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

آموزشي و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. 

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

کودکان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي کودکان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 
uکتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم 
کردن آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایه ی تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. 
این کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامه ی درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، 

کتاب هاي تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي کودکان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

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

مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقهبندی کتابهای علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعه ي محیط آموزشي و تقویت 

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

uتشکيل دبيرخانه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی
   اجرای »طرح سامانبخشی کتابهای آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان 
کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار 
آشفتهای را که در عرصه ي تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنه ي این 
طرح با تصویب آیین نامه ي »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و 
پرورش، در شهریور سال 1389 از حوزه ي کتاب آموزشی به همه ي منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش 

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

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

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

uتهيه ي فهرستگان توصيفی كتاب های آموزشی
   با عنایت به ماده ی 6 آیین نامه ی سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی 
کتابهای علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي 
کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه سامان دهي سامان دهي منابع 

آموزشي و تربیتي پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانه ي سامان دهی هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب و استاندارد  را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، 
به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می کند و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي 

در پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.
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uفرايند توليد كتابنامه ي رشد
»کتابنامه ي رشد« با هدف ارائه ي فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه ي درسی دوره های 

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

بررسی ها، باید حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسش نامه هاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی 
درباره ي ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش 
پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده 
است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامه ی درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و 
می تواند به عنوان یك ماده ي آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این 
کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، 

کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در 
تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها 
در وبگاه سامان کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان 

می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

uكتاب نامه ای كه پيش رو داريد
این شماره از کتابنامه، فهرست توصیفی کتابهای آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1391 و یك سال قبل از آن 
را دربرمی گیرد. فهرست کتاب هاي مناسب سال دوم راهنمایي که در طي سال تحصیلي بر روي سایت سامان 
کتاب معرفي شده  بودند نیز در این کتاب نامه آورده شده است تا چنانچه نیاز به مرور درس هاي گذشته باشد امکان 

دسترسي به کتاب هاي مناسب وجود داشته باشد.
در این کتاب نامه با 208 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 502 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده 

است. بقیه کتاب ها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شده اند. 
از میان 71 ناشر، بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به شرکت انتشارات فني 
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ایران با 25 عنوان، پنجره و صیانت هر کدام با 16 عنوان و راز بارش با 14 عنوان تعلق دارد.
در بین قالب های اثر، کتاب های قصه، کار کودک و مربی، شعر، زبان آموزي و راهنماي مربي به ترتیب با 128، 

16، 15، 11 و 10 عنوان کتاب مناسب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران، انتشارات فردین، شرکت انتشارات فني ایران، )صیانت، قدیاني و کیوان( به ترتیب با 30، 27 و 25 

عنوان بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.

برنامه ي توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره ي پيش دبستان

سال انتشارسطح پوششکتاب نامه ي رشدردیف

کتاب های چاپ اولجلد اول1
کتاب هاي 1386 و قبل از آن

1391

کتاب های چاپ اولجلد دوم2
1387-1390

1391

3

                                     4

 جلد سوم

جلد چهارم

کتاب های چاپ اول
91

کتاب های چاپ اول
92

1392

1393



فهرستتوصيفيكتابهايآموزشيمناسبومرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهايآموزشيوپرورشي10

uجمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از یك 
موضوع هستند.

جدول كامل موضوعات

جمع فراواني                      208

رديف    موضوع                فراواني     رديف            موضوع                   فراواني

 1             قّصه                    128        8                       تربیتی                      3            

 2             کار کودک- مربي             16        9               کاردستي                     3

 3                      شعر                    15       10                 بازي                        3

 4                  زبان آموزي               11         11             آموزش قرآن                   1

 5               راهنماي مربي               10       12                نقاشي                       1

 6         بحث و گفتو گوی کودک        9  

 7              دانش افزایي مربي            8                                                                       
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uشيوه ي تنظيم اطالعات

در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب 
را برای خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شماره ي کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ 
عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع 

کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیده ي کتاب.

uنمايه های كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، پایه ی تحصیلی، 
کلمات کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، 
کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب 
یك شماره ي ردیف اختصاص داده شده است. نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به 

این شماره ها ارجاع می دهند.

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

همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:

uكارشناسان:
1. علي باباجاني 2. مسعود تهراني فرجاد 3. الله جعفري 4. طاهره خردور 5. فروزنده خداجو 6. سپیده خلیلي 7. 
مجید راستي 8. لیال سلیقه دار 9. شهرام شفیعي 10. محمدرضا شمس 11. سوسن طاقدیس 12. شکوه قاسم نیا 

13. فریده عصاره 14. شیرین فاضلي 15. رقیه قنبري 16. سعید کفایتي 17. مهري ماهوتي

uويراستار
زهره خداجوي 

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

کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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اسپیدکار، محبوبه60

76 ص

گام به گام تا اندیشه

وزیري شقایق خوش نشین

این کتاب ویژه ي اولیا و مربیان درباره ي کودکان 5 و 6 ساله است.  فعالیت هاي آن مناسب همین گروه سني از کودکان 
است.  با انجام فعالیت هاي این کتاب توانمندي کودک در تفکر باال رفته، درک آن ها از ریاضي و منطق تسریع مي شود. 

-

تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391

-

عنوان مجموعه مؤلف شماره ي مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

قالب اثرتصویرگر

چکیده

موضوع محوري

جعبه هاي ذهن

عنوان کتاب

 قطع

-

خیابان  تهران،  نشانی  به  کتاب،  فرستادن  یا  کتاب نامه  این  درباره ي  خود  دیدگاه های  بیان  برای   
کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر تکنولوژی آموزشی 
و کمك آموزشی، دبيرخانه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی مکاتبه یا با شماره ي تلفن 
http://samanketab.  88306071 )021( تماس حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی

roshdmag.ir آماده ي دریافت دیدگاه های شماست.

uتصوير راهنمای استفاده از كتاب نامه
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بدین وسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتاب های آموزشی دعوت می شود نسخه ای از کتاب های آموزشی چاپ اول 
سال 1392 خود )و یك سال پیش از آن( را برای بررسی به نشانی دبیرخانه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1392 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1393 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1392 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

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

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

و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده می شود تا در 

صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شده ي این دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

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

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

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

     کتاب های ارسالی دوره ي آموزش راهنمایي باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
ادبیات فارسي، تاریخ، تربیت بدني، تعلیم و تربیت دیني، تفکر و پژوهش، جغرافیا، حرفه و فن، ریاضي، زبان هاي خارجي، عربي، 

علوم تجربي، علوم تربیتي، قرآن، مطالعات اجتماعي، مهارت هاي زندگي، هنر.

كتا ب های خود را به نشانی: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر 
تکنولوژی آموزشی و كمك آموزشی، دبيرخانه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی بفرستيد. برای دريافت اطالعات بيش تر 

می توانيد با شماره ي تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد.

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
) براي توليد كتاب نامه ي شماره ي 4 دوره ي پيش دبستانی(
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فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب 
و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليت هاي 
آموزشي و پرورشي

دوره ي پيش دبستانی 
)چاپ اول سال1391(
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1. چایلد، لورن. قصه هاي من و خواهر شیطونم: آخ! تقصير من نبود!. ساره ارض پیما. تهران: 
پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي »من و خواهر شیطونم« است.  قصه از زبان کودکي با نام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي با نام لوال دارد.  در این قصه لوال دلش مي خواهد با موشکي 
که چارلي درست کرده بازي کند، اما چارلي دوست ندارد.  لوال با دوست خیالي اش سورن لورستون 
یواشکي به سراغ موشك چارلي مي رود.  موشك خراب مي شود.  لوال مي ترسد حقیقت را بگوید و. 
.. با خواندن این کتاب کودک مي آموزد که بدون اجازه به وسایل دیگران دست نزند و اگر مسئله اي 

براي او پیش بیاید حقیقت را بیان کند. 

2. کشاورز، ناصر و ]. . . دیگران[.  یك اسم و چند قصه: آدم برفي. تهران: شهرقلم/ چکه، 32 
ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب مجموعه ي ده قصه با یك موضوع واحد)آدم برفي( نوشته شده است.  ده 
قصه ي کوتاه، شیرین و خواندني که در حد حوصله ي بچه هاست.  قصه ها با دنیاي تخیلي کودک 
رابطه ي تنگاتنگ دارند که گاه با طنزي ظریف که کودکان آن را مي پسندند همراه است.  عنوان 
قصه ها عبارت اند از: آدم برفي دل شکسته، آدم برفي کثیف، آدم برفي گنده، آدم برفي غمگین، آدم برفي 

و آفتاب و. . . 

3. بیات، آزاده. بسته هاي خالق آموزش پیش از دبستان: آدمك هاي جورواجور بسازيم!.  
تهران: راز بارش، 16 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: کاردستي

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب کودکان را با پوشش هاي مختلف در شرایط آب وهوایي متفاوت آشنا مي کند و 
نیز زمان استفاده از لباس هاي مخصوص از جمله ورزشي، لباس رسمي، مهماني و مدرسه را به آن ها 
آموزش مي دهد.  تصاویر کتاب سیاه و سفید است و فرصتي براي کودکان ایجاد مي کند که کتاب 

را با سلیقه ي خود رنگ آمیزي کنند تا مهارت رنگ آمیزي آن ها افزایش یابد. 
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4. لرستاني، فریبرز. قصه هاي ریزه میزه مجموعه داستانك: آرزو و آينه ي بابا.  تهران: پنجره، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب شش قصه ي کوتاه، شیرین و خواندني براي کودک نوشته شده است.  
ماجراي قصه ها با مسائل زندگي و اتفاقاتي که در زندگي کودک رخ مي دهد مرتبط است و بیشتر 
اعضاي خانواده  از جمله پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را درگیر مي کند.  قصه ها نیمه تخیلي هستند 
و یك نقطه ي اوج جالب دارند که تقریباً در پایان قصه کودک را غافل گیر مي کند.  عنوان قصه ها 
عبارت اند از: آرزو و آینه ي بابا، مداد رنگي هاي من، ساعت من، قهرمان کوچك، با آن چشم غمگین، 

مبارک. 

5. محمودیان اصفهاني، لیال. دوقلوها 2: آرين شمارشگر.  قم: کعبه دل، 12 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب داستان کودکي بانام آرین است.  او تازه شش ساله شده و مانند بیشتر بچه ها که 
هر دفعه یك عادت تازه پیدا مي کنند، عادت کرده همه چیز را بشمارد.  او حتي مهمان هایي را که 
قرار است به خانه ي آن ها دعوت شوند مي شمارد و به مادرش یادآوري مي کند که تعداد مهمان ها 

را اشتباه گفته است. 

6. خادم، لطف اهلل. مجموعه رنگ آمیزي قرآني: آشنايي با پيامبران.  مشهد: نورالمبین، 12 
ص، 1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي رنگ آمیزي قرآني است.  در همه ي کتاب ها کودک 
مي تواند با رنگ آمیزي سهمي در اجراي داستان و روایت داشته باشد.  این مجموعه یك لوح فشرده 

نیز دارد که شامل بخش هاي گوناگون است و تنوع ممکن را براي نوآموز فراهم کرده است. 
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7. میرزایي، حسین. مجموعه رنگ آمیزي قرآني: آشنايي با اعداد.  مشهد: نورالمبین، 12 ص، 
1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي رنگ آمیزي قرآني است.  در همه ي کتاب ها کودک 
مي تواند با رنگ آمیزي سهمي در اجراي داستان و روایت داشته باشد.  این مجموعه یك لوح فشرده 

نیز دارد که شامل بخش هاي گوناگون است و تنوع ممکن را براي نوآموز فراهم کرده است. 

8. صفار پور، عبدالرحمان. به من بیاموزید: آشنايي ديداري با نقش نماد هاي ارقام، درك 
بصري نقش نماد هاي رياضي )بازي نقاشي با نقش نمادها(.  . تهران: مدرسه، 32 

ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: کار کودک و مربي
مخاطب: کودک/ مربي

و  است  شده  تهیه  ابتدایي  اول  پایه ي  و  پیش دبستاني  کودکان  براي  حاضر  کتاب  چکيده: 
تالش مي کند کودکان از راه بازي نقاشي به گونه اي عملي با نقش نمادهاي ریاضي و هندسي و نیز 

نقش نمادهاي نگارش ریاضي آشنا  شوند. 

9. صفار پور، عبدالرحمان. به من بیاموزید: آشنايي ديداري با نقش نماد هاي نوشتار  هاي 
تقويت حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(. تهران: 

مدرسه، 75 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: زبان آموزي
مخاطب: کودک

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي کودکان مبتدي با نقش نمادهاي نوشتاري فارسي و نقش 
نمادهاي نگارشي آهنگین )اصلي و غیرآهنگین نوعي( از نقاشي و رنگ آمیزي بهره جسته است.  
کودکان به کمك  مربي با توجه به توضیحاتي که در باالي هر صفحه داده شده است، به سمت 

هدف مورد نظر هدایت مي شوند. 
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10. شعبان نژاد، افسانه.  آفتاب مهتاب چه رنگه.  تهران: هنر آبي، 24 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مجموعه ي ده شعر کوتاه، خواندني و شیرین است که همگي با مطلع "آفتاب 
مهتاب چه رنگه" شروع مي شوند و هر کدام موضوعات متفاوتي را دربرمي گیرند.  موضوعاتي مانند: 
موهاي من، شانه ي من، کفش هاي من و . . .. مثاًل شعر "آفتاب مهتاب چه رنگه/ کفشاي من 
قشنگه" درباره ي کفش هاي زیبا و رنگارنگي است که مانند رنگین کمان اند، اما فقط کمي تنگ 

هستند. 

11. میرزایي، حسین. مجموعه رنگ آمیزي قرآني: آموزش الفبا.  مشهد: نورالمبین، 12 ص، 
1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: زبان آموزي

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه کتاب هاي رنگ آمیزي قرآني است.  در همه ي کتاب ها کودک 
مي تواند با رنگ آمیزي سهمي در اجراي داستان و روایت داشته باشد.  این مجموعه یك لوح فشرده 

نیز دارد که شامل بخش هاي گوناگون است و تنوع ممکن را براي نوآموز فراهم کرده است. 

12. صافي، احمد.  آموزش و پرورش و مديريت پيش دبستاني و دبستاني در ايران 
و تحوالت آن.  تهران: ارسباران، 190 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: دانش افزایي مربیان

مخاطب: معلم/ مربي

چکيده: این کتاب کلیاتي درباره ي نظام آ. پ ایران، جایگاه آموزش و پرورش پیش دبستاني و 
دبستاني، ساختار آ. پ ایران از 1290 تا 1391، آموزش و پرورش و مدیریت دوره ي ابتدایي در ایران 

و تحوالت آن و مدیریت و مقررات آ.  پ پیش دبستاني و دبستاني است. 
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13. سان میگل مارتوس، خولیا.  ابرهايي براي يك جشن. مهران فرهادزادگان. اصفهان: 
نوشته/ کتابهاي خورشید خانم، 23 ص، 1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب داستان شیرین، جالب و خواندني بچه اي را مي خوانیم که یك روز صبح از 
خواب بیدار مي شود و تکه ابر کوچکي را در آسمان مي بیند.  او از ابر کوچك مي خواهد که برود و 
باران نبارد تا او در جشن مدرسه شرکت کند، به استخر برود و بادکنك هواکند.  هنگامي که بچه 
فوت مي کند تا ابر برود، ابر کوچك به اندازه ي یك شترمرغ بزرگ مي شود و باران شروع به باریدن 

مي کند و . . .  . 

14. شعبان نژاد، افسانه.  اتلك تي تتلك.  تهران: هنر آبي، 24 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب شامل مجموعه ده شعر کوتاه، خواندني و شیرین است که همگي با مطلع "اتلك 
تي تتلك" شروع مي شوند و هر یك موضوعات متفاوتي را دربرمي گیرد.  موضوعاتي مانند: قاصدک، 
جیرجیرک، گربه سیاه و . . .. مثاًل شعر "اتلك تي تتلك / گربه مي گه کمك کمك" درباره ي گربه 

سیاهي است که روي درخت گیر کرده است و نمي تواند از آن پایین بیاید. 

15. راستي، مجید و ]. . . دیگران[.  یك اسم و چند قصه: اتوبوس.  تهران: شهرقلم/ چکه، 32 
ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب مجموعه ي ده قصه با یك موضوع واحد )اتوبوس( نوشته شده است.  ده 
قصه ي کوتاه، در حد حوصله ي بچه هاست که ده نویسنده آن ها را نوشته اند.  قصه ها با دنیاي 
کودکانه و تخیالت آن ها رابطه ي تنگاتنگي دارند.  عنوان قصه ها عبارت اند از: اتوبوس آسماني، 
اتوبوس عروس، اتوبوس و ني ني بوس، اتوبوس و مورچه، اتوبوسي که از تاریکي مي ترسد، اتوبوس.  

اتوبوسي که واق واق مي کرد، اتوبوس قرمز و اتوبوس خانم. 
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16. کروسر، کیتي.  از خواب بيدار شو پوكا. مرجان حجازي فر. تهران: راز بارش، 32ص، 1390
قطع: رقعي

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب یکي از کتاب هاي مجموعه ي پنج جلدي پوکا و مین است.  پوکا و مین دو 
حشره هستند.  پوکا از خواب بیدار نمي شود، مین هم نمي تواند او را بیدار کند.  به همین خاطر نگران 
است مبادا او طاقت ندارد که بیدار شود، پس براي او صبحانه آماده مي کند و سپس او را کنار برکه اي 
مي برد که او دوست دارد.  این کتاب به کودک مي آموزد که نسبت به اطرافیان و نزدیکان توجه و 

مهرباني الزم داشته باشد. 

17. چپمن، کیت.  اسالگسي بوگندو. فرزانه کریمي. تهران: ذکر، 28 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از سري قصه هاي في في و باغ گل کوچولوها است.  در این قصه، في في با 
کمك دوستانش بامبي و اسالسگي موفق مي شود مقدار زیادي گل به دست بیاورد.  او که تصمیم 
دارد گل ها را خشك کند و به دوستش هدیه بدهد، به طور اتفاقي به بامبي کمك مي کند که ظرف 
عسلش را پیدا کند.  او به اسالسگي هم یك دسته گل خشك هدیه مي دهد تا براي خوشبو شدن 
از آن استفاده کند.  در پایان کتاب فعالیت هایي براي خوشبو کردن جوراب ها به مخاطبان کودک 

ارائه مي شود. 

18. محمدپور، علي. مجموعه کامل افسانه هاي ملل براي بچه ها: افسانه هفت كالغ. آرزو 
رمضاني. مشهد: صیانت، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب افسانه اي از هفت برادر را مي خوانیم که به تازگي صاحب یك خواهر شده اند، 
اما بي دست و پایي برادرها سبب مي شود که پدر از دست هفت برادر عصباني شود و آن ها را نفرین 
کند.  هفت برادر به هفت کالغ تبدیل مي شوند.  خواهر که دختري مهربان است، وقتي بزرگ 
مي شود به دنبال برادرها مي رود و طي اتفاقي برادرها به حالت اولیه برمي گردند و خواهر با برادرها 

به پیش پدر و مادر مي روند. 
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19. محمدپور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: االغ تنبل. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 12 
ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه حکایت تاجري را 
مي خوانیم که از راه فروش نمك درآمد کسب مي کند.  او براي جابه جایي نمك هایش از االغ خود 
استفاده مي کند.  االغ تاجر یك بار به طور اتفاقي در رودخانه مي افتد و متوجه مي شود که نمك ها 
در آب حل و بار او سبك تر مي شود.  به همین خاطر هر بار هنگام عبور از رودخانه، عمداً خود را در 
آب مي اندازد تا بار خود را سبك تر کند، اما تاجر این موضوع را مي فهمد و  براي تنبیه کردن االغ 

فکري مي کند و . . . . 

20. برگشتروم، گونیال. مجموعه داستان هاي الفي اتکینز: الفي اتکينز و دوست خيالي اش. 
نیلوفر نواري/ علي توکلي. تهران: آفرینش گر، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه ي کوتاه و شیریني است درباره ي الفي پسربچه ي کوچکي که یك دوست 
خیالي با نام مالکوم دارد.  مالکوم وقتي ظاهر مي شود که الفي تنهاست.  این کتاب قصه اي درباره ي 

شیطنت هاي الفي و مالکوم است. 

21. رسولیان بروجني، بنفشه. قصه هاي بچه جون: اندازه ي يه دنيا.  اصفهان: نوشته/ کتابهاي 
خورشید خانم، 12 ص، 1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: شعر

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستان منظوم پدر و مادري را مي خوانیم که هر روز سر کار مي روند و بچه ي 
خود را به مهد کودک مي برند.  بعد از برگشتن والدین و کودک به خانه، پدر و مادر براي شادي و 

آسایش کودک خود زحمت هاي زیادي مي کشند. 
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22. مهاجراني، محمد.  اول مي گم بسم اهلل.  قم: جمال، 12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب ده شعر با موضوع عنوان کتاب؛ یعني شروع هر کار بسم اهلل سروده شده است 
و به کودک مي آموزد که در آغاز هر کاري باید نام خدا را بر زبان آورد؛ مثاًل وقت بیدار شدن، وقت 

غذا خوردن، وقت مدرسه رفتن، وقت شروع کالس و . . . . 

23. گراس، پتي مایرز. مهارت هاي زندگي 160: ايمني در خانه. فراز پندار. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، مطالبي سرگرم کننده و خواندني با جمالتي ساده و کوتاه درباره ي روش هاي 
استفاده ي درست و بي خطر از لوازم خانه آموزش داده مي شود.  شخصیت هاي اصلي این کتاب، 
چهار کانگوروي شیطان و قهرمان هستند که دلشان مي خواهد کارهاي خطرناک بکنند؛ اما راوي به 

آن ها مي گوید که براي انجام کارها باید از بزرگ ترها کمك بگیرند. 

24. چایلد، لورن. قصه هاي من و خواهر شیطونم: بايد عينك بزنم. ساره ارض پیما. تهران: 
پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي"من و خواهر شیطونم" است.  قصه از زبان کودکي با نام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي با نام لوال دارد.  در این قصه لوال دوست ندارد به چشم 
پزشکي برود، اما بعداً با دیدن دوستش که عینك زده، براي رفتن به چشم پزشکي لحظه شماري 
مي کند.  باالخره موفق مي شود به همراه مادرش به مطب چشم پزشکي برود، اما دکتر به او مي گوید 
که عینك الزم ندارد.  چارلي و لوال با تکه هایي از کاغذ رنگي یك عینك درست مي کنند و لوال با 

عینکي که خودشان ساخته اند به مدرسه مي رود. 



25. محمدپور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: ببر و روباه. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 12 
ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ازوپ است.  در این داستان، حکایت ببري را 
مي خوانیم که در جنگلي زندگي مي کند.  ببر فکر مي کند از همه قوي تر است و بقیه ي حیوانات باید 
به او احترام بگذارند.  یك روز با روباهي برخورد مي کند.  روباه که به ادعاي خودش پادشاه جنگل 
است، ببر را به دنبالش راه مي اندازد تا ثابت کند که همه ي حیوانات از او مي ترسند.  ببر پشت سر 
روباه به راه مي افتد و حیوانات جنگل با دیدن ببري که پشت سر یك روباه به طرفشان مي آید، از 
ترس پا به فرار مي گذارند.  ببر بیچاره که فکر مي کند حیوانات واقعاً از روباه مي ترسند، از آن روز به 

بعد تصمیم مي گیرد به روباه احترام بگذارد. 

26. آذر،  احمدرضا.  بچه ي زرنگ )1(. تهران: سرو یاسین، 10 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، کودکان با دختربچه اي به نام صالحه آشنا مي شوند.  صالحه خیلي دوست 
دارد نقاشي کند، قصه گوش کند، مسواک بزند و غذاهاي مقوي بخورد، شب موقع خوابیدن با 

عروسك هایش حرف بزند، و موقع نماز خواندن مادرش ساکت باشد. 

27. فرانتسیسکو، پیتو. بچه ها و مهارت هاي زندگي 84: بدجنسيه!. صبا رفیع. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 72 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب به کودک مي آموزد که انجام دادن بعضي از کارها یا گفتن حرف هاي زشت، 
آدم هاي الغر، شکستن عینك خواهر  به گربه، مسخره کردن  لگدزدن  بدجنسي است.  مثل 
کوچك تر و. .. در نهایت به کودک مي آموزد که انجام کارهاي زشت و ناپسند باعث تنهایي مي شود. 
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28. گروه نویسندگان. کتاب هاي سبز: برق براي كوچولو ها: )سرگرمي و رنگ آميزي(.  
صبا رفیع. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک

مخاطب: کودک

چکيده: راوي متن به تولید برق و موارد مصرفي از آن در طول نوشته اشاره مي کند.  گاهي نیز در 
نوع استفاده و خطرات به مخاطب مشاوره مي دهد و از او مي خواهد بعضي از تصویرهاي بي رنگ 

را رنگ آمیزي کند. 

29. ژیرارده، سیلوي/ پوئیگ روسادو، فرناندو.  به بيمارستان خوش آمديد: براي سالمتي 
تو از خودت مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي. زهره ناطقي. تهران: راز بارش، 16 ص، 

1391
قطع: رقعي

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستاني کوتاه، خواندني و آموزنده را درباره ي حیواناتي مي خوانیم که هرکدام به 
علتي راهي بیمارستان شده اند.  پاهاي هزارپا شکسته، گلوي زرافه درد مي کند و مار دل درد دارد.  آن ها 
پس از معاینه و درمان به خانه مي روند.  کودک نیز در این کتاب ضمن همراه شدن با شخصیت هاي 
داستان، یاد مي گیرد که از بیماري و بیمارستان نترسد.  در پایان این کتاب نیز سئوال هاي خواندني و 

کوتاهي از کودکان پرسیده مي شود که عالوه بر سرگرمي، جنبه ي آموزشي نیز دارند. 

30. کتبي، سرور.  به عروسي من بيا!.  مشهد: به نشر/ کتابهاي پروانه، 16 ص، 1391
قطع: وزیري

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستان شیرین، جذاب و خواندني باد را مي خوانیم که با شنیدن آواز شادي 
متوجه مي شود که جشن عروسي برپاشده است.  او نیز مي خواهد در عروسي شرکت کند، اما با 
ورودش، تور و گل دست عروس به هوا مي پرد.  مردم به او مي گویند که عروسي جاي باد نیست.  
باد غصه دار روي پله ي یك خانه مي نشیند.  مهمانان شادي مي کنند و آواز مي خوانند.  عروس 
مهربان از باد مي خواهد که او هم شاد باشد و در عروسي شرکت کند، اما یواش یواش دور تور 

بچرخد.  باد هم آهسته دور عروس مي چرخد و به زیبایي گل و تور عروس کمك مي کند. 



31. صفار پور، عبدالرحمان. به من بیاموزید: به يادسپاري نقش نماد هاي نوشتاري: تقويت 
حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(ويژه كودكان 

فارسي زبان داخل و خارج . . .. تهران: مدرسه، 72 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: زبان آموزي
مخاطب: کودک

چکيده: نگارنده در این کتاب تالش کرده با استفاده از راهکارهایي ساده و دوست داشتني، به طور 
اثربخش به تقویت هوش نوآموزان بپردازد و از راه بازي و نقاشي، به گونه اي عملي، پیش نیازهاي 
الزم را به منظور آمادگي آنان براي یادگیري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون فراهم آورد.  کتاب در 
شش بخش به این مباحث پرداخته است: تقویت حافظه بصري؛ یادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري، 

نقش نمادهاي نگارشي آهنگین و غیرآهنین؛ تشخیص نقش نمادها. 

32. محمددیني، زهرا.  بهترين عيدي.  تهران: آوامتن، 12 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

مي خواهد  رسیده،  تکلیف  به سن  تازه  که  زهراست  بانام  دختري  داستان  کتاب  این  چکيده: 
روزه هایش را کامل بگیرد.  او تمام روزه هایش را مي گیرد. روز عید وقتي که با خانواده اش براي نماز 
عید به مصلي مي رود، با خود فکر مي کند: بهترین عیدي که گرفته، چیست؟ پیراهني که مادر براي 

او دوخته یا احساس خوب و  زیبایي که دارد و خدا از او راضي است؟

33. مایر، مرسر. کتاب هاي سبز: پارك ما )داستان زباله و بازيافت(.  صبا رفیع. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک

مخاطب: کودک

چکيده: تصاویري از یك پارک نشان داده مي شود که در همه جاي آن زباله و آشغال ریخته شده 
است.  راوي که گویا یکي از حاضران در صحنه است، از ما مي خواهد که همه ي آن ها را جمع کنیم 

تا پارکي تمیز و زیبا داشته باشیم!

27 دورهيپيشدبستانی2
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34. پوروهاب، محمود.  پرنده با ترانه اش نفس كشيد.  مشهد: به نشر/ کتابهاي پروانه، 
24 ص، 1391
قطع: وزیري

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مجموعه اي از چند شعر بلند و کوتاه است که موضوعشان مسائل مربوط به 
پیامدهاي جنگ تحمیلي ایران و عراق و رشادت و شهادت کساني است که در این جنگ خواسته 
و ناخواسته شرکت داشته اند.  شاعر ضمن پرداختن به این موضوع توانسته از تمهیدات و ظرائف 
شاعرانه براي ارائه پیام هاي ارزشي دین و انقالب سود جوید و تأثیري سیاسي و انساني در ذهن 

مخاطب به جا بگذارد. 

35. لرستاني، فریبرز. قصه هاي ریزه میزه مجموعه داستانك: پرنده ي خيلي كوچك.  تهران: 
پنجره، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب شش قصه ي کوتاه، شیرین، جذاب و خواندني است که تماماً با مسائل 
دور و بر کودک و تخیالتي که در ذهن کودک مي گذرد آغشته است.  کودک این قصه ها را 
به راحتي لمس مي کند و مي تواند با آن ها همانندسازي کند.  قصه هاي این کتاب عبارت اند از: اتاق 

ما، باهوش تر از من، کالغه برگرد، بستني خوش مزه، خیابان شلوغ، ُکواکي و بیا جلو. 

36. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: پرواز شيطونك ها. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته/ کتابهاي 
خورشید خانم، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي نادي است.  در این داستان، ماجراي دزدیده شدن 
هواپیماي نادي را مي خوانیم.  شیطونك هاي بدجنس با هواپیماي نادي پرواز مي کنند و شهر را به 
هم مي ریزند.  نادي نگران دزیده شدن هواپیما مي شود و به دنبال راهي براي پس گرفتن آن است.  
گوش دراز به او مي گوید که نگران نباشد چون با تمام شدن سوخت، هواپیما به زمین خواهد نشست.  

همین اتفاق مي افتد و شیطونك ها به خاطر این کار به زندان مي افتند. 
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37. محمدپور، علي. مجموعه کامل افسانه هاي ملل براي بچه ها: پسر مهربان و شاهزاده 
سنگي. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب یکي از افسانه هاي کشورهاي دنیا را مي خوانیم.  این افسانه ماجراي سه برادر 
است که یکي از آن ها مهربان و دو برادر دیگر مغرور هستند.  مهرباني برادر سوم، سبب خوشبختي 

او مي شود و دو برادر دیگر از کارهاي خود شرمنده مي شوند. 

38. بومون، امیلي. خاله بازي: پوري دامپزشك مي شود. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 14 
ص، 1391

قطع: خشتي کوچك
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب جلد هفتم از مجموعه ي 7 جلدي بانام "خاله بازي" است.  قصه ي این کتاب 
کوتاه، شیرین با جمالتي ساده و روان است که موضوعات آن با زندگي و بازي هاي کودک در خانه 
مرتبط است.  پوري کوچولو هر روز خاله بازي مي کند، اما امروز دامپزشك مي شود و عروسك هایش 
را یکي یکي معاینه مي کند، واکسن مي زند و به تك تك آن ها دستوراتي مي دهد که مواظب باشند 
و مریض نشوند.  در پایان پوري کوچولو سؤال هایي از خود مي پرسد که کودک نیز با خواندن قصه 

مي تواند همانندسازي کند، خود را به جاي کودک قصه بگذارد و به سؤال ها پاسخ بدهد. 

39. کروسر، کیتي.  پوكا و مين در ته جنگل. مرجان حجازي فر. تهران: راز بارش، 32 ص، 
1390

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب یکي از مجموعه هاي پنج جلدي پوکا و مین است.  داستان درباره ي حشره اي 
با نام  مین و عنکبوتي است که مین در خانه ي او اسیر شده است.  عنکبوت مریض است.  مین از 
او مي خواهد که او را آزاد کند تا برایش سوپ بپزد که زودتر بهبودي اش را بازیابد.  این کار باعث 

دوستي بین آن ها مي شود. 



فهرستتوصيفيكتابهايآموزشيمناسبومرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهايآموزشيوپرورشي30

40. کروسر، کیتي.  پوكا و مين در سينما. مرجان حجازي فر. تهران: راز بارش، 32 ص، 1390
قطع: رقعي

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب یکي از کتاب هاي مجموعه ي پنج جلدي پوکا و مین است و داستان آن درباره ي 
دو حشره بانام هاي پوکا و مین است.  پوکا و مین مي خواهند به سینما بروند.  مین از دوستش پوکا 
مي خواهد اجازه بدهد عروسك هایش را هم با خودش به سینما ببرد.  با خواندن این کتاب کودک 

مسائل ظریف اجتماعي را مي آموزد. 

41. کروسر، کیتي.  پوكا و مين در موزه. مرجان حجازي فر. تهران: راز بارش، 24 ص، 1390
قطع: رقعي

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب یکي از کتاب هاي مجموعه ي پنج جلدي پوکا و مین است و داستان آن درباره ي 
دو حشره بانام هاي پوکا و مین است.  پوکا، مین را به موزه ي هنرهاي ترسناک مي برد.  مین براي 
رفتن به دستشویي از پوکا جدا مي شود و بعد از آن راه را گم مي کند.  او دلش مي خواهد گریه کند، 
اما نه  تنها گریه نمي کند بلکه به شته هم کمك مي کند و با هم راه را پیدا مي کنند.  خواندن این 

کتاب به کودک مي آموزد در همه شرایط مي تواند به دیگران کمك کند. 

42. کروسر، کیتي.  پوكا و مين و بازي فوتبال. مرجان حجازي فر. تهران: راز بارش، 44 
ص، 1390

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب یکي از کتاب هاي مجموعه ي پنج جلدي پوکا و مین است و داستان آن درباره ي 
دو حشره بانام هاي  پوکا و مین است.  مین دوست دارد فوتبال بازي کند، پوکا او را در کالس 
فوتبال ثبت نام مي کند.  ابتدا او موفق نیست؛ اما با تالش به کارش ادامه مي دهد و موفق مي شود 
گل بزند و تمام تیم او را تشویق مي کنند.  با خواندن این کتاب کودک مي آموزد تمرین و ممارست 

در هر کار مهم است. 
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43. خدیوي، فرح. پیش تیزهوشان: پيش- دانشمندي 1 )بدن انسان(.  . تهران: فردین، 
24 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: کار کودک و مربي
مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: این کتاب مناسب کودکان پیش دبستان است و مفاهیم علوم را با تصاویر جذاب ارائه 
مي کند.  در پایان هر صفحه نیز ارزیابي توصیفي دارد. 

44. تهامي، سیدرضا. پیش تیزهوشان: پيش- رياضي 1 )شکل ها و رنگ ها و الگوها(. 
تهران: فردین، 24 ص، 1391

قطع: رحلي 
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي

با سؤال هاي  را  ریاضي  مفاهیم  و  است  پیش دبستاني  مناسب گروه سني  این کتاب  چکيده: 
طبقه بندي شده براساس رنگ و شکل ظاهري و معرفي اشکال هندسي بیان مي کند.  در پایان 

کتاب نیز ارزیابي توصیفي به چشم مي خورد. 

45. تهامي، سیدرضا.  پيش- رياضي 1 )مکان هاي فضايي و اندازه گيري(. تهران: 
فردین، 24 ص، 1391

قطع: رحلي 
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: این کتاب مناسب گروه سني پیش دبستاني است و مفاهیم ریاضي آن در قالب سؤال هایي 
مطرح شده که کودک با رنگ آمیزي یا وصل کردن و عالمت زدن به آن ها پاسخ مي دهد.  در پایان 

هر صفحه نیز ارزیابي توصیفي است. 
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46. گروه نویسندگان. مهارت هاي زندگي: تپلي به مهد كودك مي رود )در باره ي رفتن به 
آمادگي(.  هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 16 ص، 1391

قطع: بیاض
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: روز اول است که تپلي به مهد مي رود.  مادر به او توصیه هایي مي کند.  تپلي توي مهد با 
بچه ها و خانم مربي آشنا مي شود.  نکاتي مي آموزد و فعالیت هایي انجام مي دهد تا این که پدر مي آید 

و او را به خانه مي برد.  تپلي براي رسیدن فردا و رفتن به مهد لحظه شماري مي کند. 

47. گروه نویسندگان. مهارت هاي زندگي: تپلي چه احساسي دارد؟. هستي سعادت. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 16 ص، 1391

قطع: بیاض
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: تپلي عصباني است، چون که نقاشي اش توي کیف پاره شده است.  مادر او را آرام مي کند.  
تپلي به بهانه هایي کوچك عصباني مي شود ازجمله وقتي مي بیند که دوستش سوار تاب است و او 
نمي تواند این کار را انجام بدهد.  معلم با او صحبت مي کند.  تپلي با احساسات خود آشنا مي شود.  
معلم به او مي گوید که خوب است احساسش را به زبان بیاورد و سعي کند با خود و اطرافیانش رفتاري 

دوستانه داشته باشد. 

48. گروه نویسندگان. مهارت هاي زندگي: تپلي و چغلي كردن. هستي سعادت. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 16 ص، 1391

قطع: بیاض
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: معلم با نقاشي کشیدن و چغلي تپلي از کپلي، که به نقاشي او نگاه کرده است وارد ماجرا 
مي شود.  در این نوشته، معلم با مثال هایي سعي مي کند مفهوم چغلي کردن را از خبررساني جدا 

کند و براي بچه ها جابیندازد. 
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براي  مرگ  توضيح  مامان بزرگ:  و  تپلي  زندگي:  هاي  مهارت  نویسندگان.  گروه   .49
كودكان. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 16 ص، 1391

قطع: بیاض
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: مادر تپلي ازطریق تلفن خبردار مي شود که مادربزرگ مرده است و به تپلي هم خبرمي دهد.  
در طول ماجرا تپلي از این که مادربزرگ چه قدر براي خانواده اش عزیز بود و رفتنش پدر و مادر را 
غمگین کرده است، حرف هایي مي زند.  او در مراسم خاک سپاري و عزاداري حضور دارد.  کم کم 

متوجه مي شود که خاطرات خوش با مادربزرگ تسلي بخش او و پدر و مادرش است. 

50. گروه نویسندگان. مهارت هاي زندگي: تپلي همه چيز درست مي شود: )در باره ي 
طالق(.  هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 16 ص، 1391

قطع: بیاض
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: قرار است پدر و مادر تپلي از هم جدا شوند.  تپلي ناراحت است اما مادر به او مي گوید که تو 
مقصر نیستي.  تپلي در مدرسه متوجه  مي شود که پدر و مادر یکي از دوستانش نیز از هم جدا شده اند 
و با هم بسیار کم حرف  مي زنند.  اما پدر و مادر تپلي با هم مودبانه صحبت مي کنند و تپلي در این 

میان دیگر برخورد تندي از پدر و مادر نمي بیند. 

51. محمد پور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: تجربه اسب كوچولو. آرزو رمضاني. مشهد: 
صیانت، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه، حکایت اسب 
کوچکي را مي خوانیم که تصمیم مي گیرد به مادرش کمك کند.  او از مادرش مي خواهد که به او 
اجازه بدهد کیسه ي گندم را به آسیاب ببرد.  در راه آسیاب به رودخانه اي مي رسد و سنجاب به او 
هشدار مي دهد که اگر وارد رودخانه بشود غرق خواهد شد.  ولي گاو به او مي گوید که آب رودخانه 
زیاد نیست و به راحتي مي تواند از آن رد بشود.  اسب کوچولو مردد مي شود و به طرف مادرش 
برمي گردد.  مادر او را راهنمایي مي کند تا فکرش را به کار بیاندازد و از توانایي خودش در انجام 

این کار بهره بگیرد. 
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52. سید محمد مهاجراني.  تصميم شيرين.  قم: جمال، 16ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: شیرین قهرمان قصه ي این کتاب است که روز تولدش کتابي را هدیه مي گیرد و خوش حال 
مي شود.  او تصمیم مي گیرد کتاب خود را وقف مدرسه کند تا بچه ها هم از آن استفاده کنند. 

و  پيش دبستان  )مهدكودك،  كودكان 10-2 سال  تغذيه  نگار.   بلورفروشان،   .53
دبستان(. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 56 ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: دانش افزایي مربیان

مخاطب: مربي/ معلم

چکيده: این کتاب درباره ي تغذیه کودکان 2- 10 سال است.  در این کتاب برنامه ي تغذیه ي 
قابل اجرا در مهدکودک ها معرفي شده است و نکات مهم تغذیه اي و مقدار انرژي مصرفي براي 
این گروه سني آورده شده است.  هم چنین به نکاتي درباره ي کاهش یا افزایش وزن در کودکان 

نیز اشاره شده است. 

و  راه هوش  از  بصري  حافظه ي  تقويت  بیاموزید:  من  به  عبدالرحمان.  صفار پور،   .54
نقاشي: به يادسپاري نقش نماد هاي ارقام، ويژه كودكان فارسي زبان داخل و 

خارج از كشور. . .. تهران: مدرسه، 48 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: کار کودک و مربي
مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: در این کتاب نگارنده کوشیده است طي شش بخش، نقش نمادهاي ریاضي را به کمك 
نقاشي و تصویر به کودکان بیاموزد؛ نمادهایي همچون اعداد، تصویرهاي هندسي، عالئم جمع و 
تفریق، عالئم بزرگ تر و کوچك تر و . . .. در ابتداي هر صفحه دستور کاري که در واقع نحوه ي 

تدریس است،  درج شده و از مربي خواسته شده است آن  را براي کودکان اجرا کند. 
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55. برگشتروم، گونیال. مجموعه داستان هاي الفي اتکینز: تو ترسويي الفي اتکينز؟. نیلوفر 
نواري/ علي توکلي. تهران: آفرینش گر، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب قصه ي کوتاه و شیریني را درباره ي الفي مي خوانیم.  الفي پسربچه ي کوچکي 
است که از دعوا و کتك کاري خوشش نمي آید.  او به همه نشان مي دهد که قوي و پرزور است، 
اما چون از دعوا کردن خوشش نمي آید، وقتي که دعوا مي شود، فرار مي کند.  الفي به همه نشان 

مي دهد که فرار کردن از دعوا به معني ترسو بودن نیست. 

56. چایلد، لورن. قصه هاي من و خواهر شیطونم: تو مي تواني دوستم باشي. رامینه رضازاده. 
تهران: پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي جالب، شیرین و خواندني "من و خواهر شیطونم" است.  
قصه از زبان کودکي به نام چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي با نام لوال دارد.  در این قصه 
براي چارلي و لوال مهمان مي آید و لوال از این که مي تواند دوست جدیدي پیدا کند خوشحال است، 
اما مهمان آن ها، مورتن از بازي هایي که لوال آن ها را دوست دارد خوشش نمي آید.  لوال باالخره 

موفق مي شود با مورتن دوست شود و با او بازي کند. 

57. سربي، عبدالمجید/ امامي راد، ناهید.  جانوران: ويژه ي دوره ي قبل از دبستان.  زنجان: 
دانشمندان کوچك، 24 ص، 1391

قطع: رحلي 
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي

ارائه تصاویر حیوانات،  پرداخته، ضمن  اهلي و وحشي  به معرفي جانوران  این کتاب  چکيده: 
فعالیت هایي براي شناساندن آن ها به کودکان آورده است. 



58. ژیرارده، سیلوي/ پوئیگ روسادو، فرناندو.  جشن حيوانات: براي سالمتي تو از خودت 
خوب مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي. زهره ناطقي. تهران: راز بارش، 16 ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

اپراي حیوانات  این کتاب، داستاني کوتاه، خواندني و شیرین درباره ي تماشاچیان  چکيده: در 
مي خوانیم، اما تماشاچیان این بار کمي با بقیه فرق دارند.  سگ نابینا است، کفشدوزک فقط یك 
خال دارد و خرگوش به خوبي نمي شنود.  کودک ضمن همراه شدن با حیوانات داستان، متوجه 
مي شود که افراد معلول در جامعه چه مشکالتي دارند.  در پایان نیز موضوعاتي مانند خط بریل، نابینا 
بودن و شناخت بهتر از یکدیگر توضیح داده شده است.  این مباحث همراه با سئوال هاي کوتاه و 
خواندني نوشته شده که عالوه بر سرگرمي، جنبه ي آموزشي نیز دارند و کودک با خواندن این کتاب 

مي تواند به آن ها پاسخ بدهد. 

59. چپمن، کیت.  جشن مخصوص عمه الله. فرزانه کریمي. تهران: ذکر، 28 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از سري قصه هاي في في و باغ گل کوچولوها است.  در این قصه، ماجراي 
بچه هایي را مي خوانیم که براي جشن عمه الله جمع شده اند.  عمه الله براي جشن، کیك سیب 
و موز شکالتي درست کرده است و هر کدام از بچه ها براي کمك به او، کاري انجام مي دهند.  
استیگنو مي خواهد کمي از میوه هاي جشن را کش برود، اما بامبي و دوستانش مواظب هستند.  
ناگهان باران شروع به باریدن مي کند و بچه ها با ریزش قطره هاي باران در داخل ظرف ها شعر 
و ترانه مي خوانند و شادي مي کنند.  در انتهاي کتاب، طرز تهیه ساالد میوه به بچه ها آموزش 

داده مي شود. 

60. اسپیدکار، محبوبه. گام به گام تا اندیشه: جعبه هاي ذهن.  تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 76 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب:  مربي

چکيده: این کتاب ویژه ي اولیا و مربیان درباره ي کودکان 5 و 6 ساله است.  فعالیت هاي آن مناسب 
همین گروه سني از کودکان است.  با انجام فعالیت هاي این کتاب توانمندي کودک در تفکر باال 

رفته، درک آن ها از ریاضي و منطق تسریع مي شود. 
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61. شعبان  نژاد، افسانه.  جم جمك برگ خزون.  تهران: هنر آبي، 24 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مجموعه ده شعر کوتاه، خواندني و شیرین است که همگي با مطلع "جم جمك 
برگ خزون" شروع مي شوند و هرکدام موضوعات متفاوت خود را دارد.  مثاًل شعر "جم جمك برگ 
خزون / چه خوشگله رنگین کمون" و . . .. درباره ي رنگین کمان، آسمان، پل و . . .. است.  در این 
مجموعه، شعرهایي با موضوعاتي مانند جوجه ي بي آب و دون، بابابزرگ مهربون، ارزن و دون و 

. . .. وجوددارد. 

62. ماهوتي، مهري و ]. . . دیگران[.  یك اسم و چند قصه: چتر.  تهران: شهرقلم/ چکه، 32 
ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب مجموعه ي ده قصه با یك موضوع واحد )چتر( نوشته شده است.  ده قصه ي 
کوتاه، خواندني و شیرین از ده نویسنده که گاهي در قالب طنز بیان شده است.  قصه ها همگي 
براساس حد حوصله ي بچه هاست و با دنیاي تخیلي کودک سروکار دارد.  عنوان قصه ها عبارت اند 
از: چتر ُگل ُگلي.  چتر فیل.  چتر سبز.  چتر کوچولو.  چتر و هیچ کس.  چتر برگي.  چتر بسته و. . . 

63. حیدري ابهري، غالمرضا. چرا خدا چنين كرد؟: چرا خدا به زرافه گردن دراز داده 
است؟.  قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: زبان آموزي

مخاطب: کودک

چکيده: در ششمین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان با زرافه اي آشنا مي شوند که 
دنبال آب مي گردد.  او در مسیرش به گوزن و گورخر برخورد مي کند.  گورخر زرافه را به خاطر گردن 
درازش مسخره مي کند و به او مي خندد.  گوزن، گورخر را متوجه اشتباهش مي کند و به او مي گوید 
که نباید به گردن دراز زرافه مي خندید.  گورخر نمي داند که گردن دراز زرافه به چه دردي مي خورد 
تا این که براي معذرت خواهي به سمت او مي رود و ضمن معذرت خواهي از زرافه، از او مي خواهد که 
اهمیت گردن درازش را به او بگوید.  زرافه هم مي گوید که مي تواند به کمك گردنش برگ هاي 

سبز باالي درختان را بچیند و بخورد. 
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64. حیدري ابهري، غالمرضا. چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به شتر كوهان داده است؟.  
قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: زبان آموزي

مخاطب: کودک

چکيده: در پنجمین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان داستان االغ و شتري را 
مي خوانند که االغ کوهان شتر را مسخره مي کند و نمي داند کوهان به چه دردي مي خورد.  تا این که 
شتر تصمیم مي گیرد اهمیت کوهان را به االغ نشان دهد.  بنابراین با او به سفر مي روند.  در بیابان 
االغ گرسنه و تشنه مي شود، اما شتر اذعان مي کند که به خاطر کوهانش اصاًل تشنه و گرسنه نشده 

است.  کودکان با مطالعه کتاب حاضر درمي یابند که خداوند هیچ چیز را بي هدف نیافریده است. 

چرا خدا چنين كرد؟: چرا خدا به فيل خرطوم داده  ابهري، غالمرضا.  65. حیدري 
است؟.  قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: زبان آموزي

مخاطب: کودک

چکيده: در نخستین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان با میموني آشنا مي شوند که 
از خودش مي پرسد: فیل چگونه مي خواهد با آن گردن کوتاهش از رودخانه آب بخورد؟ میمون یك 
سطل را پر آب مي کند و منتظر مي ماند تا آن را به فیل بدهد.  در این هنگام فیل نزد میمون مي آید 
و خرطومش را پر از آب مي کند و آن را در دهانش مي ریزد.  به این ترتیب میمون متوجه مي شود 

که خرطوم فیل چه کاربردهایي دارد. 

66. حیدري ابهري، غالمرضا. چرا خدا چنين كرد؟: چرا خدا به كبوتر نوك داده است؟.  
قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: زبان آموزي

مخاطب: کودک

چکيده: کودکان در این کتاب با کبوتر بچه هایي آشنا مي شوند که وقتي از تخم بیرون مي آیند، 
مادرشان به آن ها یاد مي دهد چگونه دنبال غذا بروند و مواظب بال و پرشان باشند. یکي از کبوتر 
بچه ها از مادرش درباره ی اهمیت نوک و منقارش مي پرسد و اینکه چرا تیز است. مادرش جواب 

مي دهد: براي اینکه بتواني هوا را بشکافي و جلو بري، از خاک دانه برچیني، و...
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67. حیدري ابهري، غالمرضا. چرا خدا چنين كرد؟: چرا خدا به گاو دم داده است؟.  
قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: زبان آموزي

مخاطب: کودک

چکيده: در دومین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان با خرگوشي آشنا مي شوند 
که دنبال طنابي مي گردد تا آن را دور هویج هایش بپیچد و به خانه اش ببرد.  او طنابي پیدا نمي کند 
تا این که در راه به گاو برمي خورد.  از گاو مي خواهد دمش را به او بدهد، اما گاو امتناع مي کند و 
مي گوید: من نمي توانم دمم را به کسي بدهم، براي این که من با دمم مگس ها، پشه ها و حشرات 
مزاحم را از خودم دور مي کنم و کمي هم با آن بازي مي کنم.  اما در عوض یك دستمال گل گلي به 
خرگوش مي دهد تا هویج هایش را در آن بگذارد.  کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر درمي یابند 

که خدا هیچ چیزي را بیهوده نیافریده است. 

68. حیدري ابهري، غالمرضا. چرا خدا چنين كرد؟: چرا خدا به الك پشت الك داده 
است؟.  تهران: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: زبان آموزي

مخاطب: کودک

چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« داستان الک پشتي است که بعد از 
آب تني کردن در حوض وسط مزرعه، دلش کاهو مي خواهد.  او به سمت مزرعه راه مي افتد و چون 
احساس خستگي مي کند، زیر درخت توت خوابش مي برد.  او در خواب کاهوهاي فراواني مي بیند 
که در حال خوردن آن هاست.  ناگهان با سروصداي حیوانات از خواب مي پرد و متوجه مي شود که 
حیوانات درباره ي روباهي حرف مي زنند که به مزرعه ي آن ها حمله کرده است.  آن ها از الک پشت 
مي پرسند که موقع حمله ي روباه چه کار مي کرد و کجا بوده.  الک پشت هم جواب مي دهد که زیر 
الکش در خواب بوده.  حیوانات متوجه اهمیت الِک الک پشت مي شوند و براي او دست مي زنند. 

69. حیدري ابهري، غالمرضا.  چرا خدا چنين كرد؟.  قم: جمال، ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: زبان آموزي
مخاطب: کودک

چکيده: کتاب حاضر یك مجموعه ي شش جلدي است که در یك مجله به چاپ رسیده، شامل 
کتاب  این  داستان هاي  که  است  گفتني  است.   حیوانات  ظاهري  درباره ي شکل  داستان هایي 
به صورت شش جلد جداگانه نیز چاپ شده اند.  مثاًل در کتاب داستان، میمون کوچولویي آمده است 
که نمي داند فیل چگونه آب مي خورد و خرطومش چه کاربردي دارد.  یا این که گورخر، زرافه را به 
خاطر گردن درازش مسخره مي کند، اما بعد متوجه اشتباه خود مي شود و پي مي برند که گردن زرافه 
براي او مفید است و. .. کودکان با خواندن داستان هاي این کتاب درمي یابند که خداوند هیچ چیزي 
را بیهوده خلق نکرده است و هر کدام از اعضاي بدن حیوانات کاربردي مفید براي آن حیوان دارد. 
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70. روکا، نوریه. مهارت هاي زندگي 129: چرا خوشحال نباشم: از غم تا شادي. هستي 
سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 36 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب جمله هاي کوتاه و خواندني درباره ي کودکي نوشته شده است که احساسات 
خود را هنگام خردسالي بیان و آن ها را با احساسات فعلي خود مقایسه مي کند.  او با احساسات مختلفي 
مثل: ترس، اندوه، خشم، شادي و. .. آشنا مي شود.  کودک مورد نظر در موقعیت هایي قرار مي گیرد 
که مي فهمد چه چیزهایي باعث مي شود خجالت بکشد، عصباني یا خوشحال بشود؟ این کتاب به 

کودکان کمك مي کند تا احساسات مختلف را در قالب جمله ها و مثال هایي بشنوند و یادبگیرند. 

71. قاسمي، سمانه. مجموعه کتاب هاي مرغك: چرخ چرخ بچرخان.  تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 22 ص، 1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: بازي

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب شامل دو نوع تصویر متفاوت از حیوانات است که کودک با چرخاندن تصاویر 
مي تواند به تصاویر جدید برسد.  این کتاب عالوه بر ایجاد شادي و نشاط براي کودک و سرگرم کردن 
او نکته هاي علمي خوبي را به طور غیرمستقیم در قالب بازي به او مي آموزد و ساعات خوبي را براي 
کودک فراهم مي کند.  عالوه بر آن، خالقیت را در کودک پرورش مي دهد.  کتاب شامل هفت 

تصویر است که با چرخاندن آن کودک به یك تصویر دیگر مي رسد. 

72. روستایي، فاطمه.  چشماتو باز كن.  تهران: تولد، 10 ص، 1391
قطع: شکلي

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب پنج شعر از زبان سنجاقك، قورباغه، مار، جغد و عقاب براي کودکان چاپ 
شده است.  شعرها درباره  ي چرخه ي زندگي و خطراتي است که هر حیوان را تهدید مي کند. 
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73. خسرونژاد، مرتضي.  چگونه توانايي انديشيدن فلسفي كودكان را پرورش دهيم؟ 
راهنماي كار آموزگاران مادران و پدران، ضميمه كتاب داستان هاي فکري.  مشهد: 

به نشر، 60 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: دانش افزایي مربیان
مخاطب:  معلم/ مربي/ والدین

به نظر مي رسد که  و چنین  است  کتاب »داستان هاي فکري«  این کتاب ضمیمه ي  چکيده: 
داستان هایي براي بچه ها از سري داستان هاي فکري خوانده مي شود، سپس در این کتاب نویسنده 
سؤال هایي را مطرح کرده است که از بچه ها پرسیده مي شود و یکي از اهداف آن پرورش توانایي 

تمرکززدایي بچه هاست. 

74. محمد پور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: چوپان دروغگو. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه، حکایت چوپاني 
را مي خوانیم که به دروغ فریادمي زند: گرگ آمد و وقتي مردم روستا به کمکش مي آیند، به آن ها 

مي خندد روزي گرگي به گله ي او حمله مي کند و او کمك مي خواهد اما. . . . 

75. فیستر، مارکوس.  چه كسي داده به گل اين همه رنگ؟.  تهران: شهر تاش، 32 ص، 
1391

قطع: رحلي 
قالب اثر: شعر

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب شامل شعري خواندني و زیبا، همراه با تصاویر قشنگ است.  این شعر درباره ي 
چگونگي آفرینش درختان، باران و. .. سؤال هایي به زبان ساده مي پرسد و حس کنجکاوي کودک 

را برمي انگیزاند. 
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76. هیل، سامانتا. قصه هاي من و خواهر شیطونم: حالم خوب نيست. ساره ارض پیما. تهران: 
پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي "من و خواهر شیطونم" است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي با نام لوال دارد.  در این قصه، لوال کمي مریض است و 
حالش خوب نیست.  لوال که سرما خورده، هیچ غذایي را دوست ندارد و هیچ کاري او را خوشحال 
نمي کند.  چارلي پیشنهادهاي مختلفي را براي خوشحال کردن لوال مطرح مي کند، حتي براي او 
آواز مي خواند، اما لوال خوشحال نمي شود.  در آخر داستان، چارلي هم سرما مي خورد و در رختخواب 

بستري مي شود. 

از دبستان: حيوانات جورواجور بسازيم!.   بیات،آزاده. بسته هاي خالق آموزش پیش   .77
تهران: راز بارش، 16 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: کاردستي

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب کودکان را با حیوانات گوناگون و اجزاي بدن آن ها آشنا مي کند و به شکل 
غیرمستقیم، تناسب اندازه ها و شکل ها را همراه با بازي به آن ها یاد مي دهد.  تصاویر کتاب سیاه و 
سفید است.  این فرصتي است براي کودکان که کتاب را با سلیقه ي خود رنگ آمیزي کنند تا مهارت 

رنگ آمیزي آن ها افزایش یابد. 

78. اورنگ، طوبا.  خارپشت خسيس- داستان.  تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ 
آفرین، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب داستان دوستي خرگوش و خارپشت است که مدتي است هر روز براي تهیه 
غذا بیرون مي روند.  بعد از چند وقت  خارپشت براي تهیه غذا نمي آید.  خرگوش به دنبال او مي رود 
و متوجه مي شود خارپشت مریض شده است، او براي دوستش سوپ درست مي کند و به خانه ي 
او مي رود، اما متوجه مي شود که خارپشت سیب هاي زیادي در خانه دارد و از بس از آن ها خورده 
مریض شده است.  در حالي که بچه هاي خرگوش غذا نداشتند و گرسنه بودند خرگوش ناراحت 

مي شود و از خانه ي خارپشت مي رود. 
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79. علي قلي زاده،  لیال.  خال هاي كفشدوزك كجاست؟.  تهران: سرو یاسین، 24 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب داستان یك کفشدوزک است که صبح کنار رودخانه متوجه مي شود خال هایش 
نیست.  همه ي دوستانش در جنگل به او کمك مي کنند تا خال هایش را پیدا کند، اما تجربه یك 

کفشدوزک پیر  او یاري مي کند تا بداند براي او و خال هایش چه اتفاقي افتاده است. 

80. برگشتروم، گونیال. مجموعه داستان هاي الفي اتکینز: خانه را به هم نريز الفي اتکينز. 
نیلوفر نواري/ علي توکلي. تهران: آفرینش گر، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه ي کوتاه و خواندني درباره ي الفي اتکینز پسربچه ي کوچکي است که 
گره زدن را یاد گرفته مي تواند روبان ها را گره بزند و بند کفشش را محکم ببنند.  الفي از پدرش یك 

رول نخ قرض مي گیرد و خانه را از نخ هاي گره زده پر مي کند. 

81. مالمیر، کبري/ فرهادي، پیوند/ خداوردي، سمانه/ دریاافزون، مهدي/ سلطاني ابهري، کیومرث.  
خانه ي زيباي من.  تهران: نغمه نو اندیش، 32 ص، 1391

قطع: رحلي 
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: این کتاب مجموعه اي از فعالیت ها شامل نقاشي، شعر، قصه، بازي، نمایش خالق، کاردستي 
با موضوعات متفاوت در ارتباط با محیط خانه است.  مربیان باید در طي فعالیت هاي کتاب با کودکان 
همراه شوند و در انجام آن ها مشارکت داشته باشند، تا جایي که کودکان بتوانند مستقل حرکت 
و مفاهیم را درک کنند.  موضوعاتي که در این کتاب مطرح شده است عبارت اند از: پرده هاي 
زیبا، زیبایي و تمیزي در و نرده هاي خانه ها، بالکن ها، نظافت جلوي خانه ها و پیاده روها، نظافت و 
تمیزي دیوارهاي بیروني خانه ها، قرار ندادن زباله جلوي درب منزل، استفاده از رنگ هاي شاد جهت 

رنگ آمیزي درب منازل، آپارتمان هاي جورواجور و گلدان ها. 
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82. ژیرارده، سیلوي/ پوئیگ روسادو، فرناندو.  خرس هاي كوچولو توجه: براي سالمتي 
تو از خودت خوب مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي. زهره ناطقي. تهران: راز بارش، 16 

ص، 1391
قطع: رقعي

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستاني کوتاه، خواندني و شیرین را درباره ي سه بچه خرس بي احتیاط 
مي خوانیم که در نبود پدرشان کارهاي خطرناکي انجام مي دهند و در آخر پشیمان مي شوند.  کودک 
ضمن همراه شدن با بچه خرس ها در طول داستان، یاد مي گیرد که چطور مراقب خود باشد و از 
انجام کارهاي خطرناک پرهیز کند.  در پایان این کتاب نیز سئوال هاي خواندني و کوتاهي از کودکان 

پرسیده مي شود که عالوه بر سرگرمي، جنبه ي آموزشي نیز دارند. 

83. بینکو، هاوارد.  خرگوش بازيگوش: درباره ي حرف گوش نکردن.  تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه ي خرگوش بازیگوشي را بیان مي کند که کارهایش بسیار سرگرم کننده 
و آموزنده است.  او زماني که هنوز مهارت گوش کردن را خوب یاد نگرفته، با دردسرهاي زیادي 
مواجه مي شود، اما از وقتي که یاد مي گیرد چطور به حرف هاي دیگران توجه کند، مشکالتش کمتر 
مي شود.  در پایان کتاب مهارت هایي براي بهتر گوش دادن به حرف هاي اطرافیان نوشته شده است. 

84. محمد پور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: خرگوش مغرور. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ازوپ است.  در این قصه، حکایت خرگوشي 
را مي خوانیم که مغرور است و الک پشت را اذیت مي کند چون فکر مي کند از او بهتر و زرنگ تر 
است.  خرگوش و الک پشت مسابقه مي دهند.  خرگوش که به خاطر سرعت زیادش خیلي مغرور 
است براي برنده شدن تالش نمي کند.  در پایان وقتي که خرگوش خواب برنده شدن را مي بیند، 

الک پشت به خط پایان مي رسد و برنده مي شود. 
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85. کتبي، سرور.  خواب     هاي خوشمزه.  مشهد: به نشر، 36 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، مجموعه اي از موضوعات متفاوت شامل اتفاقات روزمره و آرزوهاي یك کودک 
است.  برخي از عنوان هاي کتاب عبارت اند از: سفره ي عقد، تنها نیا، گفتم شادي، کاش باران و . . 
.. مثاًل "سفره ي عقد"، داستان مورچه اي است که توي سفره ي عقد خاله راه مي رود و از قندهاي 
ساییده شده روي سر عروس یك دانه برمي دارد و خوشحال است.  "تنها نیا"، خواسته ي کودکي را 
بیان مي کند که از نان بربري مي خواهد تنها به خانه ي آن ها نرود و یازده کباب کوبیده را به همراه 

خود ببرد! و . . . . 

86. چپمن، کیت.  خوب بخوابي استينگو. فرزانه کریمي. تهران: ذکر، 28 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از سري قصه هاي في في و باغ گل کوچولوها است.  در این داستان، استیگنو که 
خوابش نمي برد، عروسك پارچه اي في في را اشتباهي به جاي بالش برمي دارد.  وقتي که استیگنو و 
عروسك پارچه اي مشغول چرت زدن هستند، في في که فکر مي کند عروسکش گم شده، با کمك 
بامبي مشغول درست کردن آگهي است.  في في و بامبي آگهي ها را به دوستان دیگرشان نشان 
مي دهند و در نهایت عروسك را پیدا مي کنند.  في في با درست کردن عروسکي دیگر و دادن آن 
به استیگنو، عروسك خودش را پس مي گیرد.  در انتهاي کتاب، فعالیت هایي براي کودکان ارائه 

مي شود که آن ها را وادار به درست کردن عروسك پارچه اي مي کند. 

87. ملکي، مژگان.  خوب، بد، كداميك؟ 2.  تهران: مدرسه، 20 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان هاي این کتاب یاد مي گیرند که هنگام سرماخوردگي دیگران 
را نبوسند.  به منظور پخش نشدن ویروس ها از ماسك استفاده کنند.  وقتي که عرق کرده اند، جلوي 
باد کولر یا پنکه ننشینند.  میوه ها را قبل از خوردن بشویند.  قبل از خوردن غذا، دستانشان را با آب و 
صابون بشویند.  و زماني که بیمار هستند، به پزشك مراجعه کنند و از آمپول نترسند.  کتاب داراي 

9 داستان کوتاه است. 
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88. نوبل، کرول. قصه هاي من و خواهر شیطونم: خودم همه ي كارهايم را ميکنم. ساره 
ارض  پیما. تهران: پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي "من و خواهر شیطونم" است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این قصه، لوال سعي مي کند وانمود کند 
که همه ي کارها را خودش تنهایي انجام مي دهد.  چارلي تصمیم مي گیرد در کارها به لوال کمك 
کند، اما او مرتباً مي گوید: خودم همه ي کارهایم را مي کنم.  چارلي و لوال به پارک مي روند و بعد از 
بازي کردن با دوستشان مارو، مي خواهند به خانه برگردند.  لوال که خسته شده، با این جمله از چارلي 

کمك مي خواهد: آه چارلي تنهایي به خانه رفتن اصاًل خوب نیست. 

89. لرستاني، فریبرز. قصه هاي ریزه میزه مجموعه داستانك: خوش به حال گنجشك ها.  
تهران: پنجره، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب شش قصه ي کوتاه و شیرین و خواندني با جمالتي ساده و کوتاه درخور درک 
و فهم کودک نوشته شده است.  نویسنده با زباني ساده و مهارتي خاص با یك عنصر غافل گیرکننده 
درباره ي اتفاقات دور و بر کودک تمام لذت خواندن را در داستان کامل مي کند.  قصه ها عبارت اند 
از: خوش به حال گنجشك ها، تو هم بیا، آن چشمه ي آبي، گل خوش حال، دوستان خوش خنده و 

بعدازظهرکوچه. 

90. عزیززاده، هادي.  خونه ي موشه خراب نشه. الهام نوجوان. تهران: مبتکران، 24 ص، 
1391

قطع: خشتي )کوچك(
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب یك مجموعه  قصه منظوم است.  شعر با نام خداي مهربان و مهرباني آغاز شده 
و درباره ي فیله و موشه و جوجه است که با هم دوست هستند و در آب با همدیگر بازي مي کنند.  
فیله با خرطومش خیلي کارها انجام مي دهد.  در بعضي از قسمت هاي این کتاب نیز تصاویري است 

که کودک باید خودش آن ها را رنگ کند. 
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91. برگشتروم، گونیال. مجموعه داستان هاي الفي اتکینز: خيلي زرنگي الفي اتکينز!. نیلوفر 
نواري/ علي توکلي. تهران: آفرینش گر، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، قصه ي کوتاه و شیریني درباره ي الفي اتکینز مي خوانیم.  الفي پسربچه ي 
کوچکي است که با زرنگي ها و شیطنت هایش به همه نشان مي دهد دیگر بزرگ شده است. 

92. شعبان نژاد، افسانه.  دار دار خبردار.  تهران: هنر آبي، 24 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، مجموعه ده شعر کوتاه، خواندني و شیرین است که همگي با مطلع "داردار 
خبردار" شروع مي شوند.  هر شعر موضوعات متفاوتي را دربرمي گیرد.  موضوعاتي مانند: گربه ي 
چاق، کت و شلوار عموجان، مار سفید خال دار و . . . . .. مثاًل شعر "داردار خبردار / اومد صداي قارقار" 

درباره ي کالغي است که از شلوغي خیابان خسته شده است. 

93. هیل، سامانتا. قصه هاي من و خواهر شیطونم: دارم تمركز مي كنم. رامینه رضازاده. تهران: 
پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي "من و خواهر شیطونم" است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این قصه لوال براي اولین بار در مسابقه ي 
ورزشي شرکت مي کند.  لوال و چارلي به پارک مي روند و ورزش هاي مختلفي را تمرین مي کنند و 

لوال در مسابقه ، روبان افتخار دریافت مي کند. 



94. اورنگ، طوبا.  داستان هاي باراني- 5 داستان.  تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ 
آفرین، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب پنج داستان دارد.  خواندن این داستان ها قدرت تخیل و خالقیت کودک را 
زیاد مي کند. 

95. صفار پور، عبدالرحمان. به من بیاموزید: درك بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي 
نوشتاري، تشخيص ديدن نقش نمادها )بازي نقاشي با نقش نمادها(.  . تهران: 

مدرسه، 75 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: زبان آموزي
مخاطب: کودک

چکيده: : در این مجموعه تالش شده است با استفاده از راهکارهاي ساده و دوست داشتني به طور 
اثربخش به تقویت هوش نوآموزان مبتدي پرداخته شود و از راه بازي- نقاشي ، پیش نیازهاي الزم 
به منظور آمادگي کودکان براي یادگیري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون به گونه اي عملي فراهم 
آید.  تقویت حافظه ي دیداري کودک مبتدي در شناخت تشکیل نوشتاري نقش نمادهاي نوشتني 
گوناگون، تقویت حافظه ي حرکتي نوآموزان، تقویت توانایي به یادسپاري شکل نوشتاري نقش 
نمادها، کسب مهارت درست شناسي و تقویت عضالت انگشتان از جمله هدف هاي آموزشي کتاب 

حاضر است. 

96. هورست، بریجیت. قصه هاي من و خواهر شیطونم: دست من شکسته است. ساره 
ارض پیما. تهران: پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي "من و خواهر شیطونم" است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این قصه چارلي و لوال با دوستانشان 
مشغول بازي کردن هستند.  چارلي زمین مي خورد و دستش مي شکند.  براي این که چارلي زودتر 

خوب بشود، لوال به او کمك مي کند. 
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97. راس، توني. مهارت هاي زندگي 143: دست هايت را بشوي: درباره پاكيزگي. فراز 
پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب قصه ي شازده کوچولویي نوشته شده است که دوست دارد دست هایش 
همیشه کثیف باشد، اما وقتي که متوجه مي شود میکروب چیز وحشتناکي است تصمیم مي گیرد 
دست هایش را بشوید و حتي از خدمتکار هم مي پرسد که آیا دست هایش را شسته تا با خیال راحت 

از دست او کیك بگیرد و بخورد. 

98. راس، توني. مجموعه ي به تنهایي مي خوانم: دست هايت رابشوي!. نرگس عالئیني. 
تهران: راز بارش، 32 ص، 1390

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب درباره ي شاهزاده کوچکي است که دوست دارد دست هایش کثیف باشند.  او 
از شستن دست خیلي بدش مي آید.  با یادآوري مداوم اطرافیان براي این کار، کودک به اهمیت 

پاکیزگي پي مي برد. 

99. ژیرارده،سیلوي/ پوئیگ روسادو، فرناندو.  دندان هاي گرگ: براي سالمتي تو از خودت 
خوب مراقبت كن تا خوب بزرگ شوي. زهره ناطقي. تهران: راز بارش، 16 ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

تازه  درباره ي گرگي مي خوانیم که  داستاني کوتاه، خواندني و شیرین  این کتاب،  در  چکيده: 
دندان هایش درآمده است.  گرگ کوچولو از دندان هایش به خوبي مراقبت نمي کند و مجبور مي شود 
به دندانپزشك مراجعه کند . . .. کودک نیز در این کتاب ضمن همراه شدن با بچه گرگ، یاد مي گیرد 
که چطور از دندان هایش مراقبت کند.  در پایان این کتاب نیز سئوال هاي خواندني و کوتاهي از 

کودکان پرسیده مي شود که عالوه بر  سرگرمي، جنبه ي آموزشي و علمي نیز دارند. 



100. کروسر، کیتي.  دوست من جيم. شهال افتخاري. تهران: پیك ادبیات، 24 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستان شیرین، جالب و خواندني پرنده اي )سار( بانام جك را مي خوانیم که 
تصمیم مي گیرد به دریاي آبي سفر کند.  جك در راه با یك مرغ دریایي  بانام جیم دوست مي شود.  
جیم، جك را به خانه اش دعوت مي کند و او هم دعوت را مي پذیرد.  جك و جیم به دهکده ي 
مرغان دریایي مي روند.  مرغان دریایي از دیدن جك تعجب مي کنند، چون تا آن زمان پرنده اي را 
ندیده بودند که به رنگ سیاه باشد.  مرغان دریایي پرنده ي سیاه را دوست ندارند، اما این موضوع 
روي دوستي جك و جیم تأثیري نمي گذارد.  جك در خانه ي جیم کتابي را پیدا مي کند و هر شب 
یکي از داستان هاي آن را براي جیم مي خواند.  مرغان دریایي دیگر نیز براي شنیدن داستان به 
پشت خانه ي جیم مي روند و هر روز یك مرغ دریایي به شنوندگان اضافه مي شود.  در پایان، همین 

موضوع به دوست شدن مرغان دیگر با جك منجر مي شود. 

101. چایلد، الرن. چارلي و لوال: ديدي نمي ترسم. مهتاب یعقوبي. تهران: منظومه خرد، 24 
ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي "من و خواهر شیطونم" است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این کتاب قصه ي کوتاه و شیریني را 
درمورد ترس مي خوانیم.  برادر بزرگ همواره خواهر کوچکش را مي ترساند، اما خواهر نمي تواند او را 
بترساند.  خواهر خیلي دلش مي خواهد که باالخره یك روز برادرش را بترساند، اما برادر به او مي گوید 
که نمي تواند این کار را بکند.  خواهر یك روز نقشه اي مي کشد و یك قصه ي ترسناک براي او 

تعریف مي کند و باالخره در پایان این قصه مي تواند برادرش را بترساند. 

102. بومون، امیلي. خاله بازي: دينا خانه دار مي شود. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 14 ص، 
1391

قطع: خشتي کوچك
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب جلد سوم از مجموعه ي 7 جلدي بانام "خاله بازي" است.  قصه ي این کتاب 
کوتاه است و جمالتي ساده با واژگاني ساده دارد که با زندگي کودک و بازي هاي او در خانه سروکار 
دارد.  کتاب داراي تصاویري بسیار زیبا و جذاب است.  دینا کوچولو هر روز خاله بازي مي کند، اما 
امروز »خانه داري« مي کند.  او با اتوي اسباب بازي، لباس هاي عروسکش را اتو مي کند، جارو مي کند، 
اتاقش را گردگیري مي کند، شیشه پاک مي کند و مربایي را که زمین ریخته پاک مي کند و. .. در 
پایان دینا کوچولو سؤال هایي از خود مي پرسد که کودک نیز با خواندن قصه مي تواند همانندسازي 

کند خود را به جاي کودک قصه بگذارد و به سؤال ها پاسخ بدهد. 
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103. بتو، اریك. مجموعه ي به تنهایي مي خوانم: راز. مرجان حجازي فر. تهران: راز بارش، 24 
ص، 1390

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب داستان زیباي یك موش کوچك است که یك سیب سرخ زیبا پیدا مي کند 
و آن را »راز« خود مي کند.  به هیچ کس نمي گوید و آن را در زمین پنهان مي کند؛ اما راز او رشد 

مي کند و یك درخت سیب مي شود. 

104. پوریا، سرور. نکته ها و قصه ها: راز آبگير.  تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
20 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، قصه اي خواندني با نکته هاي علمي درباره ي فیل کوچکي است که هنگام 
آب خوردن فکر مي کند تکه اي از خرطومش کنده شده است.  همه ي حیوانات در تالش  اند به او 

کمك کنند.  کودک پس از اتمام داستان با آزمایش کردن نکته ي علمي را یاد مي گیرد. 

نوشته/  اصفهان:  امیرخاني.  آمنه  راز فرفره كوچولو.  نادي:  انید. قصه هاي  بالیتون،   .105
کتابهاي خورشید خانم، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي نادي است.  دراین قصه ماجراي خانواده فرفره ها را 
مي خوانیم که همگي عاشق افتادن روي زمین هستند، اما یکي از بچه ها از این کار خوشش نمي آید.  
فرفره کوچولو موضوع را به نادي مي گوید و نادي سعي مي کند به او کمك کند.  نادي، فرفره کوچولو 
را وادار مي کند که حقیقت را به خانواده اش بگوید، اما فرفره کوچولو موفق نمي شود.  نادي به خانواده 
فرفره ها مي گوید که فرفره کوچولو دوست دارد عالوه بر افتادن، کارهاي دیگري نیز انجام بدهد.  
مثاًل او دوست دارد در کنار این کار شیریني پزي هم بکند.  فرفره هاي دیگر هم پس از شنیدن 
حرف هاي نادي جرأت پیدا مي کنند که بگویند دوست دارند به غیر از افتادن، چه کارهاي دیگري 
انجام بدهند.  این کتاب به کودکان مي آموزد که چگونه حرف هایشان را بزنند و خواسته هایشان را 

به زبان بیاورند. 
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106. رابینت، رالف اف/ دلیوبل، پل/ روجاس،پولین ام.  رامپل استيلت اسکن. منصور جام شیر. 
تهران: نگارینه، 48 ص، 1390

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب ماجراي دختر آسیابان است که اگر از کاه طال بسازد، پسر پادشاه با او عروسي 
مي کند.  کوتوله اي به نام رامبل استیکت اسکن به او کمك مي کند، اما شرطي بزرگ برایش 

مي گذارد و. .. کودک با خواندن این کتاب به مسئله ي پاي بندي به تعهدات آگاهي پیدا مي کند. 

107. تهراني فرجاد، مسعود/ ستوده، الهه/ سرشور خراساني، غالم عباس  .  رنگين كمان )انس 
تهران:  با قرآن كريم در دوره ي پيش دبستان( ويژه ي كودكان پيش دبستاني.  

مدرسه، 48 ص، 1390
قطع: رحلي 

قالب اثر: آموزش قرآن
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مناسب ویژه ي کودکان پیش دبستاني است.  متن کتاب تلفیقي از شعر، قصه 
همراه با تصاویر و پیام هاي قرآني و معاني آن ها و نیز حفظ آیه هاي کوچك قرآن است.  در انتهاي 
کتاب یك CD وجود دارد که کودک مي تواند شعرها و متن قرآني و داستان هاي کتاب را بشنود.  

همچنین آخر کتاب دو صفحه برچسب براي تمرین طراحي شده است. 

108. محمد پور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: روباه شکمو. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه، حکایت روباه 
گرسنه اي را مي خوانیم که به یك باغ انگورمي رسد.  روباه بدون این که فکرش را به کار بیاندازد 

سعي مي کند از انگورهاي باغ بچیند و بخورد، اما موفق نمي شود. 
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109. لي، مارگرت.  روش تربيت مربي كودكان خردسال. سید جالل خادمي نوش آبادي/ 
انسیه عابدیني منش. تهران: آییژ، 611 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: دانش افزایي مربیان

مخاطب: مربي

چکيده: تعلیم و تربیت مهم ترین و مشکل ترین مسئله اي که انسان با آن درگیر است و نقش 
مراقبان و مربیان کودک در مراکز تربیتي آموزشي از اوان زندگي کودک اهمیت ویژه اي دارد.  این 
کتاب ویژه ي کودکان 2 تا 7 سال و حساسیت رشد و رفتار آن ها در این برهه است که به ما مي آموزد 

چگونه مي توان یك مربي موفق و کار آمد شد. 

110. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: روياي موش كوچولو. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته/ 
کتابهاي خورشید خانم، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، از مجموعه قصه هاي نادي است.  در این داستان، موش کوچولوي کوکي که 
دوست و همبازي نادي است، دوست دارد بزرگ شود تا دیگران او را ببینند.  بنابراین از دارویي که آقا 
فیله براي رشد ناگهاني گیاهانش دارد،  استفاده مي کند و به طور ناگهاني بزرگ مي شود و مشکالتي 
برایش پیش مي آید.  او متوجه مي شود که بزرگ بودن، زیاد هم آسان نیست و از دوستانش کمك 

مي خواهد.  موش کوچولو با کمك آقا فیله مي تواند دوباره به اندازه ي اولش برگردد. 

111. مفیدي نسب، سعیده.  رياضي پيش دبستان.  : دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 104 
ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي
  

چکيده: کودکان ورودي کالس اول براي یادگیري آسان به داشتن اطالعات قبلي و دانستن 
مفاهیم پایه نیاز دارند.  نویسنده ي کتاب هم تالش کرده مطالبي را در این زمینه جمع آوري کند.  
اهم مطالب ارائه شده ي کتاب عبارت اند از: طبقه بندي، مجموعه ها، شباهت ها و تفاوت ها، پر و خالي 

و اشکال هندسي. . . 
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112. محمودعربي، پرستو.  رياضي و هوش پيش دبستاني.  تهران: بین المللي گاج، 92 
ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: کار کودک و مربي

مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: اگر کودک خوب فکر کند وقایع اطراف خود را بهتر درک خواهد کرد.  تفاوت ها و 
شباهت ها ارتباط منطقي، ترتیب منطقي، رابطه ي جز یا کل . .. را تشخیص خواهد داد.  با توجه به 
عنوان این کتاب، نویسنده تالش دارد با طرح تمرین هاي متعدد به آموزش ریاضي بپردازد.  رنگ 

کردن، کشیدن، مقایسه کردن و تعریف کردن مشخصه ي برخي تمرین هاي این کتاب است. 

113. ایاز، معصومه.  ريزه ميزه ي باهوش.  بابلسر: آزگار، 20 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه ي پسري بانام  »ریزه میزه باهوش« است.  او در روستا زندگي مي کند.  
وقتي دوستانش از او کمك مي خواهند او آن ها را یاري مي کند.  خواندن این کتاب اندیشیدن، 

خالقیت، استفاده از ابزار و حس همکاري و انسان دوستي را به کودک مي آموزد. 

114. برگشتروم، گونیال. مجموعه داستان هاي الفي اتکینز: زود باش الفي اتکينز!. نیلوفر 
نواري/ علي توکلي. تهران: آفرینش گر، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه اي خواندني درباره ي یك روز از الفي اتکینز است.  الفي مي خواهد به 
مهد کودک برود، اما قبل از رفتن یادش مي آید که باید کارهاي متفاوتي انجام دهد.  باباي الفي 
عصباني مي شود، اما درست زماني که الفي حاضر مي شود بابا یادش مي افتد که باید روزنامه ي صبح 

را بخواند و . . . . 
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115. توالیي، حسین.  ساندويچ قطار.  تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 36 
ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: شعر

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب 14 شعر کوتاه و خواندني سروده شده است؛ مانند "موش آواره" که وقتي به 
بیابان مي رود همه به او موش صحرایي مي گویند، شعر "میکروفون ها" که وقت سخنراني همدیگر 
را هل مي دهند و میکروفون کوچکي که روي یقه لباس است، همه چیز را مي شنود.  و همچنین 
شعر "سئوال صندلي" و درددل خیارها، میز باادب، اتاق تاریك، پابرهنه ها، سوزن و نخ، طبقه پایین 

و. .. . 

116. اینگهم، دیوید. قصه هاي من و خواهر شیطونم: سکسکه ام بند نمي آيد. ساره ارض پیما. 
تهران: پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه "قصه هاي من و خواهر شیطونم" است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این قصه لوال مشغول تمرین آواز براي 
جشن مدرسه است که سکسکه اش مي گیرد.  دوستان لوال راه هایي را براي خالص شدن از شر 
سکسکه به او پیشنهاد مي کنند، اما لوال سکسکه اش بند نمي آید.  در پایان چارلي با یك فکر جالب 

و جدید سکسکه ي لوال را بند مي آورد. 

117. مولر، ویرجینیا. مهارت هاي زندگي 73: سکسکه هاي غول كوچولو. امید فیروزي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب داستان یك غول کوچك است که در مهماني تولدش دچار سکسکه شده و 
دوستانش او را مي ترسانند، مي چرخانند و. .. تا سکسکه ي او را بند بیاورند. 
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118. اسالمي، مریم.  سنجاب كم حواس.  تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
24 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب قصه سنجاب کم حواسي را مي خوانیم که دانه هاي بلوط را براي زمستان در 
خاک پنهان مي کند، اما وقتي زمستان مي شود جاي آن ها را فراموش مي کند.  مادرش به او دلداري 

مي دهد و مي گوید بلوط هایش روزي به درخت بلوط تبدیل مي شوند. 

119. اتکینز، سو.  شاد بارآوردن كودكان به زبان آدميزاد. الهام رحماني. تهران: هیرمند، 
408 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: دانش افزایي مربیان

مخاطب: دانشجویان مراکز تربیت معلم / والدین/ مربی

چکيده: این کتاب سعي دارد به والدین رهنمودهایي ارائه کند که با کمك آن ها بتوانند مهارت هاي 
تربیتي خود را کشف و تغییراتي در خود ایجاد نمایند.  هدف کتاب، این است که والدین فرزندان خود 
را از نوپایي تا نوجواني بهتر درک کنند.  همچنین نکات عملي از یك مربي تربیتي باتجربه براي بهبود 
روش تربیتي، شادي کودک و درنتیجه رفتار او در این کتاب گنجانده شده است.  شناخت نیازهاي 
کودک، ارتباط ثمربخش با آن ها، واقع بین و منطقي بودن، کمك به فرزندان در برآمدن از عهده ي 

مسائل بزرگ خود و . . .. از جمله مواردي هستند که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است. 

120. برگشتروم، گونیال. مجموعه داستان هاي الفي اتکینز: شب بخير الفي اتکينز. نیلوفر 
نواري/ علي توکلي. تهران: آفرینش گر، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب قصه ي کوتاه و شیریني درباره ي الفي پسربچه اي کوچك مي خوانیم که 
خوابش نمي برد و با بهانه هاي مختلف سعي دارد پدرش را صدا کند که نخوابد.  در نهایت پدر در 
آشپزخانه هنگامي که به دنبال خرس الفي مي گردد به دلیل خستگي خوابش مي برد.  الفي با دیدن او 

به رختخواب مي رود و مي خوابد.  او مطمئن است که پدرش هم خوابیده است. 
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121. اسالمي، مریم.  شعرهايي براي پسربچه ها 33 شعر.  تهران: قدیاني، 40 ص، 
1391

قطع: رحلي 
قالب اثر: شعر

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، مجموعه ي 33 شعر است که بر اساس موضوعاتشان براي پسربچه ها سروده 
شده اندو عبارت اند از: خلبان شدن، باباشدن، تفنگ آب پاش، پلیس شدن و . . .. 

122. اسالمي، مریم.  شعرهايي براي دختربچه ها: 33 شعر.  تهران: قدیاني، 40 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، مجموعه ي 33 شعر است که بر اساس موضوعاتشان براي دختر بچه ها سروده 
شده اندو عبارت اند از: خواباندن بچه، جشن تولد، مامان شدن، بازي با عروسك و . . .. 

123. محمدپور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: شيرو گاو. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 12 
ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه حکایت شیري را 
مي خوانیم که تصمیم دارد گاوي را شکار کند.  او براي شکار کردن گاو نقشه اي مي کشد و گاو را 
براي مهماني به خانه اش دعوت مي کند.  گاو باهوش با خودش فکر مي کند که حتماً شیر نقشه اي 

کشیده تا او را بخورد، بنابراین موفق مي شود از دست او فرار کند. 



124. بومون، امیلي. خاله بازي: شيال آشپز مي شود. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 14 ص، 
1391

قطع: خشتي کوچك
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب جلد دوم از مجموعه ي 7 جلدي به نام خاله بازي است.  قصه ي این کتاب، کوتاه، 
با جمالتي ساده و روان است که با زندگي کودک و بازي هاي او در خانه سروکار دارد.  کتاب داراي 
تصاویري بسیار زیبا و جذاب است.  شیال کوچولو هر روز خاله بازي مي کند، اما امروز آشپز مي شود 
و براي عروسك هایش غذا مي پزد.  میز را آماده مي کند.  بشقاب، قاشق و لیوان روي میز مي گذارد 
و عروسك هایش را صدا مي زند: »بفرمایید غذا!« و. .. در پایان شیال کوچولو سؤال هایي از خود 
مي پرسد که کودک نیز با خواندن قصه مي تواند همانندسازي کند خود را به جاي کودک قصه بگذارد 

و به سؤال ها پاسخ بدهد. 

125. گري، جان.  شيوه هاي نوين تربيت فرزند از 3 }سه{سالگي تا 18 }هيجده{
سالگي. آزاده آبکار. قم: خرد آذین، 159 ص، 1390

قطع: وزیري
قالب اثر: دانش افزایي مربیان

مخاطب:  مربی/  والدین

چکيده: این کتاب دربردارنده ي جدیدترین شیوه هاي تربیتي کودکان و نوجوانان است.  در این 
کتاب سؤال هایي در زمینه ي تربیت فرزندان وجود دارد که راهکارها و پاسخ هاي آن پاسخگوي 

مسائل کلي اشتباهات ما در برخورد با فرزندان است. 

126.  محمود عربي، پرستو.  علوم پيش دبستاني.  تهران: بین المللي گاج، 96 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: کار کودک و مربي
مخاطب: کودک/  مربی

چکيده: این کتاب در چهار بخش براي آموزش کودکان پیش دبستاني تنظیم شده است.  موجودات 
زنده، زمین، جانوران و گیاهان از موضوعات طرح شده در کتاب است.  زنگ زدن، صحبت کردن، 
کشیدن، وصل کردن و . . .. از فرصت هایي است که نویسنده در کتاب  پیش بیني کرده و کودک 

باید آن ها را اجرا کند
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127. محمدپور، علي. مجموعه کامل افسانه هاي ملل براي بچه ها: غول درون بطري. آرزو 
رمضاني. مشهد: صیانت، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب افسانه اي کوتاه درباره ي پسرکي مي خوانیم که پدرش بیمار است.  او سعي 
مي کند در غیاب پدر به کارهایي بپردازد، پس به جنگل مي رود تا هیزم بیاورد.  یك بطري مي بیند 
که با باز کردن در آن غولي بیرون مي آید.  این غول به پسرک کمك مي کند تا براي پدرش دارو 
بخرد و به او بدهد تا حالش خوب شود.  در نهایت پسرک متوجه مي شود که باید خوب درس بخواند 

تا انسان مفیدي شود. 

128. مولر، ویرجینیا. مهارت هاي زندگي: غول كوچولو در مهدكودك. هستي سعادت. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب درقالب قصه اي کوتاه در باره ي غول کوچولو، مهارت هاي زندگي را به کودکان 
آموزش مي دهد.  غول کوچولو مهد کودک را خیلي دوست دارد.  او در مهد کودک یك ساعت 
درست مي کند، ولي آن ساعت با ساعت هاي دیگر فرق دارد.  او با استفاده از آن ساعت مي تواند 
بگوید که وقت چه کاري است.  وقت بازي،  قصه یا نقاشي و. .. در انتها وقتي مامان غول کوچولو 
به مهد مي آید، غول کوچولو ساعت را به مامان نشان مي دهد و مي گوید وقت رفتن به خانه است. 

129. لرستاني، فریبرز.  غول مهربان.  تهران: پنجره، 12 ص، 1391
قطع: وزیري

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب شش قصه ي کوتاه و شیرین و خواندني براي کودک نوشته شده است.  
ماجراي قصه ها با مسائل و اتفاقاتي که در زندگي روزمره ي کودک رخ مي دهد مرتبط است.  قصه ها 
تخیلي و داراي عنصر غافل گیرکننده هستند که به قصه زیبایي مي دهند.  عنوان قصه ها عبارت اند 

از: غول مهربان، جوراب، صداي پاي آدم ها، مثل همان روز، سرباز توي پارک و نور و خنده. 
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130. برنستین، استن/ برنستین، جن.  غيبت از مدرسه. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه اي کوتاه، شیرین و آموزنده درباره ي خرس کوچولو و سرما خوردگي است.  
خرس  قصه که به خاطر سرما خوردگي نمي تواند به مدرسه برود، در خانه مانده تا استراحت کند.  او 
فکر مي کند حاال که به مدرسه نرفته است، باید خوش گذراني و بازي کند، تلویزیون تماشا کند و 
فراموش مي کند که تکالیفش را انجام دهد.  در نهایت وقتي حالش خوب مي شود و به مدرسه 
مي رود مشکالتي براي او پیش مي آید که به کمك پدربزرگش آن ها را حل مي کند.  مطالب این 
کتاب، وظایف کودکان را در زمان هایي که نمي توانند به مدرسه بروند و ناچار مي شوند از مدرسه 

غیبت کنند، به آن ها آموزش مي دهد. 

131. لرستاني، فریبرز. قصه هاي ریزه میزه مجموعه داستانك: فرشته ي ابري.  تهران: پنجره، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب شش قصه ي کوتاه، خواندني، شیرین و جذاب را مي خوانیم که قصه ها تمامًا 
با دنیاي کودک، بازي ها و تخیالت او سروکار دارد و کودک با خواندن قصه ها و تصاویر زیباي آن 
مي تواند همانندسازي کند.  عنوان قصه ها عبارت اند از: با  آن ستاره ها، پَرپَري، مردم، فرشته ي ابري، 

آرزو، گلي که مي بوسه. 

132. بومون، امیلي. خاله بازي: فرين فروشنده مي شود. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 14 
ص، 1391

قطع: خشتي کوچك
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب جلد ششم از مجموعه ي 7 جلدي به نام خاله بازي است.  این داستان کوتاه و 
خواندني با زندگي و نیازهاي روزمره ي کودک مرتبط است.  فرین کوچولو هر روز خاله بازي مي کند؛ 
او امروز مغازه بازي مي کند.  فروشنده مي شود و خوراکي ها را روي ترازو مي گذارد.  خواهرش خریدار 
او مي شود و از فرین کوچولو خوراکي مي خرد و. .. در پایان فرین سؤال هایي از خود مي پرسد که 

کودک نیز مي تواند با همانندسازي، خود را به جاي کودک قصه بگذارد و به سؤال ها پاسخ بدهد. 
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133. چپمن، کیت.  في في و صبح سرد زمستاني. فرزانه کریمي. تهران: ذکر، 28 ص، 
1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از سري قصه هاي في في و باغ گل کوچولوها است.  در این قصه، ماجراي 
یك روز سرد زمستاني را مي خوانیم که در آن، في في و دوستانش قصد دارند خودشان را گرم کنند.  
استیگنو هم باال و پایین مي پرد تا خودش را گرم کند.  في في که تصمیم دارد چاي گرم درست کند 
و با خوردن چاي، خودش و بامبي گرم شوند، متوجه مي شود که لوله هاي آب یخ زده است.  في في 
تصمیم مي گیرد براي تعمیر لوله هاي آب از استیگنو کمك بگیرد.  استیگنو به خانه ي في في مي رود 
و ماجراهایي پیش مي آید. . .. در انتهاي کتاب طرز تهیه نان عسلي به کودکان آموزش داده مي شود. 

134. خسرونژاد، مرتضي.  قصه، بازي، شادي.  مشهد: به نشر، 250 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مجموعه ي ده داستان تصویري است که نویسنده توانسته با کمك شعر، 
ضرب المثل، افسانه ها و َمَتل ها قصه هاي تخیلي را پیش ببرد و آن ها را آهنگین، شیرین و جذاب 
کند.  تصاویر زیباي کتاب نیز به کودک کمك مي کند با دیدن تصاویر قصه ها را بهتر و بیشتر درک 

کند.  عنوان قصه ها عبارت اند از: آي بدو که دوغ آوردم.  قصه ي دروغ آوردم! و. . . 

135. محمدپور، علي.  قصه هاي آموزنده ازوپ. آرزو رمضاني. مشهد: صیانت، 144 ص، 
1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مجموعه اول از قصه هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این مجموعه 12 داستان 
با عنوان هاي االغ تنبل، تجربه اسب کوچولو، ببر و روباه، چوپان دروغ گو، موش و گربه، الک پشت 
پرنده، خرگوش مغرور،گرگ در لباس گوسفند، موش شهري و موش روستایي، شیر و گاو، کالغ 

تشنه و روباه شکمو براي کودکان آورده شده است. 



فهرستتوصيفيكتابهايآموزشيمناسبومرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهايآموزشيوپرورشي62

136. هاشمي، سعید.  قصه هاي ترمه كوچولو.  مشهد: به نشر/ کتابهاي پروانه، 24 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مجموعه ي شش قصه  کوتاه است.  موضوع هر یك از قصه ها تفاوت هاي 
زندگي کردن در قدیم و زمان حال را با یکدیگر مقایسه مي کند.  مثاًل تفاوت رفتن به زیارت در 
قدیم که مدت ها طول مي کشید در مقایسه با زمان حال که مسافران با هواپیما و قطار سریع تر به 
مقصد مي رسند، شستن ظرف ها که در قدیم کنار چشمه انجام مي شد، وجود بادگیر در خانه هاي 

قدیمي و . . . . 

137. مهاجراني، محمد.  قطره هاي آب هديه هاي ناب.  قم: جمال، 12 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب نویسنده براساس چند آیه ي قرآن و حدیث با موضوع آب، قصه ي کوتاهي 
نوشته است.  شش قصه براي شش آیه و حدیث است. 

138. مك برانتي، سام.  قهر و آشتي!. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 32 ص، 
1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب با نوشتن مطالبي ساده و کوتاه، ارزش داشتن دوستان خوب را بیان مي کند.  
داشتن دوستان خوب،  زندگي را شیرین تر مي کند، اما گاهي دوستان خوب هم با یکدیگر قهر 
مي کنند.  وقتي این اتفاق مي افتد، دیگر هیچ چیز به شیریني و زیبایي گذشته نیست و در پایان یاد 

مي گیرند که با هم آشتي کنند. 
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139. قانع شعرباف، مریم.  كار با قيچي من.  مشهد: شاپرک طالیي، 40 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: کاردستي
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مناسب کودکان کودکستاني و پیش دبستاني است و شیوه ي صحیح در دست 
گرفتن قیچي، برش و چسباندن را به کودکان مي آموزد.  همچنین تصاویر رنگي، شاد و جذاب کتاب 
عالقه ي آن ها را بیشتر مي کند تا بعد از برش تصاویر رنگي، آن را در صفحه ي بعد روي شکل نظیر 

آن که به رنگ سیاه و سفید است، بچسباند. 

140.  : كارهايت را خودت انجام بده نادي. ارکیده صیدي. تهران: سامر، 24 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي نادي است.  در این قصه مي خوانیم که نادي کمي تنبل 
است و همیشه از درازگوش در انجام کارهایش کمك مي گیرد.  تا این که درازگوش فکري مي کند 

و با تغییر قیافه نادي را وادار مي کند که خودش کارهایش را انجام بدهد. 

141. کاتلر، دیو.  كاش تنها نبودم: )در باره ي تنهايي(.  فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: بیاضي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب قصه ي کودکي را مي خوانیم که هنگام عصبانیت آرزو مي کند کسي کنارش 
نباشد.  او به آرزویش مي رسد.  وقتي کودک از خواب بیدار مي شود خود را در جزیره ایي مي بیند که 
در آسمان شناور است.  طلوع و غروب ماه و رقص ستاره ها ر ا مي بیند.  ستاره ها را مي بیند که در 
جلوي چشمش به پرنده تبدیل مي شوند و . . .. در نهایت کودک آرزو مي کند که کاش مي توانست 
به خانه برگردد و در کنار خانواده اش باشد.  قصه این کتاب به کودک مي آموزد که هیچ جایي بهتر 

از خانه نیست و در کنار خانواده بودن، اهمیت دارد. 
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142. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهد هاي کودک: 
كتاب راهنماي آموزش شعر.  تهران: لك لك، 92 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربی

چکيده: نقش شعر در زندگي کودک، جانبي و حاشیه اي نیست.  نظر مولفان این کتاب آن است که 
شعر همراه با ریتم، باید در برنامه ي درسي کودکان گنجانده شود تا یادگیري سایر مفاهیم و درس ها 
را تسهیل کند.  تفکر کودکان باید از راه شعر به سمت و سویي هدایت شود که عالوه بر ایجاد نظام 
فکري، یادگیري را آسان تر کند.  سادگي اشعار کودکان به  معني پیش پا افتاده بودن آن ها نیست، 
بلکه روشني، دقت و رواني کلمه هاي به کار گرفته شده، مورد نظر است.  کتاب راهنماي آموزش 
شعر مي خواهد براي مربیان اصول صحیح ارائه ي چنین شیوه اي را در مهدهاي کودک طرح نماید. 

143. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهد هاي کودک: 
كتاب راهنماي آموزش قصه.  تهران: لك لك، 66 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربی

چکيده: قصه، یکي از میراث هاي کهن جامعه ي بشري است که در هر شرایط و روزگار، به 
نسل هاي بعدي منتقل مي شود.  با وجود پیدایش رسانه هاي دیداري، شنیداري و تصویري، نه تنها 
قصه ارزش و جایگاه خود را حفظ نموده، بلکه به کمك آن ها نیز آمده است.  در همه ي جوامع، 
بخش مهمي از تعلیم و تربیت کودکان بر عهده ي قصه است.  چه خوب است مربیان محترم با 
خواندن چنین کتاب هایي با انواع قصه و شیوه هاي قصه گویي به کودکان پیش از دبستان آشنا شوند. 

144. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهد هاي کودک: 
كتاب راهنماي آموزش كاردستي.  تهران: لك لك، 92 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربی

چکيده: کاردستي براي کودکان، فعالیتي براي کسب دانسته ها و تجارب است.  ابزار و وسایل کار، 
هر چیزي مي تواند باشد.  زماني که کودک با تفکر و تجسم، مواد و وسایل را کنار یکدیگر مي چیند، 
مي برد، مي چسباند و درنهایت اثري را به وجود مي آورد برایش بسیار ارزشمند است.  کتاب راهنماي 
آموزش کاردستي قصد دارد در این راستا قدم بردارد.  آشنایي با کاردستي کودک، روش هاي آموزش 

این مهارت و خالقیت هاي مربي برخي از عناوین طرح شده در این کتاب است. 
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145. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهدهاي کودک: 
كتاب راهنماي آموزش مربيان.  تهران: لك لك، 107 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربی

چکيده: در این کتاب، مربي با ویژگي هاي کودکان 3 تا 5 ساله، محورهاي تربیت، مهارت هاي 
الزم، روش هاي آموزش مفاهیم دیني، شیوه هاي توسعه ي مهارت هاي اساسي در مهدهاي کودک 
آشنا مي شود.  هم چنین راهکارهاي آموزشي، چگونگي آموزش قرآن به کودکان، جدول زمان بندي 

و به کارگیري برگه هاي ارزشیابي در اختیار خواننده قرار مي گیرد. 

146. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهد هاي کودک: 
كتاب راهنماي بازي.  تهران: لك لك، 57 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربی

چکيده: بازي،  مهم ترین شکل فعالیت در سنین پیش از دبستان است که مي تواند بر رشد و 
شکوفایي کودکان در همه ي زمینه هاي اجتماعي، عاطفي، عقالني، اخالقي و خصوصاً شخصیتي، 
موثر باشد.  بازي هایي که مي تواند به صورت انفرادي یا گروهي انجام شود، جنبه هاي مختلف رشد 
کودک را دربرمي گیرد.  پیامبر)ص( نه تنها مانع بازي کودکان نمي شدند، بلکه آنان را به بازي دعوت 
مي کردند.  این کتاب نیز تالش دارد با تعریف بازي، تأثیر آن در پرورش کودک و طرح نمونه هایي 

از آن را که اثربخش ترین راهکار یادگیري هستند معرفي کند.  

147.  : كتاب طراحي و نقاشي. پریسا همایون روز. تهران: قدیاني، 48 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: نقاشي
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب در قالب شخصیتي به نام کتي نقاشي هاي سیاه و سفید کشیده است، کودک با 
توجه به خالقیت خویش باید تصاویر را کامل و رنگ آمیزي کند. 
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148. مفیدي نسب، سعیده.  كتاب كار مباني رايانه 1.  یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 
60 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: کار کودک و مربي
مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: این کتاب به منظور آموزش مباني رایانه به کودکان فراهم آمده، نویسنده ي آن سعي 
کرده است از روش هایي چون وصل کردن، رنگ کردن، سؤال و جواب ساده و منابع دیداري و 
شنیداري و روش کارگاهي استفاده کند.  آشنایي کودک با رایانه و قسمت هاي متفاوت آن، همچون 
صفحه نمایش، جعبه ي محافظ، ماوس، ماوس پد، بلندگو و. .. و نیز آشنایي او با میز کار و اجزاي آن 

همچون آیکن، نوار وظیفه و. .. هدف اصلي کتاب است. 

149. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهد هاي کودک: 
كتاب نمايش.  تهران: لك لك، 35 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربی

چکيده: این کتاب مناسب کودکان مهدکودکي و راهنماي آموزش مربیان در زمینه ي نمایش 
خالق است.  در نمایش خالق، ایفاي نقش با اجراي نقش در تئاتري که براي کودک اجرا مي شود 
یا خود کودک آن را اجرا مي کند، فرق دارد، زیرا چگونگي ایفاي نقش در نمایش خالق براي کودک، 
تعیین یا تعریف نمي شود.  نمایش خالق را مي توان بازآفریني مفاهیم و رویدادها با »نقش آفریني« 
تعریف کرد.  در کتاب راهنماي آموزش نمایش خالق معیارها و نمونه هاي این گونه نمایش طرح 

شده است. 

150. محمد پور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: كالغ تشنه. آرزو رمضاني. تهران: صیانت، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ازوپ است.  در این قصه، حکایت کالغ 
باهوشي را مي خوانیم که تصمیم مي گیرد به سفر برود.  در راه تشنه مي شود و یك ظرف شیشه اي 
پیدا مي کند که در آن مقداري آب وجوددارد.  دهانه ظرف تنگ است و منقار کالغ به ته ظرف 

نمي رسد.  کالغ براي آب خوردن از هوشش استفاده و راهي براي دستیابي به آب پیدا مي کند. 
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151. قاسم نیا، شکوه و ]. . . دیگران[.  یك اسم و چند قصه: كاله.  تهران: شهرقلم/ چکه، 32 
ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب مجموعه ي ده قصه با یك موضوع واحد )کاله( نوشته شده است.  ده قصه ي 
شیرین، کوتاه، جذاب و خواندني از ده نویسنده که گاهي طنز هم چاشني قصه ها شده است.  قصه ها 
همگي براساس نیازها، عالیق و خواسته هاي کودکان و در حد حوصله ي آن هاست که با دنیاي 
تخیلي کودک نیز سروکار دارد.  عنوان قصه ها عبارت اند از: کاله هفت کچالن.  کاله و باد.  کاله 

قصه گو.  کاله چوب لباسي.  کاله بوقي.  کاله خوش قیافه و. . . 

152. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: كالهت را نگه دار نادي. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته/ 
کتابهاي خورشید خانم، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، از مجموعه قصه هاي نادي است.  این قصه، ماجراي یك روز در سرزمین 
اسباب بازي هاست که باد بسیار شدیدي شروع به وزیدن مي کند.  وزیدن باد براي درازگوش 
نگراني هایي به وجود مي آورد.  نادي با کمك خاله خرسه جشني برپا مي کند تا درازگوش را شاد کند.  
در راه جشن، بنزین ماشین نادي تمام مي شود و آن ها با کمك بادکنك هایي که هدیه خریده اند 

موفق مي شوند خود را به جشن برسانند. 

153. قدردان، ابراهیم.  كليد كوچولو.  تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 24 
ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه اي کوتاه درباره ي کلید کوچکي است که با خیالبافي خودش را به جاي 
حیوانات مختلف مي گذارد.  او در خیاالتش فیل، زرافه و. .. مي شود.  در طول این داستان کودک با 

حیوانات مختلف آشنا مي شود. 



تا  کنید  کمك  فرزندانتان  )به  پرخاشگري:  و  خشم  كنترل  توني.   برازلتون،   .154
بتوانندخشم شان را کنترل کنند(.  اکرم شکرزاده. قزوین: آریاز، 184 ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: دانش افزایي مربیان

مخاطب:  والدین/ مربی
چکيده: در این کتاب مطالبي در باره ي مشکالتي که فرزندان را درگیر مي کند نوشته شده، نکاتي 
کلیدي و مسائلي از قبیل گریه، نظم، خواب، آموزش دست شویي و. .. توضیح داده شده است تا 
والدین از رفتار فرزندان خود درک بهتري داشته باشند.  همچنین راهکارهاي براي کنترل خشم 

فرزندانشان را بیاموزند. 

155. بومون، امیلي. خاله بازي: كيتي دكتر مي شود. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 14 ص، 
1391

قطع: خشتي کوچك
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب جلد پنجم از مجموعه ي 7 جلدي به نام خاله بازي است.  قصه ي این کتاب کوتاه 
است و جمالتي ساده دارد که با زندگي کودک و بازي هاي او در خانه سروکار دارد.  کیتي کوچولو 
هر روز خاله بازي مي کند، اما امروز دکتر بازي مي کند.  او روپوش سفید مي پوشد.  اسباب بازي هایش 
را روي صندلي مي گذارد و تك تك حیوانات را معاینه مي کند.  او گوشي را روي بدن عروسکش 
مي گذارد و مي گوید: »نفس عمیق بکش!« و بعد مي گوید: »معلوم است که سرما خورده اي. « و 
بقیه ي عروسك ها را نیز همین طور معاینه مي کند و برایشان نسخه مي نویسد. .. در پایان کیتي 
کوچولو سؤال هایي از خود مي پرسد که کودک نیز با خواندن قصه مي تواند همانندسازي کند، خود 

را به جاي کودک قصه بگذارد و به سؤال ها پاسخ بدهد. 

156. چپمن، کیت.  كيك كدو براي ديگلي. فرزانه کریمي. تهران: ذکر، 28 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از سري قصه هاي في في و باغ گل کوچولو ها است.  در این قصه، نیز ماجراي 
في في و بامبي را مي خوانیم که برگ هاي خشك باغچه را جمع کرده اند تا براي کرم خاکي ببرند.  
کرم خاکي دلش کیك کدو مي خواهد و بچه ها تصمیم مي گیرند با استفاده از یك کدو حلوایي، 
کیك مورد عالقه کرم خاکي را درست کنند، اما خمیر کیك خراب مي شود.  بچه ها بدون خمیر، 
کیك را درست مي کنند و براي کرم مي برند و از او به این خاطر معذرت خواهي مي کنند.  کرم خاکي 
جواب مي دهد: شما از کجا مي دانستید که من خمیر کیك دوست ندارم؟ و ماجرا با خوبي و خوشي 

تمام مي شود.  در انتهاي کتاب، روش تهیه کیك کدو به بچه ها آموزش داده مي شود. 
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157. خردور، طاهره و ]. . . دیگران[.  یك اسم و چند قصه: گاو.  تهران: شهرقلم/ چکه، 32 
ص، 1391

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب مجموعه ي ده قصه با یك موضوع واحد )گاو( نوشته شده است.  ده قصه ي 
کوتاه، جذاب که طنز آن در حد حوصله ي بچه هاست و ده نویسنده آن را نوشته اند.  قصه ها با دنیاي 
خالصانه ي کودکانه سروکار و با تخیالت آن ها رابطه ي تنگاتنگ دارد.  عنوان قصه ها عبارت اند 
از: گاو چندصدایي، گاوي که زبان آدم بلد شد، گاو شکمو، گاوي که منتظر بود، گوساله اي که بابا 

نداشت و. . . 

158. محمدپور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: گرگ در لباس گوسفند. آرزو رمضاني. 
مشهد: صیانت، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه، حکایت گرگي را 
مي خوانیم که براي پیداکردن غذا و شکار گوسفند نقشه اي مي کشد و خودش را در لباس گوسفند 
پنهان مي کند.  گرگ که با این حیله وارد آغل گوسفندان مي شود، تصمیم دارد یکي از آن ها را شکار 
کند که ناگهان چوپان از راه مي رسد.  چوپان تصمیم دارد یکي از گوسفندان را براي شام سر ببرد و 

گرگ اشتباهي کشته مي شود.  چوپان متوجه موضوع مي شود و . . . . 

159. مشهدي رستم، فاطمه.  گرگ سايه اي.  تهران: طرح و اجراي کتاب، 23 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب داستان زیباي حیوانات جنگل است.  نویسنده در قالب داستان به کودک 
مي آموزد که درباره ي بدترین افراد قضاوت نادرست نکند.  این کتاب به دو زبان فارسي و انگلیسي 
چاپ شده، پشت جلد آن مطلبي کوتاه درباره ي فعالیت فرهنگي و هنري نویسنده و تصویرگر آمده 

است. 
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160. شعبان نژاد، افسانه.  گنجشك پر كالغ پر.  تهران: هنر آبي، 24 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب مجموعه ده شعر کوتاه، خواندني و شیرین است که همگي با مطلع "گنجشك 
پر کالغ پر" شروع مي شوند و هرکدام موضوعات متفاوتي را دربر مي گیرند.  مثاًل شعر" گنجشك 
پر کالغ پر/ باد مي آد از اون ور" درباره ي بابا، نون و پنیر و سفره ي غذاست.  در این کتاب شعرهاي 

دیگري با موضوعاتي مانند مامان، خواهر کوچولو، دایي و . . .. وجوددارد. 

161. محمدپور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: الك پشت پرنده. آرزو رمضاني. مشهد: 
صیانت، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه حکایت الک پشتي 
را مي خوانیم که آرزو دارد پرواز کند.  او براي رسیدن به آرزویش از عقاب کمك مي خواهد و علیرغم 
توصیه هاي دوستانش و تذکرهاي عقاب، بر این کار اصرار مي کند.  در پایان داستان الک پشت تنبیه 

مي شود و مي فهمد که نباید کارهاي غیرممکن را انجام بدهد. 

162. روبرشت، تیري.  لبخند گم شده: )درباره ي اهمیت دوستي( .  تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: قصه ي این کتاب در باره ي دخترکي است که لبخندش را گم کرده است.  او دیگر 
نمي تواند لبخند بزند.  لبخند او را پسرکي دزدیده است.  دخترک تصمیم مي گیرد که لبخند خود را 

پس بگیرد و در نهایت موفق مي شود. 
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163. انرایت، رابرت دي.  لّذت بخشش. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 32 
ص، 1391

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب در قالب قصه اي کوتاه درباره ي آقا خرگوشه، خانم خرگوشه و دو بچه ي 
بازیگوششان، مفهوم بخشش را به کودکان مي آموزد.  وقتي که بچه خرگوش ها درحال کشمکش 
و بگو مگو وارد اتاق پدرشان مي شوند، پدر تصمیم مي گیرد آن ها را به سفري خیالي ببرد.  او، 
بچه هایش را با مفهوم بخشش آشنا مي کند و تفاوت  آن را با سازش براي آن ها مي گوید.  مطالب 
این کتاب به پدر و مادر ها کمك مي کند که بتوانند مفهوم بخشش را براي کودکان توضیح دهند. 

164. راس ،توني. مجموعه ي به تنهایي مي خوانم: لطفا چراغ را روشن بگذار!. مرجان 
حجازي فر. تهران: راز بارش، 32 ص، 1390

قطع: رقعي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه ي داستان هاي شاهزاده کوچولو است.  شاهزاده کوچولو این بار 
از تاریکي و شبح مي ترسد.  او در طول داستان یاد مي گیرد که از شبح ها نترسد، اما در پایان 
شبح کوچکي شاهزاده کوچولو را مي بیند و از او مي ترسد و فرار مي کند. . .. در این کتاب به طور 

غیرمستقیم به کودک آموزش داده مي شود که چه طور از شب و تاریکي نترسد. 

165. بومون، امیلي. خاله بازي: لونا معلم مي شود. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 14 ص، 
1391

قطع: خشتي کوچك
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب جلد چهارم از مجموعه ي 7 جلدي به نام خاله بازي است.  قصه هاي این کتاب 
کوتاه هستند.  تصاویر کتاب بسیار زیبا، جذاب و واژگاني ساده دارد که با زندگي کودک و بازي های 
او در خانه سروکار دارد.  لونا کوچولو هر روز خاله بازي مي کند؛ اما امروز »معلم بازي« مي کند.  
عروسك هایش را روي صندلي مي گذارد خودش هم پشت میز مي نشیند و مي گوید: »حاال حاضر 
و غایب مي کنم. « و بعد به عروسك هایش درس مي دهد.  از آن ها سؤال مي کند.  برایشان کتاب 
مي خواند و. .. در پایان لونا کوچولو سؤال هایي از خود مي پرسد که کودک نیز با خواندن قصه مي تواند 

همانندسازي کند.  خود را به جاي کودک قصه بگذارد و به سؤال ها پاسخ بدهد. 
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166. عزیززاده، هادي.  ماجراهاي نازي در مزرعه.  تهران: مبتکران، 24 ص، 1391
قطع: خشتي )کوچك(

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، قصه ي منظومي را درباره ي نازي مي خوانیم.  او یك گربه ي شهري است 
که به روستا مي رود و در آن جا با مشکالتي مواجه مي شود.  در پایان پس از کسب تجربه هاي زیاد 
در روستا، به خانه برمي گردد و استراحت مي کند.  این شعر هنگام خوابیدن به بچه ها کمك زیادي 

مي کند که بتوانند راحت تر به خواب بروند. 

167. بومون، امیلي. خاله بازي: ماري مامان مي شود. راضیه خوئیني. تهران: قدیاني، 14 ص، 
1391

قطع: خشتي کوچك
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب جلد اول مجموعه ي 7 جلدي به نام خاله بازي است.  داستان این کتاب کوتاه 
و خواندني همراه با تصاویر بسیار زیباست.  ماري کوچولو هر روز خاله بازي مي کند؛ اما امروز 
»مامان بازي« مي کند و عروسکش را به این طرف و آن طرف مي برد.  لباسش را عوض مي کند و 
در پایان ماري سؤال هایي از خود مي پرسد که کودک نیز مي تواند همانندسازي کند.  خود را به جاي 

کودک قصه بگذارد و به سؤال ها پاسخ بدهد. 

168. اورنگ، طوبا.  ماشين بازي- دو داستان.  تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 
16 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب دو داستان درباره ي پسري به نام »ایمان« دارد.  ماجراهاي زیباي این کودک 
و بازي او با ماشین هایش نکته هاي ظریفي را به کودک مي آموزد از جمله رعایت حقوق دیگران. 
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169. سندراک، کارول هانت.  مامانم را مي خوام.  تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 
ص، 1390

قطع: جیبي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک
چکيده: در این کتاب قصه ي خرگوش کوچولویي را مي خوانیم که فکرمي کند وقتي به پیش دبستاني 
برود براي مادرش دل  تنگ مي شود.  او آرزو مي کند که بتواند روز اول پیش دبستاني مادرش را با 
خود ببرد، اما مي فهمد که با تخیل خودش مي تواند حس دلتنگي را از بین ببرد و در مهد کودک هم 

به او خوش مي گذرد. 

170. یحیي پور، زهره.  ماه و روباه و كالغ.  مشهد: به نشر، 24 ص، 1391
قطع: رحلي کوتاه

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب داستان روباهي را مي خوانیم که کنار مرداب آتش بزرگي روشن مي کند.  
حیوانات کنار مرداب با دیدن آتش فرار مي کنند و کالغ روي درخت به سرفه مي افتد.  ناگهان ماه 
از آسمان داخل مرداب مي افتد و روباه به کمك او مي رود چون او را خیلي دوست دارد.  اما ماه از 
روباه به خاطر آتش ناراحت است.  روباه به سراغ کالغ مي رود و از او صابون مي گیرد، ماه را مي شوید 

و ماه آهسته باال مي رود. . . . 

171. مفیدي نسب، سعیده.  مباني رايانه 1.  یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 60 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: کار کودک و مربي
مخاطب: کودک/ مربي

چکيده: در کتاب »مباني رایانه« کودکان به زبان ساده و به همراه داستان با اهمیت رایانه و 
قسمت هاي متفاوت آن، چگونگي استفاده از ماوس، میز کار، و کار با اجزاي آن آشنا مي شوند.  در 
پایان هر مبحث سؤال هایي درج شده است که مخاطبان با جواب دادن به آن ها مطالب را بهتر یاد 

مي گیرند. 
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172. تبرایي، اعظم.  مجموعه ي من ديگه كوچولو نيستم.  تهران: نواي مدرسه، ص، 1390
قطع: خشتي کوچك

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب شامل داستان هاي کوتاه در زمینه مشکالت رفتاري کودکان است.  کتاب با 
تصاویر جذاب و زیبا همراه است.  نویسنده در قالب داستان راهکارهاي عملي و موثري را براي حل 

مشکالت رفتاري کودکان مطرح مي کند. 

ابهري،  سلطاني  مهدي/  دریاافزون،  خداوردي، سمانه/  پیوند/  فرهادي،  کبري/  مالمیر،   .173
کیومرث.  محله ي زيباي من.  تهران: نغمه نو اندیش، 32 ص، 1391

قطع: رحلي 
قالب اثر: کار کودک مربی

مخاطب:  مربی/ کودک

چکيده: این کتاب مجموعه اي از فعالیت ها شامل نقاشي، شعر، قصه، بازي، نمایش خالق و 
کاردستي با موضوعات متفاوت است که مفاهیم مربوط به محیط اطراف را به کودکان مي آموزند.  
مفاهیمي مانند محله، پارک، نیمکت هاي پارک، زیبایي و تمیزي نیمکت ها، استفاده از پیاده روها، 
معابر، پل هوایي، مغازه ها، رفتگران، ماموران شهرداري، و. .. در این کتاب مطرح شده است.  مربیان 
باید در انجام فعالیت ها با کودکان مشارکت و همراهي کنند تا جایي که بتواند مستقل حرکت و 

مفاهیم را درک کنند. 

174. البرگ، آلن.  مداد. رضي هیرمندي. تهران: زعفران، 48 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه ي مصور و زیبایي است درباره ي یك مداد باهوش و شجاع و دنیایي که 
او به وجود مي آورد.  دنیاي دیدني و خواندني این کتاب به کودک مي آموزد که هر کاري باید با تفکر 

انجام شود تا دنیایي زیباتر داشته باشد. 
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175. چایلد، لورن.  مدرسه چه خوبه. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
36 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب مطالبي ساده و کوتاه، در باره ي لوال مي خوانیم. لوال دختر کوچولویي است 
که دلش نمي خواهد به مدرسه برود اما به او مي گویند که در مدرسه چه مهارت هایي پیدا مي کند: 
شمردن یاد مي گیرد، الفبا مي آموزد، مي تواند تلفن بزند، نامه بنویسد، داستان بخواند، دوست پیدا 
کند، خیلي کارهاي دیگر را انجام دهد و به او خیلي خوش مي گذرد.  در پایان لوال مي گوید: »این 
من نبودم که نگران مدرسه بودم.  دوستم نگران بود، دوست نامرئي.  من حالم خیلي خوب است. « 

هدف این کتاب، آماده کردن کودکان براي رفتن به مدرسه است. 

176. لیولین، کلیر.  مراقب باش! در خانه. ساناز محمدپور. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 
36 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، با متني ساده و جذاب و ارائه کارهاي عملي، نکات موثري براي مربیان و 
والدین بیان شده که از طریق آن ها مي توانند بچه ها را درباره ي خطراتي که در خانه آن ها را تهدید 

مي کند، راهنمایي کنند. 

177. چپمن، کیت.  مسابقه ي بزرگ بامبي. فرزانه کریمي. تهران: ذکر، 28 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب داستاني را از بامبي مي  خوانیم.  بامبي که زنبور عسل است، یك روز بطور 
مارپیچ سقوط مي کند و استینگو به او مي گوید که زنبورهاي جنگجو از زنبورهاي عسل بهتر پرواز 
مي کنند.  بعد از یك مشاجره، آن ها تصمیم مي گیرند مسابقه بدهند.  در هنگام مسابقه، استینگو 
کلك مي زند و طنابي را جلوي پاي بامبي مي اندازد، اما بامبي طناب را محکم مي کشد و استینگو 
را روي زمین مي اندازد.  در پایان، بامبي برنده مي شود و از دوستش به خاطر اعتماد به نفسي که به 

او داده تشکر مي کند. 
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178. احمدي، احمدرضا.  مسافران هواپيماي سفيد رنگ.  تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 48 ص، 1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب قصه ي مسافران یك هواپیماي سفید رنگ را مي خوانیم.  قصه اي کوتاه، 
خواندني و تخیلي در باره ي مسافراني که شاعر و نقاش بودند.  آن ها مي خواستند براي کودکان 
ستاره هاي نقره اي ، ابرهاي سفید، آسمان آبي، خورشید و. .. بیاورند تا کودکان به در اتاق و دیوارشان 
بکوبند.  نقاشان آمدند.  ماه آبي رنگ را چراغ کردند و بر سقف اتاق کوبیدند.  شاعران هم نوشتند: 

»ماه بر اتاق کودکان بتاب تا کودکان خواب هاي رنگي ببینند. «

179. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن: مفاهيم اساسي رياضي 
و علوم پايه كتاب كار 2.  تهران: لك لك، 79 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربي

چکيده: کتاب کار 2 )مفاهیم علوم و ریاضي از منظر دیني( شامل تمرین هایي براي دست ورزي، 
مداد-کاغذي و مهارت هاي ترسیمي و همچنین آمادگي براي مهارت هاي نگارشي است.  در این 
کتاب مفاهیم اساسي ریاضي و علوم پایه براساس ارزش ها و معیارهاي دیني ارائه مي شوند.  مولفان 
کتاب براین باورند که حرکت نوین آن ها، مشابه یا نمونه ي دیگر در سایر جوامع ندارد.  توضیحات 

باالي هر تمرین فقط براي مربیان است و مربي نباید دستور کار را براي کودکان بخواند. 

180. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن: مفاهيم اساسي كتاب كار 
كودك 1.  تهران: لك لك، 83 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربي

چکيده: ارائه تمرین هاي مداد-کاغذي ازجمله راهکارهاي یادگیري موثر در کودکان است.  انجام 
هر نوع تمرین نوشتاري، مستلزم دقت، تمرکز و توجه به آموختني هاست.  از سوي دیگر، قرار دادن 
تمرینات در یك مجلد باعث تقویت انضباط، مسئولیت شناسي و وظیفه پذیري در کودکان مي شود.  

کتاب شامل تصاویر متعددي است که کودک به تشخیص خود آن ها را رنگ آمیزي مي کند. 
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181. رکوعي، ناهید.  مفاهيم تربيتي پوپو 1.  تهران: کیوان، 16 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: تربیتی
مخاطب: کودک

چکيده: الزم است درست و غلط بودن کارها براي کودکان روشن و معلوم باشد.  کتاب مفاهیم 
تربیتي پوپو در راستاي چنین هدفي چاپ شده است و با طرح سئوال از کودکان قصد دارد آن ها را 
با رفتار صحیح و مودبانه آشنا کند.  رنگ آمیزي و برچسب زدن، بخشي از فعالیت هاي این کتاب ها 

است. 

182. رکوعي، ناهید.  مفاهيم تربيتي پوپو 2.  تهران: کیوان، 16 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: تربیتی
مخاطب: کودک

چکيده: آنچه ما از کودک با ادب انتظار داریم، آن است که در زمان و مکان مناسب، رفتار قابل 
قبولي از او سر بزند.  کتاب مفاهیم تربیتي پوپو2 تالش دارد با طرح موضوعات مختلف از جمله 

تلویزیون دیدن، خوابیدن و. .. بطور غیرمستقیم به کودکان آموزش هاي الزم را بدهد. 

183. رکوعي، ناهید.  مفاهيم تربيتي پوپو 3.  تهران: کیوان، 16 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: تربیتی
مخاطب: کودک

چکيده: کودکي که از او رفتار صحیح دیده مي شود، اغلب در اجتماع، اقبال بیشتري دارد.  هیچ کس 
بچه ي بي ادب را دوست ندارد.  کتاب مفاهیم تربیتي پوپو3 با طرح عناوین مختلف روزمره از جمله 

بازي کردن، بستن بند کفش و. .. قصد دارد راه درست را به کودکان نشان دهد. 
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184. چایلد، لورن. قصه هاي من و خواهر شیطونم: من اين غذا را نمي خورم. ساره ارض پیما. 
تهران: پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي من و خواهر شیطونم است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این قصه چارلي براي مراقبت از لوال 
مي خواهد به او شام بدهد.  لوال بدغذا است و بسیاري از غذاها را دوست ندارد. چارلي به او کلك 

مي زند و هویج ها، نخودها، سیب زمیني و ناگت ماهي و بقیه ي غذاها را به خورد او مي دهد. 

185. چایلد، لورن. قصه هاي من و خواهر شیطونم: من خوابم نمي آيد. ساره ارض پیما. تهران: 
پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي من و خواهر شیطونم است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این قصه چارلي از لوال مراقبت مي کند و 
به او کمك مي کند تا به رختخوابش برود، اما لوال دوست دارد تا آخر شب بیدار بماند.  وقتي چارلي 
وقت خواب را به او گوشزد مي کند، با جواب من خوابم نمي آید مواجه مي شود.  لوال در رختخواب 

خیال پردازي مي کند و چارلي با او همراه مي شود تا به خواب برود. 

186. راندال، ران.  من خواهر بزرگ تر هستم. سید حمید یوسفي نژاد. تهران: نگارینه، 24 
ص، 1390

قطع: وزیري
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستان جالب، شیرین و خواندني دختر بچه اي بانام الي را مي خوانیم که 
صاحب یك خواهر کوچك شده است.  وقتي همه از به دنیا آمدن بچه خوشحال هستند، او آرزو 
مي کند که دوباره بچه بشود، اما وقتي در انجام کارهاي مربوط به بچه )غذا دادن، عوض کردن 
پوشك و هل دادن کالسکه( به پدر و مادرش کمك مي کند متوجه مي شود که خواهر بزرگ تر بودن 

خیلي بهتر از آن چیزي است که فکرش را مي کرد. 
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187. راس، توني.  من مامانم را مي خوام!. مهران فرهادزادگان. اصفهان: نوشته/ کتابهاي 
خورشید خانم، 23 ص، 1390

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستان شاهزاده خانمي را مي خوانیم که به مادرش خیلي وابسته است و 
بدون حضور او نمي تواند بازي کند و حتي بخوابد.  یك روز ملکه تصمیم مي گیرد شاهزاده خانم را 
به خانه ي دوستش ببرد تا شب را به دور از مادر و کنار دوستانش بگذراند.  ملکه، شاهزاده خانم را 
به خانه ي دوستش مي برد و خودش به قصر برمي گردد اما این بار خودش براي دخترش دلتنگ 

مي شود. 

188. کشاورز، ناصر.  من و مامان و بابام.  مشهد: به نشر، 24 ص، 1390
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب، مجموعه اي از اشعار ساده، شیرین و کودکانه حول محور ارتباطات خانوادگي 
است که در آن مسائل و برداشت هاي عاطفي کودک در ارتباط با مسائل ساده ي خانه و خانواده 

بیان مي شود. 

189. محمد پور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: موش شهري و موش روستايي. آرزو 
رمضاني. مشهد: صیانت، 12 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه، حکایت موش 
روستایي اي را مي خوانیم که دوست خود را به مزرعه اش دعوت کرده است.  موش شهري که قباًل 
خودش هم در روستا زندگي مي کرد، با دیدن غذاهایي که موش روستایي برایش آماده کرده بود، تعجب 
و او را براي رفتن به شهر و خوردن غذاهاي خوشمزه ترغیب مي کند.  دو موش به شهر مي روند و در 

آن جا با مشکالتي مواجه مي شوند . . . . 
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190. محمدپور، علي. حکایت هاي آموزنده ازوپ: موش و گربه.  مشهد: صیانت، 12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه حکایت هاي آموزنده ي ازوپ است.  در این قصه حکایت موش و 
گربه اي را مي خوانیم که با هم دوست هستند.  موش و گربه در کنار یکدیگر زندگي خوبي دارند تا 
این که یك سال باران کم مي بارد و مواد غذایي کمیاب مي شود.  به پیشنهاد موش، مقداري روغن 
جمع آوري و در انبار کنار جنگل مخفي مي شود تا در زمستان موش و گربه گرسنه نمانند، اما. . . . 

191. چایلد، لورن. قصه هاي من و خواهر شیطونم: مي خواهم مثل تو خيلي بزرگ شوم. 
رامینه رضازاده. تهران: پنجره، 24 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي من و خواهر شیطونم است.  قصه از زبان کودکي بانام 
چارلي روایت مي شود که خواهر کوچکي بانام لوال دارد.  در این قصه لوال سعي مي کند وانمود کند 
که دیگر بزرگ شده است.  چارلي به او مي گوید که براي بزرگ شدن باید صبر کند و به او یادآوري 
مي کند که وقتي کوچك است چه چیزهاي خوبي دارد.  در پایان داستان، لوال متقاعد مي شود که 

هنوز کاماًل بزرگ نشده است. 

192. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و پودر جادويي. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته/ 
کتابهاي خورشید خانم، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه قصه هاي نادي است.  دراین داستان، ماجراي یك روز در سرزمین 
اسباب بازي ها را مي خوانیم که شیطونك هاي بدجنس بین مردم پودر جادویي پاشیده اند.  آن ها ادعا 
مي کنند این پودر، دارویي شفابخش براي تسکین دردپاها و دارویي شادي آفرین، انرژي زا و براي 

همه مفید است.  نادي با کمك سگ کوچولو موفق مي شود مردم را از دست آن ها نجات دهد. 
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193. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و توپ ها. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته/ کتابهاي 
خورشید خانم، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه ي قصه هاي نادي است.  این داستان که در سرزمین اسباب بازي ها 
اتفاق مي افتد، ماجراي توپ هایي است که همه از آن ها مي ترسند.  نادي خیلي زود متوجه مي شود 
که توپ ها هیچ ترسي ندارند بنابراین با یکي از آن ها )توپ کوچولوي آبي( دوست مي شود و بازي 
مي کند.  او سعي مي کند توپ ها را که در دام شیطونك ها افتاده اند نجات بدهد و با کمك پلیس و 

توپ کوچولوي آبي به کمك آن ها مي رود. 

194. بالیتون، انید. قصه هاي نادي: نادي و نقشه گنج. آمنه امیرخاني. اصفهان: نوشته/ 
کتابهاي خورشید خانم، 32 ص، 1391

قطع: خشتي 
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب از مجموعه ي قصه هاي نادي است.  در این داستان، نادي با کمك سگ کوچولو 
مي خواهد دنبال ماجراجویي برود.  شیطونك ها باخبر مي شوند و با بدجنسي نقشه ي گنجي را به 
نادي مي فروشند.  نادي در راه با درازگوش برخورد مي کند و متوجه حقه ي شیطونك ها مي شود و 

تصمیم مي گیرد تالفي کند. 

195. لستر، هلن. مهارت هاي زندگي 123: نازك نارنجي. صبا رفیع. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 36 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکیده: این کتاب در قالب قصه، یکي از مهارت هاي زندگي را به کودکان آموزش مي دهد.  داستان 
این کتاب ماجراي یك اسب آبي  است که خیلي زود رنج است و از حرف هاي دوستش ناراحت 
مي شود.  این وضع ادامه دارد تا این که اتفاقي پیش  مي آید و نازک نارنجي باعث ناراحتي دوست 

خود مي شود. 
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196. چیني فروشان، محسن.  نقره ماهي.  تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
24 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب قصه ي یك نقره ماهي است که از زندگي تکراري زیر دریا خسته شده است.  
او براي پیدا کردن جاي بهتر و رسیدن به آرزوهایش سفري خطرناک به آن طرف دریا؛ یعني سمت 

خشکي ها را آغاز مي کند.  کودک در طول داستان با نقره ماهي همسفر مي شود. 

197. چایلد، الرن. چارلي و لوال: نه، من برنده شدم. مهتاب یعقوبي. تهران: منظومه خرد، 
24 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، داستان شیرین و خواندني دختربچه اي بانام  لوال را مي خوانیم که دوست 
دارد با برادرش چارلي بازي کند، ولي او با کلك در تمام بازي ها برنده مي شود.  چارلي همیشه با او 
در این باره بحث مي کند، ولي به یاد حرف پدرش مي افتد که مي گوید: او خواهر کوچك تر توست. 

198. چایلد، الرن. چارلي و لوال: واااي! تقصير من نبود. مهتاب یعقوبي. تهران: منظومه خرد، 
24 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب ماجراي یك برادر و خواهر به نام هاي »چارلي« و »لوال« است.  لوال دلش 
مي خواهد با موشکي که چارلي درست کرده بازي کند، اما چارلي دوست ندارد.  لوال با دوست 
خیالي اش سورن لورستون یواشکي به سراغ موشك چارلي مي رود.  موشك خراب مي شود.  لوال 
مي ترسد حقیقت را بگوید و. .. با خواندن این کتاب کودک مي آموزد که بدون اجازه به وسایل 

دیگران دست نزند و اگر مسئله اي براي او پیش بیاید حقیقت را بیان کند. 
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199. گالپرکوهن، میریم.  والدين راه دور. وحید ایمن. تهران: همشهري، 184 ص، 1391
قطع: وزیري

قالب اثر: دانش افزایي مربیان
مخاطب:   مربی/ والدین

چکيده: در این کتاب مسائل والدین و فرزندان طالق از زوایاي گوناگون احساسي و اجتماعي 
بررسي شده و آثار مخرب آن بر اعضاي خانواده ي سابق، به خصوص فرزندان مطرح شده است.  
هدف این کتاب کمك به پدر و مادرهایي است که از فرزندان خود دور مانده اند و کودکاني که 

ناخواسته از مهر و عاطفه ي یکي از والدین محروم شده اند. 

200. مارکس، جولي. مهارت هاي زندگي: وقتي زبان باز كنم: )درباره درک خردساالن(.  فراز 
پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: جیبي
قالب اثر: بحث و گفت و گوی کودک

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب شامل جمله هاي کوتاه و خواندني در باره ي موشي است که خواهري بزرگ تر 
از خود دارد.  ماجراهایي که در اطراف موش رخ مي دهد، از زبان خودش نوشته شده است.  به طور 
مثال من که هنوز نمي توانم حرف بزنم، اما وقتي بتوانم، خیلي حرف ها براي گفتن دارم.  اّول از 
تو تشکر مي کنم، چون از من مواظبت کردي، با من بازي کردي، از تو عذر خواهي مي کنم چون 
گوش تو را محکم کشیدم، نقاشي ات را پاره کردم.  ولي از همه مهم تر به تو بگویم که دوستت دارم. 

201. روزنبري، ورا.  وقتي سارا مريض مي شود. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: بیاضي
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: این کتاب در باره ي دختر کوچولویي بانام سارا است که آبله مرغان مي گیرد.  مادر به او 
کمك مي کند که استراحت کند، غذایش را بخورد و دارو مصرف کند تا خوب شود.  سارا نیز با 
مادر همکاري مي کند تا زودتر خوب شود.  این کتاب به کودکان مي آموزد تا با بیماري ها به خوبي 

کنار بیایند. 
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202. مهاجراني، محمد.  همه مي گن بسم اهلل.  قم: جمال، 12 ص، 1391
قطع: خشتي 

قالب اثر: شعر
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب ده شعر سروده شده است و شاعر ضمن معرفي مشاغل این هدف را دنبال 
مي کند که هر کسي در شروع کاري که انجام مي دهد بسم اهلل  بگوید. 

203. اقبال پور، امیرهوشنگ.  IQ/ هوش و خالقيت، معما و سرگرمي 4.  تهران: آبرنگ، 
24 ص، 1391
قطع: رحلي 

قالب اثر: بازي
مخاطب: کودک

چکيده: کتاب هاي آموزشي آي کیو که با رویکرد تقویت هوش و خالقیت منتشر شده اند، ضمن 
سرگرم کردن کودک باعث ایجاد انگیزه براي انجام فعالیت ها، تمرین ها و در نهایت لذت شادابي 
و تقویت هوش و خالقیت او مي شوند.  مقایسه کردن، پیدا کردن و شناسایي کردن، بخشي از 

فعالیت هاي کودک در این کتاب است. 

204. گروه نویسندگان.  تپلي: به بدنم دست نزن!. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 16 ص، 1391

قطع: بیاض
قالب اثر: قصه

مخاطب: کودک

چکيده: تپلي و کپلي دو برادر و خواهر کم سن و سال اند.  مادر مي خواهد نکاتي اخالقي و رفتاري 
را به آن ها بیاموزد.  او با مثال هایي آن دو را به مراقبت از بدن خود آگاه مي کند و تکیه حرف هایش 
در مراقبت از بدن، به خصوص قسمت هاي خصوصي است تا بچه ها بدانند چگونه رفتاري در برخورد 

با دیگران و با خود باید داشته باشند. 
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205. راستي، مجید.  قصه هاي بي بي و بابا.  مشهد: به نشر، 36 ص، 1390
قطع: رحلي 

قالب اثر: قصه
مخاطب: کودک

چکيده: در این کتاب، مجموعه اي از قصه هاي شیرین، جالب و خواندني از دو شخصیت با نام هاي 
بي بي و بابا را مي خوانیم.  بي بي و بابا پیرمرد و پیرزن مهرباني هستند که در یك ده کوچك زندگي 
مي کنند و کارهاي جالب و شیریني انجام مي دهند.  عنوان قصه هاي کتاب عبارت اند از: روزي که 
بابا بچه شد، روزي که بي بي غمگین بود، انارهاي درخت بي بي و بابا، چه کسي باغچه را بیل زد؟ 
شبي که بابا براي بي بي قصه گفت، روزي که بابا سرما خورد، بي بي مي خواست باسواد بشود و . . . . 

206. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهد هاي کودک: 
كتاب راهنماي آموزش نقاشي.  تهران: لك لك، 38 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  مربی

چکيده: صاحب نظران، نقاشي را در ردیف بازي هاي کودکانه طبقه بندي مي کنند که طي آن، 
کودک به برخي از نیازهاي اساسي خود براي رشد و پرورش پاسخ مي دهد.  به عبارتي دیگر، نقاشي 
یکي از وسایل رشد عاطفي و ذهني کودکان محسوب مي شود.  وادار کردن کودک به کار از روي 
مدل ها، در حقیقت محصور کردن استعداد، تفکر و خالقیت اوست.  وظیفه ي هر مربي، آگاهي از 
ماهیت نقاشي کودک و به کارگیري صحیح آن است.  این کتاب، قصد دارد آموزش نقاشي را با 

نگاهي تازه دنبال کند. 

207. سازمان بهزیستي کشور. آموزش مفاهیم دیني به خردساالن براي مربیان مهد هاي کودک: 
كتاب مرجع.  تهران: لك لك، 126 ص، 1390

قطع: رحلي 
قالب اثر: راهنماي مربي

مخاطب:  معلم

چکيده: موضوع آموزش، به خودي خود جایگاهي ارزشمند دارد.  هنگامي که این امر با مسئولیت 
خطیر و حساس آموزش مفاهیم دیني همراه مي شود، ارزش و اهمیت آن دوچندان خواهد بود.  کتاب 
مرجع با طرح عناویني همچون توجه به مراحل سني و رشد، اهداف تفضیلي آموزش مفاهیم دیني 
در مهد کودک، انس با ائمه ي معصومین )ع( و والیت مداري، همچنین واحدهاي فعالیت، قصد دارد 

مربیان محترم را با پیکره ي کلي مجموعه آموزش مفاهیم دیني آشنا کند. 



208. شر، باربارا.  101 بازي براي تقويت تمركز، توجه، رشد ذهني وهوش كودكان 
)از تولد تا 12 سالگي(.  الهه حج فروش/ محمد بهشتیان. تهران: بهشتیان، 120 ص، 1390

قطع: رقعي
قالب اثر: بازي

مخاطب:  مربی / والدین

چکيده: کتاب حاضر حاوي 101 بازي براي تقویت تمرکز، توجه، رشد ذهني و هوش کودکان از 
تولد تا 12 سالگي است.  کتاب در چهار بخش، بازي هاي ویژه ي کودکان زیر یك  سال؛ یك تا سه 
سال؛ سه تا شش سال و شش تا دوازده سال را شرح مي دهد.  به زعم نگارنده، انجام این بازي ها 
باعث افزایش اعتمادبه نفس کودکان مي شود، چرا که به آن ها نشان مي دهد از توانایي تمرکز و توجه 
برخوردارند.  همچنین این بازي ها کودکاني را که تمرکز محدودي دارند، آموزش مي دهد تا بتوانند 

نسبت به همه ي چیزهاي اطراف خود توجه و تمرکزي آزاد داشته باشند. 
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عنوان
پديدآورندگان
قالب اثر
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام ونشانی ناشران

نمـــــايه ها
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عنوان کتاب
آخ! تقصیر من نبود! 001

آدم برفي 002
آدمك هاي جورواجور بسازیم! 003

آرزو و آینه ي بابا 004
آرین شمارشگر 005

آشنایي با پیامبران 006
آشنایي بااعداد 007

نقش  بصري  درک  ارقام،  نماد هاي  نقش  با  دیداري  آشنایي 
نماد هاي ریاضي )بازي نقاشي با نقش نمادها(008

آشنایي دیداري با نقش نماد هاي نوشتار  هاي تقویت حافظه ي 
بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(009

آفتاب مهتاب چه رنگه 010
آموزش الفبا 011

آموزش و پرورش و مدیریت پیش دبستاني و دبستاني در ایران 
و تحوالت آن 012

ابرهایي براي یك جشن 013
اتلك تي تتلك 014

اتوبوس 015
از خواب بیدار شو پوکا 016

اسالگسي بوگندو 017
افسانه هفت کالغ 018

االغ تنبل 019
الفي اتکینز و دوست خیالي اش 020

اندازه ي یه دنیا 021

اول مي گم بسم اهلل 022
ایمني در خانه 023

باید عینك بزنم 024
ببر و روباه 025

بچه ي زرنگ )1(026
بدجنسیه! 027

برق براي کوچولو ها: )سرگرمي و رنگ آمیزي(028
به بیمارستان خوش آمدید: براي سالمتي تو از خودت مراقبت 

کن تا خوب بزرگ شوي 029
به عروسي من بیا! 030

به یادسپاري نقش نماد هاي نوشتاري: تقویت حافظه ي بصري 
از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(ویژه کودکان 

فارسي زبان داخل و خارج ... 031
بهترین عیدي 032

پارک ما )داستان زباله و بازیافت(033
پرنده با ترانه اش نفس کشید 034

پرنده ي خیلي کوچك 035
پرواز شیطونك ها 036

پسر مهربان و شاهزاده سنگي 037
پوري دامپزشك مي شود 038
پوکا و مین در ته جنگل 039

پوکا و مین در سینما 040
پوکا و مین در موزه 041

پوکا و مین و بازي فوتبال 042
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پیش- دانشمندي 1 )بدن انسان(043
پیش- ریاضي 1 )شکل ها و رنگ ها و الگوها(044

پیش- ریاضي 1 )مکان هاي فضایي و اندازه گیري(045
تپلي به مهد کودک مي رود )در باره ي رفتن به آمادگي(046

تپلي چه احساسي دارد؟ 047
تپلي و چغلي کردن 048

تپلي و مامان بزرگ: توضیح مرگ براي کودکان 049
تپلي همه چیز درست مي شود: )در باره ي طالق(050

تجربه اسب کوچولو 051
تصمیم شیرین 052

و  پیش دبستان  )مهدکودک،  سال   2-10 کودکان  تغذیه 
دبستان(053

تقویت حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي: به یادسپاري 
نقش نماد هاي ارقام، ویژه کودکان فارسي زبان داخل و خارج 

از کشور... 054
تو ترسویي الفي اتکینز؟ 055

تو مي تواني دوستم باشي 056
جانوران: ویژه ي دوره ي قبل از دبستان 057

جشن حیوانات: براي سالمتي تو از خودت خوب مراقبت کن تا 
خوب بزرگ شوي 058

جشن مخصوص عمه الله 059
جعبه هاي ذهن 060

جم جمك برگ خزون 061
چتر 062

چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است؟ 063
چرا خدا به شتر کوهان داده است؟ 064
چرا خدا به فیل خرطوم داده است؟ 065
چرا خدا به کبوتر نوک داده است؟ 066

چرا خدا به گاو دم داده است؟ 067
چرا خدا به الک پشت الک داده است؟ 068

چرا خدا چنین کرد؟ 069
چرا خوشحال نباشم: از غم تا شادي 070

چرخ چرخ بچرخان 071
چشماتو باز کن 072

دهیم؟  پرورش  را  کودکان  فلسفي  اندیشیدن  توانایي  چگونه 
کتاب  ضمیمه  پدران،  و  مادران  آموزگاران  کار  راهنماي 

داستان هاي فکري 073
چوپان دروغگو 074

چه کسي داده به گل این همه رنگ؟ 075
حالم خوب نیست 076

حیوانات جورواجور بسازیم! 077
خارپشت خسیس- داستان 078

خال هاي کفشدوزک کجاست؟ 079
خانه را به هم نریز الفي اتکینز 080

خانه ي زیباي من 081
خوب  خودت  از  تو  براي سالمتي  توجه:  کوچولو  خرس هاي 

مراقبت کن تا خوب بزرگ شوي 082
خرگوش بازیگوش: درباره ي حرف گوش نکردن 083

خرگوش مغرور 084
خواب     هاي خوشمزه 085

خوب بخوابي استینگو 086
خوب، بد، کدامیك؟ 2 087

خودم همه ي کارهایم را میکنم 088
خوش به حال گنجشك ها 089
خونه ي موشه خراب نشه 090
خیلي زرنگي الفي اتکینز! 091

دار دار خبردار 092
دارم تمرکز مي کنم 093

داستان هاي باراني- 5 داستان 094
درک بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي نوشتاري، تشخیص 

دیدن نقش نمادها )بازي نقاشي با نقش نمادها(095
دست من شکسته است 096

دست هایت را بشوي: درباره پاکیزگي 097
دست هایت رابشوي! 098

دندان هاي گرگ: براي سالمتي تو از خودت خوب مراقبت کن 
تا خوب بزرگ شوي 099

دوست من جیم 100
دیدي نمي ترسم 101

دینا خانه دار مي شود 102
راز 103

راز آبگیر 104
راز فرفره کوچولو 105

رامپل استیلت اسکن 106
رنگین کمان )انس با قرآن کریم در دوره ي پیش دبستان(ویژه ي 

کودکان پیش دبستاني 107
روباه شکمو 108

روش تربیت مربي کودکان خردسال 109
رویاي موش کوچولو 110
ریاضي پیش دبستان 111

ریاضي و هوش پیش دبستاني 112
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ریزه میزه ي باهوش 113
زود باش الفي اتکینز! 114

ساندویچ قطار 115
سکسکه ام بند نمي آید 116

سکسکه هاي غول کوچولو 117
سنجاب کم حواس 118

شاد بارآوردن کودکان به زبان آدمیزاد 119
شب بخیر الفي اتکینز 120

شعرهایي براي پسربچه ها 33 شعر 121
شعرهایي براي دختربچه ها: 33 شعر 122

شیرو گاو 123
شیال آشپز مي شود 124

شیوه هاي نوین تربیت فرزند از 3 }سه{سالگي تا 18 }هیجده{
سالگي 125

علوم پیش دبستاني 126
غول درون بطري 127

غول کوچولو در مهدکودک 128
غول مهربان 129

غیبت از مدرسه 130
فرشته ي ابري 131

فرین فروشنده مي شود 132
في في و صبح سرد زمستاني 133

قصه، بازي، شادي 134
قصه هاي آموزنده ازوپ 135
قصه هاي ترمه کوچولو 136

قطره هاي آب هدیه هاي ناب 137
قهر و آشتي! 138

کار با قیچي من 139
کارهایت را خودت انجام بده نادي 140
کاش تنها نبودم: )در باره ي تنهایي(141

کتاب راهنماي آموزش شعر 142
کتاب راهنماي آموزش قصه 143

کتاب راهنماي آموزش کاردستي 144
کتاب راهنماي آموزش مربیان 145

کتاب راهنماي بازي 146
کتاب طراحي و نقاشي 147

کتاب کار مباني رایانه 1 148
کتاب نمایش 149

کالغ تشنه 150
کاله 151

کالهت را نگه دار نادي 152
کلید کوچولو 153

تا  کنید  کمك  فرزندانتان  )به  پرخاشگري:  و  خشم  کنترل 
بتوانندخشم شان را کنترل کنند(154

کیتي دکتر مي شود 155
کیك کدو براي دیگلي 156

گاو 157
گرگ در لباس گوسفند 158

گرگ سایه اي 159
گنجشك پر کالغ پر 160

الک پشت پرنده 161
لبخند گم شده: )درباره ي اهمیت دوستي(162

لّذت بخشش 163
لطفا چراغ را روشن بگذار! 164

لونا معلم مي شود 165
ماجراهاي نازي در مزرعه 166

ماري مامان مي شود 167
ماشین بازي- دو داستان 168

مامانم را مي خوام 169
ماه و روباه و کالغ 170

مباني رایانه 1 171
مجموعه ي من دیگه کوچولو نیستم 172

محله ي زیباي من 173
مداد 174

مدرسه چه خوبه 175
مراقب باش! در خانه 176

مسابقه ي بزرگ بامبي 177
مسافران هواپیماي سفید رنگ 178

مفاهیم اساسي ریاضي و علوم پایه کتاب کار 2 179
مفاهیم اساسي کتاب کار کودک 1 180

مفاهیم تربیتي پوپو 1 181
مفاهیم تربیتي پوپو 2 182
مفاهیم تربیتي پوپو 3 183

من این غذا را نمي خورم 184
من خوابم نمي آید 185

من خواهر بزرگ تر هستم 186
من مامانم را مي خوام! 187

من و مامان و بابام 188
موش شهري و موش روستایي 189

موش و گربه 190
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مي خواهم مثل تو خیلي بزرگ شوم 191
نادي و پودر جادویي 192

نادي و توپ ها 193
نادي و نقشه گنج 194

نازک نارنجي 195
نقره ماهي 196

نه، من برنده شدم 197
واااي! تقصیر من نبود 198

والدین راه دور 199
وقتي زبان باز کنم: )درباره درک خردساالن(200

وقتي سارا مریض مي شود 201
همه مي گن بسم اهلل 202

IQ/ هوش و خالقیت، معما و سرگرمي 4 203
تپلي: به بدنم دست نزن! 204

قصه هاي بي بي و بابا 205
کتاب راهنماي آموزش نقاشي 206

کتاب مرجع 207
وهوش  ذهني  رشد  توجه،  تمرکز،  تقویت  براي  بازي   101

کودکان )از تولد تا 12 سالگي(208
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پدیدآورندگان )مؤلف و مترجم(
آبکار، آزاده 125

آذر،  احمدرضا 026
اتکینز، سو 119

احمدي، احمدرضا 178
ارض پیما، ساره 001، 024، 076، 088، 096، 116، 184، 185

اسپیدکار، محبوبه 060
اسالمي، مریم 118، 121، 122

افتخاري، شهال 100
اقبال پور، امیرهوشنگ 203

البرگ، آلن 174
امامي راد، ناهید 057

امیرخاني، آمنه 036، 105، 110، 152، 192، 193، 194
انرایت، رابرت دي 163

اورنگ، طوبا 078، 094، 168
ایاز، معصومه113
ایمن، وحید 199

اینگهم، دیوید116
بتو، اریك 103

برازلتون، توني 154
برگشتروم، گونیال 020، 055، 080، 091، 114، 120

برنستین، استن130
برنستین، جن130

بالیتون، انید 036، 105، 110، 152، 192، 193، 194
بلورفروشان، نگار 053

بومون، امیلي 038، 102، 124، 132، 155، 165، 167
بهشتیان، محمد 208

بیات، آزاده  003، 077
بینکو، هاوارد 083

پندار، فراز 023، 097، 138، 141، 163، 175، 200
پوئیگ روسادو، فرناندو 029، 058، 082، 099

پوروهاب، محمود 034
پوریا، سرور 104

تبرایي، اعظم 172
توکلي، علي 020، 055، 080، 091، 114، 120

توالیي، حسین 115
تهامي، سیدرضا 044، 045
تهراني فرجاد، مسعود 107

جام شیر، منصور 106
لورن 001، 024، 056، 175،101، 184، 185، 191،  چایلد، 

198 ،197
چپمن، کیت 017، 059، 086، 133، 156، 177

چیني فروشان، محسن 196
حجازي فر، مرجان 016، 039، 040، 041، 042، 103، 164

حج فروش، الهه 208
حیدري ابهري، غالمرضا063، 064، 065، 066، 067، 068،069

خادم، لطف اهلل 006
خادمي نوش آبادي، سید جالل 109

خداوردي، سمانه 081، 173
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خدیوي، فرح 043
خردور، طاهره  157

خسرونژاد، مرتضي 073، 134
خوئیني، راضیه 038، 102، 124، 132، 155، 165، 167

دریاافزون، مهدي 081، 173
دلیوبل، پل 106

رابینت، رالف اف 106
راس، توني 097، 098، 164، 187

راستي، مجید  015، 205
راندال، ران 186

رحماني، الهام 119
رسولیان بروجني، بنفشه 021

رضازاده، رامینه 056، 093، 191
رفیع، صبا 027، 028، 033، 195

رکوعي، ناهید 181، 182، 183
رمضاني، آرزو 018، 019، 025، 037، 051، 074، 084، 108، 

189 ،161 ،158 ،150 ،135 ،127 ،123
روبرشت، تیري162

روجاس،پولین ام 106
روزنبري، ورا 201

روستایي، فاطمه072
روکا، نوریه 070

ژیرارده ، سیلوي 029، 058، 082، 099
سازمان بهزیستي کشور 142، 143، 144، 145، 146، 149، 

207 ،206 ،180 ،179
سان میگل مارتوس، خولیا 013

ستوده، الهه 107
سربي، عبدالمجید 057

سرشور خراساني، غالم عباس   107
سعادت، هستي 046، 047، 048، 049، 050، 070، 128، 201، 

204
سلطاني ابهري، کیومرث 081، 173

سندراک، کارول هانت 169
مهاجراني، سید محمد 052

شر، باربارا 208
شعبان  نژاد، افسانه  010، 014، 061، 092، 160

شکرزاده، اکرم 154
صافي، احمد 012

صفار پور، عبدالرحمان 008، 009، 031، 054، 095
صیدي، ارکیده 140

عابدیني منش، انسیه 109
عزیززاده، هادي 090، 166

عالئیني، نرگس 098
علي قلي زاده،  لیال 079
فرانتسیسکو، پیتو 027

فرهادزادگان، مهران 013، 187
فرهادي، پیوند 081، 173

فیروزي، امید 117
فیستر، مارکوس 075
قاسم نیا، شکوه 151
قاسمي، سمانه 071

قانع شعرباف، مریم139
قدردان، ابراهیم 153

کاتلر، دیو 141
کتبي، سرور 030، 085

کروبي، هایده 130
کروسر، کیتي 016، 039، 040، 041، 042، 100
کریمي، فرزانه 017، 059، 086، 133، 156، 177

کشاورز، ناصر 002،188
گالپرکوهن، میریم 199
گراس، پتي مایرز 023

گروه نویسندگان 028، 046، 047، 048، 049، 050، 204
گري، جان 125

لرستاني، فریبرز 004، 035، 089، 129، 131
لستر، هلن 195

لي، مارگرت 109
لیولین، کلیر 176

مارکس، جولي 200
مالمیر، کبري 081، 173

ماهوتي، مهري  062
مایر، مرسر 033

محمدپور، ساناز 176
محمدپور، علي 018، 019، 025، 037، 051، 074، 084، 108، 

190 ،189 ،161 ،158 ،150 ،135 ،127 ،123
محمددیني، زهرا 032

محمود عربي، پرستو 112،126
محمودیان اصفهاني، لیال 005

مشهدي رستم، فاطمه 159
مفیدي نسب، سعیده 111، 148،171

مك برانتي، سام 138
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قالب اثر
آموزش قرآن 107

بازي 071، 203، 208

بحث و گفت و گوی كودك 023، 026، 027، 028، 033، 
 200 ،176 ،138 ،070

تربيتی 181، 182، 183 

دانش افزايي مربيان 012، 053، 073، 109، 119، 125، 
199 ،154

راهنماي مربي 142، 143، 144، 145، 146، 149، 179، 
207 ،206 ،180

زبان آموزي  009،011، 031، 063، 064، 065، 066، 067، 
095 ،069 ،068

شعر 010، 014، 021، 022، 034، 061، 072، 075، 092، 
202 ،188 ،160 ،122 ،121 ،115

قصه 001، 002، 004، 005، 013، 015، 016، 017، 018، 
 ،037 ،036 ،035 ،032 ،030 ،029 ،025 ،024 ،020 ،019
 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038
 ،078 ،076 ،074 ،062 ،059 ،058 ،056 ،055 ،052 ،051
 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،080 ،079
 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096 ،094 ،093 ،091 ،090
 ،116 ،114 ،113 ،110 ،108 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102
 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،127 ،123 ،120 ،118 ،117
 ،153 ،152 ،151 ،150 ،141 ،140 ،137 ،136 ،135 ،134
 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155
 ،178 ،177 ،175 ،174 ،172 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166
 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،187 ،186 ،185 ،184

205 ،204  ،201 ،198 ،197 ،196 ،195

كاردستي 003، 077، 139

كار كودك و مربي006، 007، 008، 043، 044، 045، 054، 
173 ،171 ،148 ،126 ،112 ،111 ،081 ،060 ،057

نقاشي 147

ملکي، مژگان 087
مولر، ویرجینیا 117، 128

مهاجراني، محمد 022، 137، 202
میرزایي، حسین 007، 011

ناطقي، زهره 029، 058، 082، 099
نواري، نیلوفر 020، 055، 080، 091، 114، 120

نوبل، کرول 088 
نوجوان، الهام 090

هاشمي، سعید 136
همایون روز، پریسا 147
هورست، بریجیت  096

هیرمندي، رضي 174
هیل، سامانتا 076، 093

یحیي پور، زهره 170
یعقوبي، مهتاب 101، 197، 198

یوسفي نژاد، سید حمید 186
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نام ناشر
آبرنگ 203

آریاز 154
آزگار 113

آفرینش گر 020، 055، 080، 091، 114، 120
آوامتن 032

آییژ 109
ارسباران 012

به نشر 030، 034، 073، 085، 134، 136، 170، 188، 205
بهشتیان 208

بین المللي گاج 112، 126
پنجره 001، 004، 024، 035، 056، 076، 088، 089، 093، 

191 ،185 ،184 ،131 ،129 ،116 ،096
پیك ادبیات 100

تولد 072
تیمورزاده/ طبیب 053، 176

جمال 022، 052، 063، 064، 065، 066، 067، 068، 069، 
202 ،137

خرد آذین 125
دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد 111، 148، 171

دانشمندان کوچك 057
ذکر 017، 059، 086، 133، 156، 177

راز بارش 003، 016، 029، 039، 040، 041، 042، 058، 077، 
164 ،103 ،099 ،098 ،082

زعفران 174

سامر 140
سرو یاسین 026، 079

شاپرک طالیي 139
شرکت انتشارات فني ایران 023، 027، 028، 033، 046، 047، 
 ،138 ،130 ،128 ،117 ،097 ،083 ،070 ،050 ،049 ،048

204 ،201 ،200 ،195 ،175 ،169 ،163 ،162 ،141
شهر تاش 075

شهرقلم/ چکه 002، 015، 062، 151، 157
صیانت 018، 019، 025، 037، 051، 074، 084، 108، 123، 

190 ،189 ،161 ،158 ،150 ،135 ،127
طرح و اجراي کتاب 159
فردین 043، 044، 045

قدیاني 038، 102، 121، 122، 124، 132، 147، 155، 165، 
167

نوجوانان 060، 071، 104،  کانون پرورش فکري کودکان و 
196 ،178 ،153 ،118 ،115

کعبه دل 005
کیوان 181، 182، 183

لك لك 142، 143، 144، 145، 146، 149، 179، 180، 206، 
207

مبتکران 090، 166
مدرسه 008، 009، 031، 054، 087، 095، 107

منظومه خرد 101، 197، 198
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین 078، 094، 168
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

IQ : 203/ هوش و خالقیت، معما و سرگرمي 4

آرياز
154 : کنترل خشم و پرخاشگري: )به فرزندانتان کمك کنید تا 

بتوانندخشم شان را کنترل کنند(

آزگار
113 : ریزه میزه ي باهوش

آفرينش گر
020 : الفي اتکینز و دوست خیالي اش، 055 : تو ترسویي الفي 
اتکینز؟، 080 : خانه را به هم نریز الفي اتکینز، 091 : خیلي 
زرنگي الفي اتکینز!، 114 : زود باش الفي اتکینز!، 120 : شب 

بخیر الفي اتکینز

آوامتن
032 : بهترین عیدي

آييژ
109 : روش تربیت مربي کودکان خردسال

ارسباران
012 : آموزش و پرورش و مدیریت پیش دبستاني و دبستاني در 

ایران و تحوالت آن

نغمه نو اندیش 081، 173
نگارینه 106، 186
نواي مدرسه 172

نورالمبین 006، 007، 011
نوشته/ کتابهاي خورشید خانم 013، 021، 036، 105، 110، 

به نشر
پرورش  را  کودکان  فلسفي  اندیشیدن  توانایي  چگونه   :  073
دهیم؟ راهنماي کار آموزگاران مادران و پدران، ضمیمه، 085  
خواب     هاي خوشمزه، 134 : قصه، بازي، شادي، 170 : ماه و 
روباه و کالغ، 188 : من و مامان و بابام، 205 : قصه هاي بي بي 
و بابا ،030 : به عروسي من بیا!، 034 : پرنده با ترانه اش نفس 

کشید، 136 : قصه هاي ترمه کوچولو

بهشتيان
208 : 101 بازي براي تقویت تمرکز، توجه، رشد ذهني وهوش 

کودکان )از تولد تا 12 سالگي(

بين المللي گاج
112 : ریاضي و هوش پیش دبستاني، 126 : علوم پیش دبستاني

پنجره
001 : آخ! تقصیر من نبود!، 004 : آرزو و آینه ي بابا، 024 : باید 
عینك بزنم، 035 : پرنده ي خیلي کوچك، 056 : تو مي تواني 
دوستم باشي، 076 : حالم خوب نیست، 088 : خودم همه ي 
کارهایم را میکنم، 089 : خوش به حال گنجشك ها، 093 : 
 : : دست من شکسته است، 116  دارم تمرکز مي کنم، 096 
سکسکه ام بند نمي آید، 129 : غول مهربان، 131 : فرشته ي 
ابري، 184 : من این غذا را نمي خورم، 185 : من خوابم نمي آید، 

191 : مي خواهم مثل تو خیلي بزرگ شوم

194 ،193 ،192 ،187 ،152
همشهري 199

هنر آبي 010، 014، 061، 092، 160
هیرمند 119
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پيك ادبيات
100 : دوست من جیم

تولد
072 : چشماتو باز کن

تيمورزاده/ طبيب
053 : تغذیه کودکان 10-2 سال )مهدکودک، پیش دبستان و 

دبستان(، 176 : مراقب باش! در خانه

جمال
022 : اول مي گم بسم اهلل، 052 : تصمیم شیرین، 063 : چرا خدا 
به زرافه گردن دراز داده است؟، 064 : چرا خدا به شتر کوهان 
داده است؟، 065 : چرا خدا به فیل خرطوم داده است؟، 066 : 
چرا خدا به کبوتر نوک داده است؟، 067: چرا خدا به گاو دم داده 
است؟، 068 : چرا خدا به الک پشت الک داده است؟، 069 : 
چرا خدا چنین کرد؟، 137 : قطره هاي آب هدیه هاي ناب، 202 

: همه مي گن بسم اهلل

خرد آذين
125 : شیوه هاي نوین تربیت فرزند از 3 \}سه\{سالگي تا 18 

\}هیجده\{سالگي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
111 : ریاضي پیش دبستان، 148 : کتاب کار مباني رایانه 1، 

171 : مباني رایانه 1

دانشمندان كوچك
057 : جانوران: ویژه ي دوره ي قبل از دبستان

ذكر
017 : اسالگسي بوگندو، 059 : جشن مخصوص عمه الله، 086 
: خوب بخوابي استینگو، 133 : في في و صبح سرد زمستاني، 

156 : کیك کدو براي دیگلي، 177 : مسابقه ي بزرگ بامبي

راز بارش
003 : آدمك هاي جورواجور بسازیم!، 016 : از خواب بیدار شو 
پوکا، 029 : به بیمارستان خوش آمدید: براي سالمتي تو از 
خودت مراقبت کن تا خوب بزرگ شوي، 039 : پوکا و مین در ته 
جنگل، 040 : پوکا و مین در سینما، 041 : پوکا و مین در موزه، 

042 : پوکا و مین و بازي فوتبال، 058 : جشن حیوانات: براي 
سالمتي تو از خودت خوب مراقبت کن تا خوب بزرگ شوي، 
077 : حیوانات جورواجور بسازیم!، 082 : خرس هاي کوچولو 
توجه: براي سالمتي تو از خودت خوب مراقبت کن تا خوب 
دندان هاي   : رابشوي!، 099  : دست هایت  بزرگ شوي، 098 
گرگ: براي سالمتي تو از خودت خوب مراقبت کن تا خوب 

بزرگ شوي، 103 : راز، 164 : لطفا چراغ را روشن بگذار!

زعفران
174 : مداد

سامر
140 : کارهایت را خودت انجام بده نادي

سرو ياسين
026 : بچه ي زرنگ )1(، 079 : خال هاي کفشدوزک کجاست؟

شاپرك طاليي
139 : کار با قیچي من

شركت انتشارات فني ايران
براي  برق   :  028 بدجنسیه!،   :  027 خانه،  در  ایمني   :  023
کوچولو ها: )سرگرمي و رنگ آمیزي(، 033 : پارک ما )داستان 
زباله و بازیافت(، 046 : تپلي به مهد کودک مي رود )در باره ي 
رفتن به آمادگي(، 047 : تپلي چه احساسي دارد؟، 048 : تپلي 
و چغلي کردن، 049 : تپلي و مامان بزرگ: توضیح مرگ براي 
باره ي  )در  مي شود:  درست  چیز  همه  تپلي   :  050 کودکان، 
طالق(، 070 : چرا خوشحال نباشم: از غم تا شادي، 083 : 
 :  097 نکردن،  گوش  حرف  درباره ي  بازیگوش:  خرگوش 
دست هایت را بشوي: درباره پاکیزگي، 117 : سکسکه هاي غول 
کوچولو، 128 : غول کوچولو در مهدکودک، 130 : غیبت از 
مدرسه، 138 : قهر و آشتي!، 141 : کاش تنها نبودم: )در باره ي 
تنهایي(، 162: لبخند گم شده: )درباره ي اهمیت دوستي(، 163 : 
لّذت بخشش، 169 : مامانم را مي خوام، 175 : مدرسه چه خوبه، 
195 : نازک نارنجي، 200 : وقتي زبان باز کنم: )درباره درک 
خردساالن(، 201 : وقتي سارا مریض مي شود، 204 : تپلي: به 

بدنم دست نزن!

شهر تاش
075 : چه کسي داده به گل این همه رنگ؟
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شهرقلم/ چکه
: کاله،  : چتر، 151  اتوبوس، 062   : آدم برفي، 015   :  002

157 : گاو

صيانت
018 : افسانه هفت کالغ، 019 : االغ تنبل، 025 : ببر و روباه، 
اسب  تجربه   : سنگي، 051  شاهزاده  و  مهربان  پسر   :  037
کوچولو، 074 : چوپان دروغگو، 084 : خرگوش مغرور، 108 
: روباه شکمو، 123 : شیرو گاو، 127 : غول درون بطري، 135 
: قصه هاي آموزنده ازوپ، 150 : کالغ تشنه، 158 : گرگ در 
لباس گوسفند، 161 : الک پشت پرنده، 189 : موش شهري و 

موش روستایي، 190 : موش و گربه

طرح و اجراي كتاب
159 : گرگ سایه اي

فردين
043 : پیش- دانشمندي 1 )بدن انسان(، 044 : پیش- ریاضي 
 1 ریاضي  پیش-   :  045 الگوها(،  و  رنگ ها  و  )شکل ها   1

)مکان هاي فضایي و اندازه گیري(

قدياني
038 : پوري دامپزشك مي شود، 102 : دینا خانه دار مي شود، 
121 : شعرهایي براي پسربچه ها 33 شعر، 122 : شعرهایي 
براي دختربچه ها: 33 شعر، 124 : شیال آشپز مي شود، 132 
: فرین فروشنده مي شود، 147 : کتاب طراحي و نقاشي، 155 
: کیتي دکتر مي شود، 165 : لونا معلم مي شود، 167 : ماري 

مامان مي شود

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
060 : جعبه هاي ذهن، 071 : چرخ چرخ بچرخان، 104 : راز 
آبگیر، 115 : ساندویچ قطار، 118 : سنجاب کم حواس، 153 
: کلید کوچولو، 178 : مسافران هواپیماي سفید رنگ، 196 : 

نقره ماهي

كعبه دل
005 : آرین شمارشگر

كيوان
181 : مفاهیم تربیتي پوپو 1، 182 : مفاهیم تربیتي پوپو 2، 183 

: مفاهیم تربیتي پوپو 3

لك لك
راهنماي  کتاب   : شعر، 143  آموزش  راهنماي  کتاب   :  142
آموزش قصه، 144 : کتاب راهنماي آموزش کاردستي، 145 
: کتاب راهنماي آموزش مربیان، 146 : کتاب راهنماي بازي، 
149 : کتاب نمایش، 179 : مفاهیم اساسي ریاضي و علوم پایه 
کتاب کار 2، 180 : مفاهیم اساسي کتاب کار کودک 1، 206 : 

کتاب راهنماي آموزش نقاشي، 207 : کتاب مرجع

مبتکران
090 : خونه ي موشه خراب نشه، 166 : ماجراهاي نازي در مزرعه

مدرسه
008 : آشنایي دیداري با نقش نماد هاي ارقام، درک بصري 
نقش نماد هاي ریاضي )بازي نقاشي با نقش نمادها(، 009 : 
آشنایي دیداري با نقش نماد هاي نوشتار  هاي تقویت حافظه ي 
بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(، 
031 : به یادسپاري نقش نماد هاي نوشتاري: تقویت حافظه ي 
بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(ویژه 
کودکان فارسي زبان داخل و خارج ...، 054 : تقویت حافظه ي 
بصري از راه هوش و نقاشي: به یادسپاري نقش نماد هاي ارقام، 
)بازي نقاشي با نقش نمادها(ویژه کودکان فارسي زبان داخل 
و خارج ...، 087 : خوب، بد، کدامیك؟ 2، 095 : درک بصري 
چگونگي رسم نقش نمادهاي نوشتاري، تشخیص دیدن نقش 
کمان  رنگین   : نمادها(، 107  نقش  با  نقاشي  )بازي  نمادها 
)انس با قرآن کریم در دوره ي پیش دبستان(ویژه ي کودکان 

پیش دبستاني

منظومه خرد
101 : دیدي نمي ترسم، 197 : نه، من برنده شدم، 198 : واااي! 

تقصیر من نبود

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
078 : خارپشت خسیس- داستان، 094 : داستان هاي باراني- 5 

داستان، 168 : ماشین بازي- دو داستان

نگارينه
106 : رامپل استیلت اسکن، 186 : من خواهر بزرگ تر هستم

نغمه نو انديش
081 : خانه ي زیباي من، 173 : محله ي زیباي من
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نواي مدرسه
172 : مجموعه ي من دیگه کوچولو نیستم

نورالمبين
006 : آشنایي با پیامبران، 007 : آشنایي بااعداد، 011 : آموزش 

الفبا

نوشته/ كتابهاي خورشيد خانم
013 : ابرهایي براي یك جشن، 021 : اندازه ي یه دنیا، 036 : 
پرواز شیطونك ها، 105 : راز فرفره کوچولو، 110 : رویاي موش 
کوچولو، 152 : کالهت را نگه دار نادي، 187 : من مامانم را 
مي خوام!، 192 : نادي و پودر جادویي، 193 : نادي و توپ ها، 

194 : نادي و نقشه گنج

همشهري
199 : والدین راه دور

هنر آبي
010 : آفتاب مهتاب چه رنگه، 014 : اتلك تي تتلك، 061 : 
جم جمك برگ خزون، 092 : دار دار خبردار، 160 : گنجشك 

پر کالغ پر

هيرمند
119 : شاد بارآوردن کودکان به زبان آدمیزاد
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نشاني ناشران
آبرنگ

تهران خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بین روانمهر و لبافي نژاد، 
پ. 207 کد پستي:1314843593 تلفن: 66407575

آرياز
قم، بلوار سمیه، 16 متري عباس آباد، ک 4، پ8

 تلفن: 7836691 )0251(

آزگار
جنب  لنکه،  باقر  دانشگاه  راه  سه  باالتراز  بابلسر،  مازندران،  

کارواش، مجتمع تالش مهر، ط دوم ، بلوک 45 شرقي
کد پستي: 4741649439 تلفن: 5263324 )0112(

آفرينش گر
وفا، ک.  بهروز سلیمي، ک.  تهران، خ. شهید کالهدوز، ک. 

مهدیان فر، پ. 7، ط. 3 کد پستي: 1941843594
تلفن : 22640245

آوامتن
تهران، م. انقالب، خ. اردیبهشت، پ. 32 کد پستي: 1314973379 

تلفن: 66964166 ، 88888203

آييژ
نژاد غربي، پ. 215 کد پستي:  لبافي  انقالب، خ.  م.  تهران، 

1313936374 تلفن: 66568097، 66568098، 66423416

ارسباران
تهران، خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63 کد 

پستي: 1415683543 تلفن: 88973359، 88973358

به نشر
  : تلفن  رازی،  ابتدای خ  )ع(،  امام رضا  بیمارستان  م   ، مشهد 

)0511(  8511136-7

بهشتيان
نمازي شمالي، ک.  آباد، خ. چهارباغ غربي، خ.  تهران، جنت 

طباطبایي غربي، پ. 1، واحد 4 تلفن : 44420816 

بين المللي گاج
تهران،خ. انقالب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، پ. 919 

تلفن: 64342705 ، 6419 ، 6420

پنجره
لبافي نژاد، ک.  تقاطع  از  بعد  ابوریحان،  خ.  انقالب،  تهران،خ. 
تلفن: 66416927،  پستي: 1315913474  کد  رازي، پ. 32 

66416928

پيك ادبيات
تهران،خ. شریعتي، سه راه زندان، خ. شهید ادیبي، ک. نسرین، 
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پ. 38، ط. اول کد پستي: 16136
تلفن : 88461910 ، 66414773 ، 66495758

تولد
تهران، تهرانپارس، خ. جشنواره، خ. امین، بیست متری عالمه 
طباطبایی، پ. 26 کدپستی: 1657786591 تلفن: 77330437

تيمورزاده/ طبيب
تهران، خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، 

ط. سوم شرقي کد پستي: 1597985735 تلفن: 88809090

جمال
قم، خ. معلم، ک. بیست و نه، فرعي نهم، پ. 422 کد پستي: 

3715797744 تلفن: 7742528 ، 7746353 )0251(

خرد آذين
قم، بلوار سمیه، شانزده متري عباس آباد، ک. مهدیه، پ. 8 کد 

پستي: 3715885634 تلفن:  7836691-2 )0251(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
یزد،خ. صفاییه، بلوار پروفسور حسابي، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 

یزد تلفن: 8211391-9 ، 8117280، 8117301 )0351(

دانشمندان كوچك
زنجان، شهرک صنعتي شماره یك، انتهاي جاده علي آباد، خ. 
مرداد، پ. 9 کد پستي: 4513674445 تلفن: 2221467  )0241(

ذكر
تهران،خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. 20، ط. 

اول غربي کد پستي: 1315853493 تلفن : 66468263

راز بارش
تهران، م. پاستور، خ. دانشگاه جنگ، سلیمانیه، پ.4 ، واحد 3  

تلفن: 66908161

زعفران
تهران، م.تجریش، سه راه دزاشیب، ابتداي خ.لواساني، پ.215، 

واحد 9  تلفن: 22753404-5

سامر
تهران، م.آرژانتین،خ.الوند، ک.برمك، پ.4، واحد 4

تلفن: 88671080

سرو ياسين
تهران،شهرک ولیعصر، خ. حیدري، خ. بهرامي، پ. 191، ط. دوم  

کد پستي: 1373978575 تلفن : 66240040 ، 66216349 

شاپرك طاليي
خراسان رضوي، مشهد،خ. سناباد، نبش سناباد 55، پ. 41 کد 

پستي: 91837-15397 تلفن : 8418744 )0511(

شركت انتشارات فني ايران
تهران، خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 24 

کد پستی: 1587736511 تلفن: 88505055، 88750447

شهر تاش
تهران، خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم خانی، پ. 6 کد 

پستی: 1576845716 تلفن: 88759906، 22297367

شهرقلم/ چکه
تهران،خ. سیدجمال الدین اسدآبادي، خ. جهان آرا، ک. 1/14، پ. 
1/42، ط. اول کد پستي: 1516714777 تلفن :  77181545-6 ، 

88022178 ، 77181547

صيانت
خراسان رضوی، مشهد خ.17 شهریور، بلوار شیرودی، شیرودی 

21، موسی بن جعفری، پ.11 کد پستی: 9167893793
تلفن: 3439243، 3428233 )0511(

طرح و اجراي كتاب
تهران،م. امام حسین )ع(، خ. شهید مدنی، خ. شهید قجاوند، پ. 

12، ط. اول کد پستی: 1997715913 تلفن: 77504787

فردين
تهران، تهرانپارس، استخر، بوستان 11 شرقی، مجتمع کاج، سرو 

5، بلوک E 4، طبقه سوم غربی کد پستی: 1655684563
تلفن: 77057301
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قدياني
خ.شهداي  رازي،  خ.فخر  دانشگاه،  مقابل  خ.انقالب،  تهران، 

ژاندارمري غربي، پ.90، کد پستي: 1314733861
تلفن: 66404410

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران،خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما کانون، 
پ. 22 و 24 کد پستي: 1511647416 تلفن :  88715545-8، 

88710661 ، 88962971

كعبه دل
قم، خ. 19 دي، ک. بیستم، فرعي اول، پ. 348 کد پستي: 

13146644137 تلفن : 7713667 )0251(

كيوان
تهران،خ. سیدجمال الدین اسدآبادي، نبش ک. سي و نهم، پ. 
347، ط . چهارم، واحد 7 کد پستي: 19876-19849 تلفن : 

88067880

لك لك
تهران،خ. شهید فیاض بخش، ضلع شمالي پارک شهر، شماره. 

1121 کد پستي: 11365-4187
تلفن : 66702001 ، 88317192-5 ، 66704553

مبتکران
پ.  نظری،  وحید  شهید  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  تهران،خ. 
59، واحد 4 کد پستی: 1314764961 تلفن: 66954390-2، 

61094123

مدرسه
تهران، نرسیده به پل کریمخان زند، ک.شهید حقیقت طلب، 

پ.8، کد پستي:1598857911
تلفن: 88924750، 88924752، 88800324

منظومه خرد
تهران،ولنجك، بلوار دانشجو، باالتر از م. یاسمن، نبش گلستان 

یکم کد پستي: 1984713356 تلفن:  93- 22420086

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران، سهروردي، چهارراه کیهان، ساختمان اورنگ، ط. اول، 

پ. 312، واحد 3 کد پستي: 1577665147
تلفن: 44302319 ، 88533326

نغمه نو انديش
تهران، م. رسالت، خ. شهید سلمان طرقي، ک. 162غربي، پ. 

18، ط. همکف تلفن: 22535464، 77277020، 77211116

نگارينه
تهران، م. هفت تیر، خ. بهار شیراز، خ. سلیمان خاطر، ک. نظامي، 

پ. 25 کد پستي: 1575635911
تلفن: 88310071، 88315051، 88828788

نواي مدرسه
تهران،خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، ط. دوم، 
واحد 5 کد پستي: 1583617618تلفن: 88820583، 88822845

نورالمبين
گنجینه  بهجت 2، مجتمع  ا...  خ.آیت  مشهد، چهارراه شهدا، 

کتاب، ط.منفي یك، پ.608 تلفن: 2237179 )0511(

نوشته/ كتابهاي خورشيد خانم
اصفهان، خ. فلسطین، ساختمان نوید، نشر نوشته کد پستي: 

8143984117 تلفن: 2226445، 2208610 )0311(

همشهري
ط.  آي تك،  برج   ،13 پ.  گلشهر،  بلوار  آفریقا،  بلوار  تهران، 
هفتم، واحد 64 کد پستي: 1915677376 تلفن: 22045340، 

22048980

هنر آبي
تهران، اتوبان همت، بلوار کامران کبیري طامه )شاهین شمالي(، 

خ.بهار، بلوار امام حسین )ع( شمالي، بن بست امید، پ.7
تلفن: 44610928-9

هيرمند
تهران،خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. دوازده فروردین و خ. 

فخررازي، پ. 204، ط. دوم کد پستي: 1314833365
تلفن : 66953076 ، 66953612 ، 66409787




