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 مقدمه 
این فهرستگان، حاوي گزیده اي از منابع آموزشي و تربیتي مناسب است كه در سال گذشته در دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي 
به عبارت دیگر  این منابع، شامل منابع مكتوب و  از  قابل توجهي  مورد بررسي قرار گرفته است. چنانكه دیده مي شود، بخش 
كتاب هاي آموزشي و تربیتي است. فهرست كامل كتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در كتابنامه هاي رشد دسته بندي 
و عرضه شده است كه نسخه هاي الكترونیكي این كتابنامه ها به صورت رایگان در وبگاه سامان كتاب قابل دستیابي و مطالعه است. 

براي دیدن این كتابنامه ها و منابع بیشتر، به وبگاه سامان كتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه كنید.

 چرا فهرستگان؟
تعداد  به  تربیتي مناسب است(  آموزشي و  از منابع  انتشار فهرستگان رشد )كه شامل گزیده اي  امكان  از سال ۱۳۹۵، بحمداهلل 
آموزشگاه هاي كشور میسر شده و در اختیار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار میرود با این فهرست گزیده، یافتن منابع 
آموزشي مورد نیاز به ویژه براي معلمان آسان تر از پیش باشد و پیامدهاي مثبت آن انشاءاهلل در آینده نزدیك آشكار شود. در این 
فهرستگان، خوشبختانه منابع آموزشي و تربیتي مكتوب و غیرمكتوب در یك جا و در كنار هم معرفي شده اند. طبعًا استفاده از منابع 
گوناگون و متنوع و خصوصًا قالب هایي مانند فیلم، انیمیشن، نرم افزار، وسایل و تجهیزات آموزشی و مجله، مي تواند كیفیت یادگیري 
را افزایش دهد. البته "جایگزین كردن كتاب هاي كمك درسي به جاي كتاب درسي" قطعًا كاري نادرست است و از آن ناپسندتر، 
"اجباري" كردن استفاده از منابع آموزشي و تربیتي و تحمیل هزینه هاي اضافي به خانواده هاست. هیچ گاه و در هیچ شرایطي نباید 

اصل اختیاري بودن استفاده از منابع آموزشي نادیده گرفته شود.

 مرجعي مطمئن براي معلم و خانواده ها
با توجه به تنوع و فراواني منابع از سویي و مشغله هاي زیاد مربیان، وجود این فهرستگان، كه در آن منابع آموزشي و تربیتي جدید 
بررسي و مناسب ترین آنها معرفي شده، حقیقتًا غنیمتي بزرگ است. بیش از 200 تن از معلمان و كارشناسان با تجربه و مؤلفان و 
برنامه ریزان آشنا با برنامه هاي آموزشي و تربیتی این منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جمیع جهات، آن ها را از بین بیش از 
۵000 منبع، براي دانش آموزان یا همكاران خود مناسب تشخیص داده اند. طبیعي است كه یك معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، 
منابع بسیار كمتري را مي تواند بررسي و با هم مقایسه كند. البته انتخاب نهایي از بین همین منابع معرفي شده نیز بر عهده معلم 

و شوراي معلمان مدرسه است.
از سوی دیگر با عنایت به اجرای طرح جدید "عید و داستان" از نوروز امسال، كتاب های داستانی معرفی شده در این مجموعه 
می تواند مرجعی برای انتخاب و معرفی كتاب های داستانی مناسب برای خانواده ها و دانش آموزان باشد. در انتخاب این داستان ها 
به تناسب آن ها با سن مخاطب، زبان معیار و نكات تربیتی و فرهنگی آن ها توجه شده است. بدیهی است، همان گونه كه گفته شد، 
خرید این كتاب ها از سوی دانش آموزان و خانواده ها كاماًل اختیاری است؛ ضمن آنكه معلمان و مدیران محترم می توانند با توجه به 

امكانات مدرسه، به پیشنهاد تهیۀ آن ها برای كتاب خانۀ مدرسه و امانت دادن آن ها به دانش آموزان نیز بیندیشند.
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 منابع آموزشی مناسب را از كجا تهیه 
كنیم؟

در معرفي هر یك از محصوالت نام ناشر یا سازنده 
تهیه  براي  است.  شده  آورده  آموزشي  محصول 
منابع مي توان با مراجعه به انتهاي فهرستگان، با 

ناشر یا تولید كنندگان آن ها تماس گرفت.

 درباره این فهرستگان
در فهرستگاني كه پیشرو دارید تعداد ۱۵6 عنوان 
كتاب آموزشي و تربیتي و ۳2 عنوان منبع آموزشي 
غیر مكتوب معرفي شده است. كتاب هاي معرفي 
شده براي نخستین بار در سال ۱۳۹6 یا یك سال 
كتاب   ۱۱۹4 بین  از  و  شده اند  منتشر  آن  از  قبل 
كتاب هاي  از  همچنین  شده اند.  گزیده  مناسب 
 ۳4 و  كمك آموزشي  عنوان   ۱۱۳ شده،  معرفي 

عنوان داستاني است.

 شیوه تنظیم اطالعات
اساس  بر  فهرستگان،  این  در  شده  معرفي  منابع 
گرفته  صورت  الفبا  حروف  ترتیب  به  و  موضوع، 

است. در معرفي منابع، چكیده اي از محتوا یا اطالعاتي دربارۀ آن ها داده شده است. در پایان هر فهرستگان نیز نمایه هایي تنظیم 
شده است كه یافتن منبع مورد نیاز را براي خوانندگان آسان مي كنند. شماره هایي كه در این بخش آورده شده است، ناظر به شماره 

ردیف منابع در فهرستگان است.

 همكاران ما در این فهرستگان
چنانكه گفته شد كارشناسان و ارزیابان بسیاري در ارزیابي منابع آموزشي با ما همكاري میكنند. در این بخش نام همكاران به 

تفكیك موضوع آورده شده است:
 تربیت بدني: طیبه ارشاد

 تفكر و پژوهش: محمدحسن حسیني، میترا دانشور
 جنبي سرگرمي: طاهره خردور،كبري مالمیر

 داستان: نرگس افروز، محمدحسن حسیني، محمدرضا شمس، مهري ماهوتي، ناصر نادري
 رایانه: مریم آزادي، شادي امینیان، شهناز امین، مرتضي سلطاني همایون، زهرا سلیمي زاده، محمدرضا شكرریز، الهام مهرآمیز

 ریاضي: مهدي ایزدي، سپیده چمن آرا، خسرو داودي، زهرا شامانیان، سمیه سادات میرمعیني
 شعر: حسین احمدي، محمدحسن حسیني، مهري ماهوتي

 علوم تجربي: مریم انصاري، ناهید بریري، سحر حبیبي، حسن حذرخاني، صدیقه رستما، زهرا شامانیان، بتول فرنوش، نرگس      
قرائیان، سعید كفایتي، فروغ مزارعي

 علوم تربیتي: روفیا دهقان منشادي، سیدامیر رون، علیرضا غالمي
 فارسي: معصومه خدایاري، مرجان سجودي، عبدالرحمن صفارپور، حسین قاسم پور مقدم، نسرین قلي زاده، سكینه قلیچ خانلو، 

معصومه لشگري، اكرم السادات موسوي
 فیلم: نفیسه فرشته حكمت، وحید گلستان، مهدي مختاري، سید امیر هاشمي

 قرآن: رضا نباتي

آشنایی با منابع بیشتر
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و تربیتی 
در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و معرفی می شود.

برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این نشان ها مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانه كنترل كیفیت منابع مكتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانه كنترل كیفیت منابع غیر مكتوب:
http://standard.roshd.ir



5 دوره آموزش ابتدایی )۳(

 كار و فناوري: معصومه نوروزي
 مطالعات اجتماعي: ناهید فالحیان، حوري قاهري، سوسن نوروزي

 مهارت زندگي: سعید راصد، علیرضا متولي
 هدیه هاي آسمان: یاسین شكراني، سید سجاد طباطبایي نژاد

 هنر: مرضیه پناهیان پور، پریسا كرمي، عالءالدین كیاالشكي، رضا مهدوي

 راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یك كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات به ما مي گوید كه كتاب چه 
محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غیر مكتوب، به جاي ناشر )تولید كننده( به جاي سال نشر 

)سال ساخت( و به جاي چكیده )معرفي( آورده شده است.

دنیای زیر دریا شگفت انگیز است، به خصوص وقتی با تخیالت بچه ها آمیخته شود. كتاب حاضر داستانی است كاماًل تخیلی 
و فانتزی از شگفتی ها و عجایب زیر آب. نویسنده سوار بر قطار تخیالت، با ذكر ماجراهایی، اسب دریایی، عروس دریایی، 
ستارۀ دریایی، بادكنك ماهی، كوسه، گربه ماهی، هشت پا، خرگوش دریایی، و گاو دریایی را به مخاطب معرفی می كند و در 

عین حال داستانی تخیلی از این موجودات و از دنیای زیر دریا ارائه می دهد.

چكیده

 
ایبد، طاهره

مؤلف

 تهران: كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان، ۱۳۹6

 محل نشر: ناشر، سال نشر

عجیب و عجیب های 
ته دریا

 نام كتاب

64 ص.

مجموع صفحات 

خشتی

قطع كتاب

66

شمارة مدخل

حیوانات دریایی، خلیج فارس، 
داستان های تخیلی

كلمات كلیدی

سوم، چهارم، پنجم، 
ششم

پایه تحصیلی

دانش آموز

مخاطب

نام مجموعه

--

برای بیان دیدگاه های خود درباره این فهرستگان، به نشانی تهران، خیابان كریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره 2۷0، 
ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مكاتبه 

فرمایید یا با شماره تلفن: 88۳060۷۱ )02۱( تماس حاصل فرمایید.
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1. رمضانی، احسان/ رمضانی، علی رضا. همراه با علم، همگام با دانشمندان: توماس ادیسون. تهران: کتاب تارا. 1396. 
48ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: سرگذشتنامه، دانشمندان، اختراعات علمی 

نثری  با  رو  پیش  کتاب  بوده اند.  فراوانی  پیشرفت های  عامل  اختراعات خود  با  علم  بزرگان  و  دانشمندان  چکیده: 
ساده و روان می کوشد مهم ترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیت هایی را که در قالب اختراع، اکتشاف و نظریه 
از تولد و دوران کودکی، تا  ارائه داده اند مطرح کند. در این جلد، داستان زندگی توماس ادیسون بیان شده است؛ 
اخراج از مدرسه، روزنامه فروشی در قطار، اختراع، ازدواج، ابتکار او برای موسیقی، اختراع المپ، فیلم های بی صدا و 

گام های پایانی و مرگ.

2. رمضانی، احسان/ رمضانی، علی رضا. همراه با علم، همگام با دانشمندان: گالیله. تهران: کتاب تارا. 1396. 40ص. 
رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: سرگذشتنامه، دانشمندان، اختراعات علمی 

چکیده: دانشمندان و بزرگان علم در دوره های گوناگون تاریخی، با اختراعات خود عامل، پیشرفت های فراوانی بوده 
اند. کتاب پیش رو از مجموعۀ »همراه با علم، همگام با دانشمندان« می کوشد مهم ترین زوایای زندگی دانشمندان 
و فعالیت هایی را که در قالب اختراع، اکتشاف و نظریه ارائه داده اند مطرح کند. در این جلد، زندگی گالیله از تولد، 
مدرسه رفتن تا ترک دانشگاه و استادی دانشگاه پیزا، کشف قانون حرکت، ازدواج، عالقه به نجوم و خشم پاپ نسبت 

به او، حبس خانگی این دانشمند و پایان زندگی او بیان شده  است.

3. رمضانی، احسان/ رمضانی، علی رضا. همراه با علم، همگام با دانشمندان: لویی پاستور. تهران: کتاب تارا. 1396. 
48ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: سرگذشتنامه، دانشمندان، زندگی نامه ها 

چکیده: بسیاری از دانشمندان از خانواده های فقیر یا متوسط جامعه برخاسته اند. کتاب پیش رو از مجموعۀ »همراه 
با علم، همگام با دانشمندان« به شرح زندگی یکی از این دانشمندان و چگونگی کشف واکسن توسط او می پردازد. در 
این جلد، زندگی لویی پاستور از تولد در خانواده ای فقیر، تا تحصیل، اولین اکتشاف، ازدواج، تخمیر و راز آن، نظریۀ 

میکروبی بودن، واکسن هاری، و بازتاب کشفیات او در جهان و در نهایت پایان زندگی این نابغه بیان شده  است.

4. پیشگاهی، الهه. بازی های محلی نظرآباد. نظرآباد: رهام اندیشه. 1395. 134ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: بازی و سرگرمی ، ایران، آداب و رسوم 

چکیده: بازی های محلی و بومی، در بین هر قوم و ملتی، عالوه بر داشتن ویژگی های سرگرم کنندگی بازی، نمایانگر 
آداب و فرهنگ آن جامعه نیز هستند. کتاب حاضر شامل بازی هایی از شهرستان نظر آباد است که شاید بعضی از آن ها 
رهاورد مهاجرت مردمان به این سرزمین نیز بوده اند بیش از 80 بازی در این کتاب آمده است که بعضی عبارت اند 

از:علی زنجیر باف، منجوق بازی، نون بیار کباب ببر، وسطی، من اومدم جرجر، شیطان چاله و کشتی عروسی.

تاریخ علم

تربیت بدنی
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5. قائدیان، سمانه/ نیکومنش، ابراهیم. حیاط پویا: طراحی بازی ها و مهارت ها در حیاط مدرسه. قم: سلسله. 
1396. 96ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: بازی های آموزشی، ورزش، مهارت، جنبه های مذهبی 

چکیده: طرح ملی »حیاط پویا«و مدیریت صحیح زنگ تفریح، به منظور استفادۀ بهینه از فضای آموزشگاه برای بازی 
و تفریح، به هدفمندی ساعت درس تربیت بدنی و بهبود مهارت های جسمی دانش آموزان نیز کمک می کند. کتاب 
حاضر شامل مجموعه ای از بازی هایی است که می توان در حیاط مدرسه اجرا کرد. فصل های »مهارت های مقدماتی، 
مهارت های پیشرفته، مهارت های توپی، تمرین های ایستگاهی و مشخصات پنج زمین ورزشی« این مهارت ها را به 

مخاطب می آموزند.

6. باپتیست، بارون. یوگا با بچه ها. مونا قائمی. تهران: گام. 1396. 48ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم 
کلمات کلیدی: ورزش، رشد جسمی 

حاضر  کتاب  سالمتی.  نهایت  در  و  آرامش  کسب  و  ذهن  پرورش  منظور  به  است  باستانی  ورزشی  یوگا  چکیده: 
می کوشد کودکان را با تمرین های ابتدایی یوگا آشنا سازد. انواع حالت ها مثل حالت ماهی، هواپیما، پل و خیش، 
همراه با مثال هایی کودکانه به مخاطب آموزش داده می شوند. حرکت های ساده و ایجاد عادت های صحیح در کودکان 

به آ ن ها می آموزد سالمت خود را جدی بگیرند.

7. اکبری، احمد/ جهانی، رضا. آموزش رفتار اخالقی و خودشناسی در کالس )p4c(. تربت حیدریه: چشم انداز 
قطب. 1395. 126ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: آموزش اخالق، رفتار، فلسفه 

چکیده: موضوع »فلسفه برای کودکان« چند سالی است که در برنامه های تربیتی گنجانده شده و بسیاری برای 
آموزش آن می کوشند. آموزش تفکر در سرفصل این طرح قرار دارد. این کتاب، با معرفی دانشمندانی چون سقراط، 
افالطون، ارسطو، کانت، دکارت و دیویی، پیشینۀ آموزش تفکر را مطرح می کند و دربارۀ سنت ایرانی تفکر توضیحاتی 
با محتوای فلسفی، تربیت  می دهد. سپس به آموزش اخالق به کمک داستان های فلسفی می پردازد. داستان هایی 
عقالنی، اخالق به عنوان یکی از مسائل اساسی فلسفه، وجدان و احکام فلسفی از زیر موضوعات این فصل هستند. در 

فصل سوم نمونه داستان هایی برای خویشتن شناسی و آموزش رفتار اخالقی آمده اند.

تهران: مؤسسه  بازی و فراغت به مثابه خالقیت و معنویت )چگونه جدی نباشیم!(.  کریمی، عبدالعظیم.   .8
فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 156ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: اوقات فراغت، جنبه های مذهبی، اسالم، خالقیت، بازی و سرگرمی  

ارادی و جدی شدن، از جوشش خالقانه  چکیده: بازی کنشی است خودانگیخته، ارتجالی و درون زا که به محض 
باز می ایستد. خالقیت نیز کنشی است ذاتاً بازی گونه که به محض ارادی و جدی شدن، از کنش ورزی تمام عیار باز 
می ماند. نویسندۀ کتاب حاضر با این بینش و توضیح دربارۀ بازی، می خواهد به مخاطب بیاموزد که وجود انسان تنها 
در حالت بازی و فراغت به همه چیز و همه  سو گشوده می شود و انسان تنها در این حالت به هدف زندگی ناب که 
خود بودِن خود است می رسد.از این رو، در سرفصل های بازی و فراغت به مثابه عبادت و معنویت، خودیابی و رهایی، 
خودبودگی و گشودگی محض، خویش گستری و خودبودگی و یگانگی، توضیحاتی دربارۀ بازی و چگونگی آن می دهد.

تربیت بدنی

تفكر و پژوهش
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9. کم، فیلیپ. راهنمای کالسی فلسفه برای کودکان سال های اول دوره ابتدایی: فلسفه ورزی با کتاب های 
تصویری. فرزانه شهرتاش. تهران: شهرتاش. 1396. 160ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: ابتدایی، فلسفه کودک 

با  داستان  تعدادی  کتاب،  این  در  ببینیم.  را  چیزها  زیرین  الیه های  می کند  تشوق  را  ما  چکیده: فلسفه ورزی 
چهار  در  کتاب  آمده است.  دانش آموزان  با  فلسفه ورزی  هنگام  آن ها  از  استفاده  چگونگی  و  فلسفی،  درون مایه های 
بخش تنظیم شده است. بخش اول اطالعاتی دربارۀ استفاده از کتاب های داستان به مخاطب می دهد. در بخش دوم 
12 داستان و فعالیت های مربوط به آن ها آمده و بخش سوم دو مجموعه فعالیت مهم را دربرگرفته  است که در هر 
داستان باید به کارگرفته شوند. بخش آخر نیز فهرستی از درون مایه ها و مهارت ها به معلم می دهد تا بتوانند کتاب 

مناسب دانش آموز خود را انتخاب کنند.

10. یوشی تکه، شینسوکه. فیلسوف کوچک: شاید سیب باشد. رضی هیرمندی. تهران: افق. 1396. 36ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم 
کلمات کلیدی: تفکر خالق، خالقیت 

»فیلسوف  کتاب های  مجموعه  می کنند.  سؤال  و  می بینند  را  اطراف  دنیای  آدم بزرگ ها  از  بهتر  کودکان  چکیده: 
کوچک«، به کمک داستان، به دنبال تقویت روحیۀ پرسشگری و رشد تفکر خالق در کودکان است. کتاب حاضر 
داستان کودکی است که با دیدن یک سیب، فکرهای خالق و خیاالت بسیاری در ذهنش شکل می گیرند. این فکرها 

به تقویت نیروی خالقیت و هوش کمک می کنند.

به همراه  برای کودکان  برنامه فلسفه  ماجراهای ساینا:  یادگیرنده:  قائدی. مدارس  سلطانی، سحر/ یحیی   .11
راهنمای آموزشی تسهیل گران ویژه پایه های سوم و چهارم دبستان. تهران: مرآت. 1396. 120ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: فلسفه، راهنمای آموزشی، کودکان 

چکیده: آموزش فلسفه به کودکان یکی از دغدغه های امروزی متولیان آموزش است. هدف نویسندۀ کتاب حاضر 
طرح برنامۀ فلسفه برای کودکان است. در واقع، کتاب ماجرای کودکی است که سؤال های فلسفی دارد و راهنما، 
یعنی مربی یا تسهیل گر، به روش صحیح و فلسفی به او کمک می کند تا جواب سؤال هایش را بیابد. الزامات کالس 
و تسهیل گر همه در مقدمه ذکر شده اند و نویسنده قدم به قدم با تسهیل گر همراه می شود تا دانش آموز را به فلسفی 

اندیشیدن عادت و به سؤال هایش جواب دهد.

12. پورطاهریان، معصومه. بازی با ابزارهای ساده: بازی های چوب/ بازی های سنگ/ بازی های طناب. تهران: شهر 
قلم. 1395. -. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: بازی و سرگرمی  

به  تنها چندسالی می شود که  امروزی  اسباب بازی های  اما  دارد،  بشر قدمت  اندازۀ عمر  به  بازی کودکانه  چکیده: 
بازی ها راه یافته اند. مجموعۀ سه جلدی حاضر، با نگاهی به گذشته، می کوشد بازی هایی را که در طبیعت و با وسایل 
در دسترس طبیعت انجام می گرفته اند، به مخاطب معرفی کند. کودک می تواند عین بازی را انجام دهد یا با الهام از 
گفته های نویسنده و شرایط خود، بازی جدیدی خلق کند. هر جلد به بازی  با یک ابزار اختصاص دارد. »طناب، چوب 

و سنگ« ابرازی هستند که در هر جلد چندین بازی با آن ها پیشنهاد شده است.

تفكر و پژوهش

جنبی و سرگرمی
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13. گوتری، جکی/ پرستون، تیم. قدرت ذهن. مجید عمیق. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 
52ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: سرگرمی های آموزشی، هوش، معما 

چکیده: اگر ذهن را فعال نگه داریم، توانایی های ذهنی ما نیز تقویت می شود. در سایۀ تمرین ذهنی و پرورش ذهن، 
سلول های مغز آمادگی بیشتری برای یافتن پاسخ چیستان پیدا می کنند. کتاب حاضر شامل چیستان ها و معماهایی 
است در چهار دسته شامل تقویت قدرت حافظه، خالقیت، برهان و نوآوری و تفکر منطقی. در هر بخش پرسش ها 

درجه بندی شده و از ساده به مشکل ارائه شده اند.

14. حاجی عموشا، افسانه…]ودیگران[. معماهای دیدنی. مشهد: مناجات. 1396. 112ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: سرگرمی های آموزشی، معما، یادگیری 

چکیده: ضعف در حوزۀ ادراک دیداری یکی از عوامل اختالل یادگیری است. کتاب حاضر با توجه به این موضوع 
کوشیده است تمرین هایی برای تقویت ادراک دیداری، تطبیق عالئم، حافظۀ دیداری، تشخیص شکل از زمینه، اکمال 
دیداری، توالی دیداری و تمییز دیداری به دانش آموز بدهد. تمرین ها کاماًل تصویری هستند و نیازی به داشتن سواد 

خواندن و نوشتن ندارند.

15. برچر، اروین. معماهای شگفت انگیز علمی. مجید عمیق. تهران: پیام آزادی. 1396. 54ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: معما، پرسش ها و پاسخ ها، سرگرمی های آموزشی 

چکیده: در زندگی روزمرۀ ما سؤال های زیادی وجود دارند که گاهی در اثر تکرار و عادت به آن ها، به راحتی از 
کنارشان رد می شویم. کتاب حاضر مجموعه ای از چنین سؤال هایی را گردآورده است و با بیان داستانی و تصویرهای 

رنگی آن ها را به گونه ای مطرح کرده است که مخاطب را به فکر فرو برد تا به جواب بیندیشد.

16. بارتل، الیسون. 101 بازی برای آرام سازی کودکان، یافتن صلح و آرامش در میان جمع. سید علی دربانی، 
مریم رنجبر. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 120ص. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: تفریحات سالم، بازی و سرگرمی ، اوقات فراغت 

چکیده: کودکان در میان برنامه های شلوغ درسی و تکالیف مدرسه، به بازی و فعالیت هایی برای آزاد سازی تنش و 
آرامش نیز احتیاج دارند. کتاب حاضر شامل تعداد زیادی بازی است که به ویژه برای آغاز کالس مفیدند و به تمرکز 
برای یادگیری کمک می کنند. مشارکت معلم در بازی ها شور و نشاط آن ها را نیز افزایش می دهد. فعالیت های کتاب 
براساس تعداد افراد مورد نیاز، گروه سنی، وسایل الزم، محل بازی)فضای باز یا اتاق و کالس(، نیاز به موسیقی و نیز 

تماس فیزیکی مشخص شده اند تا مربی بتواند بازی متناسب با شرایط را انتخاب و اجرا کند.

جنبی و سرگرمی
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17. قاسم  نیا، شکوه. کوتی کوتوله: آش خاله/ خانه خاله/ غول خاله و... تهران: شهر قلم. 1395. 5ج. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داستان های تخیلی، داستان  کوتاه 

چکیده: مجموعه پنج جلدی »کوتی کوتوله« درباره غول کوچولویی است که با بقیه غول ها فرق دارد. او می خواهد 
ماجراهای  شامل  مجموعه  این  جلد  پنج  می رسد.  خاله پیرزن  خانه  به  و  کند  پیدا  خوردن  برای  خوشمزه ای  آدم 
خاله پیرزن و غول کوچولو است که »کوتی کوتوله« نام دارد. »خانه خاله«، »غول خاله«، » نقشه خاله« و »آش خاله«، 

»همسايه خاله« عنوان هاي ديگر اين مجموعه هستند.

18. ابراهیمی، نادر. یادگارهای نادر ابراهیمی: آن شب که تا سحر. تهران: شهر قلم. 1395. 16ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داستان های عرفانی، ادبیات کهن، کودک و نوجوان 

در  پیش  سال ها  می شود.  روایت  بسطامی«  بایزید  عیسی  بن  »طیفور  زندگی  از  گوشه ای  کتاب،  این  در  چکیده: 
شهر بسطام، دانشمندی زندگی می کرد به نام »بایزید بسطامی« که بسیار عادل بود. زمانی مدیر مدرسه ای در شهر 
نیشابور، از بایزید دعوت کرد تا به آنجا سفر کند و علت محبوبیت خود را آشکار سازد. بایزید به نیشابور و به آن 

مدرسه رفت و راز به دست آوردن عزت و احترامش را برای دانش آموزان، مدیران و آموزگاران بیان کرد.

19. جام شیر، منصور. اتوبوس. تهران: نگارینه. 1396. 132ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داستان های کوتاه، نوجوانان، ارزش های اخالقی، ارزش های اجتماعی 

چکیده: کتاب مجموعه داستان های کوتاهی است، از خاطرات نوجوانی نویسنده که ارزش های اخالقی را یادآوری 
می کند. »چشم بصیرت«، »اشتباه«، »حرص«، »مهربانی« و »تلخ زبانی« نام بعضی از این داستان هاست. داستان 
»اشتباه« به این نکته اخالقی اشاره می کند که هرگز نباید از روی ظاهر آدم ها، درباره آن ها قضاوت کرد و داستان 
»تلخ زبانی« درباره آدمی است که همه را با حرف هایش ناراحت می کند و هیچ کس از زبان او در امان نیست تا اینکه 

روزی نتیجه نیش زبانش را می بیند.

20. اکبرپور، احمد. ازدواج با خورشید. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1396. 32ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داستان  کوتاه، داستان های تخیلی، داستان های حیوانات 

چکیده: در این کتاب داستان موشی به نام »دندان سوزنی« روایت می شود که به گمان خودش خوش تیپ ترین 
موش دنیاست. موش های زیادی دلشان می خواهد که با او ازدواج کنند، اما دندان موشی دنبال قوی ترین موجود 
دنیاست. دندان موشی ابتدا به سراغ خورشید، سپس سراغ ابر و ... می رود و سرانجام متوجه می شود که یک موش از 

همه آن هایی که دندان سوزنی به سراغشان رفته قوی تر است. پس با یک موش ازدواج می کند.

داستان
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21. احمدی، احمدرضا. اسب و سیب و بهار. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1395. 32ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داستان کوتاه، داستان های تخیلی 

چکیده: این داستان روایت تنهایی اسب و سیب است. اسب از گله دور افتاده و سیب تنها بر شاخه مانده است. سیب 
بر یال اسب می افتد و مدتی همه جا همراه اسب است؛ اما سیب داخل جویبار می افتد و باز هر دو تنها می شوند تا 
اینکه پسرکی سیب را پیدا می کند و با گردن بندی آن را به گردن اسب می بندد. از آن به بعد، آن ها همیشه با هم 

هستند. بهار از راه می رسد و... .

22. ول ف ل ، اورس وال. باغ یوشی. کمال بهروزکیا. تهران: شرکت انتشارات ویژه نشر. 1395. 88ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های کوتاه، نوجوانان 

او پسری  نام »یوشی« است.  به  کتاب هشت داستان کوتاه دارد. قهرمان تمام داستان ها، پسری کوچک  چکیده: 
بازیگوش است که رؤیایی بزرگ در سر دارد؛ رؤیای خریدن یک باغ، تمام آرزوی اوست و به همین دلیل هیچ چیزی 
برای یوشی به اندازه طبیعت جذابیت ندارد. یکی از این داستان ها، »باغ غریبه ها« نام دارد که روایتگر رؤیاهای این 

پسربچه است.

23. اکرمی، جمال الدین. قصه های قانون جنگل: ببر بنگال و کانگوروی بچه به بغل/ تیغ تیغو و تمثال مبارک 
شیرخان/ شیرخان و خورشت کلم و... تهران: پیدایش. 1396. 5ج. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داستان های حیوانات، داستان های تخیلی 

چکیده: این مجموعه پنج جلدی، شامل داستان هایی است که در جنگل اتفاق می افتد. زندگی در جنگل هم مقررات 
خاص خودش را دارد؛ مقرراتی که از قانون جنگل پیروی می کند. در جنگل تنها قدرتمند بودن کافی نیست، باید 
عقل و آگاهی ات را به کار بگیری و... . هر کتاب چند قصه دارد که گاهی تلخ و گاهی شیرین هستند. »ببر بنگال و 

کانگوروی بچه به بغل«، »تیغ تیغو و تمثال مبارک شیرخان«، »شیرخان و خورشت کلم« و... نام این کتاب هاست.

24. فیض آبادی، ابوالقاسم. سفرهای شگفت به گذشته تاریخ: تبرزین نادر. تهران: نخستین. 1396. 96ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: تاریخ ایران، سرگذشت نامه ها، داستان کودک و نوجوان 

چکیده: این کتاب جلد اول از این مجموعه است که با هدف آشنایی با بزرگان و نام آوران ایران نگاشته شده است. 
»داری« و »ناری« خواهر و برادری هستند که در هر سفر خود با یکی از این نام آوران آشنا می شوند. در این سفر، 
آن ها به دیدار »نادرشاه« می روند. نادر با تمام فداکاری ها و از خودگذشتگی ها، بدون چشمداشت به پادشاهی، سعی 
کرد حکومت صفوی را سر و سامان دهد؛ اما به دلیل اصرار مردم و بزرگان، به رهبری و پادشاهی اش، مردم را در 

دشت بزرگی جمع کرد و از آن ها خواست که اگر او را الیق پادشاهی می دانند، تاج را بر سرش بگذارند.

داستان
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25. کالسن، جان. سه کتاب سه کاله: چرا از من می پرسی؟. مریم بنایی. تهران: پرتقال. 1396. 36ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان 

چکیده: خرسی یک کاله قرمز نوک تیز بامزه داشت، اما آن را گم کرده بود. به هر کس می رسید سراغ کالهش را 
از او می گرفت. یک لحظه با خودش فکر کرد: چقدر کالهی که دوستش بر سر خود گذاشته آشنا به نظر می رسد... .

26. نادری،  ناصر. قصه های بهشتی: حضرت یوسف  علیه السالم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 
52ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات دینی، پیامبران، داستان کوتاه 

چکیده: کتاب، داستان حضرت یوسف را از تولد تا زمانی که به پیامبری می رسد، بازگو می کند. داستان، حسادت 
برادران یوسف را روایت می کند و گذشتی که یوسف نسبت به برادران خود دارد. عزت نفس و ایمان یوسف در برابر 

زلیخا، ملکه مصر، از دیگر نکات اخالقی مطرح شده است.

27. فدایی حسین، حسین. کتاب ماسک: خرگوش باهوش و دو قّصه نمایشی دیگر از کلیله  و دمنه. تهران: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 68ص. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، فرهنگ عامه، کودکان، نمایشنامه ها 

باهوش«،  نمایشنامه است. »خرگوش  قالب  از کتاب »کلیله و دمنه«، در  این کتاب دربردارنده سه قصه  چکیده: 
»چشمه ماه« و »حیله روباه« نام این داستان هاست. داستان »خرگوش باهوش« درباره خرگوشی است که تمام تالش 
خود را می کند تا بتواند بهترین راه حل را برای انجام کارهایش بیابد. در پایان هر نمایشنامه، صفحه ای برای راهنمایی 
خواننده در نظر گرفته شده است که شامل خالصه ای از داستان برای آشنایی کودکان با قصه اصلی است. مطالعه این 
داستان ها، مهارت و تسلط در خواندن و خالقیت نمایشی کودکان را افزایش می دهد. همچنین صورتک هایی همراه 

کتاب ارائه شده است که مطالعه کتاب را برای کودکان جذاب می کند.

28. خیریه، راشین. دو طوطی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 38ص. بیاضی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، اقتباس ها، افسانه، ادبیات کالسیک 

چکیده: این داستان که از مثنوی معنوی اقتباس شده، همان داستان طوطی و بازرگان است که با اندکی تفاوت 
بازآفرینی شده است. طوطی بازرگان با شنیدن عکس العمل دوستانش می میرد و بعد از باز شدن در قفس به پرواز 
در می آید. بازرگان اجازه می دهد که طوطی آزادانه در باغ او زندگی کند. بعد از مدتی طوطی به همراه طوطی دیگری 

نزد بازرگان باز می گردد و حاال بازرگان دو طوطی زیبا دارد.

داستان
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29. ژوبرت، کلر. یک داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: آش آشتی کنان/ راز پاپاپا/ مسابقه کوفته پزی و... تهران: 
به نشر. 1395. 8ج. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داستان های حیوانات، داستان های تخیلی 

یکی  نویسنده سعی می کند  آن ها  در  که  تخیلی هستند  داستان هایی  این مجموعه هشت جلدی شامل  چکیده: 
پاپاپا«، »مسابقه کوفته پزی«، »آش  از مفاهیم قرآنی را برای بچه ها به تصویر بکشد و آن را ملموس تر کند. »راز 
این  نام  امانتي«،  »کیک  طور!«،  این  »که  خبر«،  چه  »تازه  »شلوپي«،  قرمز«،  سیب  »ماجراهای  آشتی کنان«، 

کتاب هاست. راستگویی، صلح و آشتی، نیکی کردن، بخشندگی و... موضوع این داستان های کوتاه است.

30. هنلن، ابی. رالف قصه می نویسد. احمد تصویری. تهران: پرتقال. 1396. 36ص. بیاضی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان  کوتاه، خالقیت 

چکیده: »رالف« می خواهد قصه بنویسد؛ ولی هیچ فکری به ذهنش نمی رسد؛ چون برای او هیچ اتفاق جالبی رخ 
نمی دهد. رالف همه جا را به دنبال قصه می گردد، حتی زیر میز؛ اما خبری از قصه نیست تا اینکه متوجه می شود 
می تواند از دیگران کمک بگیرد و درباره هر چیزی بنویسد؛ حتی صبحانه ای که می خورد. سرانجام اولین داستان رالف 

شکل می گیرد و بعد از آن پشت سر هم قصه می نویسد.

31. قاسم زاده عقیانی، نجمه. زرد نخودی سبز کشمشی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1395. 
112ص. بیاضی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشنامه ها، ادبیات کودکان 

چکیده: این نمایش نامه برای کودکان نوشته شده است و درباره پیرزن و پیرمردی است که فرزندی ندارند. پیرزن 
در انتظار اتفاقات خوب است و آرزو می کند که خواب هایش تعبیر شود. یک روز پیرزن در میان خوشه انگور دانه 
کشمشی می بیند. کشمش به دختری با لباس سبز تبدیل می شود و پیرزن را مادر صدا کرده و اصرار می کند که 

غذای پدرش را به مزرعه ببرد؛ اما در راه گم می شود و... .

32. فتاحی، حسین. قطره و دریا: سلمان فارسی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 44ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: سرگذشت نامه ها، پیامبران، اسالم، داستان های مذهبی 

چکیده: روزبه دو سال بود که کنار راهب پیر زندگي مي کرد و دراین مدت به جز درستي چیز دیگري از او ندیده 
بود. چند روزي بود که پیرمرد راهب مریض بود و روزبه مي دانست که مدت زیادي از عمر او باقي نمانده است. پیرمرد 
هنگام مرگ او را به دنبال پیدا کردن آخرین پیامبر خدا فرستاد و سه نشانه از این پیامبر را به او گفت. روزبه بعد از 
به خاک سپردن پیرمرد با کارواني که به حجاز مي رفت راهي شد اما رئیس کاروان او را فروخت. آیا روزبه مي تواند 

آخرین پیامبر خدا راببیند؟

داستان
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33. حسن زاده، فرهاد. شام سرد شد کوتی کوتی: قصه های کوتی کوتی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان .1396. 44ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: داستان های حیوانات، داستان کوتاه 

چکیده: »کوتی کوتی« یک هزارپا است. یک هزارپا با هزار تا پا. یعنی او باید هزار تا کفش داشته باشد و هزار تا 
جوراب. تازه او در حمام باید هر هزار تا پایش را سنگ پا بزند. او وقتی آخرین جفت کفش هایش را می گیرد، اولین 
جفتی که گرفته است، پایش را می زند. چون قرار است هر ماه فقط یک جفت کفش بخرد و حاال او چند ماهی 
بزرگ تر شده است. او وقتی برای پا درد به دکتر می رود باید به دفترچه اش نگاه کند تا شمارۀ پایی را که درد می کند 

دقیقأ بگوید. یک لحظه صبر کنید، انگار یک لنگه کفش کوتی کوتی هم گم شده است. کسی آن را ندیده؟

34. کالوس مایر، جسی. لطفأ این کتاب را باز کن!. میترا جهرمی. تهران: پرتقال. 1396. 34ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان 

چکیده: دوست دارید کتاب بخوانید؟ کتاب ها ما را به دنیای آدم های رنگی می برند، به ماجراهای جالب و هیجان انگیز. 
وقتی یک کتاب را باز می کنید چه می بینید؟ یک قصه؟ شخصیت های دوست داشتنی؟ عکس های جذاب؟ تمام این ها 
به اضافه اتفاقات دیگر. این کتاب را که باز کنید یک کتاب دیگر پیدا می کنید. بعد یکی دیگر و دوباره یک کتاب 

دیگر. حاال شما یک عالمه کتاب دارید.

35. پائولی، لورنز. مراقبم باش!. نگین کتال. تهران: مبتکران. 1396. 32ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: داستان های تخیلی، رنگ آمیزی، نقاشی 

چکیده: »یوری« یک پسر بچه است. او روزی آقای »اشنیپل« را می بیند و از او می پرسد: فکر می کنی به اندازۀ کافی 
بزرگ شده ام که بتوانم از خودم مراقبت کنم؟ اما آقای اشنیپل از بچه  داری چیز زیادی نمی داند. برای همین یوری 
به او پیشنهاد می کند تا هر زمان که الزم بود، آقای اشنیپل از او مراقبت کند. مراقبت از یک بچه چگونه است؟ باید 
فقط به او گفت این کار را نکن یا این کار خطرناک است؟ با آقای اشنیپل و یوری همراه باشید. شاید شما متوجه 
شوید آقای اشنیپل از یوری مراقبت می کند یا یوری از آقای اشنیپل. تصاویر این کتاب به شکل نقاشی با مداد هستند. 

حتی گاهی رنگ ها نیز از خط بیرون زده اند.

36. گارتن، سم. شنگ و شنگبان: من شنگم!. آرزو قلی زاده. تهران: پرتقال. 1396. 32ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان  کوتاه، داستان های تخیلی 

چکیده: »شنگ« یک سمور آبی کوچک است که با خرس عروسکی اش، »تدی« و مردی به نام »شنگبان« زندگی 
می کند. وقتی شنگبان سر کار است، حوصله شنگ و تدی سر می رود، برای همین تصمیم می گیرند رستوران باز 
به هم می ریزد. شنگ مجبور  را می کنند؛ ولی کارها خوب پیش نمی رود و همه چیز  تمام تالششان  کنند. آن ها 

می شود رستوران را تعطیل کند؛ اما حاال تدی گم شده است و... .

داستان
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37. نوستلینگر، کریستینه. ماجراهای مینی: مینی باید به مدرسه برود/ مینی دختر کدبانو/ مینی قدبلندترین 
است و.... گیتا رسولی. تهران: محراب قلم. 1396. 7ج. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، طنز، نوجوانان 

چکیده: مجموعه هفت جلدی »ماجراهای مینی«، داستان هایی طنز درباره دختری به نام »هرمینه« است که همه 
او را »مینی« صدا می کنند. مینی دختری الغر و خیلی قدبلند است. قد بسیار بلند مینی باعث می شود تا گاهی مردم 
سؤال های احمقانه ای از او بپرسند! این مجموعه شامل ماجراهایی است که مینی در مدرسه، خانه، با پدر و مادر و 
با برادرش دارد. »مینی باید به مدرسه برود«، »مینی قدبلندترین است«، »مینی دختر کدبانو«، » میني تولدش را 
جشن مي گیرد«، »همه به میني شک مي کنند«، »میني و برادر تنبل«، »میني و روز اول مدرسه«، عناوین دیگر 

این مجموعه هستند.

38. آلن، پامال. هربرت و هری. فرزانه شهرتاش. تهران: شهرتاش. 1395. 32ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: افسانه، داستان های تخیلی، کودک و نوجوان 

چکیده: »هربرت« و »هری« دو برادر هستند که در یک خانه زندگی می کنند. آن ها با هم و با یک قایق ماهی 
بیرون  آب  از  را  گنج  آن ها  می کنند.  پیدا  بزرگی  گنج  هستند،  ماهیگیری  حال  در  هم  با  وقتی  روزی  می گیرند. 
می کشند؛ ولی سر این موضوع که گنج متعلق به چه کسی است، جر و بحث می کنند و هربرت، هری را از قایق به 

بیرون ُهل می دهد. هربرت گنج را به بلندترین نقطه کوه می برد تا مخفی کند و... .

39. ژوبرت، کلر. داستان های صمیمانه: هزار بوسۀ پرپری و دو داستان دیگر. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 
1396. 32ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های حیوانات، ارزش های اخالقی، کودکان 

چکیده: کتاب شامل سه داستان کوتاه است که شخصیت های آن حیوانات هستند. موضوع داستان ها ارزش های 
و نظم است. در  نادرست، خوشرویی  به درخواست های  نه گفتن  نوبت،  رازداری، رعایت  مانند  اجتماعی  و  اخالقی 
بچه  »دودوزک«،  و  می ایستد  مدرسه  راه  در  روز  هر  ندارد،  بچه ای  که  هزارپا  خانم  پرپری«،  بوسه  »هزار  داستان 
کفش دوزک، را می بوسد؛ اما بچه کفش دوزک اصاًل از این کار خوشش نمی آید و به دنبال راهی می گردد تا این مسئله 

را به خانم هزار پا بگوید.

40. پاالسیو، آر.جی. همه ما شگفت انگیزیم!. شبنم حیدری پور. تهران: پرتقال. 1396. 32ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان کوتاه، ارزش های اخالقی 

چکیده: داستان این کتاب درباره پسربچه ای است که ظاهرش با دیگران متفاوت است. مردم این تفاوت را به تمسخر 
می گیرند و او را تحقیر می کنند. این کار آنقدر پسرک را ناراحت می کند که مجبور می شود در عالم خیال خود به 
جایی سفر کند که همه ظاهری مانند خودش دارند. پیام نویسنده یادآوری این موضوع است که تفاوت ها را بپذیریم 

و نگاهی مهربان داشته باشیم. با این نگاه درمی یابیم که هر کسی منحصربه فرد و شگفت انگیز است.

داستان
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41. پوروهاب، محمود. 10 قصه از امام  کاظم )ع(. تهران: قدیانی. 1396. 130ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم 
کلمات کلیدی: داستان های مذهبی، امامان، داستان های کوتاه، کودک و نوجوان 

چکیده: این کتاب مجموعه داستان هایی درباره زندگی امام کاظم )ع( است. »ملخ های گرسنه«، »دوست غریبه«، »کار 
بزرگ« و »کشاورزِ بددهان«، نام بعضی از این داستا ن هاست. داستان »کار بزرگ«، قصه مرد جوانی را روایت می کند که برای 
شروع به کار، پولی ندارد. او به دیدن امام کاظم )ع( می رود و از ایشان تقاضای کمک می کند و امام بیست برابر درخواست 

جوان به او می بخشند. در پایان داستان آمده است: »خدایا او را که دل مردم را شاد می کند، دلش را شاد کن.«

42. گروگان، حمید. 10 قصه از امام سجاد)ع(. تهران: قدیانی. 1396. 130ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم 
کلمات کلیدی: امامان، داستان های کوتاه، کودک و نوجوان 

چکیده: کتاب مجموعه ای از داستان های کوتاه درباره زندگی امام سجاد )ع( است. »مسافر اسیر«، »روز انتخاب«، 
»جواب ناسزا« و »دو قرص نان«، نام بعضی از این داستان هاست. در داستان »مسافر اسیر« خانواده امام حسین )ع( 
در حالی وارد شهر شام می شوند که هیچ کس آن ها را نمی شناسد و مردم برای پیروزی یزید بر شورشیان شادی 
می کنند. پیرمردی راه امام سجاد )ع( را می بندد و خدا را شکر می کند که آن ها شکست خورده اند. امام با سخنان 

خود و خواندن آیاتی از قرآن کریم پیرمرد و مردم را متوجه اشتباهشان می کنند.

43. اسمیت، دیوید .جی. اگر.. نگاهی متفاوت به عددها و اندازه های بسیار بزرگ. فروغ فرجود. تهران: مؤسسه 
فرهنگی فاطمی. 1396. 44ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داستان های علمی-تخیلی، مقیاس، اندازه گیري

چکیده: دنیای انسان ها بسیار بزرگ است. با کوچک کردن مقیاس ها می توان روی آن ها بیشتر تمرکز کرد. در کتاب 
حاضر ایده ها و مسائل بزرگ کوچک شده اند تا به مفاهیم قابل فهم و معنادارتری تبدیل شوند. نویسنده، با خالقیتی 
جالب، مقیاس ها را به مفاهیم ملموس تبدیل کرده است. برای مثال، با تصور خورشید به اندازۀ یک گریپ فروت، زمین 
به اندازۀ یک دانۀ نمک می شود. همچنین، اگر عمر زمین را به اندازۀ یک ساعت در نظر بگیریم، انسان ها در ثانیه های 

آخر آن ظاهر شده اند. این کوچک کردن مفاهیم مخاطب را به دیدی متفاوت از دنیا می رساند.

44. بایلی، جری/ الو، فلیسیا. ماجراهای نابغه عصر حجر: هندسه عصر حجری )خط(/ هندسه عصر حجری )دایره(/ 
هندسه عصر حجری )ُکره(و.. مجید عمیق. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. -. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: اطالعات عمومی، هندسه، سرگرمی های آموزشی 

چکیده: شکل  های هندسی فقط در ریاضی کاربرد ندارند، بلکه در ساختار بسیاری از آنچه در طبیعت وجود دارد و 
نیز در طراحی و ساخت وسایل و ابزارهای امروزی دیده می شوند. در این مجموعۀ شش جلدی، مخاطب با »خط« 
و ویژگی های آن به عنوان عنصری اساسی در ترسیم، شکل مکعب و موارد استفاده اش در سازه های مکعبی عصر 
حجر، و نیز مربع، دایره، کره و مثلث آشنا می شود. کتاب ها به صورت بازی و سرگرمی تنظیم شده اند و نوجوان را 

با خود همراه می سازند. 

داستان

ریاضی
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45. کشاورز، ناصر. چهل کتاب کوچک، قصه و شعر کودک: آدم و پروانه. تهران: به نشر. 1395. 24ص. خشتی 
کوچک. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: این کتاب شامل 12 شعر کوتاه است. در این اشعار به طبیعت، پرندگان، گیاهان و محیط زیست توجه شده 
است. همچنین با استفاده از آرایه ادبی تشبیه، لبخند، صدای پای پدر و غم و اندوه پنهان مادر توصیف شده و به 

نقش خانواده و محبت به کودکان تأکید شده است.

46. قاسم  نیا، شکوه. از فاطمه به فاطمه)س(: 20 شعر در باره معصوم سوم. تهران: قدیانی. 1396. 48ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، امامان، انواع ادبی، شعر 

چکیده: شعرهای این کتاب از زبان دختری به نام فاطمه است که هیچ گاه اسمش را دوست نداشته تا اینکه روزی 
متوجه اشتباهش می شود و با این اشعار با حضرت فاطمه )س( سخن می گوید. نویسنده سعی کرده تا زبان شعرها 

به زبان احساسی و عاطفی کودکانه نزدیک باشد.

28ص.   .1396 نوجوانان.  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تهران:  گل برگ ها.  از  چتری  افسانه.  شعبان نژاد،   .47
خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، ادبیات کودکان 

باران«، »مهمان« و »چتری  نو«، »شعر  کتاب حاوی دوازده شعر کوتاه است. »ننه سرما«، »کفش  چکیده: 
از گل برگ ها« نام بعضی از این اشعار است. شعر »چتری از گل برگ ها« درباره شاپرکی است که با قطره ای 
او  انگشت  روی  مورچه ای  که  می کند  بیان  را  دخترکی  قصه  نیز  »مهمان«  شعر  است.  شده  خیس  باران 

راه می رود و... .

48. اسالمی، مریم. خداحافظی در خیابان پاییز. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 44ص. 
رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان 

چکیده: کتاب حاوی نوزده شعر کوتاه است. از جمله این اشعار می توان به شعر »روز روشن«، »دوست«، »خیال باف«، 
»نوشته های با مداد« و »کتاب شب« اشاره کرد. شعر »خداحافظی در خیابان پاییز« درباره دو دوست است که در 
یک روز پاییزی از یکدیگر خداحافظی می کنند. اشعار دیگر کتاب، درباره موضوع هایی مانند افراد کهن سال، محیط 

زیست و طبیعت، مسائل اجتماعی، مانند بچه های کار و دوستی است.

شعر



فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب18

49. ماهوتی، مهری. سوغاتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 1396. 24ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: این کتاب دربردارنده هشت شعر کودکانه است. خواندن قرآن و حفظ کردن آن، پختن نذری، حجاب، نماز 
خواندن و آداب آن، عزاداری های مذهبی و سوغاتی دادن، از جمله موضوعات این اشعار است. در شعر »آش«، کودکان 
می آموزند که بعد از پخش کردن نذری، همسایه ها می توانند با گذاشتن هدیه ای، مثل گل یا نبات، داخل ظرف نذری، 

محبت خود را به نذری دهنده ابراز کنند.

50. شعبان نژاد، افسانه. چهل کتاب کوچک، قصه و شعر کودک: کی بود؟ چی بود؟. تهران: به نشر. 1395. 20ص. 
خشتی کوچک. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکیده: شاعر عوامل طبیعی مانند باران، باد، چشمه، تگرگ و... را معرفی کرده و توضیحاتی در باره هر یک می دهد. 
گربه کوچولو فکر می کند که پرنده ای پیدا کرده و به آرامی حرکت می کند تا آن را شکار کند؛ ولی برگ زردی می یابد 

که از درخت جدا شده است.

51. کشاورز، ناصر. چهل کتاب کوچک، قصه و شعر کودک: موهای شش متری. تهران: به نشر. 1395. 24ص. خشتی 
کوچک. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودکان، محیط زیست 

چکیده: 10 شعر کوتاه این کتاب به موضوع هایی مانند عشق به طبیعت، توجه و نگهداری از گیاهان و فصل بهار 
پرداخته است. همچنین به اهمیت نقش خانواده در سالمتی کودکان تأکید کرده و با یادآوری نعمت هایی که به انسان 

داده شده، به چگونگی استفاده از این نعمت ها اشاره می کند.

52. ماهوتی، مهری. ُمهر صدآفرین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 1396. 24ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، ادبیات کودکان 

چکیده: این کتاب دربردارنده هشت شعر کودکانه است. نذری دادن، سفر رفتن و آداب آن، روزه گرفتن، تشویق 
کودکان با توجه به عالقه آن ها و عزاداری برای امام حسین )ع( از جمله موضوع های این اشعار است. در شعر »ُمهر 
صدآفرین«، کودکان می آموزند که اگر کارهایشان را به درستی انجام دهند، والدین آن ها را تشویق می کنند و یکی 

از این تشویق ها می تواند ُمهر صدآفرین باشد.

شعر
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باز نگذاریم!/ المپ اضافی خاموش! و..  آشغال نریزیم!/ شیرآب را  ام.جی. حفظ محیط زیست:  نایت،   .53
فاطمه باغستانی، مریم رضازاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1395. - . وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: محیط زیست، عادت های مثبت و منفی، بهداشت، انرژی 

چکیده: توجه به محیط زیست و به خصوص طبیعت، مصرف انرژی و آب، و زباله نکات مهمی هستند که مجموعۀ 
چهارجلدی حاضر به مخاطب می آموزد. موضوعات »وابستگی موجودات طبیعت به هم، زنجیرۀ غذایی، حیات وحش، 
زباله و آشغال، سوخت های فسیلی، انواع انرژی ها، منابع آبی و صرفه جویی« در این مجموعه، به زبان علمی و ساده 
مطرح شده  اند. پس از توضیح در هر مورد، نویسنده برای تغییر آن عادت غلط زیست محیطی پیشنهادهایی می دهد.

54. ایپسیزاد، کاترین…]و دیگران[. مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با پایتون/ آشنایی با پلنگ/ آشنایی 
با زرافه و.. حسن ساالری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. -. بیاضی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: جانوران، شیوۀ زندگی، علوم 

چکیده: دانستن دربارۀ جانوران و نحوۀ زندگی آن ها همواره برای دانش آموزان دورۀ ابتدایی جالب و شگفت انگیز 
بوده است. مجموعۀ هشت جلدی حاضر، با متن هایی بسیار مختصر و تصویرهایی دقیق، حیوانات را به دانش آموزان 
معرفی می کنند. یادگیری مفاهیم علوم همراه با روان خوانی از جمله و یژگي های این کتاب ها هستند. »مار پایتون، 
میرکت، یوزپلنگ، پلنگ، گوراسب، زرافه، فیل و شیر« در مجلدات این مجموعه معرفی شده اند. در انتهای هر کتاب 

واژه نامه و نمایه نیز آمده اند.

55. مارکل، ساندرا. اگر پاهای شما شبیه پاهای حیوانات بود!؟. ندا رضوان. تهران: تیمورزاده. 1396. 32ص. 
رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: زندگی حیوانات، عادت ها، عادت های انسان 

چکیده: پاهای جانوران ویژگی های خاصی دارند که حرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. کتاب حاضر دربارۀ پاهای 
حیواناتی مثل جغد، گرگ، هزارپای غول پیکر و بزکوهی اطالعاتی به مخاطب می دهد و اینکه چگونه پاها حرکت 
حیوان را سرعت می بخشند یا برای دفاع به او کمک  می کنند. نویسنده پس از ارائۀ اطالعاتی دربارۀ انواع پاها در 

حیوانات، به ویژگی های پای انسان و چگونگی مراقبت از آن مي پردازد.

56. فلمرت، یولیا. بالی، بروکلی باهوش: چرا باید غذای سالم بخوریم؟. لیال علی  اکبری. تهران: ابوعطا. 1396. 
32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: رژیم غذایی، غذا، آموزش تغذیه 

چکیده: تغذیۀ سالم از مواردی است که کودکان باید بیاموزند. کتاب حاضر در قالب بازی و تفریح و به زبان کودکانه، 
اهمیت تغذیۀ سالم را به کودکان می آموزد؛ نکاتی از جمله اینکه چرا غذای سالم برای ما مهم است، غذاها در بدن ما 
چه مراحلی را طی می کنند و چرا به ما انرژی می دهند. نویسنده درطول داستان از نشانگر انرژی صحبت می کند و 

به همین خاطر در ابتدای کتاب نحوۀ ساختن این نشانگر را به مخاطب خود می آموزد.

علوم تجربی
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57. تیلور، هلن. باورنمی کنی اما: با دانا و توانا در جستجوی دانش همراه شو. محمدرضا داهی...]و دیگران[.
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1395. 146ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: پرسش ها و پاسخ ها، آزمایش ها، فعالیت های فوق برنامه 

چکیده: نکات علمی را می توان در قالب سرگرمی های ساده به کودک آموخت. این مجموعۀ علمی با بیانی ساده 
و  فعالیت ها  می کند.  آشنا  علمی  پدیده های  با  را  کودکان  عروسکی  دو شخصیت  به کمک  کودکانه،  تصویرهای  و 
سرگرمی هایی علمی نیز در کتاب به کودکان پیشنهاد شده اند. بخش های این مجموعه و موضوعات آن ها عبارت اند از: 
آب و حالت های آن؛ الکتریسیته و برق و مغناطیس؛ گیاه، برگ، دانه و درخت؛ آسمان، فضا، ستاره ها و خورشید؛ انواع 

حس در انسان، حیوان و گیاه. در انتهای کتاب نیز واژه نامه ای توصیفی و به ترتیب الفبا آمده است.

58. تلخابی، محمود…]ودیگران[. پروژه های یادگیری: فعالیت های بین  رشته ای زیست محیطی )انرژی های 
پاک(. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره. 1395. 120ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: روان شناسی یادگیری، فعالیت های فوق برنامه، آموزش ابتدایی 

چکیده: یادگیری یکی از فعالیت های مغز است که در آن تقریبا تمام مغز درگیر است. این کتاب مشتمل بر ده 
پروژه یادگیری است که در آن ها دانش آموزان از طریق برخورد با مسائل واقعی از دانش مربوط به حوزه علوم، ریاضی، 
طراحی، هنر، خواندن و. بهره می گیرند و راه حل هایی برای حل مسائل ارائه می دهند. ایده اصلی این پروژه ها دربارۀ 
انرژی های پاک است. جدول هایی در ابتدای هر فصل به طور کامل عنوان فعالیت، مقاطع تحصیلی، زمان پیشنهادی، 
اهداف یادگیری و منابع، مواد و وسایل مورد نیاز را تشریح کرده است. سپس گام های اجرا بیان شده است و کاربرگی 

برای فعالیت دانش آموز گنجانده شده است.

59. بندتی، ماریو. درخت ها. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1396. 24ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: جانوران و گیاهان، طبیعت گردی، جهان شناسی، خیال پردازی 

چکیده: درخت ها انواع و حالت هایی دارند که شاید ما انسان ها چندان توجهی به آن ها نداریم. در این کتاب به زبانی 
کاماًل ادبی و داستان گونه، به دور از زبان خشک علمی، حالت ها و تغییرات درخت ها در فصل های مختلف سال بیان 
شده اند. هنگام باد و بوران و در هنگام وزش باد صبحگاهی درختان چه رفتاری دارند؟ رفتار انسان ها با درختان چگونه 
است و چقدر زبان هم را می فهمند؟ انسان ها چه استفاده هایی از درخت می کنند؟ کتاب حاضر با کلمات و جمالت 

بسیار مختصر و البته تصویرهای گویا و خیال انگیز به این موضوع می پردازد.

60. پارکر، استیو. دنیای حیوانات. حسین ایرایی. تهران: پیام بهاران. 1396. 48ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: حیوانات، زندگی حیوانات، بوم شناسی 

چکیده: شناخت جهان حیوانات بخش کوچکی از راز و رمز جهان آفرینش است. کتاب حاضر شامل تصویرهایی 
از حیوانات با شرح مختصری از چگونگی زندگی و تقسیم بندی  آن ها به لحاظ زیستگاه است. کتاب در صفحه هایی 
تمام رنگی، تصویرهایی از حیوانات را در خود جای داده است و در بعضی صفحه ها معماهایی دربارۀ حیوانات مطرح 
کرده است. در حاشیه های صفحه ها اطالعاتی جانبی مثل بزرگ ترین، کوچک ترین و باهوش ترین حیوان مربوط به آن 

صفحه آمده است. در انتهای کتاب نیز جواب معماهای تصویری دیده می شود.

علوم تجربی
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61. کنی، کارن التچانا. آن زیر چیست؟: سرک کشیدن زیر پوست. امیر طاهری. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 1396. 32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انسان، پوست 

چکیده: درون بدن با آنچه از بیرون می بینیم تفاوت دارد. کتاب حاضر، از مجموعه ای چندجلدی، به موضوع بدن و 
آنچه زیرپوست وجود دارد پرداخته است. در زیر پوست و داخل اندام های بدن، ماهیچه، استخوان، شش ها، رگ های 
فولیکول و غدد رشد مو مشغول کار و حفظ  رشته های عصبی، غده های چربی، دانه ها و کیسۀ ریشۀ مو،  خونی، 
سالمت بدن هستند. در این کتاب دربارۀ بدن، دستگاه تنفس، تلمبه کردن خون، دفع مواد رائد، مغز و هیپوتاالموس 

اطالعاتی وجود دارد.

62. کنی، کارن التچانا. آن زیر چیست؟: سرک کشیدن زیر پوست زمین. امیر طاهری. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: زمین، زمین شناسی 

چکیده: زمین سرشار از شگفتی هاست و نه تنها روی آن، بلکه زیر آن هم زندگی جریان دارد. کتاب حاضر، از مجموعه ای 
چندجلدی، به موضوع زمین و آنچه زیر آن وجود دارد پرداخته است. در زیر زمین، عالوه بر زندگی موجودات زیرزمینی، 
تغییر رنگ الیه های خاک، ریشۀ گیاهان، مجراهای آتش فشان ها، سوخت های فسیلی، آب باران و منابع آب زیرزمینی نیز 

مشاهده می شوند. در این کتاب دربارۀ زمین، الیه های زیرین آن و زیر پوسته و هسته نیز اطالعاتی موجود است.

63. ایبد، طاهره. عجیب و عجیب های ته دریا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 64ص. 
خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: حیوانات دریایی، خلیج فارس، داستان های تخیلی 

چکیده: دنیای زیر دریا شگفت انگیز است، به خصوص وقتی با تخیالت بچه ها آمیخته شود. کتاب حاضر داستانی 
است کاماًل تخیلی و فانتزی از شگفتی ها و عجایب زیر آب. نویسنده سوار بر قطار تخیالت، با ذکر ماجراهایی، اسب 
دریایی، عروس دریایی، ستارۀ دریایی، بادکنک ماهی، کوسه، گربه ماهی، هشت پا، خرگوش دریایی، و گاو دریایی را 

به مخاطب معرفی می کند و در عین حال داستانی تخیلی از این موجودات و از دنیای زیر دریا ارائه می دهد.

64. کروزات، فرانسوا. حاجي لک لک: من یک تمساح کوچولو هستم. ملیحه اسماعیلی. تهران: تیمورزاده. 1396. 
12ص. خشتی کوچک. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: داستان های حیوانات، زندگی حیوانات، حیوانات دریایی 

چکیده: در دنیای ما حیوانات زیادی زندگی می کنند. در مجموعه کتاب های »حاجی لک لک« هر حیوانی داستان 
زندگی خودش را تعریف می کند. داستان کتاب حاضر به زندگی تمساح ها اختصاص دارد. او تعریف می کند چگونه 
از تخم بیرون می آید، چگونه در رودخانه شنا می کند و چطور حشره  ها را شکار می کند یا ماهی می گیرد. از رابطۀ 

انسان ها با تمساح ها نیز می گوید. نقاشی های این کتاب واقعی هستند و با رنگ های طبیعی کشید ه  شده اند.

علوم تجربی
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65. صمدیان، صمد. برنامه ریزی درسی کالس های چند پایه. تبریز: بوی جوی مولیان. 1396. 152ص. وزیری. 
مخاطب: معلم/ دانشجومعلمان 

کلمات کلیدی: روش تدریس، آموزش ابتدایی، برنامه ریزی آموزشی 

چکیده: موضوع کالس های چندپایه بحث همیشگی دورۀ آموزش ابتدایی بوده است. کتاب حاضر اطالعات مفصلی 
را دربارۀ چندپایگی دربردارد. در ابتدا کالس چندپایه را تعریف و فرصت ها و محدودیت های آن را برمی شمارد. سپس 
نکات برنامه ریزی آموزشی کالس های چندپایه، نحوۀ تنظیم جدول های هفتگی، مدیریت زمان و نقش معلم، قوانین 
و مقررات سامان دهی گروه های یادگیری، سازمان دهی محتوا، طرح برنامۀ درسی و شبکۀ مفهومی درسی چندپایه 

را به تفصیل توضیح می دهد.

66. صبری، فاطمه/ خسروی، نگار. پرواز پروانه های سنجاق شده. تهران: اندیشه افرینش. 1396. 152ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: خالقیت، تدریس اثربخش، اندیشه و تفکر، مدارس 

چکیده: امروزه وجود تفکر خالق در بین اعضای جامعه یکی از عوامل پیشرفت هر کشور است. پرورش خالقیت به 
سیستمی خالق نیاز دارد. کتاب حاضر در هشت فصل می کوشد به معلمان کمک کند شاگردان خالقی تربیت کنند. ابتدا 
نظام آموزش و پرورش ایران، موانع مسیر نوآوری های آموزشی و پرورش خالقیت در مدارس ایران بررسی و راهکارهای گریز 
از آن ها اعالم شده اند. سپس مفهوم خالقیت بیان شده تا دیدی مشترک ایجاد شود. در فصل سوم نویسنده دربارۀ پرورش 
یا ذاتی بودن خالقیت، و چرایی اهمیت آن و در نهایت چگونگی آموزش آن سخن گفته  است. در فصل های بعد، چگونگی 
تقویت انگیزه های درونی و استفاده از انگیزاننده های بیرونی، روش ها و تکنیک های آموزش خالق و مثال های مربوط، و 
ارزیابی خالقیت و راهکارهای ارزیابی مثبت، 24 راهبرد آموزش خالق و نمونۀ عملی از آموزش خالقیت در کالس درس 

توضیح داده شده اند.

67. دولت آبادی، حسن. تربیت به کمک داستان در خانه و مراکز آموزشی و تربیتی/ تربیت به کمک نمایش 
و تئاتردر خانه و مراکز آموزشی. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر. 1396. -. رقعی. 

مخاطب: معلم، والدین 
کلمات کلیدی: تربیت، بازی های آموزشی، داستان، نمایش 

چکیده: توجه والدین به تربیت مناسب فرزند و نگرانی از نارسایی های رفتاری او ضرورت وجود کتاب های تربیتی 
را آشکار می کند. این مجموعۀ دو جلدی، ضمن پرداختن به برخی نیازهای تربیتی والدین و فرزندان، به چگونگی 
بهره گیری از امکان بسیار مهمی چون داستان و حرکات نمایشی در تربیت فرزندان توجه کرده است. در این مجموعه 
توانایی های  و  موضوع  متوجه حساسیت  را  والدین  است  کوشیده  نویسنده  بلکه  نیامده اند،  تربیتی  روش های  فقط 
انواع مشکالت تربیتی کودکان هستند که  این دو کتاب شامل  بر عملی بودن تربیت تأکید ورزد.  فرزندان کند و 

نویسنده راه هایی برای بهبود آن ها ارائه داده است.

68. نوریان، محمد. راهنمای عملی تحلیل محتوای کمی و کیفی کتاب های درسی دوره ابتدایی. تهران: شورا. 
1395. 112ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: درس کاوی، آموزش ابتدایی، راهنمای آموزشی 

چکیده: کتاب درسی منبع اصلی آموزش به شمار می رود و به همین جهت تحلیل محتوای آن به منظور کمک به 
رفع ضعف ها و موانع یادگیری، الزم و ضروری است. کتاب حاضر در 9 فصل ابتدا دربارۀ محتوای کتاب های درسی و 
نقش مهم آن ها توضیحاتی می دهد. سه فصل بعدی کتاب »تحلیل محتوای ارتباطی«  است و چهار فصل بعد »تحلیل 
محتوای توصیفی«. هر فصل مثالی از تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ ابتدایی را پی  می گیرد و در انتهای آن 
مطالبی با عنوان »کاربرد بیشتر« ارائه شده اند. همچنین، در هر فصل، مباحثی که جنبه های نظری نمونۀ تحلیل شده 
را پوشش می دهند، در کادر قرار گفته اند. فصل آخر کتاب جمع بندی هفت مدل تحلیل محتوای فصل های قبلی است 

که به صورت زبان شناختی و گرافیکی ارائه شده است.

علوم تربیتی
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69. فری، بروس بی. سنجش کالسی نوین. فاطمه رسولی، اسماعیل سعدی پور، رها عابدی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 416ص. وزیری. 

مخاطب: معلم/ دانشجومعلمان 
کلمات کلیدی: آزمون ها، سنجش آموزش و پرورش، ایاالت متحده 

چکیده: کتاب پیش رو درباره ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در کالس درس است. نویسنده بر راهبردهای سنجش 
کالسی و نیز به ارائۀ مثال های متواتر از سؤال های چندگزینه ای و سنجش مبتنی بر عملکرد تمرکز دارد. پنج روش 
را  کتاب  اصلی  محتوای  جامع(  آزمون  و  اصیل  عملکرد،  بر  مبتنی  مدادکاغذی،  )تکوینی،  کالسی  سنجش  مدرن 
تشکیل می دهند. هر فصل مباحثی مثل داستان هایی از کالس، یک سؤال خوب، انتخاب های معلمان در دنیای واقعی 

و تکنولوژی را دربر می گیرد.

70. مک کریدی، امی. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان: کلیدهای تربیت فرزند قدرشناس. اکرم کرمی. تهران: 
صابرین. 1396. 320ص. رقعی. 

مخاطب: معلم/ والدین 
کلمات کلیدی: رفتار اولیا و فرزندان، روان شناسی کودک، تربیت 

چکیده: آموختن شیوه های عملی قدرشناسی، به والدین کمک می کند فرزندانی قدرشناس داشته  باشند. کتاب های 
این مجموعه به روش ها و مشکالت تربیتی کودکان و نوجوانان تا سن بلوغ می پردازند. در واقع، روش نویسندگان این 
کتاب ها، آموزش شیوه های عملی به والدین است. هر کتاب فصل های متعددی دارد که به زبانی ساده و همه فهم، 
قدرشناس،  فرزندی  داشتن  برای  برنامه ای 11مرحله ای،  در  این جلد،  توضیح می دهد.  را  تربیت  از  کلیدی  روشی 
راهکارهایی را به مخاطب می آموزد. بعضی از این راه ها عبارت اند از: تسلیم شدن والدین؛ مراقبت افراطی؛ آرزوهای 

معقول؛ برخورد عاقالنه با پول؛ پایان دادن به خودمحوری.

چاپ.  کورش  مؤسسه  تهران:  چندپایه.  کالس های  برنامه ریزی  و  مدیریت  سید حشمت اهلل.  مرتضوی زاده،   .71
1396. 188ص. وزیری. 

مخاطب: معلم/ دانشجومعلمان 
کلمات کلیدی: روش تدریس، برنامه ریزی درسی 

نیاز دارد.  با وضعیت این کالس ها  رفع موانع و مشکالت کالس های چندپایه به مطالعه و آشنایی دقیق  چکیده: 
کتاب حاضر به عنوان کتابی درسی برای دانشجویان علوم تربیتی، خواننده را با کلیات تدریس در این کالس ها، اعم 
از کالس های سیار، چند سنی، مکتب خانه ها، تاریخچۀ این کالس ها در دنیا، و فرصت ها و محدودیت های آن ها آشنا 
می کند. برنامه ریزی، مدیریت، طرح درس و ضرورت آن در کالس های چند پایه، روش های تدریس، مواد و وسایل 

آموزشی، و ارزشیابی کالس های چندپایه از مباحث کتاب هستند.

من می توانم مشکالتم را حل کنم، برای استفاده مربیان کودک و معلمان دوره آموزش  ام.  بی  شور،   .72
ابتدایی. معصومه درخشان، شمین صدری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 320ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: شناخت مساله، حل مسئله، فعالیت های فوق برنامه 

چکیده: بهترین راه مقابله با آسیب های اجتماعی، پیشگیری از وقوع آن هاست. کتاب پیش رو حاصل 25 تحقیق در 
زمینۀ فرایندهای شناختی کودکان است که به عنوان »برنامۀ حل مسئلۀ شناختی بین فردی« تدوین شده است. این 
برنامه، به جای تمرکز بر رفتار خاص، بر فرایندهای شناختی کودک و مهارت های حل مسئله تمرکز دارد و معلم را 
راهنمایی می کند مشکالت کالس درس را با مکالمه حل کند. کتاب 77 درس دارد که دو گروه »مهارت های پیش 
حل مسئله و مهارت های حل مسئله« را در برگرفته اند. هر درس شامل فعالیت هایی است که به درک و کاربرد موضوع 

کمک می کنند. فعالیت ها در کالس درس اجرا می شوند و زمان درس را نیز اشغال نمی کنند.

علوم تربیتی
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آرام تر:  و  سازگارتر  کودکی  داشتن  تا  روز   10 نوجوانان:  و  کودکان  تربیت  کلیدهای  جفری.  برنشتاین،   .73
برنامه ای برای از بین بردن مشکالت رفتاری کودکان. ویدا لطفی. تهران: صابرین. 1396. 324ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: رفتار اولیا و فرزندان، انضباط، تربیت 

چکیده: آموختن شیوه های عملی تربیت، به والدین کمک می کند فرزندانی سازگارتر و آرام تر داشته  باشند. کتاب های 
این مجموعه به روش ها و مشکالت تربیتی کودکان و نوجوانان تا سن بلوغ می پردازند. در واقع، روش نویسندگان این 
کتاب ها، آموزش شیوه های عملی به والدین است. هر کتاب فصل های متعددی دارد که به زبانی ساده و همه فهم، 
روشی کلیدی از تربیت را توضیح می دهد. این جلد، در برنامه ای 10 روزه، برای داشتن کودکی سازگارتر و آرام تر، 
راهکارهایی را به مخاطب می آموزد. بعضی از این راه ها عبارت اند از: از جنگ قدرت اجتناب کنید؛ گذر از تلۀ فریاد 

زدن؛ رقابت در حمایت خانوادگی.

را بشناسیم.  ربط  اِ  آموزشی ستاره سازان:  کتاب های  رودی، محبوبه. مجموعه  چاک سر، سیده زهره/ محصل   .74
خواف: اخترنگار. 1396. 16ص. بیاضی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: امالی فارسی، انشاء و تمرین 

چکیده: تسلط به نوشتن و صحیح نویسی کلمه ها با تمرین میسر می شود. کتاب حاضر مجموعه ای است از تمرین  و 
فعالیت های مربوط به نوشتن عبارت هایی که حرف ربطِ  یا کسره دارند. انواع تمرین ها عبارت اند از: نوشتن نام تصویر، 

وصل کردن کلمات مربوط، نوشتن عبارات به طور صحیح، کامل کردن جمله با کلمۀ مناسب و پرکردن جای خالی.

75. شریفی صحی، علی…]و دیگران[. با الفبا بازی کنیم: تقویت مهارت های خواندن و نوشتن با رویکردی 
جدید. مشهد: مناجات. 1396. 160ص. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: تمرین ها، بازی های آموزشی، الفبا 

به  این کتاب به مشکالت مربوط  بعضی دانش آموزان در نظام آموزشی دچار مشکالت یادگیری هستند.  چکیده: 
خواندن و نوشتن می پردازد. نویسنده پس از توضیحاتی دربارۀ خواندن و آگاهی واج شناختی، انواع مشکالت خواندن، 
امال و مشکالت امالیی را در فصل اول کتاب بررسی می کند. در فصل دوم تمرینات آگاهی واجی، و در فصل آخر نیز 

بازی با حروف و کلمات را آموزش می دهد. تمرین ها در قالب بازی و سرگرمی ارائه شده اند.

76. شریفی صحی، علی…]و دیگران[. با کلمات بازی کنیم. مشهد: مناجات. 1396. 112ص. وزیری. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: امالی فارسی، آموزش زبان فارسی، بازی های آموزشی 

به مشکالت مربوط  این کتاب  یادگیری هستند.  نظام آموزشی دچار مشکالت  بعضی دانش آموزان در  چکیده: 
تمرین هایی  واج شناختی،  آگاهی  و  خواندن  دربارۀ  توضیحاتی  از  نویسنده پس  می پردازد.  نوشتن  و  خواندن  به 
تخصصی در زمینۀ بازی با کلمات، خرده مهارت های الزم در حوزۀ فعالیت های )خوانداری، روان خوانی، روخوانی 
اول  جلد  فعالیت های  مکمل  نوعی،  به  که  می آورد  امال(  و  )رونویسی، جمله نویسی  نوشتاری  و  مطلب(  و درک 

هستند. مجموعه  همین  

علوم تربیتی
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77. آرنگو، سو/ بلیدون، ریچل. مجموعه داستان های کالسیک جهان دانشگاه آکسفورد: آدم کوچولو / پسر هلو/ 
جوجه قرمزی/ دختر نخ ریس و... علی اکبر قاری نیت. تهران: آبرنگ. 1396. -. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: خواندن، داستان، ادبیات کالسیک، پرلز 

چکیده: مطالعۀ بین المللی پیشرفت سواد خواندن )پرلز( برنامه ای است ابتکاری برای ارزیابی توانایی خواندن کودکان 
که حدود 40 کشور در آن شرکت دارند. این مجموعه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایی برای شرکت در 
آزمون های پرلز تدوین شده و شامل آثار کالسیک جهان است. در هر جلد یک داستان آمده است. در انتهای کتاب 

تمرین هایی مشابه آزمون پرلز آمده اند.

78. مستر، کات. چطور داستان بخوانیم؟. آزاده جعفری. تهران: غنچه. 1395. 30ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: خواندن، داستان، راهنمای آموزشی

چکیده: خواندن کتاب و لذت بردن از آن می تواند طبق قاعده ای دنبال شود. در این کتاب، مراحل خواندن کتاب 
داستان، در ده قدم به مخاطب توضیح داده شده است. در قدم اول باید کتاب مناسب پیدا کرد. قدم دوم داشتن 
یک همراه و قدم بعد پیدا کردن جای دنج است. باید به اسم و جلد کتاب نگاه کرد. باز کردن کتاب، همراهی با 
با لحن  با یار کتاب خوان، بلندخواندن کلمه ها و تالش برای درک مفهوم آن ها، و  شخصیت های داستان، همراهی 

مناسب خواندن نیز مراحل بعدی هستند.

79. مؤمنی موحد، زهرا. قدم قدم تا خوندن. قم: صحرایی سبز. 1396. 48ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، الفبا، بازی های آموزشی 

چکیده: آموزش و تثبیت نشانه های الفبای زبان فارسی در پایه اول دبستان ضروری است. کتاب کمک آموزشی 
حاضر جلد دوم از مجموعۀ »قدم قدم تا خوندن« است و می کوشد با عرضۀ روش هایی متنوع، کودک پایۀ اول را 
دریادگیری ماندگار نشانه ها کمک کند. تمرین های کتاب در چهار بخش مشترک و عمومی، تکمیلی و خاص، ترکیب 

صامت و مصوت، و بازی و فعالیت ارائه شده اند.

80. جاللی فرهانی، زهرا/ راستین، اکرم. قصه های روان خوانی: کالس اولی آسان بخوان. تهران: خانه ادبیات. 1396. 
15 ج. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی خواندن، الفبای فارسی، داستان 

آن  به  جلد   15 در  حاضر  مجموعۀ  که  است  ابتدایی  اول  پایۀ  در  آموزش  موضوع  مهم ترین  روان خوانی  چکیده: 
پرداخته است. هر جلد به آموزش نشانه های خاص خود اختصاص دارد. در این مجموعه، مخاطب کالس اولی به طور 
کامل با نشانه های الفبای فارسی آشنا می شود. در هر کتاب، جمله های ساده ای با کاربرد حروف آموزش داده شده در 

آن جلد، در داستان آمده اند تا مخاطب بتواند برای تقویت روان خوانی، آن ها را بخواند. 

فارسی
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81. پاشایی، سیمین دخت/ مؤمنی موحد، زهرا. می خوام خودم بخونم. قم: صحرایی سبز. 1396. 48ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، الفبا، سرگرمی های آموزشی، قصه گویی 

چکیده: مهارت خواندن مقدمۀ ورود کودکان به دنیای علم آموزی است. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀ »می خوام 
خودم بخونم« است و می کوشد الفبای فارسی را به کودک اول ابتدایی بیاموزد. در این راه از شعر، پیام قرآنی و قصه 
نیز کمک می گیرد. تصویرها و داستان های این کتاب با هدف طراحی شده اند و قصه های آن نیز باید به شیوۀ گفته 
شده در کتاب روایت شوند. در انتهای کتاب شیوۀ روایت قصه ها و متن آن ها آمده و مراحل کار به طور دقیق شرح 

داده شده است.

82. امیری، مجید. نگاهی دوباره به امال: اختالالت نوشتاری به زبانی ساده همراه با راهکارهای درمانی و 
تنوع در امال. قم: مهر بیکران. 1396. 72ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: امالی فارسی، نوشتن، راهنمای آموزشی 

چکیده: اشکال در امالنویسی را کم  و بیش همۀ دانش آموزان تجربه  می کنند. کتاب پیش رو با شناخت و معرفی 
اشکاالت امالنویسی، راه حل هایی برای رفع آن ها ارائه می دهد. معلمان و اولیای دانش آموزان می توانند با شناسایی 
انواع غلط های امالیی که در این کتاب معرفی شده اند و با استفاده از آموزش های راهبردی آن، به کمک دانش آموزان 

بشتابند. در انتهای کتاب دربارۀ جذابیت امال و انواع امالهای کالس درس مطالبی آمده  است.

83. حیدری ابهری، غالمرضا. سرزمین عددهای قرآنی. تهران: کتاب نیستان. 1395. 114ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: سوره ها، ترجمه ها، داستان های قرآنی 

چکیده: آشنایی بیشتر با قرآن کمک می کند در قصه ها، مثال ها، ماجراها و درس های آن بیشتر تفکر شود. کتاب 
حاضر دربارۀ عددهای قرآنی است. مخاطب به بهانۀ آشنایی با عددهای قرآنی با بخشی از شیرین ترین گفتنی های 

قرآن نیز آشنا می شود. کتاب برای هر کدام از عدد های 1 تا 51 که در قرآن آمده اند، داستانی آورده است.

84. سیدیان، سید قاسم/ شریعتی، محمد علی. سوره های مهربانی 1: درسنامه حفظ و مفاهیم جز سی ام قرآن 
کریم )ویژه کودکان(. قم: آیه نور. 1396. 36ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش قرآن، حفظ قرآن، داستان های قرآنی 

چکیده: قرآن کریم کتاب مقدس ما مسلمانان است. این کتاب جلد اول این مجموعۀ سه جلدی است که هدف از 
آن حفظ سوره های جزء سی ام قرآن کریم، همراه با مفاهیم مختصر برای کودکان و خردساالن است. ترتیب سوره ها 
نیز از آسان  به مشکل، از لحاظ کلمات و تعداد آیات، است. در ابتدای هر متن سوره به صورت درشت قرار گرفته، 
بعد یک پیام مطابق آن محتوا و همراه با تصویر و سپس نیز رنگ آمیزی آمده است. امتیازات و توصیه هایی به والدین 

نیز از دیگر بخش ها هستند.

فارسی

قرآن
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85. ملک، هما. رایانه اول دبستان/ دوم دبستان/ سوم دبستان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 
-. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: خودآموز، رایانه، سواد، مهارت 

چکیده: رایانه ابزاری است که امروزه اطالع از نحوۀ کارکرد آن و کار با آن نوعی سواد محسوب می شود. مجموعۀ  
سه جلدی حاضر که بر اساس سرفصل های آموزشی استاندارد بنیاد »ICDL« تنظیم شده است، در ابتدا چیستی و 
اجزای رایانه و کار با آن را در مراحل ابتدایی به کودک پایۀ اول دبستان می گوید. سپس کار با رایانه در مراحل ویندوز، 
نوار وظیفه، درایو، مرورگر فایل، پوشه، آیکن، سطل بازیافت، و کار با واژه پرداز ورد در جلد  دوم آموزش داده می شوند. 

در جلد سوم دستگاه های ورودی و خروجی رایانه و سیستم عامل را نیز به کودک پایۀ سوم دبستان می آموزد. 

86. نیکبخت، معصومه. مادر خالق، کودک خالق. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 72ص. رقعی. 
مخاطب: والدین 

کلمات کلیدی: خالقیت، سرگرمی های آموزشی 

چکیده: مادران در آموزش نگاه خالقانه به کودکانشان نقشی انکارناپذیر دارند. مخاطبان اصلی کتاب حاضر مادران 
هستند. کتاب شامل فعالیت هایی است که ساده و قابل اجرا هستند و وسایل مورد استفاده در آن ها اشیای اطراف 
است. موضوعات کتاب برای کودکان پیش دبستانی و سال های اول دبستان طراحی شده اند. فعالیت ها به گونه ای 
هستند که مادر با دقت در محیط اطراف نکات تازه ای کشف کند و این دید را به کودک خود منتقل کند. نویسنده 

تأکید دارد این کتاب در واقع آموزش کاردستی نیست، بلکه منظور از آن تغییر نگرش مادران است.

87. ولکس، آنجال. دایرة المعارف مقدماتی دنیای شما کودکان. سید حسین ایرایی. تهران: پیام بهاران. 1396. 
322ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: اطالعات عمومی، علوم، دایرة المعارف ها 

چکیده: دایر ةالمعارف ها اطالعاتی را از دنیای اطراف در خود جمع کرده اند. کتاب حاضر نیز مرجعی است مخصوص 
را  علمی  آزمایش هایی  کتاب  می دهد.  پاسخ  آن ها  عمومی  پرسش های  به  ساده،  روشی  به  که  دبستانی  کودکان 
دربرمی گیرد و تصویرهای آن به فهم و درک موضوع کمک می کنند. »جهان، حیات در ماقبل تاریخ، زندگی گیاهان، 
دنیای حیوانات، دنیای پیرامون ما، پرندگان و پستانداران، مردم و سرزمین ها، طرز کار اشیا، بدن شما، و حمل ونقل« 

موضوعاتی هستند که هر کدام صفحاتی از کتاب را به خود اختصاص داده اند.

88. برآبادی، محمود. کتاب مرجع ترافیک: راهنمای راه آهن شهری)مترو(/ فرهنگ مصور حمل و نقل. تهران: 
قدیانی. 1396. -. خشتی. 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: وسایل حمل ونقل، ترافیک، نقشه 

چکیده: آشنایی با واژه های مربوط به ترافیک، دانستن مفهوم موضوع حمل ونقل و آگاهی از مقررات آن برای ما مفید 
است.. مفاهیم با زبان ساده و همراه با تصویرهای گویا ارائه شده اند و در زیر برخی واژه ها مطالب تکمیلی آمده اند. 
ترتیب الفبایی در ارائۀ واژه ها رعایت شده و در انتهای کتاب نیز فهرست انگلیسی و معادل کلمه ها دیده می شود. در 
کتاب حمل و نقل، مجموعه ای از ده ها عالمت و نشانۀ مربوط به عبور و مرور توضیح داده شده اند. راهنمای نقشه  های 
متروی تهران، مفاهیم تابلوها و عالئم ایستگاه های مترو، چگونگی تهیه و شارژ بلیط، و آداب سوار و پیاده شدن از 

مترو نیز در کتاب مترو تشریح شده اند.

كاروفناوری

مرجع
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89. گایبرسون، برندا. من شگفت انگیزترین جانور دریا هستم!. شبنم حیدری پور. تهران: پرتقال. 1396. 32ص. 
رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: حیوانات دریایی، جانوران وحشی 

چکیده: در دریا موجودات شگفت انگیزی زندگی می کنند که شناخت آن ها برای کودکان جالب است. در کتاب حاضر 
مخاطب با جانورانی مثل عروس دریایی جعبه ای، الک پشت پشت چرمی، ماهی مرکب جهنمی، اختاپوس مقلد، بی فک 
ماهی و کوسه نهنگ آشنا می شود. در هر صفحه، یک جانور خود را شگفت انگیزترین موجود دریا معرفی می کند. در 

پایان، نویسنده قضاوت را به عهدۀ خواننده می گذارد که بگوید شگفت انگیزترین موجود دریا چیست؟

مهر  آباد:  نجف  مدرسه.  در  پرده خوانی  اجرای  انضمام  به  مجازی  آب  محمد.  نجف آبادی،  حبیب اللهی   .90
زهرا)س(. 1396. 28ص. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: محیط زیست 

چکیده: آموزش صرفه جویی و رعایت اقتصاد در مصرف به کودکان و همۀ افراد جامعه ضرورت دارد. کتاب حاضر کوشیده 
است در قالب نمایش »پرده خوانی« در مدرسه، دربارۀ آب، کمبود آن و نیز فرایند تولید آب، توضیحاتی به مخاطب بدهد، 
به گونه ای که او را با اهمیت آب و موارد استفاده از آن در صنعت آشنا کند. مفهوم »آب مجازی« تبیین شده و در انتهای 
کتاب، جدولی از میزان آب مصرف  شده برای بعضی محصوالت آمده است تا موضوع را ملموس تر کند. روزهای مهم تقویم 

که به موضوع آب مربوط اند و نیز سایت های مرتبط اینترنتی نیز معرفی شده اند. واژه نامه ای نیز در انتهای کتاب آمده است.

91. بختیاری، علی اصغر. کودک، نوجوان، بیمه. سرزمین نخودی ها: آخر و عاقبت خوش نخودی ها/ بابای بیمه گر/ 
بازگشت ماجو به سرزمینش و.... قم: صحرایی سبز. 1396. - . بیاضی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: بیمه، داستان های تخیلی

چکیده: آگاهی از انواع بیمه و خدمات مربوط به آ ن ها برای خانواده ها و فرزندان آن ها جالب و مفید خواهد بود. 
مجموعۀ 14 جلدی »سرزمین نخودی ها« شامل داستان هایی است که در هر کدام یک نوع بیمه معرفی می شود؛ از 
جمله: شخص ثالث، بدنۀ ماشین، مسئولیت مدنی کارفرما و ساختمان. در انتهای داستان هر کتاب، مخاطب باید به 

سؤال هایی مرتبط با متن که درباره بیمۀ معرفی شده در آن کتاب اطالعاتی در بردارد، پاسخ دهد.

92. بختیاری، علی اصغر.کودک، نوجوان، بیمه: پشت کوه قاف. قم: صحرایی سبز. 1396. 2ج. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: بیمه، پس انداز، داستان 

از خسارت های احتمالی، به داشتن  از جمله عواملی است که به سبب آسوده تر کردن فکر  داشتن بیمه  چکیده: 
زندگی بهتر و آسوده تر کمک می کند. این مجموعه، ماجرای پدر و مادری  است که قبل از تولد فرزندانشان، آن ها را 
بیمه می کنند. در ادامۀ  داستان، »بیمه نامۀ ارمغان زندگی« به منظور تأمین مالی آیندۀ کودکان مفید واقع شده و 
پس انداز بیمه به حدی رسیده است که می توان از وام آن استفاده کرد. در انتهای هر کتاب،  چند پرسش دربارۀ بیمه 

آمده و سپس بیمۀ دیگری که به کتاب بعدی مربوط می شود، معرفی شده است.

مرجع

مطالعات اجتماعی
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ایران.  فنی  انتشارات  شرکت  تهران:  لطف اهلل.  داود  پاک تر.  زیست  بیشتر محیط  پیاده روی  ام.جی.  نایت،   .93
1395. 32ص. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: محیط زیست، آلودگی زمین، فعالیت های اجتماعی 

چکیده: حفظ محیط زیست راه ها و وراهکارهایی دارد که الزم است از کودکی آموخته شوند. کتاب حاضر شامل 
توضیحاتی دربارۀ مشکل آلودگی هوا و اثر مخرب آن بر محیط زیست، روش های استفاده از انرژی های جایگزین 
مانند انرژی خورشیدی و برق در اتومبیل، کاشتن درخت و روش های عملی تر مانند استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی 
و دوچرخه است و در پی آن، چند فعالیت برای کودکان طراحی کرده است تا بتوانند با انجام آن ها به حفظ محیط 

زیست کمک کنند.

94. بختیاری، علی اصغر. کودک، نوجوان، بیمه. ماجراهای شیرین دندی و قندی: دندی و قندی ساکنین طبقه 
دوم. قم: صحرایی سبز. 1396. 52ص. بیاضی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داستان 

چکیده: بیمه و آشنایی با آن از جمله موضوعاتی است که بزرگ ترها می توانند دربارۀ آن با بچه ها صحبت کنند. 
با کمک بیمۀ »زندگی و سرمایه گذاری«  کتاب حاضر داستانی است کودکانه دربارۀ دو کودک که پدر ومادرشان 
می توانند برای آن ها اتاق هایی در طبقۀ دوم منزل خود درست کنند. در انتهای کتاب، فهرست شعبه های بیمۀ این 

نوع بیمه آمده است و دربارۀ مزایا و شرایط آن برای مخاطب توضیح داده شد ه است.

95. نوش  امینی، نسرین. دیده بان کوچک: راز جنگل مهربان. تهران: خانه ادبیات. 1396. 24ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: محیط زیست، داستان 

چکیده: حفاظت از محیط زیست و به خصوص نگهداری از جنگل از مواردی است که به عنوان فرهنگ زندگی مدرن 
و آینده باید مورد توجه قرار گیرد. کتاب پیش رو به مجموعه ای چند جلدی تعلق دارد که در داستانی کودکانه، 
موضوع حفاظت از جنگل و درختان آن را مطرح می کند و به صورت نمادین نشان می دهد حیوانات جنگل چگونه 
با همکاری و تدبیر جنگل را حفظ می کنند. همچنین یادآوری می کند که می توان به جای درختانی که از دست 

رفته اند نهال کاشت.

96. بختیاری، علی اصغر. کودک، نوجوان، بیمه. شوت روباه کوچولو. قم: صحرایی سبز. 1396. 32ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم 
کلمات کلیدی: داستان های حیوانات، مسئولیت پذیری 

چکیده: آشنایی با بیمه و چگونگی جبران خسارت از طریق بیمه، به افراد کمک می کند با خیال آسوده تری زندگی 
انواع  با پذیرفتن مسئولیت آشنا می شود. سپس دربارۀ  با ذکر داستانی دربارۀ بیمه، مخاطب  کنند. در این کتاب، 
بیمۀ  پزشکان،  حرفه ای  مسئولیت  بیمۀ  گارگران،  قبال  در  کارفرما  بیمه های  جمله  از  مدنی،  مسئولیت  بیمه های 

مسئولیت مهندسان، و بیمۀ مسئولیت حمل و نقل نکاتی می خواند.

مطالعات اجتماعی
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97. توزنده جانی، جعفر…]و دیگران[. قصه های دیروز پندهای امروز: آش ماهی، االغ آسیابان/ بد جنس ترین 
ماهی خوار دنیا، دزد دانه ها/ سلطان جدید جنگل، موری و زنبورها و... تهران: فرای علم. 1396. -. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: خواندن، داستان، مهارت های زندگی 

چکیده: داستان ها، در عین سرگرم کنندگی، پندآموز نیز هستند. مجموعۀ پنج جلدی حاضر داستان هایی آموزنده 
را دربرگرفته است. در هر مجلد از این کتاب ها دو داستان آمده است که پرورش مهارتی )مثل حمایت کردن، رعایت 
انصاف و تفکر خالق( را درنظر دارد. هر دو داستان هر کتاب از آثار کالسیک و مشهور فارسی مثل »طوطی نامه« یا 
»مرزبان نامه« گرفته شده اند و هدف این  است که همگام با آزمون های پرلز، به بهبود سواد خواندن مخاطب کمک 

 کنند.

98. هولمز، مارگارت ام. اتفاق بد برای همه پیش می آید. سارا وطن آبادی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 
1395. 36ص. خشتی کوچک. 

مخاطب: دانش آموز، والدین 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: جنبه های روان شناسی، مهارت های رفتاری، بهداشت روانی 

چکیده: اتفاق بد برای همه پیش می آید. به شاهدان خشونت یا اتفاق های بد »قربانی دوم« می گویند. برای برقراری 
ارتباط مناسب با کودکی که شاهد اتفاق بدی بوده  است، باید رفتاری آگاهانه و روان شناسانه داشت. این کتاب داستان 
کودکی را بیان می کند که پس از دیدن اتفاقی بد، روحیه اش دگرگون و مضطرب شد. یک بزرگ تر عاقل به او کمک 
کرد تا مشکلش را حل کند. نویسنده در انتهای کتاب، در بخش »سخنی با بزرگ ترها«، این موضوع را برای اولیا شرح 

و راهکارهای برخورد با چنین شرایطی را پیشنهاد داده است.

99. توماس، پت. نگاهی تازه: اذیتم نکن!: درباره مبارزه باقلدری. سارا وطن آبادی. تهران: شرکت انتشارات فنی 
ایران. 1395. 24ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز، والدین 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: روان شناسی، داستان، زورگویی 

چکیده: قلدری کردن و زور گفتن از جمله خصلت های منفی است که الزم است دربارۀ آن به کودکان آموزش هایی 
داد و راه های مبارزه با افراد قلدر را آموخت. این کتاب، می کوشد به کودک بیاموزد قلدرها چگونه رفتار  می کنند و 
کودک چگونه باید در برابر آن ها مقاومت کند. در متن کتاب، نمونه هایی از راهکارهای این قضیه مطرح شده اند. در 

صفحۀ پایانی نیز بزرگ ترها راهنمایی شده اند که در این  باره چگونه به کودکانشان کمک کنند.

100. میرجابری، زهره. اقتصاددان کوچک: راهنمای کاربردی آموزش به کودکان 6 تا 9 سال. اصفهان: مفتاح 
حکیم. 1396. 64ص. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: اقتصاد، مدیریت مالی، راهنمای آموزشی

انجام  بهتری  انتخاب های  اقتصاد می آموزند چگونه در زندگی فردی و جمعی خود  یادگیری  با  چکیده:  کودکان 
دهند. این کتاب با هدف آموزش اقتصاد به کودکان شش تا نه ساله، 18 مفهوم اقتصادی را در پنج فصل شامل تولید 
و مصرف، تخصص و مشاغل، مبادله، پول و پس انداز، و در قالب درس نامه های کالسی ارائه می کند. هر فصل یک هدف 
آموزشی کلی و تعدادی هدف های آموزشی و کاربردی را دربردارد. تعداد مشخصی مفهوم اقتصادی، با هدف آشنایی 

اولیۀ مربیان و آموزگاران، به همراه پیشنهاد نحوۀ تدریس آن ها، به آنان معرفی شده است.

مهارت زندگی
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101. یامادا، کوبی. با مسأله ات چه کار می  کنی؟. حمیده شرزئی. تهران: خانه تحول. 1396. 40ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: حل مساله، خودسازی، اندیشه و تفکر

 
با  هر کسی  اینکه  می دهد.  ما شکل  به  و  می کشد  چالش  به  را  ما  دارد؛  مهمی  نقش  زندگی  در  مسئله  چکیده: 
مسئله اش چه می کند، خود ماجرایی دارد. کتاب حاضر به مخاطب نگرشی نسبت به رفتار با مسئله می دهد تا دریابد 
چرا مسئله در زندگی وجود دارد. داستان این کتاب مواجهۀ کودکی را با مسئلۀ خویش نشان می دهد. کودک در ابتدا 

از مسئله اش بسیار می ترسد، اما وقتی با آن روبه رو می شود، زیبایی های درونش را می بیند.

تهران: شرکت  سارا وطن آبادی.  چرا دعوا می کنی؟: درباره فرونشاندن خشم.  تازه:  نگاهی  پت.  توماس،   .102
انتشارات فنی ایران. 1395. 24ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز، والدین 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات جنگ، مهارت  های رفتاری، کنترل خشم 

چکیده: یادگرفتن حل مسالمت آمیز اختالف ها یکی از مهارت هایی است که کودکان باید بیاموزند. کتاب حاضر 
چنین  از  واقعی  نمونه هایی  بیان  با  و  می پردازد  و کشمکش  دعوا  موضوع جنگ،  به  کودکانه  داستانی  قالب  در 
از  استفاده  چگونگی  نیز  کتاب  آخر  صفحۀ  در  می آموزد.  مخاطب  به  را  آن ها  راه حل  سپس  و  عواقب  اتفاقاتی، 
مطالب آن به بزرگ ترها آموزش داده شده است تا والدین یا معلمان بتوانند موضوع کتاب را برای بچه ها بهتر 

کنند. تشریح 

تنها  می کنه  کمک  پارچه ای  کوچولوی  موش  چطور  خوابید:  میشه  دیگه  حاال  بربل.  هلف،  اشپات   .103
بخوابم؟. لیال علی  اکبری. تهران: ابوعطا. 1396. 32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: خواب، داستان های خانواده، ترس 

چکیده: خوابیدن کودکان در رختخواب خودشان یکی از موضوعاتی است که والدین در تربیت کودکان با آن مواجه 
می شوند. این کتاب قصه ای است کودکانه دربارۀ کودکی که شب ها در رختخواب پدر و مادر می خوابید و همۀ خانوده 
را اذیت می کرد. روزی عروسکی پارچه ای به او هدیه می شود که سحرآمیز است و می تواند هیوالها را دور کند. کودک 

یادمی گیرد شب ها با عروسکش بخوابد و دیگر نترسد.

104. ویلسون، کارما. خانه کجاست؟: پیش داوری. محمدجواد خرازیان. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد. 1396. 
34ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: داستان، داستان های حیوانات 

بیان  با  نویسنده کوشیده است  این کتاب،  از راه های آموختن مهارت هاست. در  خواندن داستان   یکی  چکیده: 
را  مادر  سفارش های  که  کند  تعریف  را  پنگوئنی  بچه  گم شدن  قصۀ  روزمره،  زندگی  با  مرتبط  و  ساده  داستانی 

جدی نگرفت و از خانه دور شد. او سختی های زیادی کشید تا پدر و مادرش را پیدا کرد.

مهارت زندگی
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زنده باد حقوق شهروندی/ شما هم دعوت  راه انداز/  کار  رایانه ي  کوچک:  شهروندان  سیلوی.  ژیرارده،   .105
دارید. راحله پورآذر، الله ولیانی. تهران: منظومه خرد. 1396. -. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: حقوق مدنی، مهارت های اجتماعی، داستان های تخیلی 

چکیده: مهارت های زندگی از جمله قابلیت هایی هستند که الزم است کودکان آن ها را بیاموزند. در این مجموعه، 
مهارت های شهروند خوب، در قالب قصه و تصویر، به کودکان آموزش داده می شود. هر جلد از این مجموعه شامل 
بیان می کند شهروند مؤثر چه ویژگی هایی دارد. مفاهیمی مثل قوانین  داستان هایی است که به طور غیرمستقیم 
بازی های رایانه ای، خرید و تبلیغات در اینترنت، بستری شدن، برابری، مسئولیت پذیری، بازیافت و رأی دادن در این 
داستان ها آمده اند. در قسمت پایانی هر داستان، بخش های »برای کوچک ترها« و »برای بزرگ ترها«، فعالیت هایی را 

که هر دسته باید انجام دهند، به آن ها توضیح می دهند.

106. رنلدز نیلور، فیلیس. مهار ت هاي زندگي. ر ئیس زمین بازی: درباره جرأت مندی. الدن مقیمی اسکویی. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ایران. 1395. 32ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: داستان، مهارت  های رفتاری، روان شناسی 

چکیده: بچه ها باید بیاموزند در رویارویی با مشکالت زندگی چه کارکنند. در این کتاب، کودک می آموزد که در 
مواجهه با زورگویی های هم سن وساالنش به  گونه ای رفتار کند که نه به مقابله به مثل متوسل شود و نه از حق خود 
بگذرد. اسم این مهارت جرأت مندی است. این موضوع در داستانی کودکانه مطرح شده است و راهکارهای موردی و 

فرضی جرأت داشتن عنوان شده اند. در واقع، نویسنده راه حلی زیرکانه برای مشکلی کودکانه داده  است.

و  کوبی  عالی اش/  و شعر  و شیرینی گردویی/ سوفی  سامی  موفق:  کودکان  عادت  هفت  کاوی، شون.   .107
پدربزرگش و.. حمیده شرزئی. تهران: خانه تحول. 1395. 7ج. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: اخالق، عادت ها، داستان کودک 

چکیده: در زندگی هر انسانی مواردی اخالقی مطرح هستند که رعایت آن ها و عادت کردن به آن ها موفقیت بیشتر 
را در پی دارد. مجموعۀ حاضر هفت عادتی را که داشتن آن ها کودکان را به موفقیت نزدیک می کند، ذکر کرده  و 
در هر جلد، در داستانی مجزا، دربارۀ یک عادت توضیح داده است. عادت های مطرح شده در این مجموعه عبارت اند 

از: اولویت بندی، خوب گوش کردن، همکاری کردن، تجدید قوا، برنده  برنده  بودن، برنامه ریزی و مسئولیت پذیری. 

108. راث، تام/ رکمایر، ماری. کتاب های باشگاه مغز: سطل مهربانی: توان نامحدود مغز من برای شادمانی. لیال 
کاشانی وحید. تهران: مهرسا. 1396. 32ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داستان، مهارت های رفتاری 

چکیده: ظرف احساس هر کسی می تواند سرشار از محبت و توجه یا بی توجهی و طردشدن باشد. در این کتاب، 
این ظرف به سطل تشبیه شده است و مخاطب می آموزد که مغز توان نامحدودی برای ایجاد زندگی شادتر و سالم تر 
دارد. در این کتاب، داستان پسری آمده است که راه پر کردن سطل خالی احساسش را پیدا می کند و موفق می شود 

آن را پر کند.

مهارت زندگی



33 دوره آموزش ابتدایی )۳(

109. بیتا، الیزا. صلح )جنگ دور شو( - فارسی انگلیسی. آوا علی حسین. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد. 
1396. 42ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: صلح، جنگ 

چکیده: داشتن دنیایی بدون جنگ، نه تنها آرزوی بسیاری از کودکان، بلکه آرزوی بزرگ ترها نیز هست. کتاب حاضر 
داستانی است کودکانه دربارۀ تأثیر منفی جنگ بر دوستی دو کودک در سرزمین های لب مرز. جنگ کودکان را از هم 
و شادی هایشان را از زندگی دور کرد. این کتاب دو زبانه است و مترجم فارسی آن یک نوجوان است. متن داستان 

این کتاب صلح را برای همگان طلب می کند.

110. کوهن، کتی. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان: کلیدهای پرورش هوش اجتماعی در کودکان و نوجوانان: 
بهبود مهارت های فردی کودکان. اشرف راضی. تهران: صابرین. 1395. 264ص. رقعی. 

مخاطب: والدین/ معلم 
کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی، مهارت های ارتباطی، رفتار اولیا و فرزندان، رفتار فردی، تربیت 

چکیده: والدین معموالً تمایل دارند کودکشان در برقراری رابطۀ اجتماعی با دیگران موفق عمل کند. این مجموعه، 
به روش ها و مشکالت تربیتی کودکان و نوجوانان تا سن بلوغ می پردازد. در واقع، روش نویسندگان این کتاب ها، 
آموزش شیوه های عملی به والدین است. هر کتاب فصل های متعددی دارد که به زبانی ساده و همه فهم، روشی کلیدی 
از تربیت را توضیح می دهد. این جلد، در 11 فصل، گام های الزم برای داشتن روابط اجتماعی در کودک را عرضه 
ارائه و تمرین می شود.» شروع کردن، پیوستن به سایر افراد، خواندن نشانه های  می کند. در هر فصل یک مهارت 

اجتماعی، افزایش عزت نفس و مقابله با تمسخر« از جمله فصل های کتاب هستند.

111. اشپات هلف، بربل. کوچولوهای شیطون: چطور میشه از دعوا دوری کرد؟. لیال علی  اکبری. تهران: ابوعطا. 
1396. 32ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم 
کلمات کلیدی: داستان، مهارت های ارتباطی 

چکیده: دعوا کردن یکی از اتفاقات معمول زندگی کودکان است که البته با نظارت و کنترل می توان مانع آن شد. 
در این کتاب نویسنده کوشیده است با بیان قصه ای کودکانه و دعوای دو کودک، به مخاطب بیاموزد راه هایی برای 
پرهیز از دعوا وجود دارند. کودکان این داستان به همراه مادرشان راهی ابتکاری برای جلوگیری از شدیدتر شدن دعوا 

پیدا  می کنند. در واقع آن ها می آموزند چگونه از همان ابتدا از دعوا دوری کنند تا شدیدتر و غیرقابل  کنترل نشود.

تهران:  مشتاق.  مهسار  کودکان(.  )برای  می گیرید  یاد  گاهی  می شوید،  برنده  گاهی  جان سی.  مکسول،   .112
ابوعطا. 1396. 24ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: بازی و سرگرمی کودکان، مهارت های اجتماعی، موفقیت، عادت های مثبت و منفی 

بازی  از  هدف  برنده شدن  بیاموزند  کودکان  است  الزم  بازنده.  گاهی  و  می شویم  برنده  گاهی  مسابقه  در  چکیده: 
نیست، بلکه شادبودن، بازی کردن و یادگرفتن مهم است. داستان این کتاب به مسابقه ای کودکانه می پردازد که در 
آن شخصیت های اصلی در ابتدا ناامیدند. پدربزرگ آن ها را آموزش می دهد و داشتن فکر مثبت و امید را به  آن ها 
می آموزد.کودکان متوجه می شوند که بردن هدف نیست و یادگرفتن و کسب تجربه در بازی مهم است. البته تالش 

راه موفقیت را هموار می کند.

مهارت زندگی
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113. توماس، ایزابل. مهارت های زندگی: من نگرانم: درباره احساسات. هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات فنی 
ایران. 1395. 24ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: احساسات، مهارت های رفتاری 

چکیده: بچه ها باید بیاموزند در رویارویی با مشکالت زندگی چه کارکنند. در این کتاب، کودک می آموزد که احساس 
نگرانی را بهتر بشناسد، نگرانی دیگران را متوجه شود، و چطور از نگرانی خالص شود و در این باره با دیگران صحبت 
واقع،  در  عنوان شده اند.  نگرانی  راهکارهای موردی کنترل  و  بیانی کودکانه مطرح شده است  در  این موضوع  کند. 

نویسنده این احساس را به کودک شناسانده است.

114. ایباروال، بگو نیا. مهارت های زندگی. منا رونقی، مریم رونقی. تهران: مبتکران. 1395. 2ج. وزیری. 
مخاطب: دانش آموز/ والدین 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مهارت های رفتاری، داستان 

اساس زندگی  پایه و  و  را شکل می دهند  او  رفتاری  راهنمای  ارزش های اخالقی هر فرد مسیر زندگی و  چکیده: 
اجتماعی او خواهند بود. در جلد اول به مهارت های »شجاعت، مهربانی، صداقت، همکاری و استقالل« و در جلد 
دوم به مهارت های »با احساس بودن، تالش، صلح و آرامش، مسئولیت پذیری و قدرشناسی« پرداخته است. هر کتاب 
سه بخش کلی دارد. ابتدا معرفی مهارت و بیان ضرورت پرورش آن در کودکان که مخاطب آن ها والدین هستند 
و توصیه هایی به آن ها. در بخش دوم مهارت ها در قالب داستان برای کودکان ارائه می شوند و در بخش سوم نکات 

کلیدی و راهنمایی والدین در چگونگی خلق بازی ها و فعالیت های کودکانه آمده  است.

115. سعید السادات، اکرم. مهارت های فردی و اجتماعی برای کودکان. تهران: مکعب علم. 1395. 20ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی، مهارت های ارتباطی، مهارت های رفتاری، آموزش اخالق 

چکیده: کودکان می توانند مهارت های بسیاری کسب کنند، اگر بزرگ ترها فرصت آموزش این مهارت ها را برایشان 
فراهم کنند. در این کتاب، مخاطب با مهارت های الزمۀ زندگی اجتماعی، مثل »امانت داری، تشکرکردن، کنارگذاشتن 
از دیگران، درست خوابیدن، رازداری، معذرت خواهی و گوش کردن« آشنا می شود و نکاتی  تنبلی، خواهش کردن 
را دربارۀ آن ها می آموزد. نویسنده نمونه هایی از شرایط زندگی واقعی را که هر مهارت در آن به کار می آید، به او 

می آموزد. سپس مخاطب باید در صفحۀ مقابل نمونه ای از تصویر مربوط به آن مهارت را رنگ آمیزی کند.

116. بربا، میشل. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان: والدین، قطعا تأثیرگذارند: چگونه کودکانی تربیت کنیم 
تهران: صابرین. 1395. 304ص.  بابایی.  ستاره  که شخصیتی به خود متکی، مصمم و مهربان داشته باشند. 

رقعی. 
مخاطب: معلم/ والدین 

کلمات کلیدی: موفقیت، خودسازی، اعتمادبه نفس، تربیت 

چکیده: والدین و بزرگ ترها قطعاً در تربیت فرزندان تأثیرگذارند. هر کتاب این مجموعه، فصل های متعددی دارد که به 
زبانی ساده و همه فهم، روشی کلیدی از تربیت را توضیح می دهد. این جلد، در برنامه ای هشت مرحله ای، راهکارهایی را 
به والدین می آموزد که بتوانند فرزندانشان را به مهارت هایی مجهز سازند. بعضی از این مهارت ها عبارت اند از: خودباوری 

مثبت، پرورش توانایی ها، برقراری ارتباط، حل مشکالت، کنارآمدن، هدف گذاری، تسلیم نشدن و مهربانی.

مهارت زندگی
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117. موسوی، سمیه. هوش برتر: فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی ویژه 7 تا 9سال. اصفهان: یار مانا. 
1396. 108ص. رحلی. 

مخاطب: والدین/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: هوش، هیجان، فعالیت های تکمیلی، روان شناسی نوجوان 

بالقوۀ خود و  توانمندی های  نیروها و  هوش هیجانی یعنی داشتن ظرفیت شناخت احساسات، هیجانات،  چکیده: 
دیگران و استفاده  از آن ها. این کتاب با تمرین های متنوع و کارامد می کوشد این هوش را تقویت کند. موضوع های 
استقالل(؛  و  نفس، خود شکوفایی  عزت  وجود،  ابراز  هیجانی،  )خودآگاهی  فردی  درون  مؤلفه های  از:  عبارت اند  آن 
مؤلفه های بین فردی )همدلی، مسئولیت  پذیری اجتماعی و روابط بین فردی(؛ سازگاری )حل مسئله، واقع گرایی و 
انعطاف پذیری(؛ مدیریت استرس )تحمل فشار روانی و کنترل تکانه(؛ خلق عمومی )خوش بینی و شادمانی(. برای 

تقویت هر موضوع چندین فعالیت طراحی شده است.

118. داتون، ساندرا. یک روز پاییزی خانم  مرغ: دهن بینی. محمدجواد خرازیان. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان 
رشد. 1396. 32ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: داستان های حیوانات، مهارت های رفتاری 

چکیده: داستان ها نکات آموزنده ای دربردارند که کودکان نیز آن ها را فرا می گیرند. در کتاب حاضر که با موضوع 
جهان بینی نوشته شده، خانم مرغ، فریب تبلیغات را می خورد و انجام کاری را که همیشه از آن لذت  می برده است، 
با  این داستان  او گوش می کرد.  به حرف  نباید  و می فهمد  نهایت، پشیمان می شود  واگذار می کند. در  به دیگری 

تصویرهایی همراه شده است.

 .1395 صابرین.  تهران:  اکبرلو.  منوچهر  زندگی.  مهارت های  بازی   101 گروهی:  بازی های  برنی.  بیدگروبر،   .119
184ص. وزیری. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: بازی های آموزشی، مهارت های آموزشی، مهارت های ارتباطی 

چکیده: بازی گروهی راهی است ایده ال برای توسعۀ مهارت های اجتماعی و عاطفی کودکان همراه با خالقیت و لذت. در 
این کتاب 101 بازی و فعالیت با موضوع مهارت های زندگی عرضه شده است تا مهارت های پایۀ کودک را برای خودآگاهی 
و همراهی با دیگران توسعه دهد. بازی ها مخصوص بچه های 6 تا 12 ساله هستند و به سه دستۀ »بازی های من، بازی های 

شما و بازی های ما« تقسیم شده اند. در هر بازی، اهداف و روش بازی ذکر شده اند و نکات الزم و پیشنهادها نیز آمده اند.

120. خیرابی شبستری، پرویز. آنگاه که خداوند اراده می کند.. و.... تهران: پیام آزادی. 1396. 36ص. وزیری. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داستان های مذهبی 

نگاشته  نوجوانان  و  در کودکان  دینی  معرفت  تعمیق  و  تحریک حس خداجویی  انگیزۀ  با  داستان حاضر  چکیده: 
شده است. نمادهای اشاره شده در داستان، نمادهایی از درون مایه و استعداد روحی انسان ها هستند و به خصوص 
به میل خداجویی، ندای وجدان و جلوه گر شدن سجایای کریمه تأکید می کنند. بخش دوم کتاب، قرینه سازی را 
راهکاری مؤثر برای تفهیم مبانی معرفتی دانسته و توضیحاتی در این باره داده است. پس از آن نیز، برای نمونه، جدول 

مقایسه ای سلوک الی اهلل را به روش قرینه سازی آورده است.

مهارت زندگی

هدیه های آسمان
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121. فتاحی، حسین. قصه هایی از امام باقر)ع(: اسب چوبی/ مرد روزهای کار/ مرده ای که برگشت و... تهران: 
قدیانی. 1396. 10ج. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: زندگی اسالمی، زندگی نامه ها، داستان های مذهبی 

چکیده: خواندن و شنیدن قصه های زندگی امامان برای کودکان جذاب و سرگرم کننده است. این مجموعه ده جلدی 
به شرح ماجراهایی از زندگی امام باقر )ع( اختصاص دارد. در هر جلد داستانی از زندگی امام و برخورد مردم با ایشان 
آمده است تا مخاطب با علم و دانش، اخالق و شیوه زندگی امام آشنا شود. »مردی که برای کسب علم و دانش به 
محضر درس امام باقر می رود، بحث و گفت وگوی امام با گروهی از خوارج درباره ماجرای حکمیت در جنگ صفین و 

کارکردن و عرق ریختن حضرت در زمین زراعی« نمونه هایی از داستان ها هستند.

122. واحد کودک و نوجوان نشر کتابک. الفبای احادیث. قم: کتابک. 1396. 68ص. بیاضی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم 
کلمات کلیدی: احادیث، آموزش اخالق، اخالق اسالمی، الفبا 

چکیده: الفبا را می توان با زبان احادیث نیز تمرین کرد. کتاب حاضر شامل 32 حدیث از امامان و پیامبرمان است 
که به ترتیب حروف الفبا انتخاب و تنظیم شده اند تا مخاطب، عالوه بر آموزش نکتۀ اخالقی حدیث، به حروف الفبای 

فارسی نیز مسلط شود. احادیث به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ترجمه شده اند.

123. عبدی، زهرا. مجموعه چهارده معصوم: امام حسین علیه السالم/ حضرت محمدصلی اهلل علیه و آله و سلم/ 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها. قم: کتاب جمکران. 1396. -. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داستان های مذهبی، امامان، شیوۀ زندگی 

با  را  معصوم« مخاطب  بود. مجموعۀ »چهارده  کودکان جالب خواهد  برای  معصوم  زندگی چهارده  شرح  چکیده: 
معصومان آشنا می کند. هر کتاب به شرح زندگی یک معصوم اختصاص دارد و به طور معمول از ابتدای زندگی حضرت 
شروع می شود و به رسالت و امامت او ختم می شود. در صفحه های میانی هر جلد، از ویژگی های اخالقی حضرت 

تعریف می شود. این سه جلد منتخب این مجموعه است که در اینجا معرفي شده است.

124. حیدری ابهری، غالمرضا. پول، خدا، بچه ها. قم: جمال. 1396. 160ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: زندگی اسالمی، اقتصاد، جنبه های مذهبی 

کتاب  این  نویسندۀ  باشد.  قرآنی  و  تعلیمات مذهبی  در سایۀ  به کودکان می تواند  زندگی  آموزش سبک  چکیده: 
کوشیده است سبک زندگی را به شیوۀ اسالمی و با استفاده از تعالیم دینی و مذهبی به مخاطب کودک بیاموزد و به 
پرسش های او در این باره پاسخ دهد. کتاب در هفت فصل موضوع بندی شده است: پول، کسب و کار، خرید و فروش، 

اسراف و صرفه جویی، کمک به فقیران، پرسش های گوناگون، زنگ ضرب المثل ها.

هدیه های آسمان
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125. ناصری، مسلم. دوازده قصه از زندگی چهارده معصوم علیه السالم: خورشید انتظار: مجموعه دوازده قصه از 
زندگی پیامبر گرامی اسالم. تهران: زیارت. 1395. 96ص. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: داستان های مذهبی، پیامبران 

چکیده: شنیدن داستان های زندگی امامان و پیامبران برای مسلمانان و به خصوص کودکان مسلمان لذت بخش و 
درس آموز است. کتاب حاضر، شامل 12 قصه است که مخاطب را با شرایط زندگی حضرت محمد )ص(، اخالق و 
فضیلت های رفتاری ایشان آشنا می کند. بعضی از این قصه ها عبارت اند از: فریاد بی جواب، دو نشانۀ خداوندی، و دیدار 

شیرین.

126. مالمحمدی، مجید/ پوروهاب، محمود. مژده گل: داستان هایی از زندگی امام باقرعلیه السالم/ داستان هایی 
جمکران.  کتاب  قم:  و...  حسن علیه السالم  امام  زندگی  از  داستان هایی  جواد علیه السالم/  امام  زندگی  از 

1395. -. وزیری. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داستان های مذهبی، امامان، شیوۀ زندگی 

چکیده: معصومان شیعه 14 تن بوده اند که شرح زندگی هر کدام برای ما عبرت انگیز است. هر جلد از مجموعۀ 
»مژدۀ گل« مخاطب را با زندگی یکی از معصومان )حضرت زهرا، حضرت محمد و 12 امام( آشنا می کند. هرکتاب 
داستان هایی از زندگی این عزیزان، رفتار و ویژگی های اخالقی و برخورد مردم با آن ها تعریف می کند. این 10 جلد 

منتخب این مجموعه بودند که در اینجا معرفي شده است.

تهران:  و...  بهشت  درباره  بدی ها/  درباره  امامان/  درباره  می پرسند:  کودکان  غالمرضا.  ابهری،  حیدری   .127
قدیانی. 1396. -. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: مسلمانان، پرسش ها و پاسخ ها، تعلیمات دینی
چکیده: کودکان پرسش هایی مذهبی دارند که الزم است به آن ها پاسخ های دقیقی داده شود. در این کتاب ها به چنین 
پرسش هایی پاسخ داده شده است. در هر جلد نمونه هایی از سؤاالتی آمده اند که سؤاالت عموم بچه ها شمرده  می شوند؛ 
سؤال دربارۀ »خدا، مسجد، پیامبران، امامان، بدی ها، خوبی ها، بهشت، دعا، مرگ و نماز«. الزم به ذکر است، این شش جلد 

منتخب این مجموعه است که در اینجا معرفي شده است.

128. مهاجرانی، سیدمحمد. زیباترین جشن/ زیباترین عید. قم: کتاب جمکران. 1396. 24ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داستان های مذهبی، داستان های مصور، غدیر خم 

چکیده: مسلمانان جشن ها و عیدهای مذهبی بسیاری دارند که یکی از آن ها جشن عید سعید غدیر است. این کتاب 
که در واقع دو کتاب در یک مجلد است، از یک طرف به عید غدیر پرداخته  است و از طرف دیگر دربارۀ نحوۀ برگزاری 
جشن این روز سخن می گوید. چیستی عید غدیر، اتفاقی که در آن روز افتاده، خطبۀ غدیر و امامت حضرت علی)ع( 
از مطالب بخش زیباترین عید هستند. در بخش »زیباترین جشن« نیز راهکارهایی برای برگزاری جشن غدیر در 

کالس و مدرسه، خانه و مجتمع مسکونی عرضه کرده  است.

هدیه های آسمان
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129. طباطبایی، سیدرضا. شصت پرسش اعتقادی. قم: کتاب جمکران. 1395. 232ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: خداشناسی، اعتقادات مذهبی، پرسش ها و پاسخ ها 

چکیده: کودکان همواره دربارۀ خدا و مسائل توحیدی سؤال هایی دارند که گاهی خانواده ها توان پاسخ  گویی مناسب 
به آن ها را ندارند. در این کتاب، چنین سؤال هایی پاسخ داده شد ه  اند. پاسخ ها در سه سطح آمده اند. سطح اول مناسب 
کودکان خردسال، سطح دوم برای ذهن های پویاتر و نیمه استداللی و سطح سوم که باالترین سطح است، علمی و 

استداللی. »خدا کجاست، چرا خدا را نمی بینیم و خدا چه می خورد« از جمله پرسش های کتاب هستند.

130. حیدری ابهری، غالمرضا. مجموعه 14 جلدی کودکان می پرسند: کودکان می پرسند: 196 پرسش و پاسخ. 
تهران: قدیانی. 1396. 236ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: مسلمانان، پرسش ها و پاسخ ها، تعلیمات دینی 

چکیده: کودکان پرسش هایی مذهبی دارند که الزم است به آن ها پاسخ های دقیقی داده شود. مجموعه چند جلدی حاضر 
شامل مجلداتی است که هر جلد آن به چنین پرسش هایی پاسخ می دهد. نویسنده در این مجموعه نمونه هایی از سؤاالتی 
را که سؤاالت عموم بچه ها می داند و موضوع آن ها »مذهبی« است، مطرح می کند و به آن ها پاسخ می دهد. موضوع کتاب ها 

عبارتند از: خدا، قرآن، مسجد، نماز، دعا، خوبی ها، بدی ها، فرشته ها، مرگ، قیامت، جهنم، بهشت و پیامبران.

131. حیدری ابهری، غالمرضا. ما فرشته ها. قم: جمال. 1396. 194ص. خشتی کوچک. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: زندگی اسالمی، داستان های مذهبی 

چکیده: در کنار توجه به جنبه های متنوع تربیت و رشد کودک، نباید از تربیت و رشد معنوی او غافل شد. کتاب 
حاضر برای تقویت رشد معنوی کودکان و توجه دادن کودکان به حضور فعال فرشتگان در زندگی نوشته شده است. 
90 حکایت کتاب همگی با الهام از معارف دینی پدید آمده اند. در واقع، نویسنده کوشیده است صحنه هایی از حضور 

فرشتگان در زندگی انسان ها را به تصویر بکشد تا سبک زندگی اسالمی را به آن ها بیاموزد.

جمال.  قم:  اسالمی.  نگاه  با  به مسواک زدن  کودکان  میثم: تشویق  مسواک  غالمرضا.  ابهری،  حیدری   .132
1396. 40ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: بهداشت، داستان های مذهبی، زندگی اسالمی 

چکیده: یکی از راه های حفظ سالمت دهان و دندان مسواک زدن است و جالب اینکه در احادیث دینی نیز به آن 
سفارش شده است. کتاب حاضر داستانی است فانتزی دربارۀ مسواک زدن. در طول داستان، با ذکر دالیل علمی و 
حفظ سالمت، کودک به زدن مسواک تشویق می شود و در آخر قصه نیز توصیه هایی دینی را دراین باره از زبان مادر 

می شنود. در صفحه های آخر کتاب نیز نویسنده احادیثی از بزرگان در این زمینه آورده است.

هدیه های آسمان
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133. جهان تیغ، وحید. مهدیه و لباس های سخنگو: اولین داستان پیرامون حجاب برای کودکان. شهرری: 
سمیع. 1395. 12ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: حجاب، داستان های مذهبی، تعلیمات دینی 

چکیده: حجاب از جمله موارد مذهبی است که درآیین اسالم به رعایت آن سفارش شده است. در این کتاب که 
گفت و گوی مادر و دختری است در این باره، مادر دالیلی برای داشتن حجاب می آورد و کودک را مجاب می کند که 

داشتن حجاب نشانۀ شخصیت و معرف فرد است. 

از اوست/ همه جا  چه سفره بزرگی دارد/ هر چه داریم  مهاجرانی، سیدمحمد. خدای ما چه جوریه؟:   .134
خانه ای دارد/ و... تهران: قدیانی. 1396. -. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: خداشناسی، صفات خدا، داستان 

ویژگی های خاص خداوند  و  بیان صفات  به  مجموعۀ حاضر  دارد.  جا حضور  همه  در  و  تواناست  خداوند  چکیده: 
با  نویسنده  است.  آورده  زبانی کودکانه  به  را  قرآن   از  آیه ای  تفسیر  این مجموعه،  از  واقع، هر کتاب  می پردازد. در 
بیان نمونه هایی از زندگی واقعی، توجه مخاطب را جلب می کند و به این ترتیب به او نشان می دهد که خداوند چه 

ویژگی هایی دارد، زبان حیوانات را می فهمد، زیبایی را دوست دارد و به همه کمک می کند. 

135. لیموس پلومر،  آنا. بیا با هم بسازیم: پارچه/ پالستیک/ خمیر مجسمه سازی. مرجان حاجی بابایی. تهران: 
تیمورزاده. 1396. -. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: کاردستی، سرگرمی ها، خالقیت 

مثل  وسایلی  یا  سرگرمی  و  اسباب بازی  ریختنی،  دور  و  دسترس  در  سادۀ  وسایل   با  می توانند  کودکان  چکیده: 
عروسک  یا فضاپیما بسازند. سه جلد از مجموعۀ حاضر به ساخت وسایلی با »پالستیک، خمیرمجسمه سازی و پارچه 
اختصاص« دارد. در هر کتاب 12 طرح هنری برای ساختن وسیله، با مراحل آسان، آمده است. در ابتدای هر طرح، 
وسایل مورد نیاز بیان شده و سپس روش ساخت به صورت مرحله به مرحله، از ابتدا تا انتها، همراه با تصویر، توضیح 

داده شده است.
 

136. وظیفه دان، تکتم. خط نیکو. مشهد: ضریح آفتاب. 1396. 84ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: خط، خط نستعلیق، خوشنویسی، هنر 

چکیده: هنر خوش نویسی از جمله هنرهایی است که در کشور ما اهمیت فراوانی دارد. کتاب حاضر این هنر را به 
دانش آموزان پایۀ اول دبستان و در بدو یادگیری حروف و کلمات می آموزد. کلمات انتخابی نویسنده از ساده تا مشکل 
را دربر می گیرند تا دانش آموز دیگر نیازی به دیکتۀ شب نداشته باشد. شیوۀ کار کتاب به این صورت است: آشنایی 
با طرز صحیح نوشتن حروف، استفاده از رنگ آمیزی تصویرهای مربوط به حروف آموخته شده، پررنگ کردن حروف 

کم رنگ و نوشتن از روی سرمشق. کلمات مشکل هم جداگانه و بزرگ تر در پایان هر درس آموزش داده شده اند.

هدیه های آسمان

هنر
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137. صفایی، صابر. خالقیت در هنر برای کودکان: راهنمای آموزشی برای مربیان هنر و آموزگاران. اردبیل: 
هفت خط. 1396. 112ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: هنر، راهنمای آموزشی، خالقیت 

چکیده: هنر از بهترین روش های پرورش خالقیت محسوب می شود. کتاب حاضر اهداف تربیت هنری در آموزش و 
پرورش، مبانی هنرهای تجسمی، شناخت رنگ ها و ابزارهای هنری را برای اولیا، مربیان و آموزگاران هنر بیان می کند. 
همچنین، انواع روش های تدریس و ایجاد تفکر خالق در کودکان دورۀ ابتدایی را با استفاده از رشته های متنوع هنری 
مثل نقاشی و انواع چاپ، کاردستی و آثار حجمی، تربیت شنوایی و قصه و نمایش، متناسب با سن و توانایی کودک، 

در قالب تمرین ها و فعالیت هایی ارائه می کند.

138. کرکزی، کسری. خواندنی بنویس. تهران: خواندنی. 1396. 5ج. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: خوشنویسی، خط، نستعلیق 

چکیده: داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرین های خوش نویسی نیاز دارد. مجموعۀ پنج جلدی 
حاضر به آموزش خوش نویسی نستعلیق اختصاص دارد. در جلدهای اول، آموزش های اولیه و نکات ابتدایی کار با 
آموزش حروف الفبا آغاز می شود. در هر صفحه، چگونگی نوشتن هر حرف یا کلمه به طور کامل توضیح داده  می شود 
و در صفحۀ مقابل تمرین مربوط به آن می آید. در چند خط اول هنرجو باید روی حروف سرمشق را پررنگ کند و در 

سطرهای بعد خودش باید حرف و کلمه را بنویسد.

139. فخار زاده، لیال. خوشنویس کوچک: آموزش خط تحریری پایه اول دبستان. مشهد: ضریح آفتاب. 1396. 
96ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: خط نستعلیق، خوشنویسی، راهنمای آموزشی 

چکیده: بنای خوش نویسی از کالس اول است. بهتر است دانش آموزان همگام با آموختن نشانه ها و صدای آن ها، 
خوش نویسی و نحوۀ نوشتن صحیح هر نشانه، اتصاالت و نیز جایگاه آن ها در خط زمینه را رعایت کنند. کتاب حاضر 
به ترتیب آموزش نشانه های کتاب درسی فارسی، نحوۀ نستعلیق نوشتن آن ها را به عنوان تمرین آورده است. کلمه ها 

و جمله های تمرینی این کتاب همگی با کتاب درسی مطابقت دارند.

140. تنها، غالمرضا. خوشنویسی اول دبستان/ دوم دبستان/ سوم دبستان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان. 1396. 3ج. وزیری. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: خوشنویسی، هنر، خط نستعلیق

چکیده: نوشتن به خط خوش و خوانا امکان پذیر است، به خصوص اگر از کودکی آغاز شود. در این مجموعۀ سه 
جلدی که به گفتۀ نویسنده به ساعت آموزشی خاص و نیز معلم مخصوصی نیاز ندارد، بنیان و اساس خوش نویسی 

ملکه و عادت دسِت دانش آموز خواهد شد. 
این روش مختص دانش آموزان دورۀ ابتدایی و نیز متناسب با توانایی، درک و مهارت دست هنرآموز طراحی شده است. 
هر کتاب  بر اساس سطح درس های کتاب های فارسی پایۀ اول، دوم و سوم دبستان تهیه شده است. در جلد اول، یک 

لوح فشرده نیز با کتاب همراه است.

هنر
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141. خدایی، علی. شکل ها و حرف ها. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1396. 26ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: خالقیت، هنر 

چکیده: هنر در پرورش خالقیت و تخیل کودکان سهم بسیار دارد. کتاب حاضر شامل چندین نقاشی است که در 
نگاه اول یک معنا دارند و در نگاه دوم، یعنی بعد از بازکردن قسمت تاشدۀ هر صفحه، تصویری دیگر به چشم می خورد 
که البته از لحاظ مفهومی با تصویر اول ارتباط دارد. روبه روی هر صفحۀ نقاشی نیز جمله ای متناسب با تصویر درج 

شده است. نویسنده کوشیده است از این طریق نیروی خالقیت مخاطب را پرورش دهد.

142. کتلو، نیکالس. شنیدم می خواهی نقاشی کني. باربد بکان. تهران: حوض نقره. 1395. 3ج. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: نقاشی، خالقیت، رنگ آمیزی 

چکیده: پرورش هنر نقاشی  از جمله آموزش های مخصوص دوران دبستان است. این مجموعۀ سه جلدی، صفحه هایی 
برای کشیدن نقاشی  و رنگ زدن آن دارد که ایده هایی به مخاطب می دهد. در واقع، نویسنده در هر صغحه با آوردن 
طرحی کلی و پایه ای از یک موضوع و سپس مطرح کردن سؤال یا نوشته ای، مخاطب را به نقاشی کشیدن تشویق و 

تحریک می کند. 

143. شوایک، سوزان. کارگاه هنر برای کودکان: 52 تمرین جذاب برای کودکان. تهران: شرکت انتشارات ویژه 
نشر. 1395. 144ص. خشتی. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: فعالیت های هنری، فعالیت های فوق برنامه، خالقیت 

چکیده: انجام فعالیت های هنری خالقیت را در کودکان شکوفا می کند. کتاب حاضر شامل 52 تمرین و فعالیت 
هنری و نیز راهنمایی است برای معلمان و والدین کودکان. نویسنده در ابتدا چگونگی فراهم سازی محیط برای کار 
هنری را با جزئیات توضیح می دهد و سپس در بخش های دوم تا پنجم شیوه های طراحی کردن و خط خطی کردن، 

چاپ دستی، نقاشی، و پیکره سازی را شرح می دهد.

144. وشتر، فیلیپ/ کوهل، آنکل. کتاب طراحی خالق هنرمند کوچولو. غزل جاودانی. تهران: حوض نقره. 1395. 
2ج. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: طراحی، خالقیت، نقاشی، هنر 

چکیده: اگر طراحی و نقاشی از راه صحیح آموخته شوند، می توانند قوۀ تصویر سازی و خالقیت را پرورش دهند. در 
هر صفحه از کتاب های این مجموعۀ دوجلدی، مخاطب دنیای خودش را نقاشی می کند. در جلد اول، مخاطب تشویق 
به کشیدن این نقاشی ها می شود: برای این دزدها لباس عجیب و غریب بکش که اندازۀ تنشان باشد؛ توی این گلدان ها 

چه گل هایی می کاری؛ سرخ پوست ها حمله کرده اند، مراقب باشید.

هنر
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145. گات، یووس. آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یک بشقاب پرنده نقاشی کن/ لویی، برای من یک 
حلزون نقاشی کن/ لویی، برای من یک خانه نقاشی کن و.. آیدین عمیق. تهران: پیام آزادی. 1395. -. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: داستان های تخیلی، داستان های کودک، نقاشی

چکیده: قصه و نقاشی با همراهی هم تخیل کودک را بهتر رشد می دهند. مجموعۀ هشت جلدی کتاب های حاضر 
کودکان را با دنیای اطراف آشنا می کنند. مخاطب در هر کتاب و در مراحل نقاشی، به طور غیرمستقیم با موضوعات 
زیادی آشنا می شود. بخش های بدن وال، طوطی، اجزای بشقاب پرنده و مترسک از جمله نقاشی های بعضی کتاب ها 
هستند. در انتهای هر کتاب نیز مخاطب باید کلمه های مربوط به تصویرها را بیابد و با وصل کردن نقطه چین ها موضوع 

کتاب را بکشد. 

146. پورنی، داون. مجموعه کتاب جامع: هنر و کاردستی: کاردستی و اسباب بازی/ هنر و کاردستی: کاردستی 
نارنج.  فرامرز آشنای قاسمی، زهرا میرآخورلی. تهران:  و نقاشی/ هنر و کاردستی: کاردستی های تجسمی و.. 

1396. 8ج. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: کاردستی، کاغذ، بازی، سرگرمی های آموزشی 

چکیده: انجام فعالیت هنری یکی از راه های پرورش خالقیت است. مخاطب این مجموعۀ هشت جلدی، روش هایی 
متنوع را برای ساختن کاردستی تجربه خواهد کرد. البته به همراهی والدین نیز نیاز دارد. با آموزش های کتاب های 
این مجموعه، کودک می تواند کاردستی  خمیری و تجسمی بسازد، برای جشن ها کاردستی بسازد، رنگ ها را ترکیب و 
رنگ های فرعی را کشف  کند، وسایل موسیقایی بسازد، هدایای تزئینی درست کند، نمایش و شخصیت های نمایشی 

را بشناسد و اسباب بازی های ساده ای بسازد.

نقره. 1395. 4ج.  باربد بکان. تهران: حوض  یک کتاب غول آسا طراحی و سرگرمی خالق.  تارو.  گومی،   .147
رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: نقاشی، خالقیت، هنر 

چکیده: تمرین هنر و مهارت نقاشی کردن می تواند با خالقیت همراه شود. در این مجموعۀ چهار جلدی، مخاطب 
و  جالب  سؤا ل های  و  سرگرمی  قالب  در  را  بسیاری  موضوعات  نویسنده  بکشد.  خالق  نقاشی های  می شود  تشویق 
تحریک کننده مطرح ساخته و صفحه ای خالی در اختیار مخاطب قرارداده و او را تشویق کرده  است طرحی را بکشد 

یا موضوعی را تجسم کند. 

هنر
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148. اتاق شادی. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۴۰۰-۰۱-۳۱. 

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدی: ارزش بازي، میزگرد علمي تصویري

 معرفـی: ایـن نرم افـزار جهـت آشـنایی مربیـان و اولیـاء بـا »ارزش بـازی«، »شـناخت اسـباب بازی مناسـب« و 
»شـیوه های پـرورش خالقیـت در کودکان« بـا قابلیت هـای متعـدد نظیر داسـتان گویی بـا موضـوع بـازی، هنـر و 
خالقیـت در کـودکان، متـن کامـل چهـل کتـاب برگزیـده بـا محوریت »بـازی، هنـر و خالقیت کـودکان« بـا امكان 

جسـت وجو و یادداشـت برداری، میزگـرد علمـی تصویـری و ... طراحـی و تولید شـده اسـت.  

149. درسابازار. تهران: شرکت زیست بوم مجازی درسا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۳۹۹-۱۱-۱۵. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كلیدی: اندروید، حمایت از تولیدات داخلی

 معرفی: این بازارچۀ اندرویدی ویژۀ کودکان و نوجوانان است که از تولیدات داخلی حمایت می کند. تالش بر آن است تا 
با عرضۀ برنامک هایی امن و سالم، محیطی ایمن برای انتخاب و کاربری کودکان فراهم شود. دیگر ویژگی های این نرم  افزار 

تناسب آن با سن کودك و توجه به فرهنگ ایراني است. . 

150. دنیای درسا. تهران: شرکت زیست بوم مجازی درسا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۳۹۹-۱۰-۳۰. 

مخاطب: دانش آموز، والدین
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كلیدی: پایش، فضاي مجازي، نظارت مستقیم والدین
 

 معرفی: برنامک اندرویدی پایش و مدیریت استفادۀ کودکان و نوجوانان از فضای مجازی تلفن های همراه تحت 
نظارت مستقیم والدین است. این برنامک سعی دارد تا با در اختیار قرار دادن ابتكار عمل در دست والدین از طریق 
اعطای دو درگاه مجزا در زمان نصب برنامه که یكی مخصوص کودکان بوده و دیگری به والدین اختصاص دارد، فرایند 

مدیریتی والدین بر تلفن همراه را، کاماًل غیرقابل نفوذ نماید. 

151. طراوت غنچه ها. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان.  
 تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۴۰۰-۰۱-۳۱. 

 مخاطب: معلم 
 كلمات كلیدی: ویژگي هاي کودك سالم، شناخت بیماري ها، پزشكي نوین، طب سنتي، بازي

و  بیماری ها«  »شناخت  سالم«،  کودك  »ویژگی های  با  اولیاء  و  مربیان  آشنایی  جهت  نرم افزار   معرفی: این 
شیوه های درمان کودکان«، »آشنایی با مراحل رشد کودك«، »تغذیه کودك«، »لباس کودك« و خواب کودك«، از 
دیدگاه پزشكی نوین و طب سنتی، طراحی شده است که دارای قابلیت های متعددی نظیر داستان گویی با موضوع 
امكان  با  روانی کودك«  و  »بازی، سالمت جسمی  محوریت  با  برگزیده  کتاب  چهل  کامل  متن  کودکان،  سالمت 

جست وجو و یادداشت برداری، میزگرد علمی تصویری و ... است.  

منابع آموزشی و تربیتی 
غیرمكتوب
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152. احمدی علون آبادی، عاطفه. طرالن. اصفهان: عاطفه احمدی علون آبادی.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۳۹۹-۰۹-۳۰. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه چحصيلي: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

كلمات كلیدی: بازي، مهارت آموزی 

 معرفــی: ایــن بــازی بــا هــدف آموزش مهــارت حل مشــکالت اجتماعــی به دانش آمــوزان 8 تــا ۱2 ســاله و افزایش 
تمرکــز مهارت آمــوزی بــه کــودکان بيش فعال طراحی شــده اســت. انتظار مي رود نشــان داد که کــودکان پس از چند 
 جلســه بــازی بــا طــرالن، قادر باشــند بــدون همراهي بزرگ ترهــا، در مواجهــه با مســائل راه حل مناســبی ارائه دهند.

153. فرزندانی برای آینده. اصفهان: مرکز تحقيقات رایانه ای حوزه علميه اصفهان.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۴۰۰-۰۱-۳۱. 

مخاطب: معلم
كلمات كلیدی: تربيت کودك، ميزگرد علمي تصویري

و  شيوه ها  با  اولياء  و  مربيان  آشنایی  برای  موضوع   ۱5۰۰ شامل  صفحه ای،   ۳۰۰۰ متنی  نرم افزار   معرفی: این 
دیگر  از  می باشد.  خاص  شرایط  دارای  معلول یا  فرزندان  تربيت  شيوه  کودکان،  حقوق  کودك،  تربيت  ابعاد 
قابليت های آن داستان گویی با موضوع تربيت همه جانبه کودك، متن کامل چهل کتاب برگزیده با محوریت »تربيت 

کودکان« با امکان جست و جو و یادداشت برداری، ميزگرد علمی تصویری و ... است. 

154. فندقستان. تهران: شرکت زیست بوم مجازی درسا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۳۹۹-۱۱-۱5. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

كلمات كلیدی: ترویج محتوای ایرانی اسالمی

 معرفی: این برنامک دارای بخش های متنوعی شامل شعر، داستان، قصه های صوتی، تصویر و خبر است. سازندگان 
این نرم افزار سعي دارند شعار توليد و ترویج محتوای ایرانی اسالمی را در زمينه فضای مجازی محقق کنند. 

155. كودك و رسانه. اصفهان: مرکز تحقيقات رایانه ای حوزه علميه اصفهان.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: ۱۴۰۰-۰۱-۳۱.

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدی: انواع رسانه، آموزش سواد رسانه اي 

 معرفی: شناخت انواع رسانه، کارکردها و آفات و تأثيرات آن بر روی کودکان به همراه نحوه ارتقاي سواد رسانه ای  
موضوع  با  از قابليت هایی نظير داستان گویی  نرم افزار  است.  داده شده  توضيح  نرم افزار  این  آنان  در  اولياء  و  مربيان 
کودك و رسانه، متن کامل چهل کتاب برگزیده با محوریت »کودك و رسانه« با امکان جست و جو و یادداشت برداری، 

ميزگرد علمی تصویری و ... برخوردار است .  

منابع آموزشی و تربیتی 
غیرمكتوب
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156. همشاگردی سالم. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:31 -1400-01. 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدی: مشاوري همراه، تجربیات اساتید مشاور، میزگرد علمي تصویري

معرفی: این نرم افزار به عنوان مشاوری مورد اطمینان و همراه، برگرفته از تجربیات اساتید مشاور در کلینیک های 
»انواع  آموزش«،  »یادگیری«، »شیوه های صحیح  مفهوم  با  مربیان  و  معلمان  اولیاء  آشنایی  برای  که  است  درمانی 
مهارت های مورد نیاز کودکان پیش دبستانی و دبستان« با قابلیت های متعددی نظیر داستان گویی با موضوع آموزش 
رسمی و غیر رسمی به کودکان، متن کامل چهل کتاب برگزیده با محوریت »آموزش به کودکان« با امکان جست وجو 

و یادداشت برداری، میزگرد علمی تصویری و ... است.  

157. باغ جوانه. تهران: انتشارات پیک گل واژه.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-11. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: پنجم 

کلمات کلیدی: کاشتن دانه، جوانه زدن

معرفی: در این بسته، ابزار و فعالیت طراحی شده ای در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، در ابتدا دانش آموزان با 
دانه، جوانه زدن و چگونگي پرورش گیاهان آشنا می شوند. در ادامه با کاشتن دانه و بررسی متغیرهای آب، دما و نور 

بر رشد دانه، فعالیت خود را ادامه می دهند.

158. بسته آموزشی و مهارت ورزی آی سیب. شیراز: شرکت نوآوران توسعه خالقیت پارس.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-10.

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم

کلمات کلیدی: افزایش قدرت تمرکز، اختالالت ذهنی - حرکتی

معرفی: این بسته بر اساس آیتم های یازده گانه در آموزش ابتدایی برای مهارت ورزی کودکان در زمینۀ افزایش قدرت 
تمرکز، تشخیص رنگ ها، آشنایی با اشکال هندسی، دست ورزی، آشنایی با حیوانات، مشاغل، محیط زیست، اعضای 
بدن، همسو کردن چشم و دست کودک، تقویت هوش فضایی و همچنین تشخیص اختالالت ذهنی و جسمی حرکتی 

کودک طراحی شده است.

منابع آموزشی و تربیتی 
غیرمكتوب
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159. پکیج هوش مالی. تهران: شرکت کودکان ثروت ساز پیشرو.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399-05-05. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

کلمات کلیدی: پول کاغذي، برگه بانکي، فلش کارت، بازی فکری
 

 معرفی: این وسیله، کودک را با پول های کاغذی، دسته چک، برگه هاي بانکی آشنا کرده و نحوه پس انداز کردن، 
هدیه دادن و خرج کردن را به او آموزش می دهد. این بستۀ آموزشی شامل یک کتاب کمک آمورشی اعداد، سه 
عدد دفتر تمرین، پازل اعداد، فلش کارت فارسی و انگلیسی، دو بازی فکری با پول، پول های کاغذی، دسته چک و 

فیش های بانکی، سه عدد قلک ) قلک پس انداز - هدیه و بخشش - خرج کردن( است .

160. ترافیک آباد. تهران: شرکت پیشگامان آرین آویژه.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-08. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: اول

کلمات کلیدی: قدرت حافظه، ارتباط دهی بین مفاهیم و خالقیت، رانندگی

در  سرگرم کننده  و  فکري  بازي  یک  آیاد   معرفی:        
زمینه فرهنگ ترافیک مي باشد که با به چالش کشیدن قدرت حافظه، ارتباط  دهی بین مفاهیم و خالقیت، موضوعات 

مهم در راهنمایی و رانندگی و ترافیک را مطرح می کند.

161. تصفیه آب. تهران: انتشارات پیک گل واژه.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399-11-30. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: سوم 

کلمات کلیدی: طرز ساخت دستگاه، شرایط بهداشتي

 معرفی: این بسته با وسایل و راهنمایی هایی که در اختیار دانش آموزان قرار می دهد به آنان طرز ساختن دستگاه 
تصفیه آب را آموزش می دهد. این دستگاه کمک می کند تا دانش آموزان در شرایط بهداشتی بهتر قرار بگیرند و با 

هدایت بیشتر، روش های دیگر تصفیه آب را به کار بندند.
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162. صدری، حمداله. جادوی قطعات الگو در آموزش کسر - پایه سوم. تهران: حمداله صدری.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400-01-31. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: سوم

کلمات کلیدی: دست ورزی، فوم

 معرفی: این ابزار به منظور دست ورزی و آموزش کسر طراحی و تهیه گردیده است و شامل چهار نوع قطعه متفاوت 
فومی )شش ضلعی، ذوزنقه، لوزی و مثلث( و مجموعاً 150 قطعه در یک بسته است. همچنین یک راهنمای رنگی 
24 صفحه ای برای نمایش واحد یک دوم، یک سوم و یک ششم در آن گنجانده شده است. اهداف این بسته عبارتند 
از: نوشتن کسر متناسب با شکل ابزار، نوشتن کسرهای مساوی با یک کسر، مقایسۀ کسرهایی با صورت و مخرج 

یکسان، آموزش نصف و ثلث، آموزش معنای نسبتی کسر. 

163. پورطالبی فیروزآبادی، حامد. جدول ضرب پازلی آریو. یزد: حامد پورطالبی فیروزآبادی.  
 تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399-07-15. 

 مخاطب: دانش  آموز 
 پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم

 کلمات کلیدی: مهره رنگی، قرینه یابي، سودوکو
 

 معرفی: این ابزار آموزشي از یک صفحه با 100 مهره رنگی، دو قطعه کش و یک دفترچه راهنما تشکیل شده است. 
نوع طراحی صفحه و مهره ها به نحوی است که امکان چندین آموزش در مباحث ریاضی را برای دانش آموزان فراهم 

می آورد. برخی از این آموزش ها شامل: الگویابی، قرینه یابی، جمع، ضرب، تقسیم و سودوکو است.

164. پورطالبی فیروزآبادی، حامد. جدول ضرب پازلی آریو. یزد: حامد پورطالبی فیروزآبادی.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399-07-۱۵. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: سوم، چهارم

کلمات کلیدی: پازل، انگیزه یادگیری

 معرفی: این جدول ضرب به منظور ایجاد جذابیت و انگیزه بیشتر در یادگیری، با ظاهر پازل های کالسیک طراحی 
شده است. قطعه بندی منحصر به فرد این ابزار، موجب شده تا به عنوان یک ابزار خودارزیاب شناخته گردد. تالش 
دانش آموز برای چیدمان این پازل و یافتن قطعه مناسب موجب یادگیری بیشتر و به خاطر سپردن بهتر جدول ضرب 
می گردد. دانش آموزان می توانند با چیدمان این پازل به صورت سطری یا ستونی، شمارش چندتا چندتا را تمرین 

کنند. 
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165. جورچین داستانی. تهران: شرکت طراحان ایده پرداز هارا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399-06-31. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم

کلمات کلیدی: ارتقای خالقیت، تصویرسازی ذهنی 

 معرفی: پازل داستانی از 3 بخش اصلی یک داستان تشکیل شده و از والدین درخواست می شود که  هنگام چینش 
هر الیه، داستان را که در بسته آورده شده، برای کودک خود تعریف کند و از کودک بخواهد که هنگام چینش، هر 
میزان از داستان را که به حافظه سپرده برای والدین بازگو نماید. برای ارتقای خالقیت و تصویرسازی ذهنی کودک 
از والدین درخواست می شود کودک خود را تشویق کنند که  هنگام چینش پازل، داستان پازل را تغییر داده و به 

زبان خود بیان کند. 

166. جورچین هندسی. تهران: شرکت طراحان ایده پرداز هارا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399-06-31. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: اول، دوم

کلمات کلیدی: اشکال هندسی، تصویرسازی

 معرفی: در این جورچین، چند شکل هندسی خاص در اندازه ها و رنگ های مختلف طراحی شده است و دانش آموز 
باید با ترکیب آن ها و با استفاده از تمام قطعات، اشکال مختلفی را پدید آورد. مخاطب باید یکی از تصویرها را انتخاب 

کرده و به وسیلۀ اشکال هندسی که دراختیار دارد تصویر را بسازد.

167. چی با چی؟. تهران: شرکت پیشگامان آرین آویژه.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399-07-30. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: اول

کلمات کلیدی: تصویرسازی، تابلوهای راهنمایی و رانندگی

 معرفی: این محصول، از طریق تصویرسازی، به بیان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و کارکرد آن ها اشاره کرده است 
و درک و دریافت ارتباط بین مفاهیم توسط کودکان را آسان تر می نماید. این بازی قابلیت آن را دارد که به صورت 

فردی، گروهی، کودک با کودک، کودک با والد یا مربی با کودکان انجام پذیرد.
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168. راهگمان. تهران: موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:31 -1400-01. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم

کلمات کلیدی: داستان حضرت موسي، کارگروهی، ارتقاي مهارت های تفکر

 معرفی: دانش آموزان در زنگ هنر یا هدیه های آسمانی با داستان  زندگی حضرت موسی علیه السالم آشنا شده و به 
صورت تخصصی به داستان سامری و ساختن گوساله می پردازند و آیات قرآن را در فرایندی گروهی بررسی می کنند. 
کار با این وسیله منجر به تقویت کارگروهی، ارتقاي مهارت های تفکر، مدیریت طبقه بندی اطالعات، تقویت مهارت 
سخنوری و گوش دادن فعال و ارتقاي دانش و بینش در تاریخ انبیاي الهی و رشد مهارت های گفت و گو خواهد شد. 
دست ورزی و ساخت ماکت و حجم سازی در کنار ایجاد فضایی با نشاط و پر هیجان کودکان را با ابعاد تاریخی اقوام 

گذشته آشنا می کند. 

169. زلزله ساز. تهران: انتشارات پیک گل واژه.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-11. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: ششم

کلمات کلیدی: انواع لرزش، مهندسی زلزله 

 معرفی: دانش آموزان در این بسته با پدیدۀ زمین لرزه آشنا می شوند. در طرحی که برای اجرا در این بسته است، 
انواع لرزش های زمین و مهندسی زلزله  هم بیان شده است.

170. پورطالبی فیروزآبادی، حامد. ساعت آموزشی آریو. یزد: حامد پورطالبی فیروزآبادی.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-07. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم
کلمات کلیدی: آموزش ساعت

 معرفی: این وسیله ضمن آموزش ساعت عقربه ای، ساعت دیجیتالی را نیز به دانش آموزان یاد می دهد. دانش آموز 
باید تالش کند تا معادل زمانی را که ساعت عقربه ای نشان می دهد به صورت دیجیتالی نیز نمایش دهد. همچنین 
دور صفحه ساعت نیز امکان چیدمان قطعات فراهم شده است که جهت آموزش مفاهیم ربع، نیم، سه ربع استفاده 

می گردد. این ساعت مانند جورچین طراحی شده است.
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171. کاللی، جواد. ضرب آموز. مشهد: جواد کاللی.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:15 -1400-02. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: سوم، چهارم

کلمات کلیدی: مفهوم ضرب، تمرکز، یادگیری ماندگار 

 معرفی: این وسیله با هدف یادگیری مفهوم ضرب طراحی و ساخته شده است و بر سه نکته دسته بندی و ارتباط 
ضرب، مفهوم ضرب با توجه به ارتباط آن با جمع و دسته بندی اعداد و ایجاد نظم در ذهن تأکید دارد. این وسیله به 
کمک مهره ها، کارت ها و حس المسه و ایجاد تصویر ذهنی و ایجاد تمرکز، انگیزۀ یادگیری را در دانش آموز باال مي برد 

و با تمرین، یادگیری ماندگار را ایجاد می نماید.

172. کشتی. تهران: موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400-01-31. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششم

کلمات کلیدی: باستان شناسی، سنگ نگاره، مهارت های تحقیقاتی و ارتباطی

 معرفی:  دانش آموزان با کمک این محصول و با در اختیار داشتن ابزارهای تاریخی شروع به کشف حقیقت می کنند. 
این بسته شامل سنگ نگاره های قدیمی، کتیبه های سفالی منقوش به خط میخی، کاغذهای نسوز و عکس های هوایی 
است. فعالیت ها در عین فردی بودن به کارکردهای گروهی و کالسی وارد می شود. ارتقاي مهارت فرضیه سازی، تقویت 
هویت دینی، آموزش مدیریت زمان، ایده پردازی گروهی و ایجاد مهارت های تحقیقاتی و توسعه مهارت های ارتباطی 

از دستاوردهای این کارگاه است. 

173. کدوم درسته؟. تهران: شرکت پیشگامان آرین آویژه.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-08.

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول

کلمات کلیدی: کارت، رفتارهای ترافیکی

 معرفی: این محصول شامل دو دسته کارت است: کارت هاي مربوط به رفتارهای صحیح و ایمن ترافیکی و رفتارهای 
ناصحیح ترافیکی. این وسیله، در قالب تصویر، به درک مفاهیم ترافیکي توسط کودکان کمک می کند. 
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174. اسماعیلی، ژاله/ سعید، احمد ذبیحی ثانی. گام به گام با آوا: آموزش موسیقی کودک. تهران: شرکت 
مبتکرین آوای هنر.  

تاریخ انقضای اعتبارنامه:15 -1399-10. 
مخاطب: دانش آموز. 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم.
کلمات کلیدی: نوازندگي، تئوري موسیقي

 
 معرفی: بسته آموزشی گام به گام به منظور آموزش موسیقی به کودکان تهیه شده و شامل کیف موسیقی با چند 
قطعه ابزار آموزشی و ساز بلز است. تئوری موسیقی نیز به همراه نوازندگی 36 آهنگ به صورت علمی آموزش داده 

شده است.

175. موسایی سنجری، اعظم. مجموعه اشکال هندسی شادآموز ویژه آموزش مفاهیم کسرها. اصفهان: 
اعظم موسایی سنجری.  

تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-08. 
مخاطب: معلم

کلمات کلیدی: آموزش کسر

 معرفی: این مجموعه آموزش مفاهیم کسرها را از پایۀ دوم تا پنجم دربرمی گیرد. و مختص آموزگار و کار در کالس 
است؛ ولی منعی برای استفاده فردی دانش آموز ندارد.

176. موسایی سنجری، اعظم. مجموعه الفبای فارسی و اعداد مغناطیسی شادآموز. اصفهان: اعظم موسایی 
سنجری.  

تاریخ انقضای اعتبارنامه:31 -1399-06. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول

کلمات کلیدی: آموزش حروف الفبا، آهن ربای صفحه ای 

 معرفی: این وسیله برای آموزش حروف الفبا و همچنین اعداد ریاضی به دانش آموزان پایه اول دبستان به کار می رود 
و شامل سه سری حروف فارسی آهن ربایي به رنگ آبی و یک سری به رنگ قرمز است. جنس حروف از فوم اسفنجی 

فشرده با ضخامت یک سانتی متر ساخته شده است که  همه سطح آن دارای آهن ربای صفحه ای است. 
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177. ملک محمدی نوری، پرهام. مداد کاشتنی مریان. تهران: پرهام ملک محمدی نوری.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:30 -1399-08. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول

کلمات کلیدی: روزنامۀ بازیافتی، کپسول، بذر 

 معرفی: این مدادها از روزنامۀ بازیافتی ساخته شده است. در انتهاي هر مداد یک کپسول ویژه حاوی بذر گیاهان 
خوراکی نظیر شاهی، تربچه و ... تعبیه شده است. پس از کوچک شدن مداد، آن را باید از انتها با کپسول درون خاک 

کاشت و سپس بذر را آبیاری کرد. 

178. ملکه رنگ ها. تهران: موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا.  
تاریخ انقضای اعتبارنامه:29 -1399-12. 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

کلمات کلیدی: یادگیري فعال، اعتماد به نفس،کارگروهي، رنگ های اصلي 

 معرفـی: ایـن بسـته بـا بهره گیـری از ابـزار و مـواد گوناگـون سـعی در ایجـاد موقعیـت یادگیـری فعـال دارد. 
دانش آمـوزان بـا داشـتن رنگ های نسـاجی، شـیر خوراکی، رنگ آکولین و آبپاش در کنار شـنیدن داسـتان اسـاطیر 
ایـران زمیـن، کالس نقاشـی رؤیایـی را تجربـه می کننـد. نقاشـی تنهـا بـا سـه رنـگ اصلی و بـرای یافتـن مأموریت 
سـاخت، افزایـش حـس اعتمـاد بـه نفس، مدیریـت منابع محـدود برای خلـق آثار نامحـدود، تقویت مهارت سـعی و 

خطـا، تحمل پذیـری و صبـر انجـام می شـود.

179. رضا ضیایی دوستان. مجموعه آموزشی علوم ابتدایی. تهران: شرکت سینمایی فرهنگی کارآمد نورنگار 
)فیلم آموز(. 

تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400-03-31.
مخاطب: دانش آموز

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم
کلمات کلیدی: آموزش غیر مستقیم، آموزش مفاهیم علمی کتاب درسي، فندق، کنجکاوي

معرفي: در این مجموعه تالش شده تا مطالب علمی با زبانی قابل فهم برای کودکان بیان شود. شخصیت اصلی 
و  با سرزندگی  و  است  دبستانی  دانش آموز  نماد یک  فندق  است.  فندق  نام  به  کارتونی  این مجموعه یک طوطی 
شادابی و کنجکاوی، ضمن ایجاد فضایی شاد و کودکانه، شرایط را برای آموزش غیر مستقیم مفاهیم کتاب درسی 

فراهم می کند. 
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آب مجازی به انضمام اجرای پرده خوانی در 
مدرسه ۹0

آدم و پروانه 4۵
آموزش رفتار اخالقی و خودشناسی در 

۷ )p4c( كالس
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

بشقاب پرنده نقاشی كن ۱4۵
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

حلزون نقاشی كن ۱4۵
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

خانه نقاشی كن ۱4۵
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

دایناسور نقاشی كن ۱4۵
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

شیر نقاشی كن ۱4۵
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

طوطی نقاشی كن ۱4۵
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

مترسك نقاشی كن ۱4۵
آموزش، نقاشی، لویی: لویی، برای من یك 

وال نقاشی كن ۱4۵
آن شب كه تا سحر ۱8

آنگاه كه خداوند اراده می كند... و.... ۱20
ا ربط را بشناسیم ۷4

اتاق شادی ۱48
اتفاق بد برای همه پیش می آید ۹8

اتوبوس ۱۹
اذیتم نكن!: درباره مبارزه باقلدری ۹۹

از فاطمه به فاطمه)س(: 20 شعر در باره 
معصوم سوم 46

ازدواج با خورشید 20
اسب و سیب و بهار 2۱

اقتصاددان كوچك: راهنمای كاربردی 
آموزش به كودكان 6 تا ۹ سال ۱00

اگر پاهای شما شبیه پاهای حیوانات بود!؟ 
۵۵

اگر نگاهی متفاوت به عددها و اندازه های 
بسیار بزرگ 4۳

الفبای احادیث ۱22
با الفبا بازی كنیم: تقویت مهارت های 

خواندن و نوشتن با رویكردی جدید ۷۵
با كلمات بازی كنیم ۷6

با مسأله ات چه كار می  كنی؟ ۱0۱
بازی با ابزارهای ساده: بازی های چوب ۱2
بازی با ابزارهای ساده: بازی های سنگ ۱2
بازی با ابزارهای ساده: بازی های طناب ۱2
بازی و فراغت به مثابه خالقیت و معنویت 

)چگونه جدی نباشیم!( 8
بازی های محلی نظرآباد 4

باغ جوانه ۱۵۷

باغ یوشی 22
بالی، بروكلی باهوش: چرا باید غذای سالم 

بخوریم؟ ۵6
باورنمی كنی اما با دانا و توانا در جستجوی 

دانش همراه شو ۵۷
برنامه ریزی درسی كالس های چند پایه 6۵

بسته آموزشی و مهارت ورزی آی سیب ۱۵8
بیا با هم بسازیم: پارچه ۱۳۵

بیا با هم بسازیم: پالستیك ۱۳۵
بیا با هم بسازیم: خمیر مجسمه سازی ۱۳۵

پرواز پروانه های سنجاق شده 66
پروژه های یادگیری: فعالیت های بین  رشته ای 

زیست محیطی )انرژی های پاک( ۵8
پشت كوه قاف ۱ ۹2
پشت كوه قاف 2 ۹2

پكیج هوش مالی ۱۵۹
پول، خدا، بچه ها ۱24

پیاده روی بیشتر محیط زیست پاک تر ۹۳
تبرزین نادر 24

ترافیك آباد ۱60
تربیت به كمك داستان در خانه و مراكز 

آموزشی و تربیتی 6۷
تربیت به كمك نمایش و تئاتردر خانه و 

مراكز آموزشی 6۷
تصفیه آب ۱6۱

توماس ادیسون ۱
جادوی قطعات الگو در آموزش كسر - پایه 

سوم ۱62
جدول چند منظوره آریو ۱6۳
جدول ضرب پازلی آریو ۱64

جورچین داستانی ۱6۵
جورچین هندسی ۱66

چتری از گل برگ ها 4۷
چرا از من می پرسی؟ 2۵

چرا دعوا می كنی؟: درباره فرونشاندن خشم 
۱02

چطور داستان بخوانیم؟ ۷8
چی با چی؟ ۱6۷

حاال دیگه میشه خوابید: چطور موش 
كوچولوی پارچه ای كمك می كنه تنها 

بخوابم؟ ۱0۳
حضرت یوسف  علیه السالم 26

حفظ محیط زیست: آشغال نریزیم! ۵۳
حفظ محیط زیست: شیرآب را باز نگذاریم 

۵۳
حفظ محیط زیست: طبیعت را دوست 

بداریم ۵۳
حفظ محیط زیست: المپ اضافی خاموش! 

۵۳
حیاط پویا: طراحی بازی ها و مهارت ها در 

حیاط مدرسه ۵
خانه كجاست؟: پیش داوری ۱04

خداحافظی در خیابان پاییز 48
خدای ما چه جوریه؟: چه سفره بزرگی دارد 

۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: حرف همه را می شنود 

۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: دنیای جور واجوری 

آفریده ۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: راهنمای همه است 

۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: زیبایی را دوست دارد 

۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: كارهایش دقیق است 

۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: كوچولوها را بزرگ 

می كند ۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: مارا تنها نمیگذارد ۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: هر چه داریم از اوست 

۱۳4
خدای ما چه جوریه؟: همه جا خانه ای دارد 

۱۳4
خرگوش باهوش و دو قّصه نمایشی دیگر از 

كلیله  و دمنه 2۷
خط نیكو ۱۳6

خالقیت در هنر برای كودكان: راهنمای 
آموزشی برای مربیان هنر و آموزگاران ۱۳۷

خواندنی بنویس ۱ ۱۳8
خواندنی بنویس 2 ۱۳8
خواندنی بنویس ۳ ۱۳8
خواندنی بنویس 4 ۱۳8
خواندنی بنویس ۵ ۱۳8

خورشید انتظار: مجموعه دوازده قصه از 
زندگی پیامبر گرامی اسالم ۱2۵

خوشنویس كوچك: آموزش خط تحریری 
پایه اول دبستان ۱۳۹

خوشنویسی اول دبستان ۱40
خوشنویسی دوم دبستان ۱40
خوشنویسی سوم دبستان ۱40

دایرۀ المعارف مقدماتی دنیای شما كودكان 
8۷

درخت ها ۵۹
درسابازار ۱4۹

دندی و قندی ساكنین طبقه دوم ۹4
دنیای حیوانات 60
دنیای درسا ۱۵0

دو طوطی 28
راز جنگل مهربان ۹۵

رالف قصه می نویسد ۳0
راهگمان ۱68

نمایه عنوان
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راهنمای عملی تحلیل محتوای كَمی و 
كیفی كتاب های درسی دوره ابتدایی 68
راهنمای كالسی فلسفه برای كودكان 

سال های اول دوره ابتدایی: فلسفه ورزی با 
كتاب های تصویری ۹
رایانه اول دبستان 8۵
رایانه دوم دبستان 8۵
رایانه سوم دبستان 8۵

ر ئیس زمین بازی: درباره جرأت مندی ۱06
زرد نخودی سبز كشمشی ۳۱

زلزله ساز ۱6۹
زیباترین جشن ۱28

ساعت آموزشی آریو ۱۷0
سرزمین عددهای قرآنی 8۳

سرزمین نخودی ها: آخر و عاقبت خوش 
نخودی ها ۹۱

سرزمین نخودی ها: بابای بیمه گر ۹۱
سرزمین نخودی ها: بازگشت ماجو به 

سرزمینش ۹۱
سرزمین نخودی ها: جایزه بزرگ سال ۹۱

سرزمین نخودی ها: حاكم مهربان ۹۱
سرزمین نخودی ها: دوستان زمینی ۹۱

سرزمین نخودی ها: سفر به سیاره زمین ۹۱
سرزمین نخودی ها: نخودی ها و آتش سوزی 

۹۱
سرزمین نخودی ها: نخودی ها و بار بری ۹۱
سرزمین نخودی ها: نخودی ها و پس انداز ۹۱

سرزمین نخودی ها: نخودی ها و درمان ۹۱
سرزمین نخودی ها: نخودی ها و ساختمان: 

)بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل 
كارگران( ۹۱

سرزمین نخودی ها: نخودی ها و عصر ماشین 
)بیمه بدنه( ۹۱

سرزمین نخودی ها: نخودی ها و عصر ماشین 
)شخص ثالث( ۹۱

سرک كشیدن زیر پوست 6۱
سرک كشیدن زیر پوست زمین 62

سطل مهربانی: توان نامحدود مغز من برای 
شادمانی ۱08

سلمان فارسی ۳2
سنجش كالسی نوین 6۹

سوره های مهربانی ۱: درسنامه حفظ و 
مفاهیم جز سی ام قرآن كریم )ویژه كودكان( 

84
سوغاتی 4۹

شام سرد شد كوتی كوتی: قصه های كوتی 
كوتی ۳۳

شاید سیب باشد ۱0
شصت پرسش اعتقادی ۱2۹

شكل ها و حرف ها ۱4۱

شنیدم می خواهی نقاشی كنی ۱ ۱42
شنیدم می خواهی نقاشی كنی 2 ۱42
شنیدم می خواهی نقاشی كنی ۳ ۱42

شهروندان كوچك: رایانه كار راه انداز ۱0۵
شهروندان كوچك: زنده باد حقوق شهروندی 

۱0۵
شهروندان كوچك: شما هم دعوت دارید 

۱0۵
شوت روباه كوچولو ۹6

صلح )جنگ دور شو( - فارسی انگلیسی 
۱0۹

ضرب آموز ۱۷۱
طراوت غنچه ها ۱۵۱

طرالن ۱۵2
عجیب و عجیب های ته دریا 6۳

فرزندانی برای آینده ۱۵۳
فندوقستان ۱۵4
قدرت ذهن ۱۳

قدم قدم تا خوندن ۷۹
قصه های دیروز پندهای امروز: آش ماهی، 

االغ آسیابان ۹۷
قصه های دیروز پندهای امروز: بد جنس ترین 

ماهی خوار دنیا، دزد دانه ها ۹۷
قصه های دیروز پندهای امروز: ترسناک ترین 

غول شاخدار، قوری سلطان ۹۷
قصه های دیروز پندهای امروز: سلطان جدید 

جنگل، موری و زنبورها ۹۷
قصه های دیروز پندهای امروز: ماجرای 

موشی و دمش ۹۷
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۱ 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان 2 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۳ 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان 4 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۵ 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان 6 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۷ 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان 8 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۹ 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۱0 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۱۱ 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۱2 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۱۳ 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۱4 80
قصه های روان خوانی: كالس اولی آسان 

بخوان ۱۵ 80
قصه های قانون جنگل: ببر بنگال و 

كانگوروی بچه به بغل 2۳
قصه های قانون جنگل: تیغ تیغو و تمثال 

مبارک شیرخان 2۳
قصه های قانون جنگل: دم دراز و ننه كالغه 

2۳
قصه های قانون جنگل: شیرخان و خورشت 

كلم 2۳
قصه های قانون جنگل: ویالی فیل خان و 

خاله كرگدن 2۳
قصه هایی از امام باقر)ع(: اسب چوبی ۱2۱

قصه هایی از امام باقر)ع(: بهترین تیرانداز ۱2۱
قصه هایی از امام باقر)ع(: تا آن روز زنده 

می مانی ۱2۱
قصه هایی از امام باقر)ع(: حق با او بود ۱2۱
قصه هایی از امام باقر)ع(: رفیق مردم ۱2۱

قصه هایی از امام باقر)ع(: كبوتر بال شكسته 
۱2۱

قصه هایی از امام باقر)ع(: مرد روزهای كار 
۱2۱

قصه هایی از امام باقر)ع(: مرده ای كه برگشت 
۱2۱

قصه هایی از امام باقر)ع(: مسافر خوشبخت 
۱2۱

قصه هایی از امام باقر)ع(: نوجوان دانا ۱2۱
كارگاه هنر برای كودكان: ۵2 تمرین جذاب 

برای كودكان ۱4۳
كتاب طراحی خالق هنرمند كوچولو ۱ ۱44
كتاب طراحی خالق هنرمند كوچولو 2 ۱44

كتاب مرجع ترافیك: راهنمای راه آهن 
شهری)مترو( 88

كتاب مرجع ترافیك: فرهنگ مصور 
حمل و نقل 88

كدوم درسته؟ ۱۷2
كشتی ۱۷۳

كلیدهای پرورش هوش اجتماعی در 
كودكان و نوجوانان: بهبود مهارت های فردی 

كودكان ۱۱0
كلیدهای تربیت فرزند قدرشناس ۷0

كوتی كوتوله: آش خاله ۱۷
كوتی كوتوله: خانه خاله ۱۷

نمایه عنوان
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كوتی كوتوله: غول خاله ۱۷
كوتی كوتوله: نقشه خاله ۱۷

كوتی كوتوله: همسایه خاله ۱۷
كوچولوهای شیطون: چطور میشه از دعوا 

دوری كرد؟ ۱۱۱
كودک و رسانه ۱۵۵

كودكان می پرسند: ۱۹6 پرسش و پاسخ ۱۳0
كودكان می پرسند: درباره امامان ۱2۷
كودكان می پرسند: درباره بدی ها ۱2۷
كودكان می پرسند: درباره بهشت ۱2۷
كودكان می پرسند: درباره پیامبر ۱2۷

كودكان می پرسند: درباره خدا ۱2۷
كودكان می پرسند: درباره خوبی ها ۱2۷

كودكان می پرسند: درباره دعا ۱2۷
كودكان می پرسند: درباره مرگ ۱2۷

كودكان می پرسند: درباره مسجد ۱2۷
كودكان می پرسند: درباره نماز ۱2۷

كی بود ؟ چی بود؟ ۵0
گالیله 2

گام به گام با آوا آموزش موسیقی كودک 
۱۷4

گاهی برنده می شوید، گاهی یاد می گیرید 
)برای كودكان( ۱۱2

لطفا این كتاب را باز كن! ۳4
لویی پاستور ۳

ُمهر صدآفرین ۵۱
ما فرشته ها ۱۳۱

ماجراهای ساینا: برنامه فلسفه برای كودكان 
به همراه راهنمای آموزشی تسهیل گران ویژه 

پایه های سوم و چهارم دبستان ۱۱
ماجراهای مینی: مینی باید به مدرسه برود 

۳۷
ماجراهای مینی: مینی تولدش را جشن 

می گیرد ۳۷
ماجراهای مینی: مینی دختر كدبانو ۳۷

ماجراهای مینی: مینی قدبلندترین است ۳۷
ماجراهای مینی: همه به مینی شك می كنند 

۳۷
ماجراهای نابغه عصر حجر: هندسه عصر 

حجری )خط( 44
ماجراهای نابغه عصر حجر: هندسه عصر 

حجری )دایره( 44
ماجراهای نابغه عصر حجر: هندسه عصر 

حجری )ُكره( 44
ماجراهای نابغه عصر حجر: هندسه عصر 

حجری )مثلث( 44
ماجراهای نابغه عصر حجر: هندسه عصر 

حجری )مربع( 44
ماجراهای نابغه عصر حجر: هندسه عصر 

حجری )مكعب( 44

مادر خالق، كودک خالق 86
مجموعه اشكال هندسی شادآموز ویژه 

آموزش مفاهیم كسرها ۱۷۵
مجموعه الفبای فارسی و اعداد مغناطیسی 

شادآموز ۱۷6
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با 

پایتون ۵4
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با 

پلنگ ۵4
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با زرافه 

۵4
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با شیر 

۵4
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با فیل 

۵4
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با 

گوراسب ۵4
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با 

میركت ۵4
مجموعه آشنایی با جانوران: آشنایی با 

یوزپلنگ ۵4
مجموعه چهارده معصوم: امام 

حسین علیه السالم ۱2۳
مجموعه چهارده معصوم: امام 

زمان علیه السالم ۱2۳
مجموعه چهارده معصوم: امام 

صادق علیه السالم ۱2۳
مجموعه چهارده معصوم: حضرت زهرا 

سالم اهلل علیها ۱2۳
مجموعه چهارده معصوم: حضرت 
محمدصلی اهلل علیه و آله و سلم ۱2۳

مجموعه داستان های كالسیك جهان 
دانشگاه آكسفورد: پسر هلو ۷۷

مجموعه داستان های كالسیك جهان 
دانشگاه آكسفورد: جوجه قرمزی ۷۷

مجموعه داستان های كالسیك جهان 
دانشگاه آكسفورد: دختر نخ ریس و آدم 

كوچولو ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 

دانشگاه آكسفورد: دوستی سه بز ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 
دانشگاه آكسفورد: دیگ سحرآمیز ۷۷

مجموعه داستان های كالسیك جهان 
دانشگاه آكسفورد: شاهزاده خانم و 

نخود فرنگی ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 

دانشگاه آكسفورد: شلغم بزرگ ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 

دانشگاه آكسفورد: كفاش و كوتوله ها ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 

دانشگاه آكسفورد: كالغ و شیر ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 
دانشگاه آكسفورد: النو آسمان را تعمیر 

می كند ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 

دانشگاه آكسفورد: ملخ تنبل ۷۷
مجموعه داستان های كالسیك جهان 

دانشگاه آكسفورد: منصور و االغ ۷۷
مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 

كاردستی و اسباب بازی ۱46
مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 

كاردستی و نقاشی ۱46
مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 

كاردستی های تجسمی ۱46
مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 

كاردستی های تزئینی، سنجاق سر، آهن ربای 
تزئینی ۱46

مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 
كاردستی های كاغذی ۱46

مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 
كاردستی های موسیقیایی ۱46

مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 
كاردستی های نمایشی ۱46

مجموعه كتاب جامع: هنر و كاردستی: 
كاردستی های ویژه جشن ها ۱46

مداد كاشتنی مریان ۱۷۷
مدیریت و برنامه ریزی كالس های چندپایه 

۷۱
مراقبم باش! ۳۵

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
باقرعلیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
جواد علیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
حسن علیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام  
حسین علیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
رضا علیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
زمان عجل اهلل تعالی فرجه  ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
سجادعلیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
صادق علیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی امام 
علی علیه السالم ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ۱26

مژده گل: داستان هایی از زندگی 

نمایه عنوان
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حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله ۱26
مسواک میثم: تشویق كودكان به 
مسواک زدن با نگاه اسالمی ۱۳2

معماهای دیدنی ۱4
معماهای شگفت انگیز علمی ۱۵

ملكه رنگ ها ۱۷8
من شگفت انگیزترین جانور دریا هستم! 8۹

من شنگم! ۳6
من می توانم مشكالتم را حل كنم، برای 

استفاده مربیان كودک و معلمان دوره 
آموزش ابتدایی ۷2

من نگرانم: درباره احساسات ۱۱۳
من یك تمساح كوچولو هستم 64

مهارت های زندگی )۱( ۱۱4
مهارت های زندگی )2( ۱۱4

مهارت های فردی و اجتماعی برای كودكان 
۱۱۵

مهدیه و لباس های سخنگو: اولین داستان 
پیرامون حجاب برای كودكان ۱۳۳

موهای شش متری ۵2
می خوام خودم بخونم 8۱

نگاهی دوباره به امال: اختالالت نوشتاری 
به زبانی ساده همراه با راهكارهای درمانی و 

تنوع در امال 82
والدین، قطعا تأثیرگذارند: چگونه كودكانی 

تربیت كنیم كه شخصیتی به خود متكی، 
مصمم و مهربان داشته باشند ۱۱6

هربرت و هری ۳8
هزار بوسۀ پرپری و دو داستان دیگر ۳۹

هفت عادت كودكان موفق: سامی و شیرینی 
گردویی ۱0۷

هفت عادت كودكان موفق: سوفی و شعر 
عالی اش ۱0۷

هفت عادت كودكان موفق: كلوچه های 
لی لی ۱0۷

هفت عادت كودكان موفق: كوبی و 
پدربزرگش ۱0۷

هفت عادت كودكان موفق: من همینم كه 
هستم ۱0۷

هفت عادت كودكان موفق: هر چیز جایی 
دارد ۱0۷

هفت عادت كودكان موفق: وقتی بزرگ 
شوم ۱0۷

همشاگردی سالم ۱۵6
همه ما شگفت انگیزیم! 40

هوش برتر: فعالیت هایی برای پرورش هوش 
هیجانی ویژه ۹ تا ۷ سال ۱۱۷

یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: آش 
آشتیكنان 2۹

یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: تازه 

چه خبر؟ 2۹
یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: راز 

پایاپا 2۹
یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: شلوپی 

2۹
یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: كه این 

طور! 2۹
یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: كیك 

امانتی 2۹
یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: ماجرای 

سیب قرمز 2۹
یك داستان تخیلی با مفاهیم قرآنی: مسابقه 

كوفته پزی 2۹
یك روز پاییزی خانم  مرغ: دهن بینی ۱۱8

یك كتاب غول آسا طراحی و سرگرمی 
خالق ۱ ۱4۷

یك كتاب غول آسا طراحی و سرگرمی 
خالق 2 ۱4۷

یك كتاب غول آسا طراحی و سرگرمی 
خالق ۳ ۱4۷

یك كتاب غول آسا طراحی و سرگرمی 
خالق 4 ۱4۷

یوگا با بچه ها 6

نمایه عنوان

نمایه پدیدآورندگان
آرنگو، سو ۷۷

آشنای قاسمی، فرامرز ۱46
آلن، پامال ۳8

ابراهیمی، نادر ۱8
احمد ذبیحی ثانی، سعید ۱۷4

احمدی علون آبادی، عاطفه ۱۵2
احمدی، احمدرضا 2۱

استادزاده، زیبا ۷6
اسالمی، مریم 48

اسماعیلی، ژاله ۱۷4
اسماعیلی، ملیحه 64

اسمیت، دیوید .جی 4۳
اشپات هلف، بربل ۱0۳، ۱۱۱

اكبرپور، احمد 20
اكبرلو، منوچهر ۱۱۹

اكبری، احمد ۷
اكرمی، جمال الدین 2۳

امیری، مجید 82
ایباروال، بگو نیا ۱۱4

ایبد، طاهره 6۳
ایپسیزاد، كاترین ۵4

ایرایی، حسین 60
ایرایی، سید حسین 8۷

ایزدی، مرضیه ۱4
بابایی، ستاره ۱۱6
باپتیست، بارون 6
بارتل، الیسون ۱6

باغستانی، فاطمه ۵۳
بایلی، جری 44

بختیاری، علی اصغر ۹۱، ۹2، ۹4، ۹6
برآبادی، محمود 88

بربا، میشل ۱۱6
برچر، اروین ۱۵

برنشتاین، جفری ۷۳
بكان، باربد ۱42، ۱4۷

بلیدون، ریچل ۷۷
بنایی، مریم 2۵
بندتی، ماریو ۵۹

بهروزكیا، كمال 22
بیتا، الیزا ۱0۹

بیدگروبر، برنی ۱۱۹
بی  شور، ام ۷2

پاركر، استیو 60
پاشایی، سیمین دخت 8۱

پاالسیو، آر.جی 40
پائولی، لورنز ۳۵
پرستون، تیم ۱۳

پورآذر، راحله ۱0۵
 ،۱64  ،۱6۳ حامد  فیروزآبادی،  پورطالبی 

۱۷0
پورطاهریان، معصومه ۱2

پورنی، داون ۱46
پوروهاب، محمود 4۱، ۱26

پیشگاهی، الهه 4
تصویری، احمد ۳0
تلخابی، محمود ۵8
تنها، غالمرضا ۱40
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توزنده جانی، جعفر ۹۷
توماس، ایزابل ۱۱۳

توماس، پت ۹۹، ۱02
تیلور، هلن ۵۷

جام شیر، منصور ۱۹
جاودانی، غزل ۱44

جعفری، آزاده ۷8
جاللی فرهانی، زهرا 80

جهان تیغ، وحید ۱۳۳
جهانی، رضا ۷

جهرمی، میترا ۳4
جوزدانی، عذرا ۹۷

چاک سر، سیده زهره ۷4
حاجی عموشا، افسانه ۱4، ۷6

حاجی بابایی، مرجان ۱۳۵
حبیب اللهی نجف آبادی، محمد ۹0

حسن زاده، فرهاد ۳۳
حیدری ابهری، غالمرضا 8۳، ۱24، ۱2۷، 

۱۳2 ،۱۳۱ ،۱۳0
حیدری پور، شبنم 40، 8۹

خدایی، علی ۱4۱
خرازیان، محمدجواد ۱04، ۱۱8

خسروی، نگار 66
خیرابی شبستری، پرویز ۱20

خیریه، راشین 28
داتون، ساندرا ۱۱8

داهی، محمدرضا ۵۷
دربانی، سید علی ۱6

درخشان، معصومه ۷2
دولت آبادی، حسن 6۷

راث، تام ۱08
راستین، اكرم 80

راضی، اشرف ۱۱0
رجبی، اختر ۵۷

رحمتی، زینب ۵8
رسولی، فاطمه 6۹

رسولی، گیتا ۳۷
رضازاده، مریم ۵۳

رضوان، ندا ۵۵
ركمایر، ماری ۱08

رمضانی، احسان ۱، 2، ۳
رمضانی، علی رضا ۱، 2، ۳

رنجبر، مریم ۱6
رنلدز نیلور، فیلیس ۱06

رونقی، مریم ۱۱4
رونقی، منا ۱۱4

ژوبرت، كلر 2۹، ۳۹
ژیرارده، سیلوی ۱0۵

ساالری، حسن ۵4
سالیوان ریك، جودی ۵4

سعدی پور، اسماعیل 6۹
سعید السادات، اكرم ۱۱۵

سقری، شهاب ۵۷
سلطانی، سحر ۱۱

سیدیان، سید قاسم 84
شرزئی، حمیده ۱0۱، ۱0۷

شریعتی، محمد علی 84
شریعتی، مینو ۹۷

شریفی صحی، علی ۱4، ۷۵، ۷6
شعبان نژاد، افسانه 4۷، ۵0

شهرتاش، فرزانه ۹، ۳8
شوایك، سوزان ۱4۳

صبری، فاطمه 66
صحافی، الله ۵8

صدری، حمداله ۱62
صدری، شمین ۷2
صفایی، صابر ۱۳۷
صمدیان، صمد 6۵

طاهری، امیر 6۱، 62
طباطبایی، سیدرضا ۱2۹

عابدی، رها 6۹
عباسپور، راضیه ۱4، ۷۵، ۷6

عبدالرحیمی، سارا ۱4
عبدی، زهرا ۱2۳

علی  اكبری، لیال ۵6، ۱0۳، ۱۱۱
علی حسین، آوا ۱0۹
عمیق، آیدین ۱4۵

عمیق، مجید ۱۳، ۱۵، 44
فاتحی، مهناز ۵۷

فتاحی، حسین ۳2، ۱2۱
فخار زاده، لیال ۱۳۹

فدایی حسین، حسین 2۷
فدائی طهرانی، الهه ۹۷

فرجود، فروغ 4۳
فری، بروس بی 6۹

فلمرت، یولیا ۵6
فیض آبادی، ابوالقاسم 24

قاری نیت، علی اكبر ۷۷
قاسمپور، عرفانه ۵8

قاسم زاده عقیانی، نجمه ۳۱
قاسم  نیا، شكوه ۱۷، 46

قائدی، یحیی ۱۱
قائدیان، سمانه ۵

قائمی، مونا 6
قلی زاده، آرزو ۳6

كاشانی وحید، لیال ۱08
كامل محسنیان، محبوبه ۷۵

كاوی، شون ۱0۷
كتال، نگین ۳۵

كتلو، نیكالس ۱42

كركزی، كسری ۱۳8
كرمی، اكرم ۷0

كروبی، هایده ۱۱۳
كروزات، فرانسوا 64

كریمی، عبدالعظیم 8
كشاورز، ناصر 4۵، ۵2

كالسن، جان 2۵
كاللی، جواد ۱۷۱

كالوس مایر، جسی ۳4
كم، فیلیپ ۹

كنی، كارن التچانا 6۱، 62
كوهل، آنكل ۱44
كوهن، كتی ۱۱0
گات، یووس ۱4۵

گارتن، سم ۳6
گایبرسون، برندا 8۹
گروگان، حمید 42

گل كار طرقبه، لیال ۷6
گوتری، جكی ۱۳
گومی، تارو ۱4۷

الو، فلیسیا 44
لطف اهلل، داود ۹۳

لطفی، ویدا ۷۳
لیموس پلومر،  آنا ۱۳۵

ماركل، ساندرا ۵۵
ماهوتی، مهری 4۹، ۵۱

ماوردی، معصومه ۷۵
محصل رودی، محبوبه ۷4

مرتضوی زاده، سید حشمت اهلل ۷۱
مستر، كات ۷8

مسگر تهرانی، محبوبه ۵۷
مشتاق، مهسار ۱۱2

مشتاقی هنروران، الهه ۷۵
مقیمی اسكویی، الدن ۱06

مكسول، جان سی ۱۱2
مك كریدی، امی ۷0

مالمحمدی، مجید ۱26
ملتزر كالینهنس، سیدنی ۵4

ملك محمدی نوری، پرهام ۱۷۷
ملك، هما 8۵

مهاجرانی، سیدمحمد ۱28، ۱۳4
موسایی سنجری، اعظم ۱۷۵، ۱۷6

موسوی، سمیه ۱۱۷
مؤمنی موحد، زهرا ۷۹، 8۱

میرآخورلی، زهرا ۱46
میرجابری، زهره ۱00

نادری،  ناصر 26
ناصری، مسلم ۱2۵

نایت، ام.جی ۵۳، ۹۳
نوریان، محمد 68

نمایه پدیدآورندگان
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نمایه پدیدآورندگان

نمایه ناشر

آبرنگ ۷۷
آیه نور 84

ابوعطا ۵6، ۱0۳، ۱۱۱، ۱۱2
اخترنگار ۷4

اعظم موسایی سنجری ۱۷۵، ۱۷6
افق ۱0

انتشارات پیك گل واژه ۱۵۷، ۱6۱، ۱6۹
اندیشه افرینش 66

به نشر 2۹، 4۵، ۵0، ۵2
بوی جوی مولیان 6۵

پرتقال 2۵، ۳0، ۳4، ۳6، 40، 8۹
پرهام ملك محمدی نوری ۱۷۷

پیام آزادی ۱۵، ۱20، ۱4۵
پیام بهاران 60، 8۷

پیدایش 2۳
تیمورزاده ۵۵، 64، ۱۳۵
جمال ۱24، ۱۳۱، ۱۳2

جواد كاللی ۱۷۱
چشم انداز قطب ۷

حامد پورطالبی فیروزآبادی ۱6۳، ۱64، ۱۷0
حمداله صدری ۱62

حوض نقره ۱42، ۱44، ۱4۷
خانه ادبیات 80، ۹۵

خانه تحول ۱0۱، ۱0۷
خواندنی ۱۳8

دفتر نشر فرهنگ اسالمی ۳۹، 4۹، ۵۱
رهام اندیشه 4

زیارت ۱2۵
سلسله ۵

سمیع ۱۳۳
شركت انتشارات سوره مهر 6۷

شركت انتشارات فنی ایران ۵۳، ۵۷، ۹۳، ۹8، 
۱۱۳ ،۱06 ،۱02 ،۹۹

شركت انتشارات ویژه نشر 22، ۱4۳
شركت پیشگامان آرین آویژه ۱60، ۱6۷، ۱۷2

شركت زیست بوم مجازی درسا ۱4۹، ۱۵0، 
۱۵4

شركت طراحان ایده پرداز هارا ۱6۵، ۱66
شركت كودكان ثروت ساز پیشرو ۱۵۹

شركت مبتكرین آوای هنر ۱۷4
شركت نوآوران توسعه خالقیت پارس ۱۵8

شهر قلم ۱2، ۱۷، ۱8
شهرتاش ۹، ۳8

شورا 68
صابرین ۷0، ۷۳، ۱۱0، ۱۱6، ۱۱۹

صحرایی سبز ۷۹، 8۱، ۹۱، ۹2، ۹4، ۹6
ضریح آفتاب ۱۳6، ۱۳۹

عاطفه احمدی علون آبادی ۱۵2
غنچه ۷8

فرای علم ۹۷
قدیانی 4۱، 42، 46، 88، ۱2۱، ۱2۷، ۱۳0، 

۱۳4
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ۱۳، 
 ،62 ،6۱ ،48 ،4۷ ،44 ،۳۳ ،۳۱ ،28 ،2۷ ،2۱

۱4۱ ،6۳
كتاب تارا ۱، 2، ۳

كتاب جمكران ۱2۳، ۱26، ۱28، ۱2۹
كتاب نیستان 8۳

كتابك ۱22
گام 6

مبتكران ۳۵، ۱۱4
محراب قلم ۳۷

مرآت ۱۱
مركز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان 

۱۵6 ،۱۵۵ ،۱۵۳ ،۱۵۱ ،۱48
مفتاح حكیم ۱00
مكعب علم ۱۱۵

مناجات ۱4، ۷۵، ۷6
منظومه خرد ۱0۵

مهر بیكران 82
مهر زهرا)س( ۹0

مهرسا ۱08
موسسه فرهنگی هنری نیك زیست فردا ۱68، 

۱۷8 ،۱۷۳
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد ۱04، ۱0۹، ۱۱8

مؤسسه فرهنگی فاطمی 20، 4۳، ۵۹
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 8، ۱6، 26، ۳2، 

۱40 ،86 ،8۵ ،۷2 ،6۹ ،۵4
مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره 

۵8
مؤسسه كورش چاپ ۷۱

نارنج ۱46
نخستین 24
نگارینه ۱۹

هفت خط ۱۳۷
یار مانا ۱۱۷

نوزوال، دبورا ۵4
نوستلینگر، كریستینه ۳۷
نوش  امینی، نسرین ۹۵
نیكبخت، معصومه 86
نیكومنش، ابراهیم ۵

واحد كودک و نوجوان نشر كتابك ۱22
وشتر، فیلیپ ۱44

وطن آبادی، سارا ۹8، ۹۹، ۱02
وظیفه دان، تكتم ۱۳6

ول ف ل ، اورس وال 22
ولكس، آنجال 8۷
ولیانی، الله ۱0۵

ویلسون، كارما ۱04
هفت برادران، داریوش ۹۷

هنلن، ابی ۳0
هولمز، مارگارت ام ۹8

هیرمندی، رضی ۱0
یامادا، كوبی ۱0۱

یوشی تكه، شینسوكه ۱0
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آبرنگ
۷۷: پسر هلو. ۷۷: جوجه قرمزی. ۷۷: دختر نخ ریس و آدم كوچولو. 

۷۷: دوستی سه بز. ۷۷: دیگ سحرآمیز. ۷۷: شاهزاده خانم و 
نخود فرنگی. ۷۷: شلغم بزرگ. ۷۷: كفاش و كوتوله ها. ۷۷: كالغ و 
شیر. ۷۷: النو آسمان را تعمیر می كند. ۷۷: ملخ تنبل. ۷۷: منصور 

و االغ
آیه نور

84: سوره های مهربانی ۱: درسنامه حفظ و مفاهیم جز سی ام قرآن 
كریم )ویژه كودكان(.

ابوعطا
۵6: بالی، بروكلی باهوش: چرا باید غذای سالم بخوریم؟. ۱0۳: 
حاال دیگه میشه خوابید: چطور موش كوچولوی پارچه ای كمك 

می كنه تنها بخوابم؟. ۱۱۱: كوچولوهای شیطون: چطور میشه از دعوا 
دوری كرد؟. ۱۱2: گاهی برنده می شوید، گاهی یاد می گیرید )برای 

كودكان(.
اخترنگار

۷4: ا ربط را بشناسیم.
اعظم موسایی سنجری

۱۷۵: مجموعه اشكال هندسی شادآموز ویژه آموزش مفاهیم كسرها. 
۱۷6: مجموعه الفبای فارسی و اعداد مغناطیسی شادآموز

افق
۱0: شاید سیب باشد.

انتشارات پیک گل واژه
۱۵۷: باغ جوانه. ۱6۱: تصفیه آب. ۱6۹: زلزله ساز

اندیشه افرینش
66: پرواز پروانه های سنجاق شده.

به نشر
2۹: آش آشتیكنان. 2۹: تازه چه خبر؟. 2۹: راز پایاپا. 2۹: شلوپی. 
2۹: كه این طور!. 2۹: كیك امانتی. 2۹: ماجرای سیب قرمز. 2۹: 

مسابقه كوفته پزی. 4۵: آدم و پروانه. ۵0: كی بود ؟ چی بود؟. ۵2: 
موهای شش متری.

بوی جوی مولیان
6۵: برنامه ریزی درسی كالس های چند پایه.

پرتقال
2۵: چرا از من می پرسی؟. ۳0: رالف قصه می نویسد. ۳4: لطفا این 
كتاب را باز كن!. ۳6: من شنگم!. 40: همه ما شگفت انگیزیم!. 8۹: 

من شگفت انگیزترین جانور دریا هستم!.
پرهام ملک محمدی نوری

۱۷۷: مداد كاشتنی مریان
پیام آزادی

۱۵: معماهای شگفت انگیز علمی. ۱20: آنگاه كه خداوند اراده 
می كند... و.... ۱4۵: لویی، برای من یك بشقاب پرنده نقاشی كن. 

۱4۵: لویی، برای من یك حلزون نقاشی كن. ۱4۵: لویی، برای من 
یك خانه نقاشی كن. ۱4۵: لویی، برای من یك دایناسور نقاشی كن. 

۱4۵: لویی، برای من یك شیر نقاشی كن. ۱4۵: لویی، برای من 
یك طوطی نقاشی كن. ۱4۵: لویی، برای من یك مترسك نقاشی 

كن. ۱4۵: لویی، برای من یك وال نقاشی كن.

پیام بهاران
60: دنیای حیوانات. 8۷: دایرۀ المعارف مقدماتی دنیای شما كودكان.

پیدایش
2۳: ببر بنگال و كانگوروی بچه به بغل. 2۳: تیغ تیغو و تمثال مبارک 
شیرخان. 2۳: دم دراز و ننه كالغه. 2۳: شیرخان و خورشت كلم. 2۳: 

ویالی فیل خان و خاله كرگدن.
تیمورزاده

۵۵: اگر پاهای شما شبیه پاهای حیوانات بود!؟. 64: من یك 
تمساح كوچولو هستم. ۱۳۵: پارچه. ۱۳۵: پالستیك. ۱۳۵: خمیر 

مجسمه سازی. جمال
۱24: پول، خدا، بچه ها. ۱۳۱: ما فرشته ها. ۱۳2: مسواک میثم: 

تشویق كودكان به مسواک زدن با نگاه اسالمی.
جواد كاللی

۱۷۱: ضرب آموز
چشم انداز قطب

.)p4c( ۷: آموزش رفتار اخالقی و خودشناسی در كالس
حامد پورطالبی فیروزآبادی

۱6۳: جدول چند منظوره آریو. ۱64: جدول ضرب پازلی آریو. ۱۷0: 
ساعت آموزشی آریو

حمداله صدری
۱62: جادوی قطعات الگو در آموزش كسر - پایه سوم

حوض نقره
۱42: شنیدم می خواهی نقاشی كنی ۱. ۱42: شنیدم می خواهی 

نقاشی كنی 2. ۱42: شنیدم می خواهی نقاشی كنی ۳. ۱44: كتاب 
طراحی خالق هنرمند كوچولو ۱. ۱44: كتاب طراحی خالق هنرمند 

كوچولو 2. ۱4۷: یك كتاب غول آسا طراحی و سرگرمی خالق ۱. 
۱4۷: یك كتاب غول آسا طراحی و سرگرمی خالق 2. ۱4۷: یك 

كتاب غول آسا طراحی و سرگرمی خالق ۳. ۱4۷: یك كتاب غول آسا 
طراحی و سرگرمی خالق 4

خانه ادبیات
80: كالس اولی آسان بخوان ۱0/۱۱/۱2/۱۳/۱4/۱۵//4/۵/6/۷/8/۹

/۱/2/۳. ۹۵: راز جنگل مهربان.
خانه تحول

۱0۱: با مسأله ات چه كار می  كنی؟. ۱0۷: سامی و شیرینی گردویی. 
۱0۷: سوفی و شعر عالی اش. ۱0۷: كلوچه های لی لی. ۱0۷: كوبی 

و پدربزرگش. ۱0۷: من همینم كه هستم. ۱0۷: هر چیز جایی دارد. 
۱0۷: وقتی بزرگ شوم.

خواندنی
۱۳8: خواندنی بنویس ۱. ۱۳8: خواندنی بنویس 2. ۱۳8: خواندنی 

بنویس ۳. ۱۳8: خواندنی بنویس 4. ۱۳8: خواندنی بنویس ۵
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۳۹: هزار بوسۀ پرپری و دو داستان دیگر. 4۹: سوغاتی. ۵۱: ُمهر 
صدآفرین.

رهام اندیشه
4: بازی های محلی نظرآباد.

زیارت
۱2۵: خورشید انتظار: مجموعه دوازده قصه از زندگی پیامبر گرامی 

درهمكرد نام ناشر و 
عنوان كتاب



فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب60

اسالم.
سلسله

۵: حیاط پویا: طراحی بازی ها و مهارت ها در حیاط مدرسه.
سمیع

۱۳۳: مهدیه و لباس های سخنگو: اولین داستان پیرامون حجاب 
برای كودكان.

شركت انتشارات سوره مهر
6۷: تربیت به كمك داستان در خانه و مراكز آموزشی و تربیتی. 6۷: 

تربیت به كمك نمایش و تئاتردر خانه و مراكز آموزشی.
شركت انتشارات فنی ایران

۵۳: آشغال نریزیم!. ۵۳: شیرآب را باز نگذاریم. ۵۳: طبیعت را دوست 
بداریم. ۵۳: المپ اضافی خاموش!. ۵۷: باورنمی كنی اما با دانا و 
توانا در جستجوی دانش همراه شو. ۹۳: پیاده روی بیشتر محیط 

زیست پاک تر. ۹8: اتفاق بد برای همه پیش می آید. ۹۹: اذیتم نكن!: 
درباره مبارزه باقلدری. ۱02: چرا دعوا می كنی؟: درباره فرونشاندن 

خشم. ۱06: ر ئیس زمین بازی: درباره جرأت مندی. ۱۱۳: من نگرانم: 
درباره احساسات.

شركت انتشارات ویژه نشر
22: باغ یوشی. ۱4۳: كارگاه هنر برای كودكان: ۵2 تمرین جذاب 

برای كودكان.
شركت پیشگامان آرین آویژه

۱60: ترافیك آباد. ۱6۷: چی با چی؟. ۱۷2: كدوم درسته؟
شركت زیست بوم مجازی درسا

۱4۹: درسابازار. ۱۵0: دنیای درسا. ۱۵4: فندوقستان
شركت طراحان ایده پرداز هارا

۱6۵: جورچین داستانی. ۱66: جورچین هندسی
شركت كودكان ثروت ساز پیشرو

۱۵۹: پكیج هوش مالی
شركت مبتكرین آوای هنر

۱۷4: گام به گام با آوا آموزش موسیقی كودک
شركت نوآوران توسعه خالقیت پارس
۱۵8: بسته آموزشی و مهارت ورزی آی سیب

شهر قلم
۱2: بازی های چوب. ۱2: بازی های سنگ. ۱2: بازی های طناب. 

۱۷: آش خاله. ۱۷: خانه خاله. ۱۷: غول خاله. ۱۷: نقشه خاله. ۱۷: 
همسایه خاله. ۱8: آن شب كه تا سحر.

شهرتاش
۹: راهنمای كالسی فلسفه برای كودكان سال های اول دوره ابتدایی: 

فلسفه ورزی با كتاب های تصویری. ۳8: هربرت و هری.
شورا

68: راهنمای عملی تحلیل محتوای كَمی و كیفی كتاب های درسی 
دوره ابتدایی.

صابرین
۷0: كلیدهای تربیت فرزند قدرشناس. ۷۳: ۱0 روز تا داشتن كودكی 

سازگارتر و آرام تر: برنامه ای برای از بین بردن مشكالت رفتاری كودكان. 
۱۱0: كلیدهای پرورش هوش اجتماعی در كودكان و نوجوانان: بهبود 

مهارت های فردی كودكان. ۱۱6: والدین، قطعا تأثیرگذارند: چگونه 
كودكانی تربیت كنیم كه شخصیتی به خود متكی، مصمم و مهربان 

داشته باشند. ۱۱۹: ۱0۱ بازی مهارت های زندگی.

صحرایی سبز
۷۹: قدم قدم تا خوندن. 8۱: می خوام خودم بخونم. ۹۱: آخر و 

عاقبت خوش نخودی ها. ۹۱: بابای بیمه گر. ۹۱: بازگشت ماجو به 
سرزمینش. ۹۱: جایزه بزرگ سال. ۹۱: حاكم مهربان. ۹۱: دوستان 
زمینی. ۹۱: سفر به سیاره زمین. ۹۱: نخودی ها و آتش سوزی. ۹۱: 

نخودی ها و بار بری. ۹۱: نخودی ها و پس انداز. ۹۱: نخودی ها و 
درمان. ۹۱: نخودی ها و ساختمان: )بیمه مسئولیت مدنی كارفرما 

در مقابل كارگران(. ۹۱: نخودی ها و عصر ماشین )بیمه بدنه(. ۹۱: 
نخودی ها و عصر ماشین )شخص ثالث(. ۹2: پشت كوه قاف ۱. ۹2: 
پشت كوه قاف 2. ۹4: دندی و قندی ساكنین طبقه دوم. ۹6: شوت 

روباه كوچولو.
ضریح آفتاب

۱۳6: خط نیكو. ۱۳۹: خوشنویس كوچك: آموزش خط تحریری پایه 
اول دبستان.

عاطفه احمدی علون آبادی
۱۵2: طرالن

غنچه
۷8: چطور داستان بخوانیم؟.

فرای علم
۹۷: آش ماهی، االغ آسیابان. ۹۷: بد جنس ترین ماهی خوار دنیا، دزد 
دانه ها. ۹۷: ترسناک ترین غول شاخدار، قوری سلطان. ۹۷: سلطان 

جدید جنگل، موری و زنبورها. ۹۷: ماجرای موشی و دمش.
قدیانی

4۱: ۱0 قصه از امام  كاظم )ع(. 42: ۱0 قصه از امام سجاد)ع(. 46: از 
فاطمه به فاطمه)س(: 20 شعر در باره معصوم سوم. 88: راهنمای 
راه آهن شهری)مترو(. 88: فرهنگ مصور حمل و نقل. ۱2۱: اسب 

چوبی. ۱2۱: بهترین تیرانداز. ۱2۱: تا آن روز زنده می مانی. ۱2۱: 
حق با او بود. ۱2۱: رفیق مردم. ۱2۱: كبوتر بال شكسته. ۱2۱: مرد 

روزهای كار. ۱2۱: مرده ای كه برگشت. ۱2۱: مسافر خوشبخت. 
۱2۱: نوجوان دانا. ۱2۷: درباره امامان. ۱2۷: درباره بدی ها. ۱2۷: 
درباره بهشت. ۱2۷: درباره پیامبر. ۱2۷: درباره خدا. ۱2۷: درباره 

خوبی ها. ۱2۷: درباره دعا. ۱2۷: درباره مرگ. ۱2۷: درباره مسجد. 
۱2۷: درباره نماز. ۱۳0: كودكان می پرسند: ۱۹6 پرسش و پاسخ. 
۱۳4: چه سفره بزرگی دارد. ۱۳4: حرف همه را می شنود. ۱۳4: 

دنیای جور واجوری آفریده. ۱۳4: راهنمای همه است. ۱۳4: زیبایی 
را دوست دارد. ۱۳4: كارهایش دقیق است. ۱۳4: كوچولوها را بزرگ 
می كند. ۱۳4: مارا تنها نمیگذارد. ۱۳4: هر چه داریم از اوست. ۱۳4: 

همه جا خانه ای دارد.
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

۱۳: قدرت ذهن. 2۱: اســب و ســیب و بهار. 2۷: خرگوش باهوش 
و دو قّصه نمایشــی دیگــر از كلیله  و دمنه. 28: دو طوطی. ۳۱: زرد 

نخودی ســبز كشمشی. ۳۳: شام ســرد شد كوتی كوتی: قصه های 
كوتی كوتی. 44: هندســه عصر حجری )خط(. 44: هندســه عصر 

حجری )دایره(. 44: هندســه عصر حجری )ُكره(. 44: هندســه 
عصــر حجری )مثلث(. 44: هندســه عصر حجری )مربع(. 44: 
هندســه عصر حجــری )مكعب(. 4۷: چتری از گل برگ ها. 48: 

خداحافظی در خیابان پاییز. 6۱: ســرک كشــیدن زیر پوست. 62: 
ســرک كشیدن زیر پوســت زمین. 6۳: عجیب و عجیب های ته 

دریا. ۱4۱: شــكل ها و حرف ها.

در همكرد نام ناشر و 
عنوان كتاب
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كتاب تارا
۱: توماس ادیسون. 2: گالیله. ۳: لویی پاستور.

كتاب جمكران
۱2۳: امام حسین علیه السالم. ۱2۳: امام زمان علیه السالم. ۱2۳: 
امام صادق علیه السالم. ۱2۳: حضرت زهرا سالم اهلل علیها. ۱2۳: 

حضرت محمدصلی اهلل علیه و آله و سلم. ۱26: داستان هایی از 
زندگی امام باقرعلیه السالم. ۱26: داستان هایی از زندگی امام 

جواد علیه السالم. ۱26: داستان هایی از زندگی امام حسن علیه السالم. 
۱26: داستان هایی از زندگی امام  حسین علیه السالم. ۱26: 

داستان هایی از زندگی امام رضا علیه السالم. ۱26: داستان هایی 
از زندگی امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه . ۱26: داستان هایی از 

زندگی امام سجادعلیه السالم. ۱26: داستان هایی از زندگی امام 
صادق علیه السالم(. ۱26: داستان هایی از زندگی امام علی علیه السالم. 

۱26: داستان هایی از زندگی حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها. ۱26: 
داستان هایی از زندگی حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله. ۱28: زیباترین 

جشن. ۱2۹: شصت پرسش اعتقادی.
كتاب نیستان

8۳: سرزمین عددهای قرآنی.
كتابک

۱22: الفبای احادیث.
گام

6: یوگا با بچه ها.
مبتكران

۳۵: مراقبم باش!. ۱۱4: مهارت های زندگی )۱(. ۱۱4: مهارت های 
زندگی )2(. 

محراب قلم
۳۷: مینی باید به مدرسه برود. ۳۷: مینی تولدش را جشن می گیرد. 

۳۷: مینی دختر كدبانو. ۳۷: مینی قدبلندترین است. ۳۷: همه به 
مینی شك می كنند.

مرآت
۱۱: ماجراهای ساینا: برنامه فلسفه برای كودكان به همراه راهنمای 

آموزشی تسهیل گران ویژه پایه های سوم و چهارم دبستان.
مركز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

۱48: اتاق شادی. ۱۵۱: طراوت غنچه ها. ۱۵۳: فرزندانی برای آینده. 
۱۵۵: كودک و رسانه. ۱۵6: همشاگردی سالم

مفتاح حكیم
۱00: اقتصاددان كوچك: راهنمای كاربردی آموزش به كودكان 6 

تا ۹ سال.
مكعب علم

۱۱۵: مهارت های فردی و اجتماعی برای كودكان.
مناجات

۱4: معماهای دیدنی. ۷۵: با الفبا بازی كنیم: تقویت مهارت های 
خواندن و نوشتن با رویكردی جدید. ۷6: با كلمات بازی كنیم.

منظومه خرد
۱0۵: رایانه كار راه انداز. ۱0۵: زنده باد حقوق شهروندی. ۱0۵: شما 

هم دعوت دارید.
مهر بیكران

82: نگاهی دوباره به امال: اختالالت نوشتاری به زبانی ساده همراه 
با راهكارهای درمانی و تنوع در امال.

مهر زهرا)س(
۹0: آب مجازی به انضمام اجرای پرده خوانی در مدرسه.

مهرسا
۱08: سطل مهربانی: توان نامحدود مغز من برای شادمانی.

موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا
۱68: راهگمان. ۱۷۳: كشتی. ۱۷8: ملكه رنگ ها

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
۱04: خانه كجاست؟: پیش داوری. ۱0۹: صلح )جنگ دور شو( - 

فارسی انگلیسی. ۱۱8: یك روز پاییزی خانم  مرغ: دهن بینی.
مؤسسه فرهنگی فاطمی

20: ازدواج با خورشید. 4۳: اگر.. نگاهی متفاوت به عددها و 
اندازه های بسیار بزرگ. ۵۹: درخت ها.
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

8: بازی و فراغت به مثابه خالقیت و معنویت )چگونه جدی 
نباشیم!(. ۱6: ۱0۱ بازی برای آرام سازی كودكان، یافتن صلح و 

آرامش در میان جمع. 26: حضرت یوسف  علیه السالم. ۳2: سلمان 
فارسی. ۵4: آشنایی با پایتون. ۵4: آشنایی با پلنگ. ۵4: آشنایی 
با زرافه. ۵4: آشنایی با شیر. ۵4: آشنایی با فیل. ۵4: آشنایی با 
گوراسب. ۵4: آشنایی با میركت. ۵4: آشنایی با یوزپلنگ. 6۹: 

سنجش كالسی نوین. ۷2: من می توانم مشكالتم را حل كنم، برای 
استفاده مربیان كودک و معلمان دوره آموزش ابتدایی. 8۵: رایانه 

اول دبستان. 8۵: رایانه دوم دبستان. 8۵: رایانه سوم دبستان. 86: 
مادر خالق، كودک خالق. ۱40: خوشنویسی اول دبستان. ۱40: 

خوشنویسی دوم دبستان. ۱40: خوشنویسی سوم دبستان.
مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره

۵8: پروژه های یادگیری: فعالیت های بین  رشته ای زیست محیطی 
)انرژی های پاک(.

مؤسسه كورش چاپ
۷۱: مدیریت و برنامه ریزی كالس های چندپایه.

نارنج
۱46: هنر و كاردستی: كاردستی و اسباب بازی. ۱46: هنر و 

كاردستی: كاردستی و نقاشی. ۱46: هنر و كاردستی: كاردستی های 
تجسمی. ۱46: هنر و كاردستی: كاردستی های تزئینی، سنجاق سر، 

آهن ربای تزئینی. ۱46: هنر و كاردستی: كاردستی های كاغذی. ۱46: 
هنر و كاردستی: كاردستی های موسیقیایی. ۱46: هنر و كاردستی: 
كاردستی های نمایشی. ۱46: هنر و كاردستی: كاردستی های ویژه 

جشن ها.
نخستین

24: تبرزین نادر.
نگارینه

۱۹: اتوبوس.
هفت خط

۱۳۷: خالقیت در هنر برای كودكان: راهنمای آموزشی برای مربیان 
هنر و آموزگاران.

یار مانا
۱۱۷: هوش برتر: فعالیت هایی برای پرورش هوش هیجانی ویژه ۹ 

تا ۷ سال.

درهمكرد نام ناشر و 
عنوان كتاب
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آبرنگ 
تهران: خ. انقالب، خ. ۱2 فروردین، پل. 20۷. تلفن: 2۱6640۷۵۷۵0

آیه نور 
قم: خ. شهدا )صفائیه(، ک. 24)ممتاز(، نبش ک. سوم، پ. 6۳، 

ساختمان نورالثقلین، ط. همكف. تلفن: 2۵۳۷8۳۹4۷40
ابوعطا 

تهران: خ. انقالب، خ. ۱2 فروردین، ساختمان ناشران، ط. چهارم. 
تلفن: 2۱6648۵۹400

اخترنگار 
خواف: خ. شهید مدرس 8، پ. 4. تلفن: ۵۱۵4226۵6۵0

اعظم  موسایي سنجري
اصفهان: خ. جی، خ. خواجه عمید، بن بست محمدی، پ. 44 تلفن: 

۳۱۳۵2۷62۵۵0
افق 

تهران: خ. ۱2 فروردین، خ. شهید نظری غربی، ک. جاوید ۱، پ. 2، 
ط. سوم. تلفن: 2۱664۱۳۳6۷0

انتشارات پیک گل واژه 
تهران: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، بین دانشگاه و فخر رازی، پ. ۱84. 

تلفن: 6۱۵00
اندیشه افرینش 

تهران: 20 متری جوادیه، ک. شهیدعلی مهدی، پ. 22. تلفن: 
2۱۵۵46۳۵۵60

به نشر 
تهران: م. انقالب خ. كارگر شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، ک. 

طاهری، پ. ۱6، ط. سوم. تلفن: 2۱88۹۵۱۷400
بوی جوی مولیان 

تبریز: آبادانی مسكن، خ. مرمر، پ. ۱68. تلفن: 4۱۱۳4۷۷2۱۵۹0
پرتقال 

تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، پ. ۷۱، واحد 4. تلفن: 
2۱6۳۵640

پرهام  ملک محمدي نوري
تهران: خ. سعدی جنوبی، پایین تر از مترو سعدی، روبروی بانك سپه، 

پ.۳۱۵، ط.2 تلفن: ۳66۱۹80۱0
پیام آزادی 

تهران: خ. جمهوری، روبه روی سینما اروپا، ک. شهید مظفری، 
بن بست اول، پ. 2. تلفن: 2۱۳۳۹0۵۵۱۵0

پیام بهاران 
تهران: خ. جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم، ک. 

مظفری، بن بست اول، پ. ۵ تلفن: 2۱۳۳۱۱42۷۵0
پیدایش 

تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، پ. 
86. تلفن: 2۱66۹۷02۷00

تیمورزاده 
تهران: م. هفت تیر، خ. كریمخان زند، پ. ۱۱۱، ط. سوم شرقی، 

انتشارات تیمورزاده. تلفن: 2۱8880۹0۹00

جمال 
قم: خ. معلم، معلم 2۱، ک. نهم، پ. 422. تلفن: 2۵۳۷۷42۵280

جواد كاللي 
مشهد: خ. كالهدوز، كالهدوز۳، پ. 8. تلفن: ۵۱۳840۳۳0۳0

چشم انداز قطب 
تربت حیدریه: فلكه مسجد جامع، پاساژ الزهرا. تلفن: 

۵۱۵2۳۱۹۱۱۹0
حامد پورطالبي فیروزآبادي 

یزد: میبد، خ. آیت ا...سعیدی، ک شهید میرعالیی، منزل حامد 
پورطالبی. تلفن: ۳۵۳2۳2۱۷۷۵0

حمداله صدري 
تهران: افسریه، ک. شماره 20، پ. ۷۳، واحد 2. تلفن: 

2۱۳۳82۱۵۱20
حوض نقره 

تهران: بلوار كشاورز، خ. وصال شیرازی، بن بست قائمی، پ. 4. تلفن: 
2۱88۹60640
خانه ادبیات 

تهران: انقالب، خ. ۱2 فروردین، پ. ۳۱0، ط. سوم. تلفن: 
2۱664680۹20

خانه تحول 
تهران: اقدسیه، بلوار ارتش، ب. شهید مژدی، خ. شهید شفیعی، پ. 

۵4، واحد 4. تلفن: 2۱22۱۹64420
خواندنی 

تهران: انقالب، خ. ۱2 فروردین، نبش بن بست حقیقت، پ. 24۹. 
تلفن: 2۱66۹۵۳6860

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
تهران: پاسداران، م. هروی، خ. وفامنش،خ. آزادی،خ. افتخاریان، ک. 

مریم، پ. 2۳. تلفن: 2۱22۹400۵40
رهام اندیشه 

نظرآباد: خ. 22 بهمن جنوبی، بهمن 4، پ. ۵6. تلفن: 
264۵۳4۷۳600

زیارت 
تهران: خ. جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم، ک. 

مظفری، بن بست اول، پ. ۵. تلفن: 2۱۳۳۱۱42۷۵0
سلسله 

قم: خ. ارم، پاساژ قدس، همكف، شماره ۹۷. تلفن: 2۵۳۷۷۳0۷۱۷0
سمیع 

شهرری : بازار بزرگ ری، ط. اول، پ. ۱/4۵. تلفن: 2۱۵۵۹۵۳8080
شركت انتشارات سوره مهر 

تهران: زیر پل حافظ، خ. رشت، پ. 2۳، انتشارات سوره مهر. تلفن: 
2۱66460۹۹۳0

شركت انتشارات فنی ایران 
تهــران: خ. مطهــری. خ. میرعمــاد. روبه روی بانك 

یــران. تلفن:  نتشــارات فنی ا 24. شــركت ا قوامین. پ. 
2۱88۵0۵0۵۵0

نام و نشانی ناشران 
و پديدآورندگان
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شركت انتشارات ویژه نشر 
تهران: خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی )ویال(، ک. هواپیمایی، پ. 

۱. تلفن: 2۱88۹۱00۹۱0
شركت پیشگامان آرین آویژه 

تهران: تهرانپارس، خ. شهید رجایی، ک. 248، پ. ۱2، ط. ۱. تلفن: 
2۱8842606۳0

شركت زیست بوم مجازی درسا 
تهران خ. آزادی، بعد از دانشگاه شریف، بلوار اكبری، خ. قاسمی، خ. 

صادقی، ک. اشتری، پ.۹، ط. دوم. تلفن: 2۱6606۱۵060
شركت طراحان ایدا پردازان هارا 

تهران: خ. دماوند، كوی زاهد گیالنی، كوی امیر پورشادمان، پ. 20، 
واحد ۷. تلفن: 2۱۳۳۳6۳2۵80

شركت كودكان ثروت ساز پیشرو 
تهران: خ. ولیعصر)عج(، ک. میرهادی شرقی، پ. 8، واحد۱0. تلفن: 

2۱88۹۱82۷۳0
شركت مبتكرین آواي هنر

تهران: م. بهمن، خ. شیرمحمدي، ک. میر سجادي، پ. 4، ط. سوم، 
تلفن: 02۱۵۵۳۵0۵۵۷0

شركت نوآوران توسعه خالقیت پارس 
شیراز: خ. انقالب، باالتر از صاحبدیواني، سمت راست، ساختمان 

شایان، ط. اول، واحد ۳. تلفن: ۷۱۳2۳0۹6۱80
شهر قلم 

تهران: سهروردی، ابتدای خرمشهر، پ. ۳6، واحد ۳. تلفن: 
2۱88۷۳۵۵۱80

شهرتاش 
تهران: خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم خانی، پ. 6، زنگ اول. 

تلفن: 2۱222۹۷۳6۷0
شورا 

تهران: خ انقالب، خ ۱2 فروردین، ک. مینا، پ. 2۹. تلفن: 
2۱664۹04020

صابرین 
تهران: خ. فاطمي، خ. شهید علیزاده)۵(، ک. مرجان، پ. ۱. تلفن: 

2۱88۹688۹00
صحرایی سبز 

قم: خ. ۱۹ دی، ک. ۳4، چهار راه دوم سمت راست، ک. بن بست، 
پ. 22. تلفن: 2۵۳۷۷04۵4۹0

ضریح آفتاب 
مشهد: امام خمینی 8، دفتر مركزی موسسه فرهنگی - هنری و 

انتشاراتی ضریح آفتاب. تلفن: ۵۱۳2280۱660
عاطفه احمدي علون آبادي

اصفهان: خ. آپادانا، ک. سوم، پ. 4۷0، ط. همكف. تلفن: 
0۳۱۳66۳2۹64

غنچه 
تهران: م. انقالب، خ. انقالب، خ. دوازدهم فروردین، ک. الوندی، پ. 

۱6، واحد 4. تلفن: 2۱66480۳6۳0

فرای علم 
تهران: م. انقالب، خ. جمالزاده جنوبی، نبش خ. دیلمان، پ. ۹6،واحد 

2 تلفن: 2۱66۹4۳48۱0
قدیانی 

تهران: انقالب، خ. ۱2 فروردین، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، 
پ.۹0. تلفن: 2۱664044۱00

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
تهران: خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی، شماره 22،24. تلفن: 2۱88۷۱۵۵4۵0

كتاب تارا 
تهران: خ. انقالب، بین بهار جنوبی و مفتح، خ. خاقانی، پ. ۱8، واحد 

جنوبی، انتشارات كتاب تارا. تلفن: 2۱۵۵۹۷۳۳۷۵0
كتاب جمكران 

قم: مسجد مقدس جمكران، ساختمان اداری نیمه شعبان، انتشارات 
كتاب جمكران. تلفن: 2۵۳۷2۵4۳۵00

كتاب نیستان 
تهران: بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن بست ششم، پ. 2، 

زنگ نیستان. تلفن: 2۱226۱244۳0
كتابک 

قم: خ. شهید فاطمی، كوی ۱8، فرعی 2۱، پ. ۱۱. تلفن: 
2۵۳۷8۳۷48۳0

گام 
تهران: م. هفت تیر، خ. بهارمستیان)جنب مسجدالجواد(، پ. ۱۳، 

واحد۱۱. تلفن: 2۱884۹40۹۱0
مبتكران 

تهران: م. انقالب،خ. فخر رازی، خ. وحیدنظری. تلفن: 
2۱6۱0۹4۳۱۱0
محراب قلم 

تهران: خ. انقالب، خ. ۱2 فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پ. ۱04. 
تلفن: 2۱664۹08۷۹0

مرآت 
تهران: خ. كریمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پ. 80، ط. چهارم 

تلفن: 2۱8882۱۵000
مركزتحقیقات رایانه اي حوزه علمیه اصفهان 

اصفهان اصفهان خیابان اردیبهشت جنوبي تلفن: ۳۱۳2۳4۳6۱00
مفتاح حكیم 

اصفهان: خ. آل محمد، مجتمع حافظ، پ. ۷4 تلفن: ۳۱۳4۵204040
مكعب علم 

تهران: انتهای بلوار كشاورز، خ. دكتر قریب، ک. سوسن، پ. 2، واحد 
۷. تلفن: 2۱66۹۱2۵۵00

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

تلفن: ۵۱۳2220۷۱۹0
منظومه خرد 

تهران : ولنجك، بلوار دانشجو، بعد از م. یاسمن )شهیدان 
حسام الحكما(، انتشارات منظومه خرد تلفن: 2۱224200860
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مهر بیكران 
قم: خ. دل آذر، بعد از م. پلیس، ک. ۱6 ،پ. ۳۹ تلفن: 

2۵۳28۱40۱۷0
مهر زهرا)س( 

نجف آباد: خ. دكتر شــریعتی، حد فاصل خ. ســعدی و تقاطع 
رجایی، بن بســت اندیشــه، انتهای بن بست، پ. 2۳، ساختمان 

نشــر مهر زهرا، ط. دوم، واحد نشر. تلفن: ۳۱426۱۹۵620
مهرسا 

تهران: م. انقالب. خ كارگر جنوبي. قبل از خ جمهوري. كوچه صابر. 
پ ۱. ط. اول.انتشارات مهرسا تلفن: 2۱664۹۳46۵0

مؤسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا 
تهران: قیطریه، سلیمانی شرقی، ک. نعمتی، پ. 2، واحد گروه 

كودک. تلفن: 2۱226۷۹6۹00
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 

تهران: خ.  انقالب، بین خ. دانشگاه  و ابوریحان، پ. ۱۱82، ساختمان 
فروردین، ط. ۱0، واحد ۳8. تلفن: 2۱664860۱۳0

مؤسسه فرهنگی فاطمی 
تهران: م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادی شرقی، پ. ۱4 واحد2. 

تلفن: 2۱88۹4۵۵4۵0
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 

تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل كریمخان زند، ک. شهید 
حقیقت طلب، شماره 8. تلفن: 2۱88800۳240

مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره 
تهران: بزرگراه رسالت، بعد از پل سید خندان، نرسیده به صیاد 

شیرازی، پ. ۱228، واحد ۱4. تلفن: 2۱8846۱2060
مؤسسه كورش چاپ 

تهران: خ. شریعتی، ابتدای خ. ملك، بن بست میر مجتهدی، پ. 4، 
ط. اول، واحد دوم، انتشارات كورش چاپ. تلفن: 2۱۷۷68۵۱۹60

نارنج 
تهران: خ. اردیبهشت، بن بست بهاره، پ. ۱، واحد ۳. تلفن: 

2۱8800۳04۵0
نخستین 

تهران: خ. انقالب، خ. ۱2 فروردین، تقاطع روانمهر، شماره 22۷. 
تلفن: 2۱664۹8۱480

نگارینه 
تهران: م. هفت تیر، كوی نظامی، شماره2۵، واحد یك تلفن: 

88۳۱۵0۵۱02۱02۱ ،88۳۱00۷۱02۱
هفت خط 

اردبیل: خ. امام خمیني، م. امام حسین، بازار امام حسین، ط. دوم، پ. 
2۱. تلفن: 4۵۳۳۳60۵۷00

یار مانا 
اصفهان: خ. مهرآباد، كوی ۱۹، پ. 46. تلفن: ۳۱۳26۱6۳600
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