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پژوهشهاي انجام شدهي دنيا حاكي از آن است ،كودكاني كه آموزشهاي پيشدبستاني را ميگذرانند
نسبت به كودكاني كه اين آموزشها را نديدهاند مستقلتر و منظمتر هستند و از ثبات عاطفي بيشتر و
اضطراب كمتري برخوردارند .روحيهي مشاركت و فعاليتهاي گروهي و اجتماعي آنان تقويت شده و
داراي ارتباطات قويتري مي باشند.
لذا سرمايه گذاري صحيح در آموزش پايهي پيشدبستاني و انتخاب برنامهي آموزشي با كيفيت باال
نهتنها باعث افزايش آمادگي و اشتياق كودكان براي ورود به مدرسه و اجتماع ميشود بلكه به صورت
خاص ،تأثير بسيار مثبتي بر كودكان متعلق به خانوادههاي متوسط كمدرآمد و يا كودكاني كه والدين آنها
تحصيالت مناسب و بااليي ندارند ،خواهد داشت.
uمنظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي
پيامي براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي
به رشته تحرير درميآيند.
كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي.
ي درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح
كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ه 
شوپرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزش و متناسب با پايه ،رشته ،شرايط
در وزارت آموز 
ذهني و سني تدريس ميشوند.
كودكان امروز ما ،آيندهسازان فرداي كشور هستند .كودكان دورهي پيشدبستاني بيش از هر زمان ديگر ،آمادهي
پذيرش آداب و رفتارهاي مطلوب هستند فطرت توحيدي در اين مقطع سني در آستانهي شكوفايي قرار ميگيرد
اليتها و محتواي دورهي پيش از دبستان با رويكرد الهي
تا شخصيت آنها شكل بگيرد براي همين برنامهها و ف ّع ّ
ت اين سنين در چهار حوزهي (ارتباط با خود ،خدا ،جامعه
سعي ميكند رابطهي كودك را متناسب با درك و ظرفي 
و نظام آفرينش) تعريف كند.
بنابراين سالهاي ا ّو ّليه زندگي كودك زيربناي تكوين شخصيت است .اگر تعليم و تربيت كودك در دوران سيادت
مبتني بر فطرت الهي به خوبي انجام گيرد در آينده سرشت حقيقتجويي ،فضيلتخواهي ،عبوديت و ...در كودك
بروز ميكند.
اليتهاي دورهي پيشدبستان با رويكرد (شكوفايي فطرت الهي) طراحي و تدوين ميگردد.
از اينرو برنام ه و ف ّع ّ
اليتهاي آن ايجاد پرورش مهارتهاي جسمي ـ حركتي ،پرورش روحيه و رفتار عاطفي «پرورش
اهداف و ف ّع ّ
مهارتهاي ذهني ،صفات اخالقي و رفتارهاي اجتماعي مبتني بر ارزشهاي اسالمي ،انس با قرآن و عالقهمندي
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به آن ،پرورش ذات هنري ،و هويت ملي پرورش مهارتهاي زبان فارسي ،ارتقاي سطح بهداشت و ايمني و
آشنايي با محيط زيست و آشتي با طبيعت است.
قصه ،شعر و سرود ،بازي،
بر همين اساس محتواي آموزشوپرورش دورهي پيشدبستاني با موضوعاتي مثل ّ
نقاشي ،كاردستي ،نمايش خالق ،بحث و گفتوگوي كودك ،زبانآموزي و دوزبانگي ،مشاهده ،آزمايش ،گردش
علمي و تماشاي فيلم و آشنايي با نحوهي استفاده از فنآوريهاي جديد به اجرا درميآيد.
uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون كتابها و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،وزارت آموزشوپرورش را به عنوان
يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي
و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش عمدهاي در هدايت پديدآورندگان
كتابهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابها از نقطه نظرهاي متفاوت از گامهای مؤثر در توسعهي محیط آموزشي و
تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور بهشمار میرود.
uتشکیل دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان
کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصهي تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنهي
این طرح با تصویب آییننامهي «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)» توسط شورای عالی
آموزشوپرورش ،در دوم شهریور سال  1389از حوزهي کتاب آموزشی به همهي منابع و رسانههای آموزشی و
تربیتی گسترش داده شده است.
در مادهي  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله
اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط و
تهیهي فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضهي مواد و منابع استاندارد حمایت
و پشتیبانی کند.
در مادهي  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای
آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
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uتهیهي فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با توجه به مادة  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي ،خريد ،تبليغ و عرضة هرگونه منابع آموزشي مجاز
و استاندارد در آموزشگاهها و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی گامی مهم در
تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي ،معرفي كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و
راهكار اجرايي آييننامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي در دبيرخانه ساماندهي پيگيري ميشود.
لذا دبیرخانهي ساماندهی هر سال فهرستهایی را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،از بین کتابهای
رسیدهي مناسب آماده و منتشر میکند .این فهرست به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب)
منتشر میشود.
uفرايند توليد كتابنامهي رشد
«كتابنامهي رشد» چنانکه گفته شد با هدف ارائهي فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامهي
درسی دورههای آموزشی آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است،
اليتهاي آموزشوپرورش دورهي
تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با راهنماي برنامه و ف ّع ّ
پيشدبستاني ندارد ،از چرخهي بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیهي کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان
آشنا با راهنمای برنام ه و مربیان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس ارزیاب دیدگاه خود را دربارهي
کتاب براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای
گذر از خان بررسیها ،باید بهطور میانگین ،حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را بهدست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسشنامهاي تکمیل میکنند که در آن براساس شاخصها و معيارهاي تعيين
شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی دربارهي ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور
کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک
ش و پرورش دو رهي پيشدبستاني رعایت شده است؟ آیا
اليتهاي آموز 
کتاب با مصوبهي راهنماي برنامه و ف ّع ّ
محتوای این کتاب با راهنمای برنامهي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک مادهي آموزشی
مناسب بهکار گرفته شود ؟ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؟ برای كودكان ،مربيان
و اوليا و كارشناسان مهدكودكها و مراكز پيشدبستاني و كالس درس كه دوره پيشدبستاني دارند؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها با توجه به محدوديت چاپ برای بخشي از مراکز پيشدبستاني کشور فرستاده
میشوند تا مربيان و كارشناسان در تجهیز کتابخانههای مراكز آموزشي خود از آن بهره جویند .عالوه بر این،
فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه سامان کتاب به نشانیhttp://samanketab.roshdmag.ir :
قرار داده شده است و همه عالقهمندان میتوانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
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برنامهي توليد كتابنامههاي رشد در دورهي پيشدبستان
ردیف

کتابنامهي رشد

سطح پوشش

سال انتشار

1

جلد اول

کتابهای چاپ اول

جلد حاضر

كتابهاي  1386قبل از آن

كتابهاي  1386و قبل از آن

1391

2

جلد دوم

کتابهای چاپ اول

1391

3

جلد سوم

کتابهای چاپ اول

1392

1387-1390

 91به بعد

uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1386و قبل آن را دربرميگيرد.
این جلد از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای ِ
در این کتابنامه با  296عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  850عنوان كتاب رسیده انتخاب
شده است.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات قدياني با  72عنوان ،انتشارات
مدرسه با  67عنوان ،انتشارات تيمورزاده و افق با  16عنوان تعلق دارد.
توگوي كودك،
قصه ،شعر و سرود ،نقاشي ،كاردستي ،نمايش خالق ،بحث و گف 
در بین قالبهای اثر ،موضوعات ّ
زبانآموزي و دوزبانگي ،تربيتي ،انس با قرآن ،راهنماي مربي ،آزمايش ،كتاب كار كودك – مربي ،دانشافزايي
توگوي كودك
قصه ،شعر و سرود  ،كتاب كار كودك – مربي و بحث و گف 
مربيان ،بازي ،به ترتيب قالبهای اثرّ ،
بيشترين فراواني را در ميان كتابهاي ارسال شده دارند.
در بین ناشران محترم ،انتشارات قدياني ،مدرسه و تيمورزاده به ترتيب با  83 ،190و  56عنوان بيشترين مشاركت
را در ارسال كتاب داشتند كه از همراهي آنها متشكريم.
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uشیوهي تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را
برای خواننده آسان میکند .این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند :شمارهي 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؛ تصويرگر؛ موضوع محوري؛ قالب اثر و چکیدهي کتاب.

جدول کامل قالب اثر
رديف

قالب اثر

فراواني

رديف

1

قصه
ّ

126

8

2

شعر و سرود

95

9

قالب اثر
زبانآموزي و دوزبانگي

فراواني

5

كاردستي

5

3

كتاب كار كودك – مربي

22

10

نقاشي

2

4

توگوي كودك
بحث و گف 

17

11

انس با قرآن

1

5

آزمايش

7

12

توليدات استاني

1

6

بازي

7

راهنماي مربي

1

7

دانشافزايي مربيان

13

7

*جمع فراواني

296
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uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه براساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،تصويرگر ،قالب اثر ،موضوع
محوري ،نام ناشر ،در همكرد نام ناشر و عنوان كتاب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
ب دست یابند .در متن ،به هر
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
کتاب یک شمارهي ردیف داده شده است .نمایههای کتاب براساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این
شمارهها ارجاع میدهند.
uهمکاران ما در این کتابنامه
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا در بررسی کتابها حوصله
و دقت زیادی به کار بستهاند .کارشناسانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره
بردیم عبارتاند از:
lكارشناسان گروههاي پيشدبستاني
 .1خانم فريده عصاره  .2آقاي حسن طاهري  .3خانم شيرين برزين  .4خانم زهرا ياسيني  .5خانم ليال سليقهدار
 .6خانم شيرين فاضلي  .7رقيه قنبري  .8كبري مالچير  .9سعيد كفايتي  .10سعيده كاظميان  .11مسعود تهراني
فرجاد  .12اسدا ...شعباني  .13مهري ماهوتي  .14طاهره خردور  .15مهررضا شمس  .16مجيد راستي  .17الله
جعفري  .18علي باباجاني  .19محمود پوروهاب  .20طيبه شاماني  .21فريبرز لرستاني
lويراستاران
 .1زهره خداجوي  .2لیال جليلي  .3نصراهلل كيا
uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی
کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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uتصویر راهنمای استفاده از کتابنامه

شمارهي مدخل

مؤلف

.70

سي دري ،سيونا

عنوان مجموعه

محل نشر :ناشر ،سال نشر

مترجم
حسين فتاحي

تهران :كتابهاي بنفشه،
1384

عنوان کتاب

بياييد نگاه كنيم به
چشمها... ،
قطع
تعداد صفحات
 64ص

رحلی

تصويرگر

موضوع محوري

قالب اثر

شيال نوبل

شناخت اندامهاي بدن

بحث و گفتگوي كودك

چکیده
اين کتاب در قالب نوشتههاي کوتاه به بيان اهميت هر کدام از قسمتهاي بدن مانند چشم ،دهان ،دستها و پاها پرداخته
است .هر قسمت شامل اطالعاتي دربارهي جانوراني است که يک عضو و حس در آنها قويتر است؛ براي مثال عقاب
و ...در ديدن؛ سنجاب و ...در دهان؛ موش کور و ...در دستها؛ فيل و ...در پاها.

برای بیان دیدگاههای خود دربارهي این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان
زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزش و پرورش ،دفتر انتشارات کمک آموزشی،
دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارهي تلفن )021( 88306071
تماس حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
آمادهي دریافت دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامهي شماره  3دورهي تحصيلي پيشدبستان)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از کتابهای آموزشی چاپ
اول سال  1391خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1391یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1392به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1391و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد.
افزون بر این فهرست این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها
بهصورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده
میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدهي این دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف
صادر خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارهي کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به
ارسال مجدد کتاب نیست.
 uمطابق آییننامهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای
آموزشی در صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی دورهي پيشدبستان باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
توگوي كودك ،تربيتي ،انس با قرآن ،راهنماي مربي،
قصه ،شعر و سرود ،نقاشي ،كاردستي ،نمايش خالق ،بحث و گف 
ّ
آزمايش ،كتاب كار كودك – مربي ،دانشافزايي مربيان ،بازي
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فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب
و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي
آموزشي و پرورشي
دورهي پيش دبستانی
(چاپ اول سال  1386و ما قبل)
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 .1ماهوتي ،مهري .آب ،بابا ،نان .تهران :مدرسه 24 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي خدايي
موضوع محوري :پدر و مادر ،نماز
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل شعرهاي لطيفي است دربارهي استفادهي بهتر از نان خردهها ،اذان و وضو
و نماز ،گوشوارهاي براي مادر ،صبحانه خوردن ،باران باريدن ،نماز خواندن ،بوسهي شيرين مادر،
مهرباني پدر ،قرآن خواندن ،خوابيدن و...

قصههاي شنيدني :آدمبرفي .تهران :مدرسه،1384 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .2ماهوتي ،مهريّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرجان فرساد
موضوع محوري :کار گروهي
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و خواندني از عناصر زمستاني؛ مثل کاله و دستکش و چتر که ميخواهند با
چکيدهّ :
قصه ميافتد تا آدم برفي ساخته شود.
در
اتفاقي
کنند.
درست
برفي
آدم
ديگر
کمک هم
ّ

قصههاي شنيدني :آرزوي روز باراني .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .3مهدوي اصل ،ناهيدّ .
مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :عليرضا گلدوزيان
موضوع محوري :مراقبت از کوچکترها
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب داستاني کوتاه و شيرين دربارهي نگهداري و مراقبت از خواهر و برادر کوچکتر است.
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قصههاي شنيدني :آرزوي قشنگ .تهران :مدرسه،1384 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .4ماهوتي ،مهريّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :انوشه احمدي جم
موضوع محوري :آرزو
قصه
قالب اثرّ :
قصهي زيبا و تخيلي را دربارهي کالهي حصيري که آرزو داشت به دريا برود
چکيده :در اين کتابّ ،
ميخوانيم .يک روز باد تندي آمد و کاله را بلند کرد و روي ماسهها انداخت تا اينکه در پايان ،باد
کاله حصيري را به دريا انداخت .كاله روي موجها باال و پايين ميرفت و خودش را کاله حصيري
دريايي ميدانست.

 .5مولواني ،آليسون .آزاد و صميمي با فرزندان .تهران :دانژه 272 ،1383 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :روابط خوب بين والدين و فرزندان
قالب اثر :كتاب هاي دانش افزايي مربي
چکيده :در اين كتاب تمريناتي به شكل مثبت و كاربردي ،دربارهي برقراري ارتباط خوب والدين
با كودكان نوشته شده است .والدين بايد بتوانند به كودكان خود انگيزه و اعتماد به نفس بدهند و
موفقيت كند .به طور مثال :حرفهاي خودشان را
همچنين ياد بدهند كه كودك چگونه احساس
ّ
بگويند و حرفهاي كودكشان را گوش بدهند تا يك ارتباط خوب و سالم بين آنها ايجاد شود.

 .6بهاري ،نيلوفر .هاچين و واچين بازكن و ببين  :2آشنايي با اعداد .تهران :افق /كتابهاي
فندق 6 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت اعداد
قالب اثر :شعر وسرود
چکيده :در اين کتاب که به صورت شکفتني تهيه شده است و صفحات بعد از باز شدن ،بزرگ
ميشوند ،کودکان با کمک شعر و تصاوير رنگي حيوانات ،با اعداد يک تا ده آشنا ميشوند.
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 .7بهاري ،نيلوفر .هاچين واچين بردار و ببين ( :)1آشنايي با رنگها .تهران :افق /كتابهاي
فندق 6 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت رنگها
قالب اثر :شعر وسرود
چکيده :در اين کتاب که به صورت شکفتني تهيه شده است يعني صفحات بعد از باز شدن بزرگ
ميشوند ،کودکان با کمک شعر و تصاوير رنگي اشياي مختلف همچون گوجهفرنگي ،کفشدوزک،
سيب ،چکمه ،خورشيد ،گل آفتابگردان و ...با رنگهاي قرمز ،زرد ،آبي ،نارنجي و سبز آشنا ميشوند.

 .8مرداني ،مهدي .ترانههاي كودكانه :آشنايي با ميوهها ( .)1تهران :خانه هنر 16 ،1384 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :آتليه خانه هنر
موضوع محوري :شناخت ميوههاي باغ
اليت هاي علمي)
قالب اثر :آزمايش(ف ّع ّ
چکيده :در اين کتاب ،شعرهايي دربارهي ميوههاي باغ نوشته شده است .کودک با خواندن شعرها
ل انگور ،زردآلو ،انار ،پرتقال ،کيوي،
ميوهها و رنگ كردن شكل آنها ،ميوهها را ميشناسد مث 
هندوانه.

قصههاي شنيدني :آقاي هندوانه .تهران :مدرسه،1384 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .9كلهر ،فريباّ .
 11ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ناهيد كاظمي
موضوع محوري :شناخت محيط اطراف کودک
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و شيرين از هندوانهاي را بيان ميکند که از ماشين قل ميخورد
چکيده :اين کتاب ّ
و ميافتد .اتفاقاتي که براي هندوانه رخ ميدهد دوباره او را به ماشين برميگرداند.
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 .10نوروزي قلعه ،وحيده 15 .كتاب كودك :آمادگي براي مدرسه .تهران :مهاجر 60 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
موضوع محوري :آشنايي با چيزهاي دور و بر کودک
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :مجموعهاي از چيزهاي دور و بر کودک مثل لوازم خانه ،کفش ،اسباببازي ،حيوانات،
ميوهها ،اشکال هندسي و ...که کودک بايد آنها را در قالب دستوراتي که به او داده است ،انجام
دهد و در آخر ميتواند آنها را رنگ کند .دستورات کتاب شامل وصل کردن ،پيدا کردن ،اندازهها،
کارتهاي بازي ،سرمشق حروف ،گوش کردن و بيان کردن ،صداي اول کلمات و ...است.

 .11محسني ،احمدرضا .آموزش مفاهيم قرآن كريم به كمك عاليم قراردادي .مشهد:
ضريح آفتاب 108 ،1380 ،ص
قطع :بیاضی
موضوع محوري :آشنايي با چيزهاي دور و بر کودک
قالب اثر :انس با قرآن
چکيده :در این کتاب ،سورههای مبارکهی توحید و حمد به همراه معنی آنها آمده است و كتاب
داراي تصاویری است که کودکان آنها را رنگآمیزی کنند.

قصههاي شنيدني :آواز در مزرعه .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .12اسماعيلي ،مهديّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشته نجفي
موضوع محوري :شناخت صداها
قصه
قالب اثرّ :
قصهي خواندني ،شيرين و جذاب را ميخوانيم در مورد چشمهي کوچولو که
چکيده :در اين کتاب ّ
به مزرعه ميرفت و شاالپ ،شولوپ آواز ميخواند .درخت خوشش آمد باد او را تکان داد و صداها
شدند شاالپ شولوپ ،خشخش و باد پشتسر آنها هاي و هوي کرد .بعد طي ماجرايي حيوانات
ديگر آمدند و گاو و قورباغه و صداها پشت سر هم در مزرعه ميپيچيد و در نهايت باران آمد و
حيوانات به خانههايشان برگشتند فقط چشمه و درخت و باد و قورباغه بودند که نترسيدند و ميگفتند
شاالپ وشولوپ ،خشخشخش ،هاي و هوي ،قور و قور ،قارامب قوروب ،شروشر.
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قصههاي شنيدني :اتوبوس قرمز .تهران :مدرسه،1382 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .13كتبي ،سرورّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :راشين خيريه
موضوع محوري :سرماخوردگي
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه را از زبان اتوبوس بيان ميکند که سرما خورده ،صدايش تغيير
چکيده :اين کتاب ّ
کرده است و در آخر دکتر حال او را خوب ميکند.

 .14يوسف ،ناصر .ارزشهاي زندگي .تهران :افق 344 ،1384 ،ص
قطع :وزيري
تصويرگر :ناهيد لشگري
موضوع محوري :مهارتهاي زندگي
قالب اثر :كتاب هاي دانش افزايي مربي
چکيده :در اين مجموعه که کتاب کار مربيان است ،ده ارزش زندگي؛ يعني شادي ،صلح ،احترام،
اليتهايي
مسئوليت ،همکاري ،راستي ،سادگي ،فروتني ،بردباري و ديگرپذيري و آزادي به کمک ف ّع ّ
قصه ،شعر و ...کودکان آموزش داده ميشود .هدف طراحان از تأليف کتاب ،اين است که
چون بازيّ ،
کودک را در کشف و شناخت گنجهاي دروني خودياري کنند .قابل ذکر است که کتاب مجموعهي
ده جلدي است که در يک مجلد فراهم آمده است و در هر جلد به يک ارزش زندگي پرداخته شده
است.
 .15پروان ،احمد .ارزشيابي كار كودك (واحد كارهاي :بهار ،گياهان ،آب و ارتباط
جمعي) .تهران :ابوعطا 34 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :آشنايي با فصل بهار ،ارتباط جمعي
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :اين کتاب ،تصاوير و اشعاري دربارهي عيد نوروز ،تغييرات فصل بهار ،نحوهي کاشت گياه،
اجزاي مختلف گياه ،رنگ ميوهها ،مراحل تهيهي نان ،کاربرد درخت ،چرخهي آب ،وسايل ارتباط
جمعي و ...را دربردارد .کودک با خواندن شعرهاي کتاب و رنگآميزي تصاوير ،به هم وصل کردن
يا بريدن آنها با مفاهيم مذکور بهتر آشنا ميشود.
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 .16پروان ،احمد و [...ديگران] .ارزشيابي كار كودك (واحد كارهاي زمستان :انسان،
ايران،جانوران) .تهران :ابوعطا 36 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :آشنايي با فصلزمستان ،اندامهاي بدن ،ایران ،جانوران
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :اشعار و تصاوير اين کتاب دربارهي زمستان ،وسايل گرمازا ،پوشاک فصل زمستان ،اندامها
و نقش اجزاي بدن ،ايران و استانهاي مختلف ،اتفاقات ماه بهمن ،لباسهاي محلي ايران ،نحوهي
زندگي حيوانات ،موارد استفاده از جانوران ،مراحل تکامل قورباغه و ...است .کودکان با خواندن اشعار
و رنگآميزي تصاوير ،کامل کردن ،وصل کردن يا برش دادن آنها با مطالب مذکور بهتر آشنا
ميشوند.

 .17نيكطلب ،بابك و [...ديگران] .ترانههاي خانه :از آسمون تا اينجا .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 32 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :شناخت خدا و آفريدههاي او
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب مجموعه شعر در ارتباط با شناخت خداوند و آفريدههاي او به زبان ساده و
کودکانه است عنوانهاي آن عبارتاند از :تو آفريدي ،باغ قشنگ ،يه وقت ميشديد نوه ،خداي
ما ،هديه ،خواب من ،جاي خدا ،کي ياد داده ،خدا کجاس؟ از آسمون تا اينجا ،سکهها و چه رنگي.

 .18رمزي ،الكس /هامفري ،پل .از تخم تا قورباغه .شهرام رجبزاده تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 32 ،1386 ،ص
قطع :وزيري
تصويرگر :سارا يانگ
موضوع محوري :کشف کردن
قصه
قالب اثرّ :
قصهي زندگي قورباغه آشنا ميشويم و ميخوانيم که چگونه کودکي تخم
چکيده :در اين کتاب با ّ
قورباغهها را از برکه جمع ميکند و داخل شيشه ميريزد؛ بعد از چند هفته ،تخم تبديل به نوزاد
قورباغه ميشود و در پايان ميبينيم که يک قورباغهي بالغ ميشود.
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 .19رنجبر منجيلي ،زهره .اشعار كودكانه .مشهد :شاملو 240 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :مسائل ديني و تربيتي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب مجموعهاي از اشعار کودکانه در ارتباط با خداشناسي ،پيامبر شناسي ،امام
شناسي ،فروع دين ،انقالب ،افراد خانواده ،تولدت مبارک ،مشاغل ،عاليم رانندگي ،فصلها ،ميوهها،
حيوانات اهلي و وحشي ،صداها ،بهداشت ،مواد غذايي ،وسايل مدرسه ،بازي ،طبيعت ،اشيا ،کودکان،
ايام هفته ،اعداد ،کتاب خوب ،اعضاي بدن و مربي را در بيست و هفت فصل به منظور آشنايي
کودکان با مسائل ديني و تربيتي سروده شده است.

 .20ازوپ .افسانههاي شيرين ازوپ (جلد سوم)مورچه و ملخ .زهرا سعيدبهر تهران:
فرشتگان 4 ،1386 ،ج ص
قطع :خشتي
تصويرگر:جيلگيل
موضوع محوري :پندهاي اخالقي
قصه
قالب اثرّ :
قصهها و افسانههايي کوتاه و شيرين ميخوانيم دربارهي موشها و راسوها،
چکيده :در اين کتاب ّ
چگونگي نجات آنها از دست راسوها ،مورچه و ملخ و ذخيرهي غذا براي زمستان ،گاو و قورباغهها
قصهي ژوبيتر و ميمون را ميخوانيم که بايد زيباترين بچه را انتخاب
و اندازهي آنها .در آخر نيز ّ
ميکرد.

قصههاي مزرعه :االغ گرسنه .حسين فتاحي تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،
 .21ايمري ،هيترّ .
 16 ،1385ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :گرسنگي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و جذابي را ميخوانيم دربارهي االغ مزرعهي خانواده «بوت».
چکيده :در اين کتاب ّ
االغ که هميشه گرسنه بود در يک گردش ،کاله خانمي را که گل داشت برداشت تا بخورد و خانم
ناراحت شد .طي ماجرايي خانم سوار گاري شد که به پشت االغ وصل بود و مسابقه داد .جايزهي
خانم يک کاله گلدار بود.
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 .22قاسمنيا ،شكوه .ماجراهاي عمو و امير :الو الو عمو سالم .تهران :كتابهاي ارغواني،1385 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ليال زرافشاني و [...ديگران]
موضوع محوري :الوالو عمو سالم
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در مجموعه کتابهاي «عمو و امير» با استفاده از دو چهرهي آشناي تلويزيوني کودکان
(عمو پورنگ و امير محمد) بعضي از شطينتهاي کودکانه مثل باال رفتن از درخت و ...را با زبان
شعر به کودکان ياد ميدهد.

 .23مكگرات ،باب .اوه! ببخشيد .هومن فوالقلم تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك/
طبيب 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :مهارتهاي اجتماعي
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اين كتاب ،با استفاده از جمالت تأكيدي ،مهارت در رفتارهاي اجتماعي مانند آداب غذا
خوردن ،بازيكردن ،كمك كردن به پدر و مادر در خانه ،و ...به كودكان آموخته ميشود.

 .24سوتهيف ،والديمير .اين چه جور پرندهايست؟ .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي
پرستو 16 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
قصه
*قالب اثرّ :
قصهاي شيرين ميخوانيم دربارهي غازي که نادان بود و به همه حسادت
چکيده :در اين کتاب ّ
ميکرد .يک روز قو را ديد و گفت گردنت قشنگ است با من عوض کن .بعد مرغ سقا را ديد و
منقارش را با منقار خودش عوض کرد و همينطور پاها و دمش را عوض کرد و شد يه حيوان
عجيب و غريب .اما اتفاقاتي افتاد که پشيمان شد و گردن و منقار و ...را به حيوانات ديگر پس داد و
هيچ وقت به کسي حسادت نکرد.
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 .25مينرز ،چري جي .با هم بودن را ياد بگيريم  :4با ادب و مهربان باشيم .فرزانه كريمي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرديت جانسون
موضوع محوري :مهارتهاي اجتماعي
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اين كتاب ،با استفاده از جمالت ساده و قابل فهم كودكان سعي شده تا به كودكان نشان
دهد كه براي هر رفتاري چه نوع كلماتي را بهكار ببرند تا در اجتماع مقبول باشند .در پايان كتاب
اليتهايي براي اينگونه رفتارهاي محبتآميز طراحي شده تا مربيان يا والدين جهت پرورش و
ف ّع ّ
رشد اين مهارتها از آنها استفاده كنند.

 .26رحماندوست ،مصطفي .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :با چي ببرم؟ با چي بيارم؟.
تهران :مدرسه 11 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ليسا جميله برجسته
موضوع محوري :آشنايي کودک با محيط اطراف
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب شعري بلند و خواندني دربارهي اينکه چگونه موش توانست از دست جغد
راحت شود و ماجرايي که در اين شعر رخ ميدهد و در حقيقت ارتباط هر چيزي را با چيز ديگر در
اين شعر بيان ميکند.

قصههاي شنيدني :با درخت ،مامان بازي كردم .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .27كتبي ،سرورّ .
مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شراره خسرواني
موضوع محوري :آشنايي با محيط اطراف کودک
قصه
قالب اثرّ :
قصهي يک صفحهاي با تصوير زيبا با موضوعات پروانهي قلقلکي ،با
چکيده :در اين کتابّ 7 ،
درخت مامان بازي کردم ،ليلي بازي ،شنل قرمزي ،لباس کوچه ،بازي بهار ،وقت خواب چاپ شده
است.
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قصههاي شنيدني :با صداي زنبور .تهران :مدرسه،1381 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .28كتبي ،سرورّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشته نجفي
موضوع محوري :شناخت انواع صداها
قصه
قالب اثرّ :
قصهي جذاب و خواندني است دربارهي رويا دختري که صداي وزوز زنبور را ميشنود و
چکيدهّ :
بدنبال صدا ميرود .اما بعد صداهاي مختلفي مثل قارقار کالغ ،زينگزينگ تلفن ،جيرجير جيرجيرک
قصه ،در بازي عمو زنجير باف بچهها صداي زنبور؛ يعني وزوز را درميآورند.
و ...را ميشنود .در پايان ّ

 .29مينرز ،چري جي .علم در عمل با هم بودن را ياد بگيريم  :9با گفت و گو مشكل را حل
كنيم .فرزانه كريمي تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرديت جانسون
موضوع محوري :رفتار مسالمتآميز
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :اين کتاب داستان کودکي است که ياد ميگيرد موقع ايجاد مشکل چه نوع رفتاري از
خود نشان دهد و اگر با نظر ديگران موافق نيست چگونه آن را اعالم کند تا ناراحتي ايجاد نشود.
اگر هم ناراحتي ايجاد شد چگونه مشکلش را حل کند و ....در پايان کتاب روشهايي جهت تقويت
روحيهي گفتوگو و حل مشکل در کودکان بيان شده که بزرگترها با استفاده از آنها ميتوانند به
نتيجهي بهتري دست يابند.
 .30مينرز ،چري جي .با هم بودن را ياد بگيريم  :8با يكديگر همدلي كنيم .فرزانه كريمي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرديت جانسون
موضوع محوري :همدلي
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اين کتاب احساسات کودکي عنوان شده که در شرايط مختلف احساسات متفاوتي
دارد مث ً
ال اگر کسي را ناراحت ببيند خودش را جاي او قرار ميدهد تا بهتر درکش کند .يا با ديدن
خوشحالي دوستش او نيز حس خوبي دارد و يا ...در پايان کتاب جهت تقويت حس همدردي با
اليتهايي در قالب بازي ،نقاشي و نمايش طراحي شده که اجراي آن براي کودکان بسيار
ديگران ف ّع ّ
جذاب خواهد بود.
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بچههاي دنيا :بابا تو بهتريني .تهران :افق /كتابهاي فندق،
 .31كشاورز ،ناصر .نيني داينا و ّ
 84 ،1384ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :بابا
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شعرهايي خواندني و کوتاه و شيرين دربارهي پدر را در بر دارد با عنوانهايي مثل
بازي با بابا ،کتاب خواندن بابا ،خنديدن ،ناز کردن و...

 .32هاوات ،ايرن .آدمهاي زيادهرو  :4بابي كه زيادي پز ميداد .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مايكل دبور
موضوع محوري :غرور بيجا
قصه
قالب اثرّ :
قصهي زيبايي ميخوانيم ،در بارهي «بابي» پسري که دوست داشت پز
چکيده :در اين کتاب ّ
بدهد .او ميگفت من از همه بهتر شيرجه ميزنم ،اما در مسابقه دومشد .يا ميگفت صداي من
قصه ،طي ماجرايي ،پدر به بابي
از همه بلندتر است ،اما باز هم در مسابقه دو م شد و ...در پايان ّ
ميگويد تو مجبور نيستي بهترين باشي ،ولي پسر خيلي خوب و بهتري هستي .بابي حس ميکند
که دارد بزرگ ميشود.
 .33ابراهيمي ،جعفر .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :باد و ابر و باران .تهران :مدرسه،
 12 ،1385ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ملكيا سعيدا
موضوع محوري :شناخت محيط کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل شعرهايي زيبا و خواندني است با موضوعات باد ،قاشق ،موش ،شام ،ابر،
باران ،روز مادر ،شرشر باران در ناودان و ايران .اين شعرها کودک را بيشتر با محيط خود آشنا ميکند
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 .34منينگ ،مايك .بهبهبه ،چه روزي! :بازي در آفتاب .افسانه شعباننژاد تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :آشنايي با روزهاي متفاوت
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب داستان سفر در يک روز آفتابي در قالب شعري زيبا سروده شده است .شعر
دربارهي خانوادهاي است که در يک روز آفتابي براي گردش و بازي به کنار ساحل ميروند.

 .35منينگ ،مايك .بهبهبه ،چه روزي! :بازي در باران .افسانه شعباننژاد تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :آشنايي با روزهاي متفاوت
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب داستان بازي در يک روز باراني در قالب شعري زيبا سروده شده است .شعر
دربارهي پسربچهاي است که در يک روز باراني همراه پدرش براي گردش و بازي در باران به
بيرون از خانه ميروند.

قصههاي شنيدني :بازي ماه و ستاره .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .36ايبد ،طاهرهّ .
 11 ،1384ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشته نجفي
موضوع محوري :بيحوصلگي
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي شيرين و جذاب است دربارهي ستارهي کوچولويي که حوصلهاش سر
چکيده :اين کتاب ّ
رفته و اخمهايش در هم بود .مامان ماه سعي ميکند که با ستاره کوچولويش بازي کند و بازيهاي
متفاوتي انجام ميدهند و در آخر ماه گهواره ميشود و ستاره کوچولو در حالي که خسته شده است
توي گهواره خوابش ميبرد.
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 .37كشاورز ،ناصر .من حس ميكنم :بازي ميكنم .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،1386 ،
 12ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :حرکت کردن
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل شعرهايي زيبا و خواندني است دربارهي حرکات دست و پاي کودک،
راه افتادن چهاردست و پا ،پريدن و جستوخيز کردن مثل خرگوش ،تکان دادن دست و پاها مثل
رقصيدن ،تند تند راه رفتن ،سرخوردن و خم شدن.

اليتهاي حركتي مناسب براي كودكان  3تا
 .38موسسهي هيومن كينتيك .بازي و تفريح :ف ّع ّ
 5ساله .جواد آزمون /ماندانا آجودان گرگاني تهران :مدرسه 100 ،1385 ،ص
قطع :بياضي
موضوع محوري :ورزش براي کودکان
قالب اثر :بازي
چکيده :در اين کتاب روشهاي آسان براي کمک به کودکان سه تا پنج ساله به منظور تمرين و
بهبود مهارتهاي اساسي حرکتي عرضه شده است تا بتوانند مهارتها را در قالب بازي اجرا کنند و
ضمن کسب لذت براي شرکت در ورزشها آماده شوند .مطالب کتاب در قالب چهل کارت آموزشي
اليت ،آسان
اليت ،نکتههاي ايمني ،ارتقاي سطح و کيفيت ف ّع ّ
تهيه شده است در هر بازي نوع ف ّع ّ
اليت ،وسايل مورد نياز ،چگونگي بهتر بازي کردن ،توصيههايي براي راهنما
کردن و دشوار کردن ف ّع ّ
و نحوهي اجراي آن درج شده است.
اليتهاي حركتي مناسب براي كودكان  5تا
 .39موسسهي هيومن كينتيك .بازي و ورزش :ف ّع ّ
 7ساله .جواد آزمون /ماندانا آجودان گرگاني تهران :مدرسه 100 ،1385 ،ص
قطع :بياضي
اليتهاي حرکتي
ع
ف
محوري:
موضوع
ّ ّ
قالب اثر :بازي
اليتهاي مطرح شده در برنامهي اين کتاب در حالي که کودکان پنج تا هفت ساله را
چکيده :ف ّع ّ
به بازيهاي سرگرمکننده و لذتبخش دعوت ميکند ،به تمرين و پيشرفت مهارتهاي ورزشي
پايه ،توجه خاصي دارد .مطالب کتاب در قالب چهل کارت مصور رنگي تهيه شده و در آن نام بازي،
اليت ،وسايل
اليت ،آسان و دشوار کردن ف ّع ّ
نحوهي اجرا ،نکتههاي ايمني ،ارتقاي سطح و کيفيت ف ّع ّ
مورد نياز ،چگونه بهتر بازي کردن و توصيهاي براي راهنما آمده است.
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 .40قاسمنيا ،شكوه .نيني كتاب :بازيها جورواجورند .تهران :پيدايش 12 ،1386 ،ص
قطع :بياضي
تصويرگر :عطيه سهرابي
موضوع محوري :مهارتهاي بازي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب با شعرهايي ساده و کودکانه ،خواندني و شيرين دربارهي بازيها قايم باشک،
وسطي ،گل يا پوچ ،کالغ پر و گرگم به هوا را به کودک ياد ميدهد.

 .41سيف زرگر نائيج ،مريم .بازيهاي استداللي .تهران :آريا زمين 61 ،1386 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :بازيهاي رياضي
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :در اين كتاب ،با توجه به مفاهيم رياضي قابل درك براي كودكان  6-8سال ،مطالبي در
قالب بازي ،از آسان به مشكل طراحي شده است .به اين ترتيب با تكميل طرحها و رنگآميزي
و بازي و سرگرمي ،به باال بردن قدرت استدالل و منطق كودكان قبل از ورود به مدرسه كمك
خواهد شد.

 .42رحماندوست ،مصطفي .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :بازيهاي پنج انگشت.
تهران :مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :عليرضا گلدوزيان
موضوع محوري :بازي با پنج انگشت دست
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :در اين کتاب شعرهايي زيبا براي پنج انگشت نوشته شده است .هر يک از اين انگشتان
داراي شخصيت هستند و حرفهايي را در قالب شعر ميگويند.
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 .43سبحاني ،فرشته .بازيهاي مشاركتي .تهران :آموزش 24 ،1384 ،ص
قطع :رقعي
موضوع محوري :آشنايي با انواع بازيها
قالب اثر :بازي
چکيده :در اين کتاب با مجموعه بازيهايي آشنا ميشويم که در اين بازيها نه تنها با کودکان
بازي ميکنيم بلکه ضمن لذت بردن از بازي ،برخي از مهارتهاي کودک نيز تقويت ميشوند .مثل
تمرکز حواس ،سرعت عمل ،تحرک ،اجتماعي شدن ،همکاري ،مشورت ،پرورش خالقيت ،آموزش
اعداد .باال رفتن دايره لغات کودکان ،حل مسئله و....

 .44كشاورز ،ناصر .بال باليهاي بال بالي .تهران :تولد 8 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :سفر به فضا
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتابحاوي داستاني دربارهي سفر به فضاست که در قالب شعري زيبا و خيالانگيز
سروده شده است .کودکي سوار بر سفينهاي فضايي به سفري ميان کهکشان ميرود و با
شگفتيهاي فضا آشنا ميشود.

 .45شعباننژاد ،افسانه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :بام مهربان .تهران :مدرسه،1384 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :رعنا جمالي
موضوع محوري :شناخت چيزهاي دور و بر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کوتاه پيرامون محيط کودک با عنوانهاي من و بابا ،بشقاب پرنده،
يک دختر اخمو ،رنگين کمان ،کوه بزرگ ،کودکستان ما ،قطار ،با ِم مهربان و خواهر کوچولو نوشته
شده است.
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 .46هاركردار ،ليزا .باني خرگوشه .پروانه محمدي اصفهان :نوشته 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :دبورا كالوين بورگو
موضوع محوري :کمک و همکاري
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيريني را ميخوانيم دربارهي باني خرگوشه که ميخواهد برود
چکيده :در اين کتاب ّ
مزرعه هويج جمع کند و غذا درست کند .دوستانش ميخواهند به او کمک کنند مثل موش کور،
قورباغه و الکپشت ،ولي خرگوشه ميگويد خودش بزرگ شده است و ميتواند تنها به مزرعه برود.
اما طي ماجرايي خرگوشه متوجه ميشود که دوستانش با وجود آنکه بزرگ شده است ميتوانند
به او کمک کنند.

 .47تيرداد ،ر.م .ببين چه نرمه موهام .تهران :تولد 10 ،1384 ،ص
قطع :بياضي
موضوع محوري :حس المسه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کوتاه ،زيبا و خواندني براي کودکان نوشته شده است .شعرها
دربارهي پوست حيواناتي مانند خرگوش ،خروس ،فيل و ...است .کودک هم شعرهاي کتاب را
ميخواند و هم از حس المسهي خود استفاده ميکند.

 .48شوشن ،بت .بپر بغلم .مهروش طهوري تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت محيط اطراف و حيوانات
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب داستاني شيرين و کوتاه دربارهي پسري است که دوست دارد حيوانات را بغل
کند؛ اما متوجه ميشود که بهتر است خرس عروسکياش را بغل کند.

دورهي پيشدبستانی 33 1
 .49شي جي او ،اوتانابه .بپوش تا برويم ....معين مهدوي تهران :سازوكار 24 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ياسواو اوتومو
موضوع محوري :مهارتهاي فردي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي خرسي را ميخوانيم که ميخواهد به جايي برود ،اما نميداند که
چکيده :در اين کتاب ّ
پيراهن و شلوار ،کفش و کاله مربوط به کدام اندام بدنش است و چهطور بپوشد .سپس ياد ميگيرد
که هركدام را درست به تن خود كند .کفشهايش را ميپوشد ،کالهش را روي سرش ميگذارد.
حال او آماده است ،به جايي که ميخواهد برود.

 .50بريتا ،دلبروك .بچرخان ،بگردان ،بياموز .مسلم قاسمي تهران :تاريخ و فرهنگ ،1383 ،ص
قطع :پالتویی
تصويرگر :مارليك پايكرت
موضوع محوري :سرگرمي
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
اليتهاي معمايي براي کودک نوشته شده است با
چکيده :در اين کتاب مجموعهاي از ف ّع ّ
اليتها
ع
ف
دهد.
انجام
را
آن
کودک
و
بخوانند
کودک
براي
دستورالعمل و کليد معما که بزرگترها بايد
ّ ّ
شامل معما ،نکتههاي خندهدار و سرگرمکننده است.

بچهها خطر .تهران :مهاجر 24 ،1382 ،ص
 .51ذوالفقاري ،علي /آزاد ،مّ .
قطع :وزیری
موضوع محوري :ايمني
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
قصههاي تصويري با موضوعات اجسام خطرناک مثل قيچي ،چرخ خياطي،
چکيده :اين کتاب ّ
کبريت ،پشت بام ،توپ بازي در اطاق ،برق ،آتش ،استخر ،رودخانه ،چرخ گوشت ،گاز خوراکپزي،
هل دادن از جاهاي بلند ،باال رفتن از درخت ...را در قالب کميک استريپ بيان کرده است.
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بچهها سالمتي .تهران :مهاجر 24 ،1382 ،ص
 .52ذوالفقاري ،علي /آزاد ،مّ .
قطع :وزیری
موضوع محوري :رعايت اصول بهداشت
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
قصههاي تصويري را در قالب کميک استريپ بيان کرده است .موضوعات
چکيده :اين کتاب ّ
آن عبارتاند از :ليوان شخصي ،مسواک شخصي ،حوله شخصي ،بهداشت دندان ،ناخن ،خواب،
زباله ،شستن دست ،مسواک زدن ،پرخوري ،آب خوردن ،مراقبت از دندان ،آلودگي مواد غذايي،
نظم ،بهداشت مو ،بستن بند کفش ،شستن ميوهها ،مراقبت از چشمها ،حمام ،لباس مناسب فصل،
ورزش و...

بچهها فكر كنيد و تعريف كنيد .تهران :مهاجر 24 ،1382 ،ص
 .53ذوالفقاري ،علي /آزاد ،مّ .
قطع :وزیری
موضوع محوري :پرورش قدرت تخيل و خالقيت
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
قصههايي را با موضوعات مختلف ،که کودک آنها را ببيند ،حدس بزند و بتواند
چکيده :اين کتاب ّ
موضوع آنها را تعريف کند ،در قالب کميک استريپ بيان ميکند.

بچهي زمين .تهران :مدرسه،
قصههاي شنيدنيّ :
قصههاي خواندنيّ ،
 .54رحماندوست ،مصطفيّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :گلبرگ كياني
موضوع محوري :شناخت دنياي اطراف
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب داستاني کوتاه و شيرين دربارهي دانهاي است که در دل خاک قرار دارد؛ اما
ميترسد جوانه بزند .در آخر ترسش ميريزيد و به يک بوته تبديل ميشود.
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 .55خدادوست ،احمد .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :برگ راننده .تهران :مدرسه،1382 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مهرآفرين كشاورز
موضوع محوري :شناخت چيزهاي دور و بر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
برگ
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني با موضوعات :مادرم ايران ،پولک برفِ ،
راننده ،زيارت ،از همه کوچکتر ،از گلها زيباتر ،الاليي گل و لطف ًا ببخشيد نوشته شده است.

بچههاي جورواجور :بزرگ ،كوچك ،زياد ،كم .ناصر كشاورز تهران:
 .56لئونارد ،مارسياّ .
قدياني،كتابهاي بنفشه 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :تضادها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي زيبا و خواندني دربارهي تضادها ميخوانيم؛ مثل کم و زياد ،برو،
بايست؛ کوچک ،بزرگ؛ آره ،نه؛ سياه و سفيد؛ جلو ،عقب؛ اول ،آخر.

 .57مينرز ،چري جي .با هم بودن را ياد بگيريم  :5بكوشيم و ادامه دهيم .فرزانه كريمي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرديت جانسون
موضوع محوري :مهارتهاي زندگي
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :موضوع اين کتاب درمورد کودکي است که دوست دارد خيلي کارها انجام دهد .بعضي
از کارها آسان است و بعضي از آنها سخت و مشکل است و نياز به تمرين بيشتر دارد .کودک،
براي انجام کارهاي سخت ،کارهايي ساده و کودکاني برميگزيند و با پشتکار خود به موفقيتهاي
شيرين دست مييابد.
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 .58كشاورز،ناصر .بگو كيام ()1؟ .تهران :تولد 6 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
موضوع محوري :شناخت پرندگان
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در يکمين شماره از مجموعهي «بگو کيام» که با تصاوير برجسته همراه است کودکان
به کمک شعر با شکل ظاهري ،نوع غذا و محل زندگي پرندگاني چون پليکان ،کالغ ،جغد ،عقاب
و لکلک آشنا ميشوند.

 .59كشاورز،ناصر .بگو كيام ()2؟ .تهران :تولد 6 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
موضوع محوري :شناخت حيوانات دريايي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :دومين شماره از مجموعهي «بگو کيام» که با تصاوير برجسته همراه است اشعاري
دربارهي شکل ظاهري ،محل زندگي و چگونگي حرکت شير دريايي ،نهنگ ،الکپشت دريايي،
دلفين و پنگوئن را در بر دارد.

 .60كشاورز،ناصر .بگو كيام ()3؟ .تهران :تولد 6 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
موضوع محوري :شناخت حيوانات اهلي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در سومين شماره از مجموعهي «بگو کيام» که با تصاوير برجسته همراه است کودکان
به کمک شعر با شکل ظاهري ،محل زندگي و اهميت حيوانات اهلي مثل بز ،بره ،سگ ،گاو و
اسب آشنا ميشوند.
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 .61كشاورز،ناصر .بگو كيام ()4؟ .تهران :تولد 6 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
موضوع محوري :شناخت حيوانات وحشي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در چهارمين شماره از مجموعهي «بگو کيام» که با تصاوير برجسته و رنگي همراه است،
کودکان با زبان شعر و نام ،شکل ظاهري ،محل زندگي و نوع تغذيهي گوزن ،فيل ،ميمون ،خرگوش
و کرگدن آشنا ميشوند

 .62كشاورز،ناصر .بگو كيام ()5؟ .تهران :تولد 6 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
موضوع محوري :شناخت حيوانات وحشي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب از مجموعهي «بگو کيام» که با تصاوير رنگي و برجسته همراه است
کودکان با شکل ظاهري ،محل زندگي ،نوع تغذيهي برخي حيوانات وحشي؛ همچون تمساح ،شير،
مار ،خرس و پلنگ آشنا ميشوند.

 .63كشاورز،ناصر .بگو كيام ()6؟ .تهران :تولد 6 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سياوش ذوالفقاريان
موضوع محوري :شناخت حيوانات وحشي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در ششمين شماره از مجموعهي «بگو کيام» به کمک تصاوير برجسته و رنگي کودکان
با زبان شعر با شکل ظاهري ،محل زندگي ،نوع تغذيهو صداي گربه ،االغ ،شتر ،خروس و مرغ
آشنا ميشوند.
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قصههاي شنيدني :بوي باران .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .64يوسفي ،محمدرضاّ .
 12 ،1381ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مجيد ذاكري
موضوع محوري :انتظار باران
قصه
قالب اثرّ :
قصهي تخيلي دربارهي مردم يک آبادي است که منتظر باران هستند و از قورباغهها
چکيده :اين ّ
سراغ ابر و باد و باران را ميگيرند و طي ماجرايي قورباغهها به مردم آبادي ميگويند که باران در راه
است .سپس زمينهايشان آبياري ميشود و همه خوشحال ميشوند.

قصههاي شنيدني :بوي خوب .تهران :مدرسه،1381 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .65كتبي ،سرورّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فريبا بندي
موضوع محوري :شناخت انواع بوها
قصه
قالب اثرّ :
قصه حس کرده
قصهاي کوتاه و جذاب و خواندني دربارهي بوي خوبي که نگين دختر ّ
چکيدهّ :
است و به دنبال آن ميرود .در پايان آن بو را در اتاق مادر مييابد ،مادر عطر و بوي خوبي دارد و
در حال نماز است.

قصههاي شنيدني :بوي خوشمزه .تهران :مدرسه،1384 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .66جعفري ،اللهّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نرگس دالوري
موضوع محوري :حس بويايي
قصه
قالب اثرّ :
قصه ،مورچهي قرمز بوي دلپذيري را حس ميکند و به دنبال بو ميرود تا آن را
چکيده :در اين ّ
قصه رخ ميدهد که مورچه قرمزه به بوي دلپذير ميرسد.
پيدا کند .اتفاقي در ّ
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 .67قاسمنيا ،شكوه .شعرهاي شيرين براي بچهها  :7به خاطر خروسه .تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 16 ،1377 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نيلوفر ميرمحمدي
موضوع محوري :شعر
قالب اثر :شعر و سرود
ي با موضوعات مختلفي مانند :کاله قرمز ،دامن چين
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کوتاه و خواندن 
چيني ،آرزو ،چتري و ...سروده شده است.

 .68ويلمز ،مو .به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند! .زهرا احمدي تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مو ويلمز
موضوع محوري :قاطعيت
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب به منظور پرورش «نه گفتن» و قاطعيت در کودکان فراهم شده است .رانندهي
اتوبوسي از مخاطب کتاب ميخواهد تا زماني که او برنگشته به کبوتر اجازه ندهد سوار اتوبوس شود
و آن را براند .کبوتر خيلي اصرار ميکند؛ اما به او اجازه داده نميشود.

 .69روكا ،نورا .فصلها :بهار .سارا آرين مهر تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب،
 36 ،1385ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :فصل پاييز
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :در اين كتاب ،كودكان با تغيير دما در فصل بهار ،آب شدن برفها ،بلند شدن روزها و
كوتاهشدن شبها و ...آشنا ميشوند .همچنين رشد گياهان ،كوچ پرستوها ،تولد نوزادان حيوانات و
اليتهايي جهت
مراسم نوروز در اين فصل نيز مورد توجه قرار ميگيرد .در قسمت پاياني كتاب ،ف ّع ّ
استفاده كودكان طراحي گرديده ،مانند :كاردستي ،آزمايش رشد گياهان ،رنگكردن تخممرغ ،و...
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 .70سيدري ،سيونا .مجموعهي  4جلدي :بياييد نگاه كنيم به چشمها ،دهانها،
دستها،پاها (در يك مجلد) .حسين فتاحي تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 64 ،1384 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :شيال نوبل
موضوع محوري :شناخت اندامهاي بدن
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :اين کتاب در قالب نوشتههاي کوتاه به بيان اهميت هر کدام از قسمتهاي بدن مانند
چشم ،دهان ،دستها و پاها پرداخته است .هر قسمت شامل اطالعاتي دربارهي جانوراني است که
يک عضو و حس در آنها قويتر است؛ براي مثال عقاب و ...در ديدن؛ سنجاب و ...در دهان؛ موش
کور و ...در دستها؛ فيل و ...در پاها.

 .71محمدي حسينينژاد ،ليدا .پا به پاي كودك خود .تهران :افق /مبتكران 128 ،1383 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :روشهاي تربيتي مطلوب
قالب اثر :كتاب هاي دانش افزايي مربي
چکيده :اين کتاب موضوعات تربيتي را به بهترين و آسانترين روش براي والدين و مربيان بيان
ميکند که شامل نقش والدين ،مراحل رشد کودک ،تغذيه ،سخن گفتن ،مهارتهاي نگهداري از
قوخوي کودک است.
کودک ،بازي و خل 

 .72وينترس ،جانت .پادشاه كاپري .تينا حميدي تهران :قطره 32 ،1383 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :خسيس بودن
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :در اين کتاب افسانهاي شيرين ميخوانيم دربارهي پادشاه کاپري که خيلي خسيس بود و
آرزو داشت دو دهان داشته باشد تا بيشتر بخورد و به فکر مردم فقير نبود .طي ماجرايي لباسهاي
پادشاه حين غذا خوردن کثيف ميشود .او فکر ميکند اگر لباسهايش را در بياورد و روي طناب
بيندازد تميز ميشود ،اما همان موقع باد ميآيد و تمام لباسهايش را به خانهي خانم رختشو ميبرد.
در پايان خانم رختشو با پادشاه ازدواج ميکند و ملکهي آن سرزمين ميشود.
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 . .73پافپاف بچه سگي كه گربه شد .مصطفي ر ّزاقي تهران :بين المللي حافظ،1385 ،
 36ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :هر کسي در جاي خودش
قصه
قالب اثرّ :
قصهي سگي به نام پافپاف را ميخوانيم .او براي پيدا کردن غذا به خانهي
چکيده :در اين کتاب ّ
مادربزرگ ميرود .در آنجا يک عالمه گربه است .او براي ماندن در آنجا و غذا خوردن ،مجبور
است مثل گربهها شود و کارهاي گربه را انجام دهد .اما طي ماجرايي سگ دوباره واقواق ميکند
و ميفهمد که بايد همان سگ بماند؛ يعني در جاي خودش باشد.

 .74سي دري ،سيمونا .بياييد نگاه كنيم به :پاها .حسين فتاحي تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،
 16 ،1384ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شيال نوبل
موضوع محوري :شناخت پاها
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در چهارمين شماره از مجموعهي بياييد نگاه كنيم به ،به کمک تصاوير و جملههاي ساده و
کوتاه شکل و اندازهي پاي انسان ،فيل ،اسب ،شتر ،چنگال پرندهها ،پاهاي پردهدار و پهن پالتيپوس
و مامولک به کودکان آموزش داده ميشود.

 .75روكا ،نورا .فصلها :پاييز .سارا آرين مهر تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب،
 36 ،1385ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت فصل پاييز
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :در اين كتاب ،كودكان به تغييرات دما در فصل پاييز و تأثيرات آن بر طبيعت و زندگي
اليتهايي اجرايي مانند آشپزي كاردستي براي
انسان و گياه و حيوان توجه ميكند .در ادامه كتاب ف ّع ّ
كودكان طراحي شده است.
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 .76شعباننژاد ،افسانه .كي آمد؟ كي در زد؟ :پاييز .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،1386 ،
 12ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :فصل (پاييز)
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب فصل پاييز و ويژگيهاي آن نظير رنگ طبيعت ،ميوهها و ...در قالب شعر با
بياني ساده و کودکانه سروده شدهاند.

 .77يزدانيانپور ،اميرحسين /حاجيتقي تهراني ،فاطمه .بازي با دايرههاي كاغذي :پرندگان.
تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 24 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :اريگامي
قالب اثر :بازي
چکيده :در اين کتاب ،به کمک اشکال هندسي ،کاردستيهايي به شکل پرندگان ساخته شده است.

 .78كشاورز ،ناصر .ترانههاي ميميني و ماماني :پرنده رو درخته مينيني شده شلخته.
تهران :افق /كتابهاي فندق 24 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :دقت ،نظم
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب ،از سلسله کتابهاي «ترانههاي ميميني و ماماني» کودکان به زبان شعر
ميميني آشنا ميشوند که وسايلش را زمين ميريزد .پدربزرگ و مادربزرگش به خانهي آنها
ميآيند .وقتي پدربزرگ به اتاق ميميني ميرود ،ماشين ميميني زيرپاي او ميماند و پايش سر
ميخورد .ميميني از پدربزرگ معذرت ميخواهد و قول ميدهد که وسايلش را جمع کند.
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 .79طبسي ،عديله /غايبي مهماندوست ،مح ّمدرضا .پرورش مهارتهاي رياضي ويژهي
پيش از دبستان .تهران :منشور دانش 86 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :شيرين رستگارمقدم
موضوع محوري :مهارتهاي زندگي
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :در این کتاب ،فعالیتهایی برای آمادگی کودک قبل از رفتن به مدرسه نوشته است که
هدف آن آشنایی کودک با مفاهیم پایه مثل زیر ،رو -باال و پایین -جلو و پشت -بیرون و داخل –
درک مفهوم عدد  5 ،4 ،3 ،2 ،1خط راست ،باز و بسته -چپ و راست ،بزرگ و کوچک – سبک و
سنگین و ...میباشد .کودک با تمرینهایی میتواند آنها را یاد بگیرد.

 .80طبسي ،عديله /غايبي مهمان دوست ،محمدرضا .پرورش مهارتهاي علوم تجربي
ويژهي پيشدبستان .تهران :منشور دانش 80 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :مفاهيم پايه علوم
اليت هاي علمي)
قالب اثر :آزمايش(ف ّع ّ
اليتهاي کوتاه و ساده براي کودکان نوشته شده است که شامل مفاهيم
چکيده :در اين کتاب ف ّع ّ
پايهي علوم براي شناخت بيشتر حشرات ،پستانداران ،پرندگان حيوانات علفخوار ،اندامهاي
اليتهايي براي شناختن نعمتهاي خداوند
حسي و قسمتهاي مختلف گياه است ،همچنين ف ّع ّ
و صرفهجويي آنها و معرفي برخي مشاغل طرح شده است.

 .81طبسي ،عديله /غايبي مهماندوست ،مح ّمدرضا /ميرزايي ،فرحناز .پرورش مهارتهاي
عمومي ،ويژهي كودكان پيش ازدبستان (اجتماعي ،ديني ،فرهنگي ،ملي ،ميهني و.)...
تهران :منشور دانش 72 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :شيرين رستگارمقدم
موضوع محوري :آموزش روابط اجتماعي ،فرهنگي ،ديني و...
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
اليتهايي مثل تزئين صفحات ،عالمت زدن ،رنگآميزي ،وصل
چکيده :در اين کتاب ،کودکان ف ّع ّ
کردن ،نقاشي کردن ،گفتوگو و ...را انجام ميدهند تا به کمک آنها با نام خدا ،قرآن ،نماز ،اعضاي
خانواده ،اعضاي فاميل ،روشهاي مختلف سالم کردن ،احترام گذاشتن به بزرگترها ،احترام به
حقوق ديگران در اماکن عمومي ،رعايت نوبت ،احترام به قوانين ،کار گروهي ،ياري رساندن به
ديگران و ويژگيهاي دوست خوب آشنا شوند.
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 .82طبسي ،عديله .پرورش مهارتهاي عمومي ،ويژهي كودكان پيشدبستاني.
تهران :منشور دانش 72 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :شيرين رستگار مقدم
موضوع محوري :پرورش مهارتهای عمومی
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :این کتاب برخی از مفاهیم اولیه؛ مانند :آموزش مفاهیم مذهبی ،آشنایی با نماز و قرآن،
آشنایی با زندگی اجتماعی و احترام به قوانین ،تقویت خالقیت و ...را با استفاده از نقاشی و رنگآمیزی
بیان میکند.

 .83پيري ،رباب .پرورش هوش و خالقيّت در كودكان .تبريز :احرار 28 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :خالقيت
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :کودکان در اين کتاب با رنگآميزي ،کشيدن خط بسته دور تصاوير ،کشيدن ادامهي
شکلها ،عالمت زدن ،دنبال کردن خطوط با مداد ،گفتوگو ،تشخيص اختالف در تصاوير و...
مهارتهايي در اين زمينهها به دست ميآورند :تشخيص شباهتها ،ترتيب منطقي ،برقراري ارتباط،
الگوسازي ،تقويت حرکات چشم و دست ،تشخيص استمرار زماني و جابهجايي ،استقالل فردي،
دستهبندي ،تجسم فضايي ،شناخت موقعيت مکاني و ...در پايين هر برگ کتاب ،جمالت کوتاه و
مؤثري در راستاي پرورش بهتر کودکان درج شده است.

 .84تيرداد ،ر.م .پرهام لطيف و نازه .تهران :تولد 10 ،1384 ،ص
قطع :بياضي
موضوع محوري :حس المسه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کوتاه ،آهنگين و خواندني دربارهي حيواناتي مثل جوجه ،مرغ،
گوسفند ،بز و ماهي نوشته شده است که کودکان با خواندن و گوش دادن به اين شعرها با پوست
اين حيوانات هنگام لمس کردن پوستشان آشنا ميشوند
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قصههاي شنيدني :پس نيني ما كجاست؟.
قصههاي خواندنيّ ،
 .85طاقديس ،سوسنّ .
تهران :مدرسه 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نسرين ياوري
موضوع محوري :آموزش صبر و حوصله
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي است تخيلي با زباني ساده از زبان وسايل کودک؛ مانند پستانک،
چکيده :اين کتاب ّ
شيشهي شير ،پيراهن و انتظار کشيدن آنها براي نوزادي که تازه ميخواهد او را درون گهواره
ببيند را بيان ميکند.

قصههاي شنيدني :پستهي خندان .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .86جعفري ،اللهّ .
 12 ،1384ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ندا عظيمي
موضوع محوري :دوستي
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب داستاني کوتاه و کودکانه از پستهاي است که از جمع دوستانش در آجيل فروشي
جدا شده؛ اما مجدداً آنها را پيدا ميکند.

قصههاي شنيدني :پوست پسته .تهران :مدرسه،1384 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .87جعفري ،اللهّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نسرين ياوري
موضوع محوري :تنهايي
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي است کوتاه و تخيلي دربارهي پوست پسته که تنها بود و اتفاقي ميافتد و ابتدا
چکيدهّ :
تخت و سپس قايق نجات مورچه قرمزه ميشود و او را تا خانه ميرساند .پوست پسته ديگر تنها
نيست.
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 . .88پيترپن و دزدان دريايي .اعظمالسادات صالحي تهران :خانه آفتاب /ساز و كار،1383 ،
 10ص
قطع :رقعی
موضوع محوري :شجاعت
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :در اين کتاب که با تصاوير برجسته همراه است با پيترپن قهرمان آشنا ميشويم که به
سراغ وندي و برادرانش ميآيد و آنها را به سرزمين روياها ميبرد .در آنجا پيترپن با کاپيتان هوک
بدجنس که يک دزد دريايي است ،مبارزه ميکند و سرانجام او را شکست ميدهد.

قصههاي شنيدني :پيرزن دوچرخه سوار .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .89كلهر ،فريباّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ندا عظيمي
موضوع محوري :ترس و شجاعت
قصه
قالب اثرّ :
قصهي تخيلي و زيبا دربارهي دختري است که دوچرخه سواري ميکرد و در راه حيوانات
چکيدهّ :
و پسر بچه و مرد پيري را ميبيند .هر کدام از آنها با ترساندن او دوچرخهاش را ميگيرند .در پايان
قصه پيرزن با زرنگي و هوش و شجاعت دوچرخه را از چنگ آنها در ميآورد و به دختر ميرساند.
ّ

قصههاي شنيدني :پيرزن و گرگ .تهران :مدرسه،1383 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .90پريرخ ،زهرهّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :زهره پريرخ
موضوع محوري :حل مسئله
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب افسانهي شيرين و جذابي است دربارهي خاله پيرزن که گرگي به خانهي او
ميآيد و از او غذا ميخواهد .خاله پيرزن به او غذا ميدهد اما گرگ از خانه بيرون نميرود و هر روز
از خاله پيرزن نان و غذا ميخواهد .خاله پيرزن به فکر چاره ميافتد و طي ماجراهايي باالخره موفق
به اين کار ميشود و گرگ بد جنس با پاي خودش از خانهي پيرزن بيرون ميرود.
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 .91نجيب ،معصومه .پيشدبستانيها سالم (جلد :)1مفاهيم رياضي .مشهد :صيانت،
 32 ،1386ص
قطع :رحلي
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :این کتاب ،جلد ا ّول از يك مجموعهی 3جلدي است كه درآن مفاهیم پایهي رياضي،
مانند راست و چپ – باال و پایین – زیر و رو – جلو و عقب و به همراه آن معرفي فصل پاییز
قصه براي تقویت قوه تخیل آموزش داده شده است .در پایان ارزشیابی از آموختهها
با تصویر و ّ
گنجانده شده است.

 .92نجيب ،معصومه .پيشدبستانيها سالم (جلد :)2مفاهيم رياضي .مشهد :صيانت،
 32 ،1386ص
قطع :رحلي
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعهي  3جلدي است كه در آن مفاهیم پایهي رياضي
مانند :سنگین و سبک – کوچک و بزرگ – سبک و سنگین آموزش داده ميشود و به همراه آن
قصه براي تقویت قوه تخیل آموزش داده شده است .در پایان كتاب
معرفي فصل زمستان با تصویر و ّ
ارزشیابی از آموختهها گنجانده شده است.

 .93نجيب ،معصومه .پيشدبستانيها سالم (جلد :)3مفاهيم رياضي .مشهد :صيانت،
 32 ،1386ص
قطع :رحلي
*قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :اين كتاب جلد سوم از مجموعهي  3جلدي است كه در آن مفاهیم پایهي رياضي مانند:
شکسته و خمیده -شبیهسازی ،هوش و ...آموزش داده ميشود و به همراه آن معرفي فصل بهار با
قصه براي تقویت قوه تخیل آموزش داده شده است .در پایان كتاب ارزشیابی از آموختهها
تصویر و ّ
گنجانده شده است.
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 .94تيرداد ،ر.م .پيشي پيشي جان چه نازي .تهران :تولد 10 ،1384 ،ص
قطع :بياضي
موضوع محوري :حس المسه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کوتاه ،زيبا و خواندني دربارهي اعضاي مختلف بدن گربه سروده
شده است و کودک پس از خواندن شعرها وآشنايي ذهني ميتواند از حس المسهي خود نيز براي
درک بهتر از اين حيوان استفاده کند

قصههاي شنيدني :پينهدوز مهربان .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .95ماهوتي ،مهريّ .
 12 ،1383ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مجيد ذاكري
موضوع محوري :ارتباطات و نامهرساني
قصه
قالب اثرّ :
قصه پينهدوز دلتنگ دخترش شده ،کاري انجام ميدهد تا باالخره به ديدن او
چکيده :در اين ّ
قصه رخ ميدهد تا پينهدوز به آرزويش؛ يعني ديدن دخترش برسد.
ميرود .اتفاقي در ّ

 .96روكا ،نورا .فصلها :تابستان .سارا آرينمهر تهران :تيمورزاده /طبيب 26 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :تغييرات در فصل تابستان
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :در اين كتاب با استفاده از كلماتي ساده و كودكانه بهويژگيهاي فصل تابستان پرداخته
است .تغييرات آب و هوايي و تأثيرات آن بر زندگيگياهان و حيوان و انسان مورد توجه قرار گرفته
اليتهايي جهت سرگرمي كودكان در زمينهي كاردستي ،كاغذ و تا و
است .در پايان كتاب ف ّع ّ
برنامهريزي طراحي شده كه بسيار جذاب و خواندني باشد.
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 .97گروه شاعران .ترانههاي خانه :ترانههاي بابايي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 32 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :رابطهي عاطفي بين کودک و پدر و معرفي مشاغل به زبان ساده و عاميانه و
شيرين و طنزآميز
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب مجموعه شعر از گروه شاعران درباره مشاغل پدران و معرفي آنها به کودکان
به زبان ساده است .عنوان شعرها عبارتاند از :بابام يه کارمنده ،لباس رنگي بابا ،خروس الري ،بابا
کجاست؟ تاب بابا ،لباس زرد ،صداي پا ،چوپون دروغگو ،موي سر بابايي ،خواب بابا ،گل بگه و
گل بشنوه.

 .98شعباننژاد ،افسانه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :ترق ،ترق اين صداي كيست؟.
تهران :مدرسه 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نازي عظيمي
موضوع محوري :صداها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شعرهايي ساده در مورد صداها با عنوانهاي جرقجرق ،ترقترق ،شرشر ،قلقل،
هوهو ،چکچک ،گرمبگرمب ،جرجر ،خشخش نوشته شده است.

 .99چليك كويمان ،ييلديز .كتابهاي نيلوفر :توالتم را بلدم بكنم .نيلوفر الفت شايان تهران:
اورامان 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ييلديز چليك كويمان
موضوع محوري :مهارت اجتماعي  -تربيتي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي پسر بچهاي را ميخوانيم که به دليل ترس از دستشويي کردن،
چکيده :در اين کتابّ ،
چند روز به دستشويي نميرود تا اينکه با مادر به خريد ميرود و دلش خيلي درد ميگيرد .مادر به
او يادآور ميشود که اگر به موقع توالت برود ،دل درد نميگيرد .آنها زود به خانه برميگردند .کودک
ياد ميگيرد که بايد شجاع باشد و به موقع دستشويي برود تا دل درد سراغش نيايد.
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 .100حمزهاي ،رودابه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :توپ آسمان .تهران :مدرسه،
 12 ،1384ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرجان اندرودي
موضوع محوري :شناخت آفريدههاي خدا
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :در اين کتاب شعرهايي ساده و جذاب با موضوعات :باران ،توپ آسمان ،غنچهي تپل ،يک
قطره  -يک باران  -مورچهي شيطان ،مهتاب خانم ،شهاب خوشگل ،کشتي خواب و ليليلي ماهي
چاپ شده است که به طور غير مستقيم کودک را با آفريدههاي خدا آشنا ميسازد.
 .101واردي ،آن سي .ا ّولين تجربههاي تو  :5تولد نوزاد جديد .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
تصويرگر :استفن كارت رايت
موضوع محوري :تولد کودک سوم خانواده
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :کتاب در قالب داستاني کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است .داستان با انتظار يک
خانوادهي چهار نفره براي به دنيا آمدن کودک سوم شروع ميشود .پدر بزرگ و مادربزرگ براي
مراقبت دو کودک خانواده به خانهي آنها آمدهاند تا وقتي مادر در بيمارستان است از آن ها مراقبت
کنند .کارهاي زيادي بايد انجام شود تا خانه آماده شود .نيمه شب مادر احساس درد ميکند و راهي
بيمارستان ميشود و داستان با به دنيا آمدن نوزاد ادامه مييابد .خواهر و برادر نوزاد براي ديدن
مادرشان به بيمارستان ميروند .روز سوم مادر به همراه نوزاد به خانه ميآيد و در پايان داستان
خانوادهي پنج نفره با هم به گردش ميروند.
 .102براون ،جاكوبي .جاي پاي چه كسي است؟ .فاطمه بهآبادي تهران :تيمورزاده/
كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 36 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :تقويت حس پرسشگري
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
قصهي زيبا و کوتاه دربارهي سگ آبي ميخوانيم به نام سانتي که ميخواهد
چکيده :در اين کتاب ّ
براي خودش با چوبها سر بسازد .براي جمع کردن چوب بيشتر به جنگل ميرود ،اما وقتي
برميگردد و ميبيند چوبهايش نيست .به دنبال ردپاها ميرود و حيوانات زيادي را با ردپاها
کشف ميکند .در پايان به يک خرس ميرسد که چوبش را برداشته و ميخواهد چوب ماهيگيري
درست کند .سگ آبي چوب خودش را پي ميگيرد و چوب کوچکتري به خرس ميدهد تا چوب
ماهيگيري درست کنند.
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 .103تيلور ،كيم .بازي كن ،تاكن ،نگاه كن :جوجه .مسلم قاسمي تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 9 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :پير كاپلو
موضوع محوري :آشنايي با مراحل رشد جوجه
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :در اين كتاب كودك با باز كردن و پس از آن مرتب كردن صفحات با شور و شوق زيادي
با زندگي جوجه آشنا ميشود .شكل خاص كتاب ،كودك را تشويق ميكند تا بارها به سراغ آن برود
و ماجرا را براي ديگران تعريف نمايد.

 .104جوجه اردك زشت .اعظمالسادات صالحي تهران :خانه آفتاب /ساز و كار 10 ،1383 ،ص
قطع :رقعی
موضوع محوري :قضاوت کردن
قصه
قالب اثرّ :
قصهي جوجه اردکي زشت را ميخوانيم
چکيده :در اين کتاب که داراي تصاوير برجسته استّ ،
که ديرتر از ديگر جوجهها از تخم بيرون ميآيد و به خاطر داشتن منقار بزرگ و پاهاي بزرگ
برادرهايش او را دوست ندارند .تا اينکه پيرزني با مهرباني او را به خانهاش ميبرد ،اما گربه و مرغ
پيرزن به او حسودي ميکنند و دور از چشم پيرزن او را آزار ميدهند .جوجه اردک بسيار غمگين و
ناراحت ميشود ،اما با گذشت يک سال او به قويي سفيد و زيبا تبديل ميشود و همراه ديگر قوها
در آسمان پرواز ميکند.

 .105حمزهاي ،رودابه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :جوجه جان .تهران :مدرسه،1382 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شيرين شيخي
موضوع محوري :شناخت جوجه در قالب شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شعرهايي ساده با کمک موضوعات و اتفاقاتي که دور و بر جوجه پيش ميآيد
شاعر در قالب شعر آن را سروده است .موضوعات آن شامل :جوجه اومد به خونه  -جوجه کجا
بخوابد  -جوجه جونم فرار کرد  -جوجه جونم شنا کرد  -جوجه جان و کبوتر  -جوجه جونم با
گربه؟ جوجهي تو گلدان  -جوجه جان شکمو  -جوجه جانم با تسبيح  -جوجه جانم خروس شد.
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بچهها :جوجه زرد حسني كجايي؟ .تهران:
قصههاي شيرين براي ّ
 .106شعباني ،اسداهللّ .
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :كاظم طاليي
موضوع محوري :شناخت حيوانات
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب داستان جوجهاي است که ديرتر از بقيهي جوجهها از تخم بيرون آمده ،به دنبال
مادرش ميگردد تا او را پيدا کند.

 .107سوتهيف ،والديمير .جوجه مرغ و جوجه اردك .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي
پرستو 16 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :تفاوتها
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و شيرين اين کتاب ،دربارهي جوجهي اردک و مرغ است .اين دو جوجه
چکيدهّ :
وقتي سر از تخم بيرون ميآورند با همديگر به گردش ميروند و با هم کارهاي مثل هم انجام
ميدهند ،وقتي جوجه اردک ميخواهد شنا کند ،جوجه مرغ هم خود را به آب مياندازد تا شنا کند،
اما نميتواند جوجه اردک او را از غرق شدن نجات ميدهد و جوجه مرغ ميفهمد که نميتواند مثل
جوجه اردک در آب شنا کند.
 .108رحماندوست ،مصطفي .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :جوجهي من كو؟ .تهران:
مدرسه 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ندا عظيمي
موضوع محوري :هم رنگي با محيط
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شعري بلند و خواندني است دربارهي اينکه چگونه جوج هاي توانسته از دست
گربه فرار کند و خود را در دامني آويزان بر بند رخت ،پنهان کند و خود را نجات دهد.
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 .109خدادوست ،احمد .جيرجيرك شاعر است .اصفهان :نوشته /كتابهاي خورشيد خانم،
 12 ،1386ص
قطع :خشتي
تصويرگر :زهره صادقيان
موضوع محوري :شعر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل شعرهاي لطيفي است دربارهي پاشويه کردن ،شعر گفتن ،حسودي ،باد،
سرتاس بابا ،قدرت خداوند ،شکستن گلدان ،دورهگردي خورشيد ،سيگار کشيدن بابا و...

 .110كشاورز ،ناصر .شعرهاي شيرين براي بچهها  :13چاقاله با يك عروسك رفته به
مهدكودك .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نيلوفر ميرمحمدي
موضوع محوري :مهد کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل شعرهاي زيبا و خواندني دربارهي دختري است كه مثل چاقاله بادام،
چاق است و به مهد کودک ميرود .همچنين شعرهاي ديگري دربارهي «چاقاله بادوم و کالغها»،
«چاقاله بادوم و گربهي ديوانه»« ،بهبه چه ميوههايي»« ،گل و گلدون»« ،هزار تا پرتقال»« ،توي
هندوانه» و «دختر نگو درخته» ميخوانيم.

 .111كشاورز ،ناصر .شعرهاي شيرين براي بچهها  :14چاقاله بادوم تنبل رفته كالس ا ّول.
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نيلوفر ميرمحمدي
موضوع محوري :کالس ا ّولي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب ،شامل شعرهاي زيبا و خواندني دربارهي دختري است که مثل چاقاله بادام چاق
است و ميخواهد به مدرسه برود و همچنين شعرهاي ديگري دربارهي خانوم اجازه ،جمع و تفريق،
بابا به من انار داد ،نامهاي به آسمون ،گل بازي ،کيف چاقاله بادوم ،درختهاي گردو ،ذرهبين و
آبنبات و چاقاله بادوم هفت سالش را دربر دارد.
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 .112كشاورز ،ناصر .شعرهاي شيرين براي بچهها  :12چاقاله نگو يه دسته گل بانمك و
تپل مپل .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نيلوفر ميرمحمدي
موضوع محوري :شکمو
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب ،شامل شعرهاي زيبا و خواندني دربارهي دختري است كه مثل چاقاله بادام ،چاق
است و خوراکي خيلي دوست دارد همچنين شعرهاي ديگري دربارهي چاقاله بادوم و کيک قايقي،
ستاره ،آخ دندونم ،واي دندونم ،ميگه چرا زود سير شدم ،نون و سبزي ،خانوم حنا ،بستنيها ،درخت
آبنبات و کاشکي شما پشمک بوديد ،سروده شده است.

 .113سوتهيف ،والديمير .چرخهاي جورواجور .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،
 16 ،1378ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :فكر نو
قصه
قالب اثرّ :
قصهي چند حيوان مثل خروس ،خارپشت ،مگس و قورباغه است که در مزرعه
چکيده :اين کتاب ّ
يک گاري پيدا ميکنند که چهار چرخ دارد ،اما اندازهي چرخها فرق ميکند .آنها هر کدام يک
چرخ برميدارند و خرگوش با ديدن آنها ميخندد .اما حيوانات استفادهي خوب از آنها ميکنند .در
پايان خرگوش از آنها معذرتخواهي ميکند.

 .114سي دري ،سيمونا .بياييد نگاه كنيم به :چشمها .حسين فتاحي تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شيال نوبل
موضوع محوري :شناخت چشمها
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اولين شماره از مجموعة بياييد نگاه كنيم به ،کودکان با نوشتههايي ساده و کوتاه ،با
چشم انسان ،عقاب ،شتر ،جغد ،گاالگو ،البستر و زنبور آشنا ميشوند و تفاوتهاي آنها را ميبينند.
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 .115اكرمي ،جمال .چند گام تا نوشتن .تهران :سرمشق 48 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :وحيد اسالمي عرب ،فائزه آيتي
موضوع محوري :خواندن و نوشتن
قالب اثر :زبان آموزي و دوزبانگي
اليتهايي در زمينهي شنيدن (شنيدن اداي واژهها و جملهها) ،گفتن
چکيده :در اين کتاب ف ّع ّ
(ادا کردن درست واژهها و جملهها) ،خواندن (تصويرخواني از روي شکلها و تصويرها) ،نوشن
(تمرينهاي نخستين براي آشنايي ساده با نشانههاي الفبايي) و فکر کردن (يافتن ارتباط ميان
صداها ،تصويرها و نشانهها) ارائه شده است.

 .116نووآ ،ترسا .كشف ميكنيم :چه كسي به دنبال آقا فيله ميرود؟ .مهران فرهادزادگان
اصفهان :نوشته /كتابهاي خورشيد خانم 22 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ترسا نووآ
موضوع محوري :محيط اطراف کودک
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
قصهاي زيبا و کوتاه ميخوانيم دربارهي آقا فيله که ميخواست آبتني کند.
چکيده :در اين کتاب ّ
به دنبال او دو تا کرگدن ،سه تا زرافه ،چهار تا شير وحشي و چند حيوان ديگر راه افتادند و رفتند و
قصه ضمن تحريک کودک براي شناخت محيط
در پايان همگي با آقافيله آبتني کردند .در اين ّ
اطراف خود ،او شمارش يک تا چهار را نيز ياد ميگيرد.

 .117ادر ،ايمي .چهل روز و چهل شب .منصور جامشير تهران :نگارينه 10 ،1385 ،ص
قطع :جيبي
تصويرگر :منصور جامشير
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع))
موضوع محوري :شناخت ّ
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و خواندني از کشتي حضرت نوح (ع) چهل روز و چهل شب را
چکيده :در اين کتاب ّ
ميخوانيم .ماجراي حيواناتي که دو تا دو تا در آن سوار بودند و باران تند و شديدي ميباريد .باريدن
باران و شناور شدن کشتي روي آب چهل روز و چهل شب طول کشيد تا اينکه باران قطع شد.
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ي گم كردي؟ .تهران :نگارينه 10 ،1383 ،ص
 .118محمدي ،گالله .مجموعه شعر كودكانه :چ 
قطع :خشتي
تصويرگر :گالله محمدي
موضوع محوري :پيدا کردن
قالب اثر :شعر و سرود
قصهاي را ميخوانيم که در آن فيل کوچولو ،خرگوش ،خرسي،
چکيده :در اين کتاب به زبان شعر ّ
زرافه و الکپشت دنبال برخي وسايل ميگردند ،و سرانجام ميتوانند آنها را بيابند.

 .119يزدانيانپور ،اميرحسين /حاجي تقي تهراني ،فاطمه .بازي با دايرههاي كاغذي :حشرات و
آبزيان .تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 24 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :اريگامي
قالب اثر :بازي
چکيده :در اين کتاب ،به کمک اشکال هندسي ،کاردستيهايي به شکل حشرات درست شده است.

 .120بهاري ،نيلوفر .كتاب كيفي من :حشرهها .تهران :افق /كتابهاي فندق 5 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :حشرات
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است .شعرها حشرات
گوناگون را معرفي مي كنند و کودک را با ويژگي آنها آشنا ميکنند.
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 .121يزدانيانپور ،اميرحسين /حاجي تقي تهراني ،فاطمه .بازي با دايرههاي كاغذي :حيوانات.
تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 24 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :اريگامي با کمک دايرهها
قالب اثر :بازي
چکيده :در اين کتاب ،به کمک اشکال هندسي ،کاردستيهايي به شکل حيوانات ساخته شده است.

 .122بهاري ،نيلوفر .كتاب كيفي من :حيوانات جنگل .تهران :افق /كتابهاي فندق،1385 ،
5ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :حيوانات
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است .شعرها به معرفي
حيواناتي مانند زرافه ،فيل ،تمساح و ...ميپردازند و کودک را با ويژگي آن حيوان آشنا ميکنند.

 .123بهاري ،نيلوفر .كتاب كيفي من :حيوانات مزرعه .تهران :افق /كتابهاي فندق،1385 ،
5ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :حيوانات مزرعه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين شعرهايي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است .شعرها حيوانات مزرعه
را به کودک معرفي ميکنند و او را با ويژگيهاي آنها آشنا ميکنند.
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 .124يوسفي ،محمدرضا .خاله باال و ننه سرما .تهران :به نشر 16 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :بيوك ملكي
موضوع محوري :تالش و تسليم نشدن
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي از ننه سرما ميخوانيم که برف ،سرما ،تگرگ و باران ميآورد و
چکيده :در اين کتاب ّ
بچهها سردشان ميشود؛ اما خاله باال به بچهها ميگويد از حيوانات جنب و جوش را ياد بگيرند و
تسليم سرما نشوند .تا اينکه بچهها سرما ميخورند و همه دور ننه سرما جمع ميشوند و آنقدر
«اوهو اوهو» ميکنند که ننه سرما فرار ميکند و گرما و خنده و شادي جاي او را ميگيرد.

بچهها :خاله سوسكه و آقاموشه .تهران:
 .125قاسمنيا ،شكوه .شعرهاي شيرين براي ّ
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :غالمعلي مكتبي
موضوع محوري :مهارتهاي زندگي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي خواندني دربارهي ماجراهاي خاله سوسکه با زباني شيرين و ساده و
با موضوعات :کفشهاي خاله سوسکه ،اين خاله سوسکه ما ،آقا موشه رفته کجا؟ هديه به آقا موشه،
آش خاله سوسکه ،لباس براي آقا موشه و آي آقا موش ،کجايي؟ آمده است.

بچهها :خاله سوسكه و وروجك .تهران:
 .126قاسمنيا ،شكوه .شعرهاي شيرين براي ّ
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :غالمعلي مكتبي
موضوع محوري :مهارتهاي زندگي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي با ماجراهاي خاله سوسکه با زباني شيرين و ساده با موضوعات:
بچهي خاله سوسکه ،گردو چيني ،تب ،زير يک چتر ،پيرهن نو ،تعارف ،خاله سوسکه و وروجک
چاپ شده است.
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 .127قاسمنيا ،شكوه .خالهريزه و صندوق جادويي :.قدياني،كتابهاي بنفشه16 ،1382 ،
ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ويدا لشگري
موضوع محوري :شعر
قالب اثر :شعر و سرود
ي براي کودکان سروده شده است .اين شعرها دربارهي
چکيده :در اين کتاب شعرهايي زيبا و خواندن 
شخصيتي به نام خالهريزه با ماجراهايي متفاوت است؛ ماجراهايي مانند :خالهريزه و کالغه ،بهار
خالهريزه ،باغچهي خالهريزه ،خالهريزه قالي ميبافت و...

 .128ديويس ،لي .خرسي كوچولو :خرسي! چكار ميكني! .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،
 16 ،1382ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :انضباط
قصه
قالب اثرّ :
قصه خرس با انضباطي نوشته شده است که ساعت هفت صبح از خواب بيدار
چکيده :در اين کتاب ّ
ميشود .صبحانه ميخورد و ساعت هشت به مدرسه ميرود .ساعت دوازده ناهار ميخورد .ساعت
چهار بعدازظهر بازي ميکند و ...در پايان ساعت نه شب به رختخواب ميرود و راحت ميخوابد.

 .129سوتهيف ،والديمير .خروس و رنگها .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،
 16 ،1378ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :شناخت رنگها
قصه
قالب اثرّ :
قصهي خواندني و شيريني ميخوانيم دربارهي خروسي که رنگ نداشت و
چکيده :در اين کتاب ّ
دلش ميخواست خروس رنگي شود .او کنار رنگها ميرود و رنگها او را به رنگهاي مختلف
درميآورند و در پايان تبديل به يک خروس رنگي درست و حسابي ميشود.
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 .130شريفي ،هديه .آموزش تواناييهاي زباني  :4خواندنيها .تهران :لوح زرين 190 ،1382 ،ص
قطع :رقعی
موضوع محوري :آموزش مهارتها
قالب اثر :زبان آموزي و دوزبانگي
چکيده :اين کتاب با هدف آموزش تواناييهاي زباني تهيه شده است كه شامل مجموعهاي از
اليتهايي براي
شنيدنيها ،گفتنيها ،گفتوگوها ،خواندنيها و نوشتنيها است که کودکان را با ف ّع ّ
اليتهايي چون :واژهخواني و مهارت خواندن .در پايان هر کدام از
ورود به دبستان آماده ميکند؛ ف ّع ّ
اليتها ارزشيابي نوشته شده است.
اين ف ّع ّ

 .131كشاورز ،ناصر .نيني داينا و بچههاي دنيا :داينا تو بهتريني .تهران :افق /كتابهاي
فندق 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :حواس پنجگانه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين كتاب شعرهايي کوتاه ،شيرين و خواندني دربارهي حواس پنجگانه آمده است.
شعرهايي دربارهي ديدن در آينه ،شنيدن صداي طبل و شيپور ،بو کردن گلها ،دست کشيدن
بر روي پشم بره و چشيدن مزهي هندوانهي شيرين که با زباني کودکانه اين حواس را به بچهها
ميشناسانند.

 .132اسمي ،نيكوال .ا ّولين تجربههاي تو  :3در استخر شنا .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
موضوع محوري :شنا کردن
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب در قالب نوشتههاي کوتاه به بيان خاطرهي کودک در ياد گرفتن شنا توسط
مادرش ميپردازد و مراحل آن را گام به گام مطرح کرده و در نهايت با محوريت قرار دادن تمرين
اين ماجرا را به پايان ميبرد.

دورهي پيشدبستانی 61 1
 .133واردي ،آن سي .ا ّولين تجربههاي تو  :8در بيمارستان .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
تصويرگر :استفن كارت رايت
موضوع محوري :بيماري (عمل جراحي)
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :کتاب در قالب داستان کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است .کودک با گوش درد به
پزشک مراجعه ميکند .تشخيص دکتر عمل جراحي گوش است .کودک به بيمارستان ميرود و
داستان با معاينهي خانم پرستار ،گرفتن دماي بدن ،نبض ،فشار خون و ...ادامه مييابد .او به اتاق
عمل ميرود و عمل جراحي با موفقيت انجام ميشود .کودک با دادن دسته گلي به دکتر جراح و
خانم پرستار با آنها خداحافظي ميکند و به همراه پدر و مادر با شادي راهي خانه ميشود.
 .134واردي ،آن سي .ا ّولين تجربههاي تو  :7در دندانپزشكي .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
تصويرگر :استفن كارت رايت
موضوع محوري :معاينهي دندان
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب در قالب داستاني کوتاه با زباني کودکانه نوشته شده است .دو کودک داستان براي
معاينهي دندان به مطب دندان پزشکي ميروند و تمام مراحل مثل بستن بند ،روشن کردن چراغ
مخصوص ،نگاه کردن پزشک با آينهي مخصوص ،يادداشت نوشتن پرستار و ...انجام ميشود .در
نهايت پرستار آموزش الزم براي سالمتي دندانها را با خوردن خوراکيهاي مفيد و چگونگي استفاده
درست از مسواک کردن و نخ دندان را آموزش ميدهد و داستان با گرفتن نوبت پايان داده ميشود.
 .135واردي ،آن سي .ا ّولين تجربههاي تو  :6در مطب دكتر .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
تصويرگر :استفن كارت رايت
موضوع محوري :بيماري (گوش درد ،دست درد ،واکسن زدن)
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب در قالب داستاني کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است .داستان با بيماري سه
کودک از اعضاي يک خانواده شروع ميشود .مادر هر سه را به دکتر ميبرد ،دست يکي از بچهها
درد شديدي دارد و دکتر بعد از معاينهي او ميگويد :خوشبختانه دستش نشکسته است ولي ضرب
ديده است .کودک دوم گلويش چرکي شده است و نياز به درمان دارد .کودک سوم هم بايد واکسن
زده شود .همهي مراحل درمان بچهها در مطب دکتر انجام ميگيرد .سپس مادر با گرفتن دارو از
داروخانه همراه بچهها به خانه ميآيد و داستان با استراحت بچهها پايان مييابد.
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 .136صلواتيان ،محمدحسين .فرشتههاي احمد :درخت كاري .تهران :محراب قلم،1385 ،
 10ص
قطع :خشتي
تصويرگر :محمدحسين صلواتيان
موضوع محوري :کارهاي خوب
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب شامل سه داستان بدون شرح (کميپ استريپ) با عنوانهاي درختکاري،
پرندهي زخمي و حتي يک قطره است با موضوع کارهاي خوب يک کودک .در پايان هر داستان
فرشتهها کارهاي خوب کودک را مينويسند و کودک از کارهاي خوب خود بسيار شاد است.

 .137كشاورز ،ناصر .ترانههاي ميميني و ماماني :درخت و برگ و ريشه ميميني پيدا
ميشه .تهران :افق /كتابهاي فندق 24 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :گم شدن
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب که از سلسله کتابهاي «ترانههاي ميميني و ماماني» است ،کودکان به
زبان شعر با ميميني آشنا ميشوند که همراه مادرش به خريد ميرود .حواس ميميني به يک
موتور ميرود و مادرش را گم ميکند .او از پليس کمک ميخواهد ،پليس نشانههاي مادر ميميني
را ميپرسد و بدين ترتيب او ميتواند دوباره مادرش را پيدا کند.

قصههاي شنيدني :درياچهي آبيرنگ .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .138ايجادي ،نوريّ .
مدرسه 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :غالمعلي كتبي
موضوع محوري :درياچه
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاهي است دربارهي درياچه خشک شده ،قورباغه با سعي و تالش
چکيده :اين کتاب ّ
دوباره درياچه را پر آب ميکند.

دورهي پيشدبستانی 63 1
 .139شعباننژاد ،افسانه .ترانههاي بازي و نوازش :دس دسي بابا ميآد .مشهد :به نشر/
كتابهاي پروانه 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فهيمه محجوب
موضوع محوري :شناخت افراد دور و بر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کودکانه ،ساده ،کوتاه و جذاب با موضوعات «دس دسي مامان
ميآد»« ،دس دسي داداش ميآد»« ،دس دسي صدا ميآد»« ،دس دسي مهمان ميآد»« ،دس
دسي بابا ميآد»« ،دس دسي دايي ميآد»« ،دس دسي عموم ميآد»« ،دس دسي ماشين ميآد»،
«دس دسي خواهر ميآد» براي اين گروه سني نوشته شده است.

 .140شعباننژاد ،افسانه .ترانههاي بازي و نوازش :دس دسي بارون ميآد .مشهد :به نشر/
كتابهاي پروانه 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فهيمه محجوب
موضوع محوري :شناخت محيط دور و بر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کودکانهي شيرين و ساده با موضوعات «دس دسي آفتاب ميآد»،
«دس دسي مهتاب ميآيد« ،دس دسي پاييز ميآد»« ،دس دسي سرما ميآد»« ،دس دسي صدا
ميآد»« ،دس دسي بارون ميآد»« ،دس دسي بهار ميآد» براي کودک نوشته شده است.

 .141شعباننژاد ،افسانه .ترانههاي بازي و نوازش :دس دسي گرگه ميآد .مشهد :به نشر/
كتابهاي پروانه 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فهيمه محجوب
موضوع محوري :ترانههاي بازي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب ،ترانههاي بازي و نوازش بسيار شيرين و زيبايي را در بر دارد با عناويني مثل
«دس دسي خبر ميآد کالغه از سفر ميآد ،گنجشکه از هوا ميآد»« ،دس دسي مورچه ميآد»،
«دس دسي صدا ميآد»« ،دس دسي گرگه ميآد»« ،دس دسي مرغه ميآد»« ،دس دسي هاپو
ميآد»« ،دس دسي پيشي ميآد»« ،دس دسي اردک ميآد».
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 .142كندي ،ميشل 99 .نكته مفيد براي زماني كه ديگر هيچ فكري به ذهنتان نميرسد:
دستشويي رفتن كودك .حسنا شم بياتي تهران :پنجره 80 ،1386 ،ص
قطع :رقعي
موضوع محوري :واکنشهاي رفتاري کودک در ارتباط با دستشويي کردن
قالب اثر :كتاب هاي دانش افزايي مربي
چکيده :در اين کتاب مسائلي مفيد و خواندني دربارهي برخورد با مسئلهي دستشويي رفتن کودک
و آموزش صحيح در اين باره توضيح داده است.

 .143سي دري ،سيمونا .بياييد نگاه كنيم به :دستها .حسين فتاحي تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شيال نوبل
موضوع محوري :شناخت دستها
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :نويسنده در س ّومين شماره از اين مجموعه ،کودکان را با شکل ،اندازه و کاربرد دست انسان،
پنجهي موش کور و خرس بالهي فک ،بال خفّاش و پردهها ،بازوي اختاپوس و خرطوم فيل آشنا
ميکند ،کودک در پايان ياد ميگيرد که با دست ميتوان کارهاي زيادي انجام داد.

 .144قاسمنيا ،شكوه .ماجراهاي عمو و امير :دل و دل و دل رديف كن .تهران :كتابهاي
ارغواني 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ليال زرافشاني /محمودرضا رحمانيآزاد و ديگران
موضوع محوري :مهرباني
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در مجموعه کتابهاي «عمو و امير» با استفاده از  2چهرهي آشناي تلويزيوني کودکان
(عمو پورنگ و اميرمح ّمد) بعضي از مسائل رفتار و اخالقي را با زبان شعر به کودکان ياد ميدهد.
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 .145رسوليان بروجني ،بنفشه .دلم ميخواد بدونم .اصفهان :نوشته /كتابهاي خورشيد خانم،
 12 ،1386ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مريم فدايي
موضوع محوري :سؤال کردن
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب به زبان شعر ،زبان حال کودکي بيان ميشود که سؤالهاي زيادي ميپرسد
دربارهي اينکه چرا چشمهايش سياه است ،چرا باغچه پر از گياه است ،چرا مگس بال و کفشدوزک
خالهاي سياه دارد و ...پدرش به او ميگويد تا موقع مدرسه رفتن صبر کند تا آنجا معلمش به او
چيزهاي فراوان ياد بدهد و با کتاب خواندن به جواب سؤالهايش برسد.

 .146شعباننژاد ،افسانه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :دو تا چشم دو ابرو .تهران:
مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي انصاري
موضوع محوري :شناخت چيزهاي دور و بر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شعرهايي کوتاه و ساده با موضوعات زينگ ...زينگ ،پيش من بيا ،گوش ماهي،
آب  -بابا ،چتر قشنگم ،ميخندم ،دامن من ،هندوانه ،هوهوهو نوشته شده است.

قصههاي شنيدني :دو فسقلي .تهران :مدرسه،1383 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .147پريرخ ،زهرهّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :زهره پريرخ
موضوع محوري :خانه
قصه
قالب اثرّ :
قصهي زيبا ،خواندني و شيريني را دربارهي مهتا ميخوانيم که مادرش به او
چکيده :در اين کتاب ّ
سيب ميدهد تا گاز بزند و بخورد که ناگهان فرياد کرم کوچولويي از داخل سوراخ سيب بلند ميشود
که آهاي چرا خانهي مرا خراب کردي اما مهتا نميشنود و طي ماجرايي سيب کوچک و کوچکتر
و خانهي کرم کوچولو خراب و خرابتر ميشود و در پايان با کمک کرم ديگري داخل يک سيب
ديگر زندگي خوبي را ادامه ميدهند
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 .148ادر ،ايمي .دوتا دوتا .منصور جامشير تهران :نگارينه 10 ،1385 ،ص
قطع :جيبي
تصويرگر :منصور جامشير
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع)) -حيوانات
موضوع محوري :شناخت ّ
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و کوتاهي از کشتي نوح را ميخوانيم .خداوند به نوح فرمان
چکيده :در اين کتاب ّ
ميدهد از هر حيوان يک جفت يعني دو تا دو تا وارد کشتي شوند .دو تا زرافه ،دو تا زنبور عسل،
دو تا الکپشت ،دو تا فالمينگو ،دو تا کانگورو و ...در پايان همهي حيوانات ميآيند و سوار کشتي
ميشوند .باران و توفان که شروع ميشود کشتي حرکت ميکند

 .149كشاورز ،ناصر .دويدم و دويدم به يك پلنگ رسيدم .تهران :افق 16 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي خدايي
موضوع محوري :آشنايي کودک با محيط اطراف خود
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب مجموعهاي از شعرهاي کوتاه و شيرين دربارهي محيط اطراف کودک است.
عنوان شعرها عبارتاند از :اسمش چي بود؟ هلو بود ،نسيم به من خنک داد ،مداده قد کوتاه بود،
هيچي نبود تو قلک ،سياه ولي تميزه ،به قرقره رسيدم ،زبون درازي ميکرد ،چقدر دست بلنده و
پلنگه خال خالي.

 .150سي دري ،سيمونا .بياييد نگاه كنيم به :دهانها .حسين فتاحي تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شيال نوبل
موضوع محوري :شناخت دهان
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در دومين شماره از مجموعهي بياييد نگاه كنيم به ،کودکان با آروارهها و دندانهاي بلند
سنجاب ،لبهاي آهو ،خرطوم پروانه ،زبان آفتابپرست ،پوزهي گراز ،منقار پليکان ،دهان انسان و
نيز کاربرد عجيب آن آشنا ميشوند.
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قصههاي شنيدني :ديلينگ ديلينگ - .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .151پريرخ ،زهرهّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ليسا جميله برجسته
موضوع محوري :باد
قصه
قالب اثرّ :
قصه ماجراي بادي است که از ديلينگ ديلينگ زنگولهي تخت کودک خوشش ميآيد
چکيده :اين ّ
و دلش ميخواهد کنار تخت و زنگوله باشد اتفاقي در داستان رخ ميدهد که باد از آنجا ميرود و
مادر کودک از دست باد راحت ميشود.

قصههاي مزرعه  :1راز مترسك .حسين فتاحي تهران :قدياني،كتابهاي
 .152ايمري ،هيترّ .
بنفشه 16 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :راز
قصه
قالب اثرّ :
قصهي خواندني و شيريني را ميخوانيم دربارهي مزرعهي خانواده بوت .به دو
چکيده :در اين کتاب ّ
بچهاش ميگويد با پوشالها يک مترسک درست ميکند و در مزرعه قرار ميدهد .آنها چيزهايي
ميبينند و متوجه ميشوند که زير کت مترسک يک رازي است .بعد با دقت که نگاه ميکنند گربه
وبچههايش را ميبينند که زير کت مترسک قايم شده بودند و اينگونه راز مترسک فاش ميشود.

 .153خوشخلق ،ايرج .راهنماي آموزش مهارتهاي رياضي در دورهي پيشدبستان.
تهران :لوح زرين 96 ،1383 ،ص
قطع :رقعي
موضوع محوري :آموزش
قالب اثر :راهنماي مربي(كتاب توسعه مهارت ها)
چکيده :اين کتاب پيچيدهترين مفاهيم رياضي را در دوره پيش دبستان به شيوهي ساده و جذاب به
کودکان آموزش ميدهد .مفاهيم اين کتاب در قالبهاي جور کردن ،طبقهبندي ،الگوهاي رياضي،
مفهوم عدد ،زمان تقويم ،طول ،وزن ،ظرفيت و مفهوم جمع و تفريق بيان ميشود.
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 .154ماهوتي ،مهري .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :رقص باران .تهران :مدرسه،1384 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :اكرم كرباليي
موضوع محوري :شناخت چيزهاي دور و بر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني با موضوعات :توپ سبز ،آقا کالغه ،پيرهن سفيد،
بادام ،رقص باران ،خواب پرواز ،النهي جوجه ،فانوس دريايي ،کوچه ،خانهي سنگي نوشته شده است.

 .155رحماندوست ،مصطفي .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :رنگ و وارنگ از همه
رنگ .تهران :مدرسه 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :غالمعلي مكتبي
موضوع محوري :شناخت رنگها
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني از پيرامون کودک طوري بيان ميکند تا رنگها را
بشناسد .موضوعات شامل :آبي  -زرد  -نارنجي  -قرمز  -سفيد  -قهوهاي  -سبز ميباشد.

 .156نوروزيقلعه ،وحيده 15 .پانزده كتاب كودك :رنگها .تهران :مهاجر 60 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :آشنايي با رنگها
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :در اين کتاب ،کودکان با رنگکردن تصاوير انواع رنگهاي موجود در اطراف خود را
ميشناسند و با انواع ميوهها ،حيوانات ،درختان و غذاها آشنا ميشوند .تمرينهاي اين کتاب براي
پرورش ذهن کودک و آمادگي او براي نوشتن تهيه شده است.
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 .157ادر ،ايمي .رنگينكمان .منصور جامشير تهران :نگارينه 10 ،1385 ،ص
قطع :جيبي
تصويرگر :منصور جامشير
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع)) -كشتي
موضوع محوري :شناخت ّ
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و جذاب کشتي نوح (ع) را ميخوانيم که در آن طوفان شديد
چکيده :در اين کتاب ّ
قصه باران
پايان
در
و...
هستند
سوار
آن
بر
تا
دو
تا
دو
حيوانات
و
است
شناور
و باران تند بر روي آب
ّ
بند ميآيد .حضرت نوح به رنگين کمان نگاه ميکند ،حيوانات هم دو تا دو تا از کشتي پايين ميآيند
و نوح به آنها ميگويد که در امان هستند.

 .158واردي ،آن سي .ا ّولين تجربههاي تو  :9روز اثاثكشي .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1380 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :استفن كارت رايت
موضوع محوري :ا ّولين تجربهي اثاثکشي
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب در قالب داستاني کوتاه و با زباني کودکانه نوشته شده است .داستان با حضور
يک خانوادهي چهار نفره با دو کودک پنج و هفت ساله شروع ميشود که با هم در اسبابکشي
منزل همکاري ميکنند.

 .159شعباني ،اسداهلل .روستاي من دوستاي من .مشهد :به نشر /كتابهاي پروانه،1384 ،
 24ص
قطع :خشتي
تصويرگر :محمدرضا محمدي آذر
موضوع محوري :حيوانهاي روستا
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب ،شعرهاي خواندني و زيبا ،دربارهي حيوانهاي پسر بچهاي را ميخوانيم
که در روستا زندگي ميکند؛ حيوانهايي چون ،گربه ،مرغ ،جوجه ،کبوتر ،کالغ ،بز ،بره ،خروس،
اردک ،گاو واالغ.
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 .160گروه آموزش قبل از دبستان .روش و محتواي آموزش قبل از دبستان ج  .1تهران:
مدرسه 184 ،1365 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :واحد کار در پيش از دبستان
قالب اثر :كتاب هاي دانش افزايي مربي
چکيده :این کتاب حاوي مفاهیم پایهي قبل از دبستان و  12واحد کار نمونه است که هدفهاي
زير را دنبال ميكند :بازدید و مشاهده ،بحث و گفتوگو ،نکات اجتماعی و اخالقی ،نکات بهداشتی
الیتهای جنبی شامل بازیها ،کاردستی ،نقاشی،
و ایمنی ،زبانآموزی ،مفاهیم علوم و ریاضی و ف ّع ّ
شعرهای کودکانه و سرودها.

 .161گروه آموزش قبل از دبستان .روش و محتواي آموزش قبل از دبستان ج  .2تهران:
مدرسه 212 ،1365 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :واحد کار در پيش از دبستان
قالب اثر :كتاب هاي دانش افزايي مربي
الیتهایي با استفاده از روش ف ّعال نوشته شده است 21 .واحد کار شامل
چکيده :در این کتاب ،ف ّع ّ
الیتهای اساسی (مشاهده عینی و تجربی) بحثها ،آزمایش ،نکات اجتماعی و اخالقی،
هدفها ،ف ّع ّ
الیتهای جنبی شامل بازیها،
ع
ف
و
ریاضی
و
علوم
مفاهیم
آموزی،
ن
زبا
ایمنی،
نکات
بهداشتی،
نکات
ّ ّ
قصه و داستان میباشد.
کتاب
و
سرود
شعر،
نقاشی،
کاردستی،
ّ

 .162تامپسون ،لورن .ريزه ميزه .حميدرضا افتخاري تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي
لكلك /طبيب 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت اعداد
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي به زبان ساده و کوتاه دربارهي اردکي با پنج جوجهاش ميخوانيم.
چکيده :در اين کتاب ّ
مامان اردکه ميخواهد به جوجههايش شنا کردن ياد بدهد ،اما جوجهها ميترسند توي آب بروند.
مامان اردکه با تالش بسيار يکييکي آنها را به آب ميکشاند و در اين حين عدد  1تا  5را هم به
آنها آموزش ميدهد.
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 .163شعباننژاد ،افسانه .كي آمد؟ كي در زد؟ :زمستان .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،1386 ،
 12ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :فصل زمستان
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب فصل زمستان و ويژگيهاي طبيعت در اين فصل در قالب شعر با بياني ساده
و کودکانه سروده شدهاند.

قصههاي شنيدني :زميني كه همين طور مي لرزيد.
قصههاي خواندنيّ ،
 .164كلهر ،فريباّ .
تهران :مدرسه 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :امير شعباني پور
موضوع محوري :زمين لرزه
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و خواندني را بيان ميکند که حيوانات فکر ميکنند زمين لرزه
چکيده :اين کتاب ّ
آمده ،جغد پير و دانا به آنها ثابت ميکند که زمين لرزه نبوده است.

قصههاي شنيدني :زنگوله .تهران :مدرسه،1382 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .165ماهوتي ،مهريّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :راشين خيريه
موضوع محوري :گم شدن  -به حرف بزرگترها گوش دادن
قصه
قالب اثرّ :
قصه ميافتد
قصهي تخيلي از زبان حيوانات گلّه بيان ميکند و اتفاقي که در اين ّ
چکيده :اين کتاب ّ
تا بزغاله ياد بگيرد به حرف بزرگترش گوش کند و گم نشود.
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قصههاي شنيدني :زيباترين آواز .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .166يوسفي ،محمدرضاّ .
 12 ،1381ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي عامه كن
موضوع محوري :شناخت آواز پرندگان
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و زيبا و خواندني دربارهي آواز پرندگان است که با غرش شير حيوانات
چکيدهّ :
ميترسند و آواز خود را از ياد ميبرند .بعد به کمک موش کور هر حيوان آواز خود را ميشناسد و
دسته جمعي زيباترين آواز را ميخوانند.

 .167ادر ،ايمي .ساختن كشتي .منصور جامشير :نگارينه 10 ،1385 ،ص
قطع :جيبي
تصويرگر :منصور جامشير
قصهي پيامبران حضرت نوح (ع)
موضوع محوري :آشنايي با ّ
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و خواندني ساختن کشتي حضرت نوح (ع) را ميخوانيم .خداوند
چکيده :در اين کتاب ّ
به پيامبر گفت کشتي بسازد و در آن حيوانات را دو تا دو تا جاي بدهد .حضرت نوح (ع) کشتي را
ساخت و خداوند از ساختن کشتي نوح خيلي شاد و خوشحال شد.

 .168گراس ،توني .فسقليها :سالي سالمت .ميترا لبافي تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :ورزش و سالمتي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي زيبايي ميخوانيم ،در بارهي پسري به نام سالي .او ورزشکار است و به
چکيده :در اين کتاب ّ
اندازهي کافي غذا ميخورد .يک روز ،وقتي سالي ديد که پدرش صبحانه ،گوشت و خامه ميخورد،
به او تذكر داد که اين صبحانهي خوبي نيست .پدر گفت كه ميخواهد خود را براي مسابقه آماده
كند .سالي اطالعات زيادي براي پدر داشت تا او وزن کم کند و در مسابقه شرکت کند .ماجراهايي
قصه پيش ميآيدكه در پايان وقتي پدر براي مسابقه آماده ميشود ،ميفهمد که لباس مسابقه
در ّ
ندارد و قرار ميشود پدر در مسابقهي سال بعد شرکت کند.
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قصههاي شنيدني :سربااليي و سرپاييني.
قصههاي خواندنيّ ،
 .169شمس ،محمدرضاّ .
تهران :مدرسه 12 ،1381 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :راشين خيريه
موضوع محوري :قهر و آشتي
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب داستاني کوتاه دربارهي يک ّتپه است که سربااليي و سرپاييني او با هم دوست
هستند ،اما با يک مسئلهي ساده با هم قهر ميکنند و در آخر هم ،آشتي ميکنند.

 .170يزدانيانپور ،اميرحسين .تكنيكهاي پرورش خلاّ قيت ،تقويت هوش بصري :سرها و
دنبالهها (جلد ا ّول) .تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 16 ،1384 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :شناخت حيوانات
قالب اثر :كاردستي
چکيده :در اين کتاب به منظور پرورش خلاّ قيت و تقويت هوش بصري کودکان تکنيکهايي ارائه
شده است .در هر صفحه از کتاب تصاويري از حيوانات کشيده شده و از وسط خط برشي براي آنها
در نظر گرفته شده است .مخاطبان با برش زدن تصاوير از وسط و جابهجا کردن تصاوير هر صفحه
با صفحهي ديگر ميتوانند حيوانات مختلف با سر و کلهي متفاوت بسازند و آنها را رنگآميزي
کنند و با کمک برچسبها تصاوير را زيباتر و کاملتر کنند.

 .171يزدانيانپور ،اميرحسين .تكنيكهاي پرورش خلاّ قيت ،تقويت هوش بصري :سرها و
دنبالهها (جلد د ّوم) .تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 16 ،1383 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :شناخت حيوانات
قالب اثر :كاردستي
چکيده :اين کتاب شامل تکنيکهايي به منظور پرورش خالقيت و تقويت هوش بصري کودکان
است .کودکان با برش دادن تصاوير هر صفحه از وسط و چسباندن تصاوير پاييني هر صفحه به
صفحهي ديگر ميتوانند حيواناتي با سر و تنهي متفاوت خلق کرده و آنها را رنگآميزي کنند.
برچسبهاي داخل کتاب به کاملتر و زيباتر شدن تصاوير کمک ميکند.
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قصههاي شنيدني :سنگ قرمز كوچولو .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .172شعبان نژاد ،افسانهّ .
مدرسه 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :عليرضا گلدوزيان
موضوع محوري :شناخت سنگ و کاربرد آن
قصه
قالب اثرّ :
قصهي تخيلي کوتاه را از زبان خاله سوسکه بيان ميکند که او سنگي را پيدا
چکيده :اين کتاب ّ
ميکند که در پايان ،هم سنگ را ميشناسد و هم استفادهي آن را ميفهمد.

 .173اسمي ،نيكوال .ا ّولين تجربههاي تو :سوار شدن به هواپيما .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1380 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :تجربهي اولين پرواز با هواپيما يا مسافرت با هواپيما
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب در قالب داستاني کوتاه به بيان تجربهي پرواز با هواپيما از مبدا تا مقصد و طي
کردن مراحل مختلف آن از جمله نشان دادن مدارک به مأمور ،رد شدن وسايل از زير دستگاه ،بستن
کمربند و ...ميپردازد و در نهايت با پايان يافتن سفر داستان نيز پايان ميپذيرد.

 .174سوتهيف ،والديمير .سيب و خرگوش .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،
 16 ،1378ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :سهم هر کس
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و خواندني ميخوانيم دربارهي يک سيب که همه آن را مال
چکيده :در اين کتاب ّ
خود ميدانند .خرگوش سيب را بر روي شاخه ديد ،کالغ گفت مال من است .و سيب افتاد روي
خارپشت .خارپشت گفت مال من است و دعوايشان شد .ولي آقا خرسه آمد و سيب را بين همه
تقسيم کرد و همه از تکه سيب خودشان راضي بودند؛ چون عادالنه قضاوت شد.
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قصههاي شنيدني :سيب هفتسين .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .175كشاورزي آزاد ،مرجانّ .
مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :نرگس دالوري
موضوع محوري :سيب سفرهي هفتسين عيد
قصه
قالب اثرّ :
قصه دربارهي سفرهي هفتسين آقا موشه و خانم موشه است که دنبال سيب هستند.
چکيده :اين ّ
قصه رخ ميدهد تا آنها سفرهي هفتسين خود را کامل کنند.
اتفاقاتي در ّ

 .176ماهوتي ،مهري .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :شال برفي .تهران :مدرسه،1383 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سحر حقگو
موضوع محوري :شناخت چيزهاي اطراف کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :موضوع اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني در ارتباط با عناصري در اطراف کودک است
که هر لحظه با آن روبهرو ميشود .موضوعاتي مثل :قهر ،هديه ،پيراهن من ،سفره ،خانهي من،
بزبزي ،اسم قشنگ ،کبوتر من و شال برفي را در اين کتاب ميخوانيم.

 .177رندال ،ران .شب بهخير خرگوش كوچولو .منصور جامشير تهران :نگارينه،1386 ،
 16ص
قطع :جيبي
تصويرگر :سوفي هاردينگ
موضوع محوري :خواب
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و شيريني ميخوانيم دربارهي خرگوشي که دلش ميخواست
چکيده :در اين کتابّ ،
بازي کند ،اما حيوانات جنگل به او ميگفتند که وقت بازي نيست .االن خورشيد غروب ميکند.
خرگوش سر راهش حيوانات ديگري را هم ميبيند .آنها هم ميگويند که وقت بازي نيست .اما
قصه خرگوش کوچولو به خانه
او ميخواهد يک مسابقه بدهد .دلش نميخواهد بخوابد .در پايان ّ
ميرسد و مادر به او ميگويد وقت خواب است و او به رختخواب ميرود.
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 .178قاسمنيا ،شكوه و [ ...ديگران] .ترانههاي خانه :شعر و دعا .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 32 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :آرزوهاي بچهها در قالب دعا
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب مجموعه شعر در قالب دعاهاي کودکانه به زبان ساده و شيرين است .عنوانهاي
آن عبارتاند از :دعاي مامان ،دعاي بارون ،پرنده ،پروانه جان ،کفش آبي ،دزد ،وقتي تو رو ميبينم،
کمک ،دوست قشنگ و کوچکم ،السون و بلسون ،ماهي من و هزار تا آرزو.

 .179تركمان ،منوچهر .شعر و شكوفهها .تهران :مدرسه 223 ،1369 ،ص
قطع :رقعي
موضوع محوري :شناخت کودک با کودکستان
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل مجموعه شعرهايي براي آشنايي بيشتر کودکان با محيط و مراکز
آموزشي است .همچنين موضوعاتي مثل خورشيد ،حيوانات ،پرندگان ،حشرات ،خانواده ،انقالب
اسالمي ،فصلها ،پوشاک ،درخت کاري ،ميوهها ،وسايل ارتباطي ،وسايل نقليه ،بهداشت ،مشاغل و
موضوعات ديني و نوروزي را در بر ميگيرد.

 .180كشاورز ،ناصر /احمدي ،حسين /ابراهيمي (شاهد) ،جعفر .مجموعهي چهارم (جلدهاي  16تا :)20
بچهها .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 5 ،1386 ،ج
شعرهاي شيرين براي ّ
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشيد شفيعي و [...ديگران]
موضوع محوري :شعرهاي شيرين براي بچهها
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب شامل شعرهاي زيبا و خواندني است از چند شاعر با موضوعهاي متفاوت.
يک روز قرمز؛ يک روز آبي؛ متر خياطي مامان؛ غاز تخم طال؛ نسيم؛ بادبادک و سيب کرمو
عنوانشعرهايي هستند که با زباني شيرين و خيالانگيز براي کودکان نوشته شدهاند.
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قصههاي شنيدني :شما يك دماغ زرد نديديد.
قصههاي خواندنيّ ،
 .181طاقديس ،سوسنّ .
تهران :مدرسه 12 ،1381 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :غالمعلي مكتبي
موضوع محوري :تنبلي
قصه
قالب اثرّ :
قصه ماجراي مردي تنبل است که دست و پا و اعضاي بدنش از تنبلي او ناراحتند و
چکيده :اين ّ
دلشان ميخواهد اينور و آنور بروند يک شب که مرد خواب است راه ميروند و اتفاقي که در اين
قصه رخ ميدهد ،مرد متوجه اشتباهش ميشود و اعضايش پيش او برميگردند به جز دماغ زرد که
ّ
معلوم نيست کجا رفته است.

 .182وايت هاوس ،پاتريشيا .بازي ميكنيم ياد ميگيريم :شناور ميكنيم .غالمرضا فهرستي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناور شدن
اليت هاي علمي)
قالب اثر :آزمايش(ف ّع ّ
چکيده :در اين کتاب ،کودکان با جمالت کوتاه و ساده با مفهوم شناور و غرق شدن آشنا ميشوند
و در مييابند که علت شناور ماندن اجسام چيست .انجام آزمايشهاي ساده نيز در درک اين مفاهيم
به آنها کمک ميکند .در پايان کتاب ،فرهنگنامهي تصويري و واژهنامه درج شده است.

 .183يزدانيانپور ،اميرحسين .صورتم كو؟ (جلد ا ّول) .تهران :تيمورزاده /كتابهاي حاجي
لكلك /طبيب 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت حيوانات
قالب اثر :كاردستي
چکيده :در جلد اول از مجموعهي «صورتم کو» کودکان حيواناتي بيچهره را ميبينند که بايد با
کمک برچسبهاي موجود در کتاب بتوانند اعضاي صورت آنها را بيابند و در جاي خود بچسبانند.
در باالي تصوير هر حيوان ،با جمالت کوتاه حيوان مورد نظر معرفي شده است .در پايان کتاب
تصاوير کامل حيوانات درج شده است.
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 .184يزدانيانپور ،اميرحسين .تكنيكهاي پرورش خالقيت :صورتم كو؟ (جلد د ّوم) .تهران:
تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت حيوانات
قالب اثر :كاردستي
چکيده :در جلد دوم از مجموعهي «صورتم کو» حيواناتي بدون چهره را ميبينيم که دربارهي
آنها جمالتي کوتاه در باالي هر تصوير درج شده است .در وسط کتاب نيز برچسبهايي از اعضاي
صورت حيوانات وجود دارد .کودکان با مشاهدهي تصاوير و شنيدن جمالت دربارهي هر حيوان
ميتوانند برچسبها را درجاي خود بچسبانند .در پايان کتاب تصاوير کامل هر حيوان درج شده است.

 .185يزدانيانپور ،اميرحسين .تكنيكهاي پرورش خالقيت :صورتم كو؟ (جلد س ّوم) .تهران:
تيمورزاده /كتابهاي حاجي لكلك /طبيب 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شاخت حيوانات
قالب اثر :كاردستي
چکيده :در جلد سوم از مجموعهي «صورتم کو» کودکان حيواناتي را ميبينند که چهره ندارند.
آنها ميتوانند با استفاده از برچسبهايي که در کتاب نهاده شده است ،اعضاي صورت حيوانات را
يافته و در جاي خود بچسبانند .در پايان کتاب شکل حيوانات و اعضاي صورت آنها گنجانده شده
است ،اين کار به کودکان کمک ميکند تا در کامل کردن چهرهي حيوان مشکلي نداشته باشند .در
باالي تصوير هر حيوان ،اطالعات مختصري دربارهي آن حيوانات درج شده است.

 .186بورژوا ،پولت .عجله كن فرانكلين .شهره هاشمي تهران :پيك دبيران 24 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :زمانبندي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي الکپشت کوچکي به نام فرانکلين را ميخوانيم که کمي در
چکيده :در اين کتاب ّ
کارهايش کند است .روزي که قرار است به جشن تولد خرس برود ،سر راهش با خرگوش و سمور
بازي ميکند ،آنها به فرانکلين ميگويند عجله نکند ،به موقع خواهد رسيد .بعد از آنها به روباه
ميرسد .اما ديگر چون کم مانده بود که دير بشود ،پس فرانکلين به راهش ادامه ميدهد و سر
راهش حلزون را هم برميدارد و به موقع به جشن تولد ميرسد.
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 .187بيضايي،شادي .عددها :آموزش مفاهيم پيشنياز رياضي مفهوم عدد .تهران :پيك ادبيات،
 24 ،1386ص
قطع :رحلي
تصويرگر :نوشين صادقيان
اليت در خانه و مهدكودك
موضوع محوري :كار و ف ّع ّ
اليت هاي علمي)
قالب اثر :آزمايش(ف ّع ّ
چکيده :خودشناسي و پرورش عواطف ،رشدشناختي و خلاّ قيت ،پرورش روابط خانوادگي و
اجتماعي ،شناخت محيط طبيعي ،آشنايي با مفاهيم پيشنياز رياضي و علوم ،تقويت ارتباط كالمي و
آمادگي ا ّوليه براي خواندن و نوشتن از جمله مواردي است كه در اين كتاب به آن توجه شده است.
تمرينهايي كه براي كودك تنظيم شده است شامل بريدن ،چسباندن ،رنگكردن ،بازي و ...ميباشد.

 .188قاسمنيا ،شكوه و [ ...ديگران] .ترانههاي خانه :عروسيه عروسي .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 28 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :گروه تصويرگران
موضوع محوري :عروسي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب يک مجموعه شعر به زبان ساده و شيرين دربارهي عروسي از نگاه کودکان است
که با موضوعات :ميخوام برم عروسي؛ دس ،دس ،دس؛ شيريني و گل تاج خروسي؛ گندوم دونه
دونه؛ عروسي شاپرک؛ ديمبل ديمبل؛ عروسک؛ خرس و عروسک؛ اردک و قاب خالي.

 .189سوتهيف ،والديمير .عصاي كارگشا .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،1378 ،
 16ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :فکر کردن
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و خواندني دربارهي خرگوش و خارپشت را ميخوانيم.
چکيده :در اين کتاب ّ
هنگام رفتن خارپشت چوبي را پيدا ميکند .خرگوش به او ميخندد و ميگويد چوب به چه دردي
ميخورد که همراه خود ميآوري؟ طي ماجرايي خرگوش ميفهمد که چوب کاربردهاي زيادي دارد
و خرگوش را از خطر نجات ميدهد و متوجه ميشود که اگر درست فکر کند ميتواند از وسايل
درست استفاده کند.
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 .190شعباني ،اسداهلل .شعرهاي شيرين براي بچهها  :11علي كوچولو و پروانه .تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ويدا لشگري
موضوع محوري :شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي زيبا و خواندني براي کودکان سروده شده است اين شعرها دربارهي
شخصيتي به نام علي کوچولو با ماجراهايي متفاوت است؛ ماجراهايي مانند :علي کوچولو و پروانه
علي کوچولو يه دوربين عکاسي داشت ،علي کوچولو درختي کاشت و...

 .191شعباني ،اسداهلل .شعرهاي شيرين براي بچهها  :4علي كوچولو و مدرسه .تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1376 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ويدا لشگري
موضوع محوري :شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتابحاوي شعرهاي زيبا و خواندني براي کودکان است .شعرها دربارهي شخصيتي
بهنام علي کوچولو با ماجراهايي متفاوت است؛ ماجراهايي مانند :علي کوچولو يه گربه داشت ،علي
کوچولو يه باغچه داشت ،علي کوچولو هي ميخوابيد و...

 .192قاسمنيا ،شكوه .نيني كتاب :غذاها جورواجورند .تهران :پيدايش 12 ،1386 ،ص
قطع :شكلي
تصويرگر :عطيه سهرابي
موضوع محوري :آشنايي با انواع غذاهاي حيوانات
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب به شرح ساده و کودکانه دربارهي آشنايي کودکان با غذاي حيوانات مانند :غذاي
زنبور ،غذاي خرگوش ،غذاي ميمون و غذاي موش ميپردازد.
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 .193چليك كويمان ،ييلديز .كتابهاي نيلوفر :غذايم را بلدم بخورم .نيلوفر الفت شايان
تهران :اورامان 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتی
تصويرگر :ييلديز چليك كويمان
موضوع محوري :مهارتاجتماعي  -تربيتي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي دختر بچهاي آمده است که عالقهي زيادي به خوردن غذا ندارد.
چکيده :در اين کتابّ ،
مادرش براي اينکه او را به غذا خوردن تشويق کند ،او را همراه خود به خريد ميبرد .وقتي او با مادر
در تهيه و پختن پيراشکي همراه ميشود ،غذاخوردن برايش لذتبخش ميشود.

قصههاي شنيدني :فندقي .تهران :مدرسه،1383 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .194ماهوتي ،مهريّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :امير نساجي
موضوع محوري :كتاب
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي زيبا و شيرين از دختري به نام غزاله ميخوانيم .غزاله کتاب را دوست
چکيده :در اين کتاب ّ
نداشت .روزي با پدر بزرگش به پارک رفت و داشت بازي ميکرد که چشمش به سنجاب کوچولويي
قصه را دوست
قصهي غزاله بود ولي چون او کتاب ّ
به نام فندقي افتاد ،در حقيقت فندقي در کتاب ّ
نداشت آن را در پارک روي چمنها پرت کرده بود .فندقي از آن بيرون آمده و دنياي زيباي جنگل و
طبيعت آن را در کتاب به غزاله نشان ميدهد و طي ماجرايي غزاله خودش کتاب را برميدارد ،بغل
قصهي فندقي را براي پدربزرگش تعريف ميکند.
ميکند و به خانه ميبرد .او کتابش را دوست دارد و ّ
 .195شعباني ،اسداهلل .شعرهاي شيرين براي بچهها  :8فوتباليستهاي محلّه :طنز فوتبالي.
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 16 ،1377 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :محمدحسين صلواتيان
موضوع محوري :بازي گروهي
قالب اثر :شعر و سرود
قصهاي منظوم دربارهي فوتبال و فوتباليستهاي محله ميخوانيم .گزارشگر
چکيده :در اين کتابّ ،
بازي را گزارش ميدهد .دو تيم قلي و تپلي به همراه داور و کاپيتانها بازي ميکنند ،ولي بين
بازيکنان دعوا ميشود که طبيب وارد بازي ميشود و با آمپولش بازيکنان را ميترساند و مردم
محله به آنها ميخندند.
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قصههاي شنيدني :فيل برقي .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .196طاقديس ،سوسنّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مجيد ذاكري
موضوع محوري :مسخره کردن
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي خواندني و جذاب دربارهي جاروبرقي است که وقتي وارد خانه ميشود وسايل خانه
چکيدهّ :
فکر ميکنند فيل برقي است و او را به دليل زشت بودنش مسخره ميکنند .اتفاقي رخ ميدهد که
وسايل خانه از کار خود؛ يعني مسخره کردن جاروبرقي خجالت ميکشند و در آخر با هم دوست
ميشوند .در پايان کتاب راهنماييهايي براي مربيان و والدين نوشته شده است.

 .197سوتهيف ،والديمير .قارچ و مورچه .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،1378 ،
 16ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :دوستي و همکاري
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي شيرين و خواندني دربارهي مورچهاي را ميخوانيم .روزي باران
چکيده :در اين کتاب ّ
ميآيد و مورچه زير قارچ پناه ميگيرد .سپس پروانه ،موش ،گنجشک و خرگوش از راه ميرسند.
جا شدن آنها زير قارچ غيرممکن به نظر ميرسد ،ولي با دوستي و همکاري و کمي جابهجا شدن
همگي زير قارچ جا ميشوند .در پايان همه از کار خود تعجب ميکنند که چطور زير قارچ جا شدهاند.

 .198شعبان نژاد ،افسانه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :قاصدك ،نرو .تهران :مدرسه،
 12 ،1381ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي نامور
موضوع محوري :آشنايي کودک با محيط اطراف
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کوتاه و خواندني با موضوعات :خبرنگار ،قاصدک نرو ،هاجستم و
واجستم ،بابا و کفش ،خندهي آينه ،آن سوي دنيا ،تلفن ،بابا و کالغه و خاله جان چاپ شده است.
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 .199شعبان نژاد ،افسانه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :قايق كاغذي .تهران :مدرسه،
 12 ،1381ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرخنده طلوع زماني
موضوع محوري :شناخت چيزهاي دور و بر کودک
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کوتاه و خواندني با موضوعات :قايق کاغذي ،تاب مهربان ،مانند
بابا ،کوه مهربان ،گل و گلدان ،ستاره من ،دانهي کوچک ،بهبهبه و مورچه و من نوشته شده است.

قصههاي خرس كوچولو و خرس بزرگ .رضي هيرمندي تهران:
 .200هيرمندي ،رضيّ .
افق 32 ،1383 ،ص
قطع :وزيري
تصويرگر :باربارا فرت
موضوع محوري :شناخت محيط اطراف کودک
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب شامل  4داستان شيرين و کوتاه است که عنوان آن عبارتاند از :خوابت نميبرد
خرس کوچولو ،من و تو خرس کوچولو ،آفرين خرس کوچولو و بيا برويم خانه خرس کوچولو.

قصههاي شيرين جهان .بيژن
 .201هيراتا ،شاگا .مجموعهي پنجم (جلدهاي  41تا ّ :)50
نامجو تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 10 ،1386 ،ج ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :افسانههاي كشورهاي مختلف
قصه
قالب اثرّ :
قص ه و افسانهي شيرين ،جذاب و خواندني از كشورهاي مختلف را در بر
چكيده :اين كتاب دوازده ّ
دارد با اين عنوانها :موش شهري و موش روستايي؛ شير و موش؛ مسابقهي خرگوش و الكپشت؛
رنج و گنج؛ بندانگشتي؛ سيندرال؛ ايكييوسان؛ عروسي قو؛ كين تارو؛ كالغ و پرندهها؛ االغ تنبل
و عروسي خانم موشه.
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قصههاي شيرين جهان .بيژن
 .202هيراتا ،شاگا .مجموعهي چهارم (جلدهاي  31تا ّ :)40
نامجو تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 10 ،1386 ،ج ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :اعتماد به نفس
قصه
قالب اثرّ :
قصه به مسائلي چون دست کم نگرفتن
چکيده :اين کتاب چند داستان کوتاه را در بر دارد که در هر ّ
خود ،استفاده از هوش و عقل ،خرابکاري و شيطنت پرداخته شده است.

قصههاي وقت خواب .بهار اشراق تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،1386 ،
 .203كوپ ،ونديّ .
 216ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :افسانهها
قصه
قالب اثرّ :
قصههاي خواندني و زيبا در قالب افسانه با عنوانهايي مثل لباس نوي
چکيده :در اين کتاب ّ
پادشاه ،ديو و دلبر ،معماي خرگوش کوچولو ،اژدهاي هزار دندان و کبکهاي زيرک ميخوانيم .با
قصهها به هنگام خواب براي کودکان آنها به آساني وارد دنياي خيال خود ميشوند
خواندن اين ّ

قصههايي براي پسران .شيما فتاحي
 .204هال ،درك /ماريس ،آليس /سامرويل ،لوئيزاّ .
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 160 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :جريمي بيز
قصههاي تخيلي
موضوع محوريّ :
قصه
قالب اثرّ :
قصههاي خواندني و زيبا در قالب افسانه براي کودکان پسر و بهمنظور کمک
چکيده :در اين کتاب ّ
به ورود آنها به دنياي تخيل خود نوشته شده است .مادربزرگجادو ميکند ،جوجهاردک زشت،
قصهها هستند.
خرس آوازهخوان ،موش شکمو ،پادشاه بدجنس و پسر باهوش نام برخي از اين ّ
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 .205وايتهاوس ،پاتريشيا .بازي ميكنيم ،ياد ميگيريم :قل ميدهيم .غالمرضا فهرستي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :آشنايي با علوم (مفهوم قل دادن)
اليت هاي علمي)
قالب اثر :آزمايش(ف ّع ّ
چکيده :در سومين شماره از مجموعهي «بازي ميکنيم ياد ميگيريم» کودکان با مشاهدهي
تصاوير رنگي و توضيحاتي که دربارهي هر تصوير آمده است با مفهوم قل خوردن اشياء آشنا
ميشوند .کودکان ميتوانند آزمايشهايي را با کمک بزرگترها انجام دهند تا مفاهيم را بهتر درک
کنند .در پايان کتاب لغتنامهي تصويري و واژهنامه گنجانده شده است.

 .206الندا ،نوربرت .ماجراهاي آقا موشه :قلّك گمشده .بهروز بيضايي تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 24 ،1378 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :کار و پسانداز کردن
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :ماجراهاي موشي که قلّک خود را شکست و با کار کردن پول کافي براي خود بهدست
آورد و در نهايت يک دزد قلک آنها را به سرقت برد.

 .207فراي ،سونالي .كار گروهي در شهر تونكا .مرجان حاجيبابايي تهران :تيمورزاده /طبيب،
 10 ،1386ص
قطع :شكلي
موضوع محوري :همكاري
قصه
قالب اثرّ :
قصهيکوتاه و شيريني ميخوانيم دربارهي شهر تونکا و ماشين کمپرسي.
چکيده :در اين کتاب ّ
ماشين به محل آتشسوزي ميرود تا بتواند کتابخانهاي را که آتش گرفته ،خاموش کند .ماشين
کمپرسي به همراه نردبان و لولهي آبپاشي کتابخانه را نجات ميدهد .آنها با همکاري همديگر
کتابخانه را تعمير ميکنند و شهر دوباره به آرامش ميرسد.
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 .208ادر ،ايمي .كبوتر شجاع .تهران :نگارينه 10 ،1385 ،ص
قطع :جيبي
تصويرگر :سوزان كاليتري
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع))
موضوع محوري :شناخت ّ
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و شيرين کشتي نوح (ع) را ميخوانيم .پيامبر به کبوتر ميگويد
چکيده :در اين کتاب ّ
قصه ،خبر
پايان
در
کبوتر
دهد.
ي
م
روي
هايي
ق
اتفا
و
کند
ي
م
پرواز
کبوتر
برود و خشکي پيدا کند.
ّ
خوشحالکنندهاي به آنها ميدهد که خشکي را ديده است.

 .209معاونت آموزش و پرورش خراسان رضوي .كتاب كار آمادگي ( -)1ويژه كودكان  4تا 5
سال .مشهد :ضريح آفتاب 113 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
تصويرگر :عزتالسادات عزيزي
موضوع محوري :سرگرمي
قالب اثر :توليدات استاني
چکيده :در اين کتاب ،کودکان با رنگآميزي ،گفتوگو ،بازي کردن ،وصل کردن ،شمردن ،بريدن
و چسباندن ،اجراي نمايش ،عالمت زدن ،داستانگويي و ...با آداب اسالمي ،حواس ،اعضاي بدن،
جانوران و غذاي آنها ،صداي حيوانات ،گياهان ،فصلهاي سال ،تغذيهي سالم و ناسالم ،اهميت
و ارزش آب ،بهداشت ،رعايت نکات ايمني ،قوانين و مقررات اجتماعي ،رفتارهاي نوع دوستانه،
مشاغل و ...آشنا ميشوند.
 .210ناصحمشفق ،علي .كتاب كار پيشدبستاني ،ببين ،فكر كن ،و پيدا كن .تهران:
فائق /مبتكران 84 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :مفاهيم پايهي رياضي
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
اليتهايي براي کودکان در نظر گرفته شده است که با انجام دادن آنها
چکيده :در اين کتاب ،ف ّع ّ
کودکان با مفاهيمي مثل باال و پايين ،چپ و راست ،بلندي و کوتاهي ،پشت و جلو ،بيشتر و کمتر،
دوري و نزديکي وارتباط اشکال آشنا ميشوند .همچنين برخي شغلها را ميشناسند.
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 .211ايشيتارو ،تاكه .سالم كتي :كتي به خريد ميرود .ناصر جالليان تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :همکاري بيرون از خانه
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و جالب دربارهي گربهي کوچکي به اسم کتي ميخوانيم.
چکيده :در اين کتاب ّ
کتي ميخواهد با مادرش به خريد برود .او به مغازهي شيرينيفروشي ميرود .اسم شيريني را حدس
ميزند .پس از آن به ميوهفروشي ،ماهيفروشي و اسباببازيفروشي و ...ميرود .در پايان کتي و
مادرش در حالي که بستني ميخورند و خريدهايشان را در سبد گذاشتهاند به خانه برميگردند.

 .212ايشيتارو ،تاكه .سالم كتي :كتي به گردش ميرود .ناصر جالليان تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :گردش
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و جالب دربارهي گربهي کوچکي به نام کتي ميخوانيم .کتي
چکيده :در اين کتاب ّ
با خواهر کوچک و پدرش ميخواهند به گردش بروند .آنها هنگام عبور از خيابان به چراغ راهنمايي
توجه ميکنند .کتي با خواهر و پدرش در پارک بازي ميکند .آنها در پايان بستني خوشمزهاي
ميخورند.

 .213ايشيتارو ،تاكه .سالم كتي :كتي حمام را دوست دارد .ناصر جالليان تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 30 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :بهداشت بدن
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و خواندني دربارهي گربه کوچولويي به اسم کتي است.
چکيده :اين کتاب دربردارندة ّ
کتي و پدرش تصميم ميگيرند و به حمام بروند .آنها کلي اسباببازي هم با خودش ميبرند.
همانطور که کتي بازي ميکند پدر با آب و صابون بدن او را ميشويد .در پايان کتي بعد از بيرون
آمدن از حمام و پوشيدن لباس راحتي آبميوهاي خوشمزه ميخورد.

 88فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
 .214شيتارو ،تاكهاي .سالم كتي :كتي خودش غذا ميخورد .ناصر جالليان تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 30 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :آداب درست کارها
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و خواندني دربارهي گربهي کوچولويي به نام کتي ميخوانيم.
چکيده :در اين کتاب ّ
کتي قبل از غذا خوردن دستهايش را ميشويد .پيشبندش را ميبندد ،قبل از غذا خوردن بسماهلل
ميگويد و ...در پايان کتي دندانهايش را هم مسواک ميزند.

 .215ايشيتارو ،تاكه .سالم كتي :كتي سالم ميكند .ناصر جالليان تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 30 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :رفتارهاي درست
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و خواندني دربارهي گربهي کوچولويي به نام کتي است.
چکيده :اين کتاب شامل ّ
کتي صبح از خواب بيدار ميشود و سالم ميگويد .قبل از صبحانه بسماهلل ميگويد و وقتي غذايش
تمام شد خدا را شکر ميکند و ...در پايان کتي به پدرش که از کار برگشته است سالم ميدهد و
خوشآمد ميگويد.

 .216ايشيتارو ،تاكه .سالم كتي :كتي كمك ميكند .ناصر جالليان تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 30 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :همکاري در خانه
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و زيبا دربارهي گربه کوچولويي به اسم کتي ميخوانيم .کتي
چکيده :در اين کتاب ّ
در واکس زدن کفش به پدر کمک ميکند .در شستن و جمع کردن لباسها ،تميز کردن خانه و آب
دادن گلهاي باغچه به مادر کمک ميکند .او با مادر به خريد ميرود و  ...در آخر نيز کتي که خيلي
به مادر کمک کرده است با مادرش عصرانهاي خوشمزه ميخورد.
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 .217شيتارو ،تاكهاي .سالم كتي :كتي وسايلش را جمع ميكند .ناصر جالليان تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 30 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :رفتار درست
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و جالب دربارهي گربه کوچولويي ميخوانيم به نام کتي .کتي
چکيده :در اين کتاب ّ
لباس خوابش را مرتب ميکند .بعد از خوردن صبحانه به پدر و مادرش
بعد از بيدار شدن از خواب ِ
در جمع کردن ظرفها کمک ميکند .بعد از بازي کردن تمام اسباببازيها را جمع ميکند و ...در
پايان نيز بعد از خوردن عصرانه در جمع کردن ظرفها به پدر و مادرش کمک ميکند.

 .218سوتهيف ،والديمير .كشتي كوچولو .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،1378 ،
 16ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :همکاري
قصه
قالب اثرّ :
بچهموش و مورچه و
قصهي بچه قورباغهاي را ميخوانيم که با جوجه و ّ
چکيده :در اين کتابّ ،
سوسک قرمز به گردش ميروند .آنها به رودخانه ميرسند ،قورباغه ميپرد توي آب؛ اما دوستانش
نميتوانند بپرند؛ چون شنا بلد نيستند؛ آنها با همکاري يکديگر کشتي کوچولويي درست ميکنند
و همه سوار ميشوند .قورباغه از کار آنها خيلي تعجب ميکند و کشتي کوچولو از قورباغه جلو
ميافتد.
 .219قاسمنيا ،شكوه .كفشاي پولكي .تهران :كتابهاي ارغواني 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :عطيه سهرابي
موضوع محوري :شناخت حيوانات
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي از حيوانات براي شناخت بيشتر کودک نوشته شده است .عنوان
شعرها عبارتاند از :آقا کالغه ،خونهي خاله ،موش و گربه ،آينه ،مرغ سياه ،عکس يادگاري شير،
آش سوسکه ،آشتي فيل ،عروسي ماهي و مهموني سگه.
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 .220خسرونژاد ،مرتضي .داستانهاي آموزشي :كفشهاي هيپا و شيپا :توانايي ذهني
تمركززدايي ،طبقهبندي  ....تهران :به نشر /كتابهاي پروانه 20 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي خدايي
موضوع محوري :قدرت تفکر
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيريني را ميخوانيم دربارهي هيپا و شيپا ،دو خواهر و برادر دوقلوي
چکيده :در اين کتاب ّ
هشتپا .آنها يک روز کنار ساحل پاي دو تا بچه کفش ميبينند و دلشان کفش ميخواهد .مادرشان
قصه متوجه
را راضي ميکنند تا برايشان کفش بخرد ،نه يک جفت بلکه چهار جفت ،ولي در طول ّ
ميشوند که نبايد کفش داشته باشند؛ چون موجب دردسر برايشان ميشود.

قصههاي شنيدني :كالغ ورزشكار .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .221جعفري ،اللهّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي عامه كن
موضوع محوري :ورزش
قصه
قالب اثرّ :
قصهي تخيلي جذابي را بيان ميکند که کالغ ورزشکار با ورزش قوي ميشود
چکيده :اين کتاب ّ
و بهدنبال آشيانهي جديد براي همسر خود ميرود.

قصههاي شنيدني :كالغك و كودكستان .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .222شمس ،محمدرضاّ .
مدرسه 12 ،1381 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ندا شيدوش
موضوع محوري :رفتن به مهد کودک
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاهي از کالغک است که دلش ميخواهد به مهد کودک برود و
چکيده :اين کتاب ّ
قصه رخ ميدهد تا باالخره کالغک در مهد کودک ثبت نام شود.
اتفاقاتي در ّ
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 .223شعباننژاد ،افسانه .يك درخت و چهار كالغ :كالغها و فرار .تهران :محراب قلم،1383 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشيد شفيعي
موضوع محوري :پرندگان ،کالغ
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :در اين کتاب ،داستان چهار کالغ را ميخوانيم که با هم به سراغ خانهاي ميروند و هر
کدام از آنها چيزي از خانه برميدارند .کالغ چهارمي ساعت را برميدارد و صداي زنگ آن صاحب
خانه را بيدار ميکند .کالغها هر چه برداشتهاند ،ميگذارند و فرار ميکنند.

 .224شعباننژاد ،افسانه .يك درخت و چهار كالغ :كالغها و مزرعه پنبه .تهران :محراب قلم،
 12 ،1383ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشيد شفيعي
موضوع محوري :عاقالنه فکر کردن
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين از چهار کالغ را ميخوانيم که وارد مزرعهي پنبه ميشوند
چکيده :در اين کتاب ّ
و هر کدام تکهاي پنبه برميدارند و ميگويند با آن تکه پنبه چهکار ميکنند .کالغ چهارم که از
بقيه عاقلتر است ،فکر ميکند و ميگويد پنبه را ميريسد ،نخ ميکند ،طناب درست ميکند و تاب
ميبندد .بقيه هم از خواب بيدار ميشوند و مثل کالغ چهارم از پنبه استفاده ميکنند و هر چهار
تايي تاب بازي ميکنند.
قصههاي خرسي :كالهت را نگهدار! .مهدي حجواني تهران:
 .225ديويس ،ليّ .
قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :همكاري
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه دربارهي خرس کوچکي ميخوانيم که در يک روز پاييزي از
چکيده :در اين کتابّ ،
خانهاش بيرون ميرود .باد از راه ميرسد و کاله او را برميدارد و با خودش ميبرد؛ اما دوستانش به
کمک او ميآيند و کمک ميکنند تا کالهش را از باد پس بگيرد.
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 .226كشاورز ،ناصر .ترانههاي كلّه كدو و ع ّمه جوني :كلّه كدو تو كوچه دنبال چند تا
مورچه .مشهد :به نشر 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي خدايي
موضوع محوري :مهرباني و کمک به ديگران در قالب شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شعرهاي جذاب و خواندني پسر بچهاي به نام کله کدو در قالب شعر است و
عنوان شعرها عبارتاند از :کله کدو و عمه جونش ،زنگ بزنيم به پاييز ،دستت به زنگ نميرسد،
يک زنبور عسل بود ،دکمه طاليي ،مورچهها و سنگ تميز.

 .227كشاورز ،ناصر .ترانههاي كلّه كدو و ع ّمه جوني :كلّه كدو چه ماهه فكر گل و گياهه.
مشهد :به نشر 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي خدايي
موضوع محوري :آشتي با طبيعت
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب حاوی شعرهاي جذاب و خواندني پسر بچهاي به نام کلّهکدو و آشتي او با
طبيعت است که عنوان شعرها عبارتاند از :کلّه کدو چه ماهه ،سکوت ،جاي نوک پرنده ،پوست
تخمه ،امروز ميخوام زنبور بشم ،ماهيها و درخت و سبزه و گل.

 .228كشاورز ،ناصر .ترانههاي كلّه كدو و عمه جوني :كلّه كدو ميتونه خودش كتاب
بخونه .مشهد :به نشر /كتابهاي پروانه 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي خدايي
موضوع محوري :رابطهي عاطفي پسر بچه با عمه در قالب شعر
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب ماجراهاي جذاب و خواندني کله کدو و عمهاش در قالب شعر است و عنوانهاي
قصه ،مارزنگي ،مثل يک شاپرک ،گل بازي ،شير عکاس ،تخممرغ
آن عبارتاند از :کتاب شعر و ّ
و خداي مهربان.
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 .229سوتهيف ،والديمير .كيس ه خالي .مريم شيرازي تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،
 16 ،1378ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :مهرباني
قصه
قالب اثرّ :
قص هاي شيرين و جذاب دربارهي مهرباني خرگوشي ميخوانيم .خرگوشه با
چکيده :در اين کتاب ّ
يک کيسه ميرود براي زن و بچههايش سيب جمع کند ،اما سر راه خارپشت ،بز ،موش کور و کالغ
را مالقات ميکند و سيبهايش را به آنها ميدهد و کيسهاش خالي ميشود .اما حيوانات با آوردن
غذا براي خرگوش مهرباني او را جبران ميکنند.

 .230سوتهيف ،والديمير .گرب ه ماهيگير .مريم شيرازي تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،
 16 ،1378ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :طمعکاري
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و شيرين دربارهي گربهي ماهيگير ميخوانيم .گربه ميخواهد
چکيده :در اين کتاب ّ
به ماهيگيري برود که سر راهش روباه ،گرگ و خرس را ميبيند و به آنها ميگويد که اولين ماهي
قصه پيش ميآيد هيچکدام ماهي به دستشان
را که گرفت به آنها ميدهد .طي اتفاقي که در ّ
نميرسد و گربه ميرود تا در جايي دنج و آرام ماهيگيري کند.

 .231ادر ،ايمي .گردهمايي حيوانها .منصور جامشير تهران :نگارينه 10 ،1385 ،ص
قطع :جيبي
تصويرگر :منصور جامشير
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع))
موضوع محوري :آشنايي با ّ
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و شيرين کشتي حضرت نوح (ع) و حيوانهاي داخل کشتي
چکيده :در اين کتاب ّ
را ميخوانيم .حيوانها با هم در کشتي بازي ميکنند و شاد هستند تا خداي مهربان هم شاد باشد.
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 .232شعباننژاد ،افسانه .گرگم و گلّه ميبرم (بازي ،شعر ،نمايش) .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 80 ،1386 ،ص
قطع :وزيري
تصويرگر :عليرضا گلدوزيان
موضوع محوري :نمايشنامهي کودکان
قالب اثر :شعر و سرود
قصههاي قديمي
چکيده :کتاب حاضر شامل چهار نمايشنامه براي کودکان خردسال است که از ّ
و آشناي ايراني شکل گرفتهاند .در نمايشنامهها از بيان مستقيم و بيواسطه اجتناب شده و قابليتها
و عناصر نمايشنامه به آنها اضافه شده است .گنجشک و پنبهدونه ،گرگم و گله ميبرم ،کدو قل
قله زن و عروسي سوسکي خانم نام نمايشنامههاست

 .233كلهر ،فريبا .گرمايي و سرمايي .تهران :به نشر 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فائزه تقيزاده
موضوع محوري :دوستي با حيوانات
قصه
قالب اثرّ :
قصهي زيبا و جذاب با عنوانهاي گرمايي و سرمايي ،لباس
چکيده :اين کتاب مجموعهي چند ّ
تازه و گرمترين لحاف دنياست.

 .234مينرز ،چري جي .با هم بودن را ياد بگيريم  :3گوش كنيم و ياد بگيريم .فرزانه كريمي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرديت جانسون
موضوع محوري :خوب شنيدن
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اين كتاب كودكان ياد ميگيرند چگونه به صحبت ديگران توجه كنند و خوب گوش
كنند .مراحلي بهصورت گامبهگام در جمالتي ساده و كودكانه طراحي شده كه به ترتيب كودك را
به جلو پيش ميبرد .در انتهاي كتاب روشهايي جهت تقويت در مهارت گوش دادن و شنيدن در
قالب بازي و نمايش به بزرگترها پيشنهاد شده است.
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 .235سي من ،رزي .آموزش علوم از راه سرگرمي (به روش مكاشفه اي) :گياهان و جانوران.
حسن نصيرنيا تهران :مدرسه 60 ،1371 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :علوم (گياهان و جانوران)
قالب اثر :كتاب كار كودك-مربي
چکيده :اين کتاب مفاهيم کليدي گياهان مانند :رشد ،ساختمان گياه ،انواع گياهان و ...و همينطور
مفاهيم کليدي مربوط به جانوران مثل :توليد مثل ،حرکت ،النهسازي و نمونههايي از پستانداران،
خزندگان ،حشرات و ...را به روش مکاشفهاي آموزش ميدهد.

 .236شعباني ،اسداهلل .الال الال عروسك جان .مشهد :به نشر /كتابهاي پروانه 24 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :تهمينه حدادي
موضوع محوري :الالييهاي کودکانه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب مجموعهاي از الالييها براي کودکان است .عنوانهاي الالييها عبارتاند از:
چراغ منزلم الال ،عروسک طاليي ،شيشه خواب ،ماهي ،کوچک ،اي گلهاي صحرايي ،الاليي،
ماه اومد و ستاره و عروسک من.

 .237قاسمنيا ،شكوه .ماجراهاي عمو و امير :لب خندون .تهران :كتابهاي ارغواني،1385 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ليال زرافشاني و ديگران
موضوع محوري :خواب ديدن
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين مجموعه کتابهاي «عمو و امير» با استفاده از  2چهرهي آشناي تلويزيوني کودکان
(عمو پورنگ و امير محمد) بعضي از رفتارهاي اجتماعي مثل دوستي ،خواب ديدن را با زبان شعر
به کودکان ياد ميدهد.
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 .238چليك كويمان ،ييلديز .كتابهاي نيلوفر :لباسهايم را بلدم بپوشم .نيلوفر الفت شايان
تهران :اورامان 12 ،1385 ،ص
قطع :شكلي
تصويرگر :ييلديز چليك كويمان
موضوع محوري :مهارت اجتماعي  -تربيتي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي پسر بچهاي را ميخوانيم که ميخواهد با پدر و مادرش به سينما
چکيده :در اين کتابّ ،
برود .اتاق او به قدري نامرتب است که نميتواند لباسهايش را پيدا کند؛ باالخره از بين وسايل به
هم ريخته لباسهايش را مييابد و بعد از اينکه پدرش به او در آماده شدن کمک ميکند ،به سينما
ميروند .او با خودش فکر ميکند اگر زود آماده نميشد فيلم را از دست ميداد .از آن موقع به بعد،
او سعي ميکند اتاقش را مرتب کند و لوازمش را بعد از استفاده سرجايش بگذارد.
 .239كشاورز ،ناصر .من حس ميكنم :لمس ميكنم .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،
 12 ،1386ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :حس کردن
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل شعرهايي زيبا و خواندني است دربارهي حس کردن چيزهاي دور و بر
کودک مثل توپ ،ريش پدر بزرگ ،کرم خاکي ،گربه ،آب سرد و آب داغ و...است که در قالب شعر،
کودک را با اشياي پيرامون خود آشنا ميکند.

 .240شعباننژاد ،افسانه .شعرهاي خواندني ،شعرهاي شنيدني :لیلیلیلي حوضك،
دستكش كوچك .تهران :مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فهيمه محجوب
موضوع محوري :شناخت كودك از محيط
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي ساده با الهام از بازي عاميانه ليليليلي حوضک با موضوعات
حوض و ماهي ،قاصدک ،برگ زرد ،پيازچه ،نخود ،نخود ،دستکش کوچک ،شکوفه ،بادکنک و
بادبادک سروده شده است.
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 .241سوتهيف ،والديمير .ماجراهاي بچه گربهها .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي
پرستو 16 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :رنگهاي سياه ،سفيد ،خاکستري
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و کوتاهي دربارهي سه بچه گربهي سفيد ،سياه و خاکستري
چکيده :در اين کتاب ّ
ميخوانيم که به دنبال موش ميروند تا او را بگيرند اما در ظرف آرد ميافتند و به رنگ سفيد
قصه پيش ميآيد و رنگشان سياه ميشود .در پايان براي گرفتن
درميآيند .بعد ماجراهاي ديگري در ّ
اوليه خودشان برميگردند.
رنگ
به
و
شوند
ماهي ميروند که توي آب خيس مي
ّ

قصههاي شنيدني :مادر خسته و پسر خوشخنده.
قصههاي خواندنيّ ،
 .242كلهر ،فريباّ .
تهران :مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شيوا ضيايي
موضوع محوري :بازي و شيطنت
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي زيبا و خواندني را ميخوانيم دربارهي مادر خستهاي که به زحمت
چکيده :در اين کتاب ّ
توانست کودکش را بخواباند که ناگهان با صداي قارقار کالغ کودکش از خواب بيدار ميشود .مادر
به کالغ ميگويد :چرا قار قار کردي بچهام را بيدار کردي؟ و کالغ تقصير را به گردن گربه مياندازد
که او سبب شده تا جوجه متوجه خطر شود و مادر گربه را مقصر ميداند .گربه تقصير را به گردن
قصه ادامه پيدا ميکند و ماجراهاي شيرين روي ميدهد و در پايان مادر
جوجه مياندازد و همينطور ّ
و کودک با حرفهاي حيوانات قاهقاه ميخندند و خستگي از تن مادر بيرون ميرود.

 .243بهاري ،نيلوفر .كتاب كيفي من :ماشينها .تهران :افق /كتابهاي فندق 5 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :اشياء
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني براي کودکان سروده شده است .شعرها به معرفي
وسايل نقليه ميپردازند و کودک را با ويژگي آنها آشنا ميکنند.
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 .244كشاورز ،ناصر .نيني داينا و بچههاي دنيا :مامان تو بهتريني .تهران :افق /كتابهاي
فندق 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :مامان
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي خواندني ،کوتاه و شيرين دربارهي مادر ميخوانيم .آرامشي که
کودک در بغل مادر دارد چه به هنگام شير خوردن و چه به هنگام گريه و يا خواب يا خواندن شعر،
بازي و لباس پوشيدن از موضوعاتي هستند که در قالب شعر بيان شدهاند.

 .245كشاورز ،ناصر .ماهي به من آب داد .تهران :افق /كتابهاي فندق 16 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :علي خدايي
موضوع محوري :آشنايي کودک با محيط اطرافش
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهاي کودکانهي ساده ،جذاب و شيرين با موضوعات دور و بر کودکان
شامل :ماهي به من آب داد ،به پشت بوم رسيدم ،شتر نبود پلنگ بود ،گوشوارهي آلبالو ،خيلي شکم
گنده بود ،دکمه رو خسته کردم ،چه شکلي خواهرم ،کاله پوشالي ،بادکنکم باد ميخواد ،هنوز
کوچيکه پاهام براي آنها نوشته شده است.

قصههاي شنيدني :مترسك ،موش و پرنده.
قصههاي خواندنيّ ،
 .246كشاورزي آزاد ،مرجانّ .
تهران :مدرسه 12 ،1381 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشته نجفي
موضوع محوري :زمستان
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي زيبا و خواندني است دربارهي مترسک ،پرنده و موش که هر سه در
چکيده :اين کتاب ّ
انبار بودند .مترسک خيلي دلش ميخواست برف زمستان را ببيند .او هميشه در فصل تابستان در
مزرعهي گندم بوده است و طي ماجرايي گنجشک و موش با همکاري پرستوها کاري ميکنند که
مترسک ميتواند برف را در فصل زمستان ببيند.
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 .247هنرجو ،حميد .مثل پر پروانه .اصفهان :نوشته /كتابهاي خورشيد خانم 12 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :زهره صادقيان
موضوع محوري :شعر کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل اشعاري است دربارهي کتاب نهجالبالغه ،پدر ،بارش برف ،اولين نماز،
باباي مدرسه ،آفرينش ،بارش باران ،سال نو و هديهي پدر.

 .248ماهوتي ،مهري .مجموعهي  9جلدي چيه چهجوريه؟ .تهران :نگارينه 6 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :سعيد رزاقي
موضوع محوري :خانهسازي
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :بستهاي با نُه جلد کتاب کوچک که شعرهايي زيبا ،کوتاه و خواندني است .شعر ما دربارهي
خانهي حيوانات ،نوع ساختن و تخم گذاشتن آنهاست؛ حيوانهايي مثل زنبور ،مورچه ،کفشدوزک،
عسل ،ماهي ،پروانه ،سنجاب و طوطي.

 .249قاسمنيا ،شكوه .ماجراهاي عمو و امير :مدرسهام دير شد .تهران :كتابهاي ارغواني،
 12 ،1385ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ليال زرافشاني و [...ديگران].
موضوع محوري :مدرسه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :مجموعه کتابهاي «عمو و امير» با استفاده از  2چهرهي آشناي تلويزيوني کودکان
(عمو پورنگ و اميرمح ّمد) بعضي از مسائل رفتاري و اخالقي با زبان شعر به کودکان آموزش داده
ميشود .در اين کتاب عمو پورنگ و اميرمحمد از اولين روز مدرسه ميگويند.
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 .250هنرجو ،احمد .مدرسهي جوجهها .اصفهان :نوشته /كتابهاي خورشيد خانم،1386 ،
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :زهره صادقيان
موضوع محوري :شعر کودکان
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب اشعاري لطيف دربارهي مرغ و جوجههايش ،آمدن بهار ،خانهي پروانه ،پرستار
و کمک او به کودکان ،مدرسهي جوجهها و درسهاي آنها توي باغچه ،ناراحتي پدر به خاطر اجاره
خانه ،مريضي پدر به دليل سيگار کشيدن ،ماه ،سماور مادر بزرگ و زيبايي زنبور ميخوانيم.

 .251مينرز ،چري جي .با هم بودن را ياد بگيريم :2مراقب همه چيز باشيم .فرزانه كريمي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرديت جانسون
موضوع محوري :مسئوليتپذيري
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اين كتاب ،توجه كودكان را به مراقبت از محيط اطراف جلب ميكند .كودك ميآموزد
كه با رعايت نظم و ترتيب در محيط خانه ،و مرتب كردن اتاق ،استفادهي درست از وسايل و
نگهداري صحيح از آنها ،همكاري در كارها و كمك به بزرگترها ،تميز نگه داشتن طبيعت ،و...
اليتهايي جهت مهارت
نقش مؤثري در حفظ محيطزيست خود داشته باشند .در پايان كتاب ف ّع ّ
مسئوليتپذيري طراحي شده مانند بازيها ،نمايش خالق ،و ...كه كودكان آنها را انجام دهند.
قصههاي شنيدني :مرغ افتاد و مرد ،خروس
قصههاي خواندنيّ ،
 .252رحماندوست ،مصطفيّ .
غصه خورد .تهران :مدرسه 12 ،1382 ،ص
ّ
قطع :خشتي
تصويرگر :ندا عظيمي
موضوع محوري :همدردي و کمک به يکديگر
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب داستاني کوتاه و شيرين از مرغي است که با عجله غذا ميخورد و لقمه توي
گلويش گير ميکند و خروس فکر ميکند که او مرده و در نهايت صاحبخانه او را نجات ميدهد.
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 .253گراس ،توني .فسقليها :مري مرتب .شكوه قاسمنيا تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،
 12 ،1385ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :نظم و د ّقت
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين كتاب درباره دختري است به اسم مري كه بسيار مرتب و منظم است .او كارهايش
را دقيق و به موقع انجام ميدهد موهايش را به خوبي شانه ميزند ،لباسهاي تميز و مرتب
ميپوشد ،آهسته و با دهان بسته و بدون سر و صدا غذا ميخورد ،به خانم معلمش احترام ميگذارد،
و مشقهايش را به موقع مينويسد ،اما گاهي اوقات اين وسواس بيش از حد او برايش دردسر
ايجاد ميكند.

 .254خلعتبري ،فريده .من از تو نميترسم .تهران :شباويز 64 ،1386 ،ص
قطع :وزيري
تصويرگر :فريده خلعتبري
موضوع محوري :ترس کودکان
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :نوشتهاي کوتاه و خواندني دربارهي کودکي که از تاريکي و شب ميترسد.

 .255ماهوتي ،مهري .من جوجه شدم .مشهد :به نشر 24 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :شيال خزانهداري
موضوع محوري :شناخت محيط اطراف کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي کوتاه و خواندني با موضوعات من جوجه شدم ،کفش کتاني،
سقاخانه ،اطاق گل گلي ،خاله جان ،بالش دل تنگ ،مادر شاليها ،آواز غمگين و بيچاره ساعت
نوشته شده است.
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 .256موزس ،برايان .احساس هاي تو  :2من عصبانیام .قاسم كريمي تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 24 ،1381 ،ص
قطع :وزیری
تصويرگر :مايك گوردن
موضوع محوري :هوش هيجاني (عصبانيت)
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :اين کتاب در قالب نوشتههاي کوتاهي به بيان عصبانيت در موقعيتهاي مختلف و
پيامدهاي متفاوت آن اشاره ميکند و همچنين در زمينهي کنترل عصبانيت راهکارهايي ارائه
ميدهد.

 .257موزس ،برايان .احساسهاي تو  :3من غمگينم .قاسم كريمي تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 24 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
تصويرگر :مايك گوردن
موضوع محوري :هوش هيجاني (غمگيني)
قصه
قالب اثرّ :
چکيده :اين کتاب در قالب نوشتههاي کوتاهي به بيان عصبانيت کودک در موقعيتهاي مختلف
ميپردازد و بالفاصله در مقابل حاالت غمگين بودن ،رفتار متقابل را که موجب برطرف کردن
عصبانيت و بروز خوشحالي ميشود ،مطرح ميکند .در ادامه خود کودک را به عنوان فردي که به
وجود آورنده حاالت غمگيني است ،ترسيم ميکند.

 .258لئونارد ،مارسيا .من حس ميكنم :من مامان عروسكم .ناصر كشاورز تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 12 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :همانندسازي کودک
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب دردارندة شعرهايي خواندني و جذاب دربارهي دختر کوچولويي است که خودش
را مامان ميبيند و با عروسکش مامان بازي ميکند و کارهاي يک مادر را براي بچهاش تقليد
ميکند؛ مثل پوشک گذاشتن در کيف ،گردش رفتن ،خوراکي دادن ،خواباندن و ...دختر کوچولو در
پايان عروسکش را که همان بچهاش است به گردش ميبرد.
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 .259پلوكرز،هنري .بخوان و فكر كن :من و تو .شهرام شفيعي تهران :پيام آزادي،1384 ،
 24ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :آشنايي با احساسات و ويژگي افراد
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اين كتاب با استفاده از تصاوير جذاب رنگي ،به معرفي افراد خانواده ،ويژگيها و
تفاوتهاي ظاهري آنها پرداخته شده و نيز به تأثير احساسات مانند غم ،شادي ،خشم و ...در چهره
افراد اشاره دارد.

 .260گروه آموزش زنبق .شناخت محيط اطراف :من و گامبولي در خانه .تهران :زنبق،1381 ،
 48ص
قطع :خشتي
تصويرگر :پوپك راد
موضوع محوري :شناخت وسايل خانه
قالب اثر :زبان آموزي و دوزبانگي
چکيده :در اين کتاب نام مجموعهاي از وسايل خانه براي آشنايي کودک با دنياي پيرامونش به
زبان فارسي و انگليسي ارائه شده است.

 .261خلعتبري ،فريده .من هم بازي .تهران :شباويز 20 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :بازي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کودک را ميخوانيم که يک دايناسور
چکيده :در اين کتاب که به زبان شعر استّ ،
اسباببازي دارد .دايناسور تا وقت خواب کودک ،براي او وسيلههاي بازي مختلفي ميشود مثل
توپ ،سرسره ،االکلنگ و ...تا اينکه کودک خوابش ميگيرد و مادرش او را بغل ميکند.
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 .262سوتهيف ،والديمير .موش و مداد .گامايون تهران :نخستين /كتابهاي پرستو،1378 ،
 16ص
قطع :خشتي
تصويرگر :والديمير سوتهيف
موضوع محوري :مداد جادويي ،زيرکي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي مداد جادويي را ميخوانيم که موشي آمده است تا او را بجود .مداد
چکيده :در اين کتاب ّ
خواهش ميکند که بگذارد براي آخرين بار نقاشي بکشد .مداد شروع کرد به کشيدن .در پايان نقاشي
او گربهاي ميشود که موش را فراري ميدهد.

 .263كشاورز ،ناصر .من حس ميكنم :ميبينم .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 12 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :خوب ديدن
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب شعرهايي زيبا و خواندني دربارهي خوب ديدن کودک و توجه به محيط
زندگياش آمده است؛ مثل ديدن پروانه ،ديدن دوست ،هواپيما ،گلهاي توي باغچه ،ماه و...

 .264هيندلي،جودي .ميتواني مثل فيل راه بروي ؟ .تهران :تيمورزاده /طبيب،1385 ،
 32ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :حرکت
قالب اثر :بازي
قصهاي کوتاه در قالب آموزش مهارتهاي حرکتي آمده است که کودک با
چکيده :در اين کتاب ّ
حرکت برخي حيوانات آشنا ميشود؛ مثل حرکت خرطوم فيل ،حلزوني راه رفتن ،آويزان شدن به
شاخه مثل ميمون ،حرکت پلنگ که آهسته دنبال شکار ميرود و همينطور حرکت طاووس ،مار،
پروانه ،فالمينگو ،گوزن و...

دورهي پيشدبستانی 105 1
قصههاي شنيدني :ميش سفيد ،ابرسفيد.
قصههاي خواندنيّ ،
 .265حسيني ،محمد حسينّ .
تهران :مدرسه 12 ،1384 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :رويا بيژني
موضوع محوري :آرزو
قصه
قالب اثرّ :
قصه ماجراي ميش سفيدي است که دلش ميخواهد جاي ابر سفيد باشد .طي
چکيده :اين ّ
ماجرايي جاي آنها با هم عوض ميشود و ابر سفيد به جاي ميش سفيد ،روي زمين ،همراه با گله
حرکت ميکند و ميش سفيد به جاي ابرسفيد در آسمان قرار ميگيرد.

 .266وايتهاوس ،پاتريشيا .بازي ميكنيم ،ياد ميگيريم :ميكشيم .غالمرضا فهرستي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :کشيدن اجسام
اليت هاي علمي)
قالب اثر :آزمايش(ف ّع ّ
چکيده :در يکمين شماره از مجموعهي «بازي ميکنيم ياد بگيريم» کودکان با مشاهدهي تصاوير
رنگي و مطالعهي جمالت کوتاه که دربارهي تصاوير آمده است و انجام دادن آزمايشهايي با کمک
بزرگترها با مفهوم کشيدن ،چگونه کشيدن چيزهاي سنگين و کشيدن اشياء به باال و پايين آشنا
ميشوند .در پايان کتاب سؤال ،فرهنگنامهي تصويري ،واژهنامه و جواب سؤال درج شده است.

 .267كشاورز ،ناصر .ترانههاي ميميني و ماماني :ميميني الهي بد نبيني .تهران :افق/
كتابهاي فندق 24 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :خطرات کبريت
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب از سلسله کتابهاي ترانههاي «ميميني و ماماني» ميخوانيم که ميمون
کوچولويي به نام ميميني به دور از چشم مادرش سراغ کبريت ميرود و آن را روشن ميکند .بر
اثر اين کار ،انگشت خودش و پاي خرسي ميسوزد .مادرش به کمک او ميآيد و آتش را خاموش
ميکند و انگشت ميميني و پاي خرسي را باند ميبندد.
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 .268كشاورز ،ناصر .ترانههاي ميميني و ماماني :ميميني پشت پرده يه سكه پيدا
كرده .تهران :افق /كتابهاي فندق 24 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :صداقت کودکان
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب از سلسله کتابهاي ترانههاي «ميميني و ماماني» ميخوانيم که ميميني
دلش بستني چوبي ميخواهد ،اما مادر برايش نميخرد .تا اين که ميميني از پشت پرده يک سکه
پيدا ميکند و آن را به مادرش ميدهد .مادرش هم به خاطر راستگويي ميميني براي او يک
بستني چوبي ميخرد.

 .269كشاورز ،ناصر .ترانههاي ميميني و ماماني :ميميني ديگه بيكاره دوست و رفيق
نداره .تهران :افق /كتابهاي فندق 24 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :خودخواهي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در اين کتاب از سلسله کتابهاي ترانههاي «ميميني و ماماني» ،کودکان با زبان شعر
با بچه ميمون کوچولويي به نام «ميميني» آشنا ميشوند که نميخواهد توپش را به دوستانش
بدهد تا با آن بازي کنند؛ به همين خاطر دوستانش هم او را در بازي راه نميدهند و ميميني تنها
ميماند و به اشتباه خودش پي ميبرد.

 .270قاسمنيا ،شكوه .نيني كتاب :ميوهها جورواجورند .تهران :پيدايش 12 ،1386 ،ص
قطع :شكلي
تصويرگر :عطيه سهرابي
موضوع محوري :آشنايي کودک با انواع ميوهها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب با شعرهايي کودکانه ،ساده ،شيرين و جذاب کودک را با ميوههايي؛ مانند :انار،
آلبالو ،انگور و خيار آشنا ميکند.
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قصههاي شنيدني :نامهي پدر .تهران :مدرسه،1383 ،
قصههاي خواندنيّ ،
 .271كتبي ،سرورّ .
 12ص
قطع :خشتي
تصويرگر :ليسا جميله برجسته
موضوع محوري :خواندن نامه
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي کوتاه و تخيلي دربارهي نامهي پدري است که براي دخترش به نام گلي نوشته
چکيدهّ :
قصه است که چوپان
پايان
در
دهد،
ي
م
رخ
ه
قص
در
که
اتفاقي
بخواند.
را
آن
تواند
ي
نم
گلي
است؛ اما
ّ
ّ
براي گلي نامه را ميخواند و گلي تا فردا منتظر آمدن پدرش از سفر مي شود.

 .272گراس ،توني .فسقليها  :4ناني نازنازو .محمدرضا مهرافزا تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 12 ،1378 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :تنبلي
قصه
قالب اثرّ :
قصهي «نانينازنازو» را ميخوانيم .پسري که هميشه ميگفت حالم خوب
چکيده :در اين کتاب ّ
نيست ؛ براي مثال نميتوانم شنا کنم يا نميتوانم بازي کنم .حتي سگ او هم چاق شده بود چون
ناني نازنازو او را به گردش نميبرد .يک روز قرار شد بچههاي مدرسه براي گردش علمي به
باغوحش بروند .او مجبور شد با بقيهي بچهها سوار اتوبوس شود و به گردش برود .طي ماجرايي
گردش در باغوحش سبب شد ديگر خستگي را از ياد ببرد و هميشه سرحال باشد.

قصههاي شنيدني :نردبان هزار پله .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .273كلهر ،فريباّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :عليرضا گلدوزيان
موضوع محوري :شناخت نردبان
قصه
قالب اثرّ :
قصه با زبان ساده و شيرين به کودک ميآموزد که او توانايي انجام کارهاي بزرگ را
چکيده :اين ّ
دارد و ميتواند قدم به قدم برود تا به انجام کارهاي بزرگتر برسد.
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 .274زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي ،الاليي ،تولد ،شاديانه و  :...نغمهها ( :)1پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 103 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :ترانهها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :مخاطبان اين کتاب مربيان مهدهاي کودک ،آموزگاران مدارس ،خانوادهها ،کودکان،
نوجوانان نيز سرايندگان ،آهنگسازان ،تصويرگران و کارشناسان ادبيات کودک هستند .کتاب شامل
پنجاه ترانه با موضوعهاي مختلف است .در فهرست الفبايي آغاز کتاب مطلع ،نام ،آهنگساز ،شاعر
و تصويرگر ترانه درج شده است .اي ايران ،ابر و اسب ،زنبور طاليي ،باز باران ،باغ وحش ،خروس
خروس ،چوپون و عروسک من نام برخي از ترانههاست.

 .275زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي الاليي ،تولد ،شاديانه :نغمهها ( :)10پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 95 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :ترانه ،الاليي
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در دهمين مشاره از مجموعهي نغمهها ،پنجاه ترانه با موضوعهاي مختلف براي کودکان
گردآوري شده است .در فهرست الفبايي صفحات آغازين کتاب به مطلع ترانه ،نام ترانه ،آهنگساز
و شاعر ترانه اشاره شده است .برخي از موضوعهاي اين ترانهها عبارتاند از :آباداني کشور ،باران،
مسواک زدن ،تولد ،پاييز و پدر و مادر .در پايان کتاب نمايهي موضوعي جلدهاي يک تا ده نيز درج
شده است.

 .276زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي ،الاليي ،تولد ،شاديانه  :....نغمهها ( :)3پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 103 ،1384 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :ترانهها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :ترانهبخشي از ادبيات عامه است مضمونهاي آن با رويدادهاي مهم زندگي چون تولد،
ازدواج ،مرگ و نيز با کار ،عشق و آرزوهاي انسان در آميخته است .در سومين شماره از مجموعهي
نغمهها پنجاه ترانه براي کودکان با موضوعهاي مختلفي جمع شده است مانند :ميهن ،پدربزرگ،
باران ،بهار ،پاييز و ردپاي حيوانات.
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 .277زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي ،الاليي ،تولد ،شاديانه :نغمهها ( :)4پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 103 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :شعر ،ترانه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :چهارمين جلد از مجموعهي «نغمهها» شامل پنجاه ترانه است .در فهرست کتاب نام برخي
شاعران کودک به همراه نام برخي آهنگسازان و مدت اجراي ترانهها درج شده است .موضوع ترانهها
دربارهي ايران ،آغاز مدرسه ،نوبهار ،باران ،زنبور عسل ،صبح ،پدربزرگ و مادربزرگ ،چهارفصل ،تولد،
رنگين کمان ،برف و ...است.

 .278زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي ،الاليي ،تولد ،شاديانه :نغمهها ( :)5پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 110 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوری :ترانه
قالب اثر :شعر و سرود
چکیده :در این کتاب 49 ،ترانهي کودکانه از شاعران بزرگ ،دربارهی موضوعات مختلفي مانند
ترانههای بازیها ،عید و نوروز ،فصلها و الالییها ،تولد و ...سروده شده است.

 .279زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي ،الاليي ،تولد ،شاديانه :نغمهها ( :)6پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 79 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :شعر ،ترانه
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :ششمين شماره از مجموعهي «نغمهها» شامل پنجاه ترانهي شاد در موضوعهاي مختلف
است از برخي شاعران کودک به همراه نام ترانه ،نام برخي آهنگسازان ،مطلع ترانه و مدت اجراي
آنها .گربه و موش ،باد ،باغچه ،جويبار ،بهار تازه ،پروانه ،مداد رنگي ،فرداي آينده ،چرخ و فلک ،شير،
کالغ ،درخت ،عيد نوروز نام برخي از اين ترانهها هستند.
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 .280زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي الاليي ،تولد،شاديانه :نغمهها ( :)7پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 93 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :ترانهها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :نغمهها نه تنها در تولد ،زندگي و مرگ ،جزئي جدا نشدني از آدمي هستند ،بلکه رستاخيز
نيز با نغمههاي آسماني ساز اسرافيل آغاز ميشود .شايد چون کودکي دورهي زاللي زندگي آدمي
است ،بهترين زمان براي مأنوس شدن او با نغمههاست .در هفتمين شماره از مجموعهي نغمهها
پنجاه ترانهي بازي ،الاليي ،تولد ،شاديانه و ...براي کودکان فراهم شده است .فرزندان ايران ،بارون،
گلبرگهاي برف ،بزغاله ،کبوتر ،پيک بهار و خواب نام برخي از اين ترانهها هستند.

 .281زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي الاليي ،تولد ،شاديانه :نغمهها ( :)8پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 88 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :ترانهها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :اين کتاب شامل پنجاه ترانه از تعدادي شاعران و آهنگسازان در موضوعهاي مختلف
براي کودکان است .در فهرست الفبايي آغاز کتاب مطلع ترانه ،نام ترانه ،آهنگساز ،شاعر و تصويرگر
قصه جنگل ،پليس ،معما ،خنده ،عروسک من ،مادر و دريا نام
ترانهها درج شده است .اي ايرانّ ،
برخي از اين ترانهها هستند.

 .282زرگر ،مسعود .ترانههاي بازي الاليي ،تولد ،شاديانه :نغمهها ( :)9پنجاه ترانه كودكان.
تهران :الكا /آتنا 96 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :ترانهها
قالب اثر :شعر و سرود
چکيده :در نهمين شماره از مجموعه نغمهها ،پنجاه ترانه براي کودکان فراهم شده است .در
فهرست الفبايي آغاز کتاب مطلع ،نام ،آهنگساز و نام شاعر ترانهها درج شده است .باغ ،باران ،موش
دله ،خرس قهوهاي ،چشمه ،صبحانه ،گريه نکن و سفرهي شام نام برخي از اين ترانههاست.
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قصههاي شنيدني :نميخواهم بزرگ شوم .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .283پريرخ ،زهرهّ .
مدرسه 12 ،1382 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :زهره پريرخ
موضوع محوري :رشد و بزرگ شدن
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاه و خواندني دربارهي نيکو دختري که دلش نميخواهد غذا بخورد اتفاقي رخ
چکيدهّ :
ميدهد و نيکو از گرسنگي دلش ميخواهد غذا بخورد .در پايان ميگويد من بايد زود بزرگ و بزرگ
شوم و يه عالمه کار خوب بکنم.

 .284شريفي ،هديه .آموزش تواناييهاي زباني  :5نوشتنيها .تهران :لوح زرين 186 ،1382 ،ص
قطع :رقعي
موضوع محوري :آموزش مهارتها
قالب اثر :زبان آموزي و دوزبانگي
چکيده :این کتاب با هدف آموزش تواناییهای زبانی تهيه شده است كه شامل مجموعهاي از
شنیدنیها ،گفتنیها ،گفتوگوها ،خواندنیها و نوشتنیها است که کودکان را با فعالیتهایی براي
ورود به دبستان آماده میکند؛  54فعالیت شامل :سنجش نوشتن ،مهارت نوشتن ،صدانگاری و
تمرین نوشتن .در پایان هر کدام از فعالیتها ارزشیابی نوشته شده است.

 .285پاركر ،ويك .وسيلههاي زندگي  :3وسايل مدرسه را ميشناسي؟ .فرزانه كريمي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :شناخت وسايل دور و بر كودك
قالب اثر :زبان آموزي و دوزبانگي
چکيده :در اين كتاب تصاويري ساده و زيبا دربارهي عناصري كه كودك در مدرسه با آن سروكار
دارد را معرفي كرده و به آنها آموزش ميدهد ،عناصري شامل وسايل نوشتن و رنگآميزي
كردن مانند مداد ،تراش ،پاككن ،مدادهاي رنگي ،چسب و همچنين وسايل شمارش مثل چرتكه،
مكعبها و وسيال كاردستي.
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 .286مينرز ،چري جي .با هم بودن را ياد بگيريم  :1وقتي ميترسيم .فرزانه كريمي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مرديت جانسون
موضوع محوري :غلبه بر ترس
قالب اثر :بحث و گفتگوي كودك
چکيده :در اين کتاب موضوع کودکي مطرح است که از چيزهاي مختلف مثل فيلم يا جاهاي
تاريک ميترسد .بنابراين تصميم ميگيرد با انجام کارهايي به خودش کمک کند تا بر ترسش غلبه
کند .کارهايي مانند .1 .اعتماد کردن به ديگران .2 .خنده و بازي با دوستان و...

 .287هاوات ،ايرن .آدمهاي زيادهرو  :6ويليام كه زياد كار ميكرد .حسين فتاحي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 12 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مايكل دبور
توجه به فرزند
موضوع محوريّ :
قصه
قالب اثرّ :
قصهي کوتاهي در بارهي «آقاي ويليام» ميخوانيم .او آنقدر کار ميکند که
چکيده :در اين کتاب ّ
وقت براي کودکش ندارد .کودک هم دلش ميخواهد به جاي اسباببازي و ويدئو ،پدر در کنارش
باشد .يک روز کودک فکري ميکند .در پايان كودك کاري ميكند که توجه پدر به او جلب ميشود.
پدر هر هفته او را به استخر ميبرد و با او شنا ميکند.

 .288وايتهاوس ،پاتريشيا .بازي ميكنيم ،ياد ميگيريم :هل ميدهيم .غالمرضا فهرستي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 24 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
موضوع محوري :آشنايي با مفهوم هل دادن (علوم)
اليت هاي علمي)
قالب اثر :آزمايش(ف ّع ّ
چکيده :در دومين شماره از مجموعهي «بازي ميکنيم ياد ميگيريم» کودکان با مشاهدهي
تصاوير رنگي ،خواندن جمالت ساده و کوتاه با کمک والدين و انجام دادن آزمايشهايي با مفهوم
هل دادن ،اهميت هل دادن ،هل دادن اشياي سبک و سنگين و هل دادن اشياء روي سطح هموار
و ناهموار آشنا ميشوند .در پايان کتاب سؤال ،فرهنگنامهي تصويري ،واژهنامه و جواب سؤال درج
شده است.
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قصههاي شنيدني :همسايهها .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .289كشاورزي آزاد ،مرجانّ .
 12 ،1384ص
قطع :خشتي
تصويرگر :فرشته نجفي
موضوع محوري :پاکيزگي به کمک حل مسئله
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي تخيلي و زيبا از همسايههاي خانم بزي بيان ميکند و اينکه خانم بزي
چکيده :اين کتاب ّ
چگونه توانسته دعواي همسايهها را به کمک يک راهحل درست ،پايان دهد

قصههاي شنيدني :يك تاپ ،دو تاپ .تهران:
قصههاي خواندنيّ ،
 .290يوسفي ،محمدرضاّ .
مدرسه 12 ،1383 ،ص
قطع :خشتي
تصويرگر :مريم طباطبايي
موضوع محوري :نان و تنور
قصه
قالب اثرّ :
قصه ماجراي تاپ تاپ خمير خاله قزي و نان پختن او است که طي اتفاقي يکي از
چکيده :اين ّ
نانها کم است و خاله قزي تنور را دزد نان ميداند.

قصههاي شنيدني :يك دانه بادام .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .291شعبان نژاد ،افسانهّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :امير شعباني پور
موضوع محوري :کمک و ياري رساندن
قصه
قالب اثرّ :
قصهي شيرين و جذاب گنجشکک اشيمشي است که در سرماي زمستان
چکيده :اين کتاب ّ
غذايي ندارد تا اين که بادامي پيدا ميکند اما پوست بادام سخت و محکم است و گنجشکک
اشيمشي نميتواند آن را بخورد .تا اينکه طي ماجرايي باالخره ننه کالغه به او کمک ميکند و
آنقدر به گنجشکک اشيمشي دانه ميدهد که سير ميشود .اما دانهي بادام روي زمين ميافتد و
بهار سال بعد درخت بادامي براي ننه از زمين سبز ميشود.
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قصههاي شنيدني :يك شب تاريك .تهران :مدرسه،
قصههاي خواندنيّ ،
 .292ماهوتي ،مهريّ .
 12 ،1382ص
قطع :خشتي
تصويرگر :عليرضا گلدوزيان
موضوع محوري :پاييز و بادهاي پاييزي
قصه
قالب اثرّ :
قصهاي است کوتاه و تخيلي از درخت سيب عصباني که برگهايش ريخته است .درخت
چکيدهّ :
از کالغ و ابر سياه و باد سؤال ميکند و در آخر قاصدکهايي که باد همراه آورده ،دربارهي باد پاييزي
و ريختن برگهاي درخت سيب به او ميگويند و درخت آرام آرام به خواب ميرود.

 .293بار ،استيو( -3-2-1 .يك -دو -سه) نقاشي :آدمهاي كارتوني .صبا مصلحي
تهران :فخراكيا 32 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :آموزش کاريکاتور
قالب اثر :نقاشي
چکيده :در اين کتاب چگونگي کشيدن کاريکاتور ،گام به گام به کودک آموزش داده ميشود .رسم
حالتهاي مختلف مو ،نشان دادن احساسات ،چهرههاي مختلف ،دهان و ابروها ،چشمها ،دستها،
بازوها ،نقاشي کارتوني از يک پسر بچهي در حال قدم زدن و دويدن از درسهاي اين کتاب هستند.

 .294بار ،استيو( 3-2-1 .يك -دو -سه) ن ّقاشي :موجودات دريايي .صبا مصلحي
تهران :فخراكيا 32 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :شناخت حيوانات دريايي
قالب اثر :نقاشي
چکيده :در اين کتاب کشيدن شکل و حاالت مختلف برخي حيوانات دريايي مثل ماهي ،سفره
ماهي ،دلفين ،نهنگ ،گاو دريايي ،کوسهها ،هشتپا و خرچنگ به کودکان آموزش داده ميشود.
کودکان ميتوانند تصاوير را بکشند و رنگ کنند .کشيدن تصاوير مرحله به مرحله آموزش داده
ميشود تا بيشتر با اين حيوانات آشنا شوند.
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قصه براي شبهاي سال .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه،
 .295شيخي ،مژگانّ 365 .
 796 ،1386ص
قطع :رحلي
موضوع محوري :افسانه
قصه
قالب اثرّ :
قصهي خواندني و زيبا در قالب افسانههاي ايراني در بر دارد .شخصيتهاي
چکيده :اين کتاب ّ 365
قصهها به تعداد
اين
هستند.
آدم
و
عروسک
و
حيوان
تا
گرفته
اژدها
و
قصهها از ديو و دليري
ّ
اين ّ
روزهاي يک سال با موضوعهاي مختلف براي کودکان نوشته شدهاند.

 .296رمزي ،رابرت .دي 501 .روش عملي براي تقويت عزّت نفس بچهها از تولد تا
 18سالگي .حسن نصيرنيا تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 128 ،1384 ،ص
قطع :وزيري
موضوع محوري :تقويت عزت نفس کودکان
قالب اثر :كتاب هاي دانش افزايي مربي
چکيده :در اين کتاب 501 ،روش عملي براي والدين نوشته شده است که والدين ،با به کارگيري
آنها ميتوانند عزت نفس کودکان را افزايش دهند .اين کتاب در پنج فصل نوشته شده است .فصل
اول براي فرزندان زير هفت سال ،فصل دوم فرزندان هفت تا نه سال ،فصل سوم فرزندان ده تا
دوازده سال ،فصل چهارم فرزندان سيزده تا پانزده سال و فصل پنجم فرزندان شانزده تا هجده سال
و بزرگترها.
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نمـــــایهها
عنوان
تصویرگر
پدیدآورندگان
قالب اثر
موضوع محوری
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
نام ونشانی ناشران
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ميميني ديگه بيكاره دوست و رفيق نداره 269
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ميوهها جورواجورند 270
نامهي پدر 271
ناني نازنازو 272
نردبان هزار پله 273
نغمهها ( :)1پنجاه ترانه كودكان 274
نغمهها ( :)10پنجاه ترانه كودكان 275
نغمهها ( :)3پنجاه ترانه كودكان 276
نغمهها ( :)4پنجاه ترانه كودكان 277
نغمهها ( :)5پنجاه ترانه كودكان 278
نغمهها ( :)6پنجاه ترانه كودكان 279
نغمهها ( :)7پنجاه ترانه كودكان 280
نغمهها ( :)8پنجاه ترانه كودكان 281
نغمهها ( :)9پنجاه ترانه كودكان 282
نمي خواهم بزرگ شوم 283

نوشتنيها 284
وسايل مدرسه را ميشناسي؟ 285
وقتي ميترسيم 286
ويليام كه زياد كار ميكرد 287
هل ميدهيم 288
همسايهها 289
يك تاپ ،دو تاپ 290
يك دانه بادام 291
يك شب تاريك 292
{ -3-2-1يك -دو -سه}نقاشي :آدمهاي كارتوني 293
( 3-2-1يك -دو -سه)نقّاشي :موجودات دريايي 294
قصه براي شبهاي سال 295
ّ 365
 501روش عملي براي تقويت ع ّزت نفس بچهها از تولد تا 18
سالگي 296
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پدیدآورندگان (مولف و مترجم)
آجودان گرگاني ،ماندانا 039 ،038
آرين مهر ،سارا 096 ،075 ،069
آزاد ،م 053 ،052 ،051
آزمون ،جواد 039 ،038
ابراهيمي (شاهد) ،جعفر180 ،033
احمدي ،حسين 180
احمدي ،زهرا 068
ادر ،ايمي 231 ،208 ،167 ،157 ،148 ،117
ازوپ 020
اسماعيلي ،مهدي 012
اسمي ،نيكوال 173 ،132
اشراق ،بهار 203
افتخاري ،حميدرضا 162
اكرمي ،جمال 115
الفت شايان ،نيلوفر 238 ،193 ،099
ايبد ،طاهره 036
ايجادي ،نوري 138
ايشيتارو ،تاكه 216 ،215 ،213 ،212 ،211
ايمري ،هيتر 152 ،021
بار ،استيو 294 ،293
براون ،جاكوبي 102
بريتا ،دلبروك 050
بورژوا ،پولت 186

بهآبادي ،فاطمه 102
بهاري ،نيلوفر 243 ،123 ،122 ،120 ،007 ،006
بيضايي ،بهروز 206
بيضايي،شادي 187
پاركر ،ويك 285
پروان ،احمد 016 ،015
پريرخ ،زهره 283 ،151 ،147 ،090
پلوكرز،هنري 259
پيري ،رباب 083
تامپسون ،لورن 162
تركمان ،منوچهر 179
تيرداد ،ر.م 094 ،084 ،047
تيلور ،كيم 103
جامشير ،منصور 231 ،177 ،167 ،157 ،148 ،117
جعفري ،الله 221 ،087 ،086 ،066
جالليان ،ناصر 217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211
چليك كويمان ،ييلديز 238 ،193 ،099
حاجي تقي تهراني ،فاطمه 121 ،119 ،077
حاجيبابايي ،مرجان 207
حجواني ،مهدي 225
حسيني ،محمد حسين 265
حمزه اي ،رودابه 105 ،100
حميدي ،تينا 072
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خدادوست ،احمد 109 ،055
خسرونژاد ،مرتضي 220
خلعتبري ،فريده 261 ،254
خوشخلق ،ايرج 153
ديويس ،لي 225 ،128
ذوالفقاري ،علي 053 ،052 ،051
رجبزاده ،شهرام 018
رحماندوست ،مصطفي 252 ،155 ،108 ،054 ،042 ،026
ر ّزاقي ،مصطفي 073
رسوليان بروجني ،بنفشه 145
رمزي ،الكس 018
رمزي ،رابرت .دي 296
رنجبر منجيلي ،زهره 019
رندال ،ران 177
روكا ،نورا 096 ،075 ،069
زرگر ،مسعود ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274
282
سامرويل ،لوئيزا 204
سبحاني ،فرشته 043
سعيدبهر ،زهرا 020
سوتهيف ،والديمير ،197 ،189 ،174 ،129 ،113 ،107 ،024
262 ،241 ،230 ،229 ،218
سي دري ،سيمونا 150 ،143 ،114 ،074 ،070
سي من ،رزي 235
سيف زرگر نائيج ،مريم 041
شريفي ،هديه 284 ،130
شعبان نژاد ،افسانه ،140 ،139 ،098 ،076 ،045 ،035 ،034
291 ،240 ،232 ،224 ،223 ،199 ،198 ،172 ،163 ،146 ،141
شعباني ،اسداهلل 236 ،195 ،191 ،190 ،159 ،106
شفيعي ،شهرام 259
شم بياتي ،حسنا 142
شمس ،محمدرضا 222 ،169
شوشن ،بت 048
شي جي او ،اوتانابه 049
شيتارو ،تاكهاي 217 ،214
شيخي ،مژگان 295
شيرازي ،مريم 230 ،229
صالحي ،اعظمالسادات 104 ،088

صلواتيان ،محمدحسين 136
طاقديس ،سوسن 196 ،181 ،085
طبسي ،عديله 082 ،081 ،080 ،079
طهوري ،مهروش 048
غايبي مهمان دوست ،محمدرضا 081 ،80 ،079
فتاحي ،حسين ،133 ،132 ،114 ،101 ،074 ،070 ،032 ،021
287 ،173 ،158 ،152 ،150 ،143 ،135 ،134
فتاحي ،شيما 204
فراي ،سونالي 207
فرهادزادگان ،مهران 116
فوالقلم ،هومن 023
فهرستي ،غالمرضا 288 ،266 ، 205 ، 182
قاسمنيا ،شكوه ،178 ،144 ،127 ،126 ،125 ،067 ،040 ،022
270 ،253 ،249 ،237 ،219 ،192 ،188
قاسمي ،مسلم 103 ،050
كتبي ،سرور 271 ،065 ،028 ،027 ،013
كريمي ،فرزانه 286 ،285 ،251 ،234 ،057 ،030 ،029 ،025
كريمي ،قاسم 257 ،256
كشاورز،ناصر ،061 ،060 ،059 ،058 ،056 ،044 ،037 ،031
،180 ،149 ،137 ،131 ،112 ،111 ،110 ،078 ،063 ،062
269 ،268 ،267 ،263 ،258 ،245 ،244 ،239 ،228 ،227 ،226
كشاورزي آزاد ،مرجان 289 ،246 ،175
كلهر ،فريبا 273 ،242 ،233 ،164 ،089 ،009
كندي ،ميشل 142
كوپ ،وندي 203
گامايون ،241 ،218 ،197 ،189 ،174 ،129 ،113 ،107 ،024
262
گراس ،توني 272 ،253 ،168
گروه آموزش زنبق 260
گروه آموزش قبل از دبستان 161 ،160
گروه شاهران 097
لئونارد ،مارسيا 056،258
الندا ،نوربرت 206
لبافي ،ميترا 168
ماريس ،آليس 204
ماهوتي ،مهري ،194 ،176 ،165 ،154 ،095 ،004 ،002 ،001
292 ،255 ،248
محسني ،احمدرضا 011
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محمدي حسينينژاد ،ليدا 071
محمدي ،پروانه 046
محمدي ،گالله 118
مرداني ،مهدي 008
مصلحي ،صبا 294 ،293
معاونت آموزش و پرورش خراسان رضوي 209
مكگرات ،باب 023
منينگ ،مايك 035 ،034
موزس ،برايان 257 ،256
موسسهي هيومن كينتيك 039 ،038
مولواني ،آليسون 005
مهدوي اصل ،ناهيد 003
مهدوي ،معين 049
مهرافزا ،محمدرضا 272
ميرزايي ،فرحناز 081
مينرز ،چري جي 286 ،251 ،234 ،057 ،030 ،029 ،025
ناصحمشفق ،علي 210
نامجو ،بيژن 202 ،201
نجيب ،معصومه 093 ،092 ،091
نصيرنيا ،حسن 296 ،235

نوروزي قلعه ،وحيده 156 ،010
نووآ ،ترسا 116
نيكطلب ،بابك 017
واردي ،آن سي 158 ،135 ،134 ،133 ،101
وايت هاوس ،پاتريشيا 288 ،266 ،205 ،182
ويلمز ،مو 068
وينترس ،جانت 072
هاركردار ،ليزا 046
هاشمي ،شهره 186
هال ،درك 204
هامفري ،پل 018
هاوات ،ايرن 287 ،032
هنرجو ،حميد 250 ،247
هيراتا ،شاگا 202 ،201
هيرمندي ،رضي 200
هيندلي،جودي 264
يزدانيانپور ،اميرحسين ،183 ،171 ،170 ،121 ،119 ،077
185 ،184
يوسف ،ناصر 014
يوسفي ،محمدرضا 290 ،166 ،124 ،064
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تصویرگر
آتليه خانه هنر 008
آيتي ،فائزه 115
احمدي جم ،انوشه 004
اندرودي ،مرجان 100
انصاري ،علي 146
اوتومو ،ياسواو 238 ،193 ،099 ،049
برجسته ،ليسا جميله 271 ،151 ،026
بندي ،فريبا 065
بيژني ،رويا 265
پايكرت ،مارليك 050
پريرخ ،زهره 283 ،147 ،090
تقيزاده ،فائزه 233
جامشير ،منصور 231 ،167 ،157 ،148 ،117
جانسون ،مرديت 286 ،251 ،234 ،057 ،030 ،029 ،025
جريمي بيز ،جريمي 204
جمالي ،رعنا 045
حدادي ،تهمينه 236
حقگو ،سحر 176
خدايي ،علي 245 ،228 ،227 ،226 ،220 ،149 ،001
خزانهداري ،شيال 255
خسرواني ،شراره 027
خلعتبري ،فريده 254
خيريه ،راشين 169 ،165 ،013
دبور ،مايكل 287 ،032

دالوري ،نرگس 175 ،066
ذاكري ،مجيد 196 ،095 ،064
ذوالفقاريان ،سياوش 063 ،062 ،061 ،060 ،059 ،058
راد ،پوپك 260
رحمانيآزاد ،محمود رضا 249 ،144
رزاقي ،سعيد 248
رستگار مقدم ،شيرين082 ،081 ،079
زرافشاني ،ليال 249 ،237 ،144 ،022
سعيدا ،مليكا 033
سوتهيف ،والديمير ،197 ،189 ،174 ،129 ،113 ،107 ،024
262 ،241 ،230 ،229 ،218
سهرابي ،عطيه 270 ،219 ،192 ،040
شعباني پور ،امير 291 ،164
شيخي ،شيرين 105
شيدوش ،ندا 222
صادقيان ،زهره 250 ،247 ،109
صادقيان ،نوشين 187
صلواتيان ،محمدحسين 195 ،136
ضيايي ،شيوا 242
طباطبايي ،مريم 290
طاليي ،كاظم 106
طلوع زماني ،فرخنده 199
عامه كن ،علي 221 ،166
عرب ،وحيد اسالمي 115
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عزيزي ،عزت السادات 209
عظيمي ،نازي 098
عظيمي ،ندا 252 ،108 ،089 ،086
فدايي ،مريم 145
فرت ،باربارا 200
فرساد ،مرجان 002
فرشيد شفيعي ،فرشيد 224 ،223 ،180
كاپلو ،پير103
كارت رايت ،استفن 158 ،135 ،134 ،133 ،101
كاظمي ،ناهيد 009
كالوين بورگو ،دبورا 046
كاليتري ،سوزان 208
كرباليي ،اكرم 154
كشاورز ،مهرآفرين 055
كياني ،گلبرگ 054
گروه تصويرگران188
گلدوزيان ،عليرضا292 ،273 ،232 ،172 ،042 ،003
گوردن ،مايك 257 ،256

گيل ،جيل 020
لشگري ،ناهيد 014
لشگري ،ويدا 191 ،190 ،127
محجوب ،فهيمه 240 ،141 ،140 ،139
محمدي آذر ،محمدرضا 159
محمدي ،گالله 118
مكتبي ،غالمعلي 181 ،155 ،138 ،126 ،125
ملكي ،بيوك 124
ميرمحمدي ،نيلوفر 112 ،111 ،110 ،067
نامور ،علي 198
نجفي ،فرشته 289 ،246 ،036 ،028 ،012
نساجي ،امير 194
نوبل ،شيال 150 ،143 ،114 ،074 ،070
نووآ ،ترسا 116
ويلمز ،مو 068
هاردينگ ،سوفي 177
يانگ ،سارا 018
ياوري ،نسرين 087 ،085
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قالب اثر
آزمايش(ف ّعاليّتهاي علمي) ،205 ،187 ،182 ،080 ،008
288 ،266
انس با قرآن 011
بازي264 ،121 ،119 ،077 ،043 ،039 ،038
بحث و گفتگوي كودك ،070 ،057 ،030 ،029 ،025 ،023
286 ،259 ،256 ،251 ،234 ،150 ،143 ،116 ،114 ،102 ،074
توليدات استاني 209
راهنماي مربي(كتاب توسعه مهارت ها) 153
زبان آموزي و دوزبانگي 285 ،284 ،260 ،130 ،115
شعر و سرود ،035 ،034 ،033 ،031 ،022 ،019 ،017 ،001
،060 ،059 ،058 ،056 ،055 ،047 ،045 ،044 ،040 ،037
،098 ،097 ،094 ،084 ،078 ،076 ،067 ،063 ،062 ،061
،123 ،122 ،120 ،118 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،105
،145 ،144 ،141 ،140 ،139 ،137 ،131 ،127 ،126 ،125
،190 ،188 ،179 ،178 ،176 ،163 ،159 ،154 ،149 ،146
،236 ،232 ،228 ،227 ،226 ،219 ،198 ،195 ،192 ،191
،255 ،250 ،249 ،247 ،245 ،244 ،243 ،240 ،239 ،237
،277 ،276 ،275 ،274 ،270 ،269 ،268 ،267 ،263 ،258

282 ،281 ،280 ،279 ،278
قصه ،021 ،020 ،018 ،013 ،012 ،009 ،004 ،003 ،002
ّ
،049 ،048 ،046 ،042 ،036 ،032 ،028 ،027 ،026 ،024
،087 ،086 ،085 ،073 ،072 ،068 ،066 ،065 ،064 ،054
،107 ،106 ،104 ،101 ،100 ،099 ،095 ،090 ،089 ،088
،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،129 ،128 ،124 ،117 ،113
،164 ،162 ،158 ،157 ،155 ،152 ،151 ،148 ،147 ،138
،177 ،175 ،174 ،173 ،172 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165
،200 ،199 ،197 ،196 ،194 ،193 ،189 ،186 ،181 ،180
،213 ،212 ،211 ،208 ،207 ،206 ،204 ،203 ،202 ،201
،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214
،248 ،246 ،242 ،241 ،238 ،233 ،231 ،230 ،229 ،225
،273 ،272 ،271 ،265 ،262 ،261 ،257 ،254 ،253 ،252
295 ،292 ،291 ،290 ،289 ،287 ،283
كاردستي 185 ،184 ،183 ،171 ،170
كتاب كار كودك -مربي،051 ،050،041 ،016 ،015 ،010
،092 ،091 ،083 ،082 ،081 ،079 ،075 ،069 ،053 ،052
235 ،210 ،156 ،103 ،096 ،093
كتابهاي دانش افزايي مربي ،142 ،071 ،014 ،005
296 ،294 ،293 ،161 ،160
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موضوع محوری
آداب درست کارها214
آرزو265 ،004
آرزوهاي بچهها در قالب دعا178
آشتي با طبيعت227
آشنايي با احساسات و ويژگي افراد259
آشنايي با انواع بازيها043
آشنايي با انواع غذاهاي حيوانات192
آشنايي با چيزهاي دور و بر کودک010
آشنايي با رنگها156
آشنايي با روزهاي متفاوت035 ،034
آشنايي با علوم (مفهوم قل دادن)205
آشنايي با فصل بهار ،ارتباط جمعي015
آشنايي با فصلزمستان ،اندامهاي بدن ،ایران ،جانوران016
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع))231
آشنايي با ّ
قصهي پيامبران حضرت نوح (ع)167
آشنايي با ّ
آشنايي با محيط اطراف کودک027
آشنايي با مراحل رشد جوجه103
آشنايي با مفهوم هل دادن (علوم)288
آشنايي کودک با انواع ميوهها270
آشنايي کودک با محيط اطراف خود149
آشنايي کودک با محيط اطراف198 ،026
آشنايي کودک با محيط اطرافش245
آموزش روابط اجتماعي ،فرهنگي ،ديني و081 ...
آموزش صبر و حوصله085
آموزش کاريکاتور293

آموزش153
ارتباطات و نامهرساني095
اريگامي با کمک دايرهها121
اريگامي119 ،077
اشياء243
اعتماد به نفس202
افسانه 295 ،203
افسانههای کشورهای مختلف201
الوالو عمو سالم 022
انتظار باران064
انضباط128
ا ّولين تجربهي اثاثکشي158
ايمني051
بابا031
باد151
بازي با پنج انگشت دست042
بازي گروهي195
بازي و شيطنت242
بازي261
بازيهاي رياضي041
بهداشت بدن213
بيحوصلگي036
بيماري (عمل جراحي)133
بيماري (گوش درد ،دست درد ،واکسن زدن)135
پاکيزگي به کمک حل مسئل ه 289
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پاييز و بادهاي پاييزي 292
پدر و مادر ،نماز001
پرندگان ،کالغ223
پرورش قدرت تخيل و خالقيت053
پرورش مهارتهای ریاضی79
پرورش مهارتهای عمومی82
پندهاي اخالقي020
پيدا کردن118
تجربهي اولين پرواز با هواپيما يا مسافرت با هواپيما173
ترانه ،الاليي275
ترانهها282 ،281 ،280 ،276 ،274
ترانههاي بازي141
ترس کودکان254
ترس و شجاعت089
تضادها056
تغييرات در فصل تابستان096
تفاوتها107
تقويت تواناييهاي زباني284 ،130
تقويت حس پرسشگري102
تقويت عزت نفس کودکان296
تالش و تسليم نشدن124
تنبلي272 ،181
تنهايي087
توجه به فرزند287
ّ
تولد کودک سوم خانواده101
حرکت کردن037
حرکت264
حس بويايي066
حس کردن239
حس المسه094 ،084 ،047
حشرات120
حل مسئله090
حواس پنجگانه131
حيوانات مزرعه123
حيوانات122
حيوانهاي روستا159
خانه147
خانهسازي248

خسيس بودن072
خطرات کبريت267
خالقيت083
خواب ديدن237
خواب177
خواندن نامه271
خواندن و نوشتن115
خوب ديدن263
خوب شنيدن234
خودخواهي269
درياچه138
دقت ،نظم078
دوستي با حيوانات233
دوستي و همکاري197
دوستي086
رابطهي عاطفي بين کودک و پدر097
رابطهي عاطفي پسر بچه با عمه در قالب شعر228
راز152
رشد و بزرگ شدن283
رعايت اصول بهداشت052
رفتار درست217
رفتارمسالمتآميز029
رفتارهاي درست215
رفتن به مهد کودک222
رنگهاي سياه ،سفيد ،خاکستري241
روابط خوب بين والدين و فرزندان005
روشهاي تربيتي مطلوب071
زمانبندي186
زمستان246
زمين لرزه164
سؤال کردن145
سرگرمي209 ،050
سرماخوردگي013
سفر به فضا044
سهم هر کس174
سيب سفرهي هفتسين عيد175
شاخت حيوانات185
شجاعت088
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شعر کودک247 ،109
شعر کودکان250
شعر ،ترانه279 ،277
شعر191 ،190 ،127 ،067
شعرهاي شيرين براي بچهها180
شکمو112
شنا کردن132
شناخت آفريدههاي خدا100
شناخت آواز پرندگان166
شناخت اعداد162 ،006
شناخت افراد دور و بر کودک139
شناخت اندامهاي بدن070
شناخت انواع بوها065
شناخت انواع صداها028
شناخت پاها074
شناخت پرندگان058
شناخت جوجه در قالب شعر105
شناخت چشمها114
شناخت چيزهاي اطراف کودک176
شناخت چيزهاي دور و بر کودک199 ،154 ،146 ،055 ،045
شناخت حيوانات اهلي060
شناخت حيوانات دريايي294 ،059
شناخت حيوانات وحشي063 ،062 ،061
شناخت حيوانات219 ،184 ،183 ،171 ،170 ،106
شناخت خدا و آفريدههاي او017
شناخت دستها143
شناخت دنياي اطراف054
شناخت دهان150
شناخت رنگها155 ،129 ،007
شناخت سنگ و کاربرد آن172
شناخت صداها012
شناخت فصل پاييز075
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع)) -حيوانات148
شناخت ّ
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع)) -كشتي157
شناخت ّ
قصهي پيامبران (حضرت نوح (ع))208 ،117
شناخت ّ
شناخت کودک با کودکستان179
شناخت كودك از محيط240
شناخت محيط اطراف کودک255 ،200 ،009

شناخت محيط اطراف و حيوانات048
شناخت محيط دور و بر کودک140
شناخت محيط کودک033
شناخت ميوههاي باغ008
شناخت نردبان273
شناخت وسايل خانه260
شناخت وسايل دور و بر كودك285
شناور شدن182
صداقت کودکان268
صداها098
طمعکاري230
عاقالنه فکر کردن224
عروسي188
علوم (گياهان و جانوران)235
غرور بيجا032
غلبه بر ترس286
فصل پاييز 076 ،069
فصل زمستان163
اليتهايحرکتي039
ف ّع ّ
فکر کردن189
فكر نو113
قاطعيت068
قدرت تفکر220
قصههاي تخيلي204
ّ
قضاوت کردن104
قهر و آشتي169
کار گروهي002
کار و پسانداز کردن206
کارهاي خوب136
کشف کردن018
کشيدن اجسام266
کالس ا ّولي111
کمک و همکاري046
کمک و ياري رساندن291
اليت در خانه و مهدكودك187
كار و ف ّع ّ
كتاب194
گردش212
گرسنگي021
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گم شدن  -به حرف بزرگترها گوش دادن165
گم شدن137
الالييهاي کودکانه236
مامان244
محيط اطراف کودک116
مداد جادويي ،زيرکي262
مدرسه249
مراقبت از کوچکترها003
مسئوليتپذيري251
مسائل ديني و تربيتي019
مسخره کردن196
معاينهي دندان134
معرفي مشاغل به زبان ساده و عاميانه و شيرين و طنزآميز097
مفاهيم پايه علوم080
مفاهيم پايهي رياضي210
مهارت اجتماعي  -تربيتي238 ،193، 099
مهارتهاي اجتماعي025 ،023
مهارتهاي بازي040
مهارتهاي زندگي126 ،125 ،057 ،014
مهارتهاي فردي049
مهد کودک110

مهرباني و کمک به ديگران در قالب شعر226
مهرباني229 ،144
نان و تنور290
نظم و د ّقت253
نمايشنامهي کودکان232
واکنشهاي رفتاري کودک در ارتباط با دستشويي کردن142
ورزش براي کودکان038
ورزش و سالمتي168
ورزش221
هر کسي در جاي خودش073
هم رنگي با محيط108
همانندسازي کودک258
همدردي و کمک به يکديگر252
همدلي030
همکاري بيرون از خانه211
همکاري در خانه216
همکاري218
همكاري225 ،207
هوش هيجاني (عصبانيت)256
هوش هيجاني (غمگيني)257

دورهي پيشدبستانی 133 1

نام ناشر
آتنا 282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274
آريا زمين041
آموزش043
ابوعطا016 ،015
احرار083
افق،131 ،123 ،122 ،120 ،078 ، 071 ،031 ،014 ،007 ،006
269 ،268 ،267 ،245 ،244 ،243 ،200 ،149 ،137
الكا 282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274
اورامان 238 ،193 ،099
به نشر /كتابهاي پروانه ،220 ،159 ،141 ،140 ،139،124
255 ،236 ،233 ،228 ،227 ،226
بين المللي حافظ 073
پنجره142
پيام آزادي259
پيدايش270 ،192 ،040
پيك ادبيات187
پيك دبيران186
تاريخ و فرهنگ050
تولد094 ،084 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،047 ،044
تيمورزاده ،121 ،119 ،102 ،096 ،077 ،075 ،069 ،023
264 ،207 ،185 ،184 ،183 ،171 ،170 ،162
خانه آفتاب 104 ،088
خانه هنر008
دانژه005

زنبق260
سازوكار104 ،088 ،049
سرمشق115
شاملو019
شباويز261 ،254
صيانت093 ،092 ،091
ضريح آفتاب209 ،011
طبيب ،162 ،121 ،119 ،102 ،096 ،077 ،075 ،069 ،023
264 ،207 ،185 ،184 ،183 ،171 ،170
فائق210
فخراكيا 294 ،293
فرشتگان 020
قدياني،كتابهاي بنفشه ،032 ،030 ،029 ،025 ،021 ،018
،076 ،074 ،070 ،067 ،057 ،056 ،048 ،037 ،035 ،034
،128 ،127 ،126 ،125 ،114 ،112 ،111 ،110 ،106 ،101
،168 ،163 ،158 ،152 ،150 ،143 ،135 ،134 ،133 ،132
،204 ،203 ،202 ،201 ،195 ،191 ،190 ،182 ،180 ،173
،225 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،206 ،205
،272 ،266 ،263 ،258 ،257 ،256 ،253 ،251 ،239 ،234
296 ،295 ،288 ،287 ،286 ،285
قطره 072
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،097 ،068 ،017
232 ،188 ،178 ،103
كتابهاي ارغواني 249 ،237 ،219 ،144 ،022
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لوح زرين 284 ،153 ،130
مبتكران210 ،071
محراب قلم 224 ،223 ،136
مدرسه ،027 ،026 ،013 ،012 ،009 ،004 ،003 ،002 ،001
،064 ،055 ،054 ،045 ،042 ،039 ،038 ،036 ،033 ،028
،100 ،098 ،095 ،090 ،089 ،087 ،086 ،085 ،066 ،065
،161 ،160 ،155 ،154 ،151 ،147 ،146 ،138 ،108 ،105
،194 ،181 ،179 ،176 ،175 ،172 ،169 ،166 ،165 ،164

،252 ،246 ،242 ،240 ،235 ،222 ،221 ،199 ،198 ،196
292 ،291 ،290 ،289 ،283 ،273 ،271 ،265
منشور دانش 082 ،081 ،080 ،079
مهاجر 156 ،053 ،052 ،051 ،010
نخستين،229 ،218 ،197 ،189 ،174 ،129 ،113 ،107 ،024
262 ،241 ،230
نگارينه 248 ،231 ،208 ،177 ،167 ،157 ،148 ،118 ،117
نوشته250 ،247 ،145 ،116 ،109 ،046
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آتنا
 : 274نغمهها ( :)1پنجاه ترانه كودكان : 275 ،نغمهها (:)10
پنجاه ترانه كودكان : 276 ،نغمهها ( :)3پنجاه ترانه كودكان،
 : 277نغمهها ( :)4پنجاه ترانه كودكان : 278 ،نغمهها (:)5
پنجاه ترانه كودكان : 279 ،نغمهها ( :)6پنجاه ترانه كودكان،
 : 280نغمهها ( :)7پنجاه ترانه كودكان : 281 ،نغمهها (:)8
پنجاه ترانه كودكان : 282 ،نغمهها ( :)9پنجاه ترانه كودكان
آريا زمين
 : 041بازيهاي استداللي
آموزش
 : 043بازيهاي مشاركتي
ابوعطا
 : 015ارزشيابي كار كودك (واحد كارهاي  :بهار ،گياهان ،آب
و ارتباط جمعي) : 016 ،ارزشيابي كار كودك (واحد كارهاي
زمستان :انسان ،ايران،جانوران)
احرار
خالقيت در كودكان
 : 083پرورش هوش و
ّ
افق
 : 006آشنايي با اعداد : 007 ،آشنايي با رنگها: 014،
ارزشهاي زندگي : 031 ،بابا تو بهتريني : 071 ،پا به
پاي كودك خود : 078 ،پرنده رو درخته مينيني شده
شلخته : 120،حشرهها : 122 ،حيوانات جنگل: 123 ،
حيوانات مزرعه : 131 ،داينا تو بهتريني : 137 ،درخت و
برگ و ريشه ميميني پيدا ميشه :149 ،دويدم و دويدم به

قصههاي خرس كوچولو و خرس
يك پلنگ رسيدمّ : 200 ،
بزرگ : 243 ،ماشينها :244 ،مامان تو بهتريني:245 ،
ماهي به من آب داد :267 ،ميميني الهي بد نبيني:268 ،
ميميني پشت پرده يه سكه پيدا كرده : 269 ،ميميني
ديگه بيكاره دوست و رفيق نداره
الكا
 : 274نغمهها ( :)1پنجاه ترانه كودكان : 275 ،نغمهها (:)10
پنجاه ترانه كودكان : 276 ،نغمهها ( :)3پنجاه ترانه كودكان،
 : 277نغمهها ( :)4پنجاه ترانه كودكان : 278 ،نغمهها (:)5
پنجاه ترانه كودكان : 279 ،نغمهها ( :)6پنجاه ترانه كودكان،
 : 280نغمهها ( :)7پنجاه ترانه كودكان : 281 ،نغمهها (:)8
پنجاه ترانه كودكان : 282 ،نغمهها ( :)9پنجاه ترانه كودكان
اورامان
 : 099توالتم را بلدم بكنم :193 ،غذايم را بلدم بخورم: 238 ،
لباسهايم را بلدم بپوشم
به نشر
 : 124خاله باال و ننه سرما :139،دس دسي بابا ميآد: 140 ،
دس دسي بارون ميآد : 141 ،دس دسي گرگه ميآد:159 ،
روستاي من دوستاي من : 220 ،كفشهاي هيپا و شيما:
توانايي ذهني تمركززدايي ،طبقهبندي  : 226 ،...كلّه كدو
تو كوچه دنبال چند تا مورچه : 227 ،كلّه كدو چه ماهه فكر
گل و گياهه : 228 ،كلّه كدو ميتونه خودش كتاب بخونه،
 : 233گرمايي و سرمايي : 255 ،من جوجه شدم : 236،الال
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الال عروسك جان
بين المللي حافظ
 : 073پافپاف بچه سگي كه گربه شد
تاريخ و فرهنگ
 : 050بچرخان ،بگردان ،بياموز
پنجره
 : 142دستشويي رفتن كودك
پيام آزادي
 : 259من و تو
پيدايش
 : 040بازيها جورواجورند : 192 ،غذاها جورواجورند: 270 ،
ميوهها جورواجورند
پيك ادبيات
 : 187عددها :آموزش مفاهيم پيشنياز رياضي مفهوم عدد
پيك دبيران
 : 186عجله كن فرانكلين
تولد
 : 044بال باليهاي بال بالي : 047 ،ببين چه نرمه موهام،
 : 058بگو كيام ()1؟ : 059 ،بگو كيام ()2؟ : 060 ،بگو
كيام ()3؟ : 061 ،بگو كيام ()4؟ : 062 ،بگو كيام ()5؟،
 : 063بگو كيام ()6؟ : 084 ،پرهام لطيف و نازه: 094 ،
پيشي پيشي جان چه نازي
تيمورزاده
 : 023اوه! ببخشيد : 069 ،بهار : 075 ،پاييز: 077 ،
پرندگان : 096،تابستان : 102 ،جاي پاي چه كسي است؟،
 : 119حشرات و آبزيان : 121 ،حيوانات : 162 ،ريزه ميزه،
 : 170سرها و دنبالهها (جلد ا ّول) : 171 ،سرها و دنبالهها
(جلد د ّوم) : 183 ،صورتم كو؟ (جلد ا ّول) : 184 ،صورتم كو؟
(جلد د ّوم) : 185 ،صورتم كو؟ (جلد س ّوم) : 207 ،كار گروهي
در شهر تونكا : 264 ،ميتواني مثل فيل راه بروي ؟
خانه آفتاب
 : 088پيترپن و دزدان دريايي : 104 ،جوجه اردك زشت
خانه هنر
 : 008آشنايي با ميوهها ()1
دانژه
 : 005آزاد و صميمي با فرزندان
زنبق
 : 260من و گامبولي در خانه

سازوكار
 : 049بپوش تا برويم : 088 ،...پيترپن و دزدان دريايي104 ،
 :جوجه اردك زشت
سرمشق
 : 115چند گام تا نوشتن
شاملو
 : 019اشعار كودكانه
شباويز
 : 254من از تو نميترسم : 261 ،من هم بازي
صيانت
 :091پيشدبستانيها سالم (جلد :)1مفاهيم رياضي،
 :092پيشدبستانيها سالم (جلد :)2مفاهيم رياضي:093 ،
پيشدبستانيها سالم (جلد :)3مفاهيم رياضي
ضريح آفتاب
 : 011آموزش مفاهيم قرآن كريم به كمك عاليم قراردادي،
 : 209كتاب كار آمادگي ( -)1ويژه كودكان  4تا  5سال
طبيب
 : 023اوه! ببخشيد : 069 ،بهار : 075 ،پاييز: 077 ،
پرندگان : 096،تابستان : 102 ،جاي پاي چه كسي است؟،
 : 119حشرات و آبزيان : 121 ،حيوانات : 162 ،ريزه ميزه،
 : 170سرها و دنبالهها (جلد ا ّول) : 171 ،سرها و دنبالهها
(جلد د ّوم) : 183 ،صورتم كو؟ (جلد ا ّول) : 184 ،صورتم كو؟
(جلد د ّوم) : 185 ،صورتم كو؟ (جلد س ّوم) : 207 ،كار گروهي
در شهر تونكا : 264 ،ميتواني مثل فيل راه بروي ؟
فائق
 : 210كتاب كار پيشدبستاني ،ببين ،فكر كن ،و پيدا كن
فخراكيا
(\ -3-2-1 : 293يك -دو -سه\)نقاشي :آدمهاي كارتوني،
( 3-2-1 : 294يك -دو -سه)نقّاشي :موجودات دريايي
فرشتگان
 : 020افسانههاي شيرين ازوپ (جلد سوم)مورچه و ملخ
قدياني،كتابهايبنفشه
 : 018از تخم تا قورباغه : 021 ،االغ گرسنه : 025 ،با ادب
و مهربان باشيم : 029 ،با گفت و گو مشكل را حل كنيم،
 : 030با يكديگر همدلي كنيم : 032 ،بابي كه زيادي پز
ميداد : 034 ،بازي در آفتاب : 035 ،بازي در باران: 037 ،
بازي ميكنم : 048 ،بپر بغلم : 056 ،بزرگ ،كوچك ،زياد،
كم : 057 ،بكوشيم و ادامه دهيم : 067 ،به خاطر خروسه،
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 : 070بياييد نگاه كنيم به چشمها ،دهانها ،دستها،پاها،
 : 074پاها : 076 ،پاييز : 101 ،تولد نوزاد جديد: 106 ،
جوجه زرد حسني كجايي؟ : 110 ،چاقاله با يك عروسك
رفته به مهدكودك : 111 ،چاقاله بادوم تنبل رفته كالس
ا ّول : 112 ،چاقاله نگو يه دسته گل بانمك و تپل مپل،
 :114چشمها :125 ،خاله سوسكه و آقاموشه :126 ،خاله
سوسكه و وروجك : 127 ،خالهريزه و صندوق جادويي،
 :128خرسي! چكار ميكني! :132 ،در استخر شنا :133 ،در
بيمارستان : 134 ،در دندانپزشكي : 135 ،در مطب دكتر،
 : 143دستها : 150 ،دهانها : 152 ،راز مترسك: 158 ،
روز اثاثكشي : 163 ،زمستان : 168 ،سالي سالمت: 173 ،
بچهها،
سوار شدن به هواپيما : 180 ،شعرهاي شيرين براي ّ
 : 182شناور ميكنيم : 190 ،علي كوچولو و پروانه: 191 ،
علي كوچولو و مدرسه : 195 ،فوتباليستهاي محلّه :طنز
قصههاي
قصههاي شيرين جهانّ :202 ،
فوتباليّ :201 ،
قصههايي
قصههاي وقت خوابّ :204 ،
شيرين جهانّ : 203 ،
براي پسران :205 ،قل ميدهيم : 206 ،قلّك گمشده:211 ،
كتي به خريد ميرود :212 ،كتي به گردش ميرود: 213 ،
كتي حمام را دوست دارد :214 ،كتي خودش غذا ميخورد،
 :215كتي سالم ميكند :216 ،كتي كمك ميكند:217 ،
كتي وسايلش را جمع ميكند :225 ،كالهت را نگهدار!:234 ،
گوش كنيم و ياد بگيريم :239 ،لمس ميكنم : 251 ،مراقب
همه چيز باشيم : 253 ،مري مرتب : 256 ،من عصباني
ام : 257 ،من غمگينم : 258 ،من مامان عروسكم: 263 ،
ميبينم : 266 ،ميكشيم : 272 ،ناني نازنازو : 285 ،وسايل
مدرسه را ميشناسي؟ : 286 ،وقتي ميترسيم : 287 ،ويليام
قصه
كه زياد كار ميكرد : 288 ،هل ميدهيمّ 365 : 295 ،
براي شبهاي سال 501 : 296 ،روش عملي براي تقويت
ع ّزت نفس بچهها از تولد تا  18سالگي
قطره
 : 072پادشاه كاپري
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 : 017از آسمون تا اينجا : 068 ،به كبوتر اجازه نده اتوبوس
براند! : 097 ،ترانههاي بابايي : 103 ،جوجه : 178 ،شعر و
دعا : 188 ،عروسيه عروسي : 232 ،گرگم و گلّه ميبرم
(بازي ،شعر ،نمايش)
كتابهاي ارغواني
 : 022الو الو عمو سالم : 144 ،دل و دل و دل رديف كن،

 : 219كفشاي پولكي : 237 ،لب خندون : 249 ،مدرسهام
دير شد
لوح زرين
 : 130خواندنيها : 153 ،راهنماي آموزش مهارتهاي
رياضي در دورهي پيشدبستان : 284 ،نوشتنيها
مبتكران
 : 071پا به پاي كودك خود : 210،كتاب كار پيشدبستاني،
ببين ،فكر كن ،و پيدا كن
محراب قلم
 : 136درخت كاري : 223 ،كالغها و فرار : 224 ،كالغها
و مزرعه پنبه
مدرسه
 : 001آب ،بابا ،نان : 002 ،آدمبرفي : 003 ،آرزوي باراني،
 : 004آرزوي قشنگ : 009 ،آقاي هندوانه : 012 ،آواز در
مزرعه : 013 ،اتوبوس قرمز : 026 ،با چي ببرم؟ با چي بيارم؟،
 : 027با درخت ،مامان بازي كردم : 028 ،با صداي زنبور،
 : 033باد و ابر و باران : 036 ،بازي ماه و ستاره : 038 ،بازي
اليتهاي حركتي مناسب براي كودكان  3تا 5
و تفريح :ف ّع ّ
اليتهاي حركتي مناسب براي
ساله : 039 ،بازي و ورزش :ف ّع ّ
كودكان  5تا  7ساله : 042 ،بازيهاي پنج انگشت: 045 ،
بچهي زمين : 055 ،برگ راننده: 064 ،
بام مهربانّ : 054 ،
بوي باران : 065 ،بوي خوب : 066 ،بوي خوشمزه:085 ،
پس نيني ما كجاست؟ :086 ،پستهي خندان :087 ،پوست
پسته :089 ،پيرزن دوچرخه سوار :090 ،پيرزن و گرگ:095 ،
پينهدوز مهربان :098 ،ترق ،ترق اين صداي كيست؟:100 ،
توپ آسمان : 105 ،جوجه جان : 108 ،جوجهي من كو؟،
 :138درياچهي آبيرنگ : 146 ،دو تا چشم دو ابرو : 147 ،دو
فسقلي : 151 ،ديلينگ ديلينگ : 154 ،رقص باران: 155 ،
رنگ و وارنگ از همه رنگ : 160 ،روش و محتواي آموزش
قبل از دبستان ج  : 161 ،1روش و محتواي آموزش قبل از
دبستان ج  :164 ،2زميني كه همين طور مي لرزيد:165 ،
زنگوله :166 ،زيباترين آواز : 169 ،سربااليي و سرپاييني،
 : 172سنگ قرمز كوچولو : 175 ،سيب هفتسين:176 ،
شال برفي : 179 ،شعر و شكوفهها : 181 ،شما يك دماغ زرد
نديديد :194 ،فندقي : 196 ،فيل برقي :198 ،قاصدك ،نرو،
 : 199قايق كاغذي : 221 ،كالغ ورزشكار : 222 ،كالغك
و كودكستان : 235 ،گياهان و جانوران :240 ،لي لي لي
لي حوضك ،دستكش كوچك :242 ،مادر خسته و پسر
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خوشخنده :246 ،مترسك ،موش و پرنده : 252 ،مرغ افتاد و
غصه خورد : 265 ،ميش سفيد ،ابرسفيد: 271 ،
مرد ،خروس ّ
نامهي پدر : 273 ،نردبان هزار پله : 283 ،نمي خواهم بزرگ
شوم : 289 ،همسايهها : 290 ،يك تاپ ،دو تاپ : 291 ،يك
دانه بادام : 292 ،يك شب تاريك
منشور دانش
 : 079پرورش مهارتهاي رياضي ويژهي پيش از دبستان،
 : 080پرورش مهارتهاي علوم تجربي ويژهي پيشدبستان،
 : 081پرورش مهارتهاي عمومي ،ويژهي كودكان پيش از
دبستان (اجتماعي ،ديني ،فرهنگي ،ملي ،ميهني و: 082 ،)...
پرورش مهارتهاي عمومي ،ويژهي كودكان پيشدبستاني
مهاجر
بچهها
بچهها خطرّ :052 ،
 : 010آمادگي براي مدرسهّ : 051 ،
بچهها فكر كنيد و تعريف كنيد : 156 ،رنگها
سالمتيّ : 053 ،

نگارينه
ي گم كردي؟:148 ،
 :117چهل روز و چهل شب :118 ،چ 
دوتا دوتا : 157 ،رنگينكمان :167 ،ساختن كشتي :177 ،شب
بهخير خرگوش كوچولو :208 ،كبوتر شجاع :231 ،گردهمايي
حيوانها : 248 ،مجموعهي  9جلدي چيه چهجوريه؟
نخستين /كتابهاي پرستو
 : 024اين چه جور پرندهايست؟ : 107 ،جوجه مرغ و جوجه
اردك : 113 ،چرخهاي جورواجور :129 ،خروس و رنگها،
 :174سيب و خرگوش :189 ،عصاي كارگشا :197 ،قارچ و
مورچه :218 ،كشتي كوچولو :229 ،كيسهي خالي :230 ،گربهي
ماهيگير :241 ،ماجراهاي بچه گربهها : 262 ،موش و مداد
نوشته
 : 046باني خرگوشه : 109جيرجيرك شاعر است : 116 ،چه
كسي به دنبال آقا فيله ميرود؟ : 145 ،دلم ميخواد بدونم،
 : 247مثل پر پروانه : 250 ،مدرسهي جوجهها
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نشاني ناشران
آتنا
تهران -شهرك اكباتان ،فاز  ،1بازارچه  ،10پ ،44 .كد
پستي1611978514 :
تلفن 44691400 :
آريازمين
تهران -خ .كميل ،بين جيحون و كارون ،ك .شاهمحمدي،
پ ،7 .صندوق پستي994،13145 :
تلفن 44333940 :
آموزش
تهران -خ .ولیعصر ،خ .دمشق ،خ .برادران مظفر ،پ186 .
تلفن88904006 :
ابوعطا
تهران -انقالب ،خ12 .فروردین ،پاساژ ناشران ،ط .زیرین،
پ16/4 .
تلفن ۶۶۴۹۰۵۴۷ :
احرار
تبريز -خ .دارايي ،مقابل مسجد شهيد مطهري ،ك .مجتهد
لر ،بازارچه اميريه ،ط .همكف ،پ50 .
تلفن 5232874:
افق
تهران -خ .انقالب ،خ 12.فروردين ،خ.شهيد نظرى غربى،
نبش ك .جاويد ،پ183.
تلفن66413367:
الكا

تهران -خ .ستارخان ،دریان نو ،خ  ،1ک .غالمی ،پ3 .
تلفن 66506929 :
اورامان
تهران ،پونک ،بلوار همیال ،خ .چهارباغ ،ک ،1 .پ  ،5ط4
غربی ،واحد 6
تلفن 44447204 :
به نشر
تهران -خ .كارگر شمالي ،باالتر از نصرت ،كوچه طاهري،
پ12 .
تلفن 88960466 :
بين المللي حافظ
تهران -تهران نو ،خ .بالل حبشی ،چهارراه حافظ ،پ،96 .
کد پستی 1733676781
تلفن 77431258 :و 77812155
پنجره
تهران -خ .انقالب ،خ .ابوریحان ،بعد از تقاطع لبافی نژاد،
ک .رازی ،پ72 .
تلفن 66416927 :
پيام آزادي
تهران -خ .جمهوری اسالمی ،نرسیده به میدان بهارستان،
مقابل سینما اروپا ،ک .شهید محسن مظفری ،پ 11 .و 15
تلفن 33936294 :
پيدايش
تهران -خ .انقالب ،خ فخر رازی ،خ .شهدای ژاندارمری
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غربی ،پ ،192 .کدپستی1314733963 :
تلفن66970270 :
پيك ادبيات
تهران -خ .شریعتی ،سه راه زندان ،خ .شهد ادیبی ،ک.
نسرین ،پ ،38 .ط .اول
تلفن 88409941 :
پيك دبيران
تهران -خ .شریعتی ،مقابل پارک شریعتی ،ک .اتوبانک ،پ.
 ،33ط .همکف
تلفن 22882380 :
تاريخ و فرهنگ
تهران – خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،بن بست شهید فاتحی
داریان ،پ ،31 .ط .اول
تلفن 66480107 :
تولد
تهران -تهرانپارس ،خ .جشنواره ،خ .امین ،بيست متری
عالمه طباطبایی ،پ217 .
تلفن 77330437 :
تيمورزاده
تهران -خ .باقرخان ،تقاطع دکتر قریب ،پ23 .
تلفن 66909191 :
خانه آفتاب
تهران -خ .كریمخان زند ،خ .حافظ ،ك .هورچهر ،پ،11 .
ط .چهارم
تلفن ۸،۸۸۹۱۸۸۳۶ :
خانه هنر
تهران -خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،بن بست وزیری ،س.
اندیشه ،ط.چهارم
تلفن66491025 :
دانژه
تهران -خ .مطهري ،خ .سليمان خاطر (اميراتابك سابق)،
ك .اسالمي ،تقاطع بانه ،پ ،4/2 .كد پستي1578635811 :
تلفن 88842543 ،88846148 :
زنبق
تهران -خ .سهروردي شمالي ،بين مطهري و بهشتي ،خ.
انديشه سوم ،پ ،86 .كدپستي1569613811 :
تلفن 88706762 :و8841571
سازوكار

تهران -خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهدای ژاندارمری،
پ ،95 .ط .همکف ،كدپستي1314665764 :
تلفن66461900 :
سرمشق
تهران -م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،بنبست گشتاسب ،پ.
 ،6واحد 7
تلفن66491865 ،66970232 ،66970231 :
شاملو
تهران -خ .جنت ،بین  6و  ،8پ ،164 .ط .همکف ،كدپستي:
9829382934
تلفن2210857 :
شباويز
تهران -خ .جمهوری،ک .نوری ،پ۲ .
تلفن ۶۶۴۲۷۵۳۹ ۶۶۴۲۳۹۹۵،:
صيانت
خراسان رضوی -خ .هفده شهريور ،سي و پنج متري دانش
شرقي ،جنب مسجدالحميد ،پ ،60 .واحد ،62 .كد پستي:
9133618583
تلفن 0511- 3428233 ،3439243 :
ضريح آفتاب
خراسان رضوی -خ .امام خمینی ،جنب سازمان آموزش و
پرورش
تلفن 0511-2210045 :
طبيب
تهران -خ .باقرخان ،ضلع شمالي بيمارستان امام ،مقابل خ.
دكتر قريب ،پ ،23 .صندوق پستي1133 -11185 :
تلفن 88951112 ،883383 ،66909192 :
فائق
تهران -خ .انقالب ،خ .ابوريحان ،نبش خ .روانمهر ،پ،61 .
ط ،2 .واحد  ،4صندوق پستي13145 -1535 :
تلفن 66409910 ،66952076 :
فخراكيا
تهران -خ .انقالب ،خ .فخررازي ،بنبست زكي ،پ، 3 .كد
پستي1314773763 :
تلفن 66464798،66978734 ،66953013 :
فرشتگان
تهران -خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،خ .شهيد وحيد
نظري ،پ ،12 .واحد  ،1صندوق پستي1711 -13145 :
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تلفن 66485223 ،88961922 :
قدياني،كتابهايبنفشه
تهران -خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازي ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،پ ،90 .كد پستي1314733861 :
تلفن 66975789 ،66404410 :
قطره
تهران -خ .فاطمي ،خ .ششم ،پ ،3 .ط .اول ،صندوق پستي:
383 -13145
تلفن 88973353 ،88973352 ،88973351 :
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران -خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما
كانون ،پ ،22 .صندوق پستي487724 -15875 :
تلفن 88710661 ،88962971 ،88715545،8 :
كتابهاي ارغواني
تهران -خ .عباسآباد ،خ .پاكستان ،بنبست اول سمت
راست ،پ ،16 .ط .دوم ،كد پستي1531613914 :
تلفن 88736416 :
لوح زرين
تهران -خ .كارگرجنوبي ،خ .روان مهر ،ك .دولت شاهي ،پ.
 ،1واحد ،10كد پستي131461456 :
تلفن 66961257 ،66961257 :
مبتكران
تهران -خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ.
 ،59واحد ،4صندوق پستي1596 -13145 :
تلفن 66954390-2 :
محراب قلم

تهران -خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي
ژاندارمري ،پ ،104 .صندوق پستي568104 -13145 :
تلفن66465201 ،66490879 -80 :
مدرسه
تهران -نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب،
پ ،8 .صندوق پستي1949 -14155 :
تلفن 88800324 ،88924752 ،88924750 :
منشور دانش
تهران -خ .انقالب ،ابتداي خ .فخررازي ،پ ،50 .صندوق
پستي1411 -13145 :
تلفن 66411090 ،66968384،7 ،66493210 :
مهاجر
تهران -خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .نيكپور ،پ ،5 .ط .سوم،
كد پستي1314753665 :
تلفن 66952200 ،66952199 ،66410036 :
نخستين
تهران -خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .روانمهر ،پ.
 ،227ط .اول ،كد پستي1314713115 :
تلفن 66498148 ،66418979 :
نگارينه
تهران -شمال شرقي م .هفتتير ،خ .بهار شيراز ،خ.
سليمانخاطر ،ك .نظامي ،پ ،25 .كد پستي1575635911 :
تلفن 88828788 ،88315051 ،88310071 :
نوشته
اصفهان -خ .فلسطين ،ساختمان نويد ،كد پستي8143984134 :
تلفن 2208610 ،2226445 :

