت تايی ها: هپلی هپو تو مزرعه 28
هفت تايی ها: هپلی هپو خواب می بينه 28

هفت تايی ها: هپلی هپو و خاله بزی 28
هفت تايی ها: هپلی هپو و مترسک 28

هفت تايی ها: هپلی هپو و هفت سين 28
هفت تايی ها: هپلی هپو و يک سيب 28

هندوانه و تمساح 68

يک جای بهتر 69
يک جنگل و چند حيوان؟ 70

يک دوست تازه 71
 

نمايه  ناشر

آبرنگ
88 

آوای نور
86 
اختر
82 
افق

18 ،14 
بين المللی گاج

27 
پايش
9 ،7 

پرتقال
68 ،60 ،58 ،47 ،33 ،20 ،19 

پرورش ذهن فرزام
90 ،85 

پرهام ملک محمدی نوری
96 

پيشروان
72 
ترآوا
50 

جمال
30 

ديبايه
32 

ذکر
73 ،5 
سوفار

6 
شب های سپيد

53 
شرکت انتشارات فنی ايران

39 ،35 ،34 
شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش

74 
شهر قلم

64 ،46 ،43 ،17 
ضريح آفتاب

80 ،77 
قديانی

2 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

71 ،70 ،69 ،66 ،65 ،59 ،51 ،49 ،37 ،21 ،11
کتاب نيستان

84 ،8
گيسا

15 ،3
لوپه تو

36 ،16 ،10
مبتکران
72 ،63

مرآت
87

مناجات
38 ،31

مؤسسه آموزشي فرهنگي عصر طاليی رشد کودک 
ايرانيان

95 
مؤسسه انتشاراتی نقش نگين

55
مؤسسه فرهنگی فاطمی

56
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 ،44 ،42 ،28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،13 ،12 ،1
 ،78 ،76 ،75 ،67 ،62 ،61 ،57 ،54 ،52 ،48 ،45

92 ،91 ،89 ،79
مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرين

4
مهاجر

94
ناريا
29

نوشته
93 ،81 ،41 ،40

وانيا
83

 

آتليه مؤسسه هنری اورنگ آفرين 4
آقازاده، محرم 87

آقا محمدی، فاطمه 78، 79
ابراهيمی المع، مهدی 17

ابراهيمی، علی اکبر 93
احمدي، سيامک 76

اسدی، صوميه 75
اسکافی، خديجه 31

اسماعيل زاده، فريده 76
اکبری سبزواری، زهره 85

اگلتون، جيل 50
امير آتشانی، زهرا 90

اميرخانی، آمنه 40، 41
اوگريدی، ويليام 92

اهلرت، لوييس 3
ايمانيان، مريم 75

باتو، اريک 65
بارتل، آلموت 5

نمايه پديدآورندگان



31 دورهپیشدبستان

بامشاد، محمدمهدی 77، 80
برگردان به شعر: مريم اسالمی 20، 19

بريور،  وانيتا 39
بشکار، عاطفه 78، 79

بنايی، مريم 60
بوراندو، سيلويا 2
بهرامی، مهناز 19

بهرامی پور، منصوره 81
بی، ويليام 29

پريرخ، زهره 49
پورسيستانی، الناز 37

پيزولی، گرگ 68
ترهنده، سحر 56

تقدير، رويا 31
توانگر، علی 75

تيرگری، کلثوم 1
جانسون، کراکت 53

جبرائيلی، سهيال 78، 79
جعفری قمی ، زهرا 76

جعفری، الله 54
جفرز، اليور 63

جوزدانی، عذرا 64
حبيبی، ندا 74

حسينی اخگر، سيده ليال 7، 9
حسينی، محمد حسن 42

حضرتی، آناهيتا 33
حق پرست، نورا 66، 70

حيدری ابهری، غالم رضا 30
حيدری پور، شبنم 47

خداجو، فروزنده 48
خداياری، مقصود 78، 79

خردور، طاهره 52
خليلی، سپيده 57
دايکمن، ايمی 47

دوپتينی، الين 40، 41
رامين، ويدا 65

رحماندوست، مصطفی 11، 14، 26
رحيمی نژاد، ويدا 92

رسوليان بروجنی، بنفشه 55
رفعت پناه، مهدی 76

رنجبر، شيدا 68
رودگر، معصومه 75

ساليناس، ورونيکا 56
سبحانی طهرانی، حسام 63

سبقتی، عليرضا 6
سعيدی ، علی 77، 80

سمانه، شعبانی 38
سنه، افسانه 87

شاه محمدی، طاهره 73
شجاعی لنگری، سيد مرضيه 1

شريعتی، سحر 6
شريفی صحی، علی 31، 38

شريفی، فريبا 32
شعبان نژاد، افسانه 10، 15، 16، 24، 28، 36

شعبانی، اسداهلل 27
شعبانی، سمانه 31

شمس، محمدرضا 67
شمشری، بابک 86

شهشهانی، مهدی 51
صادقی، داريوش 8، 84
صحت بخش، پريسا 90

صفری، جليل 75
طاقديس، سوسن 61، 62

عالميان، وحيد 7، 9
عباسپور، راضيه 31، 38

عباسی، حسين 83
عليپور صنوبری، علی 38

عمو، الهه 81
غياثی خوی، ميثم 91

فابينی، سارا 46
فتح آبادی، جواد 80

فداکار، نرگس 94
فرحبخش، وجيهه 94

فالحتی نژاد، معصومه 75
فيپس، پاتريشياا 87

قاسم  نيا، شکوه 25، 43، 45
قاسمی، سمانه 71
قرنی، معصومه 75

قره خانی، احمد 91
قزوينی، مريم 75

قندهاری، شقايق 53
قوتی، ماهيار 46
کاتب، فيروزه 20

کاظم زاده، صديقه 75
کاظميان، طاهره 1

کافمن، جيمز سی 81
کالينز دانلی، کيت 93

کانگ، آنا 33
کشاورز، ناصر 12

گروه روانشناسان سوفار 6
گروه علمی و پژوهشی و مطالعات کودکی و 

والدگری آبرنگ 88

گرين، گارو پی 81
گالبی پور، فرشته 75
گل هاشم، ميترا 75
گونتورپ، کارن 51

لفظی، لی ال 5
ماهوتی، مهری 22

محمدرضايي، فاطمه 76
محمدی، سيد علی 76

مدنی، مريم 76
مسيحا، ميترا 59

مشتاقی هنروران، الهه 38
مظاهری، حسن 89

معصوميان ،معصومه 91
مقيمی اسکويی، الدن 39

ماليی، معصومه 78، 79
ملک محمدی نوری، پرهام 96

ملکی، ميترا 78، 79
منجزی، فرمهر 58
موسوی، زهرا 18

مهرآبادی، کتايون 72
مهری، فاطمه 78، 79

ميرايی آشتيانی، مهتاب سادات 87
مير شفيعی لنگری، سيد داوود 1

نجفی پازکی، معصومه 92
نژاد بهبهانی، رويا 50

نظری، اعظم 76
نقدلو، مريم 78، 79

نلسون، کادير 19
نوذری، مرضيه 86

نوری برمس، مرتضی 82
هاشم پور، مريم 13

هرمان، او 32
هيلز، تد 15

وظيفه شناس، شراره 21، 23، 44
وفادار، خديجه 1

ون، برايان 60
ونکی، معصومه 76

ويتک، جو 36
ويس، کاترين 58
ويلسون،  کارما 20
ياورزاده، پريسا 69

يزدانی، معصومه 34، 35
يوسفی، مليحه 29
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آبرنگ 
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، 

پ. 207. تلفن:02166407575
آوای نور 

تهران: م. انقالب، خ. 12فروردين، 
خ. شهيد نظری غربی، پ.99، ط. 
2، واحد4. تلفن:02166967355

اختر 
تبريز: اول خ. طالقانی، روبه روی 

مصلی، نشر اختر. تلفن: 
04135555393

افق 
تهران: خ. 12 فروردين، خ. شهيد 
نظــری غربی، ک. جاويد 1، پ. 2، 
ط. سوم. تلفن: 02166413367

بين المللی گاج 
تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 

فروردين، پ. 1302. تلفن: 
02164363131

پايش 
تهران: م. بهارستان، ضلع جنوبی، 

جنب بانک کشاورزی، پ. 43. 
تلفن: 02122875586

پرتقال 
تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، 

خ. روانمهــر، پ. 71، واحد 4. تلفن: 
02163564

پرورش ذهن فرزام 
تهران: بزرگراه رسالت، بين 

صياد شيرازی و استاد حسن 
بنای جنوبی، پ. 1152. تلفن: 

02122302092
پرهام ملک محمدی نوری

تهران: خ. سعدی جنوبی، پايين تر از 
مترو سعدی، روبروی بانک سپه، پ. 

315. تلفن: 02136619801
پيشروان 

تهــران : خ. انقالب، خ. وحيد نظری، 
پ. 59. تلفن: 02161094311

ترآوا 
اهواز: کيانپارس، خ. نهم غربی، پ. 

1/128. تلفن: 06133903714
جمال 

قــم: خ. معلم، معلم 21، ک. نهم، 
پ. 422. تلفن: 02537742528

ديبايه 
تهران: سيدخندان، ارسباران، خ 
شــفاپی، ک. يکم، پ. 8، واحد 4. 

تلفن: 02122886452
ذکر 

تهران: خ. انقالب، خ. فلسطين 
جنوبی، خ. محتشــم، پ. 20 ، ط. 
اول غربی. تلفن: 02166410041

سوفار 
تهران: خ. دولت، بين خ. ديباجی 

جنوبی و اختياريه، پ. 109. تلفن: 
02122775604
شب های سپيد 

تهران: م. انقالب اسالمی، خ. کارگر 
جنوبی، ک. مهديزاده، پ. 9، واحد 

13. تلفن: 0216948632
شرکت انتشارات فنی ايران 

تهران: خ. مطهری، خ. ميرعماد، 
روبه روی بانک قوامين، پ. 24. 

تلفن: 02188505055
شرکت انتشارات کانون 

فرهنگی آموزش 
تهران: خ. فلسطين، نرسيده 

به انقالب، بن بست حاجيان1، 
شماره 7، واحد 110 تلفن: 

02166962555
شهر قلم 

تهران: سهروردی، ابتدای 
خرمشــهر، پ. 36 ، واحد 3. تلفن: 

02188735518
ضريح آفتاب 

مشهد: امام خمينی 8، دفتر مرکزی 
موسسه فرهنگی_ هنری و انتشاراتی 
ضريح آفتاب تلفن: 05132280166

قديانی 
تهران: انقالب، خ. 12 فروردين، خ. 
شهدای ژاندارمری شرقی، پ.90. 

تلفن: 02166404410
کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان 
تهران: خ. بهشتی، خ. خالد 

اسالمبولی، شماره 22 24، . تلفن: 
02188715545

کتاب نيستان 
تهران: بزرگراه صدر، خ. قلندری 

جنوبی، نبش بن بست ششم، 
پ. 2، زنگ نيستان. تلفن: 

02122612443
گيسا 

تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، 
ک. رشــتچی، پ. 7، واحد 1، زنگ 

1. تلفن: 02166125724
لوپه تو 

تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، 
ک. فاتحــی داريان، پ. 3، واحد 3. 

تلفن: 02166475867
مبتکران 

تهران: م. انقالب، خ. فخر 
رازی، خ. وحيدنظری. تلفن: 

02161094311
مرآت 

تهران: خ. کريمخان زند، ابتدای 
خردمند شمالی، پ. 80، ط. 

چهارم. تلفن: 02188821500
مناجات 

مشهد: نبش چهارراه حجت)عج(، 
به سمت مقدم طبرسی، پ. 200. 

تلفن: 05132220719
مؤسسه آموزشي فرهنگي 

عصر طاليي رشد و بالندگي 
ايرانيان

تهران: م. گلها، خ. مرداد، فرعی 
دوم شــرقی، ک. ارشد، پ. 5. ط. 

3. تلفن: 02188008535

مؤسسه انتشاراتی نقش نگين 
اصفهان: خ. حکيم، جنب 

هتل حکيم، ساختمان دقيق، 
انتشارات نقش نگين. تلفن: 

03132236260
مؤسسه فرهنگی فاطمی 

تهران: م. فاطمی، خ. جويبار، خ. 
ميرهادی شرقی، پ. 14 واحد2. 

تلفن: 02188945545
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 

تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسيده 
به پل کريمخان زند، ک. شهيد 
حقيقت طلب، شماره 8. تلفن: 

02188800324
مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ 

آفرين 
تهران: انتهای همت غرب، خ. 

شهران جنوبی، ک. بهار، پ. 31، 
واحد 1. تلفن: 02188533326

مهاجر 
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، 

بن بست نيک پور، پ. 5، ط. اول. 
تلفن: 02166410036

ناريا 
تهران: خ. پيروزی، خ. شکوفه، ک. 
فرد اســدی، پ. 68، واحد 5. تلفن: 

02133789620
نوشته 

اصفهان: خ. فلسطين، صد متر 
مانده به چهارراه فلسطين، پشت 
ايستگاه اتوبوس، ساختمان نويد. 

تلفن: 03132226445
وانيا 

تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. 
شهدای ژاندارمری، پ. 63، ط.3. 

تلفن: 02166961163

نام و نشاني ناشران  و توليدكنندگان


