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 داستان

 

574 آب. خان، رخسانا. چوبي بزرگ.نبات  شابک: رحلي. ص.36 .1395. مبتکران: تهران. منيژه اسالمي قرمز

9789640725153 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، شيوۀ زندگي، كودكان کلماتکلیدی:

شود و مادر اصرار  تر به تولد دعوت مي بزرگكنند. خواهر  شان زندگي مي در این داستان سه خواهر به همراه خانوادهچکیده:

دارد كه خواهر دیگر نيز با او برود؛ اما او دوست ندارد خواهر كوچکش را با خود ببرد. موضوع داستان درباره رقابت فرزندان و 

 راه و رسم صحيح زندگي است.

 

 .1396. مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین: تهرانداستانکوتاهدیگر.11برفيخوشبختوآدم. اورنگ، طوبا.575

 9786005556919 شابک: وزیري. ص.24

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي كوتاه، ادبيات كودک و نوجوان، داستان داستان کلماتکلیدی:

 چتر »، «تجربه تلفن بي»، «من كي هستم؟»، «خوشبختبرفي  آدم»این كتاب شامل دوازده داستان كوتاه است. چکیده:

اي، پشت ویترین  اي است كه در گوي شيشه برفي درباره آدم« برفي خوشبخت آدم»هاست. داستان  و... نام این داستان« شکسته

واقعي درست  برفي رو یک آدم بيند كه در پياده ها را مي كند. او راضي و خوشحال است تا اینکه روزي بچه مغازه زندگي مي

تواند بيرون برود. سرانجام  اي اسير است و نمي خواهد جاي آن آدم برفي باشد؛ ولي در آن گوي شيشه كنند. او دلش مي مي

 طور و... . برفي واقعي هم همين شوند و آدم ها آب مي روزي برف

 

576 کاهي.. اورنگ، طوبا.  شابک: وزیري. ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین: تهرانآدمک

9786005556834 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک، ادبيات كودكان داستان کلماتکلیدی:

كند به مزرعه نزدیک شود. روزي باد  هاست كه آدمک كاهي وسط مزرعه ایستاده است و هيچ كالغي جرئت نمي مدتچکیده:

دهد كه براي نگهداري از مزرعه مجبور است  اي خسته نيستي؟ آدمک جواب مي از اینکه اینجا تنها ایستاده گوید به آدمک مي

ها راحت شود؛ اما  تواند او را به سرزميني زیبا و رنگارنگ ببرد تا از آن آفتاب داغ و كالغ گوید مي این كار را بکند. باد به او مي

 آدمک نگران مزرعه است.
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577 ميآدم. برد ملتسر،. تغییر را دنیا معمولي آلبرتاینشتینهستم!.های من : تهران. پور شبنم حيدري دهند:

 9786004620277 شابک: خشتي. ص.42 .1396. پرتقال

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، اكتشافات علمي نامه دانشمندان، سرگذشت کلماتکلیدی:

ها به  داد. آلبرت ساعت كودكي متفاوت و عجيب، غریب بود. او همه كارها را به روش خودش انجام مياز « آلبرت»چکیده:

نما  نما به او داد. قطب كرد تا اینکه روزي پدرش یک قطب شد و فکر مي قایق كوچکش كه در سطل آب شناور بود، خيره مي

كرد و در پانزده سالگي  هاي ریاضي را حل مي واع مسئلهتاثير عميقي روي آلبرت گذاشت. وقتي آلبرت دوازده ساله شد، ان

 جایزه نوبل فيزیک را دریافت كرد.« نسبيت»سرانجام با ارائه نظریه « آلبرت اینشتين»نظر شد.  درباره حسابان صاحب

 

 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري دهند:منهلنکلرهستم!.هایمعموليدنیاراتغییرميآدم. ملتسر، برد.578

 9786004620284 شابک: خشتي. ص.42

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، ادبيات كودک و نوجوان، آموزش كودكان نابينا نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

 هاي  راه در نوزده ماهگي در اثر بيماري بينایي و شنوایي خود را از دست داد. او تا پنج سالگي« هلن كلر»چکیده:

تر شد تا اینکه پدر و  اي براي ارتباط برقرار كردن داشت؛ اما بعد از آن براي هلن ارتباط با دیگران هر روز سخت افتاده پيش

انتخاب كردند و بعد از آن همه چيز تغيير كرد. در مدت كوتاهي، هلن توانست « آن ساليوان»مادرش براي او معلمي به نام 

ها  ها بعد او وارد دانشگاه هاروارد شد و براي تغييرات اجتماعي جنگيد. او كمک كرد تا زن بگيرد. سال خواندن خط بریل را یاد

پوستان بود. امروز انجمن آمریکایي  كنندگان انجمن ملي پيشرفت رنگين حق راي را به دست آورند و جزو اولين حمایت

 دهد. دم گرسنه را ادامه مينابينایان و سازمان جهاني هلن كلر، كمک به نابينایان و مر

 

 9786006768564 شابک: وزیري. ص.32 .1395. انتخاب روز: قم. پریسا بهنيا آرزویخرگوش.. استوارت، پوول.579

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، زبان انگليسي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 شود. خرگوش خيلي  تيغي دوستان خوبي هستند. در یک روز باراني، النه خرگوش پر از آب مي و جوجهخرگوش چکیده:

ها در تمام مدتي كه باران  كند. آن شنود كه او را صدا مي تيغي را مي ترسد؛ ولي در همين موقع، صداي دوستش، جوجه مي

هدف از نگارش این داستان، اهميت دوستي و كمک به  سازند. كنند و لحظات شادي را براي یکدیگر مي بارد، بازي مي مي

یکدیگر، هنگام بروز مشکالت است. داستان به دو زبان فارسي ــ انگليسي تهيه شده و در پایان كتاب، معني كلمات انگليسي 

 آمده است.
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580 قطره. درخشاني، مجيد.  شابک: خشتي. ص.24 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانها.آرزوی

9789644764257 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستان كوتاه، كودكان، داستان کلماتکلیدی:

هاي آب در آسمان  در كتاب حاضر نویسنده تالش كرده است تا طرز تشکيل باران و چرخه آب را توضيح دهد. قطرهچکیده:

ها تبدیل به ابر  كند و قطره ها را به هم نزدیک مي وزد و آن گویند. ناگهان باد مي ياند و هر كدام از آرزوهایشان م نشسته

 آیند و بعضي... . بارد، بعضي روي رودخانه فرود مي ها روي مزرعه مي شوند. بعضي از قطره مي

 

 شابک: رقعي. ص.112 .1396. آبشن: تهران. مهران محبوبي آشنایيباادبیاتجهان:الیورتویست.. دیکنز، چارلز.581

9786008116110 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

دهد. چند سال بعد او تبدیل به  آید و مادرش را همان لحظه از دست مي در یک نوانخانه به دنيا مي« اليور تویست»چکیده:

فرسا تن دهد. اليور براي رسيدن به  شود كه مجبور است براي گذران زندگي به كارهاي سخت و طاقت نوجوان فقيري مي

 افتد. كند؛ ولي در دام گروهي تبهکار مي آرزوهایش به لندن فرار مي

 

 شابک: رقعي. ص.130 .1396. آبشن: تهران. مهران محبوبي آشنایيباادبیاتجهان:آوایوحش.. لندن، جک.582

9786008116134 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

هاي نيرومند با عضالت قوي. او در خانه قاضي زندگي  نام سگي است كه موهاي بلند و گرمي دارد. از آن سگ« باک»چکیده:

فروشد. باک مجبور است مانند  دزدد و به مردي مي ، باغبان خانه، او را مي«امانوئل»خوشبخت است تا اینکه شبي كند و  مي

 كند؟ ها اعتماد مي سگ سورتمه در آالسکا كار كند و... آیا باک دوباره به آدم

 

پینوکیو.. كولودي، كارلو.583 ادبیاتجهان:  شابک: رقعي. ص.122 .1396. آبشن: تهران. مهران محبوبي آشنایيبا

9786008116202 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

پينوكيو باید اي واقعي تبدیل شود؛ اما  ایي كه آرزو دارد به پسربچه كتاب حاضر داستان پينوكيو است. عروسک چوبيچکیده:

 كنند. ثابت كند كه پسر خوب و مؤدبي است. در این راه طوالني و دشوار، جيرجيركي سخنگو و فرشته مهرباني به او كمک مي
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584 هایدی.. اشپيري، یوهانا. ادبیاتجهان:  شابک: رقعي. ص.122 .1396. آبشن: تهران. مهران محبوبي آشنایيبا

9786008116127 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شود كه باید درس بخواند. به همين دليل  كند. روزي متوجه مي هاي آلپ، با پدربزرگش زندگي مي در كوه« هایدي»چکیده:

تواند راه برود و هميشه روي صندلي  شود. كالرا نمي« كالرا»به نام  كند كه براي رفتن به شهر، ندیمه دختري قبول مي

خواهد نزد  شوند؛ ولي هایدي هميشه دلش مي دار نشسته است. هایدي و كالرا خيلي زود به دوستان صميمي تبدیل مي چرخ

 پدربزرگش بازگردد.

 

 خشتي. ص.16 .1396. نقش نگين/ حوض نقاشيمؤسسه انتشاراتي : اصفهانآینهگمشده.. رسوليان بروجني، بنفشه.585

 9786003291706 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، حشرات ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 اي تکيه  بوتهكند كه حتماً از دست دخترک افتاده است. پروانه آن را به  اي پيدا مي پروانه كوچولو در باغچه، آینهچکیده:

بيند. بعد از آن همه حشرات مثل سوسک سياه، شاپرک، حلزون،  كند، یک پروانه زیبا مي دهد و وقتي به آن نگاه مي مي

ها متعجب  ها ناراحت و بعضي ها خوشحال، بعضي كنند. بعضي آیند و خودشان را در آینه تماشا مي جيرجيرک و... به نوبت مي

شود  شکند و به صدها تکه آینه تبدیل مي خيال هستند. آینه زیر پاي پدر دخترک مي گس بيها هم مثل م شوند و بعضي مي

 و... .

 

 9789642300532 شابک: رقعي. ص.132 .1396. نگارینه: تهراناتوبوس.. شير، منصور جام.586

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي هاي اخالقي، ارزش نوجوانان، ارزشهاي كوتاه،  داستان کلماتکلیدی:

 كند.  هاي اخالقي را یادآوري مي هاي كوتاهي است، از خاطرات نوجواني نویسنده كه ارزش كتاب مجموعه داستانچکیده:

نکته  به این« اشتباه»هاست. داستان  نام بعضي از این داستان« تلخ زباني»و « مهرباني»، «حرص»، «اشتباه»، «چشم بصيرت»

درباره آدمي است كه « تلخ زباني»ها قضاوت كرد و داستان  ها، درباره آن كند كه هرگز نباید از روي ظاهر آدم اخالقي اشاره مي

 بيند. كس از زبان او در امان نيست تا اینکه روزي نتيجه نيش زبانش را مي كند و هيچ هایش ناراحت مي همه را با حرف

 

587 بگیرم.. روستایي، موسي. را وقتتان هست  شابک: رقعي. ص.16 .1395. صحرایي سبز: قماجازه

9786008545033 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، آداب و رسوم مذهبي، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

داستان كه دختر كوچولویي است، به سن تکليف  موضوع این كتاب درباره خداجویي و جشن تکليف است. قهرمانچکیده:

رود. او  رسيده و دوست دارد در جشن تکليفش خدا هم شركت كند. دخترک با مادرش براي خرید چادرنماز به بازار مي

ند دا آید به او بدهد؛ اما دختر نمي خواهد براي خدا هدیه بخرد كه وقتي به جشن مي برد و مي هاي قُلکش را با خودش مي پول

 اش را به خدا بدهد؟ آید. پس او چطور هدیه هاي دیگر به جشن نمي كه خدا مانند مهمان
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588 زامپیشي. بليبي، ارن. حمله اوباش: و  شابک: رقعي. ص.152 .1396. پرتقال: تهران. رژینا قوامي ها.اراذل

9786004621366 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

 نوشته شده است. در این « كميک استریپ»است و به سبک « اراذل و اوباش»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

ها، بامزه و  يمعروفند. این زامپيش« ها زامپيشي»هاي زامبي راه انداخته است كه به  ، ارتشي از پيشي«مربا»داستان، دكتر 

ماند،  ها فقط یک راه باقي مي آید؛ ولي موقع دیدن این پيشي ها از آب خوششان نمي پشمالو هستند و البته حسابي مرگبار. آن

ترین ننه دنيا را پيدا كنند تا بتوانند  ترین و گرسنه ترین و تيزدندان فرار! گروه اراذل و اوباش باید به كمک مامور روباه، بداخالق

 ها را به دست آورند. آور زامپيشي زهر چندشپاد

 

589 لباسمبدل.. بليبي، ارن. اوباشدر اراذلو اوباش:  رقعي. ص.152 .1396. پرتقال: تهران. رژینا قوامي اراذلو

 9786004620772 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي حيوانات، داستانهاي  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها و...  هاي زیادي مرتکب شده است، مانند جعل هویت گوسفندها، ورود غير مجاز به خانه پيرزن آقاي گرگ كه جرمچکیده:

، تصميم گرفته است با دوستانش گروهي تشکيل دهند و كارهاي خوب انجام دهندتا قهرمان باشند؛ اما دوستان او آقاي مار و 

اند. آیا آقاي گرگ و  ها همگي بسيار خطرناكند و كارهاي بد زیادي كرده اي به نام آقاي پيرانا هستند. آن جوندهكوسه و 

 توانند از عهده كارهاي خوب برآیند و قهرمان باشند؟ دوستانش مي

 

 شابک: رقعي. ص.152 .1396. پرتقال: تهران. رژینا قوامي گیرند.هاانتقاممياراذلواوباش:گوگولي. بليبي، ارن.590

9786004620796 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 نوشته شده است. در این قسمت، گرگ و « كميک استریپ»، به سبک «اراذل و اوباش»این كتاب از مجموعه چکیده:

هاي هندي را نجات  خواهند خوكچه ها مي كنند. حاال آن دهند و همه را متعجب مي هاي مرغداري را نجات مي دوستانش، مرغ

كند.  ها را دستگير مي ها، آن ، دانشمند خوكچه«مربا»هایشان را خراب كنند؛ اما ناگهان دكتر  دهند كه قرار است، بولدزرها خانه

توانند جان سالم به در  خواهد انتقام بگيرد. آیا گرگ و دوستانش مي تر مرباست و او ميچرا؟ چون مرغداري متعلق به دك

 ببرند؟
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591 بچه. وایسمن ، اليسا برنت.  شابک: رقعي. ص.208 .1396. پرتقال: تهران. حسينيان هدا نژاد ها.خرخوناردوی

9786008675181 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

خواهد؛ اما چون پدر و مادرش از هم  ، قهرمان اصلي داستان، از خدا یک خواهر یا برادر مي«گيب»در این داستان چکیده:

د. زک و گيب یک دار« زک»كند و همسرش یک پسر به نام  اند، چنين چيزي غيرممکن است. پدر گيب ازدواج مي جدا شده

گيب باید بين اداي یک بچه تُخس و احمق را . خوان است و زک كامال برعکس اوست... اختالف بزرگ دارند. گيب بچه درس

 كند. درآوردن و خودش بودن یکي را انتخاب 

 

592 خورشید.. اكبرپور، احمد. با  شابک: رحلي. ص.32 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانازدواج

9789643189310 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان كوتاه، داستان  داستان کلماتکلیدی:

 روایت مي شود كه به گمان خودش خوش تيپ ترین موش  "دندان سوزني"در این كتاب داستان موشي به نام چکیده:

زیادي دلشان مي خواهد كه با او ازدواج كنند،اما دندان موشي دنبال قوي ترین موجود دنياست. دندان دنياست. موش هاي 

موشي ابتدا به سراغ خورشيد، سپس سراغ ابر و ... مي رود و سرانجام متوجه مي شود كه یک موش از همه آنهایي كه دندان 

 ي كند.سوزني به سراغشان رفته قوي تر است. پس با یک موش ازدواج م

 

593  خشتي. ص.32 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهراناسبوسیبوبهار.. احمدي، احمدرضا.

 9786000104269 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودک و نوجوان، داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

این داستان روایت تنهایي اسب و سيب است. اسب از گله دور افتاده و سيب تنها بر شاخه مانده است. سيب بر یال چکیده:

شوند تا اینکه پسركي سيب  افتد و باز هر دو تنها مي جا همراه اسب است؛ اما سيب داخل جویبار مي افتد و مدتي همه اسب مي

 رسد و... . ها هميشه با هم هستند. بهار از راه مي بندد. از آن به بعد، آن ا به گردن اسب ميبندي آن ر كند و با گردن را پيدا مي

 

 9789642300358 شابک: رقعي. ص.72 .1396. نگارینه: تهران. شير منصور جام استنليتخت.. براون، جف.594

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

دردسرهاي زیادي دارد؛ اما صاف شدن، به دليل افتادن تختي بزرگ بر روي او، چيزي است كه استنلي « استنلي»چکیده:

زیادي وجود دارد  شود كه اشتباه كرده است. كارهاي ماند. با این همه، یک روز صبح متوجه مي كند هميشه با او مي فکر مي

 بار قرار است اتفاقي بيفتد تا دليل همه چيز را بفهمد. تواند انجام دهد. شاید این كه پسري به صافي او مي
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 9786008347286 شابک: رحلي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. فرمهر منجزي جون.اسکیپي. شاكنر، جودي.595

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودكان هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اي معمولي نيست. او جنگجویي شمشيرباز و آماده نبرد با راهزنان جهان است. این گربه چاالک،  گربه بچه« اسکيپي»چکیده:

طلبد تا راهي براي نجات  را به مبارزه ميپيکر  پوشد و زنبور عسل غول زند و شنل مي با كمي تخيل و با خوشحالي نقاب مي

 دنيا پيدا كند.

 

596 خال. كوراتو، مایک. فیل  شابک: رحلي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي خالي.الیوت،

9786004621649 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، دوستي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 هاي رنگي است و او خيلي كوچک است. این  فيلي است كه با بقيه خيلي فرق دارد. بدن او پر از خال« اليوت»چکیده:

تواند از داخل  تواند تاكسي بگيرد و حتي نمي تواند در را باز كند، نمي ساز شده است. او نمي كوچک بودن، برایش مشکل

اليوت با . بيند و... كس او را نمي فروشي هيچ ي دوست دارد؛ اما در شيرینيیخچال خوراكي بردارد. اليوت خيلي كيک فنجان

حاال اليوت كيک فنجاني دارد و شاید یک چيز بهتر! شایان . تر است و... شود كه از اليوت هم كوچک موش كوچکي آشنا مي

 كنند. ذكر است كه تصاویر كتاب همراه متن، داستان را روایت مي

 

597 مرغ. جونز، كلي. غریب.انجمن  شابک: رقعي. ص.208 .1396. پرتقال: تهران. عطيه الحسيني هایعجیبو

9786008347262 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 تواند  تواند در را ببندد و قفل كند. این مرغ هم مي كه مي داستان این كتاب درباره مرغي عجيب و غریب استچکیده:

چيز به سوفي بستگي دارد و اینکه  تواند زندگي همه را به هم بریزد؛ اما در این ميان، همه هاي خوب را رقم بزند و هم مي اتفاق

 كند. هایش مراقبت مي چگونه از مرغ

 

 9786004620604 شابک: رحلي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. زاده آرزو قلي اولینروزمدرسه.. ركس، ادم.598

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اولين روز  خورد. داند كيست و به چه دردي مي اي است كه تازه ساخته شده است و نمي این داستان درباره مدرسهچکیده:

بيند كه او را دوست ندارند و به اجبار والدینشان وارد  هایي را مي آیند. مدرسه بچه ها به مدرسه مي رسد و بچه مدرسه فرا مي

كند حتماً موجود وحشتناكي  گيرد و فکر مي هایي كه عصباني هستند و از مدرسه متنفرند. مدرسه دلش مي شوند؛ بچه مي

 ها! شود؛ هم مدرسه، هم بچه حال همه بهتر مياست؛ اما بعد از ساعتي 
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 9789648282207 شابک: خشتي. ص.30 .1395. شهرتاش: تهران. دامون رجایي ای...همچین.. رینولدز، پيتر.599

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 شناسي روانهاي  ادبيات كودک و نوجوان، خودشناسي، جنبه کلماتکلیدی:

جا و هروقت، از هر چيزي  است كه عاشق نقاشي كشيدن است. او همه« رامون»داستان كتاب درباره پسري به نام چکیده:

هایش را  كند. رامون تمام نقاشي ، او را به خاطر كشيدن یک گلدان مسخره مي«لئون»كشد؛ اما یک روز، برادرش،  نقاشي مي

هایي كه او  ، تمام نقاشي«ماریسول»شود خواهرش،  گيرد دیگر نقاشي نکشد. روزي متوجه مي مياو تصميم . كند و... مچاله مي

دور انداخته، به دیوار اتاقش چسبانده است. رامون با دیدن آن كاغذهاي مچاله شده كه دیوارهاي اتاق خواهرش را پوشانده 

 گيرد. اي مي است، تصميم تازه

 

 خشتي. ص.24 .1396. سازمان رفاهي تفریحي و شهرداري اصفهان: اصفهانشود.خاموشنمياینآتش. بدلّو، شيرین.600

 9786001324468 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، فرهنگ عامه ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

 كند. روزي صاحب  دست داده است و در آهنگري كار مي این داستان درباره پسر نوجواني است كه مادرش را ازچکیده:

اي خاموش شود و خودش به سفر  گوید باید تا سه شبانه روز آتش كوره را روشن نگه دارد، بدون اینکه لحظه آهنگري به او مي

دهد و آتش  ام ميآید، به خوبي انج گذرد و پسر وظایفي را كه برعهده دارد و همچنين كارهایي كه پيش مي رود. روزها مي مي

شمارد تا به مرد آهنگر ثابت  ها را مي تاب و خسته، ثانيه دارد؛ اما خبري از آهنگر نيست. پسرک بي كوره را هم روشن نگه مي

 كند كه باتجربه و ماهر شده است.

 

 9789649734934 شابک: خشتي. ص.16 .1396. كتاب جمکران: قمبابایتویقاب.. حشمتيان، هدي.601

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، ادبيات جنگ، كودكان داستان کلماتکلیدی:

كند. راوي  روایت مي« مصطفي احمدي روشن»را با فرزند شهيد، « اي اهلل خامنه آیت»این كتاب داستان دیدار رهبر، چکیده:

برد تا سالم كند.  رضا را جلو مي شود. مادربزرگ، علي او به مهماني رهبر دعوت ميفرزند این شهيد است. « رضا علي»داستان، 

شود كه او  كند پدرش به ماموریت رفته است، متوجه مي رضا كه فکر مي گيرد. علي زند و او را در آغوش مي رهبر لبخند مي

 شهيد شده است.

 

602 یوشي.. وال ، اورس ل ف ول.  شابک: رقعي. ص.88 .1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. كمال بهروزكيا باغ

9789647440677 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

است. او پسري بازیگوش است « یوشي»ها، پسري كوچک به نام  كتاب هشت داستان كوتاه دارد. قهرمان تمام داستانچکیده:

كه رؤیایي بزرگ در سر دارد؛ رؤیاي خریدن یک باغ، تمام آرزوي اوست و به همين دليل هيچ چيزي براي یوشي به اندازه 

 نام دارد كه روایتگر رؤیاهاي این پسربچه است.« ها باغ غریبه»ها،  طبيعت جذابيت ندارد. یکي از این داستان
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603 الیکات.. ليليانا استفورد،. امیلیا  شابک: خشتي. ص.30 .1395. شهرتاش: تهران. ئي حميده شرزه باغچه

9789648282399 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، كودک و نوجوان کلماتکلیدی:

هاي زیبایي دارد و  كنند. اميليا باغچه بزرگ و مرغ زندگي مي 56، در خانه شماره «مُسي»اش  و گربه« اميليا اليکات»چکیده:

اش  ها به باغچه اي قرار دارد؛ اما اميليا بدون توجه به آن اش مشغول كار است. كنار ِخانه او آپارتمان سه طبقه هر روز درباغچه

بدهد. در  همه زیبایي را نشانش كس نيست كه آن كند خيلي تنهاست و هيچ دهد. او فکر مي هایش غذا مي رسد و به مرغ مي

آدریان »ها نزدیک شوند.  كنند و آرزو دارند كه به آن هاي اميليا را نگاه مي ، هر شب مرغ«دنا»و همسرش، « توني»آپارتمان، 

اميليا اي از آن باغچه، كدو و كلم بکارد و... تا اینکه روزي توفان بزرگي تمام باغچه  خواهد گوشه همسایه دیگر، دلش مي« پوپا

 رسند و... . ها سر مي لحظه همسایه برد؛ اما دقيقاً در همان چيز را با خود مي ریزد و همه را به هم مي

 

 9789648282214 شابک: خشتي. ص.26 .1395. شهرتاش: تهران. فاطمه رنجبران بانیاپ.. وگنر، جني.604

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، فلسفه، داستان كودک کلماتکلیدی:

 كشد. او زیر لب از خود  بيرون مي« بركلي»آلود، خود را به زحمت از نهر  شبي یک موجود بسيار بزرگ و گلچکیده:

ر است. كانگورو، شترمرغ و دیگر موجودات ه« بانياپ»گوید كه او یک  یک پالتيپوس به او مي« ام؟ من چه شکلي» پرسد:  مي

گيرد  دانند. بنابراین، بانياپ تصميم مي ها واقعاً جواب این پرسش را نمي كدام از آن دهند؛ اما هيچ یک نظري درباره بانياپ مي

 خودش به این موضوع پي ببرد.

 

605 ناقال.. دانلدسون، جوليا. موش و گروفالو  شابک: رحلي. ص.33 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري بچه

9786004620420 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 وقت به جنگل تودرتو برود؛ چون آنجا یک موش بزرگ و بدجنس زندگي  گوید نباید هيچ به پسرش مي« گروفالو»چکیده:

گيرد و به جنگل  وزد، بچه گروفالو هشدار پدرش را نشنيده مي بارد و باد هم به شدت مي ميكند. یک شب كه برف زیادي  مي

 ترسد؛ ولي... . شوند و بچه گروفالو خيلي مي رو مي او و موش بدجنس با هم روبه. رود... مي

 

606 منبزرگشده. ماستري، مریم. آیا بدانیم:  شابک: خشتي. ص.24 .1395. كتاب نيستان: تهرانام؟.بخوانیمو

9789643378424 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه  هاي اجتماعي، ادبيات كودكان، داستان داستان کلماتکلیدی:

رساند؛ ولي  كارمند هستند. مادر هر روز قبل از اینکه به محل كارش برود، رامين را به مدرسه مي« رامين»پدر و مادر چکیده:

گوید  ، دوستش، با اتوبوس به خانه بازگردد. سر كالس پویا به رامين مي«پویا»دوست دارد تنهایي به مدرسه برود و مثل  رامين

 خواهد ؛ اما مردد است و... . كند كه با هم بروند. رامين دلش مي خواهد چند ماهي قرمز بخرد و به او پيشنهاد مي كه مي
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 شابک: خشتي. ص.24 .1395. كتاب نيستان: تهرانبدانیم:بهتریناردویکوهستاني.بخوانیمو. ماستري، مریم.607

9789643378455 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه، ادبيات كودک و نوجوان  هاي اجتماعي، داستان داستان کلماتکلیدی:

گذرد. سرانجام به جایي  ها خيلي خوش مي در طول راه به بچهروند.  همراه پدرانشان به اردو مي« شایان»و « نيما»چکیده:

طور كه  گيرند كه طبيعت همان برند و یاد مي رسند كه باید پياده ادامه دهند. نيما و شایان از دیدن مناظر بسيار لذت مي مي

اند و  نقشه را جا گذاشتهشوند كه  ها متوجه مي زیباست، خطرناک هم هست و باید مراقب همه چيز باشند. در ادامه راه آن

 اند و... . مسير را اشتباه رفته

 

608 رزی.. ماستري، مریم. تولد بدانیم: و  شابک: خشتي. ص.24 .1395. كتاب نيستان: تهرانبخوانیم

9789643378448 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكانكوتاه،   هاي اجتماعي، داستان داستان کلماتکلیدی:

 خودش براي « یاسي»كند.  رنگ، همه دوستانش را به جشن تولدش دعوت مي هاي دعوت صورتي با كارت« رُزي»چکیده:

هاي  كند و خيلي خوشحال است كه به این جشن دعوت شده است. در جشن یکي از عروسک اي زیبا درست مي رزي هدیه

شود كه بدون خداحافظي از آنجا  كار را كرده است. یاسي آنقدر ناراحت ميكند یاسي این  شود و رزي فکر مي رزي خراب مي

 رود و... . مي

 

609 درختي.. ماستري، مریم. خانه بدانیم: و  شابک: خشتي. ص.24 .1395. كتاب نيستان: تهرانبخوانیم

9789643378431 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه  اجتماعي، ادبيات كودكان، داستانهاي  داستان کلماتکلیدی:

 گيرد دو  آید و سام تصميم مي ها مهمان مي كند. روزي براي آن در شهر كوچکي، نزدیک جنگل زندگي مي« سام»چکیده:

گوید كه  ها دروغي مي ها نشان بدهد. سام براي جلب توجه آن اش را به آن سن خود را به جنگل ببرد و خانه درختي پسر هم

 شود. ث دردسر همه ميباع

 

610 سینا.. ماستري، مریم. گنج بدانیم: و  شابک: خشتي. ص.24 .1395. كتاب نيستان: تهرانبخوانیم

9789643378417 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودک و نوجوان  هاي اجتماعي، داستان داستان کلماتکلیدی:

هاي خوبي  كند و در مدرسه نمره پردازي مي خواند و خيال خواندن، كتاب داستان مي  جاي درسهميشه به « سينا»چکیده:

شوند. برگه  گيرند و تشویق مي هاي خوبي مي هاي زرنگي هستند و هميشه نمره ، دوستان سينا، بچه«پویا»و « علي»گيرد.  نمي

هر لحظه ممکن است آقاي همسایه موضوع را به پدرش افتد و سينا نگران است كه  امتحاني سينا به دست آقاي همسایه مي

 بگوید.
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611  رحلي. ص.28 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانبدترینجشنتولدماربوآ.. ویليس، جين.

 9786000105563 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي حيوانات، ارزش داستانادبيات كودكان،  کلماتکلیدی:

بود و او دوست داشت این جشن تولد، بهترین جشن تولد عمرش باشد. مارِ بوآ همه دوستانش، « بوآ»جشنِ تولدِ مارِ چکیده:

خوار و سوسک سرگين غلتان را براي تولدش دعوت كرده بود و انتظار داشت،  خالي، مورچه یعني گوریل، ميمون، پلنگ خال

 آید؟ هاي دوستانش خوشش مي هایي كه دوست دارد، برایش بياورند؛ اما آیا بوآ از هدیه دیهه

 

612  شابک: رحلي. ص.28 .1396. پرتقال: تهران. یاري مسعود ملک برایبوآچيآوردی؟.. ویليس، جين/ راس، توني.

9786008675761 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي حيوانات، ارزش ادبيات ملل، داستان كوتاه، داستان کلیدی:کلمات

 اي  خواست كه بهترین جشن تولدش باشد. دوستان بوآ هر كدام با هدیه بود و او دلش مي« بوآ»روز تولد مار چکیده:

براي او پيانو، دستکش، توپ فوتبال و... خورد. او دست و پا نداشت و دوستانش  كدام از هدایا به درد بوآ نمي آمدند؛ اما هيچ مي

 اي براي بوآ آورده بود؟ پيدا شد. او چه هدیه« سوسک سرگين غلتان»آورده بودند. بوآ غمگين بود تا اینکه سر وكله 

 

 رحلي. ص.44 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي کشيبزرگ.بروسخرسعصباني:اسباب. تي رایان  هيگينز،.613

 9786004621410 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كنند. آقاي  كند؛ اما در خانه بروس سه موش هم زندگي مي آقاي خرسي است كه با چهار غاز زندگي مي« بروس»چکیده:

اي ندارد و این وضعيت  اصالً راضي نيست؛ چون هميشه خانه شلوغ و پر از سر و صداست؛ ولي بروس چارهخرس از این وضع 

كشي كند و به جاي دیگري برود؛ اما پيدا كردن خانه مناسب براي او و  گيرد اسباب كند تا اینکه روزي تصميم مي را تحمل مي

 كند؛ اما... . كنار دریاچه یک خانه عالي پيدا مياي ساكت و  چهار غاز كار راحتي نيست. سرانجام در محله

 

614 نیستم!.. تي رایان  هيگينز،. منمامانشما  ص.44 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي بروسخرسعصباني:

 9786004621397 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ملل، داستانادبيات  کلماتکلیدی:

آید و روزهاي آفتابي را هم دوست ندارد. او از حيوانات  خرس تنها و بداخالقي است كه از باران خوشش نمي« بروس»چکیده:

ک روز كند. ی ها غذاهاي مخصوصي درست مي هاست و با آن آید؛ اما بروس عاشق تخم پرنده كوچولو و نازنازي هم خوشش نمي

شود. بروس براي آوردن هيزم از خانه خارج  گيرد با چهار تخم غاز غذا درست كند؛ اما اجاقش خاموش مي او تصميم مي

 كنند! اند و او را مامان صدا مي غاز از تخم بيرون آمده شود. چهار جوجه رو مي گردد، با صحنه عجيبي روبه شود و وقتي برمي مي
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 رحلي. ص.44 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي هایناخوانده.بروسخرسعصباني:مهمان. تي رایان  هيگينز،.615

 9786004621403 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

هاست و هر سال با غازها به جنوب كوچ  كند. درواقع او مادر آن غاز زندگي ميآقاي خرسي است كه با چهار « بروس»چکیده:

بار،  كند. این كند؛ اما بروس دوست دارد به خواب زمستاني برود. كوچ كردن و مادري كردن بروس را خسته و بداخالق مي مي

اند. بروس  لي پر رفت و آمد تبدیل كردهها خانه او را به یک هتل جنگ بيند كه موش گردد، مي اش برمي وقتي بروس به خانه

تواند این  كند. بروس تا كي مي شود تختش را با حيوانات دیگر شریک شود و این كار او را خيلي عصباني مي مجبور مي

 وضعيت را تحمل كند؟

 

. فرهنگي منادي تربيتمؤسسه : تهراندوداستانبرگزیدهازهزارویکشب.بلوقیاوجوذر:. رفيع، فرانک  زارع.616

 9786003901131 شابک: رحلي. ص.24 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، داستان كوتاه ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

خزانه پدرش، كتابي در كتاب حاضر دربردارنده دو داستان است. در داستان اول، بعد از مرگ حاكم مصر، بلوقيا در چکیده:

گيرد كه در  یابد. او پس از خواندن كتاب، دلبسته پيامبر شده و تصميم مي وصف آخرین پيامبر، حضرت محمد )ص(، مي

اند. او  شهرهاي مختلف به دنبال ایشان بگردد. در داستان دوم، جوذر، پسر بازرگاني است كه برادرانش سهم او را تصاحب كرده

 شود. رو مي رود تا امرار معاش كند؛ ولي با مردي مغربي آشنا شده و با ماجراهاي عجيبي روبه ه دریا ميبا تور ماهيگيري ب

 

 9789640726303 شابک: رحلي. ص.28 .1396. مبتکران: تهران. رشعباني مينا پو بنيوبرادرش.. ليندگرن، باربرو.617

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

شان سر  و برادر كوچکش كه حوصله« بني»هاست.  خوک ، روایتگر داستاني درباره بچه«ماجراهاي بني»جلد سوم از چکیده:

ي قبول خواهد كه نزدیک چاله گِلي نروند. بن ها مي روند و مادر از آن رفته است، با اجازه مادر، براي بازي از خانه بيرون مي

، كنار چاله در حال بازي هستند. بني حرف مادرش را فراموش «كالرا»كند؛ اما تمام دوستانش و حتي بهترین دوستش،  مي

افتد. حاال بني  شود. ناگهان برادر بني در چاله مي كند و همراه برادرش مشغول بازي با دوستانش در كنار چاله گِلي مي مي

 اي باشد تا برادرش را نجات دهد. همين باید فکر راه چارهترسد به خانه برگردد. براي  مي

 

 9789640726327 شابک: رحلي. ص.28 .1396. مبتکران: تهران. ناهيد معتمدي بنيوعروسکش.. ليندگرن، باربرو.618

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

هاي مادرش گوش  بچه خوک بازیگوشي است كه به حرف« بني»است. « ماجراهاي بني»این كتاب جلد نخست از چکیده:

كند عروسکش  گيرد عروسک بني را بشوید؛ اما او با این كار مخالف است؛ چون فکر مي كند. یک روز مادر بني تصميم مي نمي

رود تا جاي  دارد و از خانه بيرون مي ت، عروسکش را برميهنوز خيلي كثيف نشده است. بني كه از دست مادرش ناراحت اس

 رسد. ها زندگي كند تا اینکه بني به یک مزرعه مي خواهد با آن دیگري براي زندگي پيدا كند؛ اما هيچ كس نمي
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 9789643379209 شابک: رحلي. ص.32 .1396. كتاب نيستان: تهرانبهدیوارهابخند!.. شجاعي، سيد علي.619

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي روستا، داستان كوتاه، صلح ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها را آشتي بدهد.  تواند آن كنند. هيچ كس و هيچ چيز نمي اهالي دو روستا هر روز به دالیل مختلف با هم دعوا ميچکیده:

گيرند شهر جدیدي براي خودشان بسازند. این داستان  اند، تصميم مي ترها از یکدیگر دور شده  رگها كه به دليل دعواي بز بچه

 كند. هاي خود را در كودكان و نوجوانان تقویت مي ها و توانایي خودباوري، اعتماد به نفس، یقين به داشته

 

 رقعي. ص.96 .1396. گل آذین: تهران. ایلدرميشهناز  شده.بهگرینالنخوشآمدید:پادشاهربوده. روي، ران.620

 9786006414812 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ربوده « كاسترا»، پادشاه و ملکه «است« الن خوش آمدید به گرین»هاي  در این داستان كه از مجموعه داستانچکیده:

و « جاش»زندگي كند. دنيک و « دنيک»فرستند و قرار است كه او مدتي با خانواده  الن مي اند. شاهزاده را به شهر گرین شده

كوچک شود. آیا این سه كارآگاه  دهند كمک كنند تا والدینش را نجات دهد؛ ولي شاهزاده هم اسير مي به او قول مي« روث رُز»

 ربا را بگيرند و این معما را حل كنند؟ توانند آدم مي

 

 شابک: رقعي. ص.88 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي بهگرینالنخوشآمدید:پاکتخالي.. روي، ران.621

9786006414782 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه بلند، داستانهاي  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 است كه قهرمانان آن سه دوست، به « الن خوش آمدید به گرین»هاي  از مجموعه داستان« پاكت خالي»داستان چکیده:

« د. دانکن»كند كه براي شخصي به نام  هایي را دریافت مي هستند. دینک نامه« روث رُز»و « جاش»، «دینک»هاي  نام

كنند كه كسي با  شوند. جاش و روث رُز فکر مي شروع مي« دوریس عزیز»ها با عنوان  اند. در حالي كه تمام نامه شدهفرستاده 

 خواهد! هایش را مي شود و نامه كند؛ ولي دوریس دانکن پيدایش مي دینک شوخي مي

 

 شابک: رقعي. ص.96 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي بهگرینالنخوشآمدید:جزیرهنامرئي.. روي، ران.622

9786006414744 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ها،  از این داستاناست. در هر یک « الن خوش آمدید به گرین»هاي  ، از مجموعه داستان«جزیره نامرئي»داستان چکیده:

نيک به  ها براي پيک گذارند. در این داستان، آن ماجراهاي عجيب و غریبي را پشت سر مي« روث رُز»و « جاش»و « دینک»

كنند؛ ولي روز بعد، وقتي به جزیره  ها یک اسکناس صددالري پيدا مي ها بر روي ماسه روند. بچه مي« اسکوار»جزیره 

 ید شده است!گردند، كل جزیره ناپد بازمي
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 شابک: رقعي. ص.80 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي بهگرینالنخوشآمدید:دزدکچل.. روي، ران.623

9786006414768 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

« جاش»، «دینک»است كه در آن، سه قهرمان داستان، « الن خوش آمدید به گرین»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

اي با موهاي قرمز، از صحنه دزدي  كنند. دزدي به بانک شهر دستبرد زده است. بچه اي را دنبال مي ، ماجراي تازه«روث رُز»و 

اي با موهاي قرمز كار راحتي  شوند تا آن بچه را پيدا كنند؛ اما پيدا كردن بچه مي فيلم گرفته است. دینک و دوستانش داوطلب

 نيست، به خصوص اگر او نخواهد كه پيدا شود.

 

 شابک: رقعي. ص.96 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي بهگرینالنخوشآمدید:فرارقناری.. روي، ران.624

9786006414775 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 کلماتکلیدی:

 و دوستانش، « دینک»است و در این قسمت، « الن خوش آمدید به گرین»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

دهد كه  گيرد و خبر مي با دینک تماس مي« دیویس»، قرار است كه به دیدن سيرک بروند؛ اما خانم «روث رُز»و « جاش»

شوند كه حيوانات  روند تا گم شدن قناري را گزارش بدهند و آنجا متوجه مي ها به اداره پليس مي اش رفته است. بچه يقنار

 ها مطمئن هستند كه یک نفر حيوانات را دزدیده است؛ اما چه كسي؟ اند. بچه دیگري هم گم شده

 

 شابک: رقعي. ص.96 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي بهگرینالنخوشآمدید:قایقزرد.. روي، ران.625

9786006414836 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، نوجوانان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

« رزروث »و « دینک»و « جاش»است. در این داستان، « ال خوش آمدید به گرین»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

كنند،  ها شنا مي گذرد. آن ها خيلي خوش مي روند. به آن ، شاهزاده كاسترا، به آن كشور مي«سامي»براي مالقات دوستشان، 

آید؛ اما صاحبان قایق مشکوک هستند. در  گيرند و از قایق زردي كه نزدیک ساحل لنگر انداخته است، خوششان مي آفتاب مي

توانند پرده از این راز  ها مي آیا بين دزدي و آن قایق ارتباطي وجود دارد؟ آیا بچهشود.  همان موقع در جزیره دزدي مي

 بردارند؟

 

 شابک: رقعي. ص.96 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي بهگرینالنخوشآمدید:معمایپاندا.. روي، ران.626

9786006414829 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

الن براي پاندا و  است. در این داستان، مردم شهر گرین« الن خوش آمدید به گرین»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

شود! دزد پاندا یک ميليون دالر  دا دزدیده ميپان اند؛ ولي در اولين روز ورود پانداها، بچه اش، پارک جدیدي ساخته بچه

 توانند دزد را گير بيندازند؟ و دوستانش مي« دینک»پاندا را بازگرداند. آیا  خواهد تا بچه مي
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627 غایب.. روي، ران. نویسنده  رقعي. ص.96 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي بهگرینالنخوشآمدید:

 9786006414751 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اش  براي نویسنده مورد عالقه« دینک»است، « الن خوش آمدید به گرین»هاي  در این داستان كه از مجموعه داستانچکیده:

كند؛ ولي  الن بياید. در كمال ناباوريِ دینک، نویسنده دعوت او را قبول مي كند كه به گرین ت مينویسد و از او دعو اي مي نامه

گيرند قبل از اینکه  تصميم مي« روث رُز»و « جاش»شود. دینک و دوستانش،  رسد، نویسنده ناپدید مي وقتي آن روز فرا مي

 دیر شود، نویسنده را پيدا كنند.

 

 شابک: رقعي. ص.96 .1396. گل آذین: تهران. شهناز ایلدرمي زده.النخوشآمدید:هتلشبحبهگرین. روي، ران.628

9786006414805 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 « شانگري ــ ال»است، شبحي وارد هتل « الن خوش آمدید به گرین»هاي  داستاندر این داستان كه از مجموعه چکیده:

و « دنيک»كنند.  شود و هر روز مسافران بيشتري از ترس فرار مي شود. صداهاي عجيب و غریبي از این هتل شنيده مي مي

الن به شهر ارواح  ل از اینکه گرین، باید از این موضوع سر دربياورند و آن شبح را بگيرند، قب«روث رُز»و « جاش»دوستانش، 

 تبدیل شود.

 

 جيبي. ص.52 .1395. كتاب نيستان: تهرانبویجورابراقرضنده:بدتریننویسندگاندنیا.. شفيعي، شهرام.629

 9789643378585 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، طنز، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

 كند. نویسنده در این كتاب با آزار و اذیت  این كتاب با استفاده از طنز، بدترین نویسندگان جهان را توصيف ميچکیده:

شود، ماشينش را در پاركينگ روشن  ها مي كند. او بدون اجازه وارد بالکن همسایه دیگران موضوعي براي نوشتن پيدا مي

گيرد، زیر پنجره  كند و مردم را زیر مي رو حركت مي ا موتورسيکلت در پيادهكند، ب جا را پر از دود مي گذارد و همه مي

 كند!!! داند، شکایت مي كس ارزش كار نویسندگان را نمي زند و از اینکه هيچ ها بوق مي بيمارستان

 

 شابک: جيبي. ص.72 .1395. كتاب نيستان: تهرانبویجورابراقرضنده:خانهببرگرسنه.. شفيعي، شهرام.630

9789643378592 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، طنز، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

 پردازد. نگهداري از حيوانات در آپارتمان، صداي بلند موسيقي و  كتاب حاضر در قالب طنز به زندگي آپارتماني ميچکیده:

ها در خيابان، تعمير وسایل در خانه و  ها، ریختن زباله در محل بازي بچهشب، پارک كردن ماشين  تلویزیون در نيمه

ها  هاست، از جمله موضوعاتي است كه نویسنده به آن كشد و باعث مزاحمت براي همسایه هایي كه تا دیروقت طول مي ميهماني

 پردازد و درنهایت پيام داستان، رعایت حقوق دیگران است. مي
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631 دکمهبهدردبخور.. هارپر، شریس مریکالویلمس، مو/ .  .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي بیاکتاببخوانیم:

 9786004620727 شابک: رقعي. ص.60

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند به  كند و فکر مي اي پيدا مي ، دكمه«زرد قناري»شود.  روایت ميدر این كتاب داستاني طنز با تصاویري متفاوت چکیده:

دهند كه هر چيزي كاربردي دارد و این موضوع فقط به نوع نگاه به مسائل  خورد؛ اما دوستانش به او یاد مي هيچ دردي نمي

اي را از زوایاي  باشند و هر پدیدهبعدي به مسائل نداشته  آموزند كه نگاه تک بستگي دارد. كودكان با مطالعه این داستان، مي

 گوناگون ببينند.

 

632 منچي. ویلمس، مو/ كلر، لوري. کتاببخوانیم:  رقعي. ص.60 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي ترینم؟.بیا

 9786004620710 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شوند كه من كيستم؟ نویسنده  رو مي كودكان با ورود به جامعه به دنبال كشف هویت خود هستند و با این سوال روبهچکیده:

دهد كه هر انساني چگونه  و دوستانش، نشان مي« والت»در این داستان با تصویرهایي متناسب و با معرفي قهرمان داستان، 

 هاي غالب جامعه، هویت فردي خود را بيابد. كليشهتواند با معيارها و  مي

 

633 آدمکپسرکبي. بونزلز، گيزال. و دیوار.نظم روی كانون پرورش فکري كودكان و : تهران. كمال بهروزكيا های

 9786000103378 شابک: جيبي. ص.20 .1396. نوجوانان

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

« نظم پسرک بي»است. داستان « هاي روي دیوار آدمک»و « نظم پسرک بي»هاي  این كتاب حاوي دو داستان، به نامچکیده:

كند؛ ولي با ماجرایي كه پيش  ها را گم مي اندازد و آن نظمي است كه وسایلش را به این طرف و آن طرف مي درباره پسر بي

كند  اي است كه روي دیوار آدمکي را نقاشي مي شود. داستان دوم نيز درباره پسربچه آید، به پسري منظم و مرتب تبدیل مي مي

 روند! و با او به دیدن دوستان آدمک مي
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634 آهنپني. نادین، جوآنا. دردسر.قشقرق:  شابک: رقعي. ص.152 .1396. هوپا: تهران. مونا توحيدي ربای

9786008655954 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان، طنز ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 پني »، «شود پني قشقرق آرایشگر مي»است و سه داستان دارد. « پني قشقرق»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

است؛ « پنلوپه جونز»هاست. نام قهرمان داستان  ، نام این داستان«قشقرق و دستيار وفادارشپني »و « قشقرق و بازرس مدرسه

هاي  ها ایده كند اصالً هم قشقرق نيست؛ فقط بعضي وقت اما این لقبي است كه پدرش براي او گذاشته است. پني فکر مي

، «شود پني قشقرق آرایشگر مي»در داستان آیند!  رسد كه البته هميشه هم درخشان از آب در نمي درخشاني به ذهنش مي

تواند آرایشگر شود و  كند مي پني فکر مي. ، كچل شده است. چرا؟ چون...«كاسمو»شود، بهترین دوستش،  پني متوجه مي

 اش را به مادرش بپردازد. بدهي

 

635 آتیشپني. نادین، جوآنا. ته دنیا.پارهقشقرق:  شابک: رقعي. ص.152 .1396. هوپا: تهران. مونا توحيدي های

9786008869122 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان، طنز ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، «كند پني قشقرق نهایت تالشش را مي»، حاوي سه داستان است. «پني قشقرق»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

پني قشقرق نهایت تالشش را »هاست. در داستان  نام این داستان« پني قشقرق و شاگرد جدید»و « قشقرق و ماده سّريپني »

خواهد مفيد باشد و ليستي از كارهاي مفيدي كه  خواهد هيچ قشقرقي به پا كند. او فقط مي واقعاً نمي« پني»، «كند مي

« دیسي»، از خواهرش «جوشوآ باتملي»با یک آزمایش علمي كاري كند تا  خواهد او مي. نویسد و... تواند انجام دهد، مي مي

 خوشش بياید؛ اما... .

 

636 تمامپني. نادین، جوآنا. فاجعه یک  شابک: رقعي. ص.152 .1396. هوپا: تهران. مونا توحيدي عیار.قشقرق:

9786008655961 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان، طنز ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

پني قشقرق در زنگ ببين و »، «پني قشقرق و موش»است و سه داستان دارد. « پني قشقرق»این كتاب از مجموعه چکیده:

، مدیر «شومان»، آقاي «پني قشقرق و موش»هاست. در داستان  نام این داستان« اي پني قشقرق و فاجعه فجيع گربه»و « بگو

ها یک حيوان خانگي انتخاب كرده و در كالس از آن نگهداري كنند و آخر هر هفته یکي از  كند كه بچه مدرسه، پيشنهاد مي

تواند  افتد. آیا پني مي مي« پني»شود و در اولين هفته قرعه به نام  ها آن را به خانه ببرد. موش حيواني است كه انتخاب مي بچه

 ها از این كار راضي هستند؟ دهند؟ آیا آن العملي نشان مي نگهداري كند؟ مادر و مادربزرگ چه عکس به خوبي از موش
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637 بود.پیشيشاد:. شي، باب. خیليراز  شابک: رقعي. ص.47 .1396. پرتقال: تهران. عطيه الحسيني رازیکه

9786008347972 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 كوتاه، ادبيات كودكان، دوستي  داستان کلیدی:کلمات

ها هر روز همين كارها را  گربه و االغ دوستان خوبي هستند. گربه عاشق پریدن و چرخيدن و پشتک زدن است. آنچکیده:

هایشان،  اوتشود االغ رازي دارد. هدف نویسنده بيان این نکته است كه افراد با وجود تف دهند تا اینکه گربه متوجه مي انجام مي

 توانند با هم دوست باشند و به یکدیگر احترام بگذارند. مي

 

638 اسیران.پي. رزاقي، سعيد. آزادی پاکان: داستان )کامیک(  شابک: رحلي. ص.32 .1395. نشر به: تهراننما

9789640225097 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 كوتاه، امامان، پيامبران هاي داستان کلماتکلیدی:

 هاي كوتاه و تصویري كتاب حاضر درباره سيره پيامبر و ائمه معصوم است كه پاک بودن و انسانيت را به  داستانچکیده:

نيکي »دهنده رفتار اسالمي است. در داستان  ها، پيامي اخالقي در بر دارد و نشان آموزند. هر یک از این داستان مخاطبان مي

 بيند. دهد و نتيجه كار خوب خود را مي اي غذا مي اي سياه، به سگ گرسنه ده، بر«غالم

 

639 سفر.پي. رزاقي، سعيد. نتیجه پاکان: داستان )کامیک(  شابک: رحلي. ص.28 .1395. نشر به: تهراننما

9789640225103 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي دیني، پيامبران، داستانادبيات  کلماتکلیدی:

ها از سيره پيامبر و ائمه معصومين است كه رفتار  كتاب حاضر شامل چهار داستان كوتاه و تصویري است. این داستانچکیده:

درباره سفر پيامبر اكرم )ص( به شهر طائف است كه « نتيجه سفر»دهند. داستان  و اخالق اسالمي را به مسلمانان آموزش مي

 شوند رسالت خود را حتي در حد یک نفر به انجام برسانند. رسد، موفق مي ا وجود اذیت و آزاري كه به ایشان ميب

 

640 ناشناس.پي. رزاقي، سعيد. نیکوکار پاکان: داستان )کامیک(  شابک: رحلي. ص.30 .1395. نشر به: تهراننما

9789640225110 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمسوم، پایهتحصیلي:

 هاي مذهبي هاي كوتاه، داستان ادبيات دیني، امامان، داستان کلماتکلیدی:

هایي كوتاه و تصویري از سيره پيامبر و ائمه معصوم است كه درست زندگي كردن و زیبا  كتاب حاضر حاوي داستانچکیده:

است. حضرت علي )ع( بدون اینکه خودشان « ناشناسمرد »ها، داستان  آموزند. از جمله این داستان زیستن را به مخاطبان مي

 كنند كه شوهرش را در جنگ از دست داده است و... . را معرفي كنند، به زني كمک مي



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

228 

 

 9789643379346 شابک: وزیري. ص.24 .1396. كتاب نيستان: تهرانتاآنروز.. طرزي، ليدا.641

 آموز دانشمخاطب:

 پنجمسوم، چهارم، پایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، صلح، دوستي ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 تر از  تر و قوي ها كه چاق كنند تا اینکه كالغ ها و سارها در كنار هم، با صلح و صفا زندگي مي در باغ بزرگي، كالغچکیده:

هاي ما را قبول كنيد یا از این باغ بروید. سارها  د حرفگویند یا بای ها به سارها مي گویند. كالغ ها زور مي سارها هستند، به آن

رسد، دانه كم و  رود؛ ولي وقتي زمستان از راه مي چيز خوب پيش مي مانند. ابتدا همه هایش را دوست دارند، مي كه باغ و درخت

بان و دلسوز است، ها كه مهر شود. روزي یکي از خانم كالغ ها بيشتر مي به روز حمالت كالغ  شود و روز هوا سرد مي

 گيرد از او نگهداري كند. كند كه پدر و مادرش را از دست داده است و تصميم مي ساري را پيدا مي جوجه

 

 شابک: خشتي. ص.46 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانمرغشانسي.تخم. خليلي، سپيده.642

9786000105174 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ادبيات كودكان، داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

چکمه »، «تخم مرغ شانسي»، «ولي با اجازه»، «مورچه و موهاي خورشيد»كتاب دربردارنده پنج داستان كوتاه است. چکیده:

تواند  ، مرغي است كه نمي«قُدي خانم»، «تخم مرغ شانسي»هاست. در داستان  نام این داستان« كيف»و « هایش و نيم چکمه

آیند،  هاي دیگر به دنيا مي هاي مرغ گذارد. وقتي جوجه اش مي خرد و كنار النه تخم بگذارد و هر روز یک تخم مرغ شانسي مي

 د.ها او را بسيار دوست دارند و هميشه در كنارش هستن دهد. جوجه بازي مي ها اسباب قُدي خانم، به آن

 

643 تولد.. پور، پروین  علي.  شابک: خشتي. ص.98 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانتولد...

9789640814109 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه ادبيات كودكان، داستان كودک، داستان کلماتکلیدی:

ها براي كودكان پيش از  ها درباره روز تولد است. این داستان داستان كوتاه است كه همه آناین كتاب شامل چهار چکیده:

ها چي كار  با این تيغ»و « هدیه تولد»، «تولدي دوباره»، «هدیه بابابزرگ»اند.  هاي اول دبستان نوشته شده دبستان تا سال

است كه در روز تولدش، « سامان»سر كوچولویي به نام درباره پ« هدیه بابابزرگ»هاست. داستان  ، نام این داستان«كنم؟

كند این موجود  صبرانه منتظر هدیه پدربزرگش است. قرار است پدربزرگ یک موجود زنده براي او بياورد و سامان فکر مي بي

 شود! غافلگير ميكند، كامالً  پشت باشد؛ اما وقتي هدیه پدربزرگ را باز مي الک شاید یک پرنده، یک ماهي كوچولو یا یک بچه
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 9786008761396 شابک: رقعي. ص.40 .1396. لوپه تو: تهرانتينار.تي. نژاد، افسانه شعبان.644

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 احتياطي با موتور تصادف كرده و هر دو پایش شکسته است. آقاي  بي دختر كوچولویي است كه بر اثر« نار تي تي»چکیده:

برد؛ اما دخترک نه عروسک را دوست دارد نه آقاي راننده را. تا  رود و برایش بستني و خرس عروسکي مي راننده به دیدن او مي

روند و از پرهاي  به بيمارستان ميها  زنند. آن آید و به جاهاي مختلف سر مي اش به پرواز در مي اینکه شبي با خرس عروسکي

نار باید گچ پاهایش را باز كند،  تي باالخره روزي كه تي. كنند و... دهند و همگي با هم پرواز مي هاي بيمار مي خودشان به بچه

 رسد. او خوشحال است و حاال هم آقاي راننده را دوست دارد هم خرس عروسکي را. فرا مي

 

645 . لي، اندي. من نکن!.جان باز را کتاب  شابک: خشتي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. رضي هيرمندي این

9786008347835 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 هاي  چراكه ممکن است اتفاقكند كه این كتاب را ورق نزند؛  قهرمان داستان مرتب از مخاطب درخواست ميچکیده:

هاي مختلف، مخاطب را از خواندن كتاب بازدارد؛ اما مخاطب با تالش  وحشتناكي در انتظارش باشد. او سعي دارد به روش

 شود. رو مي اي عجيب روبه وقفه تا پایان داستان پيش رفته و با حادثه بي

 

 9789645454461 شابک: خشتي. ص.12 .1396. ادبياتخانه : تهرانها.جشنجوجهکالغ. مهر، مریم یزدان.646

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي حيوانات، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 خواهد او را رها  ميكند؛ اما كرم كوچولو از كالغ  هایش گرسنه هستند، كرم كوچولویي پيدا مي خانم كالغ كه بچهچکیده:

كنند.  هاي كرم را تصدیق مي پشت، حرف كند؛ چون مادرش مریض است و باید براي او غذا پيدا كند. گربه و سنجاب و الک

ها  كند. حاال كالغ دست خالي به النه بازگشته است؛ ولي جوجه سوزد و او را آزاد مي خانم كالغ دلش براي كرم كوچولو مي

رو  آید تا شاید بتواند چيزي براي خوردن پيدا كند كه با كرم كوچولو روبه و شبانه از النه بيرون ميخيلي گرسنه هستند. ا

 شود و... . مي

 

 9786004621250 شابک: رحلي. ص.34 .1396. پرتقال: تهران. مریم بنایي بک.جکونگرانيگنده. زپاردي، سم.647

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارماول، دوم، پایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، اضطراب، داستان كوتاه، كودكان کلماتکلیدی:

منتظر روز كنسرت است تا بعد از چندین هفته تالش سخت، براي مادرش ترومپت بنوازد؛ اما آن روز صبح، « جک»چکیده:

تواند  شود. جک حتي نمي نميكند؛ ولي موفق  شود. او تمام تالشش را براي دور كردن نگراني مي جک با نگراني بيدار مي

رسد، او دیگر  كند. وقتي زمان رفتن به مدرسه فرا مي درباره این موضوع با مادرش صحبت كند؛ چون كلمات مناسبي پيدا نمي

شود كه باید با نگراني و استرسش  شود. ناگهان جک متوجه مي هایش سرازیر مي تواند این فشار را تحمل كند و اشک نمي

 گوید و... . او درباره نگراني و اضطرابش به مادر مي رو شود. روبه
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بادبادک. شجاعي، سيد علي.648 فراموشميچرا  رحلي. ص.30 .1395. كتاب نيستان: تهرانکنند؟.هاهمهچیزرا

 9789643379001 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوانهاي  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 زند كه پایين  كشند كه زودتر آن را جمع كنند و به خانه بروند؛ اما بادبادک فریاد مي ها نخ بادبادک را مي بچهچکیده:

ها هم كاري ساخته نيست و بادبادک  كنند تا بادبادک را پایين بياورند؛ ولي از آن ها از نسيم و باد خواهش مي آیم. بچه نمي

ها را خيلي  كنند. بادبادک خوشحال است و آدم ها نخ بادبادک را رها مي مچنان در حال پرواز است. سرانجام بچهمغرور، ه

 بيند؛ ولي... . كوچک مي

 

649 منگورخرم؟.. هویلر، مکس.  رحلي. ص.30 .1395. شهرتاش: تهران. فرزانه شهرتاش، مرضيه نفيسه اعرابي چرا

 9789648282566 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ترین سوالش این است كه  هاي زیادي دارد و بزرگ خواهد همه چيز را بداند. او سوال گورخر جوان و كنجکاو دلش ميچکیده:

رود، طوري كه حتي در  هاي سفيد؟ گورخر به شدت به فکر فرو مي طاند با خ هاي سياه یا سياه گورخرها سفيدند با خط

راه نباشد؛ اما  بيند. گورخر دوست دارد براي یک تغيير كوچک هم كه شده، راه هاي مختلف مي هایش هم خود را در رنگ خواب

 دا كند؟تواند هویت خود را پي تواند سوالش را جواب دهد. آیا گورخر مي ها هم نمي با از بين رفتن خط

 

 9786003203204 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهرانچکه،چکه.. لطفي، شکور.650

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 کلماتکلیدی:

نيست. همه اهالي ها پر از شکوفه هستند؛ ولي خبري از باران  ، بهار از راه رسيده است و درخت«رمضان»در روستاي چکیده:

هاست؛ اما بيشتر دلش  ها و بوته شوند. رمضان به فکر همه درخت ها خشک مي دانند كه اگر باران نبارد، درخت روستا مي

رسد و با ابتکاري جالب  كند تا اینکه فکري به ذهنش مي ها را مرور مي هاي ميوه را نجات دهد. او تمام راه خواهد درخت مي

 دهد. ميها را نجات  درخت

 

651 پرنده.. كریستين اندرسون، هانس.  شابک: جيبي. ص.112 .1396. كتاب نيستان: تهران. ليدا طرزي چمدان

9789643379230 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

نام برخي از « پروانه»و « فرشته»، «قوهاي وحشي»، «چمدان پرنده»دربردارنده شش داستان كوتاه است. این كتاب چکیده:

كند و همه را از دست  ، داستان پسري است كه ارث پدري را به نادرستي استفاده مي«چمدان پرنده»هاست.  این داستان

برد. داستان  اش به جنگل پناه مي ر رفتارهاي بد نامادريبه خاط« الیزا»، دختري به نام «قوهاي وحشي»دهد. در داستان  مي

 هاست. درباره از دست دادن فرصت« پروانه»گوید و موضوع داستان  از مرگ سخن مي« فرشته»
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 خشتي. ص.16 .1396. مينوفر: مشهد. بيگلري امين تركزاده، اميررضا نژاد محمد شوداگر...؟.چهمي. زین، كریستين.652

ض  9786004741040 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، خالقيت ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

شود كه كودكان یاد بگيرند خالقانه فکر كنند؛ حتي اگر غيرمعمول باشد.  پردازي است و باعث مي پسر خيال« اندي»چکیده:

هاي  كند پاستيل شود. اندي فکر مي پردازي جالب شروع مي تصاویر خالقانه نيز همراه است، با یک خيالداستان كتاب كه با 

گيري منطقي نيز دارد تا اینکه برادر  پردازي، یک نتيجه توانند باعث پرش به ارتفاعات شوند! اندي براي هر خيال اي مي ژله

 آورد. بزرگش با پرسشي او را از رویا بيرون مي

 

اسباب. شمس، محمدرضا.653  .1395. نشر به: تهرانها.کشيجیرجیرکچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:

 9789640224366 شابک: خشتي كوچک. ص.24

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، ادبيات كودكان زندگي حيوانات، داستان کلماتکلیدی:

ها اطالعاتي درباره حلزون، مارمولک، كرم، جيرجيرک و...  داستان كوتاه درباره حيوانات است. داستان 10كتاب شامل چکیده:

كند. در داستان خانه حلزون، توضيح داده شده است كه  است. همچنين تصاویر رنگي كتاب در فهم بهتر مطالب كمک مي

ها نيز  كشي جيرجيرک شود. داستان اسباب بزرگ مي اش نيز خانه حلزون كجاست و اینکه چطور با بزرگ شدن حلزون، خانه

 روند. ها كجا مي درباره این است كه با از راه رسيدن سرما، جيرجيرک

 

654 نرگسي.. یوسفي، محمدرضا. اطلسيو قصهوشعرکودک:  ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،

 9789640224281 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه  پردازي، داستان خانواده، خيال کلماتکلیدی:

است. در داستان  "موج كوچک "و  "اطلسي و نرگسي"، "تفنگ كاغذي"كتاب شامل سه داستان كوتاه به نام هايچکیده:

خواهرش را مي كشد. وقتي باالي تفنگ كاعذي كودكي با كاغذي كه دارد تفنگي مي سازد و با آن به حالت بازي پدر، مادر و 

سر آنها مي رود هيچ كدام بيدار نمي شوند كه او را ببوسند و یا با او حرف بزنند. كودک ناراحت مي شود. كاغذ را باز كرده و 

 روي آن گل خوشبویي مي كشد و به وسيله گل خانواده اش را زنده مي كند.

 

خشتي  ص.24 .1395. نشر به: تهرانشعرکودک:آغوشترابازکن.چهلکتابکوچک،قصهو. جوزداني، عذرا.655

 9789640224304 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه، ادبيات كودكان داستان کلماتکلیدی:

 پرد و موز و نارگيل هم  ندارد، از این شاخه به آن شاخه نميهاي دیگر نيست. او دُم  ميمون كوچولو شبيه ميمونچکیده:

دهد. او رو به  گویند، انجام مي ها مي خواهد یک گل باشد. بنابراین، تمام كارهایي كه گل دوست ندارد. ميمون كوچولو مي

 كند. بندد و آغوشش را باز مي ایستد، چشمانش را مي خورشيد مي
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 ص.16 .1395. نشر به: تهران. رضا افضلي کوچک،قصهوشعرکودک:آهویارغواني.چهلکتاب. الحجلي، فيصل.656

 9789640224311 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي تخيلي، ادبيات كودكان، ارزش داستان کلماتکلیدی:

 كند و با همه حيوانات دوست است. روزي بعد از خوابي طوالني، آهوي  زندگي ميآهوي ارغواني رنگي در جنگل چکیده:

ها آسيب  هایش النه ساخته و تخم گذاشته است. آهو به خاطر اینکه تخم شود كه گنجشکي روي شاخ ارغواني متوجه مي

ها از  كند كه به زودي جوجه گذرد و آهو فکر مي خورد. روزها مي نبينند و گنجشک مادر ناراحت نشود، از جایش تکان نمي

 آیند؛ ولي او به شدت گرسنه و تشنه است و باید به دنبال غذا برود. تخم بيرون مي

 

بابابزرگپنبه. ماهوتي، مهري.657 خشتي  ص.24 .1395. نشر به: تهرانای.چهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:

 9789640224328 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها او را  كنند گربه ها فکر مي كالغ گم شده است و كالغ داستان كوتاه است. در داستان اول جوجه 3این كتاب حاوي چکیده:

پشتي است كه آرزو دارد به آسمان برود و در داستان سوم دختر كوچولویي پدربزرگش را به  اند. داستان دوم درباره الک خورده

 كند. دهد كه غمش را كم مي يتازگي از دست داده است. او غمگين است؛ اما اتفاقي رخ م

 

658 بهدستورپدرگرینویچ.. مهدوي اصل، ناهيد. قصهوشعرکودک:  .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،

 9789640224335 شابک: خشتي كوچک. ص.24

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه  كودكان، داستانهاي تخيلي، ادبيات  داستان کلماتکلیدی:

گيرند  ها تصميم مي ها به علت بدرفتاري آدم كند. ساعت نویسنده با روایت داستاني تخيلي، ارزش زمان را یادآوري ميچکیده:

ها  شود. آدم ریزد و خطوط هوایي و زميني تمام كشورها دچار مشکل مي چيز به هم مي به خواب بروند و دیگر كار نکنند. همه

 گيرند. اي نمي ها را مجبور به كار كنند؛ ولي نتيجه كنند با زور و تهدید ساعت سعي مي

 

659 توله. مایو، مارگارت. کودک: شعر و قصه : تهران. مهشيد مجتهدزاده هایبازیگوش.خرسچهلکتابکوچک،

 9789640224397 شابک: خشتي كوچک. ص.12 .1395. نشر به

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها خيلي بازیگوش  هایش مراقبت كند؛ چون آن گردد كه وقتي خانه نيست، از توله ها به دنبال كسي مي خرس پدرِ تولهچکیده:

دهد. كالغ و گرگ حاضرند از  نجام دهد، سه كيک عسلي مينشنو هستند. خرس پدر به هر كسي كه بتواند این كار را ا و حرف

 هایش باشند؟ ها مراقب بچه خواهد آن كند؛ اما چرا خرس پدر نمي ها مراقبت كنند؛ ولي او قبول نمي توله
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660 تمساح. مایو، مارگارت. چطور کودک: شعر و قصه ميچهلکتابکوچک، را . مهشيد مجتهدزاده شمارند؟.ها

 9789640224380 شابک: خشتي كوچک. ص.12 .1395. نشر به: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، فرهنگ عامه، ادبيات كودكان داستان کلماتکلیدی:

افتد. او  رودخانه مياي در آن طرف  زند. روزي چشمش به درخت انبه باز است و هميشه به همه كلک مي ميمون حقهچکیده:

كند  ها عبور مي كند و از روي آن جا جمع مي ها را یک اي تمساح خواهد به درخت انبه برسد. ميمون با حيله گرسنه است و مي

شوند و براي همين است كه عاشق خوردن ميمون  بازي ميمون مي ها متوجه حقه رسد. تمساح و به آن طرف رودخانه مي

 هستند.

 

 ص.16 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:خالهباالوننهسرما.. محمدرضا یوسفي،.661

 9789640224434 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها و حيوانات سعي  جا سرد شود. بچه كند تا هر چه بيشتر برف و باران ببارد و همه تمام قدرت تالش ميبا « سرما ننه»چکیده:

جان است و  شود. حاال او خسته و بي سرما مریض مي گيرند تا اینکه ننه اي نمي كنند او را از شهر بيرون كنند؛ ولي نتيجه مي

 دهند. ها و حيوانات با هم او را فراري مي بچه

 

662 خرگوشکوچولوهایصحرایي.. مایو، مارگارت. کودک: شعر و قصه . مهشيد مجتهدزاده چهلکتابکوچک،

 9789640224427 شابک: خشتي كوچک. ص.12 .1395. نشر به: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ها تا خانه  خرگوش ترسانند. بچه ها را مي خرگوش در جنگل فيل و اسب آبي براي اینکه راهشان را باز كنند، بچهچکیده:

اندیشد و درسي به فيل و اسب آبي  كنند. خانم خرگوش تدبيري مي دوند و هراسان ماجرا را براي مادرشان تعریف مي مي

 كنند. دهد كه هرگز فراموش نمي مي

 

 ص.12 .1395. نشر به: تهرانترسند.چهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:دایناسورهانمي. یوسفي، محمدرضا.663

 9789640224458 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه، ترس، كودكان داستان کلماتکلیدی:

ترسد و به همين علت حيوانات بزرگ و ترسناک در برابر او  چيز نمي درباره پسر كوچولویي است كه از هيچاین كتاب چکیده:

ترسد. او با دایناسور دوست  شود؛ ولي اصالً نمي رو مي خيلي بزرگي روبه شوند. پسرک با دایناسور خيلي تر مي كوچک و كوچک

ترسد و تمساح به یک سوسمار تبدیل  كوچولو از تمساح هم نميشود. پسر  شود و دایناسور به یک تمساح تبدیل مي مي

 شود و... . مي
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664 آوازیهست.. خدادادي)هيرمندي(، رضي. دل هر در کودک: شعر و قصه . نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،

 9789640224465 شابک: خشتي كوچک. ص.16 .1395

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمسوم، چهارم، پایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودكان، داستان كوتاه داستان کلماتکلیدی:

 اند. هر یک از حيوانات جنگل سعي  سنجاب و سمور در حال دعوا كردن هستند و سر و صداي زیادي راه انداختهچکیده:

گيرد.  و صدا باال ميكند و دوباره سر  كنند، بفهمند مشکل چيست؛ اما سمور و سنجاب مرتب صحبت دیگري را قطع مي مي

كنند و به سخنان یکدیگر  شود. سرانجام وقتي همه سکوت مي دهد و غوغایي به پا مي كس فرصت صحبت به دیگري نمي هيچ

 شود. دهند، مشکل حل مي گوش مي

 

665 دکمهبازیگوش.. ماهوتي، مهري. قصهوشعرکودک: خشتي  ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،

 9789640224472 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان هاي كوتاه، داستان داستان کلماتکلیدی:

افتد و با كرمي  اي است كه در جوي آبي مي در این كتاب سه داستان كوتاه ارائه شده است. داستان اول درباره دكمهچکیده:

بيند. داستان سوم  هاي بدي مي شود. در داستان دوم، لنگه جورابي روي طناب در حال خشک شدن است كه خواب ميدوست 

 پردازي است. اي افتاده و در حال خيال شود كه در گوشه به هسته آلویي مربوط مي

 

. نشر به: تهرانبود.ایکهراهشراگمکردهچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:رودخانه. فتاحي، حسين.666

 9789640224489 شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

اي كه راهش را گم كرده  داستان، رودخانهسه داستان این كتاب، درباره رودخانه و درخت و حيوانات است. در اولين چکیده:

رسد. داستان دوم درباره زورگویي گاو و فيل به  رود و در آن به آرامش مي و بسيار خسته است، با كمک ماه به طرف دریا مي

 كند. اي زخمي كمک مي كند كه به پرنده گوسفندان است و داستان سوم، قصه درخت تنهایي را روایت مي

 

خشتي  ص.16 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:سبدمادربزرگ.. محمدرضایوسفي، .667

 9789640224496 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، حيوانات، داستان کلماتکلیدی:

را به یاد گذشته هایش مي اندازد. او بسيار به سبد عالقه مند است و هر  در این داستان مادربزرگ سبدي دارد كه اوچکیده:

وقت یاد گذشته ها مي افتد از نوه اش مي خواهد كه سبد را برایش بياورد. یک روز كه نوه به سراغ سبد مي رود، متوجه مي 

به بهانه هاي مختلفي از بردن سبد  او از این مسأله بسيار خوشحال مي شود و. شود كه گربه اي داخل سبد بچه گذاشته است

 نزد مادربزرگ طفره مي رود تا اینکه باالخره مادربزرک متوجه موضوع مي شود.
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 .1395. نشر به: تهران. مهشيد مجتهدزاده چهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:شیرمهربان.. مایو، مارگارت.668

 9789640224410 شابک: خشتي كوچک. ص.12

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات عاميانه، كودكان، حيوانات کلماتکلیدی:

 داستان درباره موش ترسویي است كه با مشاهده یک نارگيلي كه از باال مي افتد تصور مي كند آسمان در حال چکیده:

بگذارد. دیگر حيوانات با او همراه مي شوند تا اینکه شير افتادن است. او به سراغ شير مي رود تا این موضوع را با او در ميان 

 باور نادرست آنها را اصالح مي كند.

 

 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:قصهپليکهبودودیگرنیست.. شمس، محمدرضا.669

 9789640224533 شابک: خشتي كوچک. ص.24

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

هاست روي رودخانه زندگي  كتاب حاوي دو داستان است. داستان پلي كه بود و دیگر نيست، قصه پلي است كه سالچکیده:

رودخانه عبور كنند؛ ولي او دیگر ضعيف و پير است و هر آن كند تا از روي  كند. پل بسيار مهربان است و به همه كمک مي مي

ممکن است فرو بریزد. داستان دوم درباره تير چراغ برق چوبي است كه تنهاست و هيچ دوستي ندارد تا اینکه پرستوها با او 

 توانند هميشه آنجا بمانند. شوند؛ اما پرستوها نمي دوست مي

 

: تهرانکوچک،قصهوشعرکودک:ماهچراسالمنکرد؟پنجقصهبرایکوچولوها.چهلکتاب. ميركياني، محمد.670

 9789640224564 شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. نشر به

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي كوتاه، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند تا  قصه براي كودكان است. در داستان كبوتر و گنجشک، گنجشکِ مادر در باران پرواز مي 5كتاب حاضر شامل چکیده:

رساند. گنجشک خسته و دستِ  بيند و او را به مادرش مي اي را مي هایش غذا پيدا كند؛ ولي جوجه كبوتر زخمي براي جوجه

 سير و سرحال هستند. پس چه اتفاقي افتاده است؟ هایش بيند كه جوجه گردد؛ اما با تعجب مي هایش باز مي خالي پيش جوجه

 

 خشتي كوچک. ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:مهرپرتقالي.. ماهوتي، مهري.671

 9789640224618 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي كودكان، داستانهاي كوتاه،  داستان کلماتکلیدی:

پردازد. ماه رمضان، نماز و صحبت كردن با  داستان كوتاه است كه به مسائل دیني ــ مذهبي مي 8این كتاب شامل چکیده:

خدا، ذكر گفتن با تسبيح، رفتن به مسجد با لباس پاكيزه و استفاده از سنگ به جاي مُهر در مواقعي كه مُهر وجود ندارد، از 

ها و بارش باران و خوشحالي  ها پرداخته است. همچنين درباره نذري دادن به پرنده وعاتي است كه نویسنده به آنجمله موض

 كند. ها نيز صحبت مي گنجشک
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 ص.24 .1395. نشر به: تهران.زدهچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:ننهسرماوشهرخواب. شاملو، آتسا.672

 9789640224625 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

جا را پر از گل و شکوفه كند؛ اما زمين هنوز خواب است و  زمستان تمام شده است و حاال نوبت بهار است كه همهچکیده:

اي ندارد. ننه سرما نگران است كه اگر مردم بيدار نشوند و زمين را شخم  بيدار كردن آن هيچ نتيجهبراي « سرما ننه»تالش 

داند كه صداي  ها را بيدار كند؛ چون مي گيرد بچه اسفند، فرشته زمستان، تصميم مي. نزنند و دانه نکارند، زمين قهر كند و...

 ها همه را از خواب بيدار خواهد كرد. شادي بچه

 

673 هدیهخیس.. زاده، فرهاد حسن. شعرکودک: قصهو خشتي  ص.12 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،

 9789640224656 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، تولد ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 اند. كيک و شيریني آماده است، اما از مادر بزرگ خبري نيست. بيرون باران مي تولد مریم است. دوستانش آمده چکیده:

بارد. مریم نگران مادر بزرگش است كه بدون چتر بيرون رفته است. مریم در خيالش سعي دارد چتري به مادربزرگش برساند 

 د و او را خوشحال مي كند.تا او خيس نشود. سرانجام مادربزرگش با یک چتر براي هدیه تولد مریم از راه مي رس

 

 ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:یکتکهآسمانبهمنبده.. راستي، مجيد.674

 9789640224663 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، داستان، آسمان کلماتکلیدی:

حامد خواب است، تکه اي از آسمان به زمين مي افتد. هركسي تکه اي از آن را بر مي دارد و به خانه اش مي وقتي چکیده:

برد. حامد نيز آخرین تکه را برمي دارد. به خانه مي برد و از مادرش مي خواهد تکه آسمان را در قاب پنجره جا بدهد. تکه 

حامد به همراه مادرش مي رود تا شاید بتواند تکه آسمان دیگران را آسمان حامد كوچک است و قاب پنجره را پر نمي كند. 

 بخرد ولي هيچ كس حاضر به از دست دادن آن نيست این موضوع حامد را دل شکسته مي كند و ....

 

یکجعبهپرازدروغ.. زاهدي مطلق، ابراهيم.675 قصهوشعرکودک:  .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،

 9789640224670 شابک: خشتي كوچک. ص.12

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 گویي ادبيات كودكان، داستان، دروغ کلماتکلیدی:

آمده است كه سعي دارد به جاي كاردستي درست كردن دروغ سر هم  "مراد"در این كتاب داستان كودكي به نام چکیده:

در مدرسه تعریف كند. یک شب كه داخل جعبه دروغگویي اش مي رود در حالت خواب و كند و براي معلمان و دوستانش 

خيال معلمش را مي بيند كه قيچي به دست سراغ مراد مي آید و از مي خواهد براي فردا كاردستي درست كند. مراد دست از 

 دروغگویي برداشته و به فکر كاردستي درست كردن مي افتد.
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 9789643189358 شابک: رحلي. ص.33 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانچيبپوشم؟.. ابراهيمي، پيام.676

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 مشاغل، ادبيات داستاني، كودكان کلماتکلیدی:

او را نشان دهد. یک  سارا قرار است براي جشن سال كه در مهد كودک برگزار مي شود لباسي بپوشد كه آینده شغليچکیده:

روز سارا همراه مادرش به خياطي مي رود و به خياطي عالقه مند مي شود. روز بعد فضانوردي را در تلویزیون مي بيند و دلش 

مي خواهد فضانورد شود. سارا به شغل هاي دیگري هم عالقه مند مي شود و سرانجام با كمک یک مربي ورزشي مشخص مي 

 یادي در بند بازي دارد پس او تصميم مي گيرد بندباز شود.شود كه سارا استعداد ز

 

اند!هایشیرینيکنم:بهحرفماعتمادکنید،هنسلوگرتلبچهحاالداستانرامنتعریفمي. لوئين، نانسي.677

جادوگر. پیرزن زبان از گرتل و هنسل  شابک: رحلي. ص.24 .1396. گيسا: تهران. خاني محبوبه نجف داستان

9786008024088 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه  ادبيات ملل، افسانه، فرهنگ عامه، داستان کلماتکلیدی:

« هنسل و گرتل»است. در این قسمت، داستان « كنم حاال داستان را من تعریف مي»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

ها  تنها آدم بدي نيست، بلکه به بچه شود. در این نگاه تازه، زن جادوگر نه كند و درواقع زاویه دید عوض مي بازگو ميرا جادوگر 

كنند و خوشحال هستند تا اینکه سر و كله نامادري  ها را دوست دارد. هنسل و گرتل با جادوگر زندگي مي كند و آن كمک مي

 شود و ... . ها پيدا مي بچه

 

678 منتعریفمي. گاندرسن، جسيکا. دروغنميحاالداستانرا خوککنم: خانهگویم، )و ميها توانندهایشان(

سه داستان کنند! گرگ.پرواز زبان از خوک  شابک: رحلي. ص.24 .1396. گيسا: تهران. خاني محبوبه نجف بچه

9786008024071 

 آموز دانشمخاطب:

 ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ادبيات ملل، فرهنگ عامه، افسانه، داستان کلماتکلیدی:

است. در این قسمت، داستان سه بچه خوک از « كنم حاال داستان را من تعریف مي»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

نفسش را  تواند تنفسش را كنترل كند. وقتي گرگ شود. گرگ موجود بدي نيست، فقط بيمار است و نمي زبان گرگ بازگو مي

تواند  شود. در پایان داستان، گرگ مي ها خراب مي خوک افتد و ناخواسته خانه بچه دهد، باد و توفان شدیدي به راه مي بيرون مي

 خوک سوم دوست شود و كارهاي خوبي انجام دهد. با بچه
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دادمبهجاینخترجیحميکندهبگویم،کنم:صافوپوستحاالداستانرامنتعریفمي. گاندرسن، جسيکا.679

 شابک: رحلي. ص.24 .1396. گيسا: تهران. خاني محبوبه نجف کردم!.ریسیدن،یکاسمجدیدبرایخودمسرهممي

9786008024095 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، فرهنگ عامه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شود. زاویه دید در این داستان عوض شده  است كه این بار از زبان او بازگو مي« رامپلستيلتسکين»كتاب داستان این چکیده:

ریسد و  كنند، طالباف سيار است؛ یعني كاه مي صدا مي« اَل»كند. رامپلستيلتسکين كه همه او را  است و كل ماجرا تغيير مي

كند.  اي از كاه نشسته است و گریه مي شود كه روي كپه رو مي جواني روبه كند. اَل روزي با دختر آن را به طال تبدیل مي

ریسي بریسم و به طال تبدیل كنم. اَل این كار را براي  ها را با چرخ نخ گوید پادشاه دستور داده است كه این كاه دخترک مي

ها، دختر انگشترش را  ر مقابل طال كردن كاهدهد. بار دوم د دهد و دختر در مقابل گردنبندش را به او مي دختر جوان انجام مي

پذیرد.  خواهد كه دختر بدون فکر مي دهد؛ اما براي سوم در برابر كار اَل، چيزي ندارد كه به او بدهد. اَل چيزي از او مي به او مي

 اَل از دختر جوان چه خواسته است؟

 

 9789642300334 شابک: رقعي. ص.32 .1395. نگارینه: تهرانحلزونکوچولو.. رحماني، فرشاد.680

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 اش  كند و از اینکه در گرما و سرما خانه حلزوني حلزون كوچولو هميشه با دو دوستش، قورباغه و پروانه، بازي ميچکیده:

تواند تند راه برود، ناراحت است. او دوست دارد به آن سوي بيشه برود؛ ولي  خوشحال است؛ اما از اینکه نميمراقب اوست، 

گوید كه یک سال و هفت ماه و سيزده روز زمان نياز است تا او به آن طرف بيشه برسد. حلزون با شنيدن این حرف  قورباغه مي

حلي براي  روند تا راه ه و قورباغه براي كمک به دوستشان، نزد جغد دانا ميبرد. پروان شود و به النه خود پناه مي غمگين مي

 مشکل حلزون بيابند.

 

681 ورنگ. بدلّو، شيرین.  خشتي. ص.24 .1396. سازمان رفاهي تفریحي و شهرداري اصفهان: اصفهانهایقالي.حنا

 9786001323102 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمسوم، پایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان، فرهنگ عامه داستان کلماتکلیدی:

كند. حنا كه نام هيچ  بافي آشنا مي اش، كودكان را با شغل سنتي قالي دختر كوچکي است كه با روایت قصه« حنا»چکیده:

بافي و نام  گذارد و هنر قالي ها مي دنياي رنگداند، یک شب در خواب با سفر به درون یک قالي، پا به  ها را نمي كدام از رنگ

 آموزد. ها را مي رنگ
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682 سوم.. كيني، جف. دور  رقعي. ص.224 .1395. حوض نقره: تهران. جان تبسم آتشين خاطراتیکبچهچلمن:

 9786001941733 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان نویسي، ادبيات ملل، داستانخاطره  کلماتکلیدی:

، خاطرات خود را از زماني كه در شکم مادر بوده تا به دنيا آمدن و احساسي كه از دیدن «روبي»اي به نام  پسربچهچکیده:

گوید  ارد. روبي ميكند. خاطرات در قالب طنز نوشته شده است و زباني ساده و روان د برادر بزرگش داشته است و... بيان مي

تواند به همه جا برود؛ ولي با اطالعات جدید مادر، این وسيله از  انگيزي كه دارد، روروئکي است كه با آن مي تنها وسيله هيجان

آموزي كه روبي آن را  شود. قهرمان داستان در مدرسه نيز ماجراهاي بسياري دارد. از جمله انتخابات شوراي دانش او گرفته مي

 كند. جزیيات تعریف ميبا 

 

 رقعي. ص.232 .1395. حوض نقره: تهران. جان تبسم آتشين خاطراتیکبچهچلمن:سفرزهرماری.. كيني، جف.683

 9786001942600 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

نویسد. در این داستان روبي ماجراي سفرهاي  اش را مي اي كه تمام زندگي است. پسربچه« روبي»كتاب خاطرات این چکیده:

كند كه با سرماي زمستان یک  دهد. همچنين جریان قایق پدرش را بازگو مي كند كه مادرش ترتيب مي ناگهاني را تعریف مي

شود كه با  رو مي گيرد قایق را تعمير كند؛ اما آنجا با راكوني روبه م ميخورد. با فرا رسيدن تابستان، پدر تصمي تَرَک حسابي مي

 كند و... . اش زندگي مي خانواده

 

684 پیرزن.. خيریه، راشين.  شابک: بياضي. ص.28 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانخاله

9786000104986 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم اول، دوم،پایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

داند  دهد! او نمي در این داستان كه با هدف تقویت قدرت تخيل كودكان نوشته شده است، پيرزني یک پشه قورت ميچکیده:

 دهد كه باوركردني نيست و... . ریبي انجام مياش خارج كند. پيرزن پشت سر هم، كارهاي عجيب و غ كه چگونه پشه را از معده

 

 خشتي. ص.16 .1396. مؤسسه انتشاراتي نقش نگين/ حوض نقاشي: اصفهانخانهحلزون.. رسوليان بروجني، بنفشه.685

 9786003291690 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، حشرات داستانهاي تخيلي،  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

از وقتي حلزون خودش را در آینه دیده بود، غمگين بود. او خودش را با بدن قلمبه چسبناک و دهان گشاد و از همه چکیده:

ها و  كس او را نبيند. او از كرم خاكي، مورچه اش دیده بود. حلزون تصميم گرفت جایي پنهان شود تا هيچ بدتر الک شکسته

كدام او را راه ندادند. شب فرا رسيد و حلزون در الک  شان جایي به او بدهند؛ اما هيچ واست كه چند روزي در خانهزنبورها خ

 اي گرفت. اش به خوابي آرام و راحت فرو رفت.او با طلوع خورشيد، فکر جدیدي به ذهنش رسيد و تصميم تازه شکسته
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686 دره. پوپ ازبرن، مري.  رقعي. ص.66 .1396. غنچه: تهران. فاطمي نگين سيد دایناسورها.خانهدرختيجادویي:

 9786008406150 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي بلند هاي تخيلي، ادبيات كودک و نوجوان، داستان داستان کلماتکلیدی:

ها در  است؛ ولي جک واقعيت را بيشتر دوست دارد. آنبافي  خواهر و برادر هستند. آني عاشق خيال« آني»و « جک»چکیده:

رود و در باالترین  بينند كه از درخت تنومندي آویزان است. نردبان تا نوک درخت باال مي شکلي را مي جنگل، طناب نردبان

آنان در  شود كه شود. این خانه درختي پر از كتاب است و این كشف بزرگ باعث مي اي درختي دیده مي قسمت درخت، خانه

ها چطور  بينند؛ اما حاال آن پيکر را از نزدیک مي روند و جانوران غول زمان سفر كنند. جک و آني به دوران ماقبل تاریخ مي

 توانند به خانه برگردند؟ مي

 

687 رازاهرامثالثه.. پوپ ازبرن، مري.  رقعي. ص.64 .1396. غنچه: تهران. فاطمي نگين سيد خانهدرختيجادویي:

 9786008406211 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 اي، ادبيات نوجوانان هاي حادثه هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

 شوند و دنبال كتاب دیگري  دوباره وارد خانه درختي مي« آني»و « جک»خانه درختي هنوز همان جا است. چکیده:

كنند و با شبح ملکه رود نيل  جک و آني به مصر باستان سفر مي. كنند و... درباره مصر باستان پيدا ميها كتابي  گردند. آن مي

هاست. آیا جک و آني  هاي ترسناک و دزدان آرامگاه روند، جایي كه پر از موميایي ها به اعماق اهرام ثالثه مي شوند. آن آشنا مي

 ف كنند و خود را از آنجا نجات دهند؟توانند رمز اسرارآميز و محرمانه مصري را كش مي

 

قلعهاسرارآمیز.. پوپ ازبرن، مري.688  رقعي. ص.66 .1396. غنچه: تهران. فاطمي نگين سيد خانهدرختيجادویي:

 9786008406198 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 ادبيات نوجوانان اي، هاي حادثه هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

 گيرند به خانه درختي  صبح خيلي زود، هنگامي كه هنوز خورشيد طلوع نکرده است، تصميم مي« آني»و « جک»چکیده:

اي را  كند و عکس شواليه بينند. آني كتاب را باز مي نخورده مي ها را دست شوند، كتاب ها وارد خانه درختي مي بروند. وقتي بچه

. رسد و... كند كه شواليه را از نزدیک ببيند. ناگهان صداي شيهه اسبي به گوش مي است. او آرزو مي بيند كه سوار اسب مي

هاي درخشان  هایي با زره بار یک قلعه واقعي، یک ضيافت مجلل و شواليه كنند و براي اولين ها دوباره در زمان سفر مي آن

 انگيز است. بينند كه بسيار برایشان هيجان مي
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 ص.66 .1396. غنچه: تهران. فاطمي نگين سيد خانهدرختيجادویي:گنجینهدزداندریایي!.. پوپ ازبرن، مري.689

 9786008406181 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 اي، ادبيات نوجوانان هاي حادثه هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

ها كامالً  بينند كه كتاب روند و با تعجب مي با وجود بارش شدید باران، دوباره به خانه درختي مي «آني»و « جک»چکیده:

« چقدر اینجا قشنگ است.»گوید:  كند و مي اند. آني كتابي را باز مي خشک هستند و به ترتيب روز پيش، روي هم چيده شده

جک . و یک كشتي كه روي دریاي آبي شناور است و...یک ساحل آفتابي، یک طوطي سبز بزرگ كه روي درخت نخل نشسته 

آید كه این آخرین ماجراجویي آن دو  گيرد. به نظر مي ها را گروگان مي افتند و یک دزد دریایي آن و آني دوباره تو دردسر مي

 باشد.

 

 شابک: رقعي. ص.108 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانخانوادهآقایچرخشي.. ایبد، طاهره.690

9786000105549 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي خانواده ادبيات كودک و نوجوان، طنز، داستان کلماتکلیدی:

ریزد  كند. از وقتي موهاي پدر مي هاي كوتاه و طنزي است كه ماجراهاي یک خانواده را روایت مي كتاب حاوي داستانچکیده:

توانند از این فکرها استفاده كنند!!! این فکرها زماني  رسد كه همه مي شود، فکرهاي بکري به ذهنش مي به اصطالح كچل ميو 

گویند،  شود،به مامان هم مي چرخد، براي همين نام پدر آقاي چرخشي مي خاراند و مي رسد كه سرش را مي به فکر پدر مي

 .مامان چرخشي، خواهر، چرخان و پسر، چرخون

 

691 پیرزن.خرس. لوم، پيتر. و  شابک: رقعي. ص.20 .1396. نگارینه: تهران. منصور فرزانه سپاه کوچولو

9789642300303 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، افسانه، كودک و نوجوان کلماتکلیدی:

برند  كنند و بچه خرس را به خانه پيرزني تنها مي شکارچيان، مادرش را شکار ميخرسي است كه  داستان درباره بچهچکیده:

شود، خرس كوچولو به پيرزن خو بگيرد و مثل بچه انسان تربيت شود؛ اما  هاي پيرزن باعث مي تا از آن مراقبت كند. محبت

دهد كه پيرزن مجبور  ستان، اتفاقاتي رخ ميپيرزن نگران است كه مبادا اهالي روستاهاي دیگر خرس را شکار كنند. در ادامه دا

 شود خرس را به نزد همنوعانش بفرستد. مي
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692  شابک: وزیري. ص.36 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. مرضيه بابازاده خامنه خرگوشسیاه.. لدرز، فيليپا.

9789643189631 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودكان ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

 جا به دنبال  كند. خرگوش سياه همه شود كه خرگوش سياهي او را دنبال مي یک روز خرگوش كوچولو متوجه ميچکیده:

خورد. خرگوش  خواهد كه تنهایش بگذارد؛ ولي خرگوش سياه از جایش تکان نمي خرگوش كوچولو است. خرگوشک از او مي

بيند. چرا این خرگوش سياه دست از  آید، دوباره خرگوش سياه را مي شود؛ اما وقتي بيرون مي و پشت درختي پنهان ميكوچول

 رود؟ جا همراهش مي دارد و همه سر خرگوشک بر نمي

 

693  شابک: وزیري. ص.48 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. كيوان عبيدي آشتياني داستانلئو.. بارنت، مک.

9789643189532 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كنند، از وجود  كشي مي كند. افراد جدیدي كه به آن خانه اسباب اي تنها زندگي مي یک روح است كه در خانه« لئو»چکیده:

« جين»هاي شهر، او با دختري به نام  گيرد به شهر برود. در خيابان ئو تصميم ميلئو خوشحال نيستند. به همين دليل، ل

 شود دزدي را كه شبانه به خانه جين آمده است، دستگير كند و... . رود. لئو موفق مي شود و به خانه او مي دوست مي

 

694 من.. خليلي، سپيده. بعد تو؛ اول ندا: و نوید  شابک: خشتي. ص.24 .1395. نشر به: تهرانداستان

9789640223574 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي كوتاه، ادبيات كودكان، ارزش داستان کلماتکلیدی:

 دهند. ندا متوجه زحمات مادرش  كارهاي بسيار خوبي انجام مي« ندا»و « نوید»هاي كوتاه این كتاب  در داستانچکیده:

 دهد تا بتواند فوتبال بازي كند و... . كند. نوید كفشش را به دوستش مي از او قدرداني مي شود و مي

 

695 . خليلي، سپيده. بيداستان ترس؛ ندا: و  شابک: خشتي. ص.24 .1395. نشر به: تهرانترس.نوید

9789640223550 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي كوتاه، ادبيات كودكان، ارزش داستان کلماتکلیدی:

گيرند كه براي به دست آوردن هر مهارتي باید تمرین كنند. همچنين  یاد مي« ندا»و « نوید»در داستان این كتاب چکیده:

كه كتاب به هاي حساس، از دیگر موضوعاتي است  حل در موقعيت ترین راه گویي و پيدا كردن مناسب پذیري و راست مسئوليت

 پردازد. ها مي آن
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696 اندازه.. خليلي، سپيده. به صبرکن؛ ندا: و نوید  شابک: خشتي. ص.24 .1395. نشر به: تهرانداستان

9789640223567 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي كوتاه، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

شوند كه در هيچ  ها متوجه مي زنند. آن هاي كوتاه این كتاب، ماجراهاي جالبي را رقم مي در داستان« ندا»و « نوید»چکیده:

 آموزند. جویي مطالب مفيدي مي ها همچنين درباره صرفه ها باید صبر داشت. آن كاري نباید عجله كرد و در سختي

 

697 تو؛. خليلي، سپيده. و من ندا: و نوید هم.داستان  شابک: خشتي. ص.24 .1395. نشر به: تهرانبرای

9789640223581 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه ادبيات كودكان، طنز، داستان کلماتکلیدی:

ماجراهایي خواهر و برادر هستند و در هر داستان « ندا»و « نوید»این كتاب حاوي چند داستان كوتاه تصویري است. چکیده:

تکاني به مادرشان كمک كرده و براي روز مادر، هدیه  ها در خانه گيرند. آن گذارند و چيزهاي زیادي یاد مي را پشت سر مي

 شوند كه فضولي و راهنمایي كردن با هم فرق دارد. كنند. همچنين متوجه مي جالبي تهيه مي

 

698 داستان. خليلي، سپيده. ميبینمت؛ ندا: همهستي.نویدو  شابک: خشتي. ص.24 .1395. نشر به: تهرانتو

9789640223543 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي كوتاه، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

از هر یک از این ماجراها، ها  آید. آن خواهر وبرادري هستند كه ماجراهاي جالبي برایشان پيش مي« ندا»و « نوید»چکیده:

شوند كه باید قدر یکدیگر را بدانند، به فکر  آموزند. نوید و ندا متوجه مي گيرند و چيزهاي زیادي مي هاي خوبي مي درس

 دیگران باشند و حریم خصوصي دیگران را رعایت كنند.

 

699 افسانهداستان. جمعي از نویسندگان. و حسيني، محمدرضا شمس، زهره  فاطمه شاهصدیقه ابراهيمي،  هایملل.ها

 شابک: وزیري. ص.464 .1396. ذكر: تهران. زاده، فریبا جعفرزاده گرامي، مهرداد مهدویان، حسين فتاحي، فرهاد حسن

9789643078157 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 هاي نقاط مختلف جهان، از اقوام كشورهاي همسایه ایران و  قصه و داستان از افسانه 100كتاب حاضر دربردارنده چکیده:

توان به  هاي مردم فرانسه مي اي را تشکيل داده است. از جمله داستان آسيا تا مردم اروپاست كه مجموعه متنوع و آموزنده

 تركيه، مغولستان، ژاپن، ایتاليا و... ارائه شده است. هایي از مردم داستان سنگ دریایي و مادر غازها اشاره كرد. همچنين داستان
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700 بشقابمیگو.داستان. حدادي، هدي.  شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانهایجادویي:

9789645453853 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستانادبيات كودكان،  کلماتکلیدی:

هایي دارد كه مثل زندگي واقعي و  است. این مجموعه قصه« هاي جادویي داستان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

گذارد و به پسرش  مثل جادو عجيب است. در این داستان، مادر پسر كوچولو، هفت ميگوي سرخ شده و پفکي را در بشقاب مي

بيند كه دیگر هيچ  خواهد ميگوي چهارم را بردارد، با تعجب مي خورد؛ ولي وقتي مي وها را ميدهد. پسرک سه تا از ميگ مي

افتد كه حاال عکس  كند، چشمش به بشقاب خالي مي ميگویي در بشقاب نيست. پسرک بعد از اینکه دور و برش را نگاه مي

 چهار ميگو روي آن است!!!

 

701 داستان. حدادي، هدي.  شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانبطریعجیب.هایجادویي:

9789645454003 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

 دربسته را در یک بطري « كن جمع پالستيک»است. آقاي « هاي جادویي داستان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

اندازد.  شود و آن را دور مي تواند درِ آن را باز كند، براي همين خسته مي كند، نمي كند؛ اما هر چه تالش مي سطل زباله پيدا مي

كند و... آن  كند. او به هر زحمتي است، در بطري را باز مي بطري را پيدا مي« كن خرت و پرت جمع»در همان موقع، آقاي 

 ت!بطري جادویي اس

 

 شابک: رقعي. ص.160 .1396. قدیاني: تهران. سحرالسادات رخصت پناه هایساعتهشت.نداستا. بليتون، انيد.702

9786002516763 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي هاي اخالقي، ارزش هاي كوتاه، ارزش ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 یک كار »كند. داستان  هاي كوتاهي است كه نکات اخالقي ـــ اجتماعي را یادآوري مي این كتاب شامل داستانچکیده:

 ، درباره كمک به دیگران است و اینکه وقتي كسي به شما كمک كرد، شما هم سعي كنيد به دیگران كمک كنيد.«خوب

 

 ص.26 .1396. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان سیاوش.هایشاهنامه:آرزویداستان. یوسفي، محمدرضا.703

 9789645453297 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

 فارسي ــ انگليسي آورده شده، داستان كه به دو زبان « هاي شاهنامه داستان»در جلد پنجاه و سوم از مجموعه چکیده:

، «كيکاووس»ترین آرزوي سياوش، فرزند  خواهد بداند بزرگ ، پادشاه توران زمين، مي«افراسياب»شود.  روایت مي« سياوش»

دهد  گزیند و فرمان مي كند. او بياباني را برمي خواهد تا یک شهر بسازد. سياوش كارش را آغاز مي چيست. سياوش اجازه مي

گذارد و پایين رود را سرزمين ایران و باالي آن را توران زمين  رودي را به سوي دشت بياورند. سياوش نام رود را جيحون مي

 كند. ، برادر افراسياب، به سياوش، افراسياب را به او بدگمان مي«گرسيوز»هاي  نامد؛ اما حسادت مي
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704 آندخترداستان. یوسفي، محمدرضا.  .1396. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان پایپنجره.هایشاهنامه:

 9789645453075 شابک: رحلي. ص.26

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

، به دو زبان فارسي ـ انگليسي «تهمينه»و « رستم»داستان ازدواج « هاي شاهنامه داستان» از مجموعه  45در جلد چکیده:

هاي پي در پي، بسيار خسته است و به  ، اسب رستم، است. رستم پس از جنگ«رخش»بازنویسي شده است. راوي داستان 

كنند تا اینکه رستم براي استراحت از  حركت مي «زمين توران»كند. رخش و رستم به طرف مرزهاي  شدت احساس تنهایي مي

بيند  رود. او در خواب مي هنگام به خواب مي شود و شب افتد و از رستم دور مي شود. رخش در جنگل به راه مي رخش پياده مي

ردن باغ و دختر شود و براي پيدا ك كند. رخش از خواب بيدار مي كه در باغ بزرگي، دختري زیبا از پنجره، نام رستم را صدا مي

 افتد. به راه مي

 

705 بازوبندسرخ.داستان. یوسفي، محمدرضا.  ص.26 .1396. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:

 9789645453082 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي داستانها،  ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

 ، پادشاه «افراسياب»كند.  ، زندگي مي«سمنگان»، شهریار «اشتاد»و پدربزرگش « تهمينه»با مادرش، « سهراب»چکیده:

پدرش است. او باید فکر كند كه پدرش در جنگ با « رستم»توران، به اشتاد فرمان داده است كه سهراب هرگز نباید بداند 

توانند از فرمان افراسياب  نين اشتاد باید سهراب را نزد افراسياب بفرستد. اشتاد و تهمينه نميایرانيان كشته شده است. همچ

تواند این راز را از  گيرند هر دو همراه سهراب راهي كاخ افراسياب شوند. تهمينه كه نمي سرپيچي كنند، پس تصميم مي

 گوید. بندد و حقيقت را به او مي ميفرزندش مخفي كند، بازوبندي كه گوهري سرخ دارد، به بازوي سهراب 

 

706 پادشاهکوران.داستان. یوسفي، محمدرضا.  ص.26 .1395. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:

 9789645453204 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان اقتباسادبيات كالسيک،  کلماتکلیدی:

 گيرد كه به مازندران برود و با دیوان بجنگد و از آنان باژ بگيرد. بزرگان و پيران دربار  تصميم مي« شاه كيکاووس»چکیده:

ه كنند او را از این كار بازدارند؛ چراكه دیوان، وحشي هستند و راه مازندران بسيار دور و دراز است؛ اما كيکاووس ب سعي مي

رسد و سپاهي عظيم از  رود. از آن سو، خبر به فرمانرواي مازندران مي دهد و به سوي مازندران مي كس گوش نمي حرف هيچ

شاه و سپاهيانش نابينا شده و  گيرد، كيکاووس كند. در نبردي كه بين دو سپاه درمي دیوان را آماده جنگيدن با كيکاووس مي

 شوند. اسير مي« كبودان»در غار 
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 رحلي. ص.26 .1396. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:پیمانصلح.داستان. یوسفي، محمدرضا.707

 9789645453259 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

 آید. پادشاه سپاهي با سپهساالري  با سپاهيانش به سوي ایران مي« افراسياب»رسد كه  خبر مي« شاه كيکاووس»به چکیده:

رسد و در  فرستد. خبر سپاهيان ایران به افراسياب مي به سوي سرزمين توران مي« سياووش»و فرماندهي « رستم دستان»

كند كه مرز دو كشور رود  ح است و پيشنهاد ميكنند. او خواهان صل بيند كه سپاه ایران، درفش او را سرنگون مي خواب مي

گردد؛ اما كيکاووس در اندیشه جنگ است و  نامه بازمي پذیرند و رستم با پيمان جيحون باشد. سپاه ایران با رضایت صلح را مي

 خواهد كه پيمان صلح را زیر پا بگذارد و آماده جنگ با افراسياب شود. از سياووش مي

 

708 تختپهلواني.داستان. یوسفي، محمدرضا.  ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:

 9789645453556 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

 كس  نشيند؛ اما او پادشاهي بيدادگر است و به هيچ به تخت پادشاهي مي، «نوذر»، فرزندش، «منوچهرشاه»پس از چکیده:

روند  ، بزرگ سيستان، مي«زال»اند، نزد،  گيرد. بزرگان و پيران كه از ستم او به ستوه آمده كند و از دارا و ندار باژ مي رحم نمي

رود. بزرگان بيم آن دارند  آنان نزد نوذرشاه مي دهد؛ سپس همراه ها گوش مي خواهند كه بر تخت بنشيند. زال به آن و از او مي

گذراند، به  اش، مي كه زال راز آنان را نزد پادشاه فاش كند؛ اما زال پس از آنکه شبي را در خلوت با نوذر، دوست دوران جواني

 شود. و راهي سيستان مي« نوذرشاه دیگر مانند روزهاي پيش نخواهد بود»گوید:  بزرگان مي

 

 رحلي. ص.26 .1396. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:دژجادوان.داستان. یوسفي، محمدرضا.709

 9789645453419 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها هاي حماسي، اقتباس ادبيات كالسيک، داستان کلماتکلیدی:

 است كه به دو زبان فارسي ــ انگليسي ارائه « هاي شاهنامه داستان»ششم از مجموعه كتاب حاضر جلد پنجاه و چکیده:

خواهد جانشين مناسبي براي خود انتخاب كند؛ اما ميان  ، پادشاه ایران زمين، پير شده است و مي«كيکاووس»شود.  مي

هر كس بتواند دیواني را كه در كند كه  اش )فرزند سياوش( مردد است. او شرط مي ، نوه«كيخسرو»، پسرش و «فریبرز»

كنند، اسير و زنداني كند و نزد او بياورد، جانشينش خواهد شد. فریبرز و كيخسرو به جنگ با  كوهستان و در دژ زندگي مي

 روند. دیوان مي
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 رحلي. ص.26 .1396. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:رخشرستم.داستان. یوسفي، محمدرضا.710

 9789645453457 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

كس كُره اسبي به اندازه او ندیده است. رخش  آید، مانند اسبي سه ساله است و هيچ به دنيا مي« رخش»هنگامي كه چکیده:

دهد تا سوارش شود و صاحب آن دنبال كسي است كه بتواند سوار رخش شود و در شگفت است كه  نميكس ركاب  به هيچ

، در سيستان «سام»، فرزند پهلوان «زال»شود كه فقط پهلوان  رسد تا اینکه باخبر مي چرا زور كسي به این كره اسب نمي

شود مردي به نام  شود و در نزدیکي شهر متوجه مي يتواند از چنين اسبي سواري بگيرد. او با گله اسبش راهي سيستان م مي

گذارد و فشار  خواهد كه بتواند هيکل كوهوار او را تاب بياورد؛ چراكه او دست بر پشت هر اسبي مي اسبي مي« رستم دستان»

 شکند! دهد، كمر حيوان مي مي

 

711  ص.26 .1396. خانه ادبيات: تهران. الکساندریانماناواز  هایشاهنامه:سرزمینپدری.داستان. یوسفي، محمدرضا.

 9789645453228 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها هاي حماسي، اقتباس ادبيات كالسيک، داستان کلماتکلیدی:

« كيخسرو»ماجراي بازگشت است. در این داستان، « هاي شاهنامه داستان»این كتاب جلد پنجاه و پنجم از مجموعه چکیده:

اش به دو زبان فارسي ــ انگليسي بازگو شده است. پس از مرگ سياوش، ميان توران و ایران نبرد سختي  به سرزمين پدري

فرزند خود، « گودرز»گيرد. تنها راه برقراري صلح ميان آن دو، بازگشت كيخسرو به سرزمين ایران است. از این رو،  درمي

 فرستد تا كيخسرو را پيدا كند و به ایران بياورد. تم است، به سرزمين توران ميكه داماد رس« گيو»

 

 ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:عروسکرستم.داستان. یوسفي، محمدرضا.712

 9789645453242 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلیدی:کلمات

فرستد كه رستم  آید. سام پيغام مي ، در حال جنگيدن با راهزنان است كه رستم به دنيا مي«رستم»، پدربزرگ «سام»چکیده:

سرماي زمستان  ، پدرش، نگران هستند كه«زال»، مادر رستم و «رودابه»را نزد او بفرستند تا در ميدان جنگ پيروز شود. 

شود.  رستم را كه نوزادي بيش نيست بکشد یا دیوان او را بدزدند؛ اما اگر رستم را نزد سام نفرستند، او بر راهزنان پيروز نمي

تواند  زنند كه هر كس مي گيرند عروسک رستم را بسازند و براي او بفرستند. جارچيان در شهر جار مي بنابراین، تصميم مي

 بانو بياید. زد، به كاخ رودابهچنان عروسکي بسا
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 ص.26 .1396. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان هایشاهنامه:کیخسرودیوانه.داستان. یوسفي، محمدرضا.713

 9789645453266 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي داستانها،  ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

، براي اینکه افراسياب نوزاد «افراسياب»، وزیر «پيران»آید و  ، به دنيا مي«سياووش»بعد از مرگ پدرش، « كيخسرو»چکیده:

كس باخبر نشود كه پيران آن نوزاد را  كند كه هيچ سپارد و سفارش مي برد و دست چوپاني مي را از بين نبرد، او را به بيابان مي

شود،  ساله مي شود و هنگامي كه هفت گذرد و كيخسرو در دشت و ميان گوسفندان بزرگ مي ها مي سپرده است. سالبه او 

گوید كه باید خودش را به دیوانگي بزند؛ چون اگر افراسياب بداند كه او با  برد و به كيخسرو مي پيران او را نزد افراسياب مي

 كشد. خرد و تيزهوش است، او را مي

 

 ص.26 .1395. خانه ادبيات: تهران. ماناواز الکساندریان خوانرستم.هایشاهنامه:هفتداستان. یوسفي، محمدرضا.714

 9789645453518 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حماسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

 است كه به دو زبان فارسي ــ انگليسي « هاي شاهنامه داستان»هاي  دوم از مجموعه كتاباین كتاب جلد چهل و چکیده:

گيرد او رانجات دهد. رستم سوار بر  تصميم مي« رستم»شود و  به دست دیو سپيد اسير مي« كيکاووس»ارائه شده است. 

شود. اوالد تنها راه رسيدن  رو مي روبه« اوالد»خرد تا اینکه با مردي به نام  در این راه، خطرات بسياري را به جان مي« رخش»

 شود. داند و رستم پيشاپيش اوالد براي مبارزه با این دیو آماده مي مي« دیو ارژنگ»به دیو سپيد را جنگ با 

 

اژدودوودوداستاندیگر.داستان. ژوبرت، كلر.715  ص.32 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانهایصمیمانه:

 9789644764479 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي حيوانات، ارزش هاي كوتاه، داستان داستان کلماتکلیدی:

 هاست.  ، نام این داستان«اژدودو»و « ترین دوست دنيا مهربان»، «رازِ زازي»كتاب حاوي سه داستان كوتاه است. چکیده:

آموزد كه هميشه و همه جا این موضوع را به یاد داشته باشند  درباره رعایت حق تقدم است و به كودكان مي« اژدودو»داستان 

 و هيچ وقت حق كسي را ضایع نکنند. دو داستان دیگر نيز دربردارنده نکات اخالقي هستند.
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716 باشهودوداستانداستان. ژوبرت، كلر. با... با...  .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراندیگر.هایصمیمانه:

 9789644764455 شابک: خشتي. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي حيوانات، ارزش هاي كوتاه، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 پس چي »كند.  هاي اخالقي اشاره مي هاي اجتماعي و ارزش مهارتكتاب دربردارنده سه داستان كوتاه است كه به چکیده:

درباره خرگوشي خجالتي و تنهاست كه « با... با... باشه»هاست. داستان  ، نام این داستان«با... با... باشه»و « خُر وپف»، «شد؟

حل خرگوش  دانيد راه كند. شما مي يیابد و دوستان زیادي پيدا م حل خوبي مي لکنت زبان دارد. او براي پيدا كردن دوست، راه

 چيست؟

 

 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانهایصمیمانه:هزاربوسۀپرپریودوداستاندیگر.داستان. ژوبرت، كلر.717

 9789644764462 شابک: خشتي. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي، كودكان هاي حيوانات، ارزش داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

 هاي اخالقي و  ها ارزش هاي آن حيوانات هستند. موضوع داستان كتاب شامل سه داستان كوتاه است كه شخصيتچکیده:

هزار بوسه »هاي نادرست، خوشرویي و نظم است. در داستان  اجتماعي مانند رازداري، رعایت نوبت، نه گفتن به درخواست

بوسد؛ اما بچه  دوزک، را مي ، بچه كفش«دودوزک»ایستد و  اي ندارد، هر روز در راه مدرسه مي ، خانم هزارپا كه بچه«ريپرپ

 گردد تا این مسئله را به خانم هزار پا بگوید. آید و به دنبال راهي مي دوزک اصالً از این كار خوشش نمي كفش

 

718 داستان. مرزوقي، شاهرخ. فیل فیلي:  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهرانپاگنده.های

9786003202528 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

دهند  تذكر ميكند. حيوانات جنگل به پاگنده  تني مي رود و آب فيلي است كه هر روز به بركه مي اسم بچه« پاگنده»چکیده:

رسد و با طرح  كند تا اینکه پليکان پير فکري به ذهنش مي تني مي ها، هر روز آب كه آب را هدر ندهد؛ اما او بدون توجه به آن

 كند. اي، فيل كوچولو را متوجه اشتباهش مي نقشه

 

 9786003202504 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهرانهایفیلي:فیلتنبل.داستان. مرزوقي، شاهرخ.719

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

خورد. یک روز یک جفت  خوابد و از جایش تکان نمي اسم فيل تنبلي است كه بسيار مي« فيل تنبل»در این داستان چکیده:

فيل، اتفاقات جالبي  گذارند. با بيدار شدن تنبل سازند و تخم مي فيل خواب است، روي كمر او النه مي كه تنبلپليکان، هنگامي 

 شوید. زده مي ها شگفت دهد كه با خواندن آن رخ مي
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720 قشنگ.داستان. مرزوقي، شاهرخ. چشم فیل فیلي:  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهرانهای

9786003202535 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 هایش خسته شود و خوابش ببرد؛ اما این كار  خواند تا چشم هر شب كتاب مي« قشنگ فيل چشم»در این داستان چکیده:

بيند كه باالي درخت، راحت  خوابي قرمز شده است تا اینکه خانم پرستو را مي بيهاي او از شدت  اي ندارد و چشم فایده

 كند. رو مي گيرد كه زندگي پرندگان را با آشوب روبه قشنگ تصميم عجيبي مي خوابيده است. فيل چشم

 

721 سربزرگ.داستان. مرزوقي، شاهرخ. فیل فیلي:  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهرانهای

9786003202511 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 است كه در آن ماجراهاي چهار فيل عجيب و غریب روایت « هاي فيلي داستان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

كند؛ اما این  خور اختراع مي ترین حيوان جنگل است، یک ماشين آشغال كه باهوش« سربزرگ فيل»شود. در این داستان،  مي

كند. همه حيوانات جنگل از این موضوع ناراحت هستند تا اینکه  ماشين یک اشکال فني دارد و آن این است كه بسيار دود مي

 كند. يحل خوبي براي این مشکل پيدا م پشت مهربان راه فيل سربزرگ به كمک الک

 

722 دیوار.. ولفل، اورسوال. پشت  شابک: رقعي. ص.108 .1396. محراب قلم: تهران. كيا كمال بهروز دخترک

9786004132626 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 چيز براي بازي  كند. او همه است كه هميشه تنها در باغ و پشت دیواري بلند بازي ميدختر كوچولویي « زینشِن»چکیده:

دارد كه موجودي سحرآميز است و « مولي»دارد؛ اما همبازي ندارد؛ البته او تنهاي تنها نيست، یک دوست خيالي به اسم 

كم  آید و كم اي از باالي دیوار به حياط مي چهداند؛ حتي پدر و مادر زینشن! تا اینکه روزي پسرب كس درباره او چيزي نمي هيچ

 گيرد و... . جاي دوست خيالي او را مي

 

723 کوچولو.. هنلن، ابي. سیاه بره و  شابک: رقعي. ص.160 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري دری

9786004620550 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

دختر كوچولویي است كه هميشه موهایش به هم ریخته است و صورتش پُر از كک و مک. او در دو دنياي « دُري»چکیده:

، زیر تخت «مري»كند، دنياي واقعي و دنياي خيالي. در دنياي خيالي دُري، بهترین دوستش،  كامالً متفاوت زندگي مي

گروهي انتخاب كرده  دارد! در مدرسه، خانم معلم براي دُري یک هم« گراكر»خوابد! همچنين دُري، دشمني به نام خانم  مي

 هایي دارند كه درباره حيوانات مزرعه است و... . ها یک سبد پُر از كتاب است تا با هم كتاب بخوانند. آن
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724 بردارید!.. برازگل، ویرا. سرم از  شابک: رحلي. ص.40 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي دست

9786004620925 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، كودكان و نوجوانان، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

رود،  و ژاكت ببافد؛ اما هر جا ميحوصله است و دوست دارد تنها باشد  این داستان، قصه مادربزرگي است كه ظاهراً بيچکیده:

كند و نزد  شود، خيلي زود احساس تنهایي مي كند، ولي وقتي كارش تمام مي شلوغ است. او باالخره یک جاي ساكت پيدا مي

شود كه تنهایي هميشه خوب نيست و گاهي  دهد. مادربزرگ متوجه مي گردد و به هر كدام ژاكتشان را مي هایش باز مي نوه

 از حضور خانواده و دوستانش لذت ببرد و خوش بگذراند.بهتر است 

 

725 دفتر:. مسعودي، فاطمه. این بابام و من خاطرات  شابک: رقعي. ص.24 .1396. كتابک: قمعلي.امیردفتر

9786007362433 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كودک، جنگادبيات كودكان، داستان  کلماتکلیدی:

 ، در روایتي داستاني، اهداف شهيدان مدافع حرم، به كودكان «دفتر خاطرات من و بابام»در این كتاب از مجموعه چکیده:

كند. مادر اميرعلي از مدیر مدرسه اجازه  ساله است، در مدرسه با دوستانش دعوا مي كه هفت« اميرعلي»شود.  توضيح داده مي

شود كه پدرش نقشه گنجي به  كند. اميرعلي كه از نداشتن پدر غمگين است، متوجه مي لي بازي ميگيرد و سه روز با اميرع مي

اش را پيدا كند. او باید براي رمزگشایي نقشه به چهار پرسش  مادرش داده است تا با یافتن رمز آن، كادوي تولد هفت سالگي

 پاسخ دهد.

 

726 . مسعودي، فاطمه. بابام و من خاطرات دفتر:دفتر  شابک: رقعي. ص.24 .1396. كتابک: قمریحانه.این

9786007362426 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 داستان كودک، ادبيات كودكان، جنگ کلماتکلیدی:

اختصاص دارد كه در  ، به روایت زندگي یکي از شهداي مدافع حرم«دفتر خاطرات من و بابام»این كتاب از مجموعه چکیده:

دختر كوچولویي است كه پدرش با چند نامه خبر « ریحانه»شود.  هاي نبودن پدر در خانواده بيان مي اي از سختي آن گوشه

هاي  خواهد كه هر روز یکي از نامه دهد. مادر ریحانه كه متوجه دلتنگي دخترش شده است، از او مي شهادت خود را به او مي

كند  نویسد، با او درد دل مي هایي كه براي پدرش مي اسخ آن را در د فتر خاطراتش بنویسد. ریحانه در نامهپدرش را بخواند و پ

 خواهد كه برایش دعا كند. و از او مي



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

252 

 

رژهمورچه. كامينگز، تروي.727  ص.98 .1396. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن آسا.هایغولدفترخاطراتهیوالها:

 9786004620291 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 «. مأموران فوق سري»اند، به نام  كنند و گروهي تشکيل داده هاي مدرسه با هيوالها مبارزه مي تعدادي از بچهچکیده:

ها باید رئيس هيوالها را پيدا كنند و دفترشان را پس بگيرند. رفتار مدیر مدرسه عجيب  بچه سرگروه است. حاال« الکساندر»

 ها بگردد. گيرد كه دنبال سر نخ شده است. به همين علت، الکساندر تصميم مي

 

 .1396. هوپا: تهران. اكبر سيد نوید سيدعلي اش.کالسيتازهقلنبهوهمدفترچهخاطراتجغد:اوابال. اليوت، ربِکِا.728

 9786008869269 شابک: رقعي. ص.92

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

بهترین دوست اِوا، خوابد.  رود و روزها مي ها به مدرسه مي جغدي است كه مثل بقيه دوستانش، شب« قلنبه اِوا بال»چکیده:

جا  شود. او همه نامه درست كنند و اِوا خبرنگار مي خواهند یک شب هاي مدرسه جغدها مي است. بچه« نوكي لوسي نوک»

كالسي  شنود این است كه قرار است هم انگيزترین خبري كه اِوا مي كند تا خبر بيشتري پيدا كند. هيجان هایش را تيز مي گوش

 داشته باشند. اِوا نگران است كه با ورود هایلي، لوسي او را فراموش كند. «هایلي»جدیدي به نام 

 

 ص.92 .1396. هوپا: تهران. اكبر سيد نوید سيدعلي امگمشده.دفترچهخاطراتجغد:خفاشنازنازی. اليوت، ربِکِا.729

 9786008869221 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

یک جغد كوچولو است كه « اِوا بال قلنبه»است. « دفترچه خاطرات جغد»هاي  این كتاب جلد ششم از مجموعه كتابچکیده:

یسنده مشهور شهر قرار است به خوابند. نو روند و روزها مي ها به مدرسه مي كند. اِوا و دوستانش شب اش زندگي مي با خانواده

قدر نگران است كه  ، خفاش اِوا، گم شده است و او آن«باكستر»ها باید یک داستان بنویسند؛ اما  كالس جغدها بياید و همه بچه

 تواند چيزي بنویسد. یعني چه اتفاقي براي باكستر افتاده است؟ نمي

 

 رقعي. ص.92 .1396. هوپا: تهران. اكبر سيدنوید سيدعلي هایگرم.قلبدفترچهخاطراتجغد:عید. اليوت، ربِکِا.730

 9786008869306 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

دوستانش هدیه درست كرده است. او مشتاقانه منتظر  براي همه« اِوا بال قلنبه»نزدیک است و « هاي گرم قلب»عيد چکیده:

اش را فراموش كرده  شود كه چند نفر از بهترین دوستان زندگي رسيدن عيد است تا هدایا را به دوستانش بدهد؛ اما متوجه مي

اش  و براي خانواده گيرد صبح زود بيدار شود ها ندارد. فقط دو روز به عيد مانده است. اِوا تصميم مي اي براي آن است و هدیه

 شود به موقع این كار را انجام دهد؟ هدیه تهيه كند. آیا او موفق مي
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731 هشتدماغ.. كامينگز، تروي.  شابک: رقعي. ص.98 .1396. پرتقال: تهران. فرشته مهري دفترخاطراتهیوالها:

9786004620215 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

 اند از شهر در برابر هيوالها محافظت  نام گروه فوق سري مبارزه با هيوالهاست. گروهي كه قسم خورده« م.ف.م.ه»چکیده:

كثيف كرده  جا را زند و همه كنند. دفتر هيوالها و همه چيزهاي بدبوي شهر گم شده است و یک هيوال تمام وقت بوق مي

 است. آیا ممکن است این اتفاقات به هم ربط داشته باشد؟

 

732 هزارچهره.. كامينگز، تروي. هیوال  رقعي. ص.98 .1396. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن دفترخاطراتهیوالها:

 9786004620208 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

است كه عضو گروه فوق سري مبارزه با هيوالهاست. الکساندر مشغول « الکساندر»این داستان درباره پسري به نام چکیده:

شود. آن موجود سبز، یک هيوالي بادكنکي است كه  اش است كه موجودي سبز و فرز از كنارش رد مي قفل كردن دوچرخه

 كند؟ ها جنگيده است؛ اما او اینجا چه كار مي لکساندر قبالً با آنا

 

 9786003533189 شابک: رقعي. ص.256 .1396. افق: تهران. خاني محبوبه نجف دني،قهرمانجهان.. دال، رولد.733

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

 كنند. دني مادرش را از دست داده است و  هاست، زندگي مي و پدرش داخل كاراواني كه شبيه گاري كولي« دني»چکیده:

ها زندگي آرامي دارند تا اینکه شبي پدر دني از خانه  اي دارد. آن پدرش را بسيار دوست دارد. پدر دني هميشه فکرهاي معركه

 كند. چيز تغيير مي گردد و از آن به بعد همه رود و نزدیک صبح باز مي ميبيرون 

 

734 طوطي.. خيریه، راشين.  شابک: بياضي. ص.38 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهراندو

9786000104979 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، افسانه، ادبيات كالسيک كودک و نوجوان، اقتباسادبيات  کلماتکلیدی:

این داستان كه از مثنوي معنوي اقتباس شده، همان داستان طوطي و بازرگان است كه با اندكي تفاوت بازآفریني چکیده:

بازرگان  آید. مي ميرد و بعد از باز شدن در قفس به پرواز در العمل دوستانش مي شده است. طوطي بازرگان با شنيدن عکس

گردد و  دهد كه طوطي آزادانه در باغ او زندگي كند. بعد از مدتي طوطي به همراه طوطي دیگري نزد بازرگان باز مي اجازه مي

 حاال بازرگان دو طوطي زیبا دارد.
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 9789642026128 شابک: وزیري. ص.64 .1396. جمال: قمدوستخوبخدا.. ناصري، مسلم.735

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، ادبيات كودک و نوجوان پيامبران، داستان کلماتکلیدی:

آید و مادرش از ترس سربازان نمرود،  داستان این كتاب درباره زندگي حضرت ابراهيم است. از هنگامي كه به دنيا ميچکیده:

رسد كه خداوند به  كند و به زماني مي شکند. داستان ادامه پيدا مي ميها را  كند تا هنگامي كه ابراهيم بت او را پنهان مي

 دهد، پسرش، اسماعيل را قرباني كند و... . ابراهيم فرمان مي

 

 شابک: خشتي. ص.24 .1396. كتابک: قمخبراست.دوستعزیزمخدا:ازهمهچیزبا. مهاجراني، سيد محمد.736

9786007362556 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، خداشناسي، داستان كودک کلماتکلیدی:

 چيز  جا هست و از همه دهد كه خداوند بزرگ، همه این كتاب درباره خداشناسي است و براي كودكان توضيح ميچکیده:

شوند و قاصدک  ي دیده نميشود، موجودات كوچکي كه گاه رو مي باخبر است. قاصدک در سفرش با موجودات مختلفي روبه

كند یا عنکبوتي كه در  مي  اي ، زیر برگي زندگي ها نيست؛ مثل كفشدوزكي كه در باغچه كس به یاد آن كند هيچ فکر مي

شود كه خداي بزرگ و مهربان كه این موجودات  كوهستان در شکاف سنگي است یا... ؛ اما قاصدک در پایان سفرش متوجه مي

 ها خبر دارد و مراقبشان است. همه آنرا آفریده است، از 

 

737 است.. مهاجراني، سيد محمد. زیباتر همه از خدا:  شابک: خشتي. ص.24 .1396. كتابک: قمدوستعزیزم

9786007362501 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات خداشناسي، ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

زند و بعد از چند لحظه  كند. او در جنگل پر مي بار به تنهایي پرواز مي پرنده كوچکي است كه براي اولين« ناز نوک»چکیده:

هاي نرم را مدیون كسي است كه از  گوید وجود این شاخه ناز مي نشيند. درخت بيد به نوک هاي نرم درخت بيد مي روي شاخه

كند.  هاي درخت بيد را تکرار مي كند. بنفشه زیبا هم حرف گل بنفشه نگاه مي ناز از باالي درخت به همه زیباتر است. نوک

خواهد بداند آنکه از همه زیباتر است، چه كسي  شنود. او مي ناز سخنان درخت بيد را از زبان پروانه، چشمه، بلبل و... مي نوک

 است.

 

738 است.. مهاجراني، سيد محمد. همه یاد به خدا: عزیزم  شابک: خشتي. ص.24 .1396. كتابک: قمدوست

9786007362525 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 خداشناسي، داستان كودک کلماتکلیدی:

آموزد كه خداي مهربان به فکر همه موجودات است و هر یک را  این كتاب درباره خداشناسي است و به كودكان ميچکیده:

هاي بلندي دارند تا بتوانند به راحتي از درخت باال بروند، زرافه گردن  ها دست دارند، آفریده است. ميمونبنا به نيازهایي كه 

كند،  هاي بدن خارپشت، او را از دشمنانش حفظ مي هاي باالي درخت، تغذیه كند، تيغ هاي شاخه درازي دارد تا بتواند از برگ

 زندانش دفاع كند و... .هاي تيز گوزن براي این است كه از خود و فر شاخ



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

255 

 

 خشتي. ص.24 .1396. كتابک: قمایم.اشنشستهدوستعزیزمخدا:ماهمهدورسفره. مهاجراني، سيد محمد.739

 9786007362518 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، ادبيات كودكان خداشناسي، داستان کلماتکلیدی:

كند و حيوانات  كبوتر كوچولویي است كه به تازگي پرواز كردن را یاد گرفته است. او در جنگل پرواز مي« پرپرک»چکیده:

گيرد به همه حيوانات غذا بدهد؛ اما  سوزد و تصميم مي ها مي گردند. پرپرک دلش براي آن بيند كه دنبال غذا مي مختلف را مي

 تواند این كار را انجام دهد؟ او چگونه مي

 

 شابک: خشتي. ص.24 .1396. كتابک: قمچیزبهدستاوست.دوستعزیزمخدا:همه. مهاجراني، سيد محمد.740

9786007362549 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 خداشناسي، داستان كودک، آفرینش کلماتکلیدی:

 پرسد چرا اینقدر خوشبوست. پروانه  دامنش نشسته است، ميهاي  از پروانه زیبایي كه روي گل« نرگس كوچولو»چکیده:

پرسند. گل  روند و راز خوشبویي او را مي ها با هم نزد گل یاس مي گوید به این علت كه روي گل یاس نشسته است. آن مي

هد كه به د روند و چشمه توضيح مي گوید به خاطر نوشيدن از آب زالل چشمه است. نرگس و پروانه نزد چشمه مي یاس مي

چيز دست خداست. اوست كه به  شود همه در نهایت نرگس متوجه مي. خاطر بارش باران است كه اینقدر زالل است و...

جا كند  گوید ابرها را جابه گوید بخار شو تا ابرها درست شوند و به باد مي خورشيد نور و گرما داده است و اوست كه به دریا مي

 و... .

 

741 منظماست.. سيد محمدمهاجراني، . او همیشه  شابک: خشتي. ص.24 .1396. كتابک: قمدوستعزیزمخدا:

9786007362532 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، خداشناسي ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها غمگين  رود. آن بينند خورشيد آرام پشت كوه مي ميها و... در حال بازي هستند كه  ها و بچه ميمون خرگوش بچهچکیده:

گيرند باالي كوه بروند و از خورشيد بخواهند  ها تصميم مي خواهند همچنان به بازي كردن ادامه دهند. آن شوند؛ چون مي مي

زارهاي دیگر  سبزهها و  دهد كه اگر هميشه آنجا بماند، شهرها و دشت ها توضيح مي كه همان جا بماند. خورشيدخانم براي آن

شوند كه كار  ها متوجه مي بچه. توانند غذا پيدا كنند و... كند و حيوانات نمي مانند و دیگر هيچ گياهي رشد نمي در تاریکي مي

 خورشيدخانم بسيار منظم است و باید به كارش ادامه دهد.
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 شابک: خشتي. ص.24 .1396. نشر فرهنگ اسالميدفتر : تهراندوستانعجیبپیامبر:پیامبروابر.. فتاحي، مهناز.742

9789644764332 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 پيامبران، اسالم، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

افتد. محمد كودكي زیباست، آنقدر كه  مي« محمد»در آسمان مشغول بازي با دوستانش است كه چشمش به « ابر»چکیده:

كند با دستش جلوي تابش  شود. محمد با عمویش به سفر آمده است. عموي محمد سعي مي از تماشاي او سير نمي ابر،

اش روي او بيفتد. در  ایستد كه سایه رساند و طوري مي خورشيد را بگيرد تا او اذیت نشود. ابر خودش را باالي سر محمد مي

كند. ابر  شود و مردم را به یکتاپرستي دعوت مي ینده پيامبر خدا ميشود كه این كودک در آ ادامه داستان، ابر متوجه مي

 گيرد هميشه نزد محمد بماند و باالي سرش حركت كند. تصميم مي

 

پیامبروزمین.. فتاحي، مهناز.743  خشتي. ص.24 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراندوستانعجیبپیامبر:

 9789644764325 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 پيامبران، اسالم، داستان كوتاه، كودک و نوجوان کلماتکلیدی:

شود. هنگامي كه پيامبر  روایت مي« زمين»است كه از زبان « دوستان عجيب پيامبر»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

گيرند شترشان را آزاد بگذارند  در منزل او اقامت كنند. پيامبر تصميم ميشوند، هر كسي دوست دارد كه ایشان  وارد مدینه مي

 روند تا اینکه... . كند و مردم به دنبالش مي جا منزلشان را بنا كنند. شتر حركت مي و شتر هر جا توقف كند، همان

 

744 ماه.. فتاحي، مهناز. و پیامبر  خشتي. ص.24 .1396. اسالميدفتر نشر فرهنگ : تهراندوستانعجیبپیامبر:

 9789644764318 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 پيامبران، اسالم، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

 شود و راويِ داستان، ماه  است كه به دست پيامبر و اذن خداوند انجام مي« ماه»این داستان درباره دو نيم شدن چکیده:

خواهند تا ایمان بياورند و ماه  اي مي آید. مردم از او معجزه شب برخالف هميشه، پيامبر با مردم زیادي به كوه مياست. آن 

گویند كه دستور دهد تا ماه به دو نيم شود؛ اما این امکان  خواهد كاري براي پيامبر انجام دهد. كافران به پيامبر مي دلش مي

باشي. تو « محمد»اي ماه زیبا! قرار است تو معجزه »پيچد:  صدایي در گوش ماه مي شود ماه دو نيم شود؟! ندارد. مگر مي

كند و معجزه رخ  پيامبر دستش را بلند مي« اي كه دو نيم شوي! تو به فرمان خداي بزرگ، دو نيم خواهي شد. انتخاب شده

 دهد. مي
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 خشتي. ص.24 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراندوستانعجیبپیامبر:پیامبروموریانه.. فتاحي، مهناز.745

 9789644764301 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 كوتاه  پيامبران، اسالم، داستان کلماتکلیدی:

از زبان طالب،  است، ماجراي عهدنامه و شعب ابي« دوستان عجيب پيامبر»در این كتاب كه از مجموعه چهار جلدي چکیده:

هاشم را به صورت  شوند، مبارزه با بني شود. هنگامي كه قریش موفق به بازگرداندن مهاجران حبشه نمي موریانه روایت مي

شود، پيامبر و  كنند كه موجب مي هاشم امضا مي اي عليه بني نامه ها پيمان دهند. آن محاصره اقتصادي و اجتماعي ادامه مي

 طالب پناه ببرند. به شعب ابيیارانش، براي حفظ جان خویش، 

 

 شابک: خشتي. ص.24 .1395. سازمان رفاهي تفریحي و شهرداري اصفهان: اصفهاندوستيماروپونه.. بدلّو، شيرین.746

9786001323164 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي هاي حادثه داستانكودک و نوجوان، فرهنگ عامه، مشاغل،  کلماتکلیدی:

بيند كه گربه به سمت زیرزمين  كند. روزي پونه مي ها زندگي مي گربه كوچولویي دارد كه در حياط خانه آن« پونه»چکیده:

شود  آید. ناگهان پونه متوجه مار بزرگي مي شود. از زیرزمين بوهاي مختلفي مي رود، پونه هم به دنبال او راهي زیرزمين مي مي

رسد. هدف از نگارش این داستان، آشنایي كودكان با  اي از گياهان دارویي به مشام مي كند، بوهاي تازه حركت ميكه وقتي 

 حرفه عطاري است.

 

 خشتي. ص.32 .1395. سازمان رفاهي تفریحي و شهرداري اصفهان: اصفهانمسيمادربزرگ.دیگچه. بدلّو، شيرین.747

 9786001323850 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، فرهنگ عامه كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 به همراه مادربزرگش به « سام»شود.  با روایتي داستاني، مسگري كه شغل سنتي استان اصفهان است، توصيف ميچکیده:

ربزرگ را سفيد كند. سام كه حوصله سر و صداي زیاد را ندارد، با دیدن رود تا آقاي مسگر، دیگچه مسي ماد بازار مسگرها مي

شود و این آغاز ماجراي آشنایي سام با حرفه مسگري  رود و در آنجا پنهان مي ها مي موش، به داخل یکي از دیگچه یک بچه

 است.

 

748 درخت. فن، تري/ فن، اریک.  شابک: رحلي. ص.43 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري ها.راز

9786004621113 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، محيط زیست، كودكان کلماتکلیدی:

بار سرو كله  كند. اولين هاي خيابان را به شکل حيوانات مختلف تزئين مي این داستان درباره مردي است كه درختچکیده:

اي زیبا و كمي  داشتني كنار طوطي شود. در روزهاي بعد یک خرگوش دوست خانه ویليام پيدا ميیک جغد در حياط 

ها تا صبح كار  شود. آن مي« الچ گریم»بيند و با او وارد پارک  تر یک فيل بازیگوش. شبي ویليام مرد باغبان را مي طرف آن

 كنند و... . با خوشحالي در پارک گردش مي شود كه كنند. روز بعد ویليام با سر و صداي افرادي بيدار مي مي
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 9786008347484 شابک: بياضي. ص.32 .1395. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي ها.رازقایق. بگلي، جسيکا.749

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، غم در كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 در یک خانه چوبي كوچک كنار دریا زندگي مي كنند. خيلي وقت است باكلي پدرش را ندیده و باكلي و مادرش چکیده:

دلتنگ اوست. او به كمک مادرش قایق هاي كوچکي مي سازد و به همراه یادداشتي به آب مي سپارد تا پدرش قایق ها را 

 قایق ها به دست پدر مي رسند؟ دریافت كند. قایقهاي باكلي هر روز قشنگ تر و بهتر از قبل مي شود، ولي آیا

 

 9786004620963 شابک: بياضي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. احمد تصویري نویسد.رالفقصهمي. هنلن، ابي.750

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، خالقيت  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 دهد.  رسد؛ چون براي او هيچ اتفاق جالبي رخ نمي خواهد قصه بنویسد؛ ولي هيچ فکري به ذهنش نمي مي« رالف»چکیده:

تواند از دیگران  شود مي گردد، حتي زیر ميز ؛ اما خبري از قصه نيست تا اینکه متوجه مي جا را به دنبال قصه مي رالف همه

گيرد و بعد از آن  خورد. سرانجام اولين داستان رالف شکل مي اي كه مي كمک بگيرد و درباره هر چيزي بنویسد؛ حتي صبحانه

 نویسد. پشت سر هم قصه مي

 

751 گارتنمي. گراهام، باب. دیدنآقایوینتر به  خشتي. ص.36 .1395. شهرتاش: تهران. ئي حميده شرزه رود.رز

 9789648282405 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوماول، دوم، پایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي ادبيات ملل، داستان كودک، مهارت کلماتکلیدی:

ها را  گویند كه آقاي گارتن بدجنس است و بچه افتاده است. دوستان رُز مي« وینترگارتن»در خانه آقاي « رُز»توپِ چکیده:

. برود و توپش را پس بگيرد...گيرد با كمي كيک داغ و چند شاخه گل به دیدن او  خورد. رز به توصيه مادرش، تصميم مي مي

 هاست آن را انجام نداده است و... . شود كه آقاي گارتن كاري انجام دهد كه سال رز باعث مي

 

 ص.16 .1396. مؤسسه انتشاراتي نقش نگين/ حوض نقاشي: اصفهانرستورانعنکبوت.. رسوليان بروجني، بنفشه.752

 9786003291720 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، حشرات ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 اي از راه برسد.  اند و منتظرند تا حشره ها روي تورشان نشسته ن خانم و آقاي عنکبوت به شدت گرسنه هستند. آچکیده:

اند و از او  گویند به تازگي رستوران باز كرده شاپرک مي ها براي جلب توجه شود. عنکبوت ها نزدیک مي سرانجام شاپركي به آن

ها  شود. آیا عنکبوت ها مي خورد و وارد خانه آن ها بياید. شاپرک كه گرسنه است، فریب مي كنند كه به رستوران آن دعوت مي

 شوند، شاپرک را شکار كنند؟ موفق مي
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753 واقعي.. استيگ، ویليام. دزد کودک:  شابک: رقعي. ص.81 .1395. پيدایش: تهران. یاري ملکمسعود  رمان

9786002964939 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودک و نوجوان هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 كليد خزانه را دارند. « شاه بزیل» نگهبان خزانه سلطنتي است و هميشه مراقب و هشيار است. فقط او و« گاوین»چکیده:

گوید؛ ولي شاه هم از جریان  شود كه مقداري از جواهرات كم شده است. موضوع را به شاه بزیل مي روزي گاوین متوجه مي

 شود!!! ها كم مي كند؛ ولي باز هم از زیورآالت و سکه اطالع است. گاوین مراقبت از خزانه را بيشتر مي بي

 

754 بودم.. مرندي، مژگان بابا. مادربزرگم مادر من کودک:  شابک: پالتویي. ص.72 .1396. پيدایش: تهرانرمان

9786002965288 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي خانواده، ادبيات كودكان، والدین داستان کلماتکلیدی:

بيماري فراموشي دارد. نوشين مي داند كه حقوق مادر و پدرش نمي رسد تا براي او پرستار بگيرند مادربزرگ نوشين چکیده:

و براي همين تصميم مي گيرد خودش از مادر بزرگ پرستاري كند. اما این كار اصالً كار ساده اي نيست. مادر بزرگ بهخيلي 

 راهاي زیادي در خانه ي انان اتفاق بيفتد.از حرفهاي پرستار كوچولو گوش نمي كند و همين باعث مي شود ماج

 

 9786004620116 شابک: بياضي. ص.40 .1396. پرتقال: تهران.1رنگزیبایخیال. بکر، آرون.755

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كوتاه، داستان  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

اش سر رفته است؛ چون همه  اي است كه حوصله دربردارنده داستاني تصویري است و درباره دختربچهكتاب حاضر چکیده:

كشد. در  كند و با آن یک در مي اعضاي خانواده مشغول كارهاي خودشان هستند. دختر بچه مداد شمعي قرمزي پيدا مي

 شود. انگيز باز مي جادویي است و به دنيایي ناشناخته و هيجان

 

 9786004620123 شابک: بياضي. ص.40 .1396. پرتقال: تهران.2رنگزیبایخیال. بکر، آرون.756

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كوتاه، داستان  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

شود و  باران در امان باشند كه ناگهان دري باز مياند تا از  باني پناه گرفته ها زیر سایه در این داستان تصویري، بچهچکیده:

دهد و مأموریت مهمي را به عهده  ها مي اي گچ و یک تسمه به بچه اي عجيب، تکه آید. او نقشه پادشاهي هراسان بيرون مي

 ها باید سرزمينشان را نجات دهند!!! گذارد. بچه ها مي آن
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 9786004620130 شابک: بياضي. ص.40 .1396. پرتقال: تهران.3رنگزیبایخیال. بکر، آرون.757

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كوتاه، داستان  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 شود. قهرمان داستان با خطرهاي  كالم، ماجرا با سفري جادویي و از اتاقي معمولي شروع مي در این داستان بيچکیده:

تواند به او كمک كند. او در این راه،  شود كه مداد شمعي قرمزش جادویي است و مي رو شده و متوجه مي بسياري روبه

 رساند. اش را به پایان مي ها سفر خيالي كند و با همراهي آن دوستاني پيدا مي

 

758 کتاب. پاولي، لورنس. به ميروباه  شابک: خشتي. ص.26 .1395. شهرتاش: تهران. فرزانه شهرتاش رود.خانه

9789648282450 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 ها هاي حيوانات، كتابخانه ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

آورد. روباه با گشت  رميرود تا او را شکار كند؛ اما سر از كتابخانه د این كتاب درباره روباهي است كه دنبال موشي ميچکیده:

آید و هر  تواند بخواند! حاال او هر روز به كتابخانه مي شود؛ اما او نمي مند مي خواني عالقه و گذار در كتابخانه، به كتاب و كتاب

ایش هاي مرغ بر پرسد كه آیا خوردن استخوان آورد و از موش مي برد. روزي روباه مرغي را با خود مي بار كتابي را با خود مي

رسند كه روباه او را از مزرعه فراري دهد و مرغ هم به  در پایان داستان، مرغ و روباه به توافق مي. ضرر دارد؟ در همين موقع...

 او خوندان یاد بدهد.

 

 وزیري. ص.36 .1395. نگارینه: تهران. نرجس رضائيان هابهخانهبرگشتند.روزیکهمدادشمعي. دیوالت، درو.759

 9789648935547 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، نقاشي، خالقيت ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها را كجا و چطور  آورد كه آن كند و به یاد مي اش دریافت مي هاي گمشده هایي از مداد شمعي نامه« دانکن»یک روز چکیده:

اند كه  ها آنقدر خراب شده كند. مدادشمعي ها را پيدا مي رود و از گوشه و كنار اتاق همه آن به اتاقش ميگم كرده است. دانکن 

 كند. رسد و كار جالبي مي شوند؛ اما دانکن فکري به ذهنش مي دیگر در جعبه جا نمي

 

760 زمین.. اورایان، ري. بازگشتبه کهکشان:  رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسر

 9789643078690 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

زماني بار از  ، قهرمان داستان، براي اولين«زاک»است. « زاک پسر كهکشان»هاي  این كتاب جلد نهم از مجموعه كتابچکیده:

كند. او منتظر است تا به قُلدر قدیمي كالس و دوست  كشي كرده است، به زمين سفر مي اسباب« نبولن»كه به سياره 

شود.  كند و گم مي ، فرار مي«لونا»جاهاي جالب شهرشان در زمين را نشان بدهد؛ اما سگ زاک، « ست استيونز»جدیدش، 

 حاال پسرها مجبورند دنبال او بگردند.
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761 خداحافظيبازمین.. اورایان، ري.  رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسرکهکشان:

 9789643078614 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 به سياره  2120است. او پسري است كه در سال « زاک پسر كهکشان»هاي  این كتاب جلد اول از مجموعه كتابچکیده:

هایش هيوال باشند و در سياره نبولن چيزي جز  كالسي ترسد در مدرسه جدیدش، همه هم كند. زاک مي سفر مي« نبولن»

ایي با مردم زمين دارند؟ با زاک همراه شوید و در این ه پيتزاي حشره براي خوردن پيدا نکند. مردم سياره نبولن چه فرق

 سياره عجيب و غریب، ماجراجویي كنيد.

 

 شابک: رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسرکهکشان:رباتعجیب.. اورایان، ري.762

9789643078683 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

 مشتاق دیدن، « زاک»است. در این داستان، « زاک پسر كهکشان»هاي  این كتاب جلد هشتم از مجموعه كتابچکیده:

لي انجام اي است كه پدرش آن را اختراع كرده است. در آغاز سارا كارش را عا پيشرفته ، ربات خدمتکار خانگي فوق«سارا»

خورد. آیا زاک  شود و دیگر از كنار او تکان نمي مند مي كند؛ اما بعد به طرز عجيبي به زاک عالقه دهد و به همه كمک مي مي

 تواند راهي براي خالص شدن از این مشکل پيدا كند؟ مي

 

 شابک: رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسرکهکشان:سفربهجونو.. اورایان، ري.763

9789643078621 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

به باشگاه كاوشگران مدرسه « زاک»است. در این داستان « زاک پسر كهکشان»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

خواهد  ، قُلدر كالس، مي«ست استيونز»كند كه از كریستال ساخته شده است؛ اما  سفر مي« جونو»پيوندد و به سياره  مي

كند اگر كشفش را به دیگران نشان بدهد، مشهور و محبوب  هاي زاک را نصيب خودش كند. زاک فکر مي افتخار تمام كشف

 شود؛ اما... . مي

 

764 سهدوست.زاکپسر. اورایان، ري.  شابک: رقعي. ص.120 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان کهکشان:

9789643078652 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

« زاک»ها، پسري به نام  است. قهرمان این داستان« زاک پسر كهکشان»هاي  این كتاب جلد پنجم از مجموعه كتابچکیده:

به دیدار او « برت جونز»كند. در این داستان، زاک از اینکه بهترین دوستش در زمين،  است كه به سيارات مختلف سفر مي

كند  مياحساس « دریک»شود.  كند، دردسرها شروع مي او را معرفي مي« نبولن»زده است؛ اما وقتي در سياره  آید، هيجان مي

 كه آن دو با او دوست نيستند و... .
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765 دایناسورها.. اورایان، ري. سیاره  رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسرکهکشان:

 9789643078638 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كودک و نوجوان تخيلي،-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

قرار است با پدرش به « زاک»است و در این قسمت، « زاک پسر كهکشان»هاي  این كتاب جلد سوم از مجموعه كتابچکیده:

اش برگرداند.  پيدا شده است، به خانه« نبولن»دایناسوري را كه در سياره  مأموریتي اكتشافي در سياره دایناسورها برود و بچه

دایناسور، ماجراهاي زیادي را  شود. او براي پيدا كردن مادر بچه رو مي انگيزي روبه با موجودات شگفت« نبولن»زاک در سياره 

 گذارد. پشت سر مي

 

 شابک: رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسرکهکشان:شهامتدریک.. اورایان، ري.766

9789643078676 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، است. او «دریک»، «زاک»است. این داستان درباره دوست « زاک پسر كهکشان»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

رس دریک از آب، از بين برود؛ اما شنا كردن با كند كه ت ترسد و شنا بلد نيست! زاک با صبر و حوصله كاري مي از آب مي

 هایش غلبه كند و زاک را در یک ماجراي كهکشاني دیگر همراهمي كند؟ تواند بر ترس بازي فرق دارد. آیا دریک مي آب

 

 شابک: رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسرکهکشان:کریسمسسبز.. اورایان، ري.767

9789643078669 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

است و در این قسمت، فقط چند روز به كریسمس مانده است « زاک پسر كهکشان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

ها  شود و آن ، در زمين بازگردند؛ اما توفان كيهاني بزرگي آغاز مي«ورمونت»گيرند به شهر  مياش تصميم  و خانواده« زاک»كه 

بارند. آیا  بيند كه از آسمان مي هاي سبزرنگي را مي شوند سفرشان را لغو كنند. زاک خيلي ناراحت است تا اینکه دانه مجبور مي

 ها برف باشند؟ دانه  ممکن است آن

 

 شابک: رقعي. ص.112 .1396. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان زاکپسرکهکشان:هیوالیفضایي.. اورایان، ري.768

9789643078645 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 « زاک نلسون»ها، پسري به نام  است. قهرمان این داستان« كهکشانزاک پسر »هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

بيند موجود بزرگ و  رسد و مي گذارد. در این داستان، زاک دیر به مدرسه مي است كه در هر قسمت ماجراهایي را پشت سر مي

الست و حسابي كند این موجود یک هيو پشمالوي ارغواني رنگي كه پنج چشم دارد، جاي او نشسته است. زاک فکر مي

 شود. ترسد؛ اما بعد متوجه حقيقت مي مي
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769 پرنده. جاللي، مریم. موش.زبور:  شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانهایباهوشودوستيبا

9786003596528 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات كوتاه، داستانها، داستان  اقتباس کلماتکلیدی:

شود كه در دام شکارچي  هایي روایت مي در این داستان كه از كتاب كليله و دمنه بازنویسي شده است، داستان پرندهچکیده:

گيرند با هم متحد شوند و در یک جهت پرواز كنند و به این ترتيب موفق  اند؛ ولي تصميم مي ها خيلي ترسيده افتند. آن مي

 كند. آید و همه بندها را باز مي ها مي از دست شکارچي فرار كنند. در ادامه داستان، موش به كمک آن شوند مي

 

770 بابا. وبستر، جين.  شابک: رقعي. ص.122 .1396. المللي گاج بين: تهران. شایسته ابراهيمي دراز.لنگزنبور:

9786003595019 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمسوم، پایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

برد و او را به  دختري پرورشگاهي است كه یکي از اعضاي هيئت اُمنا به استعداد نویسندگي او پي مي« جودي آبوت»چکیده:

ده است، نامه بنویسد، بدون اینکه منتظر فرستد. جودي موظف است مرتب براي كسي كه او را به دانشگاه فرستا دانشگاه مي

 جواب باشد.

 

 9786003596511 شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانبند.زنبور:بهراموگردن. جاللي، مریم.771

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات داستانها، داستان كوتاه،  اقتباس کلماتکلیدی:

است كه مرد شکارچي و « بهرام»این داستان از كتاب كليله و دمنه بازنویسي شده است و حکایت مرد جواني به نام چکیده:

بندي زیبا و بسيار  دهد. حيوانات براي تشکر از بهرام به او گردن اند، نجات مي حيواناتي را كه با هم در یک گودال افتاده

رود. طالفروش كسي نيست  بند را بفروشد و نزد طالفروش مي شود گردن دهند. بعد از مدتي، بهرام مجبور مي قيمت مي گران

 جز مرد شکارچي كه شغلش را عوض كرده است و... .

 

 9786003596535 شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانزنبور:جنگلدوستي.. جاللي، مریم.772

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ها، داستان كوتاه، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

كند. شتر راهش  این كتاب بازنویسي شده داستاني از كتاب كليله و دمنه است كه داستان را از زاویه دیگري نگاه ميچکیده:

دهد كه اجازه ندهد هيچ  شود. شير به شتر قول مي آورد و با شير آشنا مي درميرا گم كرده است و سر از جنگل دوستي 

كنند شير  شود و گرگ و روباه و كالغ كه دل خوشي از شتر ندارند، تالش مي آسيبي به او برسد. بعد از مدتي، شير زخمي مي

 را شکار كند؟ شوند شير را مجبور كنند تا شتر ها موفق مي را بر عليه او تحریک كنند. آیا آن
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773 ماهي. جاللي، مریم. و خرچنگ  شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانخوار.زنبور:

9786003596542 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ها، داستان كوتاه، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

 خواري است كه دیگر پير شده و  كه از كتاب كليله و دمنه بازنویسي شده است، حکایت مرغ ماهي این داستانچکیده:

گير در راه هستند و  گوید كه چند ماهي ها مي كشد و به دروغ به ماهي اي مي خوار نقشه تواند ماهي بگيرد. ماهي نمي

ها  ر منقار خود سوار كند و به بركه دیگري ببرد. ماهيها را د تواند ماهي ها را صيد كنند؛ ولي او مي خواهند همه ماهي مي

 پذیرند و... . پيشنهاد او را مي

 

 9786003596559 شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانزنبور:خرگوشباهوش.. جاللي، مریم.774

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ها، داستان كوتاه، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

گيرند هر روز حيواني را به عنوان غذا براي او ببرند تا اینکه  آید، حيوانات تصميم مي وقتي شير گرسنه به جنگل ميچکیده:

كار  شير طمعتنها خودش را، بلکه همه حيوانات را از دست  اي زیركانه نه رسد. خرگوش با اجراي نقشه نوبت به خرگوش مي

 دهد. شایان ذكر است كه این داستان از كتاب كليله و دمنه انتخاب و بازنویسي شده است. نجات مي

 

 9786003596566 شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانزنبور:دوستانصمیمي.. جاللي، مریم.775

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمدوم، سوم، چهارم، پایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ها، داستان كوتاه، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

 بينند كه از دست شکارچي فرار كرده  ها آهویي را مي پشت دوستان خوبي هستند. روزي آن كالغ و موش و الکچکیده:

دامه داستان، اتفاقاتي رخ شود. در ا ها اضافه مي كنند و به این ترتيب آهو هم به جمع آن است. سه دوست به او كمک مي

 توانند جان سالم به در ببرند و در كنار هم بمانند. دهد و این چهار دوست با كمک به یکدیگر مي مي

 

 9786003596573 شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانزنبور:دیوودزد.. جاللي، مریم.776

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمدوم، پایهتحصیلي:

 هاي حيوانات كوتاه، داستان  ها، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

خواهد صاحب گاو را  شود كه مي اي كمين كرده است كه با دیوي آشنا مي دزدي قصد دارد گاوي را بدزدد و در گوشهچکیده:

توانند با هم كنار بيایند كه چه كسي اول  گيرد، نمي كنند و وقتي تاریکي همه جا را فرا مي ها تا شب صبر مي اذیت كند. آن

شوند و آن دو پا به  اندازد، اهالي روستا بيدار مي اقدام كند. اول دزد دست به كار شود یا دیو. با سر و صدایي كه دیو به راه مي

 گذارند. فرار مي
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777 زنانکوچک.. مي آلکوت، لوئيزا.  شابک: رقعي. ص.130 .1396. المللي گاج بين: تهران. شایسته ابراهيمي زنبور:

9786003594982 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي خانواده، ادبيات خارجي هاي بلند، داستان داستان کلماتکلیدی:

خواهرش نوشته زنان كوچک داستان زندگي چهار خواهر است كه با الهام از زندگي خود نویسنده و روابط او با سه چکیده:

اند، االن وضعيت خوبي ندارند و پدرشان براي كمک به سربازان وطن به جنگ  كه قبالً پولدار بوده "مارچ"شده است. خانواده 

ها همگي زندگي  كنند زندگي خود را اداره كرده و در كنارش به مردم محتاج كمک كنند. آن ها سعي مي رفته است و حاال آن

 آید. كنند و ماجراهاي جالبي برایشان پيش مي از یکدیگر حمایت مينسبتاً سختي دارند و 

 

778 طوفاني.. جاللي، مریم. اژدهای و سیمرغ  شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانزنبور:

9786003596580 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات داستان كوتاه، داستانها،  اقتباس کلماتکلیدی:

 خواهند. سيمرغ به دیدن  ها از سيمرغ كمک مي برد. مادر و پدر جوجه اژدهاي توفان، جوجه تيتوها را با خود ميچکیده:

جنگ  ها و اژدها كند. بنابراین، بين پرنده ها را پس بدهد؛ ولي اژدها قبول نمي خواهد كه جوجه رود و از او مي اژدهاي توفان مي

 گردانند. ها را به النه بازمي شوند و جوجه ها پيروز مي گيرد. سرانجام پرنده سختي درمي

 

 9786003596597 شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانزنبور:کالغومار.. جاللي، مریم.779

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ها، داستان كوتاه، داستان اقتباس کلیدی:کلمات

در این داستان كه از كتاب كليله و دمنه بازنویسي شده است، مار بزرگي در سوراخ درختي كه كالغ بر شاخه آن النه چکیده:

؛ اما باید فکري بکند. اش را پس بگيرد تواند با شجاعت جوجه دزدد و كالغ مي دارد، جا خوش كرده است. مار جوجه كالغ را مي

دارد و در سوراخي كه مار در  كند. كالغ انگشتر زن باغبان را برمي كشد و آن را اجرا مي اي مي او پس از مشورت با شغال، نقشه

 اندازد و... . آن النه دارد، مي

 

 9786003596603 شابک: رحلي. ص.24 .1396. المللي گاج بين: تهرانگووقاضي.زنبور:مارسخن. جاللي، مریم.780

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات ها، داستان كوتاه، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

كنند. صبح روز  هاي طال پيدا كرده و آن را زیر درختي پنهان مي اي پر از سکه این داستان دو دوست است كه كيسهچکیده:

روند و با  ها دعواكنان نزد قاضي مي ها را تقسيم كنند؛ اما اثري از كيسه نيست. آن گردند تا سکه دو نفر با هم باز مي بعد، هر

شود. شایان ذكر است كه این  ها مشخص مي گيرد، دزد سکه گردند. در آنجا با ترفندي كه قاضي به كار مي قاضي به محل بازمي

 ویسي شده است.داستان از كتاب كليله و دمنه بازن
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 9786008230007 شابک: خشتي. ص.12 .1395. كتاب نارنجي: همدانزوغولي.. زرنشان، مریم.781

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها، یعني  غول غوله، بچه ها در حال بپر بپر و بازي كردن هستند. مامان غول بچهغوله در حال بافتني بافتن است و  مامانچکیده:

شوند كه ناگهان  ها در حياط مشغول بازي مي فرستد تا آنجا بازي كنند. بچه را به حياط مي« زوغولي»و « موغولي»، «غولچه»

فهمد كه درد  آید، مي غوله مي اما وقتي مامانشود. انگار تيغي به پاي زوغولي فرو رفته است؛  صداي فریاد زوغولي بلند مي

 داند! زوغولي از چيست و درمان آن را هم مي

 

782 فوق. اسپایرز، اشلي. است.ساختن  شابک: رحلي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري العاده

9786008347934 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، داستان كوتاه، كودک و نوجوان کلیدی:کلمات

 كند و طبق آن  اي طراحي مي اي بسازد. او نقشه كند وسيله این داستان درباره دختر كوچولویي است كه سعي ميچکیده:

رد. سرانجام با اي ندا كند؛ ولي فایده كند. او بارها تالش مي رود؛ اما نتيجه مطلوب نيست و دختر كوچولو را راضي نمي پيش مي

 گيرد دوباره سعي كند. شود، تصميم مي شود. چند ساعت بعد، وقتي حالش بهتر مي كشد و نااميد مي عصبانيت دست از كار مي

 

 9786009551194 شابک: خشتي. ص.22 .1395. قره بالغ: بجنوردساریگلودیو.. قارشي، رضا.783

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودک و نوجوان، افسانه، اقوام و عشایر کلماتکلیدی:

هاي اساطيري فرهنگ عامه كُردهاي شمال خراسان است كه به زبان كردي، همراه با ترجمه  این داستان از داستانچکیده:

روزي ساریگل براي  است.« ساریگل»و « مادكریم»فارسي آن نگاشته شده است. این داستان درباره زن و شوهري جوان به نام 

رسد. او و همسرش، دیو درون  شود كه از داخل چاه به گوش مي رود و متوجه صدایي پر از اندوه مي برداشتن آب به چشمه مي

ها دیو به نزد ساریگل و همسرش باز  شوند. پس از سال دهند و با دعاي دیو، صاحب دو فرزند پسر دوقلو مي چاه را نجات مي

 اش دست یابد. خواهد تا بتواند طلسم جادویي خود را بشکند و به آرزوي دیرینه ها كمک مي آنگردد و از  مي

 

 ص.32 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. كيوان عبيدي آشتياني اش.ساموحیوانخانگي. بهادرا، سانجيتا.784

 9789643189198 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 سومدوم، پایهتحصیلي:

 داستان، كنترل خشم، ادبيات كودک و نوجوان کلماتکلیدی:

یک حيوان خانگي جدید دارد به نام خشم كه آن را توي زمين بازي پيدا كرده است. سام ابتدا از آشنایي با  "سام"چکیده:

خالص شود. خشم  خشم خوشحال مي شود، اما پس از مدتي دیگر نمي تواند خشم را كنترل كند و دلش مي خواهد از شرش

 آن قدر كارهاي وحشتناک انجام مي دهد كه سام مجبور مي شود راهي براي كنترلش پيدا كند.
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 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.صادقجعفرداشتني:امامهایدوستستاره. هجري، محسن.785

9786003202757 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمچهارم، پایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

كند. او در جلسه درس  قهرمان داستان كه یک كودک است، در سفر خيالي خود، با امام جعفر صادق )ع( مالقات ميچکیده:

حرف دیگران را قطع كنند، به وگوي امام با حاضران در جلسه است. امام بدون اینکه  شود و شاهد بحث و گفت امام حاضر مي

گيرد،  شوند. كودک در پایان سفر خود چيزهاي زیادي از امام یاد مي دهند و در برابر مخالفان عصباني نمي ها گوش مي آن

 وگو كردن با دیگران و صادق و راستگو بودن. مانند گفت

 

786 دوستستاره. هجري، محسن. امامهای  شابک: خشتي. ص.24 .1395. قلمشهر : تهران)ع(.حسنداشتني:

9786003202719 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

ایشان رود و از نزدیک با زندگي  این داستان درباره كودكي است كه در سفري خيالي، به دیدار امام حسن )ع( ميچکیده:

رسد كه ایشان با غذاهایي مانند خرما، شير، نان و ماست مشغول پذیرایي از  شود. او هنگامي به خانه امام مي آشنا مي

برند و با این همه تالش باز در راز و نيازهاي شبانه از  نيازمندان هستند. امام در تاریکي شب براي فقرا گندم و خرما مي

كنند. در طول داستان به صبر و شکيبایي امام  دستگيري از تهيدستان طلب بخشش ميخداوند به خاطر كوتاهي خود در 

 شود. یاد مي« ستاره صبر»حسن مجتبي )ع( اشاره شده و از ایشان به عنوان 

 

787 دوستستاره. هجري، محسن. امامهای  خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.عسگریحسنداشتني:

 9786003202801 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان، ادبيات كودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

رود. او در  رود، این بار به شهر سامرا و به دیدن امام حسن عسگري )ع( مي كودكي كه هر شب به سفري خيالي ميچکیده:

گویند كه فکر  شود كه حکومت براي امام به وجود آورده است. امام درباره كساني سخن مي سختي مياین سفر متوجه شرایط 

كنند. همچنين به یافتن دوستان خوب و فراوان  ها خوبي مي هاي خاندان پيامبر، به آن روي در گفتن خوبي كنند با زیاده مي

گيرند و نزد دیگران،  كه اشتباهات گذشته ما را نادیده ميبهترین دوستان ما كساني هستند »گویند:  كنند و مي سفارش مي

 «آورند. هاي ما را بر زبان مي خوبي
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788 دوستستاره. هجري، محسن. امامهای  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.حسینداشتني:

9786003202726 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلیدی:کلمات

رسد كه امام در سفر  رود و زماني آنجا مي این داستان كودكي است كه در سفر خيالي خود به نزد امام حسين )ع( ميچکیده:

اند و امام را تنها  را شکستهاند، پيمانشان  گيري است. كساني كه با امام عهد بسته هستند، هنگامي كه واقعه كربال در حال شکل

شود، با خود  یاد مي« ستاره شجاعت»توانست امام را كه از ایشان به عنوان  كند مي اند. قهرمان كوچک داستان آرزو مي گذاشته

 ت.ها به پيمانشان وفادار باشند. همچنين در داستان به مقام و ارزش معلم و احترام به او تأكيد شده اس به جایي ببرد كه آدم

 

789 دوستستاره. هجري، محسن. امامهای  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.رضاداشتني:

9786003202771 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند. در همان  رود و با امام رضا )ع( مالقات مي سفري خيالي به شهر مرو مي قهرمان داستان كه یک كودک است، درچکیده:

اي باشکوه و  اي كه در آن سکونت دارند، خانه اند؛ چراكه خانه شود كه امام به اجبار به آنجا آمده بدو ورود، كودک متوجه مي

كنند تا سر  كنند و از خدمتکاران نيز دعوت مي مجلل است. امام با نهایت احترام و مهرباني از مهمان كوچک خود پذیرایي مي

 دهند. همان سفره بنشينند. امام رضا )ع( در پاسخ یکي از مهمانان، درباره تقوا توضيح مي

 

 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.العابدینزینداشتني:امامهایدوستستاره. هجري، محسن.790

9786003202733 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

شود. قهرمان كوچک داستان از امام  رود، با امام سجاد )ع( آشنا مي در این داستان، كودكي كه به سفرهاي خيالي ميچکیده:

حال همسایه، كمک كردن به دیگران، توهين نکردن و رفتار صحيح با آموزد، مانند آداب معاشرت، رعایت  چيزهاي زیادي مي

شود كه پند و اندرز باید  آموزان دارند، اشاره شده و یادآوري مي دوستان و مهمانان. در داستان به حقي كه آموزگاران به دانش

 با محبت باشد، وگرنه هيچ اثري نخواهد داشت.

 

791 ستاره. هجري، محسن. امامدوستهای  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.عليداشتني:

9786003202696 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 شود. سلمان از دوران بردگي خود سخن  همراه ميدر این داستان، كودكي در سفر خيالي خود، با سلمان فارسي چکیده:

كند و با دستان  ها به گرمي سالم مي برد كه سخت مشغول كار است. مرد با دیدن آن گوید و او را به دیدن مردي مي مي

ت خرما كند و درخ فشارد. آن مرد كه با احترام و محبت با كودكان یتيم رفتار مي اش، دستان كودک را صميمانه مي بسته پينه

 كارد، كسي نيست جز حضرت علي )ع(، كسي كه وقتي دعوت پيامبر اكرم )ص( را به اسالم پذیرفت، فقط ده سال داشت. مي
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792 امامهایدوستستاره. هجري، محسن.  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.النقيعليداشتني:

9786003202795 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، ادبيات كودک و نوجوان امامان، داستان کلماتکلیدی:

شود كه متوكل، خليفه  رود. او وارد شهر سامرا شده و متوجه مي النقي )ع( مي كودكي در سفري خيالي، نزد امام عليچکیده:

دهند كه امام در  را زیر نظر داشته باشد. جاسوسان به دروغ گزارش مي عباسي، امام را به اجبار به آن شهر آورده است تا ایشان

هاي چاپلوس  كند. در ادامه داستان، رفتار امام با آدم تر مي دارد و همين موضوع، شرایط را براي امام سخت خانه اسلحه نگه مي

 و لجباز توضيح داده شده است.

 

هایدوستستاره. هجري، محسن.793  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.باقرمحمدامامداشتني:

9786003202740 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان، ادبيات كودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

بيند.  و ایشان را مشغول كار در مزرعه ميرود  كودک این داستان در سفري خيالي به دیدار امام محمد باقر )ع( ميچکیده:

جدم، پدربزرگ و پدرم كه از من بهتر بودند، » گویند:  كنند، مي امام در پاسخ به یارانشان كه ایشان را از كار كردن منع مي

امام .« ند ... ك نياز مي كردند، چرا من چنين نکنم. در حالي كه كار آدم را پخته و در ضمن ما را از دیگران بي هميشه كار مي

كنند و به  زنند. ایشان در برابر سخنان دیگران سکوت مي كنند و عطر مي روند و خود را پاكيزه مي بعد از اتمام كار به منزل مي

 دهند. ها پاسخ مي نرمي و مهرباني به آن

 

794 امامهایدوستستاره. هجري، محسن.  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.تقيمحمدداشتني:

9786003202788 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 رود.  كند و به مالقات امام محمد تقي )ع( مي كتاب درباره كودكي است كه در خيال خود به شهر بغداد سفر ميچکیده:

هاي یک  شود كه ایشان امام محمد تقي )ع( هستند. امام به نشانه رو شده و دركمال ناباوري متوجه مي نوجواني روبهكودک با 

 دهند. ها توضيح مي كنند و درباره آن دوست خوب، مدارا و سازش با دیگران و صبر و شکيبایي اشاره مي

 

795 امامهایدوستستاره. هجري، محسن.  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)عج(.مهدیداشتني:

9786003202818 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 سفري خيالي به است. كودكي در « داشتني هاي دوست ستاره»هاي  این داستان، آخرین داستان از مجموعه كتابچکیده:

كس آنجا  كند خانه امام است؛ اما هيچ رود كه فکر مي اي مي رود تا امام زمان )عج( را مالقات كند. او به در خانه شهر سامرا مي

گيرد كه نااميد نشود  تواند امام مهدي )عج( را ببيند؛ اما یاد مي نيست و كسي از ایشان خبر ندارد. قهرمان كوچک داستان نمي

 «باید صبر كرد تا راهي پيدا شود.»شود كه  باشد و متوجه مي و منتظر
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 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ع(.کاظمموسيداشتني:امامهایدوستستاره. هجري، محسن.796

9786003202764 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان داستانكودک و نوجوان،  کلماتکلیدی:

 رود و با مشکالت و خطراتي كه  این داستان كودكي است كه در سفري خيالي به دیدار امام موسي كاظم )ع( ميچکیده:

آید. او  ، یکي از یاران امام، براي مشورت نزد ایشان مي«صفوان»شود. همچنين  كند، از نزدیک آشنا مي ایشان را تهدید مي

 داند و... . كنند؛ ولي صفوان علت این كار را نمي ش را به حکومت قرض بدهد؛ امام او را از این كار منع ميقصد دارد شتران

 

 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)س(.داشتني:حضرتفاطمههایدوستستاره. هجري، محسن.797

9786003202702 

 آموز دانشمخاطب:

 ششم چهارم، پنجم،پایهتحصیلي:

 هاي مذهبي، امامان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

رود و از نزدیک با ایشان و زندگيشان آشنا  كودكي در سفري خيالي، به خانه دختر پيامبر، حضرت فاطمه )س(، ميچکیده:

قط با ظرفي آب از او پذیرایي كند. دختر پيامبر با خوشرویي و محبت و ف شود و از آن همه سادگي و پاكيزگي تعجب مي مي

بيند كه  كند و همين پذیرایي ساده براي كودک بسيار دلنشين است. قهرمان داستان، فرزندان حضرت فاطمه )س( را مي مي

 آموزد. ها مي ها درس كنند و از آن در نهایت سادگي و قناعت زندگي مي

 

 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهران)ص(.محمدداشتني:حضرتهایدوستستاره. هجري، محسن.798

9786003202689 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه  ادبيات كودک و نوجوان، پيامبران، اسالم، داستان کلماتکلیدی:

 از نزدیک با پيامبر اكرم )ص( رود و  این داستان درباره كودكي است كه در سفري خيالي به سرزمين حجاز ميچکیده:

شود؛ چون پيامبر هميشه در سالم پيشدستي  كند قبل از پيامبر سالم كند؛ ولي موفق نمي كند. او سعي مي مالقات مي

ها و طبيعت است. پيامبر به نيکي به پدر و مادر و احترام به آنان  كنند. كودک شاهد رفتار حضرت محمد )ص( با انسان مي

ترین مردم نزد پروردگار، پرهيزكارترین و  گرامي»در پایان داستان، این آیه از قرآن كریم آمده است:  كنند. سفارش مي

 «هاست. نيکوكارترین آن

 

 9786003203198 شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهرانسرگذشتچمنزاربزرگ.. لطفي، شکور.799

 آموز دانشمخاطب:

 پنجمسوم، چهارم، پایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، محيط زیست ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

شود. در چمنزاري یک چشمه  محيطي دارد كه در آن چگونگي رویش گياهان بررسي مي این داستان مضموني زیستچکیده:

من را به كنار آید و چند دانه تخم چ كند كه در فصل پایيز آبش خشک شده است. سال بعد باد تندي مي تنها زندگي مي

ها  شود، آخر تابستان چمن كند. آن سال آب چشمه خشک نمي گيرد و رشد مي اندازد. هر دانه چمن در خاک جا مي چشمه مي

نویسنده در توصيف مراحل رشد گياهان، به صورت غير . ریزند و... ها روي زمين مي آورند، دانه ها دانه مي دهند، گل گل مي

 كند. دیگران را تبيين ميمستقيم بخشش و كمک به 
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 9789643189433 شابک: خشتي. ص.40 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانسفرجادویي.. بکر، آرون.800

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودكان، داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

اش سر رفته است؛ چون همه  اي است كه حوصله تصویري است و درباره دختربچه كتاب حاضر دربردارنده داستانيچکیده:

كشد. در  كند و با آن یک در مي اعضاي خانواده مشغول كارهاي خودشان هستند. دختر بچه مداد شمعي قرمزي پيدا مي

 شود. انگيز باز مي جادویي است و به دنيایي ناشناخته و هيجان

 

 .1396. نخستين: تهرانسفرهایشگفتبهگذشتهتاریخ:پسریکهامیررادوستداشت.. ابوالقاسمآبادي،  فيض.801

 9786001271236 شابک: رقعي. ص.96

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، ادبيات كودک و نوجوان نامه تاریخ ایران، سرگذشت کلماتکلیدی:

آوران و بزرگان ایران  است كه با هدف آشنایي با نام« انگيز سفرهاي شگفت»هاي  دوم از مجموعه كتاب این كتاب جلدچکیده:

شوند. در این سفر،  خواهر و برادري هستند كه در سفرهاي خود با این بزرگان آشنا مي« ناري»و « داري»نوشته شده است. 

روند. اميركبير با سعي و تالش از طبقه پایين جامعه به  مي« كبيرامير»، معروف به «خان فراهاني ميرزا تقي»ها به دیدار  آن

شد. اميركبير كنار نظم و سامان دادن به این سرزمين، « ناصرالدین شاه قاجار»هاي عالي دست یافت و وزیر و داماد  درجه

ام موفق شدند فرمان قتل او را دیدند، سرانج براي رشد اقتصادي نيز تالش بسيار كرد؛ اما كساني كه منافع خود را در خطر مي

 از شاه بگيرند.

 

802 تبرزیننادر.. آبادي، ابوالقاسم فيض. تاریخ: گذشته  رقعي. ص.96 .1396. نخستين: تهرانسفرهایشگفتبه

 9786001271229 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، ادبيات كودک و نوجوان نامه سرگذشتتاریخ ایران،  کلماتکلیدی:

آوران ایران  است كه با هدف آشنایي با بزرگان و نام« انگيز سفرهاي شگفت»هاي  این كتاب جلد اول از مجموعه كتابچکیده:

. در این شوند آوران آشنا مي خواهر و برادري هستند كه در هر سفر خود با یکي از این نام« ناري»و « داري»نگاشته شده است. 

ها، بدون چشمداشت به پادشاهي، سعي كرد  ها و از خودگذشتگي روند. نادر با تمام فداكاري مي« نادرشاه»ها به دیدار  سفر، آن

اش، مردم را در دشت بزرگي  حکومت صفوي را سر و سامان دهد؛ اما به دليل اصرار مردم و بزرگان، به رهبري و پادشاهي

 دانند، تاج را بر سرش بگذارند. كه اگر او را الیق پادشاهي ميها خواست  جمع كرد و از آن
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محمد  هایمردمآسیا.خواستخورشیدباشدوسیزدهقصهدیگرازقصهسگيکهمي. مجموعه نویسندگان.803

 9789643379254 شابک: جيبي. ص.140 .1396. كتاب نيستان: تهران. هدایي

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، ادبيات ملل، كودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

این كتاب شامل چهارده قصه از مردم آسياست كه براي مخاطبان كودک و نوجوان انتخاب شده است. آنچه در این چکیده:

سگي كه »شوند. داستان  يها پيروز شده و نيروهاي اهریمني نابود م ها اهميت دارد، این است كه سرانجام، خوبي قصه

كند كه دوست دارد به جاي خورشيد باشد. او از خورشيد  بافي را روایت مي ، داستان سگ خيال«خواست خورشيد باشد مي

 كند و... . خواهد كه پایين بياید و به جاي او سگ شود تا او هم به جاي خورشيد به آسمان برود و بتابد. خورشيد قبول مي مي

 

 .1396. مبتکران: تهران. نسرین وكيلي هایمردمدنیا)پاکستان(.هاوافسانهقصهها:سلطانآسمان. رخساناخان، .804

 9789640706558 شابک: رحلي. ص.30

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، مطالعات فرهنگي  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

تواند راه برود، در روز  ها. پسركي كه نمي در پاكستان است، جشن ساالنه بادبادک« بَسِنت»داستان درباره جشن این چکیده:

فرستد. او با همين بادبادک كوچک و با ترفندهایي  جشن، بهترین بادبادكي را كه تا به حال درست كرده است، به آسمان مي

تواند تمام  شود. همچنين مي ها شده و پيروز مي كند، باعث سقوط آن مي ها را پاره برد، نخ تمام بادبادک كه به كار مي

هاي سرنگون شده را یک جا جمع كند. در پایان روز، او به دختركي كه خود باعث سقوط بادبادكش شده است،  بادبادک

 دهد. بادبادک زیبایي هدیه مي

 

 ص.16 .1396. مؤسسه انتشاراتي نقش نگين/ حوض نقاشي: اصفهانهایبرکه.سنجاقک. رسوليان بروجني، بنفشه.805

 9786003291713 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، حشرات ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها، آنجا چه  بدانند آنها مهمان آقاي خرخاكي هستند و حشرات مزرعه كنجکاوند كه  چند روزي است كه سنجاقکچکیده:

كنند. سرانجام آقا و خانم سنجاقک  پچ مي ها خطرناک باشند و مدام پچ ها براي آن كنند. حشرات نگرانند كه مبادا سنجاقک مي

اند. هدف از این داستان آشنایي كودكان با زندگي حشرات، به ویژه  دهند كه چرا به آنجا آمده براي همه توضيح مي

 هاست. سنجاقک
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806 قیچي.. دیوالت، درو. کاغذ،  شابک: رحلي. ص.50 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري سنگ،

9786004620680 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، افسانه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

توانست با او نبرد كند، هميشه  كس نمي بود؛ ولي چون هيچترین جنگجوي سرزمينش، یعني حياط پشتي  سنگ قويچکیده:

رسيد.  كس به پایش نمي ترین جنگجو بود و هيچ ها، باهوش خورد. در همان زمان، كاغذ هم در سرزمينِ دفتر و كتاب غصه مي

سومين  خورد چون حریفي نداشت. در سرزمين دیگري، قيچي در قلمرو آشپزخانه، او هميشه پيروز بود؛ اما غصه مي

كس نتوانسته بود او را شکست بدهد تا اینکه روزي در غار بزرگ گاراژ، سنگ و كاغذ و قيچي با هم  جنگجویي بود كه هيچ

 رو شدند. به نظر شما چه اتفاقي افتاد؟ روبه

 

807 بالسه. احمدي، احمدرضا. با آبيفرشته چشمان و طالیي و كانون پرورش فکري كودكان : تهرانرنگ.های

 9786000104207 شابک: خشتي. ص.34 .1395. نوجوانان

 آموز دانشمخاطب:

 ششمپایهتحصیلي:

 آميزي هاي تخيلي، رنگ ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 باران روند تا منظره شهر را نقاشي كنند. ناگهان  هاست باران نباریده است، نقاشان به كوه مي در شهري كه مدتچکیده:

شوید و به  ها را مي گذارند. باران رنگ هاي رنگشان را جا مي كنند؛ ولي قوطي شود و نقاشان با عجله آنجا را ترک مي شروع مي

چيز به حالت عادي  كند همه شود و آرزو مي كند. كودكي كه شاهد ماجراست، غمگين مي جا را رنگي مي آورد و همه شهر مي

 باز گردد و... .

 

 خشتي. ص.52 .1396. پرتقال: تهران. مریم بنایي کني؟.سهکتابسهکاله:بهچيداریفکرمي. كالسن، جان.808

 9786008347958 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها،  كنند كه درست نيست فقط یکي از آن كنند؛ ولي فکر مي با هم دوست هستند، كالهي پيدا ميپشت كه  دو الکچکیده:

ها بعد از تماشاي غروب خورشيد، به خواب  دهند. آن كنند و به راه خود ادامه مي كاله داشته باشد؛ بنابراین، كاله را رها مي

 بينند كه... . روند و خواب مي مي

 

 شابک: رحلي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. مریم بنایي پرسي؟.کتابسهکاله:چراازمنميسه. كالسن، جان.809

9786008675723 

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

 كالهش را از او رسيد سراغ  خرسي یک كاله قرمز نوک تيز بامزه داشت. اما آن را گم كرده بود. به هر كس ميچکیده:

 رسد... گرفت. یک لحظه با خودش فکر كرد: چقدر كالهي كه دوستش بر سر خود گذاشته آشنا به نظر مي مي
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 بياضي. ص.39 .1396. پرتقال: تهران. مریم بنایي کند؟.سهکتابسهکاله:هیچکسپیدایمنمي. كالسن، جان.810

 9786008675785 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 ادبيات داستاني، روابط اجتماعي، حيوانات دریایي کلماتکلیدی:

داستان كتاب درباره ماهي كوچکي است كه كالهي را از روي سر یک ماهي بزرگ، وقتي كه خواب است برداشته و چکیده:

دور مي شود و در بين علفها اصالٌ دیده نمي سعي مي كند به جایي برودكه هيچ كس او را پيدا نکند. هر چند كه او خيلي 

شود؛ولي در پایان كاله را روي سر ماهي بزرگ مي بينيم. كودكان با خواندن این كتاب درمي یایند كه هيچ حقيقتي هميشه 

 پنهان نمي ماند.

 

 9789644764592 شابک: خشتي. ص.24 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانسهمسافرعجیب.. ایبد، طاهره.811

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 پيامبران، اسالم، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

 ها از زبان حيواناتي روایت  در این كتاب، سه داستان زندگي پيامبر اكرم )ص(، به هم پيوند خورده است. داستانچکیده:

و خورده شدن عهدنامه را « طالب ابي»موریانه داستان مخفي شدن پيامبر در شعب شود كه در آن ماجراها حضور دارند.  مي

 گوید. كند و شتر داستان اسکان پيامبر در مدینه را مي كند. عنکبوت داستان تنيدن تار بر دهانه غار را روایت مي بازگو مي

 

 شابک: رقعي. ص.120 .1396. پيدایش: تهرانهاییخي.لوچهسورنادرسرزمیندایناسورها:تخم. مزارعي، الهام.812

9786002963895 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند هاي تخيلي، ادبيات كودک و نوجوان، داستان داستان کلماتکلیدی:

 رود. در كتاب پيشگویي از  ميبيند، به سراغ كتاب پيشگویي دایناسورها  با خواب ترسناكي كه مي« دایناجادو»چکیده:

« داینا ملکه»هاي  تبدیل شود؛ اما درحقيقت تخم« تخم لوچه»شود تخم دایناسورها به  سرمایي صحبت شده است كه باعث مي

« داناداینا»نزد « داینو شاه»همراه « سورنا»واقعاً در حال یخ زدن هستند و ملکه بسيار ناراحت و نگران است. دایناجادو و 

 تا براي این وضعيت فکري بکنند. روند مي

 

 رقعي. ص.120 .1396. پيدایش: تهرانتیشاسورهایآتشین.سورنادرسرزمیندایناسورها:تیش. مزارعي، الهام.813

 9786002963901 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند نوجوان، داستانهاي تخيلي، ادبيات كودک و  داستان کلماتکلیدی:

شوند كه  اند؛ اما در ميان جشن متوجه مي جشن گرفته« سورها برفي»در این داستان دایناسورها به خاطر بخار شدن چکیده:

باید راهي براي « سورنا»كنند و باز هم « سور جزغاله»ها ممکن است دایناسورها را  اند و آن را عصباني كرده« تيشاسورها تيش»

 دایناسورها پيدا كند.نجات 
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814 داینابرک. مزارعي، الهام. درسرزمیندایناسورها:  رقعي. ص.120 .1396. پيدایش: تهرانهایجنگولک.سورنا

 9786002963918 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند داستانهاي تخيلي، ادبيات كودک و نوجوان،  داستان کلماتکلیدی:

كند  فکر مي« سورنا»داند چه اتفاقي افتاده است.  كس نمي شوند و هيچ بچه دایناسورها یکي پس از دیگري ناپدید ميچکیده:

« ها داینابَرَک»ها را از دست  ها به اعماق دریا برود و بچه كنند؛ اما او باید براي پيدا كردن آن موشک بازي مي دایناها قایم بچه

 دهد. نجات

 

815 دایناخوارهایسیراسور.. مزارعي، الهام.  رقعي. ص.108 .1396. پيدایش: تهرانسورنادرسرزمیندایناسورها:

 9786002963925 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند هاي تخيلي، ادبيات كودک و نوجوان، داستان داستان کلماتکلیدی:

 به خواب بهاره رفته است و براي بيدار شدن او، معجون تخم خزندگان دریایي الزم است؛ اما « چتري داینا»چکیده:

گيرند سورنا را به دریا بفرستند. در این ميان دایناهایي  ها تصميم مي وجه وارد دریا شوند. آن دایناسورها حاضر نيستند به هيچ

 شوند و... . ودند، ناپدید ميكه در جلسه انجمن مدرسه شركت كرده ب

 

816 داینامیلفوقمحرمانه.. مزارعي، الهام. سرزمیندایناسورها: در  رقعي. ص.108 .1396. پيدایش: تهرانسورنا

 9786002963888 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 و نوجوان هاي بلند، كودک هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

كند، مبني بر اینکه باید دایناسورها  هاي كامپيوتري است. او روزي ایميلي محرمانه دریافت مي قهرمان بازي« سورنا»چکیده:

رود. او با موجودات  شود و به سرزمين دایناسورها مي تاپ كشيده مي را نجات دهد. سورنا در حين خواندن ایميل، به درون لپ

 تواند با موفقيت این مأموریت را انجام دهد؟ شود؛ اما آیا مي رو مي كند و با حوادث خطرناكي روبه ه ميعجيب و غریبي مبارز

 

. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانکوتي.هایکوتيقصهکوتي:شامسردشدکوتي. زاده، فرهاد حسن.817

 9786000105556 شابک: خشتي. ص.44 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، داستان كوتاه داستان کلماتکلیدی:

یک هزارپا است. یک هزارپا با هزار تا پا. یعني او باید هزار تا كفش داشته باشد و هزار تا جوراب. تازه او  "كوتي كوتي"چکیده:

گيرد، اولين جفتي كه گرفته است،  هایش را مي فت كفشپا بزند. او وقتي آخرین ج در حمام باید هر هزار تا پایش را سنگ

كوتي باید  تر شده است. كوتي زند. چون قرار است هر ماه فقط یک جفت كفش بخرد و حاال او چند ماهي بزرگ پایش را مي

رد به دكتر هایش را بشوید. حتما یادتان نرفته است كه هزار تا جوراب باید شسته شوند نه یکي. او وقتي براي پا د جوراب

كند را دقيقا بگوید. یک لحظه صبر كنيد، انگار یک لنگه كفش  اش نگاه كند تا شمارۀ پایي كه درد مي رود باید به دفترچه مي

 كوتي هم گم شده است. كسي آن را ندیده؟ واقعا یک هزارپا چقدر مشکل دارد. یک هزارپا با هزارتا مشکل. كوتي
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 رقعي. ص.240 .1396. پرتقال: تهران. حسين حسين فدایي ها.خانمهمستر:جادوگرموششاهزاده. ورنون، ارسال.818

 9786008675464 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها دوست دارد به جنگ هيوالها برود. او دنبال  خانم  همه شاهزاده خانم همسترهاست؛ اما برخالف شاهزاده« هریيت»چکیده:

شده  شود. موش پير براي او داستان دوازده شاهزاده موش طلسم رو مي گردد كه انجام دهد تا اینکه با موش پيري روبه كاري مي

 جات دهد و... .ها را ن تواند آن اي است كه مي شود او تنها جونده كند و هریيت متوجه مي را تعریف مي

 

819 سیاه. هيل، شنون. پردردسر.شاهزاده تولد  شابک: رقعي. ص.96 .1396. پرتقال: تهران. شيدا رنجبر پوش:

9786004620468 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 هاي  پوشد و كفش اش را مي خواهد همه چيز عالي باشد. او لباس پفي ست و او مي«ماگنوليا»خانم  تولد شاهزادهچکیده:

زند،  ها از راه برسند؛ اما ناگهان انگشتر جواهرنشانش زنگ مي اندازد و... هر لحظه ممکن است ميهمان اش را برق مي اي شيشه

اش  زند و از تونل مخفي پوشد و نقاب مي آورد و لباس سياهي مي لباس و كفشش را درميخانم  هيوال حمله كرده است. شاهزاده

 پوش است! داند كه او شاهزاده سياه رود تا با هيوال بجنگد. هيچ كس نمي از قصر بيرون مي

 

 شابک: رقعي. ص.96 .1396. پرتقال: تهران. شيدا رنجبر هایبزخور.پوش:خرگوششاهزادهسیاه. هيل، شنون.820

9786004620444 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات ملل، كودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

  خواهد هيچ كس از آن خانم زیبا و یک ابرقهرمان شجاع است. او راز مهمي دارد كه نمي ، یک شاهزاده«ماگنوليا»چکیده:

اش را در انبار  اي هاي شيشه پفي و كفش خانم لباس پف آید، شاهزاده خبردار شود. هر وقت زنگ خطر هيوال به صدا درمي

رود.  خورد و بيرون مي زند و از داخل تونل مخفي سُر مي پوشد، نقاب مشکي خود را مي كند و لباس سياه مي مخفي مي

پوش با هيوالهاي بدجنس و خطرناک مبارزه  شه همراه اوست. شاهزاده سياهدارد كه همي« نفس طال»ماگنوليا اسبي به نام 

 رسد. یعني چه اتفاقي افتاده است؟ بار زنگ خطر از چراگاه بزها به گوش مي كند. این مي
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821 سیاه. هيل، شنون. فضول.شاهزاده مهمان  شابک: رقعي. ص.96 .1396. پرتقال: تهران. شيدا رنجبر پوش:

9786004620437 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها در حال خوردن شکالت داغ و كيک فنجاني هستند  است. آن« ماگنوليا»خانم  ، مهمان شاهزاده«موبرجي»دوشسِ چکیده:

شود؛ اما  خواهد راز ماگنوليا را كشف كند، كنجکاو مي آید. دوشس كه خيلي دلش مي مي نم به صدا درخا كه انگشتر شاهزاده

آورد، لباس  اش را درمي رود، لباس صورتي گاهش مي شود. او به مخفي آورد و به سرعت از آنجا دور مي اي مي خانم بهانه شاهزاده

پوش است كه با هيوالها  رود؛ زیرا او شاهزاده سياه رد و پایين ميخو اش سُر مي پوشد و از توي تونل مخفي سياهش را مي

 كند! مبارزه مي

 

822 هیوالیهزاردندان.شاهزادهسیاه. هيل، شنون.  شابک: رقعي. ص.96 .1396. پرتقال: تهران. شيدا رنجبر پوش:

9786004620451 

 آموز دانشمخاطب:

 ششماول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، پایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 خواهد  خيلي خسته است؛ چون تمام شب با هيوالها جنگيده است. دقيقاً زماني كه مي« ماگنوليا»خانم  شاهزادهچکیده:

دندان آنجاست و رود. هيوالي هزار پوشد و به چراگاه بزها مي خانم لباس سياهش را مي شنود. شاهزاده بخوابد، صدایي مي

گيرد و  خواهد كه به سرزمين هيوالها بازگردد؛ اما هيوال او را در دستش مي خواهد همه بزها را بخورد. ماگنوليا از او مي مي

 كشد و... . كند؛ ولي در همين موقع یک نفر دُم هيوال را مي دهانش را باز مي

 

 9789649734941 شابک: رحلي. ص.24 .1396. كتاب جمکران: قمشکلکوسه.. باباجاني، علي.823

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، ادبيات كودكان، داستان داستان کلماتکلیدی:

ها  آنپاي بدجنس، هر روز  كنند و یکدیگر را خيلي دوست دارند؛ اما هشت هاي زیادي در دریا با هم زندگي مي ماهيچکیده:

گيرد بقيه  شده، تصميم مي اي حساب ترین ماهي با نقشه خورد. سرانجام كوچک ها را مي كند و تعداد زیادي از ماهي را اذیت مي

پا را شکست دهند. ماهي كوچولو به سراغ  خواهد با هم متحد شوند تا بتوانند هشت ها مي ها را نجات دهد. او از ماهي ماهي

 پا او را دنبال كند؛ سپس... . كند كه هشت رود و كاري مي پا مي هشت
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 شابک: رحلي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. زاده آرزو قلي رود.شنگوشنگبان:شنگبهمدرسهمي. گارتن، سم.824

9786004620666 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 کلماتکلیدی:

 است. شنگبان نام مردي است كه از یک سمور آبي به نام « شنگ و شنگبان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

كند. شنگ از اینکه شنگبان مردي داناست، بسيار خوشحال است و دوست دارد كه خودش نيز مانند او  نگهداري مي« شنگ»

مه چيز را بياموزند. روزي شنگ كند تا در آن به كمک معلمشان، ه اندازي مي اي راه دانا شود. او براي خود و دوستانش، مدرسه

آید و  مدرسه را دوست ندارد. شنگبان كه از این موضوع باخبر شده است، به مدرسه مي« تدي»شود كه دوستش،  متوجه مي

 آموزد. بهترین درس را به شنگ و دوستانش مي

 

825 فضا.. گارتن، سم. در شنگ شنگبان: و  شابک: رحلي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. زاده آرزو قلي شنگ

9786004620673 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند. در  زندگي مي« شنگبان»و مردي به نام « تدي»اش،  یک سمور آبي كوچک است كه با خرس عروسکي« شنگ»چکیده:

آید. او اجازه دارد یک سفينه  روند و شنگ از اتاقي كه مخصوص فضا است، خيلي خوشش مي موزه ميها به  این داستان، آن

رود، شنگ و تدي تصميم  فضایي بخرد؛ اما یک سنگ ماه هم نياز دارد. فرداي آن روز، هنگامي كه شنگبان سر كار مي

 شوند؟ ميها موفق  گيرند به فضا بروند و یک سنگ ماه با خود بياورند. آیا آن مي

 

826 شنگم!.. گارتن، سم. من شنگبان: و  شابک: رحلي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. زاده آرزو قلي شنگ

9786004620659 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند.  زندگي مي« شنگبان»و مردي به نام « تدي»اش،  با خرس عروسکيیک سمور آبي كوچک است كه « شنگ»چکیده:

ها تمام  گيرند رستوران باز كنند. آن رود، براي همين تصميم مي وقتي شنگبان سر كار است، حوصله شنگ و تدي سر مي

رستوران را تعطيل كند؛ شود  ریزد. شنگ مجبور مي رود و همه چيز به هم مي كنند؛ ولي كارها خوب پيش نمي تالششان را مي

 اما حاال تدي گم شده است و... .

 

 9786004740814 شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدشهرپرندگان.. دان، آرین وظيفه.827

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كنند  ها را شکار مي دهند و براي تفریح تعداد زیادي از آن ها را آزار مي مردم شهري كه زورگو و ستمگر هستند، پرندهچکیده:

اي  ماند. مردم شهر پروانه زیبا را در قفسي شيشه كنند و فقط یک پروانه باقي مي ها شهر را ترک مي تا اینکه روزي تمام پرنده

شود و تنها پروانه زنداني  هاي زیبا و روشن به سياه و سفيد تبدیل مي ها همه رنگ در سرزمين آن كنند. روز بعد زنداني مي

 كنند و... . شوند و پروانه را آزاد مي ماند. با گذشت چند روز مردم متوجه اشتباه خود مي رنگي مي
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 9786004620802 شابک: رقعي. ص.280 .1396. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن شهرمعمولي.. ليد، ناتالي.828

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 روند كه زادگاه مادرش است.  مي« شب نيمه»اش به دره  دوازده سال دارد. او با مادر و خواهر و گربه« فليسيتي»چکیده:

تواند خاطرات خوب بسازد و شاید دوستي هم پيدا كند. مردم شهر  كند كه مي بار جایي را پيدا مي اولينفليسيتي براي 

كند هنوز كمي از آن جادو در دره  شب، شهري جادویي بوده است. فليسيتي احساس مي ها پيش، دره نيمه گویند كه سال مي

 حلي است تا جادو آزاد شود. است. او به دنبال راهبازي  باشک كند جادو در حال قایم وجود دارد؛ چراكه فکر مي

 

 9786007579220 شابک: خشتي. ص.36 .1396. شورا: تهران. مجيد عميق جو.صفرماجرا. لوپرستي، آنجلين.829

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستانادبيات ملل، كودک و نوجوان،  کلماتکلیدی:

 كند، درواقع تالش و كوشش و حل مسئله را به كودكان  این داستان كه به ظاهر آموزش ریاضي را دنبال ميچکیده:

نهایت كه  گيرد با كمک جناب بي بازي ندارد. او تصميم مي آموزد. عدد صفر در بين دیگر عددها تنها مانده است و هم مي

 ها نشان دهد. دارد، در ماشين عددساز قرار گيرد و جایگاه واقعي خود را به آنوظيفه ساختن عددها را برعهده 

 

 شابک: رقعي. ص.40 .1396. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. حسين آوا علي صلح)جنگدورشو(.. بيتا، اليزا.830

9786008693222 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، صلح، كودكان  ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

شوند. بن و اميلي هميشه با هم  ، است كه بر اثر جنگ از هم جدا مي«اميلي»اش،  بازي و هم« بن»این كتاب داستان چکیده:

، جنگ تمام شده و ها كند. سرانجام بعد از مدت ها را از هم جدا مي كنند و خيلي یکدیگر را دوست دارند؛ اما جنگ آن بازي مي

 شود؛ ولي... . صلح برقرار مي

 

 9786004620987 شابک: بياضي. ص.37 .1396. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن ها.هاوغریبعجیب. هتکي، بن.831

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

خانه گرم است و چاي و نان برشته دارد؛ اما تنهاست،   كند. او در آن كشي مي اي در كنار دریا اسباب به خانه« جوليا»چکیده:

كند. طولي  و آن را جلوي خانه آویزان مي« خانه موجودات گمشده»نویسد:  كند و روي آن مي خيلي تنها. او تابلویي درست مي

ریزد و  چيز به هم مي آیند. حاال جوليا تنها نيست؛ ولي همه ایي و... به آنجا ميكشد كه گربه، غول غمگين، پري دری نمي

شود تابلوي دیگري درست كند. روي این تابلو چه  دهد. جوليا مجبور مي كس زحمت جمع و جور كردن را به خودش نمي هيچ

 برند. موضوع را پيش ميهاي كتاب همراه متن  دانيد؟ شایان ذكر است كه نقاشي نوشته شده است؟ شما مي
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 شابک: رحلي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. فرمهر منجزي عشقمنيماماني،بابایيدوسِتدارم.. ویس، كاترین.832

9786008347477 

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

كند.  نشان دهد. او مادرش را به تمام چيزهاي زیباي عالم مانند ميخواهد احساساتش را به مادرش  فيل كوچولو ميچکیده:

 تمام چيزهایي كه خيلي دوستشان دارد. مادرش را هم خيلي دوست دارد. اما پدرش چه؟ كتاب را برعکس كن.

 

 9786008148357 شابک: خشتي. ص.28 .1396. آبادیران: تهرانعمونوروزوننهسرما.. ظریف كيوان، ميترا.833

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، افسانه، فرهنگ عامه کلماتکلیدی:

را به دو زبان فارسي ــ آلماني آورده است. در آخرین روز زمستان، ننه « عمو نوروز و ننه سرما»كتاب افسانه قدیمي چکیده:

كند و  هاي نو به تن مي چيند، لباس سين را مي كند، هفت شود، حياط را آب و جارو مي سرما صبح خيلي زود از خواب بيدار مي

رود. عمو نوروز  نشيند؛ اما چند لحظه قبل از آمدن عمو نوروز به خواب مي در ایوان، روي قاليچه قرمز، به انتظار عمو نوروز مي

 و... آید ننه سرما را از خواب بيدار كند رسد؛ ولي دلش نمي از راه مي

 

834 آتش. كالین، ابي. فرفره: ترسو.فردی  شابک: رقعي. ص.72 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي نشان

9786002518422 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 و « فِرِدي»كند. در این داستان  نشاني را معرفي مي ، شغل آتش«فِرِدي فرفره»هاي  كتابجلد هفدهم از مجموعه چکیده:

توانند از  ها مي نشان، سه نفر از بچه نشاني بروند و به انتخاب آقاي آتش دوستانش قرار است در گردشي علمي به ایستگاه آتش

نشاني، در حال توضيح دادن  ، مسئول آتش«كِن»روز بازدید آقاي ترسد. در  نشاني سُر بخورند؛ اما فِرِدي از ارتفاع مي ميله آتش

ها متوجه  رسد. آن ها، به گوش مي ، معلم بچه«ووشي»هاي مختلف ایستگاه است كه ناگهان صداي جيغ خانم  درباره بخش

 شوند كه فِرِدي گم شده است و... . مي

 

835 آزمایشعلميعجیب.. كالین، ابي.  شابک: رقعي. ص.72 .1396. قدیاني: تهران. موسويمازیار  فردیفرفره:

9786002518477 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ، با «فِرِدي»، معلم «ووشي»است. در كالس درس، خانم « فِرِدي فرفره»هاي  از مجموعه كتاب 22این كتاب جلد چکیده:

ها قصد دارند تا روي آب ماندن و زیر آب رفتن  كند. آن ، موضوع آزمایش علمي را مطرح مي«فرضيه»توضيح دادن معناي واژه 

هایي را طراحي و اجرا كنند. حاال فِرِدي باید یک  د آزمایشخواهد براي روز بع ها مي اشيا را آزمایش كنند. خانم ووشي از بچه

 آزمایش علمي عجيب و كاربردي طراحي كند.
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836 مصنوعي.. كالین، ابي. سیب باغ فرفره:  شابک: رقعي. ص.72 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي فردی

9786002518453 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

 كند كه وقایع آن در باغ سيب اتفاق  ، داستاني ماجراجویانه را روایت مي«فِرِدي فرفره»جلد بيستم از مجموعه چکیده:

سيب و نيز چگونگي و دوستانش قرار است براي گردش علمي به باغ سيب بروند و با طرز كاشت و برداشت « فِرِدي»افتد.  مي

 شوند و... . گم مي« ماكس»گيري آشنا شوند. در باغ فِرِدي و  كار با دستگاه آب سيب

 

 شابک: رقعي. ص.80 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي فردیفرفره:پسریدرنقشبوقلمون.. كالین، ابي.837

9786002518408 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

و دوستانش در كالس با « فِرِدي»است. در این داستان « فِرِدي فرفره»هاي  این كتاب جلد پانزدهم از مجموعه كتابچکیده:

كدام موضوع مهمي براي شکرگزاري خواهد كه هر  ها مي ، معلم فِرِدي، از بچه«ووشي»شوند. خانم  موضوع شکرگزاري آشنا مي

دهد كه قرار است براي روز شکرگزاري، نمایشي را براي والدین اجرا كنند.  ها خبر مي مطرح كنند. در پایان خانم ووشي به بچه

 فِرِدي باید نقش بوقلمون را بازي كند و از این موضوع ناراحت است.

 

838 مدرسه.. كالین، ابي. روز صدمین فرفره:  شابک: رقعي. ص.80 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي فردی

9786002518385 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 روز مدرسه، با عدد صد باید براي جشن صدمين « فِرِدي»، «فِرِدي فرفره»هاي  در جلد سيزدهم از مجموعه كتابچکیده:

اند. باالخره  العاده انجام دهد. فِرِدي هيچ ایده خاصي ندارد. هر كدام از دوستانش طرحي را براي آن روز آماده كرده كاري فوق

شوند؛ اما درست  ها آماده مي كند. بيسکویت رسد و پيشنهاد پختن بيسکویت را با مادرش مطرح مي فِرِدي فکري به ذهنش مي

 خورد. حاال فِرِدي چگونه به مدرسه برود؟ ها را مي ، پدر فِرِدي بيسکویتروز جشن

 

839 فرفره. كالین، ابي. مدرسه.فردی روز صدمین  شابک: رقعي. ص.74 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي :

9786002518484 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي هاي حادثه نوجوانان، داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

صدمين روز »است كه حاوي پنج داستان از ماجراهاي اوست. « فِرِدي فرفره»هاي  این كتاب مجموعه سوم از كتابچکیده:

هاست. در  نام این داستان« نشان ترسو آتش»و « مسابقه روي برف»، «پسري در نقش بوقلمون»، «وحشت در اردو»، «مدرسه

، فِرِدي باید براي جشن صدروزگي مدرسه، صد عدد از یک چيز را به مدرسه ببرد؛ ولي هر چه «روز مدرسه صدمين»داستان 

 آید. به كمکش مي« سوزي»رسد تا اینکه خواهرش  كند، چيزي به ذهنش نمي فکر مي



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

282 

 

840 پنگوئن. كالین، ابي. ماجراهای فرفره:  شابک: رقعي. ص.80 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي ها.فردی

9786002518446 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند  ، معلم كالس، تالش مي«ووشي»است. در این داستان خانم « فِرِدي فرفره»این كتاب جلد نوزدهم از مجموعه چکیده:

ها درباره نوع تغذیه، توليد مثل، مکان زندگي و  ها آشنا كند. در این مباحثه گروهي، بچه دوستانش را با زندگي پنگوئنفِرِدي و 

ها و  خواهد تا هر كدام براي حفاظت از پنگوئن ها مي آموزند. در پایان خانم ووشي از بچه ها مطالبي مي نحوه نگهداري از آن

 آوري پول بدهند. ي براي جمعا ها، ایده جلوگيري از انقراض آن

 

841 برف.. كالین، ابي. روی مسابقه فرفره:  شابک: رقعي. ص.80 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي فردی

9786002518415 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ، «پاتيناژ»در مسابقه « فِرِدي»است. در این داستان، قرار است « فِرِدي فرفره»هاي  كتاب از مجموعه كتاباین چکیده:

را شکست دهد. در حالي كه فِرِدي تا به حال كفش روبرفي نپوشيده است. او به كمک دوستانش، « ماكس»همکالسي خود، 

ق شود. روز مسابقه او با حركتي جوانمردانه ماكس را متوجه هاي سخت موف كند با انجام تمرین ، تالش مي«جسي»و « رابي»

 كند. اشتباهش مي

 

842 کوتوله. كالین، ابي. آدم هدیه فرفره:  شابک: رقعي. ص.72 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي ها.فردی

9786002518439 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند كودک و نوجوان، داستان ادبيات ملل، کلماتکلیدی:

 به كمک پدر و مادرشان، « سوزي»و خواهرش، « فِرِدي»، «فِرِدي فرفره»هاي  در جلد هجدهم از مجموعه كتابچکیده:

بازي دوست دارد، در فهرست خود، فقط نام   كنند. فِرِدي كه خيلي اسباب فهرست هدایاي كریسمس را تهيه مي

نویسد. او هدف اصلي كریسمس را كه كمک به دیگران بوده، فراموش كرده است؛ اما  وست دارد، ميهایي را كه د بازي اسباب

 كنند او را متوجه اشتباهش بکنند. پدر و مادر سعي مي
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843 فرفره. كالین، ابي. کوتولهفردی آدم هدیه  شابک: رقعي. ص.74 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي ها.:

9786002518491 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، نوجوانان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 است كه شامل پنج داستان از ماجراهاي مختلفي است كه « فِرِدي فرفره»هاي  این كتاب مجموعه چهارم از كتابچکیده:

آزمایش علمي »و « همسایه هيوال»، «باغ سيب مصنوعي»، «ها پنگوئنماجراي »، «ها هدیه آدم كوتوله»آید.  براي او پيش مي

هاي كریسمس است،  فِرِدي كه بسيار مشتاق گرفتن هدیه« ها هدیه آدم كوتوله»هاست. در داستان  نام این داستان« عجيب

یي هم باشد كه ها هاي گوناگون باشد، بلکه باید به فکر بچه شود كه نباید فقط فکر خودش و گرفتن هدیه متوجه مي

 كریسمس را ندارند.  شان قدرت خرید هدیه خانواده

 

844 همسایه. كالین، ابي. فرفره:  شابک: رقعي. ص.72 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي هیوال.فردی

9786002518460 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 بلند، كودک و نوجوانهاي  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند كه یک هيوال در اتاق  تصور مي« فردي»است. در این داستان « فردي فرفره»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

خواهد از هيوال عکس بگيرد. فردي و  از او مي« ماكس»كند.  كند. او ماجرا را براي دوستانش تعریف مي زیر شيرواني زندگي مي

 اي دقيق و به دور از چشم پدر و مادر فردي از هيوال عکس بگيرند و... . گيرند با طرح نقشه ميم ميتص« رابي»دوستش 

 

845 اردو.. كالین، ابي. در وحشت فرفره:  شابک: رقعي. ص.80 .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي فردی

9786002518392 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

 رود؛ اما فِرِدي از  به همراه دوستانش به اردو مي« فِرِدي»، «فِرِدي فرفره»هاي  در جلد چهاردهم از مجموعه كتابچکیده:

، در اردو «رابي»كند فِرِدي و بهترین دوستش،  هایش نگران است. ماكس تصور مي و شيطنت« ماكس»اش،  حضور همکالسي

كنند، هم  ها حمله مي شوند؛ هم زنبورها به آن اي مي توانند بکنند؛ اما فِرِدي و دوستش دچار دردسرهاي تازه هيچ كاري نمي

 توانند ماهي بگيرند و... . كنند، نمي هر چه تالش مي

 

 9789643189556 شابک: خشتي. ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانقایقکاغذی.. تيموریان ، آناهيتا.846

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودک و نوجوان، داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

 ل خود گذارد. او در خيا مي« را ري»سازد و نامش را  خرد و با آن قایق كاغذي مي اي مي قهرمان داستان روزنامهچکیده:

در این داستان ارتباط . اي شکست دهد و... تواند كشتي تایتانيک را نيز در مسابقه شود كه حتي مي چنان با قایق دوست مي آن

هاست. تصاویر داستان نيز مراحل رسيدن به اهداف  دهنده عشق واقعي و دوستي پایدار ميان انسان ميان قایق و راوي نشان

 دهد كه شامل داشتن جدیت، اميد، انتقال انرژي و... است. يداستان را به خواننده نشان م
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 9786008761235 شابک: خشتي. ص.16 .1396. لوپه تو: تهرانهایفندقي:بِبُروبدوز.قصّه. نژاد، افسانه شعبان.847

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان داستان کلماتکلیدی:

 را « بدُوز»و یک سوزن به نام « ببُر»است، قصه یک قيچي به نام « هاي فندقي قصه»این داستان كه از مجموعه چکیده:

بيند،  هر چه پارچه مي« بدوز»كند. آن طرف شهر هم  بيند، قيچي مي این طرف شهر، هر چه پارچه مي« ببُر»كند.  تعریف مي

آید و  گيرند كه آن دو را با هم آشنا كنند. ببر و بدوز از هم خوششان مي ميم ميكنند و تص دوزد. مردم شهر با هم فکر مي مي

هاي قشنگ  دوزد و مردم شهر لباس ها را مي برد و بدوز آن ها را مي گيرند با هم زندگي كنند. حاال ببر پارچه تصميم مي

 پوشند. مي

 

848 برفي.قصّه. نژاد، افسانه شعبان. بزبزک فندقي:  شابک: خشتي. ص.16 .1396. لوپه تو: تهرانهای

9786008761242 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 براي است. این داستان درباره بزغاله كوچولویي است كه « هاي فندقي قصه»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

فهمد كه برف سفيد و نرم است؛ اما پنبه نيست، بلکه سفيد و سرد است  كند. او مي بيند و آن را تجربه مي بار، برف مي اولين

ها سرک  رود. گرگي خان كه در سرما و برف مانده است، به كلبه آن بزغاله كوچولو در كنار پدر و مادرش به خواب مي. و...

گيرد وارد خواب بزغاله شود و نقش گرگي مهربان را بازي  و مادر بزغاله، خانه هستند، تصميم ميبيند پدر  كشد و وقتي مي مي

 رود تا به گرگ كمک كند. بيند كه در سرما و زیر برف ایستاده است، او مي كند. بزغاله هم خواب یک گرگ مهربان را مي

 

849 پیشيقصّه. نژاد، افسانه شعبان. هایفندقي: پا  شابک: خشتي. ص.16 .1396. لوپه تو: تهراننمیشي؟.پیشي!

9786008761259 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان هاي حيوانات، داستان داستان کلماتکلیدی:

كه او را به طرف بوي شود  ، گربه كوچولو با صداي دماغش بيدار مي«هاي فندقي قصه»در این داستان از مجموعه چکیده:

افتد؛  كند این بوي خوب باید بوي ماهي یا موش یا گوشت باشد، به راه مي كند. پيشي كوچولو كه فکر مي خوبي راهنمایي مي

شود تا  زند. پيشي جایي پنهان مي كند، زنبوري دماغش را نيش مي شود. وقتي پيشي گل را بو مي رو مي اما با یک گل روبه

اي نکرده  به و قرمزش را نبيند؛ اما در عوض گل خوشبویي را بو كرده است، كاري كه تا به حال هيچ گربهكس دماغ قلم هيچ

 است!
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 9786008761266 شابک: خشتي. ص.16 .1396. لوپه تو: تهرانقوقو.هایفندقي:قوقوليقصّه. نژاد، افسانه شعبان.850

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان هاي حيوانات، داستان داستان کلماتکلیدی:

كند كه صبح، وقتي آقاي خروس همه را  است و قصه غازي را روایت مي« هاي فندقي قصه»این داستان از مجموعه چکیده:

شود و به  روند ، بيدار مي ميخوابد و وقتي همه به خواب  كند تا به كارهایشان برسند، خواب است. غاز تا شب مي بيدار مي

دهد كه شکار جغد نشود. قورباغه نيز به غاز هشدار  بيند و به او هشدار مي افتد. آقاي موش غاز را مي دنبال غذا به راه مي

كند. ناگهان غاز، صداي جغد و روباه را  ها توجه نمي دهد كه مواظب روباه باشد؛ ولي غاز گرسنه است و به این حرف مي

 گيرد. اي مي كند و تصميم تازه اش فرار مي د كه خيلي نزدیک هستند. غاز به طرف النهشنو مي

 

851 نهتویباغچه.قصّه. نژاد، افسانه شعبان. نهتویباغ،  شابک: خشتي. ص.16 .1396. لوپه تو: تهرانهایفندقي:

9786008761273 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک داستان کلماتکلیدی:

است و داستان آن درباره یک گلِ سر است. گلِ سر، روي موهاي دخترک « هاي فندقي قصه»این كتاب از مجموعه چکیده:

شود و روي زمين  كند، از موهاي دخترک باز مي نشسته است. دخترک در حال بازي كردن است كه گل سر هم بازیگوشي مي

كس  گذرد و هيچ شود. چند ساعت مي رود و اصالً متوجه گلِ سرش نمي راي استراحت كردن به اتاق ميافتد. دخترک ب مي

كنند  كنند ؛ چون فکر مي ها قبول نمي خواهد كه او را با خود ببرند؛ اما آن آید. گلِ سر از پرنده و گربه مي سراغ گلِ سر نمي

 گردد. شود و دنبالش مي گلِ سرش ميها نباید جایي بروند. سرانجام دختر متوجه نبود  گل

 

852 پنجره.قصّه. نژاد، افسانه شعبان. عالمه یک فندقي:  شابک: خشتي. ص.16 .1396. لوپه تو: تهرانهای

9786008761280 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان هاي حيوانات، داستان داستان کلماتکلیدی:

اي را  رو است. او پنجره هاي ساختمان روبه پيشي كوچولو، زیر پل، كنار مادرش دراز كشيده است و چشمش به پنجرهچکیده:

كند كه كاش پسر یا دختر كوچولویي آنجا باشند و دلشان بخواهد كه با او بازي  بيند كه چراغش روشن است و آرزو مي مي

كند كه  بيند كه چراغش روشن است و آرزو مي پيشي كوچولو پنجره دیگري را ميشود.  كنند؛ اما بالفاصله چراغ خاموش مي

هایش بازي كند؛ اما چراغ آن پنجره هم  كاش پيرزن مهرباني آنجا بيدار باشد و بافتني ببافد و به او اجازه دهد كه با نخ

 بيند. كوچولو خواب خيلي خوب ميرود؛ ولي پيشي  شود و او به خواب مي هاي پيشي آرام بسته مي شود. چشم خاموش مي
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 رحلي. ص.32 .1395. نگار دانش: تهران. رضوان خرميان خوار.قصهباورنکردنيهنریپسرککتاب. جفرز، اليور.853

 9786003080829 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي آموزشي، خواندن مهارتهاي تخيلي،  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ها را بخورد! هنري هر نوع كتابي را  ها. او دوست دارد كتاب عاشق كتاب است؛ ولي نه مثل همه آدم« هِنري»چکیده:

گيرد تا جایي كه حتي از معلمش نيز  شود. او با خواندن هر كتاب چيزهاي زیادي یاد مي تر مي روز باهوش  خورد و روز به مي

كند كه مریض شده است. همه چيزهایي كه او  خورد و هنري احساس مي شود؛ اما بعد از مدتي اوضاع به هم مي تر مي باهوش

 شوند و... . یاد گرفته است، با هم قاطي مي

 

 9786002522009 شابک: وزیري. ص.80 .1396. آبرنگ: تهران.2المثلقصهضرب. كشفي، ليلي.854

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه المثل، كودک و نوجوان، داستان انواع ادبي، ضرب کلماتکلیدی:

هایي است كه مناسب درک و دریافت كودكان و نوجوانان بوده و به زبان امروزي و در  المثل این مجموعه شامل ضربچکیده:

در پس پرده، »، «كند سفر، خام را پخته مي»، «دو قورت و نيم» هاي المثل نهایت سادگي روایت شده است. در این كتاب ضرب

 و... آورده شده است.« ها پنهان است بسي حادثه

 

 9786002527820 شابک: وزیري. ص.80 .1396. آبرنگ: تهران.3المثلقصهضرب. توسليان، محمود.855

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، فرهنگ عامه المثل، داستان ضرب کلیدی:کلمات

 ها كه مناسب درک و دریافت كودكان و  المثل این كتاب تالش و پاسداشتي است براي بازآفریني برخي از ضربچکیده:

كه  المثل آمده است نوجوانان بوده كه به زبان امروزي و در نهایت سادگي روایت شده است. در این كتاب، داستان شش ضرب

« قوز باالي قوز»اشاره كرد. داستان « كالهي كه قاضي شد»و « قوز باالي قوز»، «دزد و كمانچه»توان به قصه  از آن جمله مي

رود؛ ولي داستان اینجا تمام  آید، قوزش از بين مي درباره مردي است كه قوزي بر پشت دارد و با ماجرایي كه برایش پيش مي

 شود و... . نمي

 

 ص.52 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانالسالم.علیهقصههایبهشتي:حضرتیوسف. ناصر  نادري،.856

 9789640808771 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات دیني، پيامبران، داستان كوتاه کلماتکلیدی:

 كند. داستان، حسادت برادران  رسد، بازگو مي حضرت یوسف را از تولد تا زماني كه به پيامبري مي كتاب داستانچکیده:

كند و گذشتي كه یوسف نسبت به برادران خود دارد. عزت نفس و ایمان یوسف در برابر زليخا، ملکه مصر،  یوسف را روایت مي

 از دیگر نکات اخالقي مطرح شده است.



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

287 

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانقصههایعامیانهبرایکودکان:روباهزرنگبادمقشنگ.. شعباني، اسداهلل.857

 9789640814253 شابک: خشتي. ص.24 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 فرهنگ عامه، افسانه، ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

پيرزن، كلبه دارد. روباه  اي از مزرعه، خاله رود تا غذایي پيدا كند. در گوشه دارد، به مزرعه ميروباهي كه دُم زیبایي چکیده:

شود و كاسه شيري كه آنجاست،  كند و وارد كلبه مي نزدیک كلبه پيرزن، سنگي قيمتي پيدا كرده و آن را زیر خاک پنهان مي

كند. روباه التماس  شود و دُم زیباي او را قيچي مي دیک ميكشد. پيرزن كه متوجه روباه شده است، آهسته به او نز سر مي

كند كه پيرزن ذُمش را پس بدهد. پيرزن فقط به یک شرط حاضر است دُم روباه را پس بدهد و آن شرط این است كه روباه  مي

 شيري را كه خورده است، برایش بياورد.

 

داشتهباشد.خانهخواستتمیزترینپیرزنيکهدلشميقصه. لطفي، شکور.858 را  .1395. شهر قلم: تهراندنیا

 9786003203211 شابک: خشتي. ص.16

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

تميز است و هميشه در حال نظافت؛ اما هر چه كند. او بسيار  این داستان پيرزني است كه در روستایي زندگي ميچکیده:

اش گرد و خاک هست. روزي پيرمردي در گذر از روستاي  كند، باز هم در خانه اش را آب و جارو مي كند و خانه تالش مي

 .كند تا بتواند تميزترین خانه روستا را داشته باشد شود و با دیدن غصه پيرزن، او را راهنمایي مي پيرزن، مهمان او مي

 

: تهران. مينا ماني قلم، جمال اكرمي رنگ.هایآبيهایمردمدنیا:زهرهوشنهاوافسانهقصه. خاویر  ینو، سوبر.859

 9789640725214 شابک: رحلي. ص.28 .1395. مبتکران

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 نوجوان ادبيات ملل، افسانه، كودک و کلماتکلیدی:

رود  است كه همراه مادرش به چشمه مي« زهره»داستان درباره مردم مراكش است و قهرمان آن دختري زیبا به نام چکیده:

رود. بعد از انتظاري طوالني، سرانجام  بيند كه با پدرش به دریا مي آورد. پدر زهره به سفر رفته است و زهره خواب مي و آب مي

 دهد. انگيز به او مي اي هيجان هدایایي كه براي دخترش آورده است، وعده گردد و همراه پدر باز مي

 

 .1395. مبتکران: تهران. مينا ماني قلم، جمال اكرمي هایمردمدنیا:شاهزادهبافنده.هاوافسانهقصه. ایسوال، نورا.860

 9789640725641 شابک: رحلي. ص.28

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمسوم، پایهتحصیلي:

 افسانه، فرهنگ عامه، ادبيات كودک و نوجوان کلماتکلیدی:

شود. پدر دختر به این دليل كه شاهزاده از خود درآمد مستقلي  اي عاشق دختر چوپاني مي در این داستان شاهزادهچکیده:

كند.  گيرد و با دختر او ازدواج مي بافندگي یاد ميكند. شاهزاده براي جلب رضایت پدر دختر،  ها مخالفت مي ندارد، با ازدواج آن

 دهد. شود؛ ولي هنري كه شاهزاده یاد گرفته است او را نجات مي دهد و شاهزاده دزدیده مي در ادامه اتفاقاتي رخ مي
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861 شپش.هایایرانيبرایبچهقصه. بيرجندي، سعيده. و دزد  خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایایراني:

 9786004740968 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 ها، ادبيات كالسيک، كودكان اقتباس کلماتکلیدی:

اقتباس شده « نامه مرزبان»است و از كتاب « هاي ایراني هاي ایراني براي بچه قصه»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

خواهد براي دزدي به قصر پادشاه برود. این موضوع ذهن دزد را مشغول كرده است  است كه مياست. این داستان درباره دزدي 

گوید و خيالش  خواهد آن را با كسي در ميان بگذارد؛ ولي هيچ دوستي ندارد. بنابراین، موضوع را به شپش مي و دلش مي

شود دزد  دهد كه باعث مي ستان اتفاقاتي رخ ميتواند حرف بزند و راز او را فاش كند. در ادامه دا راحت است كه شپش نمي

 «زبان! گویم؛ حتي به یک جانور كوچک بي كس نمي دیگر رازم را به هيچ»رسد كه:  دستگير شود. او به این نتيجه مي

 

 شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایایراني:گربهنادان.هایایرانيبرایبچهقصه. بيرجندي، سعيده.862

9786004740975 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها هاي حيوانات، اقتباس ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

« نامه مرزبان»است كه داستان آن از كتاب « هاي ایراني هاي ایراني براي بچه قصه»این كتاب جلد پنجم از مجموعه چکیده:

كنند. موش از ترس گربه، تصميم  اي الغر و ضعيف زندگي مي ر خانه پيرمردي، موشي چاق و گربهاقتباس شده است. د

آورد و در عوض گربه باید  گوید هر روز برایش غذا مي گيرد به او پيشنهادي بدهد و از شرش خالص شود. موش به گربه مي مي

شود. خروس، دوست  گذرد و گربه چاق و سرحال مي مي كند. روزها قول بدهد كه هيچ وقت او را شکار نکند. گربه قبول مي

 گري گربه را به موش بدگمان كند و... . خواهد با حيله گربه كه از دوستي موش و گربه ناراحت است، مي

 

863 موشباهوش.هایایرانيبرایبچهقصه. بيرجندي، سعيده. و مار  ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایایراني:

 9786004740852 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 ها، ادبيات كالسيک، كودكان اقتباس کلماتکلیدی:

اقتباس شده « نامه مرزبان»است و از كتاب « هاي ایراني هاي ایراني براي بچه قصه»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

اش  شود كه مار بزرگي النه كند، روزي متوجه مي و به راحتي و بدون مزاحم زندگي مياست. موشي كه در باغ بزرگي النه دارد 

كند كه النه دیگري براي  پرسد. مادر او را نصيحت مي رود و چاره كار را مي را اشغال كرده است. موش به سراغ مادرش مي

 گردد. اش بازمي كند و به خانه ر را نابود ميحلي پيدا كرده و ما رود، راه خودش پيدا كند؛ اما موش كه زیر بار زور نمي
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 .1396. مينوفر: مشهدخوار.هایایراني:ماهيباهوشومرغماهيهایایرانيبرایبچهقصه. بيرجندي، سعيده.864

 9786004740838 شابک: خشتي. ص.12

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات كالسيک، كودكانها،  اقتباس کلماتکلیدی:

است و بر اساس داستاني از كتاب « هاي ایراني هاي ایراني براي بچه قصه»هاي  این كتاب اولين جلد از مجموعه كتابچکیده:

شود ماهي  كند. او بسيار گرسنه است و موفق مي خوار كنار رودخانه زندگي مي نوشته شده است. مرغ ماهي« نامه مرزبان»

كند. ماهي كوچولو در حالي كه با خوشحالي از مرغ  خورد و او را رها مي هاي ماهي زیرک را مي اما فریب حرفكوچکي بگيرد؛ 

قبل از اینکه كاري انجام بدهي یا تصميمي بگيري، حسابي فکر »گوید:  كند و مي شود، او را نصيحت مي خوار دور مي ماهي

 «كن.

 

865 هدهدومردمهربان.بچههایایرانيبرایقصه. بيرجندي، سعيده.  ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایایراني:

 9786004740845 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 ها، ادبيات كالسيک، كودكان اقتباس کلماتکلیدی:

 « نامه مرزبان»است و از كتاب « ایرانيهاي  هاي ایراني براي بچه قصه»هاي  این كتاب جلد دوم از مجموعه كتابچکیده:

دهد؛ اما هدهدِ  داند، به او هشدار مي اقتباس شده است. هُدهُد جاي خطرناكي نشسته است. مردي كه زبان پرندگان را مي

كند. مرد  بيند و هدهد به اشتباهش اعتراف مي خورد. روز بعد، مرد، هدهد را در قفس مي مغرور مطمئن است كه گول نمي

 «توان جبران كرد. این را بدان كه هر اشتباهي را نمي»كند كه:  كند؛ اما به او گوشزد مي را آزاد مي هدهد

 

 ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانآهني.برفيوآدمبرفي:آدمهایآدمقصه. یوسفي، محمدرضا.866

 9789640813041 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان، داستان كوتاه داستان کلماتکلیدی:

اي را پشت  ها، آدم برفي ماجراي تازه است كه در هر یک از آن« هاي آدم برفي قصه»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

يند كه در حال عکس گرفتن از اوست. آدم برفي كه به شدت ب گذارد. در این داستان، آدم برفي یک آدم فضایي را مي سر مي

شود كه او فقط یک دختر كوچولو  افتد، متوجه مي گذارد؛ اما وقتي آدم فضایي در دریاچه یخي مي ترسيده است، پا به فرار مي

 رساند. اش مي كند و او را تا سفينه فضایي است. آدم برفي به دخترک كمک مي
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 ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانها.برفيوبچهبرفي:آدمهایآدمقصه. محمدرضایوسفي، .867

 9789640813065 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان، داستان كوتاه داستان کلماتکلیدی:

 است كه در آن آدم برفي باز هم یک « هاي آدم برفي قصه»هاي  هاي مجموعه كتاب داستاناین داستان یکي از چکیده:

هاي روستا در حال رفتن به  كند. كوه در حال ریزش است و بچه گذارد و به دیگران كمک مي ماجراي دیگر را پشت سر مي

ها با دیدن آدم برفي مدرسه را فراموش  . بچهدهد ها را نجات مي ایستد و آن ها مي برفي ميان كوه و بچه  مدرسه هستند. آدم

 شوند كه... . كنند و سرگرم بازي مي مي

 

آدمهایآدمقصه. یوسفي، محمدرضا.868  ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانبرفيوپرچم.برفي:

 9789640813492 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلیدی:کلمات

است كه براي كودكان سه تا هفت سال نوشته شده است. « برفي هاي آدم قصه»هاي  این داستان از مجموعه داستانچکیده:

هاي گرسنه به  گروند. او نگران است كه مبادا گر بيند كه به سمت قله كوه مي برفي كوهنوردهایي را مي در این قسمت، آدم

برفي به او كمک  كند و آدم رود. در راه یکي از كوهنوردها سقوط مي ها مي كوهنوردها حمله كنند، براي همين به دنبال آن

 كند و... . ها در قله نصب مي آیند، او پرچم آن كند و وقتي بقيه كوهنوردها از پا درمي مي

 

869 هایآدمقصه. یوسفي، محمدرضا. توپ.آدمبرفي:  ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانبرفيو

 9789640813072 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

اي  خرگوش مشغول بازي است كه ناگهان گرگ گرسنهخالي پيدا كرده و با سنجاب و راسو و  آدم برفي یک توپ خالچکیده:

گيرد. گرگ كه متوجه اشتباهش شده  شود و به خيال اینکه توپ یک تکه گوشت است، آن را به دندان مي ها نزدیک مي به آن

 شود؛ اما حاال آدم برفي و دوستانش چگونه با توپ بازي كنند؟ است، از آنجا دور مي

 

870 آدمهایآدمقصه. یوسفي، محمدرضا. روباه.برفي:  ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانبرفيو

 9789640813515 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

است كه براي كودكان سه تا هفت سال نوشته شده است. در « برفي آدم هاي قصه»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

بندد؛ ولي از  برد و زخمش را مي برفي روباه را به غاري مي بيند كه زخمي شده است. آدم برفي روباهي را مي این داستان آدم

 گذارد. برفي مي آدم رود و یک یادگاري براي برد. روباه كه حالش بهتر شده است، از آنجا مي خستگي خوابش مي
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 ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانبرفيوکوهنورد.برفي:آدمهایآدمقصه. یوسفي، محمدرضا.871

 9789640813508 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 كند كه آسيب دیده  است، آدم برفي به كوهنوردي كمک مي« هاي آدم برفي قصه»در این داستان كه از مجموعه چکیده:

آورد و او را به  است. كوهنورد زیر برف مانده و از هوش رفته است. آدم برفي با زحمت بسيار، كوهنورد را از زیر برف بيرون مي

 هاي این داستان است. رباني از آموزهرساند. كمک به دیگران و مه دوستانش مي

 

 ص.28 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانبرفيوکالهبوقي.برفي:آدمهایآدمقصه. یوسفي، محمدرضا.872

 9789640813522 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستان ادبيات كودكان، داستان كوتاه، کلماتکلیدی:

هاي دوستانش را  هاي یخ، مجسمه ، است. او از تکه«راسو»و « سنجاب»و « خرگوش»آدم برفي دلتنگ دوستانش، چکیده:

رو  گيرد به كوهنوردي برود و در آنجا با یک آدمک یخي روبه كند. او تصميم مي سازد؛ ولي باز هم احساس تنهایي مي مي

 برد و... . هاي پر از برف مي ده است. آدم برفي آدمک یخي را به كوهحال ش شود كه از گرما بي مي

 

873 الهيقصه. شيخي، مژگان. امتحان.هایتصویریاز سه ابراهیمو  خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:

 9786002518194 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

 كند. خداوند  ها گفتند، او سرگرم دارایي خود است و خدا را عبادت نمي حضرت ابراهيم بسيار ثروتمند بود. فرشتهچکیده:

به و پاک كند كه انساني بلندمرت آید و ثابت مي ها سربلند بيرون مي كند و او از آزمایش هاي گوناگون مي ابراهيم را آزمایش

 است.

 

 شابک: خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:اردشیروپسرش.هایتصویریازالهيقصه. شيخي، مژگان.874

9786002518200 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

كند؛ ولي اردشير از  پادشاه بزرگ و قدرتمندي است. همسرش با ریختن زهر در غذاي او قصد جانش را مي« اردشير»چکیده:

شود كه او باردار است و دلش  دهد. فردي كه مأمور كشتن زن است، متوجه مي این موضوع آگاه شده و دستور قتل زن را مي

 كس از وجودش باخبر نيست. كه هيچ آید، درحالي آید. چند ماه بعد نوزاد به دنيا مي به رحم مي
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875 الهيقصه. شيخي، مژگان. از آبحیات.هایتصویری و اسکندر  خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:

 9786002518163 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها اقتباسداستان كوتاه، ادبيات كودكان،  کلماتکلیدی:

 این داستان درباره اسکندر مقدوني است. پادشاهي كه بسياري از كشورها را فتح كرده است. روزي او در كتابي چکیده:

یابد. او تمام جهان را  اي به نام چشمه آب حيات وجود دارد كه هر كس از آن بخورد؛ زندگي جاوداني مي خواند كه چشمه مي

 كند. پيدا نمي گردد؛ ولي هرگز آن چشمه را مي

 

انگشترسلیمان.هایتصویریازالهيقصه. شيخي، مژگان.876  شابک: خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:

9786002518187 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، ادبيات كودكان كوتاه، اقتباس  داستان کلماتکلیدی:

ها همه جا  ن گيرند انگشتر حضرت سليمان را پيدا كرده و صاحب مقام و قدرت شوند. آ تصميم مي« عفان»و  «بُلقيا»چکیده:

كنند؛ ولي اژدهاي بزرگي نگهبان انگشتر است. پيام  شوند و سرانجام انگشتر را پيدا مي ها و دریاها رد مي گردند. از كوه را مي

 عت است.داستان این است كه ثروت و قدرت واقعي در قنا

 

877 الهيقصه. شيخي، مژگان. بهلولوبچههایتصویریاز  شابک: خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهرانها.نامه:

9786002518132 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

 ها كه به طرفش سنگ  دانایي بود كه از ترس حاكم خود را به دیوانگي زده بود. روزي از دست بچهمرد « بهلول»چکیده:

رود؛ ولي در  شود. بهلول تا پاي چوبه دار مي رود. آنجا به قتل متهم شده و به اعدام محکوم مي انداختند، به شهر دیگري مي مي

 یابد. آخرین لحظه نجات مي

 

 خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:پسرکودخترشاهپریان.هایتصویریازالهيقصه. شيخي، مژگان.878

 9786002518101 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

 ها، درباره دختر شاه  و دانشمندي است. راجا در یکي از كتاب كند. او پسر عاقل در هندوستان زندگي مي« راجا»چکیده:

شناسي بياموزد تا بتواند دختر شاه پریان را  كند كه باید هر چه بيشتر علم ستاره شود. او فکر مي خواند و عاشق مي پریان مي

كند. راجا تدبيري  قبول نمي كس را به شاگردي رود؛ ولي برزو هيچ پيدا كند. او به سراغ دانشمند بزرگي به نام برزو مي

 اندیشد و... . مي
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879 الهيقصه. شيخي، مژگان. از ميهایتصویری روباهيکه  خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهرانترسید.نامه:

 9786002518170 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها كودكان، اقتباسداستان كوتاه، ادبيات  کلماتکلیدی:

برد و  بيند. روباه گرسنه بدون فکر به طرف گوشت حمله مي روباهي كه به دنبال شکار است، تکه گوشت بزرگي را ميچکیده:

زند. صياد كه روباه را مرده  رسد. روباه خودش را به مردن مي افتد. روباه به فکر نجات است كه صياد از راه مي در دام مي

بُرد. روباه بيچاره كه یک گوش خود را از دست داده، به فکر فرار است كه مرد دیگري از راه  هاي او را مي ز گوشبيند، یکي ا مي

 رسد و... . مي

 

880 الهيقصه. شيخي، مژگان. مورچه.هایتصویریاز و زنبور  شابک: خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:

9786002518156 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس  داستان کلماتکلیدی:

رود و هرچه  رود و خوشحال و سرحال است كه هرجا دلش بخواهد، مي زنبور وزوزكنان از این طرف به آن طرف ميچکیده:

كند؛  گردد تا اینکه تکه گوشتي در قصابي پيدا مي ي ميا خورد. زنبور مغرور به دنبال غذاي چرب و خوشمزه دلش بخواهد، مي

 شود؛ اما ناگهان... . نشيند و مشغول خوردن مي روي آن مي

 

 شابک: خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:سفربههندوستان.هایتصویریازالهيقصه. شيخي، مژگان.881

9786002518125 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

رسد و نگاه عجيبي به او  ، مشغول صحبت با حضرت سليمان است كه ناگهان عزرائيل از راه مي«شبلي»جواني به نام چکیده:

خواهد كه او را به دورترین جایي كه  مان ميترسد كه عزرائيل جانش را بگيرد. بنابراین، از حضرت سلي اندازد. شبلي مي مي

 كند؛ اما... . ممکن است، بفرستد تا دست عزرائيل به او نرسد. حضرت سليمان همين كار را مي

 

882 الهيقصه. شيخي، مژگان. از تصویری نانوا.های و عارف  شابک: خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:

9786002518118 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

داند كه شبلي تمام ثروتش را در راه  ، عارف بزرگ، شنيده است. او مي«شبلي»هاي زیادي درباره  مرد نانوایي حرفچکیده:

وي نانوا، دیدن شبلي است تا اینکه روزي شبلي كه از راه دوري آمده و سر كند. تنها آرز خدا بخشيده و فقط خدا را عبادت مي

 رود و... . اي دارد، به نانوایي او مي و وضع ژوليده
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883 الهيقصه. شيخي، مژگان. از گربههایتصویری جورابنامه:  ص.16 .1396. قدیاني: تهرانهایچرمي.ایبا

 9786002518095 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

گوید  كند. شيخ براي اینکه خانه كثيف نشود، به خدمتکارش مي رفت و آمد مي« ابوالقاسم كُرَكاني»اي به خانه   گربهچکیده:

زند و هميشه منتظر  ر مؤدب است و هرگز بدون اجازه دست به غذا نميهاي چرمي درست كند. گربه بسيا براي گربه كفش

 گيرد. بيند هيچ گوشتي در دیگ نيست و گربه بيچاره را به باد كتک مي ماند. روزي خدمتکار مي غذایش مي

 

 خشتي. ص.16 .1396. قدیاني: تهراننامه:مردحریصوفرشتهمرگ.هایتصویریازالهيقصه. شيخي، مژگان.884

 9786002518149 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها داستان كوتاه، ادبيات كودكان، اقتباس کلماتکلیدی:

كند و نه به دیگران  ها استفاده مي مردي است كه تمام فکرش جمع كردن پول است. او نه خودش از پول« شعبان»چکیده:

هایي كه زیر خاک جمع كرده است، دست بزند.  كند و حاضر نيست به پول شعبان با بدبختي و فقر زندگي ميكند.  كمک مي

 رود. گيرد از ثروتش استفاده كند، فرشته مرگ به سراغش مي گذرد و باالخره روزي كه تصميم مي ها مي سال

 

885 سلطانزورگووسنجابکقصه. منش، ابوالفضل هادي.  ص.12 .1395. كتاب جمکران: قمباهوش.هایجنگل:

 9789649733883 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 بلوط بچيند؛ چون زیر آن تواند  سنجاب حسابي گرسنه است و نزدیک درختي پر از بلوط ایستاده است؛ اما نميچکیده:

اي  ها سراغ آن درخت بروند. سنجاب گرسنه نقشه آید سنجاب كند و اصالً خوشش نمي درخت، سلطان جنگل زندگي مي

كند كه سنجاب چطور  شود و تعجب مي شود. ناگهان شير بيدار مي رود و مشغول خوردن بلوط مي كشد و باالي درخت مي مي

تر است،  افتند تا از حيوانات جنگل بپرسند چه كسي قوي شير و سنجاب راه مي. جام دهد و...جرئت كرده است این كار را ان

 شود؟ شير یا سنجاب؟ آیا نقشه سنجاب عملي مي
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 خشتي. ص.12 .1395. كتاب جمکران: قمسيخرسيولباسزرد.هایجنگل:سيقصه. منش، ابوالفضل هادي.886

 9789649733890 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

هاي  پسندد و به حرف رود. او رنگ زرد را مي بچه خرس كوچولو، با مادرش براي خرید پارچه به مغازه مي« سي سي»چکیده:

سي با لباس جدیدش در جنگل  كند. چند روز بعد، سي ، هيچ توجهي نميها نيست گوید این رنگ مناسب خرس مادرش كه مي

رود  كند پنهان شود؛ اما هر جا مي سي سعي مي اي در دست دارد. سي بيند كه اسلحه كند كه ناگهان شکارچي را مي گردش مي

ند؛ چون او شکارچي نيست. ك شود؛ اما او خرس كوچولو را شکار نمي شکارچي نزدیک مي. آید و... شکارچي به همان سمت مي

 پس او كيست؟ و آن اسلحه چيست كه در دست دارد؟

 

887 غازیخوابالوقصه. منش، ابوالفضل هادي.  شابک: خشتي. ص.12 .1395. كتاب جمکران: قمشده.هایجنگل:

9789649733906 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان داستان ادبيات كودكان، کلماتکلیدی:

 هایش را  بازي كند؛ اما او خيلي خسته است و مرتب چشم« مخملي»و « پرسياه»با دوستانش، « غازي»قرار است چکیده:

كنند كه او مریض شده است،  رود، پرسياه و مخملي فکر مي مالد؛ چون دیشب دیر خوابيده است. وقتي غازي به خواب مي مي

پرد توي آب!؛  هاي كف رودخانه برایش بياورند تا بخورد و زود خوب شود. مخملي مي گيرند از جلبک همين تصميم ميبراي 

 شود؟ آیا كسي هست كه او را نجات دهد؟ تواند شنا كند. سرانجام مخملي چه مي اما او یک خرگوش است و نمي

 

قهرمانقصه. منش، ابوالفضل هادي.888  خشتي. ص.12 .1395. كتاب جمکران: قمکوچولوهایشجاع.هایجنگل:

 9789649733913 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، ادبيات كودكان هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

و ميمون از « فيلک»دربرگرفته است و هاي آتش، خانه سنجاب را  پيچد. شعله نشان در جنگل مي صداي فيل آتشچکیده:

دهد. از آن روز به بعد، فيلک و ميمون تصميم  نشان، خانواده سنجاب را از آتش نجات مي لرزند؛ اما فيل آتش ترس به خود مي

 نشان شوند. نشان شجاع باشند و وقتي بزرگ شدند، آتش گيرند كه مثل فيل آتش مي
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889 کيبیشترميهایقصه. منش، ابوالفضل هادي.  شابک: خشتي. ص.12 .1395. كتاب جمکران: قمپره؟.جنگل:

9789649733920 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي حيوانات، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند و  پرد. او هميشه از خودش تعریف مي بيشتر ميكند از همه حيوانات دنيا  ملخ مغروري است كه فکر مي« پابلند»چکیده:

روباه باهوش و زیرک، براي اینکه ملخ دست از غرورش بردارد، « قرمز دُم»شود.  هاي ناگهاني، باعث ترس حيوانات مي با پرش

او را در حال تمرین  رود و قرمز پيش از مسابقه نزد ملخ مي دهد. دُم اي ترتيب مي كشد و بين ملخ و قورباغه مسابقه اي مي نقشه

شود؛ اما روز  كند كه حسابي استراحت كند و خوب غذا بخورد؛ چون در هر صورت او برنده مي بيند. روباه به او توصيه مي مي

 دهد. مسابقه اتفاق دیگري رخ مي

 

 9786004740777 شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایخالهستاره:ابرمهربان.قصه. وحداني، آمنه.890

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

شوند و به هر جایي سر  است. در پایيز ابرها با باد همراه مي« هاي خاله ستاره قصه»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

كند. ابرها  رسند كه بر اثر خشکسالي از بين رفته است و دیگر كسي آنجا زندگي نمي ميزنند تا اینکه به سرزميني  مي

تر  داند كه هر چه بيشتر گریه كند كوچک كند. ابر مي ماند و گریه مي خواهند با باد به جاهاي دیگر بروند؛ ولي ابر بزرگ مي مي

بارد كه زمين پر از آب  روستا كاري انجام دهد. ابر آنقدر مي خواهد براي مردم رود؛ ولي دلش مي شود و در نهایت از بين مي مي

هاي  شود و گل ها پر از شکوفه مي گيرند؛ اما دیگر از ابر خبري نيست. در فصل بهار شاخه شود و درختان خشکيده جان مي مي

ست كه روستا را دوباره زنده كرده دانند كه ابري باراني بوده ا گردند. مردم مي رویند و مردم دوباره به روستا باز مي زیبا مي

 است.

 

891 ترسنداره.قصه. وحداني، آمنه. که تاریکي ستاره: خاله  شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهای

9786004740821 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 حيواناتهاي  هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ماند. روزي خرگوش كوچولو  روند، تنها مي خرگوش كوچولو خواهر و برادري ندارد و وقتي پدر و مادرش به مزرعه ميچکیده:

كند و...؛ اما  هاي كوچک را دنبال مي كند و قورباغه ها بازي مي گيرد از النه بيرون بياید و به گردش برود. او با پرنده تصميم مي

افتد. پدر و مادر خرگوش كوچولو هم هر چه  كند و در چاله بزرگي مي هد به خانه برگردد؛ راه را گم ميخوا زماني كه مي

 دهند كه دنبال خرگوشک بگردند. رسند و قول مي تاب از راه مي هاي شب كنند تا اینکه كرم گردند، او را پيدا نمي مي
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892 اخمو.قصه. وحداني، آمنه. خرس ستاره: خاله  شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهای

9786004740760 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

گویند كه كمي لبخند  ميشوند. پدر و مادرش به او  خرس كوچولو هميشه اخمالو است و همه با دیدن او ناراحت ميچکیده:

بيند  كنند. خرس كوچولو مي كند. برا ي همين حيوانات دیگر حتي به او سالم هم نمي بزند؛ اما خرس كوچولو اصالً گوش نمي

هایش را باز كند؛ چون  تواند اخم ها بازي كند؛ ولي نمي خواهد با آن خندند و دلش مي كه دوستانش خوشحال هستند و مي

رود و  تواند. خرس كوچولو از خانه بيرون مي كند؛ ولي نمي ایستد و سعي مي لي هستند. او جلوي آینه ميابروهایش این شک

 گيرد به دوستانش سالم كند؛ ولي... . تصميم مي

 

893 مادربزرگ.قصه. وحداني، آمنه. خونه ستاره: خاله  شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهای

9786004740937 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه  ادبيات كودكان، تعليم و تربيت، داستان کلماتکلیدی:

وقت كارهایش را انجام  كنند. او هيچ خواهد، پدر و مادرش فراهم مي كوچولو، دختر لوسي است كه هر چه مي« مریم»چکیده:

كنند تا اینکه پدر و مادر مریم به سفري  مریم را دوست ندارند و با او بازي نميها  دهد. بچه دهد و به دیگران دستور مي نمي

دهد، بدون اینکه از او خواهش  شود به خانه مادربزرگش برود. او به مادربزرگ هم دستور مي روند و مریم مجبور مي كاري مي

گوید هر  دهد و مي خانه را براي او توضيح ميگيرد آداب معاشرت را به مریم یاد بدهد و قوانين  كند. مادربزرگ تصميم مي

كنم استفاده كند؛  خواهد كه كاري بکند، باید از كلمه خواهش مي كسي باید كارهایش را خودش انجام دهد و اگر از كسي مي

 اما مریم دوست ندارد این كارها را انجام دهد.

 

894 دوستي.قصه. وحداني، آمنه. دشت ستاره: خاله  شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهای

9786004740791 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ببر به خوبي و پشت و  است، شير با حيوانات دیگري مثل خرگوش و آهو و الک« دوستي»در دشتي كه نامش دشت چکیده:

ها همه با هم مهربان هستند و طبق قانون دشت، هيچ حيواني نباید حيوانات دیگر را شکار كند.  كنند. آن خوشي زندگي مي

آید و  خوار است تا اینکه گرگ بدجنسي به دشت مي كنند؛ حتي شير هم ميوه ها تغذیه مي همه حيوانات از گياهان و ميوه

گوید هر روز برایش یکي از حيوانات را به عنوان غذا  كند او را فریب دهد. گرگ به شير مي رود و سعي مي سراغ شير مي

روند و از او راهنمایي  پشت پير مي ها نزد الک رسد. آن برد؛ چراكه او سلطان دشت است. خبر به حيوانات دشت دوستي مي مي

 خواهند. مي
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 9786004740944 شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدتنها.هایخالهستاره:قایققصه. وحداني، آمنه.895

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي تخيلي، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها را فقط براي  ن از آ مردم شهري كه زورگو و ستمگر هستند، پرندگان را آزار و اذیت كرده و هر روز تعداد زیاديچکیده:

ماند. وقتي مردم ماجرا را  روند و فقط یک پروانه باقي مي ها از شهر مي كنند تا اینکه روزي تمام پرنده تفریح كردن شکار مي

شود و  هاي زیبا در شهر به رنگ سياه و سفيد تبدیل مي كنند. صبح روز بعد تمام رنگ فهمند، پروانه را در قفس زنداني مي  مي

گيرند كاري  شوند و تصميم مي ند، متوجه اشتباه خود مي ا ماند. مردم كه بسيار تعجب كرده ط پروانه زنداني رنگي باقي ميفق

 ها بازگردند. كنند تا همه پرنده

 

 9786004740746 شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایخالهستاره:گلمغرور.قصه. وحداني، آمنه.896

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي ادبيات كودكان، ارزش کلماتکلیدی:

شود. گل رز بسيار مغرور است و  هاي رنگارنگ كه پر از زنبور و پروانه است، گل رُز زیبایي باز مي در باغي پر از گلچکیده:

دهد روي او سایه بيندازد. گل رز  كند؛ حتي به درخت اجازه نمي كند از همه بهتر و زیباتر است. او با همه بدرفتاري مي فکر مي

رود. باغبان كه گل رز را این طور پژمرده  شود و از بين مي هایش زرد مي رسد كه برگ ماند و روزي مي با این رفتارها تنها مي

شوند و به  م غرور و خودخواهي آشنا مياندازد. كودكان در این داستان با مفاهي آورد و بيرون مي بيند، او را از باغچه درمي مي

 برند. نتایج آن پي مي

 

 خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایخالهستاره:لنگهکفشيدربیاباننعمتاست.قصه. وحداني، آمنه.897

 9786004740913 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كودكان، داستانادبيات  کلماتکلیدی:

 ، توضيح داده «لنگه كفش در بيابان نعمت است»المثل  ، ضرب«هاي خاله ستاره قصه»در جلد دهم از مجموعه چکیده:

اي نشسته بودند و با هم صحبت  كرد، یک جفت كفش كهنه، زیر بوته شود. در بياباني كه كمتر كسي از آنجا عبور مي مي

ها پاره بود و  گفتند. یک شب آرزو كردند كه دوباره پاي كسي را بپوشانند؛ اما یکي از لنگه ذشته ميكردند و از خاطرات گ مي

ها ر ا دزدید. حاال لنگه دیگرِ كفش تنها بود و از  خورد تا اینکه روزي شغالي یکي از لنگه لنگه دیگر به تنهایي به درد كسي نمي

 ه باید روزگار بگذراند.دانست چگون ترسيد و نمي بيابان ساكت و سرد مي
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 شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدهایخالهستاره:مامانمامان،منگمشدم!.قصه. وحداني، آمنه.898

9786004740753 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 شود كه نامش را  اي مي كند. او صاحب بچه اي است كه با حيوانات دیگر در مزرعه زندگي مي گربه« ملوس خانم»چکیده:

جا همراه مادرش است. روزي  آبي همه آبي را دوست دارند و چشم خانم و چشم گذارد. همه حيوانات، ملوس مي« آبي چشم»

آبي  ند تا او به مزرعه دیگري برود و پدربزرگ و مادربزرگ را ببيند. چشمجا بما خواهد كه همان آبي مي خانم از چشم ملوس

گيرد  رود و تصميم مي اش سر مي شود و حوصله آبي خسته مي شود؛ اما بعد از مدتي چشم خانم راهي مي كند و ملوس قبول مي

 او هم به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ برود.

 

899 قصه. وحداني، آمنه. خاله مهربان.های مورچه  شابک: خشتي. ص.12 .1396. مينوفر: مشهدستاره:

9786004740739 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي هاي حيوانات، ادبيات كودكان، ارزش داستان کلماتکلیدی:

است. او دوستان زیادي دارد. آقاي كند و به مهرباني معروف  مورچه با اینکه خيلي كوچک است، به همه كمک ميچکیده:

افتد. همه  بارد و مورچه در گِل و الي گير مي روزي باران شدیدي مي. سوسک، كرم كوچولو، خانم كفشدوزک، هزار پا و...

توانند مورچه را نجات دهند. در این داستان كودكان با مفاهيم كمک به  دهند و با كمک هم مي حشرات دست به دست هم مي

 شوند. و مهرباني آشنا ميدیگران 

 

900 آقایهندوانه.هایخواندنيقصهقصه. كلهر، فریبا.  .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایشنیدني:

 9789640814390 شابک: خشتي. ص.16

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستانادبيات كودكان، داستان كودک،  کلماتکلیدی:

شود. بنابراین،  كند خودش را به ماشين برساند؛ اما موفق نمي افتد. او سعي مي اي از پشت ماشين به زمين مي هندوانهچکیده:

خواهد؛ ولي پولي ندارد. به  شود و دلش عينک مي فروشي رد مي ها را نگاه كند. او از كنار مغازه عينک گيرد مغازه تصميم مي

خرد.  خرد. در مغازه بعدي او در برابر قاچ دیگري از خودش، لباس مي در مقابل یک قاچ از خودش، عينک را مي همين علت،

 تواند بستني بخورد؟ خواهد؛ ولي فقط یک قاچ از هندوانه باقي مانده است. آیا او مي حاال او دلش بستني مي. در مغازه بعدي...
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901 بچهزمین.خواندنيقصههایقصه. رحماندوست، مصطفي. . مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایشنیدني:

 9789640814307 شابک: خشتي. ص.16 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 سمت باال برود و سرش را از خاک بيرون كند؛ اما جوانه كوچک دلش گوید به  اش مي دانه در دل خاک به جوانهچکیده:

دهد كه بيرون از خاک، نور، گرما، آب و نسيم هست و او  جا بماند. دانه براي فرزندش، جوانه، توضيح مي خواهد همان مي

دارد و او مواظبش است. جوانه ، قرار «زمين»شود كه در آغوش مادرش،  هاي دیگر بازي كند. جوانه متوجه مي تواند با جوانه مي

 شود. اي زیبا مي برد و زیر نور خورشيد تبدیل به بوته با اطمينان سر از خاک بيرون مي

 

 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایشنیدني:پستهخندان.هایخواندنيقصهقصه. جعفري، الله.902

 9789640814338 شابک: خشتي. ص.16

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كس او  جاست و هيچ گذرد؛ اما پسته همان ها مي اي افتاده است. ساعت اند و او تنها در گوشه همه دوستان پسته رفتهچکیده:

ها  افتد تا به خانه آن شود و... پسته دنبال دخترک به راه مي وارد مغازه ميبيند تا اینکه دختر كوچولویي با مادرش  را نمي

شود و همگي شب چله خوبي رو  ماند. او با پدر دختر كوچولو وارد خانه شده و به دوستانش ملحق مي رسد؛ اما پشت در مي مي

 گذارند. پشت سر مي

 

903 هایخواندنيقصهقصه. كلهر، فریبا. . مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانسوار.پیرزندوچرخههایشنیدني:

 9789640814321 شابک: خشتي. ص.16 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

شود. چند دقيقه  گيرد و خودش سوار مي را مياش  سواري است كه گربه دوچرخه این داستان درباره دختر دوچرخهچکیده:

حاال االغي سوار . گيرد و... گيرد و چند دقيقه بعد یک سگ دوچرخه را از پسرک مي بعد، پسري دوچرخه را از گربه مي

كه گيرد و به صاحب اصلي آن  كند. پيرزن با ترفندي دوچرخه را از االغ مي بيند و سوارش مي دوچرخه است. او پيرزني را مي

 كند به دوچرخه دختر نزدیک شود. كس جرئت نمي دهد؛ چون دخترک نوه اوست. از آن به بعد هيچ دخترک باشد، پس مي
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904 قصهقصه. حسن حسيني، محمد. خواندني باهای دوست شنیدني: دوستشیرین!.های مؤسسه : تهراننمک،

 9789640814451 شابک: خشتي. ص.16 .1396. فرهنگي مدرسه برهان

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند كه از آن یکي بهتر است تا اینکه خانم خانه، نمک را  كنند؛ چون هر كدام فکر مي شکر و نمک با هم بحث ميچکیده:

كند تا پنير را در آن نگه دارد. بعد از چند روز شکر كه دلش براي نمک تنگ شده است،  درست ميدارد و با آن آب نمک  برمي

اند، سر صبحانه،  هاي شور و شيرین تبدیل شده نمک و شکر كه حاال هر دو به مزه. كند و... كوچولو را شيرین مي« امير»چاي 

 بگویند.هاي زیادي دارند كه به هم  ها حرف بينند. آن یکدیگر را مي

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانپاییني.باالیيوسرهایشنیدني:سرهایخواندنيقصهقصه. رضا شمس، محمد.905

 9789640814314 شابک: خشتي. ص.16 .1396. برهان

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 كودکهاي تخيلي، داستان  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كنند و...  كشند و به آسمان نگاه مي ها هميشه زیر آفتاب دراز مي با هم دوست هستند. آن« سرباالیي»و « سرپایيني»چکیده:

رود، با خوشحالي  شود. او وقتي از سرپایيني پایين مي آید و حسابي خسته مي تا اینکه روزي یک نفر از سرباالیي، باال مي

شود و مرتب آن را  حال مي سرپایيني از این تعریف خيلي خوش. تر از باال رفتن است و... ر راحتگوید كه پایين آمدن چقد مي

شوند. حاال چه اتفاقي  كنند و از هم جدا مي ها با هم قهر مي گيرد كه آن قدر كار باال مي كشد و باالخره آن به رخ سرباالیي مي

 شوند؟ وست ميدهد؟ آیا سرباالیي و سرپایيني دوباره با هم د رخ مي

 

 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایشنیدني:فیلبرقي.هایخواندنيقصهقصه. طاقدیس، سوسن.906

 9789640814291 شابک: خشتي. ص.16

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

داند كيست و كارش  گيرد؛ اما جاروبرقي نمي اي شده است. او كنار وسایل دیگر قرار مي جاروبرقي به تازگي وارد خانهچکیده:

كنند كه او یک  ها فکر مي كنند. آن ها، تلویزیون و گلدان او را مسخره مي شناسد. مبل، بالشتک كس او را نمي چيست. آنجا هيچ

ها و... در  بلعد، مبل، تلویزیون، بالشتک چيز را مي زنند، ناگهان جاروبرقي همه را به برق مي فيل است. وقتي سيم جاروبرقي

 برد؟ شود. آیا جاروبرقي به هویت خود پي مي خانه وارد مي موقع خانم صاحب همين
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. فرهنگي مدرسه برهانمؤسسه : تهرانها.هایشنیدني:مادرپروانههایخواندنيقصهقصه. لرستاني آشنا، فریبرز.907

 9789640814383 شابک: خشتي. ص.16 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ، «خوبدوست خيلي خيلي »، شامل یازده داستان كوتاه است. «موچولو هاي كوچولو قصه»این كتاب از مجموعه چکیده:

، دختر «ها مادرِ پروانه»هاست. قهرمان داستانِ  نام بعضي از این داستان« مهمان»و « پشت بام»، «آینه»، «ها مادرِ پروانه»

شود. پروانه روي  شود. او دوست دارد آن را بگيرد؛ اما مادرش مانع این كار مي اي وارد اتاقشان مي كوچولویي است كه پروانه

نوازي، نگهداري از حيوانات و  كند چقدر مادرش زیبا شده است. نماز خواندن، مهمان و دخترک فکر مينشيند  روسري مادر مي

 هاست. هاي این داستان هاي كودكانه از دیگر موضوع شيطنت

 

 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانپله.هایشنیدني:نردبانهزارهایخواندنيقصهقصه. كلهر، فریبا.908

 9789640814284 شابک: خشتي. ص.16

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان داستان کلماتکلیدی:

 سازد، ده پله دارد و خيلي  گيرد یک نردبان بسازد. نردباني كه او مي پسري كه نجاري یاد گرفته است، تصميم ميچکیده:

سازد، آن نردبان را آقاي نقاش  خرد. پسرک نردباني با یازده پله مي پسندد و آن را مي همسایه، نردبان را ميمحکم است. خانم 

گيرد نردباني با هزار  فروشد. سرانجام پسرک تصميم مي سازد و آن را هم مي خرد. پسرک نردبان دیگري با دوازده پله مي مي

 خورد؟ شود؛ اما این نردبان به درد چه كسي مي هزار پله ساخته مي ها كار سخت، نردبان پله درست كند. بعد از مدت

 

 9786008341154 شابک: وزیري. ص.146 .1396. پيام بهاران: تهران. مرضيه تركمان هایطالیي.قصه. -.909

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان داستانادبيات كودک و نوجوان،  کلماتکلیدی:

ها  است كه حاوي شش داستان است. نام این داستان« هاي طالیي قصه»هاي سه جلدي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

در پایان «. دو بز مغرور»و « شير و موش»، «لک و روباه لک»، «اسب و شير»، «قوش و بلبل»، «روباه و بز»به این ترتيب است: 

تواند شکار كند. او با مکر  درباره شيري است كه پير شده و دیگر نمي« شير و اسب»هر داستان نتيجه آن آمده است. داستان 

شود و درس  خورد؛ اما اسب زیرک از حيله شير آگاه مي ها را مي كشد و آن و حيله هر روز یکي از حيوانات را به النه خود مي

 دهد. خوبي به او مي
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910 خالهقصه. شعباني، اسداهلل. . مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانقلقليخیليزبلي.هایعامیانهبرایکودکان:

 9789640814215 شابک: خشتي. ص.24 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، شعر، افسانه کلماتکلیدی:

 پيرزن در جنگل با  دخترش برود؛ ولي براي این كار باید از جنگل عبور كند. خالهگيرد به خانه  پيرزن تصميم ميچکیده:

خورم، نه گوشت دارم نه جون  من به چه دردت مي»گوید:  خواهد او را بخورد. پيرزن مي شود كه مي رو مي گرگ گرسنه روبه

دهد؛  ب گرگ را فریب داده و به راهش ادامه ميو به این ترتي...« رم به خونه دخترم  دارم، یه پوست و استخوان دارم، دارم مي

گوید. سرانجام  ها هم مي هایي را كه به گرگ گفته است، به آن بيند و همان حرف تر، پلنگ و شير را هم مي طرف اما كمي آن

يرزن باید به رسد كه پ كند. باالخره روزي فرا مي ماند و استراحت مي رسد و یک هفته آنجا مي پيرزن به خانه دخترش مي خاله

 خانه خودش برگردد؛ اما با شير و پلنگ و گرگ چه كند؟

 

911 قصهبازرگانوطوطي.قصه. شعباني، اسداهلل. . مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایعامیانهبرایکودکان:

 9789640814246 شابک: خشتي. ص.24 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 ششم سوم، چهارم، پنجم،پایهتحصیلي:

 ها، حکایت ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

خواهد  گيرد به هندوستان سفر كند. طوطي از بازرگان مي آوازي در قفس دارد، تصميم مي بازرگاني كه طوطي خوشچکیده:

هاي آزاد  ا به طوطياش ر ها را برایش بياورد. وقتي بازرگان پيام طوطي هاي آزاد هند برساند و جواب آن كه پيامش را به طوطي

ميرد. بازرگان اندوهگين از كاري كه كرده است، به سرزمينش  افتد و مي ها از باالي درخت به زمين مي دهد، یکي از آن مي

 شود. افتد كه باعث تعجب بسيار زیاد بازرگان مي كند. ناگهان اتفاقي مي خود بازگو مي گردد و ماجرا را براي طوطي بازمي

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایعامیانهبرایکودکان:گليکوچولویهبرگهلو.قصه. شعباني، اسداهلل.912

 9789640814239 شابک: خشتي. ص.24 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، فرهنگ عامه کلماتکلیدی:

 كند تا  است كه مادرش سخت كار مي« گُلي»ارائه شده است، درباره دختركي به نام این داستان كه به زبان شعر چکیده:

كن و  خواندن را دوست ندارد و مداد و پاک  التحریر تهيه كند و گلي بتواند درس بخواند؛ اما گلي درس براي دخترش لوازم

تراشد و... تا اینکه روز امتحان  ، مدادش را مرتب ميكند ها را لگد مي اندازد و آن هایش زیر پا مي بازي مدادتراشش را مثل اسباب

كنند. در همين موقع  كنش هم از او فرار مي تواند جواب دهد و مداد و پاک رسد. گلي هيچ كدام از سواالت را نمي از راه مي

 شود. گلي با فریادي از خواب بيدار مي
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مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانمننصفشمالتو.نصفشمالهایعامیانهبرایکودکان:قصه. شعباني، اسداهلل.913

 9789640814222 شابک: خشتي. ص.24 .1396. برهان

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، فرهنگ عامه، افسانه کلماتکلیدی:

 زاغي  دهد. خاله زاغي نشان مي دانه را به خالهداند آن دانه چيست،  كند و چون نمي اي پيدا مي آقاي گنجشک دانهچکیده:

است و مراحل تبدیل پنبه به پارچه و درنهایت لباس را براي گنجشک توضيح   دهد كه آن، دانه پنبه براي او توضيح مي

قول دهد تا آن را بکارد و  كار مي دهد. آقاي گنجشک كه هميشه آرزوي یک پيراهن را داشته است، دانه را به عمو دانه مي

كند تا گنجشک  داستان ادامه پيدا مي. رود تا پنبه را بزند و... زن مي دهد كه نصفش را به او بدهد، سپس نزد عمو پنبه مي

 شود. صاحب یک پيراهن مي

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانتار.وخارگنجشکهایعامیانهبرایکودکان:یکبوتهقصه. شعباني، اسداهلل.914

 9789640814260 شابک: خشتي. ص.24 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، فرهنگ عامه، افسانه کلماتکلیدی:

 گذارد و  اي مي خواهد با آن النه بسازد. گنجشک بوته خار را گوشه كند و مي گنجشکِ تنها، بوته خاري پيدا ميچکیده:

بيند پيرزن بوته خار را در تنورش انداخته است. گنجشک كه عصباني شده است،  گردد، مي وقتي بر ميرود تا آب بخورد.  مي

برد؛ ولي چوپان بدون اینکه به گنجشک  ها را براي چوپان مي كند. او نان دارد و پرواز مي هاي پيرزن را برمي اي از نان دسته

دهد. گنجشک كه حاال خيلي عصباني شده است، یکي  م به گنجشک نمياي ه خورد و لقمه ها را با شير مي توجه كند، همه نان

رسد كه جشن عروسي برپاست، بابادرویش براي پسرش  اي مي برد تا به دهکده دارد و با خود مي از گوسفندان او را برمي

 دانيد علت ناراحتي او چيست؟ عروسي گرفته است؛ اما خيلي ناراحت است. شما مي

 

 رقعي. ص.60 .1396. پيدایش: تهرانبغل.بههایقانونجنگل:ببربنگالوکانگورویبچهقصه. الدین جمالاكرمي، .915

 9786002964847 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان انواع ادبي، طنز، داستان کلماتکلیدی:

چهار داستان طنز است كه قهرمانان آن حيوانات هستند. ببر بنگال و كانگوروي بچه به بغل، تمساح این كتاب شامل چکیده:

هاست.  هاي خاله كرگدن و عمو زرافه و االغ و انجمن حمایت از حيوانات، نام این داستان كن، بچه زبله و مرغ دندان پاک

برد؛ اما در راه  اش را براي گردش به پارک وحش مي است كه بچهداستان ببر بنگال و كانگوروي بچه به بغل، درباره كانگورویي 

 تواند ببر را فریب دهد و از دستش فرار كند. شود. كانگورو با هوشياري مي گرفتار ببر بنگال مي
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916 تیغقصه. الدین اكرمي، جمال.  ص.60 .1396. پيدایش: تهرانتیغووتمثالمبارکشیرخان.هایقانونجنگل:

 9786002964854 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان انواع ادبي، طنز، داستان کلماتکلیدی:

 ، «جيرجيرو و قورقوري»، «اش تيغو و كار و كاسبي تيغ»كتاب سه قصه طنز دارد كه درباره حيوانات جنگل است. چکیده:

گوش »ها نتيجه اخالقي آن آمده است. قصه  هاست. در پایان هر یک از داستان نام این داستان« سنگ گُنده قلبي و گوش»

دهد و مار به جاي جبران محبت خرگوش، قصد  ، داستان خرگوش مهرباني است كه ماري را نجات مي«قلبي و سنگ گُنده

 یابد. اي زیركانه، خرگوش نجات مي نقشهآید و با اجراي  دارد او را بخورد؛ اما كالغ به كمک خرگوش مي

 

917 دمقصه. الدین اكرمي، جمال. ننههایقانونجنگل: و  شابک: رقعي. ص.60 .1396. پيدایش: تهرانکالغه.دراز

9786002964878 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستان هاي حيوانات، انواع ادبي، طنز، داستان کلماتکلیدی:

 ها در پایان آن آمده است. داستان  كتاب دربردارنده چهار داستان طنز است و نتيجه اخالقي هر یک از داستانچکیده:

است. در این روایت، كالغ به آساني فریب روباه را « روباه و كالغ»اي از همان داستان  ، روایت تازه«دراز و ننه كالغه دُم»

كند تا پنير را از چنگ كالغ درآورد  دارد. روباه با هزار ترفند و حيله تمام تالش خود را مي ركي پنير را نگه ميخورد و با زی نمي

خواهد گولت بزند، دليلي ندارد  وقتي فهميدي یکي مي»شود. در نتيجه اخالقي این داستان آمده است:  و سرانجام موفق مي

 «كمکش كني تا كاله سرت بگذارد.

 

 شابک: رقعي. ص.60 .1396. پيدایش: تهرانهایقانونجنگل:شیرخانوخورشتکلم.قصه. الدین اكرمي، جمال.918

9786002964861 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان انواع ادبي، طنز، داستان کلماتکلیدی:

 كنند.  داستان طنز است كه قهرمانان آن حيواناتي هستند كه در جنگل زندگي مياین كتاب حاوي چهار چکیده:

، نام این «نامه قانون جنگل  آیين»و « خان و تنبيه غيبي فيل»، «شيرخان و خورشت كلم»، «خرسه و نامه ملکه زنبورها خاله»

خورد و  در روایت اول، شير خرگوش را ميبا دو روایت بازگو شده است. « شيرخان و خورشت كلم»چهار داستان است. داستان 

هاي  نویس تواند شير را فریب دهد و فرار كند كه به نظر نویسنده، زیاد هم معتبر نيست و قصه در روایت دوم، خرگوش مي

 اند!!! آن را سر هم كرده« تر انجمن حمایت از حيوانات ضعيف»طرفدار 
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 رقعي. ص.60 .1396. پيدایش: تهرانخانوخالهکرگدن.ویالیفیلهایقانونجنگل:قصه. الدین اكرمي، جمال.919

 9786002964885 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان انواع ادبي، طنز، داستان کلماتکلیدی:

خان و خاله  ویالي فيل»، «ها كلفتک خارپشتک و دُم»، «درازها دُمدرازها و  لنگ»هاي  این كتاب چهار داستان به نامچکیده:

، خارپشت خياط «ها خارپشتک و دُم كلفتک»اند. در داستان  است كه به طنز نوشته شده« شيرخان و ببر تاسماني»و « كرگدن

تواند اعتراض  . خارپشت نميدهد خواهد كه برایش كارهایي انجام دهد و هيچ دستمزدي به او نمي است و روباه مرتب از او مي

كند و جلوي زورگویي  كند. سرانجام خارپشت راهي پيدا مي داند و او را تهدید مي ها را مي كند، چون روباه روش شکار خارپشت

 گيرد. روباه را مي

 

 ص.22 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایکوچولوموچولو:بابادربارانآمد.قصه. ماهوتي، مهري.920

 9789640814130 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كودک ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ، «كدو تنبل»، دربردارنده هشت داستان كوتاه است. «هاي كوچولو موچولو قصه»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

، در شبي باراني، «بابا در باران آمد»هاست. در داستان  نام برخي از این داستان« بابا در باران آمد»و « فيل»، «آمدباران »

هاي  گذارد، كفش آورد و در جاكفشي مي هاي خيسش را درمي آید. او كفش ، منتظر آمدن باباست. بابا در باران مي«بالش»

بوسد و بابا استراحت  گذارد، بالش صورت بابا را مي كشد و سرش را روي بالش مي ميكشند. بابا دراز  دیگر خودشان را كنار مي

 كند. مي

 

 خشتي. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایکوچولوموچولو:سوسکي.قصه. ماهوتي، مهري.921

 9789640814154 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي كوتاه، ادبيات كودكان، داستان داستان کلماتکلیدی:

كدو »، «تيغي جوجه»است و هشت داستان كوتاه دارد. « موچولو هاي كوچولو قصه»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

محيط زیست، شادي هاست. كمک كردن به دیگران، حفظ  نام برخي از این داستان« سوسکي»و « نردبان درختي»، «تنبل

، درباره خانم «سوسکي»هاست. داستان  كردن، تالش و كوشش براي رسيدن به هدف، از جمله مفاهيم موضوعي این داستان

ها با كمک  رود و آن خواهد. او به سراغ دوستانش، قيچي و سوزن و قرقره مي سوسکي است كه براي رفتن به عروسي، لباس مي

 دوزند. هم پيراهني زیبا براي او مي
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922 بزغاله.قصه. ماهوتي، مهري. شاخ موچولو:  ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایکوچولو

 9789640814147 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 داستان كودک، ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

، «دو همسایه»، «مع گمشده مع»، «مداد غمگين»، نُه داستان دارد. «موچولو هاي كوچولو قصه»این كتاب از مجموعه چکیده:

اي كه شاخ ندارد، از گوساله  ، بزغاله«شاخ بزغاله»هاست. در داستان  نام برخي از این داستان« شاخ بزغاله»و « فرفره بازي»

خواهد دو تا شاخ  رود و از درخت مي ند. بزغاله كنار رودخانه ميك هایش را به او بدهد؛ اما گوساله قبول نمي خواهد كه شاخ مي

بيند كه با او  اي را مي كند و بزغاله گذارد و به آب نگاه مي ها را روي سرش مي كند، بزغاله شاخ به او بدهد. درخت قبول مي

 آورد! زند. بزغاله از تعجب دو تا شاخ درمي حرف مي

 

923 غولبیچاره.هایقصه. ماهوتي، مهري. موچولو:  ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانکوچولو

 9789640814178 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي كوتاه، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ، «رودخانه برفي»است و هشت داستان كوتاه دارد. « موچولو كوچولوهاي  قصه»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

خواهد  غولي است كه مي درباره بچه« غول بيچاره»هاست. داستان  نام برخي از این داستان« غول بيچاره»و « فرشته»، «گنج»

كوبد. دروازه هم لگد  ازه را به هم ميغول كه عصباني شده است، درِ درو تواند از دروازه عبور كند. بچه اش برود؛ اما نمي به خانه

 گيرد و... . اش مي سوزد و گریه كند، موش دلش براي او مي غولِ گریه مي زند. وقتي بچه محکمي به او مي

 

 رقعي. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایکوچولوموچولو:فوتمکن.قصه. ماهوتي، مهري.924

 9789640814192 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، داستان كودک، جنگ کلماتکلیدی:

ها به این ترتيب  ، حاوي نُه داستان است. نام برخي از این داستان«موچولو هاي كوچولو قصه»این كتاب از مجموعه چکیده:

خواهد به جشن  ، درباره بادكنک سفيدي است كه مي«فوتم كن»ن داستا«. فوتم كن»و « بارطال»، «توت»، «بازي بازي»است: 

تر  خواهد بزرگ دمد؛ ولي بادكنک مي خواهد درون او فوت كند تا بزرگ شود. باد مقداري در شکم بادكنک مي برود. او از باد مي

داند چه كار باید بکند تا  د ميتركد؛ اما با خواهد كه بيشتر فوتش كند و ... سرانجام بادكنک مي شود، براي همين از باد مي

 بادكنک را به جشن برساند.
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قرمزی.قصه. ماهوتي، مهري.925  خشتي. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایکوچولوموچولو:

 9789640814185 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستان كودک، داستانادبيات كودكان،  کلماتکلیدی:

 ، «توپ پرتغالي»است و هشت داستان كوتاه دارد. « موچولو هاي كوچولو قصه»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

درباره رنگ « قرمزي»هاست. داستان  نام بعضي از این داستان« قرمزي»و « شاه قوقولي»، «سيب مهربان»، «قابلمه خوشحال»

كند كه كجا باید باشد؟ روبان دور سبزه باشد یا ماهي داخل تُنگ؛ اما  چرخد و فکر مي سين مي دور سفره هفت قرمز است. او

 كند. مرغ را قرمز مي گردد. قرمزي هم سرتاپاي تخم شود و دنبال رنگ قرمز مي مرغي وارد سفره مي در همين وقت، تخم

 

 ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانقورقوری.هایکوچولوموچولو:کیفقصه. ماهوتي، مهري.926

 9789640814161 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودكان، داستان كودک، داستان کلماتکلیدی:

 ، «مسابقه»، «ابر بازیگوش»كوتاه است. ، شامل هشت داستان «موچولو هاي كوچولو قصه»این كتاب از مجموعه چکیده:

، درباره كيفي است كه گوشه كالس «كيف قورقوري»هاست. داستان  ، نام برخي از این داستان«منو بتراش»و « روبان قرمزي»

خواهد  شنود؛ قور... قور... ! كيف مي دهد كه ناگهان صدایي از شکمش مي هاي خانم معلم گوش مي نشسته است و به حرف

شوند. خانم معلم ابتدا  زنان زیر ميزها پنهان مي ها جيغ پرد. بچه كند؛ ولي قورباغه كوچولویي از دهانش بيرون ميصحبت 

 دهد. كند؛ سپس درباره زندگي قورباغه توضيح مي ها را آرام مي بچه

 

 خشتي. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایکوچولوموچولو:گردالي.قصه. ماهوتي، مهري.927

 9789640814123 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي كوتاه، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 نان »، «پروانه»، «برفي دانه»است و هشت داستان كوتاه دارد. « موچولو هاي كوچولو قصه»این كتاب از مجموعه چکیده:

روند.  درباره چهار خط است كه با هم به گردش مي« گردالي»هاست. داستان  ، نام برخي از این داستان«گردالي»و « سنگک

تواند باشد.  گوید كه آن دایره قرمز چه چيزي مي زند و مي ها حدسي مي رسند. هر كدام از آن ها به یک گردالي قرمز مي آن

زند كه یک توپ باشد و چهارمي...؛  د یک گلوله كاموایي است، سومي حدس ميگوی كند سيب است، دیگري مي یکي فکر مي

 كنيد این گردالي چيست؟ كنند. شما فکر مي اما همگي اشتباه مي
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 ص.146 .1396. قدیاني: تهرانداستانخردساالنه.50هایگوگولي:هایگوگوليبرایبچهقصه. جعفري، الله.928

 9786002514950 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

افتد روایت  ها از زبان حيوانات هستند و اتفاقاتي را كه برایشان مي این كتاب داراي پنجاه داستان كوتاه است. داستانچکیده:

اند. بعضي از عناوین  هایي از آن قرار گرفته تصاویر در گوشهكنند. قسمت بيشتري از هر صفحۀ كتاب سفيد است و  مي

ها، من و  ها عبارتند از: عنکبوت سوتي، شلوار بزغاله، طوطي و دیو، درخت باسواد، سوسک حمام، دماغ خنک، كِرم داستان

 فيلم.

 

 ص.160 .1396. آبشن: تهران. مهران محبوبي، جالل چاوشي زاهد هایجهان.هایمحبوببچهقصه. مييپ، مينگ.929

 9786008116073 شابک: وزیري.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 از ها  است. این قصه« هاي جهان هاي محبوب بچه قصه»هاي  این كتاب جلد اول از مجموعه دو جلدي كتابچکیده:

كننده است، نکات اخالقي نيز  اند. هر قصه در حالي كه سرگرم هاي آسيا و آفریقا انتخاب شده ترین قصه ترین و اصيل كهن

هاي  هاي سرزمين هند، ژاپن، كُره، چين و آفریقاست. شایان ذكر است كه قصه هاي این كتاب گلچيني از قصه دربردارد. داستان

 و سرزمين هندوستان آورده شده است.« رهتنت پنجه»سرزمين هند در دو بخش 

 

 ص.160 .1396. آبشن: تهران. مهران محبوبي، جالل چاوشي زاهد هایجهان.هایمحبوببچهقصه. مييپ، مينگ.930

 9786008116080 شابک: وزیري.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

ها حاصل  است. این قصه« هاي جهان هاي محبوب بچه قصه»هاي  كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه دو جلدي كتابچکیده:

اند.  آموزي خود را حفظ كرده هاي كهن و گوناگون در طي قرون بسيار است كه همچنان اصالت و نکته خرد و حکمت ملت

هایي كه  موش» ، «پشت و غازها الک»هایي از سرزمين هند، آفریقا، چين، كُره و ژاپن است.  اب شامل قصههاي این كت داستان

 هایي است كه از سرزمين هند آورده شده است. نام بعضي از داستان« خري كه مغز نداشت»و « آهن خوردند
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931 استادمطهری.. ناصر  نادري،.  شابک: وزیري. ص.24 .1396. مدرسه برهانمؤسسه فرهنگي : تهرانقطرهودریا:

9789640814031 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه ها، كودک و نوجوان، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

 را شرح « مرتضي مطهري»است كه با دو داستان كوتاه، زندگي « قطره و دریا»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

وجوگري داشت. از این رو، در  متولد شد. او در كودكي روح جست« فریمان»، در روستاي 1299دهد. مرتضي در زمستان  مي

ري مقدمات علوم دیني به حوزه علميه مشهد رفت. در سال ، براي یادگي«محمدعلي»آغاز نوجواني، همراه برادر بزرگش، 

 11گيري انقالب تالش كردند. او شب شنبه،  پاي شکل ، مطهري و دوستانش، موسسه حسنيه ارشاد را ساختند و پابه1346

 به شهادت رسيد. 1358اردیبهشت 

 

 وزیري. ص.24 .1396. فرهنگي مدرسه برهانمؤسسه : تهرانقطرهودریا:پروفسورحسابي.. رضا بایرامي، محمد.932

 9789640814048 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، دانشمندان ایراني، كودک و نوجوان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

 را شرح « حسابي»است كه در دو داستان كوتاه، زندگي پروفسور « قطره و دریا»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

رفت و « سوربن»به دنيا آمد. او در جواني به دانشگاه « الدوله قوام»، در حوالي بازارچه 1281دهد. محمود روز چهارم اسفند  مي

مالقات كرد. محمود با این دیدار، به این نتيجه رسيد كه فيزیک « فابري»ر هاي مختلف تحصيل كرد؛ سپس با پرفسو در رشته

به رحمت ایزدي  1371محمود حسابي به عنوان مرد علمي جهان شناخته شد و در سال  1368هدف غایي اوست. در سال 

 پيوست.

 

933 تختي.. بشيري، بهناز. دریا: و  شابک: وزیري. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانقطره

9789640814116 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، ورزش، ادبيات نوجوانان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

 ابرهاي »هاي  ، در دو داستان كوتاه، با نام«غالمرضا تختي»، زندگي «قطره و دریا»در این كتاب از مجموعه چکیده:

شود. او پسري  متولد مي 1309اي مذهبي در شهریور  شود. غالمرضا تختي در خانواده روایت مي« جهان پهلوان»و « رنگ قرمز

یابد. از آن به بعد،  به مقام قهرماني كشتي ایران دست مي 1329ال هاي بسيار در س مهربان و با گذشت است و پس از تالش

 بندد. دیده از جهان فرو مي 1346شود. او در سال  كند تا اینکه قهرمان المپيک مي آوري تختي ادامه پيدا مي مدال
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 شابک: خشتي. ص.44 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانقطرهودریا:سلمانفارسي.. فتاحي، حسين.934

9789640812068 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي ها، پيامبران، اسالم، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

 كند كه در دو بخش بيان شده است. در بخش اول، روزبه  را روایت مي« سلمان فارسي»نویسنده داستان زندگي چکیده:

كند. راهب با فرارسيدن مرگش، روزبه را به دنبال پيدا كردن آخرین  فارسي(، نزد راهب مسيحي پيري زندگي مي)سلمان 

گوید. بخش دوم درباره كودكي و جواني سلمان است و اینکه  فرستد و سه نشانه از پيامبر اكرم )ص( را به او مي پيامبر خدا مي

 آید. مسيحيت درميگذارد و به دین  چگونه دین زرتشت را كنار مي

 

 وزیري. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهراناکبرصنعتي.قطرهودریا:علي. رضا یوسفي، محمد.935

 9789640814062 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 نوجوانهاي كوتاه، كودک و  ها، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

 در قالب دو داستان كوتاه « اكبر صنعتي علي»است، زندگي « قطره و دریا»هاي  در این كتاب كه از مجموعه كتابچکیده:

ماهگي پدرش را از دست داد و مادرش او  كرمان به دنيا آمد. او در شش« كرون»در روستاي « اكبر علي»شرح داده شده است. 

« زاده صنعتي»خانه  علي را تأمين كند، او را به یتيم هاي محمد توانست هزینه كه دیگر نمي را به سختي بزرگ كرد؛ اما هنگاهي

سازي روي آورد. او موفق شد هنر  خانه به مدرسه راه یافت و به نقاشي و مجسمه اكبر با كمک مسئوالن یتيم فرستاد. علي

 ر بياورد و مردم را با آن آشنا كند.نقاشي را كه اغلب مخصوص طبقه مرفه و روشنفکر بود، به كوچه و بازا

 

 وزیري. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانخان.قطرهودریا:میرزاکوچک. حسين فردي، امير.936

 9789640814055 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 تاریخي، تاریخ ایرانهاي  ها، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

 و « قله پر از برف»هاي  است و در قالب دو داستان كوتاه، به نام« قطره و دریا»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

معروف به « خان جنگلي ميرزا كوچک»دهد.  خان، را شرح مي ، ميرزا كوچک«بن ميرزابزرگ یونس»، زندگي «سردار جنگل»

اي داشت. او براي  رشت متولد شد. در روزگار او، ایران اوضاع آشفته« استادسراي»، در محله 1259، در سال «سردار جنگل»

در اثر سرما و  1300ها جنگيد. ميرزا در سال  آزادي و استقالل ایران، مبارزه با روس را شروع كرد و در ادامه با انگليسي

 خستگي در كوهستان جان باخت.
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937 و. شمس، محمدرضا. نیما.قطره  شابک: وزیري. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهراندریا:

9789640814079 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، شاعران نامه هاي كوتاه، سرگذشت داستان کلماتکلیدی:

 در قالب دو داستان كوتاه، با « نيمایوشيج»زندگي است، « قطره و دریا»هاي  در این كتاب كه از مجموعه كتابچکیده:

در  1276متخلص به نيمایوشيج در سال « علي نوري»ارائه شده است. « كماندار برگزیده»و « فرزند كوهستان»هاي  نام

 كند. نيما پدر شعر نو در ایران است. سالگي اولين شعر بلندش را چاپ مي 23در  1299شود. او در سال  متولد مي« یوش»

 

938  ص.24 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. غالمرضا امامي قندیلکوچک.. كنفاني، غسان.

 9786000104443 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

تقدیم كرده « لميس»اش  ، است كه این داستان را به خواهرزاده«غسّان كنفاني»نویسنده داستان، شهيد فلسطيني، چکیده:

است كه بنا به وصيت  اش، دخترش رود و تنها بازمانده هاست. اميرِ دادگر شهر از دنيا مي است و لميس رمزي از عشق او به بچه

اي زندگي كند؛ ولي این كار محال است.  پدر یا باید خورشيد را به قصر بياورد یا باید بقيه عمرش را در صندوق چوبي دربسته

 گذارد. آورد و تاج را بر سر مي شود و خورشيد را به قصر مي در طول داستان دختر متوجه منظور پدرش مي

 

 9786006768571 شابک: وزیري. ص.32 .1395. انتخاب روز: قم. پریسا بهنيا کادوهایتولد.. استوارت، پوول.939

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اند؛ اما  دانند در چه روزي متولد شده ها نمي است. هيچ كدام از آن تيغي این داستان روایت دوستي خرگوش و جوجهچکیده:

كند كه فردا در كنار هم جشن بگيرند. آن شب تا  تيغي پيشنهاد مي دوست دارند جشن تولد بگيرند. به همين دليل، جوجه

بان فارسي ــ انگليسي تهيه داستان به دو ز. اي به یکدیگر بدهند و... كنند كه چه هدیه تيغي و خرگوش فکر مي صبح، جوجه

 شده است.

 

اسرارغروب.. لوثانو، پيالر/ رودریگث، آلخاندرو.940 . هوپا: تهران. كژوان آبهشت کارآگاهکرگدندرباغوحشمرموز:

 9786008655701 شابک: رقعي. ص.56 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، طنز، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

بيند یک كرگدن خانم در حوض گِل او  آمدگویي است كه مي مشغول آماده شدن براي روز خوش« كارآگاه كرگدن»چکیده:

خورد. كارآگاه حسابي گيج شده است  زند و بدون اجازه، از غذاي آقاي كرگدن مي خوابيده است. خانم كرگدن مرتب حرف مي

بينند، هر كدام  ها را با هم مي افتد و حيواناتي كه آن داند چه اتفاقي افتاده است. خانم كرگدن به دنبال كارآگاه راه مي و نمي

 گویند و... . چيزي مي
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. كژوان آبهشت کارآگاهکرگدندرباغوحشمرموز:درجستجویطوطيپلیسه.. لوثانو، پيالر/ رودریگث، آلخاندرو.941

 9786008655718 شابک: رقعي. ص.56 .1396. هوپا: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، طنز، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 و  «كارآگاه كرگدن»دهد كه  هاي مرموزي رخ مي دردسري باشد، اتفاق در باغ وحش كه باید جاي آرام و بيچکیده:

چيز سر  چيز به هم ریخته است و هيچ شود كه همه كنند. كارآگاه متوجه مي ها رسيدگي مي ، به آن«طوطي پليسه»دستيارش، 

 بر اینها، سه روز است كه از طوطي پليسه خبري نيست. یعني چه اتفاقي رخ داده است؟ جایش نيست. عالوه

 

942 . لوثانو، پيالر/ رودریگث، آلخاندرو. رازاستخرسرخ.کارآگاه : تهران. كژوان آبهشت کرگدندرباغوحشمرموز:

 9786008655688 شابک: رقعي. ص.52 .1396. هوپا

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، ادبيات ملل، كودكان داستان کلماتکلیدی:

رنگي را در  كننده قرمز كند، مسموم شده است. یک نفر ماده پاک مي در باغ وحش، استخري كه دلفين در آن زندگيچکیده:

با تحقيق و بررسي « طوطي پليسه»همراه دستيارش، « كارآگاه كرگدن»استخر ریخته كه تمام بدن دلفين را زخم كرده است. 

 دارند. كنند و پرده از راز آن برمي و با بازجویي از حيوانات، معما را حل مي

 

943 غریبهعجیبوغریب.. لوثانو، پيالر/ رودریگث، آلخاندرو. باغوحشمرموز: . كژوان آبهشت کارآگاهکرگدندر

 9786008655695 شابک: رقعي. ص.56 .1396. هوپا: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 حيواناتهاي  ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

دهد و كارآگاه  كند. در این باغ وحش هميشه ماجراهاي مرموزي رخ مي در باغ وحش زندگي مي« كارآگاه كرگدن»چکیده:

كند. او این بار به دنبال موجودي عجيب و غریب  شود و معما را حل مي دست به كار مي« طوطي پليسه»به همراه دستيارش 

حيواني است كه كارآگاه قصد دارد آن را بيابد. آشنایي با این حيوان از اهداف این « پالتيپوس»است كه نامي عجيب دارد. 

 داستان است.

 

ماجرایشيواوایقُلدر.. لوثانو، پيالر/ رودریگث، آلخاندرو.944 . كژوان آبهشت کارآگاهکرگدندرباغوحشمرموز:

 9786008655725 شابک: رقعي. ص.56 .1396. هوپا: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، طنز، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

هاي باغ وحش سر دربياورد. بعد  و حدیث  ها و حرف پچ كند تا از پچ را مأمور مي« طوطي پليسه»، «كارآگاه كرگدن»چکیده:

داند و  گوید؛ اما كارآگاه معني این كلمه را نمي رسد و چيزهایي درباره كلمه اضطراب مي ها انتظار، طوطي از راه مي از ساعت

 گيرد خودش ماجرا را پيگيري كند. برد. كارآگاه كرگدن تصميم مي طوطي هم از خستگي خوابش مي
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945 معمایپنگوئن. لوثانو، پيالر/ رودریگث، آلخاندرو. . كژوان آبهشت گمشده.کارآگاهکرگدندرباغوحشمرموز:

 9786008655671 شابک: رقعي. ص.56 .1396. هوپا: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودكان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها به سراغ دوستان پنگوئن  كنند. آنپنگوئن تحقيق  باید درباره گم شدن بچه« طوطي پليسه»و « كارآگاه كرگدن»چکیده:

بار از  روند؛ ولي دوستان پنگوئن هيچ خبري از او ندارند. كارآگاه كرگدن خودش وارد عمل شده و براي اولين كوچولو مي

ریزد. آیا كرگدن موفق  چيز را به هم مي كند و همه شود. راه رفتن یک كرگدن در شهر غوغایي به پا مي وحش خارج مي باغ

 شود پنگوئن را پيدا كند؟  مي

 

946  خشتي. ص.48 .1396. گيسا: تهران. راد آزاده شکوري کتابکوچکازغازواردک:جشنترسوناک.. هيلز، تد.

 9786008024323 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

دهد. اردک و  توضيحاتي مي« هالوین»، درباره جشن «اردک»و « غاز»نویسنده در این داستان، با خلق دو شخصيت چکیده:

كند. غاز كه  یا همان هالوین، از غاز سوال مي« ترسوناک»غاز در حال تماشاي غروب خورشيد هستند كه اردک درباره جشن 

« در این روز باید به شکل دیگري دربيایم.»گوید:  كند. اردک مي ه ميداند، با تعجب اردک را نگا چيزي درباره این روز نمي

 حال غاز باید براي جشن ترسوناک آماده شود؛ ولي او خودش را به چه شکلي درآورد؟

 

 ص.304 .1396. پيدایش: تهران. برسنگ طاهر جام بلند.پيجورابهایخواندني:پيکالسیک. ليندگرن، آسترید.947

 9786002965455 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، ادبيات نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 پي  وقتي خيلي كوچک بود، مادرش را از دست داد. پدرش هم دریانورد بود و در دریا ناپدید شد؛ اما پي« پي پي»چکیده:

هاي طال  كه هدیه پدرش بود و یک چمدان پر از سکه« نيلسن»گردد. او با یک ميمون به نام آقاي  برميمطمئن بود كه روزي 

اش خریده بود، ساكن شد و فوري یک اسب براي  اي كه پدرش براي روزهاي پيري از كشتي پدرش پياده شد و در خانه قدیمي

 كند. هایي زندگي ميساله است كه به تن 9خودش خرید. این كتاب ماجراهاي این دختر 
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948 پس. كول، براک. پرماجرا.کندو:  شابک: رقعي. ص.40 .1396. انتشارات بورس: تهران. پور علي اسماعيل انداز

9786007872307 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 داستان كوتاهادبيات ملل، كودک و نوجوان، اقتصاد،  کلماتکلیدی:

كاري دیگران  هاي اشتباه و فریب آموزد كه مراقب مشاوره دهد. خواننده مي انداز صحيح را آموزش مي این داستان، پسچکیده:

آورد. قهرمانان داستان  انداز به خانه مي خرد و آن را به عنوان پس انداز باشد. پدر خانواده یک جوجه بوقلمون مي در موضوع پس

كنند تصميم خود را اصالح  رسند؛ اما تالش مي دهد، به نتيجه دلخواه نمي اري از بوقلمون و اتفاقاتي كه رخ ميبه علت نگهد

آید، به بهترین نحو  مي كرده و انتخاب بهتري را جایگزین انتخاب پيشين خود كنند. در پایان داستان نيز از موقعيتي كه پيش

 كنند. یل مياستفاده كرده و آن را به یک فرصت جدید تبد

 

 9786003203365 شابک: خشتي. ص.22 .1395. شهر قلم: تهرانکوتيکوتوله:آشخاله.. نيا، شکوه  قاسم.949

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه  هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

خواهد به سر  مي« كوتوله كوتي»گيرد آش بپزد. او از  كند، تصميم مي او زندگي مي پيرزن كه غول قدكوتوله با خالهچکیده:

كوتوله  كند. كوتي پيرزن را عصباني مي گردد و خاله كوتوله به جاي سبزي آش با علف برمي كوچه برود و سبزي بخرد. كوتي

 دهد. به تالش خود ادامه ميشود و  پيرزن نااميد نمي تواند هيچ كاري را درست انجام دهد؛ اما خاله نمي

 

 9786003203372 شابک: خشتي. ص.22 .1395. شهر قلم: تهرانکوتيکوتوله:خانهخاله.. نيا، شکوه  قاسم.950

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 كند. او براي پيدا كردن غذایي خوشمزه به راه  ها فرق مي غول كوچولویي است كه با بقيه غول« كوتولهكوتي »چکیده:

خواهد به دیدن دخترش برود. براي همين خانه را به كوتي كوتوله  پيرزن مي رسد. خاله مي« پيرزن خاله»افتد و به خانه  مي

 ه خوبي از خانه مراقبت كند؟تواند ب كوتوله مي  شود. آیا كوتي سپارد و راهي مي مي

 

 9786003203396 شابک: خشتي. ص.22 .1395. شهر قلم: تهرانکوتيکوتوله:غولخاله.. نيا، شکوه  قاسم.951

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ها او را  خورد، به همين دليل بقيه غول كند كه گوشت آدم نمي اي زندگي مي ها، غول قدكوتوله غولدر سرزمين چکیده:

ها برود و هر طور شده یک آدم را بخورد. او در شهر  گيرد كه به شهر آدم كنند. یک روز غول قد كوتوله تصميم مي مسخره مي

 خورد؟ چه كسي را مي
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 9786003203358 شابک: خشتي. ص.22 .1395. شهر قلم: تهرانکوتوله:نقشهخاله.کوتي. نيا، شکوه  قاسم.952

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند، دلتنگ مادرش  پيرزن زندگي مي خاله، غول قدكوتاه كه پيش «كوتوله كوتي»در داستان این كتاب، از مجموعه چکیده:

پيرزن با طرح  تواند، چراكه باید یک آدم را براي مادرش سوغاتي ببرد. خاله خواهد به دیدنش برود؛ اما نمي شود و دلش مي مي

 رساند. كوتوله را به آرزویش مي اي زیركانه، كوتي نقشه

 

 9786003203389 شابک: خشتي. ص.22 .1395. شهر قلم: تهرانکوتيکوتوله:همسایهخاله.. نيا، شکوه  قاسم.953

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه  هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 كوتوله  كوتيبرنجي است، از  پيرزن كه در حال پختن نان ، خاله«كوتوله كوتي»در داستان این كتاب از مجموعه چکیده:

دهد؛ اما او با  كوتوله همه كارها را درست به همان شکلي كه شنيده است، انجام مي خواهد كه به خانه همسایه برود. كوتي مي

كوتوله باید از  پيرزن به خاطر رفتار كوتي شود!!! حاال خاله پيرزن مي گردد و باعث تعجب خاله سر و صورتي خونين به خانه بازمي

 دلجویي كند و... . آقاي همسایه

 

 ص.32 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. پرست نورا حق کوچولویگمشده.. هاگتن، گریس.954

 9786000104702 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 هایي كه جغد كوچولو  كند با نشانه كند. سنجاب سعي مي افتد و مادرش را گم مي جغد كوچولو از النه پایين ميچکیده:

برد كه مادر او نيست.  شناسد و هر بار جغد را پيش حيواني مي دهد، مادر او را پيدا كند؛ اما سنجاب مادر جغد را نمي مي

 كند؛ ولي دوباره... را پيدا ميجغد با كمک قورباغه مادرش  سرانجام بچه

 

955 کوچولو.. مایو، مارگارت. ببری  شابک: خشتي كوچک. ص.12 .1395. نشر به: تهران. مهشيد مجتهدزاده گربه

9789640224403 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  هاي حيوانات، داستان داستان کلماتکلیدی:

پرسد  خواست هر چه زودتر بزرگ شود. به همين دليل از حيوانات بزرگي مثل اسب و گاو مي گربه كوچولو دلش ميچکیده:

شود.  دهد؛ ولي بزرگ نمي گویند، انجام مي اند. گربه كوچولو تمام كارهایي را كه اسب و گاو مي كه چگونه آنقدر بزرگ شده

 سد كه براي بزرگ شدن چه كاري باید انجام دهد.پر رود و از مي سرانجام نزد جغد دانا مي
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 9786008347828 شابک: بياضي. ص.40 .1396. پرتقال: تهران. رضي هيرمندي گربهرادیدند.. ونتسل، برندن.956

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 حيواناتهاي  هاي تخيلي، كودكان، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شناسند؛ ولي هر كدام از  ها گربه را مي بينند. همه آن گربه در حال راه رفتن است. سگ، موش، ماهي و... گربه را ميچکیده:

كند كه زاویه دید افراد  بينند. در صورتي كه گربه همان گربه است. نویسنده این نکته را بيان مي ها گربه را متفاوت مي آن

 متفاوت است.

 

957  شابک: خشتي. ص.36 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. سحر ترهنده گرسنه.. ساليناس، ورونيکا.

9789643189617 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي، داستان كوتاه ادبيات ملل، ارزش کلماتکلیدی:

غذاهاي خوشمزه است و دوست دارد تمام غذایش را به تنهایي بخورد؛ اردک كوچولو به شدت گرسنه است. او عاشق چکیده:

ها  خواهند كه غذایش را با آن ها از او مي روند. مورچه هاي فسقلي از سر و صورتش باال مي شود كه مورچه اما ناگهان متوجه مي

ن است. ضمن آنکه تصاویر كتاب تبيين بخشش از اهداف این داستا. قسمت كند؛ ولي اردک تمایلي به این كار ندارد و...

 ها را شناسایي كنند. هاي اصلي داستان است كه كودكان باید آن دهنده شخصيت نشان

 

958 ناقال.. دانلدسون، جوليا. موش و  شابک: رحلي. ص.33 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري گروفالو

9786004620413 

 آموز دانشمخاطب:

 سومدوم، پایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 گيرد به گردش برود. روباه و جغد و مار هر كدام  كند، تصميم مي موش كوچولو كه در جنگلي تودرتو زندگي ميچکیده:

دهد تا اینکه با  به راه خود ادامه مي كند و خواهند او را بخورند؛ اما موش با ترفندي هوشمندانه، هر سه نفر را گمراه مي مي

كند تا با انتخاب بهترین  ترسد؛ اما تالش مي شود. موش كوچولو با اینکه خيلي مي رو مي هيوالیي عجيب و وحشتناک روبه

 تصميم، خود را از شّر هيوال نجات دهد.

 

 9786003532991 شابک: رقعي. ص.64 .1396. افق: تهران:بیز...بیز...بیزینس.5+1گروه. زاده، فرهاد حسن.959

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي هاي بلند، كودک و نوجوان، داستان داستان کلماتکلیدی:

 گيرند جوجه بخرند و بزرگ  ها تصميم مي فروشد. آن شنوند یک نفر جوجه مي ها مشغول بازي هستند كه مي بچهچکیده:

ها نگهداري كنند و هر كدام به چيزهایي  خواهند در اتاق سرایداري از جوجه ها مي با این كار بيزینس راه بياندازند. بچه كنند و

 كنند و... . توانند بخرند، فکر مي كه مي
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 9786003532960 شابک: رقعي. ص.72 .1396. افق: تهران:جشنتولدپُردردسر.5+1گروه. زاده، فرهاد حسن.960

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، كودک و نوجوان، طنز داستان کلماتکلیدی:

 خورد و آینه ماشين كَنده  ها مي به یکي از ماشين« عباس چاقالو»ها در پاركينگ مشغول بازي هستند كه  بچهچکیده:

ها جمع  شود، بچه شوند. وقتي باالخره صداي آژیر ماشين قطع مي مياي مخفي  ترسند و هر كدام در گوشه شود. همه مي مي

 رسد و... . اي پيدا كنند كه روشنک، دختر صاحب ماشين، از راه مي شوند تا راه چاره مي

 

 9786003532984 شابک: رقعي. ص.64 .1396. افق: تهرانبااجازه!....:جنازه5+1گروه. زاده، فرهاد حسن.961

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، كودک و نوجوان، طنز داستان کلماتکلیدی:

رویي  دهد كه دیشب، ساختمان روبه با كاغذي كه روي تابلوي اعالنات مي چسباند، به همه خبر مي« قاليچي»آقاي چکیده:

دزد « فشاركي»كنند آقاي  ها فکر مي خواهند دزد را پيدا كنند. بچه ها از ماجرا خبر دارند و مي دزد آمده است؛ ولي همه بچه

 گيرند. است؛ به همين علت او و رفت و آمدهایش را زیر نظر مي

 

962 . زاده، فرهاد حسن. کرد.5+1گروه پیدا را خودش که مردی  شابک: رقعي. ص.72 .1396. افق: تهران:

9786003532977 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، كودک و نوجوان، طنز داستان کلماتکلیدی:

ها در  كند. بچه ها را بيرون مي آن« قاليچي»بازي كنند؛ ولي آقاي « دزد و پليس»خواهند داخل پاركينگ  ها مي بچهچکیده:

شوند و فکر  ها دور مرد جمع مي رود. بچه ع از هوش ميبينند. آن مرد همان موق خيابان مشغول بازي هستند كه مردي را مي

 كنند او مرده است كه ناگهان... . مي

 

963 سینما.گوزنشاخدار:. تي موریس، ریچارد.  شابک: رحلي. ص.43 .1396. پرتقال: تهران. پور نگار عباس ستاره

9786004621427 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، ادبيات كودكان هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

خواهد  كند. او مي دار ساخته شود. در اولين برداشت، گوزن خودش را معرفي مي قرار است فيلمي درباره گوزن شاخچکیده:

ها سُم دارند و در جنگل  د؛ چون آنتوانند فضانورد شون ها نمي فضانورد شود؛ اما كارگردان مخالف است و معتقد است كه گوزن

شود كه دلش  در برداشت سوم سر و كله زرافه پيدا مي. رسد و... كنند. در دومين برداشت، مادربزرگ گوزن از راه مي زندگي مي

فضا دار كه حاضر نيست دست از رویاهایش بردارد، به  سرانجام با همکاري همه حيوانات، گوزن شاخ. خواهد دكتر شود و... مي

 رود. مي
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964 کن!.. مایر ، جسي كالوس. باز را کتاب این  شابک: رحلي. ص.34 .1396. پرتقال: تهران. ميترا جهرمي لطفا

9786008347422 

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، خواندن، رنگ کلماتکلیدی:

انگيز. وقتي  برند، به ماجراهاي جالب و هيجان هاي رنگي مي دنياي آدمها ما را به  دوست دارید كتاب بخوانيد؟ كتابچکیده:

ها به اضافه  هاي جذاب؟ تمام این داشتني؟ عکس هاي دوست بينيد؟ یک قصه؟ شخصيت كنيد چه مي یک كتاب را باز مي

كتاب دیگر. حاال شما یک  كنيد. بعد یکي دیگر و دوباره یک اتفاقات دیگر. این كتاب را كه باز كنيد یک كتاب دیگر پيدا مي

 عالمه كتاب دارید.

 

965 نبرید!.. پارزلي، اليز. مدرسه به تمساح  شابک: رحلي. ص.38 .1396. پرتقال: تهران. فرمهر منجزي لطفا

9786008347309 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، حيوانات دریایي، طنز داستان کلماتکلیدی:

ماگنوليا از آن دخترهایي است كه دلش مي خواهد كارهاي فوق العاده انجام بدهد. او نقشه كشيده كه سر كالس چکیده:

با یک فکر بکر همه را غافلگير كند و روي دست هم كالسي هایش بلند شود. او با خودش تمساحي به  "نشان بده و بگو"

 د. ماگنوليا در نهایت به این نتيجه مي رسد كه كاش این كار را نمي كرد.مدرسه مي برد. تمساح براي او دردسر ایجاد مي كن

 

966 گل. لطفي، شکور. بوته ميما بیدار خواب از را  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شهر قلم: تهرانکنیم.سرخ

9786003203181 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه  هاي اجتماعي، داستان كودک و نوجوان، محيط زیست، مهارت ادبيات کلماتکلیدی:

خواهد  كنند. نگار دلش مي سه خواهر هستند كه در روستایي نزدیک كوه سبالن زندگي مي« سونا»و « سارا»، «نگار»چکیده:

است. نگار تصميم كه در فصل زمستان، یک گل سرخ به معلمش هدیه بدهد؛ اما به نظر دو خواهرش این كار غير ممکن 

بر آشنایي با مراحل كاشت گياه، با  گيرد كه این كار را به كمک دوستانش انجام دهد. در این داستان، كودكان عالوه مي

 شوند. همکاري كردن نيز آشنا مي

 

 كوچک.خشتي  ص.24 .1396. خانه ادبيات: تهرانآدمخانم.ماجراهایاژیوقوری:بویخوشمزه. جعفري، الله.967

 9789645454164 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

است. اژدها كوچولو همراه دوستش، قورباغه، « ماجراهاي اژي و قوري»هاي  این كتاب جلد هفتم از مجموعه كتابچکیده:

، به او كمک كردند، پدر و مادر «قوري»و « اژي»اي كه  ، پرنده«جيکي جيک»گردند.  پدر و مادرهایشان ميهنوز به دنبال 

شان را  اي توجه شوند و بوي خوشمزه ها را در كوه بلند دیده است. اژي و قوري در راه رسيدن به كوه بلند، وارد شهر مي آن

 شود تا غذا بخورد؛ اما ناگهان... . ها مي كند. اژي كه خيلي گرسنه است، وارد خانه آدم جلب مي
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968 جیک. جعفري، الله.  شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانجیکي.ماجراهایاژیوقوری:

9789645453891 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 تخيليهاي  هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

گردند. در  همچنان به دنبال پدر و مادرهایشان مي« اژي»و « قوري»زمستان از راه رسيده و هوا حسابي سرد است. چکیده:

شوند كه  رو مي روبه« جيکي جيک»كنند، با  ها با آتشي كه از دهان اژي بيرون آمده است، خودشان را گرم مي حالي كه آن

جيکي پدر  شوند كه جيک ها متوجه مي آور ند. آن جيکي است، درمي را كه در پاي جيکزخمي شده است. اژي و قوري، خاري 

 افتند. و مادرشان را دیده است و دنبال او به راه مي

 

969 غولتاریکي.. جعفري، الله.  شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانماجراهایاژیوقوری:

9789645453778 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

اند و  ها خيلي خسته شده رسد. آن همچنان به دنبال پدر و مادرهایشان هستند كه شب از راه مي« قوري»و « اژي»چکیده:

آید. اژي كه خيلي ترسيده است، از قوري  غول تاریکي به سراغش ميبرد و  گيرند بخوابند؛ ولي اژي خوابش نمي تصميم مي

رود؛ اما غول تاریکي دست از  كند غول تاریکي آن طرف نمي كند؛ چون فکر مي خواهد و جایش را با قوري عوض مي كمک مي

 گيرد با او بجنگد. دارد و سرانجام اژي تصميم مي سر اژي برنمي

 

970 . جعفري، الله. بابا؟.ماجراهای کجایي کجایيمامان، قوری: خشتي  ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهراناژیو

 9789645453754 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

گذرد  ترسد؛ اما چيزي نمي برد. اژي غمگين است و خيلي مي سيل مياژدهاست كه پدر و مادرش را  یک بچه« اژي»چکیده:

خواهد مامان یا  اي است كه پدر و مادر او را هم سيل برده است. اژي از قوري مي قورباغه« قوري»كند.  كه یک دوست پيدا مي

ها موفق  ن را پيدا كنيم. آیا آنگوید با هم بگردیم و پدر و مادرهایما باباي او بشود؛ اما قوري فکر بهتري دارد. قوري مي

 شوند؟ مي

 

971 چیه؟.. جعفري، الله. کیه، قوری:  شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانماجراهایاژیو

9789645453761 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 تخيليهاي  هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

رسند و اژي بدون  ها به چاهي مي گيرند بگردند و پدر و مادرهایشان را پيدا كنند. آن تصميم مي« اژي»و « قوري»چکیده:

خواهد كمکش  پرد توي چاه! حاال اژي در چاه گير افتاده است و قوري كه دوست خيلي خوبي است، مي اینکه فکر كند، مي

دهد. سرانجام قوري با كمک یک فيل  فرستد؛ ولي این كار نتيجه نمي به داخل چاه مي كند؛ اما چگونه؟ قوري سرِ طنابي را

 دهد. بزرگ اژي را نجات مي
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972 مننمیامبوق. جعفري، الله.  خشتي كوچک. ص.24 .1396. خانه ادبيات: تهرانوحش!.ماجراهایاژیوقوری:

 9789645454157 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ترسند.  اند و خيلي مي ها تا به حال شهر ندیده رسند. آن به شهر مي« جيکي جيک»همراه « قوري»و « اژي»چکیده:

شوند. پسرک  رو مي هستند، با مادر و پسري روبهرود. اژي و قوري كه حاال تنهاي تنها  كند و مي جيکي خداحافظي مي جيک

خواهند اژي و  ها مي رسانند. پليس ها به سرعت خودشان را مي كشد و پليس ترسد؛ ولي مادرش فریاد مي ها نمي اصالً از آن

رود و قوري خواهد به بوق وحش ب گوید دلش نمي شوند. اژي مي ها در جاي امني پنهان مي قوري را به باغ وحش ببرند؛ اما آن

آیند؛  گاهشان بيرون مي ها از مخفي شود، آن گوید كه باغ وحش درست است نه بوق وحش. هنگامي كه هوا تاریک مي به او مي

 اما... .

 

 شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانماجراهایاژیوقوری:نشانهبرقبرقي!.. جعفري، الله.973

9789645453884 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ، در «قوري»و « اژي»است. در این قسمت « ماجراهاي اژي و قوري»هاي  این كتاب جلد چهارم از مجموعه كتابچکیده:

ها عکس كودكيِ اژي را پيدا  زند. آن كنند كه برق مي خانه چيزي پيدا ميگردند، كنار رود حالي كه دنبال پدر و مادرشان مي

اي از پدر و مادر  ها نشانه شوند كه پدر و مادر اژي باید همان نزدیکي باشند. بعد از مدت كوتاهي، آن كنند و متوجه مي مي

ئن هستند كه به زودي پدر و مادرهایشان دهند و مطم كنند. حاال قوري و اژي با خوشحالي به راهشان ادامه مي قوري پيدا مي

 بينند. را مي

 

974  شابک: وزیري. ص.32 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانماجراهایبُهلول.. تهراني، مازیار.

9786000105679 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 كوتاه، لطيفه، ادبيات كودک و نوجوانهاي  داستان کلماتکلیدی:

 ، «وهب بن عمرو»شود:  چنين معرفي مي هایي درباره بهلول است. در ابتداي كتاب، بهلول این كتاب حاوي داستانچکیده:

از او زند تا هارون نتواند  بن جعفر )ع(، خود را به دیوانگي مي الرشيد و از یاران امام موسي شيخ و عالِم شهر، پسرعموي هارون

خواهد فرد دیگري از خاندانش را بکشد، چيزي  داند؛ اما چون نمي فتواي كشتن امام را بگيرد. هارون این موضوع را مي

گردد و خنده را به چهره همه، حتي بر چهره هارون  هاي وهب دهان به دهان مي ها و طعنه گذرد و كنایه ها مي گوید. مدت نمي

 گيرد. رو و با نشاط، نام مي عمرو، بهلول، یعني آدم خنده نشاند. از آن به بعد، وهب بن مي
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 رقعي. ص.160 .1396. گل آذین: تهران. مهناز ایلدرمي پیکر.دال:جیمزوهولویغولماجراهایرولد. دال، رولد.975

 9786006414669 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

وحش فرار كرده، پدر   شود؛ چون كرگدني كه از باغ پسري چهار ساله است كه ناگهان یتيم مي« جيمز هنري تروتر»چکیده:

هستند. سه سال بعد،   اش زندگي كند كه بسيار ترسناک و بدجنس شود با دو عمه و مادرش را خورده است. او مجبور مي

كند. او كيسه كوچکي حاوي عناصر مورد نياز براي ساختن معجوني جادویي را به جيمز  ي در جنگل مالقات ميجيمز با مرد

 آید و... . رسد و ماجراهاي جالبي برایش پيش مي دهد كه با خوردن آن، جيمز به ثروت و خوشبختي مي مي

 

 رقعي. ص.180 .1396. گل آذین: تهران. مهناز ایلدرمي .دال:چارليوکارخانهشکالتماجراهایرولد. دال، رولد.976

 9786006414676 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، ادبيات كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 دادن پنج بليت طالیي در سازي، تصميم گرفته است با قرار  ترین كارخانه شکالت ، صاحب بزرگ«ویلي وانکا»چکیده:

اي بسيار فقير  در خانواده« چارلي باكت»هایش، فقط به پنج بچه اجازه دهد تا از كارخانه عجيب او بازدید كنند.  شکالت

تواند شکالت وانکا بخرد؛ اما محال است كه او بتواند برنده  بار، آن هم روز تولدش مي كند كه فقط سالي یک زندگي مي

كند و برابري فرصت ميان كودكان فقير و  ها شود. این داستان تربيت اشتباه كودكان را نقد مي این بليت شانس یکي از خوش

 دهد. دیگر كودكان را ترویج مي

 

977 شبيمیانگرگ. بالنک، اولف.  ص.120 .1396. قدیاني: تهران. مسعود حجواني ها.ماجراهایسهپسربچه؟؟؟:

 9786002519122 شابک: پالتویي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

گيرند.  را تحویل مي« عمو تيتوس»هاي  روند و بسته ، به چاپخانه مي«پتر»و « بوب»همراه دو دوستش، « یوستوس»چکیده:

هاي مورد عالقه  روند و بستني فروشي مي دهد. پسرها به بستني ها مي آندالري به  عمو تيتوس براي تشکر، یک اسکناس ده

 دهند؛ ولي اسکناس تقلبي است!!!! خود را سفارش مي

 

978 مخفیگاهزیرزمیني.. بالنک، اولف.  ص.120 .1396. قدیاني: تهران. مسعود حجواني ماجراهایسهپسربچه؟؟؟:

 9786002519115 شابک: پالتویي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

بينند. فرداي آن روز،  روند و زیر دریا را مي اي است، به دریا مي اي كه كف آن شيشه سه پسربچه با كشتي تفریحيچکیده:

گيرند دوباره زیر آب بروند و  ها تصميم مي كنند. پسربچه اي را پيدا مي دهز روند و ناقوس زنگ ها به تنهایي به آن منطقه مي آن

 شده را كشف كنند. هاي غرق راز كشتي
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979 پسربچه؟؟؟. بالنک، اولف. شهر.10ماجراهایسه در اشباح  ص.120 .1396. قدیاني: تهران. مسعود حجواني :

 9786002519146 شابک: پالتویي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ها هنگام كار، صداهاي وحشتناكي  گيرند، لوله آشپزخانه را باز كنند. آن در این داستان، سه پسربچه تصميم ميچکیده:

هاي  كنند كه از لوله دم شهر درباره صداهایي صحبت ميشوند كه همه مر ها متوجه مي گذارند. بچه شنوند و پا به فرار مي مي

 دهد. اند. بعد از آن، اتفاقات پشت سر هم رخ مي آشپزخانه و حمام شنيده

 

980 عملیاتاکتشافي.11ماجراهایسهپسربچه؟؟؟. بالنک، اولف.  ص.132 .1396. قدیاني: تهران. مسعود حجواني :

 9786002519153 شابک: پالتویي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شوند كه مردي طال پيدا كرده است. این  روند و در آنجا متوجه مي به فروشگاه مي« عمو تيتوس»سه پسربچه، همراه چکیده:

ها هم طال پيدا كنند. سه پسربچه ندانسته  افتند تا شاید آن مردم، راه ميشود و تمام  خبر ظرف چند دقيقه در شهر پخش مي

 شوند. وارد ماجراي خطرناكي مي

 

 پالتویي. ص.120 .1396. قدیاني: تهران. مسعود حجواني :دزداینترنتي.12ماجراهایسهپسربچه؟؟؟. بالنک، اولف.981

 9786002519160 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

گيرند به پليس خبر ندهند و خودشان دزد را پيدا كنند.  دزدیده شده است. سه پسربچه تصميم مي« بوب»رایانه پدر چکیده:

دالر، رایانه را پس بگيرند؛ ولي ماجرا اینجا تمام  1000اي شوند با دزد رایانه تماس بگيرند و قرار است در از ها موفق مي آن

 شود. نمي

 

 ص.120 .1396. قدیاني: تهران. مسعود حجواني :کمکدرباالیابرها.9ماجراهایسهپسربچه؟؟؟. بالنک، اولف.982

 9786002519139 شابک: پالتویي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ها با  روند تا وسایل كهنه و ازكارافتاده را جمع كنند. آن ، به فرودگاه قدیمي مي«عمو تيتوس»سه پسربچه با چکیده:

ها  ن شود. آ يكنند؛ اما ناگهان طناب بالون پاره م شوند و همگي با بالون پرواز مي آشنا مي« دیو اسپنسر»سرپرست فرودگاه 

 شوند كه یک نفر طناب را بریده؛ ولي چه كسي؟ ها متوجه مي توانند به سالمت فرود آیند. بچه مي
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 ص.56 .1396. محراب قلم: تهران. گيتا رسولي ماجراهایمیني:مینيبایدبهمدرسهبرود.. نوستلينگر، كریستينه.983

 9786004132268 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، طنز، نوجوانان کلماتکلیدی:

است و تصاویر سياه و سفيد این كتاب، نقش مهمي در روایت داستان دارند. « ماجراهاي ميني»این كتاب از مجموعه چکیده:

تر است، بلندتر  ل از برادرش كه دو سال از او بزرگرود؛ با این حا دختر الغر و قدبلندي است و هنوز به مدرسه نمي« ميني»

اي كه برادرش  تواند تصميم بگيرد به كدام مدرسه برود. مدرسه است. با آمدن پایيز، ميني باید به مدرسه برود؛ ولي او نمي

ته است كه روند. مادربزرگ براي روز اول مدرسه براي ميني لباسي دوخ اي كه دوستان كودكستانش مي آنجاست یا مدرسه

داند كه با این كار مادربزرگ خيلي ناراحت  خواهد لباس را بپوشد؛ ولي مي كند. او نمي بدتر از آن است كه ميني فکرش را مي

 رسد. ، برادر ميني، فکري به ذهنش مي«مورتيس»شود تا اینکه  مي

 

 .1396. محراب قلم: تهران. گيتا رسولي گیرد.ماجراهایمیني:مینيتولدشراجشنمي. نوستلينگر، كریستينه.984

 9786004132848 شابک: رقعي. ص.56

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، طنز، نوجوانان کلماتکلیدی:

خواهد  از مادرش مي ميني. خواهد... پرسد كه براي تولدش چه مي نزدیک است و مادرش از او مي« ميني»روز تولد چکیده:

تواند فقط هفت نفر از  دهد؛ اما ميني مي كه یک جشن تولد مفصل بگيرد و تمام دوستانش را دعوت كند. مادر اجاز ه مي

هاي دعوت آماده  ، هفت نفر را انتخاب كرده و برایشان كارت«ماكسي»دوستانش را دعوت كند. ميني با كمک دوستش، 

دهد كه ميني حتي  ها را در مدرسه به دوستانش بدهد؛ اما در مدرسه اتفاقاتي رخ مي تگيرد كار كند. او تصميم مي مي

 داند چه كار باید بکند. كند. او سردرگم است و نمي تصورش را هم نمي

 

 ص.52 .1396. محراب قلم: تهران. گيتا رسولي ماجراهایمیني:مینيقدبلندتریناست.. نوستلينگر، كریستينه.985

 9786004132855 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، طنز، نوجوانان کلماتکلیدی:

هفت « ميني»كنند.  است كه تصاویر، همراه با متن، داستان را روایت مي« ماجراهاي ميني»این كتاب از مجموعه چکیده:

خواهد بتواند كاري را  تر است. ميني خيلي دلش مي است، حتي از برادرش كه دو سال از او بزرگسال دارد؛ اما بسيار قدبلند 

، «گابي»كشد،  خيلي عالي نقاشي مي« اِكساندي»تواند خيلي خوب آواز بخواند،  مي« ماكسي»خيلي عالي انجام دهد؛ چون 

او در هيچ كاري خيلي عالي نيست تا اینکه خانم  ها باشد؛ ولي خواهد مثل آن ميني هم مي. یک ژیمناست معركه است و...

تواند كاري پيدا كند كه در آن  دهد؛ اما در این نمایش ميني فقط نقش یک كرم را دارد. او چطور مي معلم نمایشي ترتيب مي

 عالي باشد؟
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 رقعي. ص.48 .1396. قلممحراب : تهران. گيتا رسولي ماجراهایمیني:میني،دخترکدبانو.. نوستلينگر، كریستينه.986

 9786004132862 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، طنز، نوجوانان کلماتکلیدی:

 است كه تصاویر آن نقش مهمي در روایت داستان دارند. مادر و « ماجراهاي ميني»كتاب حاضر از مجموعه چکیده:

ها تصادف  شوند كه آن ، خبردار مي«مورتيس»بعد از چند ساعت، ميني و برادرش، . روند و... به خرید مي «ميني»مادربزرگ 

خواهد در كارهاي خانه به او كمک كنند تا در نبود مادر، نظم خانه  ها مي اند و باید مدتي در بيمارستان باشند. پدر از بچه كرده

كند؟ آیا ميني  را انجام دهد؛ اما آیا مورتيس هم در كارهاي خانه كمک ميدهد كه این كار  به هم نریزد. ميني قول مي

 تواند با مورتيس شلخته كنار بياید؟ مي

 

987 بهمینيشکمي. نوستلينگر، كریستينه. همه  .1396. محراب قلم: تهران. گيتا رسولي کنند.ماجراهایمیني:

 9786004132275 شابک: رقعي. ص.64

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، طنز، نوجوانان کلماتکلیدی:

است. تصاویر در این كتاب نقش مهمي دارند و به روایت داستان كمک « ماجراهاي ميني»كتاب حاضر از مجموعه چکیده:

كنند و فقط  ها را جمع مي همگي عکس فوتباليست، «ميني»، برادر «مورتيس»كنند. در این قسمت پسرهاي مدرسه  مي

ها را برداشته و  فلکس شانسي خریده و عکس برگردان فوتباليست ماركت كلي كورن مورتيس بدشانسي آورده است. او از سوپر

« یو» ها را درآورده است. ها، عکس تکراري یکي از فوتباليست فلکس را دور انداخته است؛ ولي از داخل همه آن جعبه كورن

دو روز بعد آلبوم یو دزدیده . دهد... برد و با افتخار به همه نشان مي یکي از دوستان مورتيس، آلبوم فوتبالش را به مدرسه مي

 تواند این كار را كرده باشد؟ شود. چه كسي مي مي

 

 شابک: رقعي. ص.96 .1396. قدیاني: تهران. فاطمه یگانه ماجراهایهنک:اتراقدربادوباران.. وینکلر، هنري.988

9786000801885 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

داند از كجا باید شروع كند. پدر و  اش، درباره طبيعت شعر بگوید؛ اما نمي مجبور است براي تکليف مدرسه« هنک»چکیده:

گيرند به دل طبيعت بروند تا او الهام بگيرد و شعر بگوید؛ البته با وجود آن همه حشره و حيوان و باد و  تصميم ميمادر هنک 

 توانند از آن شب توفاني جان سالم به در ببرند؟ اش مي باران، ماندن در طبيعت كمي ترسناک است. آیا هنک و خانواده
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989 . وینکلر، هنري. جانمي! بهتیمراهدادند.ماجراهایهنک:  ص.96 .1396. قدیاني: تهران. روز پریسا همایون مرا

 9786000801908 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

را « هنک»دوم بازي كنند. شنيدن این خبر  خواسته شده است كه در تيم بسکتبال كالس« اشلي»و « فرنکي»از چکیده:

خبر است. هنک دوست دارد او هم در تيم بازي كند؛ ولي بازي بسکتبال او اصالً خوب  كند؛ چون او كامالً بي ناراحت مي

آورد كه با حضور آقاي مدیر، خانم مربي او را هم به  كند و خيلي شانس مي هاي آزمایشي شركت مي نيست. هنک در تمرین

 تواند درست دریبل بزند. كند؛ اما هنک حتي نمي وان بازیکن ذخيره انتخاب ميعن

 

 ص.96 .1396. قدیاني: تهران. ها حميده جمشيدي ماجراهایهنک:چگونهیکفیلرابغلکنیم؟.. وینکلر، هنري.990

 9786000801861 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

ها و به خصوص هنک،  روند. خانم معلم به بچه وحش مي ، به باغ«فالورز»هاي كالس و معلمشان، خانم  با بچه« هنک»چکیده:

ها  يدن به فيلكنند؛ ولي هنک براي رس ها توقف مي ها در دنياي گوریل هاي دیگر جدا نشود. آن كند كه از بچه سفارش مي

هاي  داند بچه شود. او نمي وحش به كابوس تبدیل مي شود! و گردش در باغ كند و بعد ناگهان هنک گم مي شماري مي لحظه

 كند. شود كه هنک هرگز آن را فراموش نمي انگيزي تبدیل مي كالس كجا هستند و این گردش علمي به ماجراجویي هيجان

 

991 حمام.ماجراهای. وینکلر، هنري. زامبيدر  شابک: رقعي. ص.96 .1396. قدیاني: تهران. فرحناز عطاریان هنک:

9786000801854 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كنند و فيلم ترسناک  ها را خاموش مي چراغنشينند،  ، هميشه شب هالووین، در اتاق مي«فرنکي»و دوستش، « هنک»چکیده:

را با « ها حمله زامبي»كنند و اشلي فيلم  را هم براي دیدن فيلم دعوت مي« اشلي»ها دوست جدیدشان،  بينند. امسال آن مي

كند؛ اما بعد از تمام شدن  خواهد كسي متوجه ترسش بشود، براي همين با دیدن فيلم موافقت مي آورد. هنک نمي خود مي

ها واقعيت  رسد كه زامبي بيند. درست زماني كه هنک به این نتيجه مي ها را مي بندد، زامبي فيلم، هر وقت چشمانش را مي

 هستند.  هاي متحرک بيند كه مانند مرده هایي را مي ندارند، آدم
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 شابک: رقعي. ص.88 .1396. قدیاني: تهران. روز پریسا همایون شده.ماجراهایهنک:قورباغهگم. وینکلر، هنري.992

9786000801830 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

  ها را براي شود تا یکي از بچه مي« فالورز»، آقاي مدیر وارد كالس خانم «ماجراهاي هنک»در جلد دوم از كتاب چکیده:

كند  ، انتخاب كند؛ چون قصد دارد به سفر برود. خانم فالورز، هنک را براي این كار پيشنهاد مي«فِرِد»اش،  نگهداري از قورباغه

كند. حاال هنک تا دوشنبه فرصت دارد  كند در ظرف را ببندد و قورباغه فرار مي كند؛ ولي یک روز فراموش مي و هنک قبول مي

 به آقاي مدیر تحویل بدهد.كه قورباغه را پيدا كند و 

 

کوفته. وینکلر، هنري.993 نميماجراهایهنک:  .1396. قدیاني: تهران. مازیار موسوي توانبانيخورد؟.قلقليرا

 9786000801878 شابک: رقعي. ص.96

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 نوجوان هاي بلند، كودک و ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

خنداند. او  ها را مي افتد و بچه هاي كالس را بخنداند، ولي هر روز این اتفاق مي كند بچه وقت سعي نمي هيچ« هنک»چکیده:

. در مسابقات آشپزي،  العاده آموز خوبي است هم آشپزي فوق ، نيست. جودیت هم دانش«جودیت»اش،  اصالً شبيه دخترخاله

تواند  آید تا به جودیت ثابت كند او هم مي رود، فرصت خوبي براي هنک پيش مي كنندگان كنار مي شركتهنگامي كه یکي از 

 تواند غذایي درست كند كه قابل خوردن باشد؟ طور است و هنک مي آشپز خوبي باشد؛ اما آیا واقعاً این

 

 رقعي. ص.104 .1396. قدیاني: تهران. یگانهفاطمه  بازعجیب.ماجراهایهنک:مارقالبيوشعبده. وینکلر، هنري.994

 9786000801847 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند؛  تولدش آماده مي ، خود را براي جشن«هنک»، خواهر كوچک «اميلي»، «ماجراهاي هنک»در جلد سوم از كتاب چکیده:

رسد كه به  ها را داشته باشد، ناراحت است. هنک پنج راه به ذهنش مي تواند در این جشن، نمایش خزنده اما او از اینکه نمي

گيرد تغيير قيافه  كند و تصميم مي اميلي كمک كند تا او از تولدش لذت ببرد. هنک از ميان این پنج راه یکي را انتخاب مي

تر از آن است كه  خواهد یک مار ظاهر كند؛ اما یاد گرفتن این حُقه سخت باز معرفي كند. او مي ش را یک شعبدهبدهد و خود

 كند. هنک فکر مي
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 رقعي. ص.96 .1396. قدیاني: تهران. روز پریسا همایون ماجراهایهنک:مواظبساالدپرندهباشید.. وینکلر، هنري.995

 9786000801892 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 تواند  فروشي او برود؛ اما هنک نمي گيرد با مادرش به اغذیه تصميم مي« هنک»روز سرِ كار رفتن با والدین است و چکیده:

هاي مهم  شود از مشتري یاد بياورد. به همين علت وقتي مجبور ميها را به  ها را به سرعت یادداشت كند یا آن سفارش مشتري

تواند این كار را به درستي  چيز را حفظ كند؛ ولي آیا هنک مي سفارش بگيرد، باید از تنها شانسي كه دارد، استفاده كند و همه

 انجام دهد؟

 

 رقعي. ص.96 .1396. قدیاني: تهران. فتاحيشيما  اند.هایکتابهمآدمماجراهایهنک:نشانه. وینکلر، هنري.996

 9786000801823 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

به اجراي نمایشنامه در هاي كالس را  ، معلم هنک، بچه«فالورز»، خانم «ماجراهاي هنک»در جلد نخست از كتاب چکیده:

شود،  برد و وقتي از خواب بيدار مي كند. داستان نمایش درباره پسري است كه در كتابخانه خوابش مي مدرسه دعوت مي

حال  زده و خوش پرند. هنک تنها كسي است كه از شنيدن این موضوع هيجان ها بيرون مي شوند و از قفسه ها زنده مي كتاب

 تواند در كنار دوستانش نقشي در این نمایش داشته باشد؟ اندن ضعيف است. آیا هنک ميشود؛ چون او در خو نمي

 

 ص.40 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. فریده خرمي ماهومردکشاورز.. مهي، مارگارت.997

 9786000102807 شابک: رحلي.

 آموز دانشمخاطب:

 چهارمدوم، سوم، پایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

كند و به اطرافش توجهي ندارد. یک شب كه ماه در آسمان  این داستان درباره مرد كشاورزي است كه سخت كار ميچکیده:

كند حيوانات را ساكت كند؛ اما  و سعي ميشود  گيرند. كشاورز از سر و صدا بيدار مي درخشد، حيوانات مزرعه جشن مي مي

 كند. افتد و چيزي در وجودش تغيير مي ناگهان چشمش به ماه مي

 

 خشتي. ص.24 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانماهيقرمز،ماهيطالیي.. احمدي، احمدرضا.998

 9786000104214 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، دوستي داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

كنند و ماهي قرمز تنها و  كنند. روزي صيادان ماهي طالیي را صيد مي ماهي قرمز و ماهي طالیي با هم زندگي ميچکیده:

اند كه آبش طالیي است و  طالیي را به دریایي بردهها تور صيادها را پاره كرده و ماهي  شود؛ اما خبر ندارد كه پرنده غمگين مي

برند. ماهي قرمز از  ها ماهي قرمز را هم به دریاي طالیي مي كند. بعد از مدتي، پرنده ماهي طالیي در آنجا با آرامش زندگي مي

 .خواهد به دریاي خودش بازگردد تواند آنجا زندگي كند و مي بودن با ماهي طالیي خوشحال است؛ اما نمي



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

329 

 

999 افسانه. مهاجري، زهرا. هفتم(.مجموعه )دفتر ایراني  شابک: وزیري. ص.116 .1395. نشر به: تهرانهای

9789640222829 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، افسانه، فرهنگ عامه داستان کلماتکلیدی:

 هاي شهرها و روستاهاي مختلف ایران است. این مجموعه به گروه  و افسانه ها اي از داستان كتاب حاضر مجموعهچکیده:

ها به  توانند قصه مناسب خود را در آن بيابند. این افسانه خاصي اختصاص ندارد و از كودک و نوجوان تا ميانسال و سالمند، مي

، در پاورقي همان صفحه معني آن آمده است. اي براي خواننده ناآشنا باشد فارسي ساده و روان، بازنویسي شده و چنانچه واژه

 هاي این كتاب هستند. شکن و سه برادر از جمله داستان كچل و دختر پادشاه، پاداش نيکوكاري، دختر هيزم حسن

 

1000 داستان. حدادي، هدي. پرجادویي.مجموعه  خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانهایجادویي:

 9789645453877 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي هاي تخيلي، آسيب ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

هاي این مجموعه مثل زندگي، واقعي و مثل جادو،  است. قصه« هاي جادویي داستان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

كند. دخترک پر را كنار  فروش است كه یک پر را از روي زمين پيدا مي داستان درباره دختري فالعجيب هستند. این 

بيند سرش روي  شود، مي خوابد. صبح روز بعد، وقتي دخترک بيدار مي گذارد و مثل هميشه روي زمين سرد مي هایش مي فال

هاي دیگر كه در خيابان  بالش پر را به بچه یک بالش پر است، یک تشک پر زیرش و یک لحاف پر هم رویش است. دخترک

 افتد! دهد و یک پر روي زمين مي هستند، نشان مي

 

 شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانهایجادویي:روزپنجم.مجموعهداستان. حدادي، هدي.1001

9789645454010 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ها یک حرف دارند و آن این است كه  است. این داستان« هاي جادویي داستان»هاي  كتاب حاضر از مجموعه كتابچکیده:

كوچولو را از مدرسه  ها را دوست داشته باشيم. چهار روز است كه پيرمردي دختر هاي جادویي زندگي را پيدا كنيم و آن لحظه

خواهد او را بدزدد یا بابابزرگي است كه دلش نوه  كند. مي داند كه چرا او این كار را مي كند. دخترک نمي تا خانه تعقيب مي

كند. فکر  گيرد از پيرمرد بپرسد كه چرا او را تعقيب مي خواهد و از او خوشش آمده است. روز پنجم دخترک تصميم مي مي

 گوید؟ د چه ميكنيد پيرمر مي



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

330 

 

1002 مهمانيکتلتمجموعهداستان. حدادي، هدي. خشتي  ص.24 .1396. خانه ادبيات: تهرانخوری.هایجادویي:

 9789645454126 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، سفر ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 است. دختر كوچولوي داستان و خواهرش با پدرشان قهر « هاي جادویي داستان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

گوید نتوانسته است آن را جور كند تا اینکه روزي پدر، مسافرت را جور  برد و مي ها را به سفر نمي وقت آن اند؛ چون او هيچ كرده

ها  روند و با آدم فضایي ها به فضا مي هاي بزرگي دارد، مثل دو تا بال! آن كن پاک شوند كه برف ها سوار ماشيني مي كند. بچه مي

 شوند كه مادر درست كرده است. هایي مي ها عاشق كتلت شوند. آدم فضایي دوست مي

 

1003 داستان. حدادي، هدي. بربریکوچولو.مجموعه نان خشتي  ص.24 .1395. خانه ادبيات: تهرانهایجادویي:

 9789645453808 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي تخيلي، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

براي پسرش یک نان بربري خيلي كوچک « بابابربري»است. « هاي جادویي داستان»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

شود  گردد و سرانجام متوجه مي خواهد به خانه برود، نان كوچولو گم شده است. بابابربري همه جا را مي پزد؛ ولي وقتي مي مي

فهمند كه بابابربري نان را براي پسر كوچولویش پخته است، آن را پس  ها مي اند. وقتي مورچه ها نان را برداشته كه مورچه

دهد و براي پسرش یک داستان خيلي قشنگ به  ها مي ستند، نان را به آنها گرسنه ه داند مورچه دهند؛ اما بابابربري كه مي مي

 برد. خانه مي

 

 بياضي. ص.28 .1396. شورا: تهران. ليال دیاني هایوالدو:پدربزرگمکجاست؟.مجموعهداستان. ویلهلم، هانس.1004

 9789647890786 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششماول، دوم، سوم، پایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، مرگ، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 دهد هر  ، براي او توضيح مي«والدو»از دنيا رفته و مایکل بسيار غمگين است. دوست مایکل، « مایکل»پدربزرگ چکیده:

اش ادامه  رود، در جاي دیگري به زندگي نيا ميكند و اینکه هر كسي كه از این د انساني یک روح دارد كه در بدنش زندگي مي

گوید چه كاري انجام دهد تا غم و اندوهش كمتر شود. حاال مایکل احساس بهتري دارد و تصميم  دهد. والدو به مایکل مي مي

 گيرد براي پدربزرگش نامه بنویسد. مي
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 شابک: بياضي. ص.28 .1396. شورا: تهران. دیانيليال  هایوالدو:تولدتمبارک.مجموعهداستان. ویلهلم، هانس.1005

9789647890793 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي آموزشي هاي حيوانات، ادبيات كودكان، مهارت داستان کلماتکلیدی:

هاي اول دبستان  آموزان سال دانشاست كه براي تقویت مهارت خواندن « والدو»هاي  این كتاب از مجموعه داستانچکیده:

هاي اخالقي و معنوي را به زباني  نوشته شده است. نویسنده مفاهيمي مانند عشق به همنوع، دوستي، ارتباط سالم و موضوع

كنند كه او را  كند. در این داستان والدو به كمک دوستانش هدیه جالبي براي تولد خرس كوچولو تهيه مي كودكانه مطرح مي

 كند. ده ميز شگفت

 

1006 بازگشت.گانهسهمجموعه. بکر، آرون. سفر:  شابک: خشتي. ص.40 .1395. مبتکران: تهرانتصویری

9789640726358 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودكان، داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

 شود. قهرمان داستان با خطرهاي  كالم، ماجرا با سفري جادویي و از اتاقي معمولي شروع مي بيدر این داستان چکیده:

تواند به او كمک كند. او در این راه،  شود كه مداد شمعي قرمزش جادویي است و مي رو شده و متوجه مي بسياري روبه

 رساند. اش را به پایان مي ها سفر خيالي كند و با همراهي آن دوستاني پيدا مي

 

1007 سه. بکر، آرون. سفر.گانهمجموعه سفر:  شابک: خشتي. ص.40 .1395. مبتکران: تهرانتصویری

9789640726334 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودكان، داستان، داستان کلماتکلیدی:

اش سر رفته است؛ چون همه  اي است كه حوصله تصویري است و درباره دختربچهكتاب حاضر دربردارنده داستاني چکیده:

كشد. در  كند و با آن یک در مي اعضاي خانواده مشغول كارهاي خودشان هستند. دختر بچه مداد شمعي قرمزي پيدا مي

 شود. انگيز باز مي جادویي است و به دنيایي ناشناخته و هيجان

 

1008 . بکر، آرون. ماجراجویي.گانهسهمجموعه سفر:  شابک: خشتي. ص.40 .1395. مبتکران: تهرانتصویری

9789640726341 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات كودكان، داستان كوتاه، داستان کلماتکلیدی:

شود و  اند تا از باران در امان باشند كه ناگهان دري باز مي گرفتهباني پناه  ها زیر سایه در این داستان تصویري، بچهچکیده:

دهد و مأموریت مهمي را به عهده  ها مي اي گچ و یک تسمه به بچه اي عجيب، تکه آید. او نقشه پادشاهي هراسان بيرون مي

 ها باید سرزمينشان را نجات دهند!!! گذارد. بچه ها مي آن
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1009 دزدیکچشم.مجموعهطنزقصه. قدیرمحسني، عباس.  وزیري. ص.64 .1396. پيدایش: تهرانهایعهدبوق:

 9786002965233 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، طنز، ادبيات نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

ها  است. در این داستان، دزد یک چشم، به سرزمين خُل« هاي عهد بوق قصه»هاي طنز  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

ميرد و دزد یک چشم تاج او را بر سر  ها با دیدن دزد یک چشم از ترس مي آورد. پادشاه خُل رود و سر از قصر پادشاه درمي مي

كند و  پرتاب مي شود.پادشاه یک چشم با تير و كمانش به چهار طرف دنيا تيرهاي آتشين گذارد و پادشاه آن سرزمين مي مي

ها به سرزمين دزدهاي یک  آیند و جلوي چشم مردم، سرزمين خُل تمام دزدهاي یک چشمِ سرتاسر دنيا به آن سرزمين مي

كند كه  كند. وزیر به پادشاه پيشنهاد مي را به عنوان وزیر انتخاب مي« مراد شاه دزد»شود! پادشاه یک چشم،  چشم تبدیل مي

 ج كند و... .با دختر شاه پریان ازدوا

 

1010 سرزمینخلمجموعهطنزقصه. قدیرمحسني، عباس.  وزیري. ص.72 .1396. پيدایش: تهرانها.هایعهدبوق:

 9786002965226 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، طنز، ادبيات نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

هاي عجيب و غریبي زندگي  ها آدم است. در سرزمين خُل« هاي عهد بوق قصه»هاي طنز  مجموعه كتاباین كتاب از چکیده:

هاي روي زمين به  دهد كه همه خُل شود. او دستور مي ها پيدا مي كنند؛ اما خُل نيستند تا اینکه روزي سر و كله پادشاه خُل مي

شوند، پادشاه  ها جمع مي رسانند. وقتي همه خُل به آن سرزمين مي هاي دور و نزدیک خودشان را ها از راه آنجا بيایند. خُل

ها هم بدون هيچ سوال و جوابي شروع به كار  ترین طناب روي زمين را ببافند و خُل دهد كه بلندترین و محکم دستور مي

 خواهد؟ كنند. این طناب براي چيست و پادشاه آن را براي چه كاري مي مي

 

 شابک: وزیري. ص.72 .1396. پيدایش: تهرانخان.هایعهدبوق:کوتولمجموعهطنزقصه. عباسقدیرمحسني، .1011

9786002963741 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي فرهنگ عامه، افسانه، داستان کلماتکلیدی:

، «پيره ننه»، «عاشق»است. این كتاب ده داستان دارد. « عهد بوق هاي قصه»كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه طنز چکیده:

دهند؛ اما او  را به عهد بوق راه نمي« خان كوتول»هاست.  نام برخي از این داستان« خان كوتول»و « اسماعيل شَل»، «آوازي داود»

شود.  خان وارد عهد بوق مي د است، كوتولشود كه او در همه كارها استا پيره مطمئن مي رود و وقتي ننه مي« پيره ننه»به سراغ 

فروشد. روز دوم با تير و  گيرد و در بازار مي آلود ماهي مي كند و بعد از آب گِل خان آب را از سرچشمه گِل مي روز اول كوتول

ا را به صحرا فروشد. روز سوم گوسفنده كند و همه را در بازار به مردم مي هاي آسمان عهد بوق را شکار مي كمانش تمام پرنده

كنيد مردم عهد بوق با او چه  شما فکر مي. گوید گوسفندها را گم كرده است. روز چهارم... گردد و مي برد و شب باز مي مي

 كنند؟ مي
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1012 مهمانيدیوها.مجموعهطنزقصه. قدیرمحسني، عباس.  وزیري. ص.80 .1396. پيدایش: تهرانهایعهدبوق:

 9786002963758 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي فرهنگ عامه، افسانه، داستان کلماتکلیدی:

 است. این كتاب حاوي ده داستان كوتاه بوده كه نام « هاي عهد بوق قصه»كتاب حاضر جلد اول از مجموعه طنز چکیده:

« جادوگر بيکار»داستان «. مهماني دیوها»و « جن بوداده»، «پري زشته»، «کارجادوگر بي»ها به این ترتيب است:  بعضي از آن

گيرد با جارویش  رود، تصميم مي اش سر مي درباره جادوگري است كه مثل جادوگرهاي دیگر بدجنس نيست و وقتي حوصله

خواهد همه جا را تميز  كه دلش ميشکند. جادوگر  دهد كه جارویش مي قدر به این كار ادامه مي جا را جارو كند. او آن    همه

شود. حاال جادوگر چه كاري باید  كند؛ اما بعد از مدت كوتاهي شکم جاروبرقي پر از آشغال مي كند، یک جاروبرقي اختراع مي

 انجام دهد؟

 

 شابک: وزیري. ص.16 .1395. ها بهار دل: قمهایآسماني:آرزویدانهوهسته.مجموعهقصه. دانشمند، مرتضي.1013

9786008449164 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، داستان كودک، ادبيات كودكان داستان کلماتکلیدی:

آرزوي دانه گندم و هسته »، «جاپاي شيطان»، «ورود ممنوع»اي از شش داستان كوتاه است.  كتاب حاضر مجموعهچکیده:

آلوست  درباره یک دانه گندم و یک هسته زرد« آلو آرزوي دانه گندم و هسته زرد»هاست. داستان  ین داستانو... نام ا« زردآلو

گویند. دانه گندم آرزو دارد به نان خوشمزه تبدیل  كنند و از آرزوهایشان مي اي كوچک با هم صحبت مي كه در گوشه باغچه

دهد تا  شنود و به باد فرمان مي ها را مي خداي بزرگ صداي آن شود و آرزوي هسته زردآلو، تبدیل شدن به یک درخت است.

 اي از قرآن كریم است. شایان ذكر است كه هر داستان مزین به آیه. بارد و... ابر را باالي باغچه ببرد. ابر بر باغچه مي

 

 خشتي. ص.28 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي هایفرانکلین:پتویفرانکلین.مجموعهکتاب. بورژوا، پالت.1014

 9786008148210 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

تواند بدون  كند. فرانکلين نمي نمي گردد؛ ولي آن را پيدا فرانکلين پتوي آبي رنگش را گم كرده است. او همه جا را ميچکیده:

رود تا درباره پتو از  شود با پتوي كهنه پدرش بخوابد. صبح روز بعد به سراغ دوستانش مي پتویش بخوابد. آن شب او مجبور مي

 ها سؤال كند. آن
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1015 خواهرکوچولویفرانکلین.مجموعهکتاب. بورژوا، پالت.  .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي هایفرانکلین:

 9789647039406 شابک: خشتي. ص.28

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

او با اشتياق  شود، خوشحال است. تر مي منتظر به دنيا آمدن خواهر یا برادرش است و از اینکه برادر بزرگ« فرانکلين»چکیده:

كند  كند و حتي سعي مي چيز را آماده مي آید. فرانکلين همه ماند؛ چون كودک در فصل بهار به دنيا مي منتظر رسيدن بهار مي

را برایش انتخاب « هریت»آید و او نام  زمين را از خواب زمستاني بيدار كند. سرانجام خواهر كوچولوي فرانکلين به دنيا مي

 كند. مي

 

شهره  رود.هایمدرسهبهاردوميهایفرانکلین:فرانکلینبابچهمجموعهکتاب. بورژوا، پالت/ ماسون، جين.ب.1016

 9789647039437 شابک: خشتي. ص.28 .1396. آبادیران: تهران. هاشمي

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات داستانهاي تخيلي،  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

داند آنجا چه كارهایي  هاي مدرسه، به مدت یک هفته به اردو برود و نمي بار، قرار است با بچه براي اولين« فرانکلين»چکیده:

رسند و آنجا آنقدر كارهاي جالبي انجام  ها خيلي زود به محل اردو مي شود. آن باید انجام دهد. او با نگراني سوار اتوبوس مي

 شود كه چيزهاي زیادي یاد گرفته است. رسد. فرانکلين متوجه مي هند كه یک هفته به سرعت به پایان ميد مي

 

: تهران. شهره هاشمي رود.هایفرانکلین:فرانکلینبهبیمارستانميمجموعهکتاب. بورژوا، پالت/ جنينگز، شارون.1017

 9789647039420 شابک: خشتي. ص.28 .1396. آبادیران

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

تَرَک برداشته است و باید عمل جراحي شود. فرانکلين بدون هيچ اعتراضي همراه پدر و مادرش به « فرانکلين»الک چکیده:

و پرستار كارهاي الزم را انجام دهند؛ اما او به شدت ترسيده و نگران است كه دهد كه دكتر  رود و اجازه مي بيمارستان مي

دهد كه آمدن به بيمارستان و  شود و برایش توضيح مي دیگران از این موضوع باخبر شوند. دكتر متوجه احساس فرانکلين مي

 اي است. قبول عمل جراحي، كار بسيار شجاعانه

 

1018 . جنينگز، شارون. فرانکلینبهجشنخداحافظيميکتابمجموعه : تهران. شهره هاشمي رود.هایفرانکلین:

 9786008148074 شابک: خشتي. ص.32 .1396. آبادیران

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي كوتاه، داستان  هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 داند و بسيار نگران است. بعد از  فرانکلين به جشن مهاجرت دعوت شده است؛ ولي چيزي درباره این جشن نميچکیده:

گيرد؛ اما باز هم نگران است. نویسنده درصدد است تا روابط  مدرسه، فرانکلين مطالب بسياري درباره این جشن یاد مي

 اجتماعي را به كودكان آموزش دهد.
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فرانکلینخواهرشراميمجموعهکتاب. جنينگز، شارون.1019 . آبادیران: تهران. شهره هاشمي بخشد.هایفرانکلین:

 9786008148012 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 ها دنبال ماهي  فرانکلين كنار بركه گم شده است و خواهر فرانکلين مقصر است. فرانکلين ساعتماهي طالیي چکیده:

تواند موضوع را فراموش  تواند آن را پيدا كند. او بسيار عصباني است و با خواهرش قهر كرده است و نمي گردد؛ ولي نمي مي

بخشد و با  كند. سرانجام فرانکلين خواهرش را مي اهي ميخو كند؛ ولي خواهر فرانکلين هم خيلي ناراحت است و بارها معذرت

 شود. كند و ماهي هم پيدا مي او آشتي مي

 

1020 فرانکلیندرصحنه.مجموعهکتاب. بورژوا، پالت.  ص.28 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي هایفرانکلین:

 9786008148227 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند؛ ولي باز هم  شکن، انتخاب شده است. او بارها و بارها تمرین مي فرانکلين براي بازي در نمایشِ شاهزاده فندوقچکیده:

رود،  ترسد و هر بار كه روي صحنه مي لين از صحنه و تماشاچيان ميهایش را فراموش كند. فرانک نگران است كه مبادا حرف

 تواند نقش خود را به خوبي اجرا كند. كند. سرانجام به كمک آقاي جغد و دوستانش مي هایش را فراموش مي تمام حرف

 

1021 کتاب. جنينگز، شارون. ميمجموعه فرانکلیندوستشرا . آبادیران: تهران. شهره هاشمي بیند.هایفرانکلین:

 9786008148111 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

هاي گذشته را تکرار كند؛ اما  بازيخواهد همه  آید. فرانکلين مي ، به دیدن او مي«فرانکلين»سمور آبي، دوست قدیمي چکیده:

هاي  سمور آبي تغيير كرده است. او حاال كاپيتان تيم شناست و دیگر دوست ندارد با فرانکلين مسابقه شنا بدهد یا با بلوک

تواند مانند گذشته از بودن در كنار دوستش لذت  سازي بازي كند. فرانکلين عصباني است؛ ولي با راهنمایي مادرش مي خانه

 برد.ب

 

 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي کند.هایفرانکلین:فرانکلینفراموشميمجموعهکتاب. جنينگز، شارون.1022

 9786008148050 شابک: خشتي. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستانهاي حيوانات،  كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 گردد كه كارهایي براي او انجام دهد. فرانکلين اصرار  قصد دارد به سفر برود و دنبال كسي مي« موش كور»آقاي چکیده:

پذیري را به  كند. نویسنده ضمن روایت داستان، مسئوليت كند كه آن كارها را انجام دهد و آقاي موش كور قبول مي مي

 دهد. كودكان آموزش مي
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1023 فرانکلینقهرميمجموعهکتاب. جنينگز، شارون.  .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي کند.هایفرانکلین:

 9786008148098 شابک: خشتي. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

دهد كه سر كالس صحبت نکند و در مسابقه  از او عصباني است. معلم كالس به فرانکلين تذكر مي« فرانکلين»پدر چکیده:

كس او را دوست  كند دیگر هيچ كند كه فرانکلين توپ را خوب پاس نداده است. فرانکلين احساس مي فوتبال، روباه شکایت مي

خانه دیگر، یک مدرسه خوب و دوستان جدیدي پيدا كند. فرانکلين  خواهد یک گيرد از آنجا برود. او مي ندارد و تصميم مي

 افتد؛ ولي... . كند و به راه مي وسایلش را جمع مي

 

 ص.32 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي کند.هایفرانکلین:فرانکلینکمکميمجموعهکتاب. بورژوا، پالت.1024

 9786008148036 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان هاي حيوانات، داستان داستان کلماتکلیدی:

خواهد به گردش  ها مي ها كمک كند. روزي آقاي جغد از بچه فرانکلين هميشه آماده است تا به دوستان و همسایهچکیده:

تواند سریع حركت كند، كمک كند؛ ولي  يرد به حلزون كه نميگ علمي بروند و چيزهاي جالبي پيدا كنند. فرانکلين تصميم مي

 كند! روي مي گویي در این كار زیاده

 

1025 کتاب. جنينگز، شارون. ميمجموعه کنجکاوی فرانکلین فرانکلین: . آبادیران: تهران. شهره هاشمي کند.های

 9786008148043 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 پرسد. تولد خرس نزدیک است و مادر خرس  هاي زیادي از پدر و مادرش مي فرانکلين بسيار كنجکاو است و سؤالچکیده:

گوید این یک راز است.  خواهد بداند داخل بسته چيست؛ ولي مادرش مي يآورد. فرانکلين م اي براي مادر فرانکلين مي بسته

 كند و... . شود و باالخره داخل بسته را نگاه مي فرانکلين قانع نمي

 

 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي کند.هایفرانکلین:فرانکلینمعاملهميمجموعهکتاب. جنينگز، شارون.1026

 9786008148081 شابک: خشتي. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 اي  خواهد بسته كامل لوازم مأمور مخفي را بخرد؛ اما به اندازه كافي پول ندارد. او با پدرش معامله مي« فرانکلين»چکیده:

شود با  دهد، پدرش بقيه پول را به او بدهد. فرانکلين مجبور مي شود در برابر كاري كه فرانکلين انجام مي قرار ميكند و  مي

تنها براي خودش، بلکه براي دوستش هم بسته  شود نه مادرش هم معامله كند و حتي با دوستانش! در پایان روز او موفق مي

 لوازم مأمور مخفي را بخرد.
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1027 کتاب. جنينگز، شارون. ميمجموعه معذرت فرانکلین فرانکلین: . آبادیران: تهران. شهره هاشمي خواهد.های

 9786008148029 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

آورد كه  شان را به شکل یک كشتي درآورند. خرس وسيله خاصي مي فرانکلين و دوستانش قصد دارند خانه درختيچکیده:

گيرد  گوید و از او قول مي خواهد كسي از آن باخبر نشود و به صورت یک راز باقي بماند؛ اما فرانکلين این راز را به روباه مي مي

 گذارد و... . این راز را با سگ آبي در ميان مي كه این راز را به هيچ كس نگوید. روباه هم

 

. آبادیران: تهران. شهره هاشمي خواهدبزرگباشد.هایفرانکلین:فرانکلینميمجموعهکتاب. جنينگز، شارون.1028

 9786008148104 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، ادبيات كودكان، داستان کلیدی:کلمات

 هاي بزرگ انجام  پشتي است كه آرزو دارد هر چه زودتر بزرگ شود و كارهایي بکند كه بچه فرانکلين بچه الکچکیده:

زرگ بودن اصالً كار راحتي نيست و شود كه ب گذراند و متوجه مي تر از اوست، مي دهند. او یک روز را با خرگوش كه بزرگ مي

 رسد كه هر چيزي به وقت خودش خوب است. به این نتيجه مي

 

1029 کتاب. بورژوا، پالت. ميمجموعه فرانکلین فرانکلین: دوستتدارم.های . آبادیران: تهران. شهره هاشمي گوید

 9789647039468 شابک: خشتي. ص.28 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

اي براي مادرش تهيه كند. او با دوستانش  كند چه هدیه نزدیک است و فرانکلين فکر مي« فرانکلين»روز تولد مادر چکیده:

گيرد تمام  رسد و فرانکلين تصميم مي ي دارند. روز تولد فرا ميكند و هر یک از آنان نظر درباره این موضوع مشورت مي

اي كه روزها به آن  اند، انجام دهد؛ اما او یک هدیه دیگر هم براي مادرش در نظر گرفته است. هدیه كارهایي كه دوستانش گفته

 فکر كرده است.

 

1030 کتاب. جنينگز، شارون. مجموعه بازی و فرانکلین فرانکلین: . آبادیران: تهران. شهره هاشمي کامپیوتری.های

 9789647039918 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 فرانکلين با خواهش و التماس از سگ آبي  دوست فرانکلين، یک بازي جدید كامپيوتري خریده است.« سگ آبي»چکیده:

تواند از آن دست بکشد  كند؛ اما دیگر نمي شود و بازي را شروع مي خواهد تا اجازه دهد او هم بازي كند. فرانکلين موفق مي مي

 ماند. هایش عقب مي و از همه برنامه
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فرانکلینوپرستارمجموعهکتاب. جنينگز، شارون.1031  .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي بچه.هایفرانکلین:

 9789647039932 شابک: خشتي. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات كوتاه، داستان  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

براي مراقبت از فرانکلين و خواهرش به خانه خواهند به مهماني بروند و قرار است مادر بزرگ  پدر و مادر فرانکلين ميچکیده:

ها نگهداري  كند تا از بچه تواند بياید. مادر فرانکلين، خانم موش آبي را خبر مي ها بياید؛ اما مادربزرگ سرما خورده و نمي آن

 شود. مند مي دهد، طوري كه فرانکلين به او عالقه كند. موش آبي كارهاي جالبي انجام مي

 

 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي هایفرانکلین:فرانکلینوخواهرشهریت.مجموعهکتاب. بورژوا، پالت.1032

 9789647039574 شابک: خشتي. ص.28

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند هميشه مراقب او باشد و خوشحالش كند؛ اما این كار  دارد و سعي مي« هریت»خواهر كوچکي به نام « فرانکلين»چکیده:

اش، سام، در  اي خصوص اگر پاي سگ پارچه شود، به ها به شدت از او عصباني مي وقت هميشه هم آسان نيست. فرانکلين بعضي

تر،  شود كه به عنوان برادر بزرگ كند؛ اما متوجه مي پنهان ميخواهد سام را با هریت شریک شود و آن را  ميان باشد. او نمي

 تواند اجازه دهد كه گاهي او با سام بازي كند. تواند خيلي كارها براي خواهرش انجام دهد؛ حتي مي مي

 

1033 کتاب. جنينگز، شارون. درختمجموعه روز و فرانکلین فرانکلین: . آبادیران: تهران. شهره هاشمي کاری.های

 9789647039901 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، ادبيات كودكان، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

خانه درختي درست كند؛ خواهد درخت بزرگي بکارد كه بتواند روي آن  كاري است و فرانکلين دلش مي روز درختچکیده:

كنند.  ها مراقبت مي هاي كوچکي دارند و از آن دهد. خرس و خرگوش هم نهال ولي آقاي حواصيل نهال كوچکي به او مي

 گيرد نهال كوچکش را بکارد و مواظبش باشد؛ اما نهال سر جایش نيست! فرانکلين هم تصميم مي

 

1034 کتاب. جنينگز، شارون. مجموعه محبوب.های قهرمان و فرانکلین . آبادیران: تهران. شهره هاشمي فرانکلین:

 9789647039963 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 اش باشد. او و دوستش،حلزون، تصميم  كانگوروي قهرمان، در كتابِ مورد عالقهآرزو دارد كه مثل « فرانکلين»چکیده:

ها با شنيدن خبر آمدن كانگوروي  دهند. آن شان را از دست هيوال نجات مي برفي گيرند قوي و سریع باشند و بارها آدم مي

ينند كه كليدش را گم كرده است و به او ب شوند؛ اما در راه، خانم موش آبي را مي قهرمان به شهر، با خوشحالي راهي شهر مي

 توانند به موقع به شهر برسند و كانگوروي قهرمان را ببينند؟ ها مي كنند. آیا آن كمک مي
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1035 فرانکلینوکالهایمني.مجموعهکتاب. مور، اوا.  ص.32 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي هایفرانکلین:

 9789647039925 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، ادبيات كودكان، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

سواري دارد. او به جاي كاله خودش، كاله دوستش  فرانکلين كاله ایمني جدیدي خریده است؛ چون آزمون دوچرخهچکیده:

تواند آزمون دهد؛ چون  كند دوستانش كاله او را مسخره خواهند كرد؛ ولي فرانکلين با آن كاله نمي فکر ميگذارد؛ چون  را مي

 رسد كه از كاله خودش استفاده كند. كاله برایش بزرگ است و به این نتيجه مي

 

1036 کتاب. بورژوا، پالت. ميمجموعه خانگي یکحیوان فرانکلین فرانکلین: : تهران. هاشميشهره  خواهد.های

 9789647039383 شابک: خشتي. ص.28 .1396. آبادیران

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، ادبيات كودكان، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 او موضوع را با پدر و مادرش در ميان خواهد یک حيوان خانگي داشته باشد.  هاست كه دلش مي فرانکلين مدتچکیده:

گيرد كه یک  كند و تصميم مي گویند كه باید در این باره فکر كنند. فرانکلين به حيوانات مختلف فکر مي ها مي گذارد. آن مي

 ماهي طالیي كوچولو بخرد.

 

1037 فرانکلینیکمدالميمجموعهکتاب. جنينگز، شارون. . آبادیران: تهران. هاشميشهره  خواهد.هایفرانکلین:

 9789647039949 شابک: خشتي. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودكان  هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

خواهد در تيم پيشاهنگي جنگل هم  ميفرانکلين در گروه كُر و باشگاه شطرنج كتابخانه مدرسه عضو است؛ اما امشب چکیده:

شود  گيرد و متوجه مي عضو شود و هر چه زودتر مدال پيشاهنگي بگيرد. او قول و سرود و دست دادن پيشاهنگي را یاد مي

 براي گرفتن مدال باید صبر كند.

 

 .1396. آبادیران: تهران. شهره هاشمي هایفرانکلین:یکروزبدبرایفرانکلین.مجموعهکتاب. بورژوا، پالت.1038

 9789647039369 شابک: خشتي. ص.28

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 صبحانه ميلي ندارد، ليوان داند. او به  حوصله و عصباني است؛ اما خودش هم علت آن را نمي بي« فرانکلين»امروز چکیده:

شود اسکي  رود، متوجه مي هایش را پيدا كند و وقتي براي اسکي كردن بيرون مي تواند تيله شکند، نمي اش مي مورد عالقه

حل را  فهمد و راه كند تا سرانجام پدرش علت اصلي عصبانيت او را مي تر مي ممنوع شده است. همه این اتفاقات او را عصباني

 دهد. نشانش مي
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 ص.120 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانمحاکمهگرگبدجنسمهربان.. خاكبازان، علي.1039

 9786000102906 شابک: بياضي.

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، كودكان انواع ادبي، نمایشنامه کلماتکلیدی:

 و دزدیدن « بزبزقندي»، به اتهام رفتن به خانه «گرگ بدجنس»براي كودكان نوشته شده است. نامه  این نمایشچکیده:

هاي خانم بزي  گوید بچه كند و مي ها را دزدیده؛ ولي نخورده است. او از خود دفاع مي شود. گرگ بچه هاي او، محاكمه مي بچه

رود.  كند و گرگ با شنيدن آن از هوش مي م را صادر ميكه قاضي دادگاه است، حک« شير»اند. سرانجام  چه بالیي سرش آورده

 قاضي چه حکمي داده است؟

 

 9789640224571 شابک: خشتي كوچک. ص.16 .1395. نشر به: تهرانسالهمراد.مرادهفت. یوسفي، محمدرضا.1040

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي، كودكان كوتاه، ارزش  داستانهاي اجتماعي،  داستان کلماتکلیدی:

كردند،  ها سعي مي پسري بود كه بعد از هفت سال انتظارِ پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگش به دنيا آمد. آن« مراد»چکیده:

دیل شد. او هيچ ترتيب مراد به پسري لوس و از خودراضي تب چيز را براي او فراهم كنند، از شير مرغ تا جان آدميزاد. بدین همه

برد. بعد از هفت سال،  جا مي گذاشت و به همه هایش مي رفت؛ چون پدربزرگش او را روي شانه كرد؛ حتي راه هم نمي كاري نمي

 مراد به مدرسه رفت و در آنجا اتفاقاتي رخ داد كه باعث شد او غرور و تکبر خود را كنار بگذارد.

 

 9789640726679 شابک: رحلي. ص.32 .1396. مبتکران: تهران. نگين كتال مراقبمباش!.. پائولي، لورنز.1041

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 آميزي، نقاشي هاي تخيلي، رنگ داستان کلماتکلیدی:

بزرگ كني به اندازۀ كافي  پرسد: فکر مي بيند و از او مي را مي "اشنيپل"یک پسر بچه است. او روزي آقاي  "یوري"چکیده:

داند. براي همين یوري به او پيشنهاد  داري چيز زیادي نمي  ام كه بتوانم از خودم مراقبت كنم؟ اما آقاي اشنيپل از بچه شده

كند تا هر زمان كه الزم بود، آقاي اشنيپل از او مراقبت كند. مراقبت از یک بچه چگونه است؟ باید فقط به او گفت این كار  مي

رناک است؟ با آقاي اشنيپل و یوري همراه باشيد. شاید شما متوجه شوید آقاي اشنيپل از یوري مراقبت را نکن یا این كار خط

 اند. ها نيز از خط بيرون زده كند یا یوري از آقاي اشنيپل. تصاویر این كتاب به شکل نقاشي با مداد هستند. حتي گاهي رنگ مي

 

 ص.124 .1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. محمد قصاع داشت.مرغيکهآرزویپرواز. مي- هوانگ، سان.1042

 9789647440639 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان هاي حيوانات، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 است كه در تمام عمرش از مرغداني خارج نشده است. او آرزو دارد براي  گذار داستان این كتاب درباره مرغي تخمچکیده:

اش را ببيند؛ ولي هرگز نتواسته حتي با پاهایش، تخم خود را لمس كند.  بار هم كه شده روي تخمش بنشيند و جوجه یک

برد و همراه دیگر مرغان  يرون ميتواند تخم بگذارد. مرد كشاورز او را از مرغداني ب رسد كه او دیگر نمي سرانجام روزي فرا مي

 اندازد و... . بيمار در گودال مرگ مي
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 خشتي. ص.36 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. نيا پروانه عروج مرگباالیدرختسیب.. شارر ، كاترین.1043

 9789643189235 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

خواهد كه او را آزاد كند و راسو هم در عوض آرزوي روباه  اندازد. راسو از روباه مي روباه پير راسوي الغري را به دام ميچکیده:

باال برود، گير كند. آرزوي روباه كند كه هر كس روي درخت سيب او بپرد یا از آن  پذیرد و آرزو مي را برآورده كند. روباه مي

 كند مرگ را بفریبد و... . رود. روباه سعي مي ها، مرگ به سراغ روباه مي شود. بعد از مدت برآورده مي

 

1044 پاپوش. من، سيد فالش.  شابک: رقعي. ص.216 .1396. هوپا: تهران. اميني نسرین نوش هایجهنمي.مسافریبا

9786008869160 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اند و پدرشان كلي بدهي برایشان ارث گذاشته است. هایلي   در سانحه هوایي كشته شده«هایلي»و « بادي»پدر و مادر چکیده:

گيرد  به عهده بگيرد. براي همين درآمدي ندارد. او تصميم ميهاي بيچاره و فقير را  دهد وكالت آدم وكيل است؛ ولي ترجيح مي

كند  شنود و سعي مي خانه اجدادیشان را بفروشد؛ اما بادي با این كار مخالف است. او از خواهرش چيزهایي درباره یک گنج مي

 آن را پيدا كند.

 

 9789643189570 شابک: رحلي. ص.36 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانزن.مشت. موسوي، حسن.1045

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه  هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 هایي كه از پدرش به یادگار مانده و مادرش نيز بر روي  زن محبوب شهر با دستکش در این داستان تخيلي، مشتچکیده:

رنگ  هاي دوخته شده نيز كم ها گذشته است و قلب زند. سال دوخته است، به همه چيز مشت ميهاي زیبایي  ها قلب آن

هایش را با اندیشه بر  گيرد كه مشت كند و تصميم مي ها را درک مي ها علت از بين رفتن قلب زن بعد از مدت اند. مشت شده

 هایش بگيرد. ههاي مختلف فرود بياورد تا نتيجه بهتري از ضرب روي اتفاقات و پدیده

 

1046 ویزگول.. آرنولد، تد. سالم پسرک:  شابک: رقعي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده مگسکو

9786008675105 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 داستان، ادبيات كودكان، طنز، حشرات کلماتکلیدی:

ویزگول به دنبال غذا مي گردد. او در این مسير با پسري به نام ویز آشنا شده و با هم دوست  مگسي گرسنه به نامچکیده:

مي شوند. ویز، ویزگول را داخل شيشه مربا انداخته و سعي دارد در مسابقه بهترین حيوان خانگي شركت كند. داوران نمي 

 مي پذیرند و باالخره ویزگول هم یک جایزه دریافت مي كند.پذیرند، ولي ویز و ویزگول آن قدر اصرار مي كنند تا اینکه داوران 
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 شابک: رقعي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده مگسکوپسرک:سوپباطعمویزگول.. آرنولد، تد.1047

9786004620338 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي طنز، ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

اش به  و خانواده« ویزگول»به همراه « ویز»است. در این داستان « مگسک و پسرک»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

البته كسي از زند و  روند، ویزگول سري به آشپزخانه مي ها براي صرف ناهار به رستوران مي روند. هنگامي كه آن مسافرت مي

رود و همان لحظه  شود. جناب ویزگول توي ظرف غذاي مشتري سر ميز مي دیدن او در آن رستوران تر و تميز خوشحال نمي

 شود. آتشفشاني از خشم به هوا بلند مي

 

1048 کادوززززز.. آرنولد، تد. پسرک: و  شابک: رقعي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده مگسک

9786004620260 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اي درباره دوستي  كننده است كه در هر جلد آن ماجراي سرگرم« مگسک و پسرک»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

با « بابانوئل»رو شدن  شود. در این داستان ماجراي روبه پرداز با مگسي بامزه روایت مي باهوش و خيالعجيب و غریب پسركي 

ترین هدیه كریسمس  )پسرک( را با جالب« ویز»ها چگونه به كمک یکدیگر،  خوانيد و اینکه آن )مگسک( را مي« ویزگول»

 كنند. غافلگير مي

 

 شابک: رقعي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده ازاونباالها.مگسکوپسرک:ویزگول. آرنولد، تد.1049

9786008675143 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، طنز، داستان، حشرات کلماتکلیدی:

ویز است، دوست دارد همراه آنها باشد. پدر و ویز به همراه پدر و مادرش به سفر مي روند. ویزگول مگس كه دوست چکیده:

مادر اجازه نمي دهند ویزگول همراهشان بياید، اما ویزگول خودش را در صندوق عقب ماشين پنهان مي كند. آنها به جاهاي 

كه راه مختلفي همچون موزه، دریا، شهربازي و ... مي روند. موقع برگشت راه را گم مي كنند و ویزگول به آنها كمک مي كند 

 خانه را بيابند.

 

1050 ویزگولخوردهمي. آرنولد، تد.  رقعي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده شود.مگسکوپسرک:

 9786008675136 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 داستان، ادبيات كودكان، حشرات کلماتکلیدی:

 پسري است كه دوست مگسي دارد به نام ویزگول. ویز به همراه دوستش به دیدن مادربزرگش مي رود. مادر ویز چکیده:

بزرگ با خوشحالي به دیدن نوه اش مي آید و تا دهانش را باز مي كند ویزگول وارد دهان مادربزرگ شده و به سمت داخل 

 واندني است.مي رود.در شکم مادر بزرگ براي ویزگول اتفاقاتي مي افتد كه خ
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1051 ویزگولقهرمان.. آرنولد، تد.  شابک: رقعي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده مگسکوپسرک:

9786008675112 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 داستان، طنز، ادبيات كودكان، حشرات کلماتکلیدی:

 را با خودش به مدرسه مي برد. ویزگول شروع به یادگيري حروف الفبا مي كند. بعد به ویز دوستش ویزگول چکیده:

آشپزخانه رفته و از مواد غذایي كه در سطل آشغالهاي آشپزخانه است استفاده مي كند. خانم رز آشپز مدرسه خيلي به 

. به همين خاطر خانم رز را از مدرسه ویزگول سخت نمي گيرد، اما آقاي مدیر با بودن مگس در آشپزخانه مدرسه مخالف است

 اخراج مي كند و به جاي او خانم ناز را استخدام مي كند.اتفاقاتي مي افتد كه سرانجام خانم رز به مدرسه بر مي گردد.

 

ویزگولوغذایقلنبهقهوه. آرنولد، تد.1052  ص.32 .1396. پرتقال: تهران. زاده، عرفان حسن ای.مگسکوپسرک:

 9786008675129 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودكان، حشرات ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 دارد. ویزگول یک مگس است. ویزي براي ویزگول یک اتاق « ویزگول»نام پسري است كه دوستي به نام « ویزي»چکیده:

شخصي ساخته است. ویزگول غذاي مخصوصي هم دارد كه بسيار بدبو است. یک روز ویزي، همراه دنج و یک هواپيماي 

زنند تا اینکه  كنند و سرش فریاد مي شود. همه ویزگول را از خودشان دور مي رود. ویزگول گم مي نيک مي اش به پيک خانواده

 رسد. اش مي كند و به غذاي مورد عالقه ویزگول، ویزي را پيدا مي

 

 ص.36 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده هایریز.مگسکوپسرک:ویزگولوویزقهرمان. آرنولد، تد.1053

 9786004620246 شابک: رقعي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودک و نوجوان طنز، داستان کلماتکلیدی:

دارد. ویزگول یک مگس است و هيچ كس از « ویزگول»داشتني است كه دوستي به نام  پسري باهوش و دوست« ویز»چکیده:

شاخي  ها باید اژدهاي شاخ آورد. ویز داستاني نوشته است كه قهرمانان آن ویزگول و خودش هستند. آن ها سر درنمي دوستي آن

شان را كه به دست دزدان دریایي  با موفقيت به پایان برسانند تا بتوانند خانهرا شکست دهند و بسياري از مبارزات دیگر را 

 افتاده است، پس بگيرند.

 

 شابک: رقعي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. عرفان حسن زاده مگسکوپسرک:ویزگولوویزغول.. آرنولد، تد.1054

9786004620345 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششم اول، دوم،پایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات ملل، كودک و نوجوان، طنز، داستان کلماتکلیدی:

 هاي  كنند و نقاشي بازي مي« ویزگول»و « ویز»، است. «مگسک و پسرک»هاي  این داستان از مجموعه داستانچکیده:

شود و  خوابد؛ ولي ناگهان از خواب بيدار مي مي خواهد استراحت كند. او كشند؛ اما ویز دیگر خسته شده است و مي ترسناک مي

 بيند!!! هيوالي مگسي ترسناک كه ممکن است به ویز آسيب برساند و... . ویزگول را در حال ساخت هيوالي مگسي مي
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 رقعي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. زاده، عرفان حسن مگسکوپسرک:یکروزفوتباليباویزگول.. آرنولد، تد.1055

 9786008675150 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، حشرات ادبيات ملل، كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند و ویزگول مشوق خوبي  دارد. ویزي فوتبال بازي مي« ویزي»یک مگس است و دوست خوبي به نام « ویزگول»چکیده:

شان را  تواند به جاي یکي از بازیکنان، بازي كند. ویزي و ویزگول نقشه آورد و مي ویزگول شانس مي براي اوست. روز مسابقه

 شوند. كنند و پيروز مي اجرا مي

 

 شابک: پالتویي. ص.60 .1396. قدیاني: تهران. سعيدا زندیان منقهرمانم:قلعهمرگ.. بارلو، استيو/ اسکيدمور، استيو.1056

9786002517722 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند. درواقع خواننده، قهرمان داستان است و اوست  این داستان درباره جنگجویي است كه با سحر و جادو مبارزه ميچکیده:

آموزد كه  كتاب قدرت تخيل كودک را پرورش داده و در هر مرحله به او ميدهد. خواندن این  كه روند داستان را شکل مي

 مسئوليت اعمال خویش را به عهده بگيرد.

 

 ص.60 .1396. قدیاني: تهران. سعيدا زندیان :حملهدشمنانفضایي.11منقهرمانم. بارلو، استيو/ اسکيدمور، استيو.1057

 9786002517739 شابک: پالتویي.

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 دهد. نویسنده از  ميالدي رخ مي 2150هاي فضایي است و ماجراهاي آن در سال  موضوع داستان درباره جنگچکیده:

در هر مرحله چه كاري انجام دهد. دشمنان فضایي قصد  خواهد خود را قهرمان داستان بداند و تصميم بگيرد كه خواننده مي

 ها را نابود كند یا راه دیگري بيابد. گيرد كه آن دارند به كره زمين حمله كنند. خواننده تصميم مي

 

1058 مي. اكبرپور، احمد. ولي مترسکم  شابک: رحلي. ص.36 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانترسم.من

9789643189280 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستان كوتاه، كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 مترسک این داستان را خيلي زشت ساخته اند تا حيوانات و پرندگان از او بترسند، اما مترسک دلش نمي خواهد چکیده:

تنهایي مي ترسد. سرانجام مترسک تصميم مي گيرد از مزرعه فرار كند و با  كسي را بترساند. او خيلي مهربان است و از

 دیگران دوست شود.
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1059 نمي. پتي، دیو. باشم.من قورباغه  شابک: رحلي. ص.26 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي خواهم

9786004620956 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 نفس هاي حيوانات، اعتمادبه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

خواهد باشد، به غير از  خواهد قورباغه باشد. درواقع او هر چيزي مي اي است كه نمي داستان این كتاب درباره قورباغهچکیده:

د؛ ولي یک نفر هست كه براي او خورن ها خيس و ليز هستند و زیادي حشره مي كند، قورباغه قورباغه! چرا؟ چون فکر مي

رسد كه قورباغه  تواند مثالً خوک یا خرگوش یا جغد باشد. در پایان داستان قورباغه به این نتيجه مي دهد چرا نمي توضيح مي

ها  ها خوراک قورباغه شانس است كه یک مگس نيست؛ چون مگس كند كه چقدر خوش بودن اصالً چيز بدي نيست و فکر مي

 شوند! مي

 

 9786005482348 شابک: خشتي. ص.32 .1395. كالم: تهران. تارا سالک منو...:منوبابا.. اكسلي، هلن.1060

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، ادبيات ملل، خانواده داستان کلماتکلیدی:

ها كنار هم  ها بيشتر وقت پدرش را خيلي دوست دارد. آناین كتاب درباره رابطه پدران با فرزندانشان است. پسرک چکیده:

كند. پدر براي پسرش قصه  خنداند و پسر در پختن كيک به پدر كمک مي كند و او را مي هستند. پدر با پسرش بازي مي

كند؛ چون پدر  ميپسر در كنار پدرش احساس امنيت و آرامش . دهد و... خواند تا او بخوابد و كارهاي زیادي را به او یاد مي مي

 او بهترین پدر دنياست!

 

 9786005482386 شابک: خشتي. ص.32 .1395. كالم: تهران. تارا سالک منو...:منوبابابزرگ.. اكسلي، هلن.1061

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي ادبيات ملل، خانواده، داستان کلماتکلیدی:

هاي او  كوچولوي داستان، پدربزرگش را خيلي دوست دارد؛ چون پدربزرگ هميشه و در همه حال، به خواستهپسر چکیده:

پسر كوچولو . كند تا بر ترسش غلبه كند و... خواند، كمکش مي كند، برایش كتاب مي كند. پدربزرگ با او بازي مي توجه مي

 از پدربزرگش، قدرداني كند.هاي مختلف  كند به خاطر این همه مهرباني، به شکل سعي مي

 

 9786005482355 شابک: خشتي. ص.32 .1395. كالم: تهران. تارا سالک منو...:منوخانممعلم.. اكسلي، هلن.1062

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، تعليم و تربيت، رفتار در مدرسه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 كند. خانم معلم برخالف  شود، ناراحت است؛ چون احساس تنهایي مي بار وارد مدرسه مي پسرک وقتي براي اولينچکیده:

كم پسر كوچولو متوجه  حوصله و عصباني نيست. او هميشه آرام و خونسرد است و با همه مهربان. كم وقت بي تصور پسرک هيچ

 شود كه او مدرسه را دوست داشته باشد. د و همين موضوع باعث ميشو هاي مشترک بين خود و معلمش مي مندي عالقه
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 9786005482379 شابک: خشتي. ص.32 .1395. كالم: تهران. تارا سالک منو...:منودوستم.. اكسلي، هلن.1063

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 كودکهاي اجتماعي، داستان  ادبيات ملل، مهارت کلماتکلیدی:

آید، چون او  هاي یک دوست خوب است. پسر كوچولو از رفتن به مدرسه خوشش نمي موضوع این كتاب درباره ویژگيچکیده:

كند. او معلم مهرباني دارد و بهترین دوستش را در  كند؛ اما پس از چند روز نظرش تغيير مي در مدرسه احساس تنهایي مي

ها با هم  دهند. آن ستش هميشه با هم هستند و تمام كارهایشان را با هم انجام ميمدرسه پيدا كرده است. پسر كوچولو و دو

 خورند. هایشان را با هم مي كنند و خوراكي كنند، دردِ دل مي خوانند، با هم بازي مي درس مي

 

 9786005482362 شابک: خشتي. ص.32 .1395. كالم: تهران. تارا سالک منو...:منومامان.. اكسلي، هلن.1064

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، خانواده ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 كند، برایش غذا درست  وقت از او مراقبت مي پسر كوچولوي این داستان مادرش را خيلي دوست دارد. مادر تمامچکیده:

داند كه مادرش چطور این همه كار را  كند و پسر كوچولو نمي بيرون از خانه هم كار ميمادر . كند و... كند، با او بازي مي مي

 دهد. پسرک دوست دارد مثل مادرش شجاع شود و به او در كارها كمک كند. انجام مي

 

1065 مامان. اكسلي، هلن. و من :... و  شابک: خشتي. ص.32 .1395. كالم: تهران. تارا سالک بزرگ.من

9786005482614 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، ادبيات كودک و نوجوان، خانواده داستان کلماتکلیدی:

 وقت عصباني  اخالق است و هيچ كند. مادربزرگ او آرام و خوش قهرمان داستان درباره مادربزرگش صحبت ميچکیده:

گذارد. مادربزرگ پير و ناتوان  كنند و پسرک تمام مشکالتش را با او در ميان مي صحبت ميها با هم  ها ساعت شود. آن نمي

كوبد و از  هاي دیگر مي شوند و مادربزرگ با تمام توان به ماشين روند و سوار ماشين برقي مي ها به شهربازي مي نيست، آن

هایش او را آرام  رک ناراحت است، مادربزرگ با حرفكند و وقتي پس اش را سرزنش نمي شود. او هرگز نوه بر مي خنده روده

دهد و پسرک او را بيشتر از هر كسي در دنيا دوست  اش یاد مي كند. مادربزرگ بيش از هر چيزي، مهربان بودن را به نوه مي

 دارد.

 

1066 بود:. دبورا هایلگمن، . ریاضي عاشق که پسری جهان: مشاهیر و غریبمن  اردوش.پلزندگيعجیبو

 9786001271199 شابک: وزیري. ص.40 .1396. نخستين: تهران. الدین عباسي شهاب

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 كوتاه، كودک و نوجوان، ریاضيات  ها، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

كرد. مادرِ پل معلم ریاضي بود و به همين علت، وقتي پل سه سال داشت، مجبور شد او را  با مادرش زندگي مي« پل»چکیده:

سال داشت كه  10هاي زیادي داشت و پل از قواعد و قوانين متنفر بود. پل  بگذارد. فراولين قانون« فراولين»نزد خانمي به نام 

دان نابغه مجارستاني، به  كرد. این كتاب داستان زندگي ریاضي ه به ریاضي فکر ميعاشق اعداد و ریاضي شد و همه جا و هميش

 شود. ، است كه به شيوه داستاني روایت مي«پل اردوش»نام 
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 .1396. نخستين: تهران. الدین عباسي شهاب منومشاهیرجهان:درجستجویشاهزادهکوچک.. الندمان، بيمبا.1067

 9786001271182 شابک: وزیري. ص.40

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 هاي بلند ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

، است. این داستان از دوران كودكي آنتوان «آنتوان دوسنت اگزوپري»كتاب حاضر داستان زندگي نویسنده مشهور، چکیده:

آرزوي پرواز در سر دارد تا هنگامي كه به عنوان مکانيک، به خدمت در هنگ هوانيروز شود؛ از آن زمان كه او  شروع مي

اش را مي گيرد و مشغول رساندن  نامه خلباني فراخوانده مي شود و تصميم مي گيرد تمرین پرواز كند. او سرانجام گواهي

 هاي دیگر مي شود. در یکي از سفرهایش... . هاي پستي به قاره نامه

 

 زندگيهلنکلر،چیرگيبرناشنوایيونابینایي.منومشاهیرجهان:دنیایبزرگهلن:. راپاپورت، دورین.1068

 9786001271298 شابک: وزیري. ص.40 .1396. نخستين: تهران. الدین عباسي شهاب

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، كودک و نوجوان نامه سرگذشتادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

دهد؛ اما به كمک معلمي كه خود ضعف بينایي دارد،  اش را از دست مي در نُه ماهگي بينایي و شنوایي« هلن كلر»چکیده:

ها بعد  كند. سال گيرد و به مدرسه راه پيدا مي را یاد مي« بریل»تواند به مشکالتش غلبه كند. هلن خيلي زود خواندن خط  مي

هاي فراوان در  كند. هلن بعد از فعاليت نامه خود را منتشر مي شود و زندگي مي« كيمبریج»رد دانشکده مدرسه بانوان وا

جمهوري را  هاي مدني و عدالت براي سياهپوستان امریکا، مدال آزادي ریاست هاي حقوق زنان، كنترل تولد، آزادي زمينه

 كند. دریافت مي

 

. نخستين: تهران. الدین عباسي شهاب داستانزندگيژاککویستو.مشاهیرجهان:مرددریا:منو. برن، جنيفر.1069

 9786001271281 شابک: وزیري. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ها، محيط زیست نامه ادبيات ملل، سرگذشت کلماتکلیدی:

ها در  ها و صخره ها در آب شناورند و چرا سنگ كرد كه چرا كشتي بود. او به این فکر مياز كودكي عاشق آب « ژاک»چکیده:

پروراند كه بتواند زیر آب نفس بکشد. سرانجام او دستگاه تنفس غواصي را  او رویاي روزي را در سر مي. روند و... آب فرو مي

هایي درباره دریا كرد و  را صرف ساختن فيلم اختراع كرد و كيلومترها در آب پيش رفت. پس از آن ژاک بيشتر عمرش

 ها آشنا شدند. هاي دریاها و اقيانوس بار با شگفتي ها نفر در سراسر جهان براي اولين ميليون
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 رحلي. ص.36 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. سحر ترهنده مهمانيعصرانهدرجنگل.. مياكوشي، آكيکو .1070

 9789643189211 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، ادبيات كودكان هاي تخيلي، داستان داستان کلماتکلیدی:

از خانه خارج مي شود تا كيکي را به مادربزگش برساند. كيکو به دنبال قدمهاي پدرش راه  "كيکو"در یک روز برفيچکیده:

زماني كه فکر مي كند به خانه مادربزرگش رسيده، درمي یابد جاي پاها متعلق به یک خرس بزرگ است كه مي افتد و درست 

كيکو به دنبال او راه مي رفته است. او متعجب مي شود و گوسفندي را مي بيند كه پشت همان در ایستاده است. حيوانات 

خرس فراخوانده مي شود. بعد از مهماني حيوانات به كيکو دیگري از راه مي رسند و كيکو به مهماني بعد از ظهر در خانه 

 كمک مي كنند كه به خانه مادر بزرگش برسد.

 

. هوپا: تهران. مرسده خدیور محسني، محمود اميریار احمدي دار.ها:ترولکوستارهدنبالهترولمومي. یانسون، تووه.1071

 9786008655817 شابک: رقعي. ص.272 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 اي هستند كه  ها، جانوران گرد و كوچک افسانه است. مومي ترول« ها مومي ترول»این كتاب جلد دوم از مجموعه چکیده:

گوید به زودي  شوند كه مي بافي آشنا مي با موش منفي« بوبو» و« ترولک»اي كشيده دارند. در این داستان  مثل اسب آبي پوزه

شود. ترولک و  تر مي داري در راه است و هر لحظه به زمين نزدیک گوید ستاره سوزان دنباله كره زمين نابود خواهد شد. او مي

یابند و ماجراهاي  گري هم ميسفرهاي دی ها در این راه هم گذارند تا جاي امني پيدا كنند. آن بوبو پا در راهي پر خطر مي

 دهد. دار و ترسناک یکي پس از دیگري رخ مي خنده

 

1072 ترولترولمومي. یانسون، تووه. سیلبزرگ.ها: . مرسده خدیور محسني، محمود اميریار احمدي هایکوچکو

 9786008655800 شابک: رقعي. ص.96 .1396. هوپا: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها و كنار  هاي دور، در خانه آدم در گذشته« ها مومي ترول»است. « ها ترول مومي»این كتاب جلد نخست از مجموعه چکیده:

ناپدید شده « ترولک»شده است. در این داستان، پدر شان عوض  كردند؛ اما االن زندگي پریان خانگي، پشت بخاري، زندگي مي

سفر شده است. ترولک و ماماترول  آیند، هم هاي كوچکي كه به چشم نمي ، پري«ها واتي هاتي»گوید با  مي« ماما ترول»است. 

 ؟شوند را پيدا كنند، راهي طوالني و پرخطر. آیا دوباره این خانواده دور هم جمع مي« باباترول»روند تا  مي
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1073 جادو.ترولمومي. یانسون، تووه. کاله  .1396. هوپا: تهران. مرسده خدیور محسني، محمود اميریار احمدي ها:

 9786008655848 شابک: رقعي. ص.280

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 کلماتکلیدی:

 ، در نوک كوه، یک كاله جادویي پيدا «بوبو»و « زاد شامه»، «ترولک»، «ها ترول مومي»در جلد سوم از مجموعه چکیده:

ها  ترول دهد، ابتدا براي مومي هایي كه پشت سر هم رخ مي دهد. اتفاق كنند. این كاله شکل هر چيزي را تغيير مي مي

ها به جزیره  ترول يگزیني دوباره موش آبي، كشانده شدن موم كننده است؛ ماجراي پيدا شدن پنج ابر كوچک، عزلت سرگرم

ها باید  ترول كشد كه مومي كم كار به جاهاي خطرناكي مي ، گم شدن كيف دستي ماماترول و... ، اما كم«واتي هاتي»دورافتاده 

 ها را بيابند. راه نجات از آن

 

1074  .1396. نوجوانانكانون پرورش فکري كودكان و : تهران. ویدا رامين خواهيدوستمنباشي؟.مي. باتو، اریک.

 9786000104580 شابک: خشتي. ص.28

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، دوستي ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ما » گویند:  هاي خاكستري به او مي خواهد با او حرف بزند. موش موش سبز غمگين است؛ چون هيچ كس نميچکیده:

افتد تا  گذارد و به راه مي اش مي به همين علت، یک روز موش سبز، مقداري نان و پنير در بقچه« دوست تو باشيم.خواهيم  نمي

تواند یک  داند. او چگونه مي شود و موش سبز علت این رفتار را نمي یک دوست پيدا كند...؛ اما هيچ كس با او دوست نمي

 دوست خوب پيدا كند؟

 

 خشتي. ص.32 .1396. سازمان رفاهي تفریحي و شهرداري اصفهان: اصفهان.لکهاولکمینو،دست. بدلّو، شيرین.1075

 9786001323591 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، فرهنگ عامه كودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

 عباسي اصفهان نشسته است. مادر براي مينو یک پازل خریده است تا او با  با مادرش كنار مسجد جامع« مينو»چکیده:

كاري سنتي و چگونگي  شود تا طرح و نگارهاي كاشي لکي همراه مي كاري سنتي آشنا شود. مينو در رؤیاي خود با لک كاشي

ي مسجد جامع النه كرده لک در اشکوب دوم )اصطالحي در تزئين كاري سنتي( ورود ها را بياموزد. لک چيدمان صحيح آن

 ها به دیدنش بروند. است و منتظر است تا بچه
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 شابک: رقعي. ص.64 .1396. پيک ادبيات: تهران. آزاده نيازاده میني:مینيوبرادرتنبل.. نوستلينگر، كریستينه.1076

9786005190885 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي خانواده، طنز ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اند و در بيمارستان هستند. ميني و مورتيس باید با هم كارهاي  تصادف كرده« مورتيس»و « ميني»مادر و مادربزرگِ چکیده:

ها را به تنهایي انجام كند و ميني مجبور است همه كار هاي مختلف از كارها فرار مي خانه را انجام دهند؛ ولي مورتيس با بهانه

كند به پدر شکایت نکند، چون او به اندازه كافي گرفتار است؛ ولي ميني واقعاً خسته و كالفه شده و  دهد. ميني سعي مي

 داند با مورتيس چگونه رفتار كند. نمي

 

1077 اولمدرسه.. نوستلينگر، كریستينه. روز مینيو  رقعي. ص.64 .1396. ادبياتپيک : تهران. آزاده نيازاده میني:

 9786005190847 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي خانواده، طنز ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 او را نگران كامالً آماده رفتن به مدرسه است؛ ولي چند موضوع « ميني»شوند و  تا چند روز دیگر مدارس باز ميچکیده:

ها  هایي كه برادرش از معلم اش كنند و با تعریف ها مسخره كند. او دختر قدبلند و الغري است و نگران است كه مبادا بچه مي

دهد، تمام  رسد و با اتفاقاتي كه رخ مي كرده، نگران است كه معلم او چه اخالقي دارد. سرانجام روز اول مدرسه فرا مي

 رود. ن ميهاي ميني از بي نگراني

 

 9786008347408 شابک: بياضي. ص.37 .1396. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن نانتوباگت.. ویلمس، مو.1078

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 پذیري ادبيات كودكان، داستان كوتاه، مسئوليت کلماتکلیدی:

 برود و نان باگت بخرد؛ ولي آیا او آمادگي « جوليت»به تنهایي به فروشگاه خانم بار  خواهد براي اولين مي« نانت»چکیده:

مادر در خانه منتظر نانت . تواند مقاومت كند و... انجام این كار را دارد؟ نانت بوي باگت را خيلي دوست دارد و در برابر آن نمي

 ها عکس دیجيتال گرفته شده است. ت شده و سپس از آنالزم به ذكر است كه تصاویر كتاب با مقوا و كاغذ درس. است؛ اما...

 

1079 بچه. لوپتي، امانوئل.  شابک: رقعي. ص.32 .1395. غنچه: تهران. سعيده بوغيري پاره!.هایآتشنیکالکوچولو:

9786007721841 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 نوجوان، طنز ادبيات ملل، كودک و کلماتکلیدی:

، دوست نيکال، قرار است به «آلسست»و « نيکال»، پدر و مادر «نيکال كوچولو»هاي  در جلد چهارم از مجموعه كتابچکیده:

ها را  توانند با هم تنها در خانه بمانند؛ اما ناگهان پدر نيکال آن حال هستند؛ چون مي رستوران بروند. نيکال و آلسست خوش

 ها بماند. كند. او قرار است شب، كنار بچه را معرفي مي« بریژیت»تار غافلگير كرده و پرس
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 رقعي. ص.32 .1395. غنچه: تهران. سعيده بوغيري نیکالکوچولو:پیشبهسویگروهموزیک!.. لوپتي، امانوئل.1080

 9786007721810 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، طنز، كودک و نوجوان کلیدی:کلمات

گيرند با سازهایشان یک گروه  و دوستانش تصميم مي« نيکال»، «نيکالكوچولو»در جلد نخست از مجموعه داستاني چکیده:

گذارند  مي «رفقا»ها نام گروهشان را  توانند ساز بنوازند. آن ها نمي كدام از آن اندازي كنند؛ اما جالب آنجاست كه هيچ موزیک راه

 توانند چنين كاري را انجام دهند؟ خواهند كنسرتي اجرا كنند؛ ولي چگونه مي و مي

 

1081 قلعه.. لوپتي، امانوئل. به حمله کوچولو:  شابک: رقعي. ص.32 .1395. غنچه: تهران. سعيده بوغيري نیکال

9786007721827 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 اي، كودک و نوجوان هاي حادثه ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

هاي راحتي ساحلي را به  خواهد تا مبل ، مادر نيکال از همسرش مي«نيکال كوچولو»هاي  در جلد دوم از مجموعه كتابچکیده:

خوبي انجام دهد. نيکال و دوستانش  تواند درخواست همسرش را به شود كه نمي رو مي حياط ببرد؛ اما پدر نيکال با شرایطي روبه

ها كمک كند؛ اما پدر باید اول  خواهد كه در ساخت قلعه به آن بازي كنند، براي همين نيکال از پدرش مي خواهند شواليه مي

 خواسته مادر را انجام دهد.

 

1082 دار. لوپتي، امانوئل. دزداندریایي.ونیکالکوچولو:  رقعي. ص.32 .1395. غنچه: تهران. سعيده بوغيري دسته

 9786007721865 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، كودک و نوجوان، طنز کلماتکلیدی:

 خواهد كه با كمک هم  ، به تازگي دوربين فيلمبرداري خریده است. او از نيکال مي«نيکال»، همسایه «بلدور»آقاي چکیده:

گوید دوستش را هم بياورد؛ اما بعد از چند دقيقه، سر و كله هشت نفر از  دزدان دریایي بسازند و به او ميفيلمي درباره 

گوید خودش  كنند، آقاي بلدور مي ها براي بازي كردن نقش اصلي جر و بحث مي شود! در حالي كه بچه دوستان نيکال پيدا مي

 رسد و... . ي در همين موقع پدر نيکال سر ميگيرد تا غائله تمام شود؛ ول این نقش را به عهده مي

 

 شابک: رقعي. ص.32 .1395. غنچه: تهران. سعيده بوغيري نیکالکوچولو:غذاخوریمدرسهعالیه.. لوپتي، امانوئل.1083

9786007721834 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 و نوجوانادبيات ملل، طنز، كودک  کلماتکلیدی:

 ، نيکال دوست ندارد در سالن غذاخوري مدرسه، غذا بخورد. «نيکال كوچولو»هاي  در این قسمت از مجموعه كتابچکیده:

رود  دهد كه اگر در مدرسه غذا بخورد، برایش هدیه بخرد. نيکال با این اميد، به سالن غذاخوري مدرسه مي پدرش به او قول مي

 گذرد كه دیگر دوست ندارد براي ناهار به خانه بازگردد. قدر به او خوش مي برد و آن و از خوردن غذا بسيار لذت مي
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1084 رانندگي.. لوپتي، امانوئل. کالس کوچولو:  شابک: رقعي. ص.32 .1395. غنچه: تهران. سعيده بوغيري نیکال

9786007721872 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 ادبيات ملل، طنز، كودک و نوجوان کلیدی:کلمات

، كه پليس است، به «نيکال»، دوست «روفو»است. پدر « نيکال كوچولو»هاي  این كتاب جلد ششم از مجموعه كتابچکیده:

دهد. ها آموزش  اي آشنا كند و قوانين رانندگي را نيز به آن ها را با چگونگي پيشگيري از تصادفات جاده آید تا بچه مدرسه مي

هاي كوچکشان در آموزش شركت كنند. حاال دیگر حتي آقاي پليس هم  روند تا با دوچرخه ها به حياط مدرسه مي بچه

 تواند از پس این دار و دسته شلوغ برآید! نمي

 

1085 اشتباهي!.. موسسه پرورش ذهن فرزام. چه  شابک: خشتي. ص.12 .1396. پرورش ذهن فرزام: تهرانوااای

9786008068495 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 ادبيات كودكان، داستان كودک، تفکر خالق کلماتکلیدی:

و « لطفا»این داستان براي جهت دادن به تخيل كودک، ارتباط عاطفي و درست اعضاي خانواده، به كارگيري كلمات چکیده:

كند.  بيمار است و در خانه استراحت مي« اميرعلي»اشتباهات است. پدر در جاي درست و برخورد صحيح با « ببخشيد»

كند و آن را روي پتوي  فرنگي خرسي بازي مي كند آرام بازي كند تا مزاحم پدرش نشود. او با سس گوجه اميرعلي سعي مي

 كند. شود و عذرخواهي مي ریزد. اميرعلي متوجه اشتباهش مي كند و سس روي پتو مي پدر رها مي

 

 رحلي. ص.32 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. كيوان عبيدي آشتياني شود.ویرجینیاگرگمي. مکلير ، كيو.1086

 9789643189174 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي بدخلقي، ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

یک روز مثل یک گرگ از خواب بيدار مي شود و زوزه مي كشد. غرغر مي كند و همه را فراري  "ویرجينيا "خواهرچکیده:

مي دهد.هي به ویرجينيا دستور مي دهد و اوضاع خانه را به هم مي ریزد.خواهر ویرجينيا دوست دارد به جایي برود كه 

ز نقاشي سعي مي كند دنياي مورد عالقه خواهرش را در كيکهاي خامه اي، گل و درخت داشته باشد. ویرجينيا با استفاده ا

 نقاشي خلق كند. پس این گونه حال خواهرش بهتر مي شود.

 

1087 متینودوستبینيمدادی. شفيعي، شکراله. سازمان رفاهي تفریحي و شهرداري : اصفهاناش.هاچینواچین:

 9786001323775 شابک: خشتي. ص.28 .1395. اصفهان

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 كوتاه، نظم  هاي تخيلي، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 كند. روزي متين و  ها را جمع نمي كند و بعد از بازي آن هایش را پخش مي بازي موقع بازي، تمام اسباب« متين»چکیده:

توانند به همه جاي خانه سفر كنند. با اتفاقاتي كه  شوند و مي مي اش كه تازه آن را درست كرده است، كوچک عروسک خميري

 هایش را جمع كند. بازي گيرد از آن پس اسباب دهد، متين تصميم مي رخ مي
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 9789648282221 شابک: خشتي. ص.32 .1395. شهرتاش: تهران. فرزانه شهرتاش هربرتوهری.. آلن، پامال.1088

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان افسانه، داستان کلماتکلیدی:

 گيرند.  ها با هم و با یک قایق ماهي مي كنند. آن دو برادر هستند كه در یک خانه زندگي مي« هري»و « هربرت»چکیده:

كشند؛ ولي سر این  ها گنج را از آب بيرون مي ند. آنكن روزي وقتي با هم در حال ماهيگيري هستند، گنج بزرگي پيدا مي

دهد. هربرت گنج را  كنند و هربرت، هري را از قایق به بيرون هُل مي موضوع كه گنج متعلق به چه كسي است، جر و بحث مي

 برد تا مخفي كند و... . به بلندترین نقطه كوه مي

 

1089 دوستداریپنگوئنتایيهفت. جعفري، الله.  ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانباشي؟.ها:

 9789640812136 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 زندگي حيوانات کلماتکلیدی:

ها بين مادر و  اي دارد. به همين دليل وظایف نگهداري جوجه ها بسيار سرد است و شرایط ویژه محيط زندگي پنگوئنچکیده:

هاي نر و ماده را  توانند با این شيوۀ زندگي آشنا شوند و مسئوليت پنگوئن شود. كودكان در این كتاب مي تقسيم مي پدر

 هاي ظاهري او را نيز ببينند. بشناسند. در پایان كتاب نيز تصاویري واقعي از این حيوان وجود دارد تا ویژگي

 

 خشتي. ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانباشي؟.ها:دوستداریجغدتایيهفت. جعفري، الله.1090

 9789640812105 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، زندگي حيوانات داستان کلماتکلیدی:

روند و  شکار مي ها به ها شب هایي دارند كه با اغلب حيوانات و حتي پرندگان دیگر متفاوت است؛ آن جغدها ویژگيچکیده:

توانيد جغدها را بيشتر  توانند سر خود را یک دور كامل به پشت بچرخانند. در این كتاب مي خوابند. همچنين مي روزها مي

 دهد. كه در دو صفحۀ پایان كتاب قرار دارد، چند تصویر واقعي از این پرنده را به شما نشان مي "آلبوم جغدي"بشناسيد. 

 

 خشتي. ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانها:دوستداریغازباشي؟.تایيهفت. جعفري، الله.1091

 9789640812082 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات زندگي حيوانات، داستان کلماتکلیدی:

 توانند در آب شنا  شود مي وقتي دو روزشان ميغازها  خوابند. جوجه هایشان مي غازها حدود سي روز روي تخمچکیده:

خواهيد چيزهاي دیگري از زندگي غازها بدانيد، این كتاب را ورق  كنند.غذاي غازها سبزه، شبدر و گل قاصدک است. اگر مي

 توانيد تصاویري واقعي از این حيوان را ببينيد. اي وجود دارد كه مي بزنيد. در آخر كتاب آلبومي دو صفحه
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 خشتي. ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانها:دوستداریفیلباشي؟.تایيهفت. جعفري، الله.1092

 9789640812075 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، زندگي حيوانات داستان کلماتکلیدی:

 كنند. حتي اگر سرشان را زیر آب ببرند، باز هم با  خيلي كارها ميها با خرطومشان  دانيد؟ آن ها چه مي دربارۀ فيلچکیده:

ها را  ها آن پاشند تا پشه آیند روي بدن خود خاک مي ها هنگامي كه از آب بيرون مي توانند نفس بکشند. فيل خرطوم خود مي

اي از  ن كتاب نيز، آلبومي دو صفحهها بدانيد، كتاب را ورق بزنيد. در پایا خواهيد چيزهاي بيشتري از فيل نيش نزنند. اگر مي

 تصاویر واقعي این حيوانات بزرگ و مهربان وجود دارد.

 

 خشتي. ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانها:دوستداریقوباشي؟.تایيهفت. جعفري، الله.1093

 9789640812099 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، زندگي حيوانات داستان کلیدی:کلمات

 كند تا به راحتي به  ها كمک مي برند و گردن بلندشان به آن ها براي غذا پيدا كردن، سرشان را زیر آب مي"قو"چکیده:

ها  وجهنشاند. این ج هایش را بر پشت خود مي كند، جوجه ها، وقتي كه در آب شنا مي قو گياهان ته دریاچه برسند. مادر جوجه

خواهي چيزهاي بيشتري از زندگي این پرندۀ زیبا بداني؟ كتاب را ورق  گيرند. مي تازه بعد از چهار ماه، پرواز كردن را یاد مي

 بزن.

 

 ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانپشتباشي؟.ها:دوستداریالکتایيهفت. جعفري، الله.1094

 9789640812112 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 حيوانات دریایي، زندگي حيوانات کلماتکلیدی:

 ها بعد از به دنيا  پشت كنند. بچه الک هاي ساحل قایم مي هایشان را زیر شن گذار هستند و تخم ها تخم پشت الکچکیده:

خوار هستند و از گياهان دریایي  ها گياه پشت نشوند. بيشتر الک ها ها و پرنده روند تا طعمۀ خرچنگ آمدن به طرف دریا مي

 كنند. براي آشنایي بيشتر با این حيوان، تصاویري واقعي از آن در پایان كتاب وجود دارد. تغذیه مي

 

1095 دوستدارینهنگباشي؟.تایيهفت. جعفري، الله.  ص.16 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانها:

 9789640812129 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 حيوانات دریایي، زندگي حيوانات کلماتکلیدی:

ها برخالف جثۀ عظيم خود، خطري براي انسان ندارند و موجودات زیبا و آرامي هستند. در این كتاب،  بيشتر نهنگچکیده:

ي تنفسشان در آب و بيرون آب بيشتر آشنا شوند. در پایان كتاب یک آلبوم ها و چگونگ توانند با زندگي نهنگ كودكان مي

 ها را ببيند. تواند تصاویري واقعي از نهنگ اي وجود دارد كه خواننده مي نهنگي دو صفحه
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 ص.36 .1396. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. كيوان عبيدي آشتياني هایکگربهدیدند.همهآن. ونزل، برندن.1096

 9789643189693 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، ادبيات كودكان الملل، داستان ادبيات بين کلماتکلیدی:

شناسند؛ ولي هر كدام از  ها گربه را مي بينند. همه آن گربه در حال راه رفتن است. سگ، موش، ماهي و... گربه را ميچکیده:

كند كه زاویه دید افراد  بينند. در صورتي كه گربه همان گربه است. نویسنده این نکته را بيان مي ها گربه را متفاوت مي آن

 متفاوت است.

 

1097 شگفت. پاالسيو، آر.جي. ما  شابک: رحلي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري انگیزیم!.همه

9786004620819 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي ادبيات ملل، داستان كوتاه، ارزش کلماتکلیدی:

 اي است كه ظاهرش با دیگران متفاوت است. مردم این تفاوت را به تمسخر  داستان این كتاب درباره پسربچهچکیده:

شود در عالم خيال خود به جایي سفر  كه مجبور ميكند  كنند. این كار آنقدر پسرک را ناراحت مي گيرند و او را تحقير مي مي

ها را بپذیریم و نگاهي مهربان  كند كه همه ظاهري مانند خودش دارند. پيام نویسنده یادآوري این موضوع است كه تفاوت

 انگيز است. فرد و شگفت یابيم كه هر كسي منحصربه داشته باشيم. با این نگاه درمي

 

1098 پنگوئن.. فليتسرا، داوید. پوکوس  شابک: رقعي. ص.152 .1396. هوپا: تهران. نسب نارسيس زهره هوکوس

9786008869108 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 کلماتکلیدی:

« آشيل»هاي او را ندارند. خُف  بازي اي به شركت در شعبده هاي خُف دیگر عالقه باز است. خرگوش یک شعبده« خُف»چکیده:

شود.  شوند؛ اما یک روز آشيل ناپدید مي كند. آشيل، پنگوئني بامزه و باهوش است. مردم عاشق خُف و آشيل مي را پيدا مي

اند. او براي نجات دوست كوچکش نقشه  شود كه آشيل را دزدیده آورد، متوجه مي هایي كه به دست مي باز با سرنخ شعبده

 .كند و...  اي را طراحي مي ماهرانه

 

1099 عوضنمي. شجاعي، سيد علي.  شابک: رحلي. ص.32 .1396. كتاب نيستان: تهرانکند.هیجطوفانيراهشرا

9789643379100 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، داستان كوتاه ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

رساند. بزرگان روستا  آید و خبر جاري شدن سيل را به اهالي مي پسر كوچکي با عجله به روستا ميدر این داستان چکیده:

نویسنده هدفش را فاصله ميان حرف زدن و عمل كردن قرار داده است و به . اي بيندیشند و... شوند تا چاره دور هم جمع مي

 .كند كه به عمل كار برآید، به سخنداني نيست این معنا اشاره مي
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1100 دوستندارد.. هتکي، بن. را  شابک: رحلي. ص.36 .1396. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن هیچکسیکدیو

9786004620826 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي ادبيات ملل، ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

اي را آغاز كند. او مشغول انجام دادن كارهاي روزانه است كه صداي  شود تا روز تازه دیو بيدار مي در اعماق سياهچال،چکیده:

، دوست صميمي دیو، «اسکلت»دهد. چند ماجراجو  چيز را تغيير مي برخورد چند جفت چکمه روي كف سنگي سياهچال، همه

آید. با این حال، راه  كس از یک دیو خوشش نمي اند كه هيچد گيرد اسکلت را نجات دهد؛ اما او مي دزدند. دیو تصميم مي را مي

شود. مرد كشاورز كه از دیو ترسيده است، او را دنبال  رو مي گذارد تا اینکه با كشاورزي روبه ها را پشت سر مي افتد و كوه مي

 رسد و... . اي مي كند تا به مسافرخانه كند. دیو فرار مي مي

 

 خشتي. ص.40 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانمایکنقشهداریم.هیس!. هاگتن، گریس.1101

 9786000104719 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كنند؛ ولي موفق  كشند و به پرنده حمله مي ها بارها نقشه مي بيندازند. آناي را به دام  خواهند پرنده سه شکارچي ميچکیده:

هاي  گيرد به پرنده غذا بدهد. با این كار، پرنده كند تا اینکه یکي از شکارچيان تصميم مي شوند و پرنده هر بار فرار مي نمي

ها هستند كه به  شکار كنند؛ اما این بار پرندهها را  خواهند همه پرنده شوند. حاال شکارچيان مي ها جمع مي زیادي اطراف آن

 كنند. ها حمله مي آن

 

1102 هنریتا.هیوالسه. لينيرس. کتابياز کاله؛ دو و  شابک: رقعي. ص.62 .1396. پرتقال: تهران. سارا مطلوب کله

9786008675174 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 پردازي، ادبيات كودكان كوتاه، خيالداستان  کلماتکلیدی:

 قهرمان داستان دختر كوچولویي است كه از مادرش یک جعبه مداد رنگي، هدیه گرفته است. دخترک شروع به چکیده:

تواند آخر آن را حدس بزند!!! در داستان او هيوالیي با سه  كند كه خودش هم نمي كند و داستاني تصویري خلق مي نقاشي مي

شود یک كاله دیگر  گردد. آیا هيوال موفق مي آید كه دنبال كالهي براي سرِ سوم مي ها بيرون مي ه از كمد لباسسر و دو كال

 ها براي كودكان خوانده شود، توضيحاتي آورده شده است. گونه كتاب پيدا كند؟ در پایان كتاب درباره اینکه چطور این
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 شابک: خشتي. ص.16 .1395. شهر قلم: تهرانابراهیمي:آنشبکهتاسحر.یادگارهاینادر. ابراهيمي، نادر.1103

9786003202917 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي عرفاني، ادبيات كهن، كودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

طيفور بن عيسي »اي از زندگي  است كه در آن، گوشه« ابراهيميیادگارهاي نادر »هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

كه بسيار « بایزید بسطامي»كرد به نام  ها پيش در شهر بسطام، دانشمندي زندگي مي شود. سال روایت مي« بایزید بسطامي

ت محبوبيت خود را آشکار اي در شهر نيشابور، از بایزید دعوت كردند تا به آنجا سفر كند و عل عادل بود. زماني مدیران مدرسه

آموزان، مدیران و آموزگاران  سازد. بایزید به نيشابور و به آن مدرسه رفت و راز به دست آوردن عزت و احترامش را براي دانش

 بيان كرد.

 

 شابک: خشتي. ص.16 .1395. شهر قلم: تهرانیادگارهاینادرابراهیمي:حکایتدودرختخرما.. ابراهيمي، نادر.1104

9786003202887 

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 داستان كوتاه، اسالم، پيامبران، كودک و نوجوان کلماتکلیدی:

است و درباره دو درخت خرماست. درختان خرمایي كه « یادگارهاي نادر ابراهيمي»هاي  این كتاب از مجموعه كتابچکیده:

ریزد كه مردي مسلمان و فقير است. مرد كافر  روز چند خرما هم به حياط همسایه او ميدر حياط مردي كافر هستند؛ ولي هر 

كنند دو درخت را با قيمتي چند برابر ارزش  دهد كه آن خرماها را بخورند. پيامبر اكرم )ص( سعي مي به كودكان او اجازه نمي

 دهد، سرانجام... . ها بخرند؛ اما مرد كافر رضایت نمي واقعي آن

 

1105 گربه. ابراهيمي، نادر. ابراهیمي: نادر من.یادگارهای  شابک: خشتي. ص.20 .1395. شهر قلم: تهرانهای

9786003202900 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

هاي آلوده و  كند كه نباید به گربه ها، به كودكان گوشزد مي گفتن از زیبایي و بازیگوشي گربه نویسنده ضمن سخنچکیده:

كند، سفر  زند، بازي مي ها حرف مي كند. در این دنيا او با گربه بيمار نزدیک شوند. او كودكان را به دنياي خيالي خود دعوت مي

توانند دُمي مانند طاووس داشته باشند یا همراه مهتاب وارد اتاق شوند یا  ها مي كند. در دنياي او گربه رود و حتي پرواز مي مي

 كمان را بر پشت خود حمل كنند و... . رنگين

 

 شابک: خشتي. ص.32 .1395. مبتکران: تهران. پور، نسرین وكيلي پارسا مهين یکپارکوچندصدا.. بروان، آنتوني.1106

9789640706930 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها  قرار دارند. این روایت« پدر و دختر»و « مادر و پسر»اي از چهار نفر است كه در دو گروه این داستان روایت جداگانهچکیده:

ها تبيين نگرش  گویند. هدف از این روایت فرزندان به موفقيت سخن ميهاي مادر و تالش پدر براي رسيدن  درباره نگراني

 هاي فرزندان است. مثبت، قضاوت نکردن و دیدن توانمندي
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 شابک: خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانکنان.یکداستانتخیليبامفاهیمقرآني:آشآشتي. ژوبرت، كلر.1107

9789640223789 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 كوتاه، دوستي  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 كنند. دو پيرمرد هميشه با هم دعوا دارند.  زندگي مي« شعبان پير»و « قربان پير»اي كوچک، خانواده  در دهکدهچکیده:

كشد و  اي مي نوه قربان پير، نقشه« ماهک»گيرند با هم بجنگند و هر كس شکست خورد، از آنجا برود.  سرانجام تصميم مي

 كند. جنگ را به آشتي و دوستي تبدیل مي

 

 شابک: خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانیکداستانتخیليبامفاهیمقرآني:تازهچهخبر؟.. ژوبرت، كلر.1108

9789640223772 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات هاي اخالقي، داستان كوتاه، ارزش  ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

اي  اي از قرآن، داستاني كودكانه را به رشته تحریر درآورده و از آن نتيجه نویسنده این كتاب با استفاده از مفهوم آیهچکیده:

گویند؛  كنند و خوشامد مي ه، سالم ميبه موش سفيدي كه به تازگي وارد جنگل شد« موموشک»اخالقي گرفته است. كالغ و 

كند. موموشک با كمي دقت، متوجه علت این كار موش سفيد  دهد و حتي نگاهشان نمي ها را نمي اما موش سفيد جواب آن

 شود. مي

 

1109 پاپاپا.. ژوبرت، كلر. راز قرآني: مفاهیم با تخیلي  شابک: خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانیکداستان

9789640223802 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي، خداشناسي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

خواهد با كسي درد دل كند؛ اما  هزارپاي كوچولو، كار بدي كرده؛ ولي پشيمان شده است. حاال دلش مي  بچه« پاپاپا»چکیده:

شود بهترین كسي كه  ست كه مبادا نظر دوستانش درباره او عوض شود و دیگر دوستش نداشته باشند. پاپاپا متوجه مينگران ا

 كند. شود نه با او قهر مي تواند با او صحبت كند، خداوند است؛ چون خداوند بزرگ نه عصباني مي مي

 

1110 شلوپي.. ژوبرت، كلر. قرآني: مفاهیم با تخیلي داستان  شابک: خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانیک

9789640223819 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي اخالقي، داستان هاي حيوانات، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

 ها را اذیت نکند و  آبي دیگر آن كشد تا اسب اي مي سنجاب كوچولویي است كه به كمک دوستانش نقشه« هوپي»چکیده:

شود. از آن به  كند و با او دوست مي ها بتوانند كنار بركه بازي كنند؛ اما هوپي نقشه را عوض كرده و به اسب آبي محبت مي آن

 كنند. شود و همه با هم بازي مي ها دوست مي بعد، اسب آبي با همه بچه
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1111 . ژوبرت، كلر. کهاینطور!.یکداستانتخیليبا  شابک: خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانمفاهیمقرآني:

9789640223741 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

خورد، باید باغچه را ترک  هر كسي به درد او نمي كند كه رئيس آنجاست و گل سرخ به همه حيوانات باغچه اعالم ميچکیده:

شود  داند تا اینکه متوجه مي شود و علتش را نمي كند؛ اما چند روز بعد حالش بد مي كند. گل سرخ كرم خاكي را بيرون مي

 كرم خاكي چقدر مفيد بوده است.

 

1112 کیکامانتي.. ژوبرت، كلر. مفاهیمقرآني:  شابک: خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانیکداستانتخیليبا

9789640223758 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي تخيلي، ارزش هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

كند. سنجاب بعد از  را خراب ميآلود كيک  دهد تا برایش نگه دارد؛ اما جغدِ خواب خرگوش یک كيک به سنجاب ميچکیده:

هایشان  هاي زیادي كيک تواند كيک دیگري تهيه كند و به خرگوش بدهد. بعد از چند دقيقه خرگوش تالش فراوان، مي

 آورند تا سنجاب برایشان نگه دارد!!! مي

 

1113 ماجرایسیبقرمز.. ژوبرت، كلر. مفاهیمقرآني:  خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانیکداستانتخیليبا

 9789640223765 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي تخيلي، ارزش هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

بيند و  كور را مي  تيغي و موش كند كه كمي پالسيده است. او در راه خانه، جوجه موش كوچولو یک سيب پيدا ميچکیده:

كند و  روند. كالغ سيب را به چهار قسمت تقسيم مي ها به دنبال كالغ مي ها هم بدهد. آن گيرد از آن سيب به آن تصميم مي

 خورد؛ ولي خيلي خوشحال است!!! موش كوچولو فقط یک چهارم از سيب را مي

 

1114 . ژوبرت، كلر. مسابقه مفاهیمقرآني:  خشتي. ص.16 .1395. نشر به: تهرانپزی.کوفتهیکداستانتخیليبا

 9789640223796 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي هاي حيوانات، داستان ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

خواهد برنده  خيلي دلش ميپزي شركت كرده است و  بچه خرگوش سفيدي است كه در مسابقه كوفته« اي پنبه دم»چکیده:

اي كمي از مادربزرگش كمک گرفته  پنبه ها نباید از كسي كمک گرفته باشند. دم شود. مسابقه یک شرط دارد و آن اینکه بچه

 گيرد. داند؛ اما او جایزه راستگویي را مي است و به همين علت خودش را الیق جایزه نمي
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1115 با. بازئو، توني. دوست یخي.یک  شابک: رحلي. ص.32 .1396. مبتکران: تهران. نسرین وكيلي حال

9789640727812 

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارمپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند با اینکه فکر  بروند، قبول ميكند به آكواریوم  پسر مودبي است، به همين دليل وقتي پدرش پيشنهاد مي« اليوت»چکیده:

كند تا اینکه چشمش به  چيز توجه اليوت را به خود جلب نمي كند آنجا شلوغ و پر از سر و صداست. در آكواریوم هيچ مي

اش  پشتي ترین پنگوئن را در كوله اند! اليوت كوچک ها مرتب هستند، انگار لباس رسمي پوشيده افتد. چقدر آن ها مي پنگوئن

كند او یک عروسک پنگوئن خریده است. وقتي پدر اليوت متوجه پنگوئن  برد؛ اما پدرش فکر مي گذارد و آن را به خانه مي مي

 دهد؟ العملي نشان مي واقعي بشود، چه عکس

 

1116 بهتر.. پرست، نورا حق.  شابک: خشتي. ص.24 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانیکراه

9786000105525 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي هاي حيوانات، ارزش ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

شود و همين  اي منتظر مي كند و گوشه رسد، گودالي مي بچه خرگوش بازیگوشي است. او هر جایي كه مي« پشمکي»چکیده:

كند. موش كوچولو یکي از افرادي است كه در گودال پشمکي  خندد و فرار مي افتد، با صداي بلند مي ميكه یک نفر در گودال 

شود و  رو مي افتد. موش با سنجاب روبه آید و گریان و ناالن راه مي افتد. او به هر ترتيبي شده است، از گودال بيرون مي مي

شوند كه بره آهو  ها متوجه مي تاده و دستش زخمي شده است. آنگوید چند روز پيش او هم در گودال خرگوش اف سنجاب مي

اش  گيرند كه خرگوش را به دام بيندازند و تنبيه آهو تصميم مي ها افتاده است. موش و سنجاب و بره هم در یکي از این گودال

 دهد. ها یاد مي ، زنبور مهربان، یک راه بهتر به آن«بال طال»كنند؛ اما 

 

 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانپنجداستانکوتاه.مجموعهیکروز،یک...:. زهرهپریرخ، .1117

 9786000101923 شابک: خشتي. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 كودكانهاي تخيلي، ادبيات  هاي حيوانات، داستان هاي كوتاه، داستان داستان کلماتکلیدی:

یک »، «یک روز، یک شير»، «یک روز، یک اسب آبي»، «یک روز، یک ماهي»كتاب حاوي پنج داستان كوتاه است. چکیده:

، ماهي بزرگي به «یک روز، یک ماهي»هاست. در داستان  ، نام این داستان«یک روز، یک گرگ»و « روز، یک روز یک اسب

برد و به  ها را به دریا مي ترسند. ماهي آدم كنند و مي م از دیدن او تعجب ميآید تا ببيند در شهر چه خبر است. مرد شهر مي

 كنند. ترسند و نه تعجب مي ها مي ها نه از آدم دهد كه ماهي ها نشان مي آن
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 شابک: رقعي. ص.104 .1396. هوپا: تهران. فر مهرنوش گلشاهي یکشبباحالترازباحال.. فاند كركهوف، اینگرید.1118

9786008869153 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 شود كه  شود. او آن قدر در مطالعه غرق مي رود و مشغول خواندن كتاب مي همراه مادرش به فروشگاه مي« لوته»چکیده:

حاال او در فروشگاه گير افتاده و حسابي ترسيده است؛ ولي از قرار معلوم یک نفر دیگر هم  شود. متوجه تعطيلي فروشگاه نمي

در فروشگاه گير كرده است! و به نظر او ماندن در فروشگاه خيلي هم باحال است. حاال دو بچه بازیگوش در فروشگاه خوشحال 

 شود و... . اگهان سر و كله دو دزد بدجنس پيدا ميخورند؛ اما ن خواهد، مي گردند و هر چيزي كه دلشان مي و خندان مي

 

1119 بود.. طاقدیس، سوسن.  شابک: خشتي. ص.28 .1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانیکي

9786000104849 

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 هاي حيوانات، خداشناسي داستان کلماتکلیدی:

كردند. اما گروه دیگري هم بودند كه  روزگاري تعداد زیادي مورچۀ سياه در یک جنگل با مادرشان زندگي ميروزي چکیده:

ها  كردند و آن هاي سياه حمله مي هاي قرمز هر روز به النۀ مورچه هاي قرمز. مورچه ها خيلي بيشتر بود؛ مورچه تعدادشان از آن

كردند كه كسي  ها هيچوقت فکرش را هم نمي صداترین موجودات بودند. آن بيترین و  هاي سياه كوچک ترساندند. مورچه را مي

شنيد.  شنيد. صداي تمام موجودات را مي ها را مي ها را بشنود یا به كمکشان بياید. اما یک نفر بود كه صداي آن صداي آن

 داند او كيست؟ كسي مي

 

1120 یکيسیاه.. صفدریان، نسيم.  شابک: وزیري. ص.16 .1396. فرهنگي منادي تربيتمؤسسه : تهرانیکيسفید

9786003901001 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي داستان كوتاه، ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

رضاست، رضا داستان این كتاب درباره دوستي است. دو گربه سياه و سفيد با هم دشمن هستند. گربه سفيد دوست چکیده:

كند. رضا با  دهد و فرار مي رباي رضا را قورت مي كند تا اینکه روزي گربه سفيد آهن او را خيلي دوست دارد و به او توجه مي

گربه سياه و گربه سفيد چگونه با هم دوست . كند و... شود؛ اما گربه سياه هم از دست رضا فرار مي گربه سياه دوست مي

 شوند؟ مي

 

 9789649734040 شابک: خشتي. ص.16 .1395. كتاب جمکران: قمیهبوسخوشمزه.. حشمتيان، هدي.1121

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي، جنگ ایران و عراق ادبيات كودكان، داستان کلماتکلیدی:

ها را به  كشد و هميشه آن هاي قشنگي مي آرميتا نقاشي كند. شهيد شده است و او با مادرش زندگي مي« آرميتا»پدر چکیده:

كنند؛  صدا مي« آقا»آید. همه او را  ها مي زند. روزي رهبر به دیدن آن دهد و پدرش هميشه لبخند مي عکس پدرش نشان مي

ابا در آسمان نگاهش كند. آن ب بوسد و آرميتا دیگر گریه نمي اما آرميتا دوست دارد او را بابا صدا كند. آقا صورت او را مي

 كند و این بابا روي زمين در كنار اوست. مي
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 9786004620567 شابک: رحلي. ص.43 .1396. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي یهصفرویهیک.. فري، بت.1122

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 كودكانادبيات ملل، داستان كوتاه،  کلماتکلیدی:

 كه هميشه « استون»شوند.  در این داستان با روایتي شعرگونه، كودكان با اهميت دوستي و ارزش آن آشنا ميچکیده:

ها با هم دوست  دهد، آن شود. زماني كه استيک، استون را از دردسر نجات مي آشنا مي« استيک»تنهاست با اتفاقي ساده با 

 تواند او را نجات دهد؟ نيستند؛ اما حاال استيک گير افتاده است. آیا استون ميكدام تنها  شوند و دیگر هيچ مي

 

 9786002513083 شابک: رحلي. ص.130 .1396. قدیاني: تهران)ع(.کاظمقصهازامام10. پوروهاب، محمود.1123

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان امامان، داستانهاي مذهبي،  داستان کلماتکلیدی:

 كار »، «دوست غریبه»، «هاي گرسنه ملخ»هایي درباره زندگي امام كاظم )ع( است.  این كتاب مجموعه داستانچکیده:

 كند كه براي ، قصه مرد جواني را روایت مي«كار بزرگ»هاست. داستان  ن ، نام بعضي از این داستا«كشاورزِ بددهان»و « بزرگ

كند و امام بيست برابر درخواست  رود و از ایشان تقاضاي كمک مي شروع به كار، پولي ندارد. او به دیدن امام كاظم )ع( مي

 «كند، دلش را شاد كن. خدایا او را كه دل مردم را شاد مي»بخشند. در پایان داستان آمده است:  جوان به او مي

 

 9786002516381 شابک: رحلي. ص.130 .1396. قدیاني: تهرانسجاد)ع(.امامقصهاز10. گروگان، حميد.1124

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان امامان، داستان کلماتکلیدی:

 جواب »، «انتخابروز »، «مسافر اسير»هاي كوتاه درباره زندگي امام سجاد )ع( است.  اي از داستان كتاب مجموعهچکیده:

خانواده امام حسين )ع( در حالي وارد شهر « مسافر اسير»هاست. در داستان  ، نام بعضي از این داستان«دو قرص نان»و « ناسزا

كنند. پيرمردي راه امام سجاد  شناسد و مردم براي پيروزي یزید بر شورشيان شادي مي ها را نمي كس آن شوند كه هيچ شام مي

اند. امام با سخنان خود و خواندن آیاتي از قرآن كریم پيرمرد و  ها شکست خورده كند كه آن و خدا را شکر ميبندد  )ع( را مي

 كنند. مردم را متوجه اشتباهشان مي

شعر

 

 9789640224144 شابک: خشتي. ص.28 .1395. نشر به: تهران!.آدامسکهپانداره. حسيني زاوه، الهام.1125

 آموز دانشمخاطب:

اولپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

 ها، كودكان با برخي از مسائل و آداب اجتماعي و  اي است كه در هر یک از آن این كتاب حاوي اشعار كودكانهچکیده:

ها پرداخته  ست كه در اشعار كتاب به آنشوند. اذیت نکردن دیگران و استفاده بهينه از وسایل، از موضوعاتي ا فرهنگي آشنا مي

 شده است.
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 9786009745739 شابک: خشتي. ص.16 .1396. لوپه تو: تهرانابرکوچیک.. نژاد، افسانه شعبان.1126

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، خالقيت کلماتکلیدی:

 شود. ابر  درباره ابر است كه براي خردساالن سروده شده است و از زبان كودكي بيان مياین كتاب شعري كوتاه چکیده:

هاي   كند. در تخيل كودک، ابر به شکل ها را نوازش مي هاي درخت و بام خانه، گویي آن كوچولو با بارش خود بر روي شاخه

 تواند خالقيت كودكان را ارتقا دهد. آید، مثل هواپيما، خرگوش، ماهي، كاله و دلقک. این شعر مي مختلفي درمي

 

1127 بهفاطمه)س(:. نيا، شکوه  قاسم. فاطمه در20از معصومسوم.شعر  خشتي. ص.48 .1396. قدیاني: تهرانباره

 9786002518996 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 شعرادبيات كودكان، امامان، انواع ادبي،  کلماتکلیدی:

 گاه اسمش را دوست نداشته تا اینکه روزي متوجه  شعرهاي این كتاب از زبان دختري به نام فاطمه است كه هيچچکیده:

گوید. نویسنده سعي كرده تا زبان شعرها به زبان احساسي و  شود و با این اشعار با حضرت فاطمه )س( سخن مي اشتباهش مي

 عاطفي كودكانه نزدیک باشد.

 

1128 دراومد.. پور، مریم هاشم. درخت  شابک: خشتي. ص.24 .1395. شركت انتشارات فني ایران: تهراناشک

9789643898106 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، محيط زیست کلماتکلیدی:

 محيط زیست و مهرباني با حيوانات رایادآوري  اي است كه مراقبت از این كتاب حاوي شعرهاي كوتاه و كودكانهچکیده:

، نام بعضي از این اشعار «پلنگ»و « دُمشو كي كنده؟»، «هر ورق دفتر من یه برگه»، «شيم دود كه باشه، مریض مي»كند.  مي

 كند. ها گوشزد مي ، صدمه نزدن به درختان و مراقبت از آن«درختا هم جون دارن»است. شعر 

 

1129 بچهرضاامام. احمد  سيدميرزاده، . و گنبد.)ع( کبوترهای با  شابک: رحلي. ص.28 .1395. نشر به: تهرانها:

9789640224694 

 آموز دانشمخاطب:

 چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، امامان کلماتکلیدی:

 رضا )ع( است. در این اشعار ضمن اشاره به خصوصيات هایي از شاعران معاصر، درباره امام  اشعار این كتاب سرودهچکیده:

 شود. اخالقي امام، حرم و كبوترهاي آن توصيف شده و درباره آداب زیارت توضيحاتي ارائه مي
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1130 بچهرضاامام. احمد  ميرزاده، سيد. و آهوها.)ع( و کبوترها  شابک: رحلي. ص.32 .1395. نشر به: تهرانها:

9789640223208 

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر مذهبي، امامان کلماتکلیدی:

هایي از زندگي امام سروده شده است  شعر كوتاه این كتاب درباره امام رضا )ع( است. این اشعار بر اساس داستان 13چکیده:

اند. شعر خنده كودک به  طالب و اصول كافي انتخاب شده االخبار الرضا، مناقب آل ابي عيونهایي مانند بحاراالنوار،  كه از كتاب

مناسبت شب ميالد امام رضا )ع( سروده شده است و شعر سفر درباره روزي است كه امام از مدینه به خراسان حركت كردند. 

 شوند. مينهال بادام شعر دیگري است، درباره هنگامي كه امام وارد شهر نيشابور 

 

 9789640224687 شابک: رحلي. ص.24 .1395. نشر به: تهرانها:یاسنجمه.)ع(وبچهرضاامام. هنرجو، حميد.1131

 آموز دانشمخاطب:

 دوم، سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، امامان کلماتکلیدی:

)ع( است. در این اشعار به موضوعات مختلفي، از جمله مادر « امام رضا» كتاب حاضر دربردارنده اشعار كوتاهي دربارهچکیده:

هاي حرم اشاره شده است. هدف نویسنده آشنایي كودكان با آداب  ، تولد امام، زیارت حرم ایشان، كبوترها و خادم«نجمه»امام، 

 زیارت و اعتقادات دیني و مذهبي است.

 

 9786008022343 شابک: خشتي. ص.12 .1396. مهر زهرا)س(: آبادنجف انورهومنوره.. داوري، زهرا.1132

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

هاي مختلفي دارند كه از آن  شود. شعرها موضوع اي بيان مي بچه كتاب حاوي یازده شعر كوتاه است كه از زبان دخترچکیده:

كند  ، كودک آرزو مي«خانه نقاره»اشاره كرد. در شعر « كادو»و « غولي غول»، «خيارشور»، «سنجاقک»توان به شعر  ميجمله 

هاي زیبا، خود را مثل بهار  پفي، با داشتن دامني پر از گل كه به جاي خادم حرم باشد و بتواند نقاره بزند و در شعر دامن پف

 بيند. مي

 

 9786009654208 شابک: رقعي. ص.16 .1395. صحرایي سبز: قمپریدریایي.. روستایي، موسي.1133

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

كودكان هاي رعایت حجاب،  دهد. شاعر با بيان سختي كتاب حاضر در قالب شعر، حجاب را براي كودكان توضيح ميچکیده:

كند. قهرمان داستان دختر كوچکي است كه به سن تکليف رسيده است و در عالم رویا با  هاي مثبت آن آشنا مي را با ویژگي

رود تا با دیدن مرواریدي كه در دل صدف پنهان است، به اصل حجاب و  شود و با او به اعماق دریا مي رو مي پري دریایي روبه

 درستي آن پي ببرد.
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1134  خشتي. ص.28 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانها.برگچتریازگل. نژاد، افسانه شعبان.

 9786000104948 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

نام « ها برگ چتري از گل»و « مهمان»، «شعر باران»، «كفش نو»، «سرما ننه»كتاب حاوي دوازده شعر كوتاه است. چکیده:

« مهمان»اي باران خيس شده است. شعر  درباره شاپركي است كه با قطره« ها برگ چتري از گل»بعضي از این اشعار است. شعر 

 رود و... . اي روي انگشت او راه مي كند كه مورچه نيز قصه دختركي را بيان مي

 

 خشتي كوچک. ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:آدموپروانه.. كشاورز، ناصر.1135

 9789640224298 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، خانواده کلماتکلیدی:

شعر كوتاه است. در این اشعار به طبيعت، پرندگان، گياهان و محيط زیست توجه شده است.  12این كتاب شامل چکیده:

همچنين با استفاده از آرایه ادبي تشبيه، لبخند، صداي پاي پدر و غم و اندوه پنهان مادر توصيف شده و به نقش خانواده و 

 محبت به كودكان تأكيد شده است.

 

 ص.24 .1395. نشر به: تهرانها.کتابکوچک،قصهوشعرکودک:باغسبزشاپرکچهل. مالمحمدي، مجيد.1136

 9789640224342 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

ها پر از  حيوانات و گياهان، به زیبایي توصيف شده است. باغ شاپرک هاي آن مانند در این اشعار، طبيعت با همه جلوهچکیده:

بارد و  كند. باران مي بو روبوسي مي هایش، زنبورها در حال پرواز هستند. شاپركي با گل شب الي بوته هاي ميناست و البه گل

 دهد. شود و دریاي آبي، آرامش را هدیه مي تبدیل به سيل مي

 

 خشتي كوچک. ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:باغنقاشي.. شعباني، اسداهلل.1137

 9789640224359 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي انواع ادبي، ادبيات كودكان، محيط زیست، ارزش کلماتکلیدی:

هاي طبيعي و غير طبيعي به نظم درآمده است  آشنایي كودكان با برخي از پدیدهاشعار این كتاب، با هدف   مجموعهچکیده:

كنند، موزه و وسایل نگه داشته شده در  توان به محيط زیست و نگهداري از آن، دریا و حيواناتي كه در آن زندگي مي كه مي

 ط و دوستي و... اشاره كرد.هاي اخالقي مانند مهرباني، برقراري ارتبا آن و... و نيز شناختن برخي از ویژگي
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خشتي  ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:پروانهوموشک.. احمدي، حسين.1138

 9789640224373 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر نو، كودكان کلماتکلیدی:

 این كتاب شامل ده قطعه شعر براي كودكان است. در این اشعار هدف آن است كه مفاهيمي مثل دفاع از حقوق چکیده:

مظلوم )ماجراي فلسطين(، مهرباني، دوستي، احترام به والدین، بخشندگي و توكل بر خدا آموزش داده شود. اشعار در قالب نو 

ـــ یک بمب افتاد، روي وقتي تو بودي، در خواب شيرین »آمده است: « پروانه و موشک»سروده شده است. در شعر 

 «فلسطين...

 

خشتي  ص.24 .1395. نشر به: تهراندندان.چهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:داداشبي. ماهوتي، مهري.1139

 9789640224441 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، خالقيت کلماتکلیدی:

اي و  انگيز كودكان به تصویر كشيده شده و تخم مرغ رنگي، اردک پارچه در اشعار این كتاب، دنياي رؤیایي و خيالچکیده:

 هد.د سازي و خالقيت را در كودكان افزایش مي شود. مطالعه این اشعار، قدرت تخيل، تصویر دریاي توفاني توصيف مي

 

 ص.16 .1395. نشر به: تهرانهایمجروح.چهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:فرشته. احمد  ميرزاده، سيد.1140

 9789640224526 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، امامان کلماتکلیدی:

اند. شاعر روز  گذاري حرم مطهر امام رضا )ع( شهيد شده كتاب به یاد شهدایي سروده شده است كه در بمباشعار این چکیده:

گناه را به تصویر كشيده است. همچنين به قدمگاه، زیارتگاهي در  گذاري، حرم امام، مردم در حال راز و نياز و كودكان بي بمب

 اند. آنجا عبور كرده كند كه امام رضا )ع( از نزدیکي نيشابور، اشاره مي

 

 ص.20 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:کيبود؟چيبود؟.. نژاد، افسانه شعبان.1141

 9789640224557 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

 دهد. گربه  طبيعي مانند باران، باد، چشمه، تگرگ و... را معرفي كرده و توضيحاتي در باره هر یک ميشاعر عوامل چکیده:

یابد كه از درخت  كند تا آن را شکار كند؛ ولي برگ زردي مي اي پيدا كرده و به آرامي حركت مي كند كه پرنده كوچولو فکر مي

 جدا شده است.
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1142 . راد، رابعه. مشقباران.چهلکتابکوچک،  خشتي كوچک. ص.24 .1395. نشر به: تهرانقصهوشعرکودک:

 9789640224588 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

كانون توجه قرار دادن مسائل در اشعار كودكانه این كتاب تالش شده است تا كودكان به صورت غير مستقيم و با چکیده:

اجتماعي، با موضوعاتي مانند بخشش و مهرباني، گذشت، احترام گذاشتن به حقوق دیگران، شادي و ایجاد شادي ميان مردم 

 آشنا شوند.. و...

 

 خشتي. ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:منجوجهشدم.. ماهوتي، مهري.1143

 9789640224595 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

 انگيز، كودک به یک  كشد. در این دنياي خيال اشعار كوتاه این كتاب، دنيایي رؤیایي را براي كودكان به تصویر ميچکیده:

سازد و پرهاي بالش را بيرون  اي براي خویش مي افتد. با چادر مادر، خانه نم مرغ راه ميشود و دنبال خا جوجه تبدیل مي

 دهد. كشد تا هوایي بخورند و آزادي را احساس كنند. مطالعه كتاب حاضر، قدرت تخيل كودكان را ارتقا مي مي

 

خشتي  ص.24 .1395. نشر به: تهرانمتری.چهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:موهایشش. كشاورز، ناصر.1144

 9789640224601 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، محيط زیست کلماتکلیدی:

 هایي مانند عشق به طبيعت، توجه و نگهداري از گياهان و فصل بهار پرداخته  شعر كوتاه این كتاب به موضوع 10چکیده:

هایي كه به انسان داده شده، به  است. همچنين به اهميت نقش خانواده در سالمتي كودكان تأكيد كرده و با یادآوري نعمت

 كند. ها اشاره مي چگونگي استفاده از این نعمت

 

 ص.24 .1395. نشر به: تهرانچهلکتابکوچک،قصهوشعرکودک:ميرقصمزیرباران.. زاده، سعيده موسوي.1145

 9789640224502 شابک: خشتي كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، حيوانات کلماتکلیدی:

شعر كوتاه است. در این اشعار به موضوعاتي مانند مهرباني و دوستي و شادي توجه شده و با  10این كتاب حاوي چکیده:

 شود. شایان ذكر است كه در این اشعار حيوانات حضور پررنگي دارند. استفاده از آرایه ادبي تشبيه، عناصر طبيعي توصيف مي
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1146 . پوروهاب، محمود. قصه دریا.چهلکتابکوچک، هدیه کودک: شعر خشتي  ص.24 .1395. نشر به: تهرانو

 9789640224649 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

 ادبي تشبيه استفاده كرده و خورشيد را به كند. او از آرایه  شاعر در اشعار این كتاب، عناصر طبيعي را توصيف ميچکیده:

كند كه در دست آسمان است. در این اشعار زیبایي طبيعت بسيار چشمگير است. قویي زیبا در حال شستن  سيبي مانند مي

 خورد و... . پرهاي خود است و گنجشکي با وزیدن باد بر شاخه تاب مي

 

 .1395. نشر به: تهرانشعرکودک:وقتيشنیدمآنخبررا.چهلکتابکوچک،قصهو. احمد  ميرزاده، سيد.1147

 9789640224632 شابک: خشتي كوچک. ص.16

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان، مطالعه کلماتکلیدی:

 ها به موضوعاتي مانند توجه به محيط زیست و  شعر كوتاه است كه در هر یک از آن 7كتاب حاضر دربردارنده چکیده:

اي  ها را نشانه خواني را یادآور شده و كتاب را همدمي دلسوز و رفت و آمد فصل طبيعت پرداخته شده است. شاعر اهميت كتاب

 ند.ك داند. همچنين به رحلت امام )ره( و غم و غصه مردم اشاره مي از خداوند مي

 

 رقعي. ص.44 .1396. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانخداحافظيدرخیابانپاییز.. اسالمي، مریم.1148

 9786000104856 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانان کلماتکلیدی:

 ، «باف خيال»، «دوست»، «روز روشن»توان به شعر  است. از جمله این اشعار ميكتاب حاوي نوزده شعر كوتاه چکیده:

درباره دو دوست است كه در یک روز « خداحافظي در خيابان پایيز»اشاره كرد. شعر « كتاب شب»و « هاي با مداد نوشته»

سال، محيط زیست و طبيعت،  د كهنهایي مانند افرا كنند. اشعار دیگر كتاب، درباره موضوع پایيزي از یکدیگر خداحافظي مي

 هاي كار و دوستي است. مسائل اجتماعي، مانند بچه

 

 خشتي. ص.16 .1396. ها بهار دل: قمسرزمینایران،سرزمینایمان:پرچمزیبایایران.. مهاجراني، سيد محمد.1149

 9786005836103 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلیدی:کلمات

است و به پرچم ایران اختصاص دارد. شاعر ابتدا براي هر رنگ « سرزمين ایران، سرزمين ایمان»این كتاب از مجموعه چکیده:

چيزهاي مشابهي تشبيه كرده است. به عنوان مثال، رنگ سبز را به سبزه، شبدر، ریحان   ها را به رنگ پرچم، شعري آورده و آن

و گنبدپيامبر، رنگ سفيد را به گل نرگس، صبح، روشنایي و برف و رنگ قرمز را به گل الله و خاک كربال تشبيه كرده است. 

سبز و سرخ و سفيد است، به! چه رنگارنگ مانند »كند و بعد درباره پرچم ایران سروده است:  سپس نقش اهلل را توصيف مي

 .«بهار است... 
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1150 چشمه. محمدمهاجراني، سيد . سرزمینایمان: ایران.سرزمینایران،  ص.16 .1396. ها بهار دل: قمهاینور

 9786005836141 شابک: خشتي.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

 هایي است كه در  زاده درباره امامان و اماماست. این بخش « سرزمين ایران، سرزمين ایمان»این كتاب از مجموعه چکیده:

، حضرت شاه چراغ، برادر امام «قم»، حضرت معصومه )س( در شهر «مشهد»جاهاي مختلف ایران هستند. امام رضا )ع(، در 

گاه عاشقان امام زمان)عج(، اشاره شده  همچنين به جمکران، وعده«. ري»و شاه عبدالعظيم در شهر « شيراز»رضا )ع(، در 

 داند. ت. شاعر جاي جاي این سرزمين پهناور را مرقد شهيدان و دليران مياس

 

 9789644764394 شابک: خشتي. ص.24 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانسوغاتي.. ماهوتي، مهري.1151

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

این كتاب دربردارنده هشت شعر كودكانه است. خواندن قرآن و حفظ كردن آن، پختن نذري، حجاب، نماز خواندن و چکیده:

آموزند كه بعد  ، كودكان مي«آش»هاي مذهبي و سوغاتي دادن، از جمله موضوعات این اشعار است. در شعر  آداب آن، عزاداري

اي، مثل گل یا نبات، داخل ظرف نذري، محبت خود را به  گذاشتن هدیه توانند با ها مي از پخش كردن نذري، همسایه

 دهنده ابراز كنند. نذري

 

1152 بازی. رحماندوست، مصطفي. شنیدني: شعرهای خواندني پنجشعرهای مؤسسه فرهنگي : تهرانانگشت.های

 9789640814352 شابک: خشتي. ص.16 .1396. مدرسه برهان

 آموز دانشمخاطب:

 اولپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

خوانند. در این بازي،  كنند و شعر مي هایي براي فرزندان خود بازي مي هاي دست، نقش در این كتاب والدین با انگشتچکیده:

كند و والدین به  بازي مياي كه فقط  گيرند، هنرپيشه اي هستند و اجراي نقشي را به عهده مي ها هنرپيشه هر یک از انگشت

زنند. از نقش  اي دارند و داستان جدیدي را رقم مي زنند. در هر صفحه از این كتاب، انگشتان نقش تازه جاي او حرف مي

 هاي مهد كودک گرفته تا نقش مرغ و خروس و بازیکنان فوتبال. بچه

 

1153 جوجهمن. رحماندوست، مصطفي. مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانکو؟.شعرهایخواندنيشعرهایشنیدني:

 9789640814369 شابک: خشتي. ص.16 .1396. برهان

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

حياط كند كه در  اي را روایت مي است و قصه جوجه« شعرهاي خواندني، شعرهاي شنيدني»این كتاب از مجموعه چکیده:

كند او را بگيرد. جوجه  شنود و سعي مي جيک كردن است. ناگهان گربه بال صداي جوجه را مي مشغول دانه خوردن و جيک

بيند. جوجه زرنگ روي بند رخت  هایي را مي كند؛ ولي جایي براي پنهان شدن نيست تا اینکه روي طناب، لباس فرار مي

 تواند جوجه را پيدا كند؟ نشيند. آیا گربه مي ها مي سپرد و كنار مرغ و مرغابي روي یکي از لبا مي
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1154 ابرو.. نژاد، افسانه شعبان. چشمدو تا دو مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانشعرهایخواندنيشعرهایشنیدني:

 9789640814345 شابک: خشتي. ص.16 .1396. برهان

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

انگيز درباره  است و حاوي چندین شعر كودكانه و خيال« شعرهاي خواندني، شعرهاي شنيدني»این كتاب از مجموعه چکیده:

دو تا چشم و دو »و « هندوانه»، «چتر قشنگم»، «ماهي گوش»كنند.  ها فکر مي هاي مختلفي است كه كودكان به آن موضوع

 این شعرهاست. مضمون اصلي شعرها شادي است و در تصویر هر شعر، كودكي در حال لبخند زدن است. ، نام برخي از«ابرو

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانوارنگازهمهرنگ.وشعرهایخواندنيشعرهایشنیدني:رنگ. رحماندوست، مصطفي.1155

 9789640814376 شابک: خشتي. ص.16 .1396. مدرسه برهان

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

 اي و  دهد. سبز، آبي، زرد، قهوه هاي مختلف را براي كودكان توضيح مي كتاب حاضر شامل اشعاري است كه رنگچکیده:

بهار و جنگل سبز  هایي هستند كه درباره هر كدام شعري آورده شده است. آبي رنگ دریا و آسمان است. فصل نارنجي، رنگ

 هاست. هویج و خرمالو و نارنگي، نارنجي هستند و خورشيد و ليمو، زرد هستند. اي رنگ ميز و صندلي و ساقه هستند. قهوه

 

1156  .1395. شركت انتشارات فني ایران: تهراندربارهمصرفبهینهبرق.غولپرخور:. زاده جزایري، سعيده موسوي.

 9789643896836 شابک: خشتي. ص.24

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودک و نوجوان کلماتکلیدی:

 كتاب حاوي ده شعر براي كودكان است و موضوع آن درباره مهارت استفاده درست از انرژي برق است. در این چکیده:

آموزند كه چه كارهایي باید انجام دهند تا برق بيهوده مصرف نشود. در  ایل برقي، ميشعرها، كودكان ضمن آشنایي با وس

 یخچال را باز نگذارند، تلویزیون و كامپيوتر را پس از مصرف خاموش كنند و...

 

خشتي  ص.12 .1395. نشر به: تهراندوقصهمنظومبرایکودکان.قصهفیلودندونش:. حسن حسيني، محمد.1157

 9789640224540 شابک: كوچک.

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

رود. حکيم او  كند، نزد حکيم مي فيل كه دندانش درد مي شعر كودكانه است. در شعر اول بچه 2این كتاب دربردارنده چکیده:

در شعر دوم فيل قصد . فرستد تا علف كوهي بياورد؛ اما به علت نباریدن باران هيچ علفي در آنجا وجود ندارد و... را به كوه مي

 ترسد و... . د. فيل از موش ميشو رو مي دارد از روي پل عبور كند؛ ولي با موش كوچکي روبه
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 9789644764387 شابک: خشتي. ص.24 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانمُهرصدآفرین.. ماهوتي، مهري.1158

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دوم، سومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، ادبيات كودكان کلماتکلیدی:

شعر كودكانه است. نذري دادن، سفر رفتن و آداب آن، روزه گرفتن، تشویق كودكان با این كتاب دربردارنده هشت چکیده:

، كودكان «مُهر صدآفرین»هاي این اشعار است. در شعر  ها و عزاداري براي امام حسين )ع( از جمله موضوع توجه به عالقه آن

تواند مُهر  ها مي كنند و یکي از این تشویق شویق ميها را ت آموزند كه اگر كارهایشان را به درستي انجام دهند، والدین آن مي

 صدآفرین باشد.

 

1159 فداکار.. داداشي، محمد.  شابک: خشتي. ص.12 .1396. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهرانماهي

9786008693192 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 اخالقيهاي  انواع ادبي، شعر، كودكان، ارزش کلماتکلیدی:

رنگي  كند. پيرزن گل خوش اش حوض كوچکي دارد كه ماهي قرمز كوچولویي در آن زندگي مي پيرزن در حياط خانهچکیده:

 اي است تا گل را از تنهایي درآورد. كارد؛ اما گل تنها و غمگين است و ماهي قرمز به فکر راه چاره را داخل باغچه مي

 

 9786008545057 شابک: رقعي. ص.16 .1395. صحرایي سبز: قمبدونخطفاصله.منوتو. روستایي، موسي.1160

 آموز دانشمخاطب:

 سوم، چهارم، پنجم، ششمپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

 خواهر قهرمان دهد. شاعر حمایت پدر و مادر و  این كتاب با زبان شعر، جشن تکليف را براي كودكان توضيح ميچکیده:

كند. خداوند در این شعر،  دهد و برخي از احکام عبادي این دوره را معرفي مي شعرش را كه دختري نُه ساله است، نشان مي

توانند با او ارتباط  هاست. به همين دليل كودكان به خوبي مي هاست؛ چراكه با كودكان دوست و همبازي آن تر از گفته ملموس

 برقرار كنند.

 

1161  خشتي. ص.24 .1396. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانها.رنگيهاینقاشيومدادموش. شعباني، اسداهلل.

 9789640814277 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، كودكان کلماتکلیدی:

آموزد كه  كنند و به كودكان مي هاي مختلف را معرفي مي رنگهاست. شعرها  كتاب حاضر حاوي دو شعر درباره رنگچکیده:

آید. در شعر اول، سه موش سفيد كوچولو و بازیگوش، براي فرار  هاي دیگري به وجود مي از مخلوط شدن سه رنگ اصلي، رنگ

ر یک وظيفه كشند و ه هاي داخل جعبه، خودشان نقاشي مي شوند. در شعر دوم مداد رنگي ها متوسل مي از گربه به رنگ

 گيرند. خاصي را به عهده مي
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1162 خالههل. عرب اميري، نسيم. و  شابک: خشتي كوچک. ص.24 .1395. كتاب نيستان: تهرانسوسکه.هلي

9789643378981 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 هاي تخيلي انواع ادبي، شعر، كودكان، فرهنگ عامه، داستان کلماتکلیدی:

هلي مشغول  كند. روزي هل دختر بچه تنهایي است كه دوستي ندارد و با كتاب قصه خودش را سرگرم مي« هِلي هِل»چکیده:

خواهد  هلي مي شود. هل هلي دوست مي آید و با هل سوسکه از كتاب بيرون مي سوسکه است كه ناگهان خاله خواندن كتاب خاله

 دهند تا اینکه... . ها او و دوستش را راه نمي ما آنها برود؛ ا سوسکه به خانه همسایه با خاله

 

1163  شابک: بياضي. ص.32 .1396. پرتقال: تهران. مریم اسالمي یهمردتنهاوتکیهدلقکبانمک.. فریزي، مارال.

9786008347316 

 آموز دانشمخاطب:

 اول، دومپایهتحصیلي:

 كودكانادبيات ملل، انواع ادبي، شعر،  کلماتکلیدی:

اي دوطرفه و براي خوشحال  گيرد. رابطه اي است كه بين یک كشاورز و یک كودک شکل مي این داستان درباره رابطهچکیده:

شود؛ اما آن چيست؟ یک توپ؟ یک بقچه؟. او  كردن یکدیگر. قطار در حال حركت است كه ناگهان چيزي به بيرون پرت مي

 بيند؛ اما كشاورز با این بچه چه خواهد كرد؟ او را مي یک بچه است. یک بچه دلقک. مردي كشاورز
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هانمایه

نمایهعنوان

 574 نباتچوبيقرمزبزرگآب 

 834 نشانترسوآتش 

 1125 !آدامسکهپانداره 

 1135 آدموپروانه 

 575 داستانکوتاهدیگر11برفيخوشبختوآدم 

 866 آهنيبرفيوآدمآدم 

 867 هابرفيوبچهآدم 

 868 برفيوپرچمآدم 

 869 برفيوتوپآدم 

 870 برفيوروباهآدم 

 871 برفيوکوهنوردآدم 

 872 برفيوکالهبوقيآدم 

 576 آدمککاهي 

 579 آرزویخرگوش 

 1013 آرزویدانهوهسته 

 703 آرزویسیاوش 

 580 هاآرزویقطره 

 638 آزادیاسیران 

 835 آزمایشعلميعجیب 

 1107 کنانآشآشتي 

 949 آشخاله 

 655 آغوشترابازکن 

 900 آقایهندوانه 

 704 آندخترپایپنجره 

 1103 آنشبکهتاسحر 

 634 ربایدردسرآهن 

 656 آهویارغواني 

 582 آوایوحش 

 606 ام؟آیامنبزرگشده 

 585 آینهگمشده 

 1126 ابرکوچیک 

 890 ابرمهربان 

 873 ابراهیموسهامتحان 

 988 اتراقدربادوباران 

 586 اتوبوس 

 587 اجازههستوقتتانرابگیرم 

 589 مبدلاراذلواوباشدرلباس 

 588 هااراذلواوباش:حملهزامپیشي 

 874 اردشیروپسرش 

 591 هاخرخوناردویبچه 

 :)1127 شعردربارهمعصومسوم20ازفاطمهبهفاطمه)س 

 736 خبراستازهمهچیزبا 

 737 ازهمهزیباتراست 

 592 ازدواجباخورشید 

 715 اژدودوودوداستاندیگر 

 593 اسبوسیبوبهار 

 613 کشيبزرگاسباب 

 653 هاکشيجیرجیرکاسباب 

 931 استادمطهری 

 594 استنليتخت 

 940 اسرارغروب 

 875 اسکندروآبحیات 

 595 جوناسکیپي 

 979 اشباحدرشهر 

 1128 اشکدرختدراومد 

 654 اطلسيونرگسي 

 596 خاليالیوت،فیلخال 

 581 الیورتویست 

 785 )ع(صادقجعفرامام 

 786 )ع(حسنامام 
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 787 )ع(عسگریحسنامام 

 788 )ع(حسینامام 

 789 )ع(رضاامام 

 790 )ع(العابدینزینامام 

 791 )ع(عليامام 

 792 )ع(النقيعليامام 

 793 )ع(باقرمحمدامام 

 794 )ع(تقيمحمدامام 

 795 )عج(مهدیامام 

 796 )ع(کاظمموسيامام 

 597 هایعجیبوغریبانجمنمرغ 

 876 انگشترسلیمان 

 1132 انورهومنوره 

 728 اشکالسيتازهقلنبهوهماوابال 

 694 اولتو؛بعدمن 

 598 اولینروزمدرسه 

 599 ای...همچین 

 600 شوداینآتشخاموشنمي 

 847 بِبُروبدوز 

 1129 باکبوترهایگنبد 

 716 با...با...باشهودوداستاندیگر 

 920 بابادربارانآمد 

 657 ایبابابزرگپنبه 

 770 درازلنگبابا 

 601 بابایتویقاب 

 760 بازگشتبهزمین 

 1006 بازگشت 

 705 بازوبندسرخ 

 1152 انگشتهایپنجبازی 

 1136 هاباغسبزشاپرک 

 836 باغسیبمصنوعي 

 1137 باغنقاشي 

 602 باغیوشي 

 603 باغچهامیلیاالیکات 

 604 بانیاپ 

 915 بغلبهبچهببربنگالوکانگوروی 

 901 بچهزمین 

 605 بچهگروفالووموشناقال 

 1079 پاره!هایآتشبچه 

 611 بدترینجشنتولدماربوآ 

 629 بدتریننویسندگاندنیا 

 612 برایبوآچيآوردی؟ 

 848 بزبزکبرفي 

 700 بشقابمیگو 

 701 بطریعجیب 

 616 بلوقیاوجوذر:دوداستانبرگزیدهازهزارویکشب 

 617 وبرادرشبني 

 618 بنيوعروسکش 

 808 کني؟بهچيداریفکرمي 

 اند!هایشیرینيبهحرفماعتمادکنید،هنسلوگرتلبچه

 677 داستانهنسلوگرتلاززبانپیرزنجادوگر

 658 بهدستورپدرگرینویچ 

 !619 بهدیوارهابخند 

 738 بهیادهمهاست 

 607 بهتریناردویکوهستاني 

 771 بنددنبهراموگر 

 877 هابهلولوبچه 

 967 آدمخانمبویخوشمزه 

 959 بیز...بیز...بیزینس 

 620 شدهپادشاهربوده 

 706 پادشاهکوران 

 621 پاکتخالي 

 1014 پتویفرانکلین 

 1004 پدربزرگمکجاست؟ 

 1000 پرجادویي 

 1149 پرچمزیبایایران 

 769 هایباهوشودوستيباموشپرنده 

 1138 پروانهوموشک 

 932 پروفسورحسابي 

 1133 پریدریایي 
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 948 اندازپرماجراپس 

 902 پستهخندان 

 633 هایرویدیوارنظموآدمکپسرکبي 

 878 پسرکودخترشاهپریان 

 837 پسریدرنقشبوقلمون 

 801 پسریکهامیررادوستداشت 

 پسریکهعاشقریاضيبود:زندگيعجیبوغریب

 1066 اردوشپل

 742 ابرپیامبرو 

 743 پیامبروزمین 

 744 پیامبروماه 

 745 پیامبروموریانه 

 947 بلندپيجورابپي 

 903 سوارپیرزندوچرخه 

 !1080 پیشبهسویگروهموزیک 

 637 پیشيشاد:رازیکهخیليرازبود 

 849 پیشي!پانمیشي؟پیشي 

 707 پیمانصلح 

 583 پینوکیو 

 641 تاآنروز 

 891 تاریکيکهترسنداره 

 1108 تازهچهخبر؟ 

 802 تبرزیننادر 

 708 تختپهلواني 

 933 تختي 

 812 هاییخيلوچهتخم 

 642 مرغشانسيتخم 

 695 ترسترس؛بي 

 1071 دارترولکوستارهدنباله 

 1072 هایکوچکوسیلبزرگترول 

 635 هایدنیاپارهتهآتیش 

 819 تولدپردردسر 

 608 تولدرزی 

 643 تولد...تولد 

 1005 مبارکتولدت 

 659 هایبازیگوشخرستوله 

 644 تينارتي 

 813 تیشاسورهایآتشینتیش 

 916 تیغووتمثالمبارکشیرخانتیغ 

 818 هاجادوگرموش 

 !645 جانمناینکتابرابازنکن 

 989 جانمي!مرابهتیمراهدادند 

 622 جزیرهنامرئي 

 946 جشنترسوناک 

 960 جشنتولدپُردردسر 

 646 هاکالغجشنجوجه 

 647 بکجکونگرانيگنده 

 !961 جنازه...بااجازه 

 772 جنگلدوستي 

 1153 جوجهمنکو؟ 

 968 جیکيجیک 

 975 پیکرجیمزوهولویغول 

 976 چارليوکارخانهشکالت 

 1134 هابرگچتریازگل 

 809 پرسي؟چراازمنمي 

 648 کنند؟هاهمهچیزرافراموشميچرابادبادک 

 649 منگورخرم؟چرا 

 1150 هاینورایرانچشمه 

 660 شمارند؟هاراميچطورتمساح 

 650 چکه،چکه 

 990 چگونهیکفیلرابغلکنیم؟ 

 651 چمدانپرنده 

 652 شوداگر...؟چهمي 

 676 چيبپوشم؟ 

 797 )س(حضرتفاطمه 

 798 )ص(حضرتمحمد 

 856 السالمعلیهحضرتیوسف 

 1104 حکایتدودرختخرما 

 680 حلزونکوچولو 

 1081 حملهبهقلعه 
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 1057 حملهدشمنانفضایي 

 681 هایقاليحناورنگ 

 661 خالهباالوننهسرما 

 684 خالهپیرزن 

 910 قلقليخیليزبليخاله 

 630 خانهببرگرسنه 

 685 خانهحلزون 

 950 خانهخاله 

 609 خانهدرختي 

 690 خانوادهآقایچرخشي 

 761 خداحافظيبازمین 

 1148 خداحافظيدرخیابانپاییز 

 773 خوارخرچنگوماهي 

 892 خرساخمو 

 691 کوچولووپیرزنخرس 

 774 خرگوشباهوش 

 692 خرگوشسیاه 

 662 خرگوشکوچولوهایصحرایي 

 820 هایبزخورخرگوش 

 729 امگمشدهخفاشنازنازی 

 1015 خواهرکوچولویفرانکلین 

 893 خونهمادربزرگ 

 1139 دندانداداشبي 

 1082 دستهدزداندریایيودار 

 693 داستانلئو 

 699 هایمللهاوافسانهداستان 

 702 هایساعتهشتنداستا 

 814 هایجنگولکداینابرک 

 815 دایناخوارهایسیراسور 

 663 ترسنددایناسورهانمي 

 816 داینامیلفوقمحرمانه 

 722 دخترکپشتدیوار 

 1067 درجستجویشاهزادهکوچک 

 941 جستجویطوطيپلیسهدر 

 664 درهردلآوازیهست 

 686 درهدایناسورها 

 توانندپروازهایشان(ميها)وخانهگویم،خوکدروغنمي

 678 بچهخوکاززبانگرگکنند!داستانسه

 723 دریوبرهسیاهکوچولو 

 981 دزداینترنتي 

 623 دزدکچل 

 861 دزدوشپش 

 753 دزدواقعي 

 1009 دزدیکچشم 

 709 دژجادوان 

 !724 دستازسرمبردارید 

 894 دشتدوستي 

 725 عليدفترخاطراتمنوبابامایندفتر:امیر 

 726 دفترخاطراتمنوبابامایندفتر:ریحانه 

 665 دکمهبازیگوش 

 631 دکمهبهدردبخور 

 917 کالغهدرازوننهدم 

 733 دني،قهرمانجهان 

 ،چیرگيبرناشنوایيودنیایبزرگهلن:زندگيهلنکلر

 1068 نابینایي

 1154 دوتاچشمدوابرو 

 734 دوطوطي 

 682 دورسوم 

 904 نمک،دوستشیرین!دوستبا 

 735 دوستخوبخدا 

 1089 دوستداریپنگوئنباشي؟ 

 1090 دوستداریجغدباشي؟ 

 1091 دوستداریغازباشي؟ 

 1092 دوستداریفیلباشي؟ 

 1093 دوستداریقوباشي؟ 

 1094 پشتباشي؟دوستداریالک 

 1095 دوستدارینهنگباشي؟ 

 775 دوستانصمیمي 

 746 دوستيماروپونه 

 747 مسيمادربزرگدیگچه 
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 776 دیوودزد 

 942 رازاستخرسرخ 

 687 رازاهرامثالثه 

 1109 رازپاپاپا 

 748 هارازدرخت 

 749 هارازقایق 

 750 نویسدرالفقصهمي 

 762 رباتعجیب 

 710 رستمرخش 

 751 رودرزبهدیدنآقایوینترگارتنمي 

 727 آساهایغولرژهمورچه 

 752 رستورانعنکبوت 

 755 1رنگزیبایخیال 

 756 2رنگزیبایخیال 

 757 3رنگزیبایخیال 

 1155 وارنگازهمهرنگورنگ 

 758 رودخانهميروباهبهکتاب 

 857 روباهزرنگبادمقشنگ 

 879 ترسیدميروباهيکه 

 666 ایکهراهشراگمکردهبودرودخانه 

 1001 روزپنجم 

 759 هابهخانهبرگشتندروزیکهمدادشمعي 

 991 زامبيدرحمام 

 777 زنانکوچک 

 880 زنبورومورچه 

 859 رنگهایآبيزهرهوشن 

 781 زوغولي 

 782 العادهاستساختنفوق 

 783 ساریگلودیو 

 784 اشساموحیوانخانگي 

 667 سبدمادربزرگ 

 905 پایینيباالیيوسرسر 

 711 سرزمینپدری 

 1010 هاسرزمینخل 

 799 سرگذشتچمنزاربزرگ 

 763 سفربهجونو 

 881 سفربههندوستان 

 800 سفرجادویي 

 683 سفرزهرماری 

 1007 سفر 

 خواستخورشیدباشدوسیزدهقصهدیگرازسگيکهمي

 803 هایمردمآسیاقصه

 1046 یزگولسالمو 

 هایمردمدنیاهاوافسانهها:قصهسلطانآسمان

 804 )پاکستان(

 885 سلطانزورگووسنجابکباهوش 

 934 سلمانفارسي 

 805 هایبرکهسنجاقک 

 806 سنگ،کاغذ،قیچي 

 764 سهدوست 

 807 رنگهایطالیيوچشمانآبيفرشتهبابالسه 

 811 سهمسافرعجیب 

 1047 سوپباطعمویزگول 

 921 سوسکي 

 1151 سوغاتي 

 765 سیارهدایناسورها 

 886 سيخرسيولباسزردسي 

 778 سیمرغواژدهایطوفاني 

 922 شاخبزغاله 

 817 کوتيهایکوتيکوتي:قصهشامسردشدکوتي 

 860 شاهزادهبافنده 

 977 هاشبيمیانگرگ 

 823 شکلکوسه 

 1110 شلوپي 

 824 رودشنگبهمدرسهمي 

 825 شنگدرفضا 

 766 شهامتدریک 

 827 شهرپرندگان 

 828 شهرمعمولي 

 668 شیرمهربان 
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 918 شیرخانوخورشتکلم 

 دادمبهجاینخکندهبگویم،ترجیحميصافوپوست

 679 کردم!ریسیدن،یکاسمجدیدبرایخودمسرهممي

 696 صبرکن؛بهاندازه 

 839، 838 صدمینروزمدرسه 

 829 جوصفرماجرا 

 830 دورشو(صلح)جنگ 

 882 عارفونانوا 

 831 هاهاوغریبعجیب 

 712 عروسکرستم 

 832 عشقمنيماماني،بابایيدوسِتدارم 

 935 اکبرصنعتيعلي 

 980 عملیاتاکتشافي 

 833 عمونوروزوننهسرما 

 730 هایگرمعیدقلب 

 887 شدهغازیخوابالو 

 1083 غذاخوریمدرسهعالیه 

 943 غریبهعجیبوغریب 

 923 غولبیچاره 

 1156 غولپرخور:دربارهمصرفبهینهبرق 

 969 غولتاریکي 

 951 غولخاله 

 624 فرارقناری 

 1016 رودهایمدرسهبهاردوميفرانکلینبابچه 

 1017 رودفرانکلینبهبیمارستانمي 

 1018 رودفرانکلینبهجشنخداحافظيمي 

 1019 بخشدفرانکلینخواهرشرامي 

 1020 صحنهفرانکلیندر 

 1021 بیندفرانکلیندوستشرامي 

 1022 کندفرانکلینفراموشمي 

 1023 کندفرانکلینقهرمي 

 1024 کندفرانکلینکمکمي 

 1025 کندفرانکلینکنجکاویمي 

 1026 کندفرانکلینمعاملهمي 

 1027 خواهدفرانکلینمعذرتمي 

 1028 خواهدبزرگباشدفرانکلینمي 

 1029 دوستتدارمگویدفرانکلینمي 

 1030 فرانکلینوبازیکامپیوتری 

 1031 فرانکلینوپرستاربچه 

 1032 فرانکلینوخواهرشهریت 

 1033 کاریفرانکلینوروزدرخت 

 1034 فرانکلینوقهرمانمحبوب 

 1035 فرانکلینوکالهایمني 

 1036 خواهدفرانکلینیکحیوانخانگيمي 

 1037 خواهدفرانکلینیکمدالمي 

 1140 هایمجروحفرشته 

 924 فوتمکن 

 906 فیلبرقي 

 718 فیلپاگنده 

 719 فیلتنبل 

 720 فیلچشمقشنگ 

 721 فیلسربزرگ 

 895 قایقتنها 

 625 قایقزرد 

 846 قایقکاغذی 

 925 قرمزی 

 911 قصهبازرگانوطوطي 

 853 خوارقصهباورنکردنيهنریپسرککتاب 

 669 قصهپليکهبودودیگرنیست 

 854 2المثلضربقصه 

 855 3المثلقصهضرب 

 1157 قصهفیلودندونش:دوقصهمنظومبرایکودکان 

 دنیاراخواستتمیزترینخانهپیرزنيکهدلشميقصه

 858 داشتهباشد

 909 هایطالیيقصه 

 داستان50هایگوگولي:هایگوگوليبرایبچهقصه

 928 خردساالنه

 930، 929 هایجهانهایمحبوببچهقصه 

 688 قلعهاسرارآمیز 

 1056 قلعهمرگ 
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 938 قندیلکوچک 

 888 قهرمانکوچولوهایشجاع 

 992 شدهقورباغهگم 

 850 قوقوقوقولي 

 1048 کادوززززز 

 939 کادوهایتولد 

 1130 کبوترهاوآهوها 

 970 کجایيمامان،کجایيبابا؟ 

 767 کریسمسسبز 

 1084 کالسرانندگي 

 779 کالغومار 

 1073 جادوکاله 

 982 کمکدرباالیابرها 

 !1111 کهاینطور 

 1011 خانکوتول 

 954 کوچولویگمشده 

 993 توانبانيخورد؟قلقليرانميکوفته 

 1141 کيبود؟چيبود؟ 

 889 پره؟کيبیشترمي 

 713 کیخسرودیوانه 

 926 کیفقورقوری 

 1112 کیکامانتي 

 971 کیه،چیه؟ 

 955 گربهببریکوچولو 

 956 رادیدندگربه 

 862 گربهنادان 

 883 هایچرميایباجورابگربه 

 1105 هایمنگربه 

 927 گردالي 

 957 گرسنه 

 958 گروفالووموشناقال 

 896 گلمغرور 

 912 گليکوچولویهبرگهلو 

 610 گنجسینا 

 !689 گنجینهدزداندریایي 

 963 گوزنشاخدار:ستارهسینما 

 590 گیرندهاانتقامميگوگولي 

 !964 لطفااینکتابرابازکن 

 !965 لطفاتمساحبهمدرسهنبرید 

 897 لنگهکفشيدربیاباننعمتاست 

 1158 مُهرصدآفرین 

 966 کنیمسرخراازخواببیدارميمابوتهگل 

 739 ایماشنشستهماهمهدورسفره 

 1008 ماجراجویي 

 974 ماجراهایبُهلول 

 840 هاماجراهایپنگوئن 

 1113 سیبقرمزماجرای 

 944 ماجرایشيواوایقُلدر 

 907 هامادرپروانه 

 780 گووقاضيمارسخن 

 994 بازعجیبمارقالبيوشعبده 

 863 ماروموشباهوش 

 !898 مامانمامان،منگمشدم 

 670 ماهچراسالمنکرد؟پنجقصهبرایکوچولوها 

 997 ماهومردکشاورز 

 864 خوارماهيباهوشومرغماهي 

 1159 ماهيفداکار 

 998 ماهيقرمز،ماهيطالیي 

 1087 اشمتینودوستبینيمدادی 

 999 هایایراني)دفترهفتم(مجموعهافسانه 

 1039 محاکمهگرگبدجنسمهربان 

 978 مخفیگاهزیرزمیني 

 1040 سالهمرادمرادهفت 

 !1041 مراقبمباش 

 884 مردحریصوفرشتهمرگ 

 1069 ژاککویستومرددریا:داستانزندگي 

 962 مردیکهخودشراپیداکرد 

 1042 مرغيکهآرزویپروازداشت 

 1043 مرگباالیدرختسیب 

 841 مسابقهرویبرف 
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 1114 پزیمسابقهکوفته 

 1044 هایجهنميمسافریباپاپوش 

 1045 زنمشت 

 1142 مشقباران 

 626 معمایپاندا 

 945 معمایپنگوئنگمشده 

 577 هستم!منآلبرتاینشتین 

 1143 منجوجهشدم 

 632 ترینم؟منچي 

 !826 منشنگم 

 754 منمادرمادربزرگمبودم 

 !614 منمامانشمانیستم 

 1058 ترسممنمترسکموليمي 

 972 وحش!مننمیامبوق 

 1059 خواهمقورباغهباشممننمي 

 !578 منهلنکلرهستم 

 1060 منوبابا 

 1061 منوبابابزرگ 

 1160 خطفاصلهمنوتوبدون 

 697 منوتو؛برایهم 

 1062 منوخانممعلم 

 1063 منودوستم 

 1064 منومامان 

 1065 بزرگمنومامان 

 671 مهرپرتقالي 

 821 مهمانفضول 

 615 هایناخواندهمهمان 

 1012 مهمانيدیوها 

 1070 مهمانيعصرانهدرجنگل 

 1002 خوریمهمانيکتلت 

 995 مواظبساالدپرندهباشید 

 899 مورچهمهربان 

 1161 هارنگيهاینقاشيومدادموش 

 1144 متریموهایشش 

 698 ميبینمت؛توهمهستي 

 1145 ميرقصمزیرباران 

 1074 خواهيدوستمنباشي؟مي 

 936 خانمیرزاکوچک 

 1075 لکهاولکمینو،دست 

 983 مینيبایدبهمدرسهبرود 

 984 گیردمینيتولدشراجشنمي 

 985 قدبلندتریناستمیني 

 1076 مینيوبرادرتنبل 

 1077 مینيوروزاولمدرسه 

 986 میني،دخترکدبانو 

 1003 نانبربریکوچولو 

 1078 نانتوباگت 

 639 نتیجهسفر 

 908 پلهنردبانهزار 

 !973 نشانهبرقبرقي 

 996 اندهایکتابهمآدمنشانه 

 913 مننصفشمالتونصفشمال 

 952 نقشهخاله 

 672 زدهننهسرماوشهرخواب 

 851 نهتویباغ،نهتویباغچه 

 627 نویسندهغایب 

 640 نیکوکارناشناس 

 937 نیما 

 !1085 وااایچهاشتباهي 

 845 وحشتدراردو 

 1147 وقتيشنیدمآنخبررا 

 1086 شودویرجینیاگرگمي 

 1049 ویزگولازاونباالها 

 1050 شودویزگولخوردهمي 

 1051 قهرمانویزگول 

 1052 ایویزگولوغذایقلنبهقهوه 

 1053 هایریزویزگولوویزقهرمان 

 1054 ویزگولوویزغول 

 919 خانوخالهکرگدنویالیفیل 

 584 هایدی 
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 628 زدههتلشبح 

 865 هدهدومردمهربان 

 843، 842 هاهدیهآدمکوتوله 

 673 هدیهخیس 

 1146 هدیهدریا 

 1088 هربرتوهری 

 717 بوسۀپرپریودوداستاندیگرهزار 

 731 هشتدماغ 

 714 خوانرستمهفت 

 1162 سوسکههليوخالههل 

 953 همسایهخاله 

 844 هیوالهمسایه 

 1096 هایکگربهدیدندهمهآن 

 987 کنندهمهبهمینيشکمي 

 1097 انگیزیم!همهماشگفت 

 740 چیزبهدستاوستهمه 

 741 همیشهاومنظماست 

 1098 پوکوسپنگوئنهوکوس 

 1099 کندهیجطوفانيراهشراعوضنمي 

 810 کند؟هیچکسپیدایمنمي 

 1100 هیچکسیکدیورادوستندارد 

 1101 هیس!مایکنقشهداریم 

 1102 کلهودوکاله؛کتابيازهنریتاهیوالسه 

 732 هیوالهزارچهره 

 768 هیوالیفضایي 

 822 هیوالیهزاردندان 

 1131 یاسنجمه 

 914 تاروخارگنجشکیکبوته 

 1106 یکپارکوچندصدا 

 674 یکتکهآسمانبهمنبده 

 675 یکجعبهپرازدروغ 

 1115 حالیخيیکدوستبا 

 1116 یکراهبهتر 

 1038 یکروزبدبرایفرانکلین 

 1055 یکروزفوتباليباویزگول 

 1117 پنجداستانکوتاهیکروز،یک...:مجموعه 

 1118 باحالترازباحالیکشب 

 852 یکعالمهپنجره 

 636 عیاریکفاجعهتمام 

 1119 یکيبود 

 1120 یکيسفیدیکيسیاه 

 1121 یهبوسخوشمزه 

 1122 یهصفرویهیک 

 1163 یهمردتنهاوتکیهدلقکبانمک 

 101123 )ع(کاظمقصهازامام 

 101124 سجاد)ع(قصهازامام 
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 نمایهپدیدآورندگان

 942، 941، 940 آبهشت،کژوان ،

943 ،944 ،945 

 683، 682 جان،تبسمآتشین 

 1048، 1047، 1046 آرنولد،تد ،

1049 ،1050 ،1051 ،1052 ،1053 ،

1054 ،1055 

 777 ميآلکوت،لوئیزا 

 1088 آلن،پامال 

 676 ابراهیمي،پیام 

 777، 770 ابراهیمي،شایسته 

 699 ابراهیمي،صدیقه 

 1105، 1104، 1103 ابراهیمي،نادر 

 998، 807، 593 احمدی،احمدرضا 

 1138 احمدی،حسین 

 782 اسپایرز،اشلي 

 603 استفورد،لیلیانا 

 939، 579 استوارت،پوول 

 753 استیگ،ویلیام 

 1057، 1056 اسکیدمور،استیو 

 1163، 1148 اسالمي،مریم 

 574 اسالمي،منیژه 

 948 پور،علياسماعیل 

 584 اشپیری،یوهانا 

 656 افضلي،رضا 

 1058، 592 اکبرپور،احمد 

 860، 859 اکرمي،جمال 

 916، 915 الدیناکرمي،جمال ،

917 ،918 ،919 

 1062، 1061، 1060 اکسلي،هلن ،

1063 ،1064 ،1065 

 656 الحجلي،فیصل 

 637، 597 الحسیني،عطیه 

 704، 703 الکساندریان،ماناواز ،

705 ،706 ،707 ،708 ،709 ،710 ،

711 ،712 ،713 ،714 

 730، 729، 728 الیوت،ربِکِا 

 938 امامي،غالمرضا 

 828، 732، 727 زاده،نیلوفرامن ،

831 ،1078 ،1100 

 1071 امیریاراحمدی،محمود ،

1072 ،1073 

 763، 762، 761، 760 اورایان،ری ،

764 ،765 ،766 ،767 ،768 

 576، 575 اورنگ،طوبا 

 811، 690 ایبد،طاهره 

 860 ایسوال،نورا 

 622، 621، 620 ایلدرمي،شهناز ،

623 ،624 ،625 ،626 ،627 ،628 

 976، 975 ایلدرمي،مهناز 

 823 باباجاني،علي 

 692 بابازادهخامنه،مرضیه 

 754 مرندی،مژگانبابا 

 1074 باتو،اریک 

 1057، 1056 بارلو،استیو 

 693 بارنت،مک 

 ،1115 تونيبازئو 

 932 رضابایرامي،محمد 

 747، 746، 681، 600 بدلّو،شیرین ،

1075 

 724 برازگل،ویرا 

 594 براون،جف 

 1069 برن،جنیفر 

 1106 بروان،آنتوني 

 933 بشیری،بهناز 

 800، 757، 756، 755 بکر،آرون ،

1006 ،1007 ،1008 

 749 بگلي،جسیکا 

 980، 979، 978، 977 بالنک،اولف ،

981 ،982 

 590، 589، 588 بلیبي،ارن 

 702 بلیتون،انید 

 810، 809، 808، 647 بنایي،مریم 

 784 بهادرا،سانجیتا 

 722، 633، 602 بهروزکیا،کمال 

 939، 579 بهنیا،پریسا 

 1016، 1015، 1014 بورژوا،پالت ،

1017 ،1020 ،1024 ،1029 ،1032 ،

1036 ،1038 

 1080، 1079 بوغیری،سعیده ،

1081 ،1082 ،1083 ،1084 

 633 بونزلز،گیزال 

 830 بیتا،الیزا 

 863، 862، 861 بیرجندی،سعیده ،

864 ،865 

 965 پارزلي،الیز 

 1097 پاالسیو،آر.جي 

 758 پاولي،لورنس 

 1041 پائولي،لورنز 

 1059 پتي،دیو 

 1117 پریرخ،زهره 

 688، 687، 686 پوپازبرن،مری ،

689 

 617 رشعباني،میناپو 

 1146، 1123 پوروهاب،محمود 

 652 امینترکزاده،محمد 

 909 ترکمان،مرضیه 

 1070، 957 ترهنده،سحر 
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 750 تصویری،احمد 

 974 تهراني،مازیار 

 636، 635، 634 توحیدی،مونا 

 855 توسلیان،محمود 

 846 تیموریان،آناهیتا 

 947 برسنگ،طاهرجام 

 594، 586 شیر،منصورجام 

 699 جعفرزاده،فریبا 

 968، 967، 928، 902 جعفری،الله ،

969 ،970 ،971 ،972 ،973 ،1089 ،

1090 ،1091 ،1092 ،1093 ،1094 ،

1095 

 853 جفرز،الیور 

 773، 772، 771، 769 جاللي،مریم ،

774 ،775 ،776 ،778 ،779 ،780 

 990 ها،حمیدهجمشیدی 

 699 جمعيازنویسندگان 

 1018، 1017 جنینگز،شارون ،

1019 ،1021 ،1022 ،1023 ،1025 ،

1026 ،1027 ،1028 ،1030 ،1031 ،

1033 ،1034 ،1037 

 964 جهرمي،میترا 

 655 جوزداني،عذرا 

 597 جونز،کلي 

 930، 929 چاوشيزاهد،جالل 

 979، 978، 977 حجواني،مسعود ،

980 ،981 ،982 

 1000، 701، 700 حدادی،هدی ،

1001 ،1002 ،1003 

 1047، 1046 حسنزاده،عرفان ،

1048 ،1049 ،1050 ،1051 ،1052 ،

1053 ،1054 ،1055 

 817، 699، 673 زاده،فرهادحسن ،

959 ،960 ،961 ،962 

 1125 حسینيزاوه،الهام 

 1157، 904 حسنحسیني،محمد 

 1121، 601 حشمتیان،هدی 

 614، 613، 596 حضرتي،آناهیتا ،

615 ،631 ،632 ،724 ،749 ،1059 ،

1122 

 1116، 954 پرست،نوراحق 

 605، 578، 577 پور،شبنمحیدری ،

723 ،748 ،782 ،806 ،958 ،1097 

 1039 خاکبازان،علي 

 804، 574 خان،رخسانا 

 664 خدادادی)هیرمندی(،رضي 

 1071 خدیورمحسني،مرسده ،

1072 ،1073 

 997 خرمي،فریده 

 853 خرمیان،رضوان 

 695، 694، 642 خلیلي،سپیده ،

696 ،697 ،698 

 ،734، 684 راشینخیریه 

 1159 داداشي،محمد 

 976، 975، 733 دال،رولد 

 1013 دانشمند،مرتضي 

 958، 605 دانلدسون،جولیا 

 1132 داوری،زهرا 

 580 درخشاني،مجید 

 1005، 1004 دیاني،لیال 

 581 دیکنز،چارلز 

 806، 759 دیوالت،درو 

 1068 راپاپورت،دورین 

 1142 راد،رابعه 

 612 راس،توني 

 ،674 مجیدراستي 

 1074 رامین،ویدا 

 599 رجایي،دامون 

 1152، 901 رحماندوست،مصطفي ،

1153 ،1155 

 680 رحماني،فرشاد 

 702 رخصتپناه،سحرالسادات 

 640، 639، 638 رزاقي،سعید 

 986، 985، 984، 983 رسولي،گیتا ،

987 

 585 رسولیانبروجني،بنفشه ،

685 ،752 ،805 

 759 رضائیان،نرجس 

 598 رکس،ادم 

 822، 821، 820، 819 رنجبر،شیدا 

 604 رنجبران،فاطمه 

 941، 940 رودریگث،آلخاندرو ،

942 ،943 ،944 ،945 

 1133، 587 روستایي،موسي ،

1160 

 623، 622، 621، 620 روی،ران ،

624 ،625 ،626 ،627 ،628 

 599 رینولدز،پیتر 

 616 رفیع،فرانکزارع 

 675 زاهدیمطلق،ابراهیم 

 ،647 سمزپاردی 

 781 زرنشان،مریم 

 1057، 1056 زندیان،سعیدا 

 1098 نسب،نارسیسزهره 

 652 زین،کریستین 

 717، 716، 715 ژوبرت،کلر ،

1107 ،1108 ،1109 ،1110 ،1111 ،

1112 ،1113 ،1114 

 1062، 1061، 1060 سالک،تارا ،

1063 ،1064 ،1065 

 957 سالیناس،ورونیکا 

 691 منصور،فرزانهسپاه 

 859 خاویرینو،سوبر 

 728 اکبر،سیدنویدسیدعلي ،

729 ،730 

 688، 687، 686 فاطمي،نگینسید ،

689 
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 1043 شارر،کاترین 

 595 شاکنر،جودی 

 672 شاملو،آتسا 

 699 حسیني،فاطمهشاه 

 648، 619 شجاعي،سیدعلي ،

1099 

 751، 603 ئي،حمیدهشرزه 

 847، 644 نژاد،افسانهشعبان ،

848 ،849، 850 ،851 ،852 ،1126 ،

1134 ،1141 ،1154 

 911، 910، 857 شعباني،اسداهلل ،

912 ،913 ،914 ،1137 ،1161 

 1087 شفیعي،شکراله 

 630، 629 شفیعي،شهرام 

 946 راد،آزادهشکوری 

 699، 669، 653 شمس،محمدرضا ،

905 ،937 

 1088، 758، 649 شهرتاش،فرزانه 

 637 شي،باب 

 875، 874، 873 شیخي،مژگان ،

876 ،877 ،878 ،879 ،880 ،881 ،

882 ،883 ،884 

 1120 صفدریان،نسیم 

 1119، 906 طاقدیس،سوسن 

 651، 641 طرزی،لیدا 

 833 ظریفکیوان،میترا 

 963 پور،نگارعباس 

 1067، 1066 الدینعباسي،شهاب ،

1068 ،1069 

 784، 693 عبیدیآشتیاني،کیوان ،

1086 ،1096 

 1162 عربامیری،نسیم 

 1043 نیا،پروانهعروج 

 991 عطاریان،فرحناز 

 643 پور،پروینعلي 

 830 حسین،آواعلي 

 829 عمیق،مجید 

 1118 فاندکرکهوف،اینگرید 

 934، 699، 666 فتاحي،حسین 

 996 فتاحي،شیما 

 744، 743، 742 فتاحي،مهناز ،

745 

 818 حسین،حسینفدایي 

 936 حسینفردی،امیر 

 1122 فری،بت 

 1163 فریزی،مارال 

 1044 من،سیدفالش 

 1098 فلیتسرا،داوید 

 748 فن،اریک 

 748 فن،تری 

 802، 801 آبادی،ابوالقاسمفیض 

 783 قارشي،رضا 

 951، 950، 949 نیا،شکوهقاسم ،

952 ،953 ،1127 

 1010، 1009 قدیرمحسني،عباس ،

1011 ،1012 

 1042 قصاع،محمد 

 825، 824، 598 زاده،آرزوقلي، 

826 

 590، 589، 588 قوامي،رژینا 

 732، 731، 727 کامینگز،تروی 

 1041 کتال،نگین 

 651 کریستیناندرسون،هانس 

 1144، 1135 کشاورز،ناصر 

 854 کشفي،لیلي 

 810، 809، 808 کالسن،جان 

 964 مایر،جسيکالوس 

 837، 836، 835، 834 کالین،ابي ،

838 ،839 ،840 ،841 ،842 ،843 ،

844 ،845 

 632 کلر،لوری 

 908، 903، 900 کلهر،فریبا 

 938 کنفاني،غسان 

 596 کوراتو،مایک 

 948 کول،براک 

 583 کولودی،کارلو 

 683، 682 کیني،جف 

 826، 825، 824 گارتن،سم 

 679، 678 گاندرسن،جسیکا 

 699 گرامي،زهره 

 751 گراهام،باب 

 1124 گروگان،حمید 

 1118 فر،مهرنوشگلشاهي 

 ،1067 بیمباالندمان 

 692 لدرز،فیلیپا 

 907 لرستانيآشنا،فریبرز 

 966، 858، 799، 650 لطفي،شکور 

 582 لندن،جک 

 1080، 1079 لوپتي،امانوئل ،

1081 ،1082 ،1083 ،1084 

 829 لوپرستي،آنجلین 

 943، 942، 941، 940 لوثانو،پیالر ،

944 ،945 

 691 لوم،پیتر 

 677 لوئین،نانسي 

 645 لي،اندی 

 828 لید،ناتالي 

 947 لیندگرن،آسترید 

 618، 617 لیندگرن،باربرو 

 1102 لینیرس 

 608، 607، 606 ماستری،مریم ،

609 ،610 

 1016 ماسون،جین.ب 

 860، 859 مانيقلم،مینا 
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 671، 665، 657 ماهوتي،مهری ،

920 ،921 ،922 ،923 ،924 ،925 ،

926 ،927 ،1139 ،1143 ،1151 ،

1158 

 ،662، 660، 659 مارگارتمایو ،

668 ،955 

 660، 659 مجتهدزاده،مهشید ،

662 ،668 ،955 

 583، 582، 581 محبوبي،مهران ،

584 ،929 ،930 

 720، 719، 718 مرزوقي،شاهرخ ،

721 

 814، 813، 812 مزارعي،الهام ،

815 ،816 

 726، 725 مسعودی،فاطمه 

 1102 مطلوب،سارا 

 618 معتمدی،ناهید 

 1086 مکلیر،کیو 

 1136 مالمحمدی،مجید 

 578، 577 ملتسر،برد 

 753، 612 یاری،مسعودملک 

 965، 832، 595 منجزی،فرمهر 

 737، 736 مهاجراني،سیدمحمد ،

738 ،739 ،740 ،741 ،1149 ،

1150 

 999 مهاجری،زهرا 

 658 مهدویاصل،ناهید 

 699 مهدویان،مهرداد 

 731 مهری،فرشته 

 997 مهي،مارگارت 

 1106 پور،پارسامهین 

 1035 مور،اوا 

 963 تيموریس،ریچارد 

 1085 موسسهپرورشذهنفرزام 

 1045 موسوی،حسن 

 836، 835، 834 موسوی،مازیار ،

837 ،838 ،839 ،840 ،841 ،842 ،

843 ،844 ،845 ،993 

 1156 زادهجزایری،سعیدهموسوی 

 1145 زاده،سعیدهموسوی 

 1130، 1129 احمدمیرزاده،سید ،

1140 ،1147 

 761، 760 میرزائیان،امیرحسین ،

762 ،763 ،764 ،765 ،766 ،767 ،

768 

 670 میرکیاني،محمد 

 930، 929 مییپ،مینگ 

 ،931، 856 ناصرنادری 

 636، 635، 634 نادین،جوآنا 

 735 ناصری،مسلم 

 678، 677 خاني،محبوبهنجف ،

679 ،733 

 652 بیگلری،امیررضانژاد 

 591 حسینیان،هدانژاد 

 649 نفیسهاعرابي،مرضیه 

 984، 983 نوستلینگر،کریستینه ،

985 ،986 ،987 ،1076 ،1077 

 1044 امیني،نسریننوش 

 1077، 1076 نیازاده،آزاده 

 591 وایسمن،الیسابرنت 

 770 وبستر،جین 

 892، 891، 890 وحداني،آمنه ،

893 ،894 ،895 ،896 ،897 ،898 ،

899 

 818 ،ارسالورنون 

 827 دان،آرینوظیفه 

 1115، 1106، 804 وکیلي،نسرین 

 604 وگنر،جني 

 722، 602 وال،اورسلفول 

 956 ونتسل،برندن 

 1096 ونزل،برندن 

 832 ویس،کاترین 

 1078، 632، 631 ویلمس،مو 

 1005، 1004 ویلهلم،هانس 

 612، 611 ویلیس،جین 

 990، 989، 988 وینکلر،هنری ،

991 ،992 ،993 ،994 ،995 ،996 

 886، 885 منش،ابوالفضلهادی ،

887 ،888 ،889 

 631 هارپر،شریسمریکال 

 1128 پور،مریمهاشم 

 1015، 1014 هاشمي،شهره ،

1016 ،1017 ،1018 ،1019 ،1020 ،

1021 ،1022 ،1023 ،1024 ،1025 ،

1026 ،1027 ،1028 ،1029 ،1030 ،

1031 ،1032 ،1033 ،1034 ،1035 ،

1036 ،1037 ،1038 

 1101، 954 هاگتن،گریس 

 ،1066 دبوراهایلگمن 

 1100، 831 هتکي،بن 

 787، 786، 785 هجری،محسن ،

788 ،789 ،790 ،791 ،792 ،793 ،

794 ،795 ،796 ،797 ،798 

 803 هدایي،محمد 

 995، 992، 989 روز،پریساهمایون 

 1131 هنرجو،حمید 

 750، 723 هنلن،ابي 

 1042 مي-هوانگ،سان 

 649 هویلر،مکس 

 956، 645 هیرمندی،رضي 

 ،615، 614، 613 تيرایانهیگینز 

 822، 821، 820، 819 هیل،شنون 

 946 هیلز،تد 

 1073، 1072، 1071 یانسون،تووه 

 646 مهر،مریمیزدان 

 994، 988 یگانه،فاطمه 
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 663، 661، 654 یوسفي،محمدرضا ،

667 ،703 ،704 ،705 ،706 ،707 ،

708 ،709 ،710 ،711 ،712 ،713 ،

714 ،866 ،867 ،868 ،869 ،870 ،

871 ،872 ،935 ،1040 

 1070 میاکوشي،آکیکو 
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 نمایهناشر

 1015، 1014، 833 آبادیران ،

1016 ،1017 ،1018 ،1019 ،1020 ،

1021 ،1022 ،1023 ،1024 ،1025 ،

1026 ،1027 ،1028 ،1029 ،1030 ،

1031 ،1032 ،1033 ،1034 ،1035 ،

1036 ،1037 ،1038 

 855، 854 آبرنگ 

 929، 584، 583، 582، 581 آبشن ،

930 

 962، 961، 960، 959، 733 افق 

 939، 579 انتخابروز 

 948 انتشاراتبورس 

 1150، 1149، 1013 هابهاردل 

 654، 653، 640، 639، 638 نشربه ،

655 ،656 ،657 ،658 ،659 ،660 ،

661 ،662 ،663 ،664 ،665 ،666 ،

667 ،668 ،669 ،670 ،671 ،672 ،

673 ،674 ،675 ،694 ،695 ،696 ،

697 ،698 ،955 ،999 ،1040 ،

1107 ،1108 ،1109 ،1110 ،1111 ،

1112 ،1113 ،1114 ،1125 ،1129 ،

1130 ،1131 ،1135 ،1136 ،1137 ،

1138 ،1139 ،1140 ،1141 ،1142 ،

1143، 1144 ،1145 ،1146 ،1147 ،

1157 

 771، 770، 769 الملليگاجبین ،

772 ،773 ،774 ،775 ،776 ،777 ،

778 ،779 ،780 

 590، 589، 588، 578، 577 پرتقال ،

591 ،595 ،596 ،597 ،598 ،605 ،

612 ،613 ،614 ،615 ،631 ،632 ،

637 ،645 ،647 ،723 ،724 ،727 ،

731 ،732 ،748 ،749 ،750 ،755 ،

756 ،757 ،782 ،806 ،808 ،809 ،

810 ،818 ،819 ،820 ،821 ،822 ،

824 ،825 ،826 ،828 ،831 ،832 ،

956 ،958 ،963 ،964 ،965 ،1046 ،

1047 ،1048 ،1049 ،1050 ،1051 ،

1052 ،1053 ،1054 ،1055 ،1059 ،

1078 ،1097 ،1100 ،1102 ،1122 ،

1163 

 1085 پرورشذهنفرزام 

 909 پیامبهاران 

 813، 812، 754، 753 پیدایش ،

814 ،815 ،816 ،915 ،916 ،917 ،

918 ،919 ،947 ،1009 ،1010 ،

1011 ،1012 

 1077، 1076 پیکادبیات 

 735 جمال 

 805، 752، 685، 585 حوضنقاشي 

 683، 682 حوضنقره 

 703، 701، 700، 646 خانهادبیات ،

704 ،705 ،706 ،707 ،708 ،709 ،

710 ،711 ،712 ،713 ،714 ،967 ،

968 ،969 ،970 ،971 ،972 ،973 ،

1000 ،1001 ،1002 ،1003 

 853 نگاردانش 

 580 دفترنشرفرهنگاسالمي ،

715 ،716 ،717 ،742 ،743 ،744 ،

745 ،811 ،1151 ،1158 

 763، 762، 761، 760، 699 ذکر ،

764 ،765 ،766 ،767 ،768 

 سازمانرفاهيتفریحيو

، 746، 681، 600 شهرداریاصفهان

747 ،1075 ،1087 

 1128 شرکتانتشاراتفنيایران ،

1156 

 602 شرکتانتشاراتویژهنشر ،

1042 

 720، 719، 718، 650 شهرقلم ،

721 ،785 ،786 ،787 ،788 ،789 ،

790 ،791 ،792 ،793 ،794 ،795 ،

796 ،797 ،798 ،799 ،858 ،949 ،

950 ،951 ،952 ،953 ،966 ،1103 ،

1104 ،1105 

 649، 604، 603، 599 شهرتاش ،

751 ،758 ،1088 

 1005، 1004، 829 شورا 

 1160، 1133، 587 صحرایيسبز 

 1079، 689، 688، 687، 686 غنچه ،

1080 ،1081 ،1082 ،1083 ،1084 

 836، 835، 834، 702 قدیاني ،

837 ،838 ،839 ،840 ،841 ،842 ،

843 ،844 ،845 ،873 ،874 ،875 ،

876 ،877 ،878 ،879 ،880 ،881 ،

882 ،883 ،884 ،928 ،977 ،978 ،

979 ،980 ،981 ،982 ،988 ،989 ،

990 ،991 ،992 ،993 ،994 ،995 ،

996 ،1056 ،1057 ،1123 ،1124 ،

1127 

 783 قرهبالغ 

 کانونپرورشفکریکودکانو

، 642، 633، 611، 593 نوجوانان

684 ،690 ،734 ،807 ،817 ،938 ،

954 ،974 ،997 ،998 ،1039 ،

1074 ،1101 ،1116 ،1117 ،1119 ،

1134 ،1148 

 885، 823، 601 کتابجمکران ،

886 ،887 ،888 ،889 ،1121 

 781 کتابنارنجي 
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 608، 607، 606 نیستانکتاب ،

609 ،610 ،619 ،629 ،630 ،641 ،

648 ،651 ،803 ،1099 ،1162 

 738، 737، 736، 726، 725 کتابک ،

739 ،740 ،741 

 1063، 1062، 1061، 1060 کالم ،

1064 ،1065 

 623، 622، 621، 620 گلآذین ،

624 ،625 ،626 ،627 ،628 ،975 ،

976 

 946، 679، 678، 677 گیسا 

 849، 848، 847، 644 لوپهتو ،

850 ،851 ،852 ،1126 

 804، 618، 617، 574 مبتکران ،

859 ،860 ،1006 ،1007 ،1008 ،

1041 ،1106 ،1115 

 985، 984، 983، 722 محرابقلم ،

986 ،987 

 )1132 مهرزهرا)س 

 مؤسسهانتشاراتينقشنگین 

585 ،685 ،752 ،805 

 830 مؤسسهفرهنگيآرمانرشد ،

1159 

 592 فرهنگيفاطميمؤسسه ،

676 ،692 ،693 ،784 ،800 ،846 ،

957 ،1043 ،1045 ،1058 ،1070 ،

1086 ،1096 

 مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان 

643 ،856 ،857 ،866 ،867 ،868 ،

869 ،870 ،871 ،872 ،900 ،901 ،

902 ،903 ،904 ،905 ،906 ،907 ،

908 ،910 ،911 ،912 ،913 ،914 ،

920 ،921 ،922 ،923 ،924 ،925 ،

926 ،927 ،931 ،932 ،933 ،934 ،

935 ،936 ،937 ،1089 ،1090 ،

1091 ،1092 ،1093 ،1094 ،1095 ،

1152 ،1153 ،1154 ،1155 ،1161 

 مؤسسهفرهنگيمنادیتربیت 

616 ،1120 

 مؤسسهفرهنگيهنریاورنگ

 576، 575 آفرین

 863، 862، 861، 827، 652 مینوفر ،

864 ،865 ،890 ،891 ،892 ،893 ،

894 ،895 ،896 ،897 ،898 ،899 

 1067، 1066، 802، 801 نخستین ،

1068 ،1069 

 759، 691، 680، 594، 586 نگارینه 

 729، 728، 636، 635، 634 هوپا ،

730 ،940 ،941 ،942 ،943 ،944 ،

945 ،1044 ،1071 ،1072 ،1073 ،

1098 ،1118 
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 آدرسناشران

 آبادیران 

خيابان شریعتي، روبروي پارک شریعتي، خيابان اتوبانک،  تهران:

 تلفن: 1661738773 كدپستي:. ، طبقه همکف6پالک 

 2122882380 دورنگار: 2122844934

 آبرنگ 

 كدپستي:. 207فروردین، پل.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166419800 دورنگار: 2166407575 تلفن: 1314843593

 آبشن 

، طبقه 114زاده جنوبي، شماره  ميدان انقالب، خ. جمال تهران:

 دورنگار: 2166452606 تلفن: 1313845461 كدپستي:. همکف

2166565622 

 افق 

فروردین، خيابان شهيد نظري غربي،كوچه  12خيابان  تهران:

 تلفن: 1314675351 كدپستي:. ، طبقه سوم2، پالک 1جاوید 

 2166414285 دورنگار: 2166413367

 انتخابروز 

 كدپستي:. 113خ. ارم، پاساژ قدس، ط. همکف باال، پ.  قم:

 2537839477 دورنگار: 2537744653 تلفن: 3713743868

 انتشاراتبورس 

خ. حافظ، بين نوفل لوشاتو و جمهوري، ک. ازهري، پ.  تهران:

. ، شركت اطالع رساني و خدمات بورس، ط. انتشارات بورس10

 دورنگار: 2164084322 تلفن: 1134844413 پستي:كد

2164084928 

 هابهاردل 

. 92)ناصر(، جنب نانوایي، پ.  18ب. شهيد منتظري، ک.  قم:

 دورنگار: 2537741362 تلفن: 3713744873 كدپستي:

2537836975 

 نشربه 

ميدان انقالب خيابان كارگر شمالي باالتر از چهارراه نصرت  تهران:

 1417983181 كدپستي:. طبقه سوم 16پالک كوچه طاهري 

 2188951739 دورنگار: 2188951740 تلفن:

 الملليگاجبین 

. 1302پالک  فروردین، 12نبش خيابان  خيابان انقالب، تهران:

 دورنگار: 2164363131 تلفن: 1314743533 كدپستي:

2166976095 

 پرتقال 

. 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. روانمهر، پ.  تهران:

 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665 كدپستي:

2166486797 

 پرورشذهنفرزام 

بزرگراه رسالت، بين صياد شيرازي و استاد حسن بناي  تهران:

 كدپستي:. ، انتشارات پرورش ذهن فرزام1152جنوبي، پالک 

 2122302095 دورنگار: 2122302092 تلفن: 1631893454

 پیامبهاران 

خيابان جمهوري اسالمي، مابين سعدي و ظهيراالسالم،  تهران:

 1146813513 كدپستي:. 5بست اول پالک  كوچۀ مظفري، بن

 2133998752 دورنگار: 2133114275 تلفن:

 پیدایش 

خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري غربي، پ.  تهران:

 دورنگار: 2166970270 تلفن: 1314733963 كدپستي:. 86

2166401514 

 پیکادبیات 

فروردین، بعد از شهداي  12خيابان انقالب، خيابان  تهران:

 كدپستي:. 3، طبقه همکف، واحد 294ژاندارمري، پالک 

 2166475204 دورنگار: 2166475195 تلفن: 1314674671

 جمال 

 كدپستي:. 422پالک  ، كوچه نهم،21خيابان معلم، معلم  قم:

 2537837074 دورنگار: 2537742528 تلفن: 3715797744

 حوضنقاشي 

چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع چهارباغ، ط.  اصفهان:

 3132225706 تلفن: 8147835371 كدپستي:. 5اول، شماره 

 3132235063 دورنگار:



20دورهآموزشابتدایيشمارهنامهکتاب  

ابتدایي آموزش دوره برنامه درسيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با  فهرست توصيفي كتاب  

 

390 

 حوضنقره 

. 4بست قائمي، پ.  بلوار كشاورز، خ. وصال شيرازي، بن تهران:

 دورنگار: 218896064 تلفن: 1417755113 كدپستي:

2188968849 

 خانهادبیات 

. ، طبقه سوم310فروردین، پالک  12انقالب، خيابان  تهران:

 دورنگار: 2166468092 تلفن: 1314665173 كدپستي:

2166467727 

 نگاردانش 

خ. انقالب، خ. منيري جاوید، خ. وحيد نظري، نبش وحيد  :تهران

 2166400220 تلفن: 1314683171 كدپستي:. 142نظري، پ. 

 2166400110 دورنگار:

 دفترنشرفرهنگاسالمي 

 خ. خ. آزادي، پاسداران، ميدان هروي، خ. وفامنش، تهران:

 1669747414 كدپستي:. 23افتخاریان، كوچه مریم، پالک 

 2122956401 دورنگار: 2122940054 تلفن:

 ذکر 

محتشم، خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان  تهران:

 تلفن: 1315853493 كدپستي:. ، طبقه اول غربي20پالک 

 2166468263 دورنگار: 2166410041

 سازمانرفاهيتفریحيوشهرداریاصفهان 

خ. باغ گلدسته، كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان،  :اصفهان

 تلفن: 8145913151 كدپستي:. جنب سالن اجتماعات

 3134484696 دورنگار: 3134484696

 شرکتانتشاراتفنيایران 

خيابان مطهري. خيابان ميرعماد. روبه روي بانک قوامين.  تهران:

 1587736511 كدپستي:. . شركت انتشارات فني ایران24پالک 

 2188532136 دورنگار: 2188505055 تلفن:

 شرکتانتشاراتویژهنشر 

خيابان انقالب، خيابان شهيد نجات اللهي )ویال(، كوچه  تهران:

 تلفن: 1599686411 كدپستي:. 1اپيمایي، پالک هو

 2188910430 دورنگار: 2188910091

 شهرقلم 

 كدپستي:. 3، واحد 36سهروردي، ابتداي خرمشهر، پالک  تهران:

 2188753398 دورنگار: 2188735518 تلفن: 1553833715

 شهرتاش 

، زنگ 6پ.   خاني، خ. شهيد لواساني، خ. فربين، ک. حاتم تهران:

 دورنگار: 2122297367 تلفن: 1953815611 كدپستي:. اول

2122297367 

 شورا 

. 29فروردین، كوچه مينا، پالک  12خ انقالب، خ  تهران:

 دورنگار: 2166490402 تلفن: 1314945171 كدپستي:

2166490400 

 صحرایيسبز 

بست،  ، چهار راه دوم سمت راست، ک. بن34دي، ک.  19خ.  قم:

 دورنگار: 2537704549 تلفن: 3714735147 كدپستي:. 22پ. 

2537704549 

 غنچه 

م. انقالب، خ. انقالب، خ. دوازدهم فروردین، ک. الوندي، پ.  تهران:

 2166480363 تلفن: 1314833574 كدپستي:. 4، واحد 16

 2166488467 دورنگار:

 قدیاني 

خيابان شهداي ژاندارمري  فروردین، 12خيابان  انقالب، تهران:

 2166404410 تلفن: 1314733861 كدپستي:. 90شرقي،پالک

 2166403264 دورنگار:

 قرهبالغ 

 كدپستي:. 46متري شهدا، خ. معراج، پ.  32بل.  بجنورد:

 5832248769 دورنگار: 5832248769 تلفن: 9416713456

 کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان 

. 22،24شماره  خيابان بهشتي. خيابان خالد اسالمبولي. تهران:

 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416 كدپستي:

2188715545 

 کتابجمکران 

مسجد مقدس جمکران، ساختمان اداري نيمه شعبان،  قم:

 تلفن: 3747113135 كدپستي:. انتشارات كتاب جمکران

 2537255206 دورنگار: 2537254350

 کتابنارنجي 

رسا، درب سوم، پ. خ. ركني، نبش ک. رستمي، مجتمع د همدان:

 دورنگار: 8138387000 تلفن: 6516794561 كدپستي:. 14

8138243077 
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 کتابنیستان 

بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندري جنوبي، نبش بن تهران:

 2122612443 تلفن: 1939667933 كدپستي:. ، زنگ نيستان2

 2122612445 دورنگار:

 کتابک 

 كدپستي:. 11پالک  21فرعي  18خ شهيد فاطمي كوي  قم:

 2537837482 دورنگار: 2537837483 تلفن: 3715674978

 کالم 

 69م. توحيد، خ. پرچم، ابتداي ک. شهيد كاظم بيگي، پ.  تهران:

 تلفن: 1457863113 كدپستي:. 1)ساختمان شکيبا( واحد 

 2166565573 دورنگار: 2166567151

 گلآذین 

نژاد ـ  خيابان لبافي خيابان انقالب ـ خيابان ابوریحان ـ تهران:

 1315634755 كدپستي:. 4ـ طبقه اول ـ واحد  146پالک 

 2166970817 دورنگار: 2166970816 تلفن:

 گیسا 

، واحد 7م انقالب، خ كارگر جنوبي، كوچه رشتچي، پالک  تهران:

 2166125724 تلفن: 1313975446 كدپستي:. 1، رنگ 1

 2166125823 دورنگار:

 لوپهتو 

انقالب، خيابان فخر رازي، كوچه فاتحي داریان،  خيابان تهران:

 تلفن: 1314734314 كدپستي:. 3، واحد 3پالک 

 2166475867 دورنگار: 2166475867

 مبتکران 

. ميدان انقالب،خيابان فخر رازي، خيابان وحيدنظري تهران:

 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764965 كدپستي:

2161094182 

 محرابقلم 

فروردین، خيابان شهداي  12ان انقالب، خيابان خياب تهران:

 تلفن: 1314733663 كدپستي:. 104ژاندارمري، پالک 

 2166465201 دورنگار: 2166490879

 )مهرزهرا)س 

خيابان دكتر شریعتي، حد فاصل خيابان سعدي و  نجف آباد:

، 23تقاطع رجایي، بن بست اندیشه، انتهاي بن بست، پالک 

 كدپستي:. زهرا، طبقه دوم، واحد نشرساختمان نشر مهر 

 3142618871 دورنگار: 3142619562 تلفن: 8513733811

 مؤسسهانتشاراتينقشنگین 

خ. حکيم، جنب هتل حکيم، ساختمان دقيق، انتشارات  :اصفهان

 3132236260 تلفن: 8147835371 كدپستي:. نقش نگين

 3132204933 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگيآرمانرشد 

، 1182و ابوریحان، پ.   انقالب، بين خ. دانشگاه خ.  تهران:

 1315693567 كدپستي:. 38، واحد 10ساختمان فروردین، ط. 

 2166486011 دورنگار: 2166486013 تلفن:

 مؤسسهفرهنگيفاطمي 

ميدان فاطمي، خيابان جویبار، خيابان ميرهادي  تهران:

 تلفن: 1415884741 كدپستي:. 2واحد 14شرقي،پالک 

 2188944051 دورنگار: 2188945545

 مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان 

خيابان سپهبد قرني، نرسيده به پل كریمخان زند، كوچه  تهران:

 تلفن: 1598857911 كدپستي:. 8شهيد حقيقت طلب، شماره 

 2188903809 دورنگار: 2188800324

 مؤسسهفرهنگيمنادیتربیت 

از خيابان طالقاني، كوچه تر  الهي، پایين خيابان استاد نجات تهران:

 2188894296 تلفن: 1599813813 كدپستي:. 26بيمه، پالک 

 2188894290 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگيهنریاورنگآفرین 

، 31انتهاي همت غرب، خ. شهران جنوبي، ک. بهار، پ.  تهران:

 دورنگار: 2188533326 تلفن: 1474954133 كدپستي:. 1واحد 

2144302319 

 مینوفر 

، آقاي سليماني 116، پ. 69/1ب. جالل آل احمد، جالل  مشهد:

 تلفن: 9188144958 كدپستي:. (1755،91895)ص.پ: 

 5138323553 دورنگار: 5138323553

 نخستین 

. 227فروردین، تقاطع روانمهر، شماره  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 دورنگار: 2166498148 تلفن: 1314713115 كدپستي:

2166418979 

 نگارینه 

. ، واحد یک25ميدان هفت تير، كوي نظامي، شماره تهران:

 021 88315051و 88310071 تلفن: 1575635911 كدپستي:

 2188307278 دورنگار:
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 هوپا 

، ط. دوم 3/1م. فاطمي، خ. بيستون، ک. دوم الف، پ.  تهران:

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 كدپستي:. غربي

2188964615 
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