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مقدمه

گذرانند نسبت به كودكاني كه این  دبستاني را مي هاي پيش هاي انجام شدة دنيا حاكي از آن است، كودكاني كه آموزش پژوهش

هاي  تر هستند و از ثبات عاطفي بيشتر و اضطراب كمتري برخوردارند. روحية مشاركت و فعاليت تر و منظم اند مستقل ها را ندیده آموزش

 تري مي باشند. اعي آنان تقویت شده و داراي ارتباطات قويگروهي و اجتم

تنها باعث افزایش آمادگي و اشتياق  دبستاني و انتخاب برنامة آموزشي با كيفيت باال نه لذا سرمایه گذاري صحيح در آموزش پایة پيش

هاي متوسط  كودكان متعلق به خانوادهشود بلكه به صورت خاص، تأثير بسيار مثبتي بر  كودكان براي ورود به مدرسه و اجتماع مي

 ها تحصيالت مناسب و باالیي ندارند، خواهد داشت. درآمد و یا كودكاني كه والدین آن كم

 

 منظورماازکتابآموزشيچيست؟

شوند كتاب  هایي كه هر سال چاپ و منتشر مي توان مجموعه كتاب از یك دیدگاه مي

هاي آموزشي  طور خاص كتاب آموزش دارد. اما به آموزشي ناميد زیرا هر كتابي پيامي براي

 آیند. هاي رسمي و غير رسمي به رشته تحریر درمي با هدف استفاده در آموزش

آموزشي، ج(  هاي كمك هاي درسي، ب( كتاب اند: الف( كتاب هاي آموزشي سه دسته كتاب

 درسي. هاي كمك كتاب

درسي خاص و با هدف معيني از   هایي هستند كه براساس برنامة هاي درسي كتاب كتاب

اند و در چارچوب  پرورش به تصویب رسيده و صالح در وزارت آموزش سوي مراجع ذي

 شوند. زماني معين آموزش و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني و سني تدریس مي

دبستاني بيش از  سازان فرداي كشور هستند. كودكان دورة پيش كودكان امروز ما، آینده

گيرد تا  ن دیگر، آمادة پذیرش آداب و رفتارهاي مطلوب هستند فطرت توحيدي در این مقطع سني در آستانة شكوفایي قرار ميهر زما

كند رابطة كودک  ها و محتواي دورة پيش از دبستان با رویكرد الهي سعي مي ها و فعّاليّت ها شكل بگيرد براي همين برنامه شخصيت آن

 این سنين در چهار حوزة )ارتباط با خود، خدا، جامعه و نظام آفرینش( تعریف كند.  را متناسب با درک و ظرفيت

هاي اوّليّه زندگي كودک زیربناي تكوین شخصيت است. اگر تعليم و تربيت كودک در دوران سيادت مبتني بر فطرت الهي  بنابراین سال

 كند. یت و... در كودک بروز ميخواهي، عبود جویي، فضيلت به خوبي انجام گيرد در آینده سرشت حقيقت

 گردد. دبستان با رویكرد )شكوفایي فطرت الهي( طراحي و تدوین مي هاي دورة پيش و فعّاليّت  رو برنامه از این
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هاي ذهني، صفات  پرورش مهارت»هاي جسمي ـ حركتي، پرورش روحيه و رفتار عاطفي  هاي آن ایجاد پرورش مهارت اهداف و فعّاليّت

مندي به آن، پرورش ذات هنري، و هویت ملي پرورش  هاي اسالمي، انس با قرآن و عالقه تارهاي اجتماعي مبتني بر ارزشاخالقي و رف

 هاي زبان فارسي، ارتقاي سطح بهداشت و ایمني و آشنایي با محيط زیست و آشتي با طبيعت است. مهارت

تي مثل قصّه، شعر و سرود، بازي، نقاشي، كاردستي، نمایش دبستاني با موضوعا وپرورش دورة پيش بر همين اساس محتواي آموزش

افزایي مربيان و تماشاي فيلم و  آموزي و دوزبانگي، مرجع نظري و دانش هاي علمي، بستة آموزشي، زبان خالق، انس با قرآن، فعّاليّت

  آید. هاي جدید به اجرا درمي آوري آشنایي با نحوة استفاده از فن

 

 ینشکتابزد؟چرابایددستبهگز

ها با هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابانتشار روزافزون كتاب 

گيري از هاستانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي بهر

گذاري، هاي مناسب، موجب شده است تا سازمان پژوهش با سياستخواندني

هاي مناسب، خصوصاً يردرسي و اتخاذ سياستهاي غاستانداردسازي توليد كتاب

هاي  هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان كتابسياست

 ایفا كند.آموزشي 

هاي مؤثر در  هاي علمي و آموزشي، از گامبندي كتابشك شناسایي و طبقه بي

شود و ابزاري  محيط آموزشي و تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري محسوب مي توسعه

 رود. كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار مي

 

 دهيمنابعآموزشيوتربيتيسامانتشکيلدبيرخانه 

با این هدف آغاز  1378در سال « هاي آموزشيبخشي كتابطرح سامان»اجراي  

آموزان هاي آموزشي، به سوي نيازهاي واقعي دانش شد كه توان توليدكنندگان كتاب

 اي را كه در عرصهعلمان و پركردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفتهو م

دهي منابع  سامان» نامه بختانه دامنة این طرح با تصویب آیين هاي آموزشي به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش توليد كتاب

منابع  كتاب آموزشي به همه از حوزه 1389ور سال توسط شوراي عالي آموزش و پرورش، در شهری« ها آموزشي و تربيتي: مواد و رسانه

 هاي آموزشي و تربيتي گسترش داده شده است. و رسانه

هاي  به شيو 828ریزي آموزشي موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه  نامه، سازمان پژوهش و برنامه این آیين 5 در ماده   

 نواره و نمایشگاه، برقراري ارتباط با نهادهاي دولتي و غير دولتي ذیربط و تهيهگوناگون از جمله اعطاي نشان استاندارد، برگزاري جش

 مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتيباني كند. هاي آموزشي و تربيتي از توليد و عرضه فهرستگان توصيفي مواد و رسانه

 آشناييبامنابعبيشتر
 نامه منابع آموزشي و تربيتي رشد كتاب

شود؛ اما منابع آموزشي و ساليانه منتشر مي

تربيتي در طول سال نيز به طور پيوسته مورد 

 شود.گيرد و معرفي مي ارزیابي قرار مي

روز به این تر و بهبراي دیدن منابع بيش

 فرمایيد: ها مراجعه نشاني

 کتاب:وبگاهسامان

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 سامانهکنترلکيفيتمنابعمكتوب:
http//:samanketab.roshd.ir

 

 :سامانهکنترلکيفيتمنابعغيرمكتوب

http//:standard.roshd.ir
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نه منبع آموزشي و تربيتي در واحدهاي آموزشي، صرفاً از نيز به صراحت تأكيد كرده است كه خرید، عرضه و تبليغ هر گو 6 در ماده   

 منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 

 هایآموزشىفهرستگانتوصيفىکتابتهيه

هاي علمي و  بندي كتاب دهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به اهميت شناسایي و طبقهسامان نامةآیين 6و  5 با عنایت به ماده  

گامي مهم در تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري و نظام آموزشي است، معرفي منابع آموزشي و تربيتي مناسب و استاندارد،  آموزشي كه

هاي رشد، كه فهرست  نامه شود. توليد كتاب گيري ميهاي آموزشي و تربيتي به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایي پي خصوصاً كتاب

عنوان انتشار  90در  1397گيرد، و تا سال صيلي و آموزش وپرورش كودكان استثنایي را دربرميهاي مناسب پنج دوره تحكامل كتاب

هاي الكترونيكي  شود و نسخه نامه به صورت الكترونيكي انجام مي انتشار كتاب 1395گيرد. از سال است، با همين هدف صورت مي یافته

 قابل دریافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.irگاه سامان كتاب به نشاني  آن در وب

این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است، و از سال 

 شود.هاي كشور فرستاده ميشگاهتوليد و به تمام آموز 1395

 نامهجدولفراوانيموضوعاتدرکتاب

 فراواني موضوع ردیف يفراوان موضوع ردیف

 95 هاي علميفعاليت 7 1 انس با قرآن 1

 102 قصه 8 12 بازي 2

 9 كاردستي 9 3 بسته آموزشي 3

 19 مربي-كتاب كار كودک 10 4 آموزيزبان 3

 17 مرجع نظري و دانش افزایي مربيان 11 62 شعر 4

 3 نقاشي 12 15 قصه -شعر 5

 358مجموع  16 علوم تربيتي 6

 

هاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال برگزار ها، در جشنواره كتابنامههاي معرفي شده در كتابتني است كتابگف

  خيزند. شود، بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیري آموزشي و تربيتي به رقابت باهم برمي مي
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 رشدنامهفرایندتوليدکتاب 

هاي آموزشي آماده و منتشر  درسي دوره هاي مناسب و مرتبط با برنامه ب فهرست توصيفي كتا با هدف ارائه« رشد نامهكتاب»   

ها، در اختيار كارشناسان  شود. كتاب گانه تحصيلي آغاز ميهاي پنجهاي رسيده به دبيرخانه در دوره شود. این فرایند با تفكيك كتاب مي

دهد. هر  هاي تعيين شده، امتيازي به آن ميمعيارگيرد و هر كارشناس بر اساس  زیده و مجرب قرار ميدرسي و معلمان ور آشنا با برنامه

كه امتياز بخش درصد از كل امتياز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به این 60كتاب براي گرفتن نمره قبولي، باید حداقل 

 تر نباشد. درصد پایين 60اختصاصي كتاب نيز از 

هاي عمومي و ویژگي هاي جزئي و دقيقي درباره ها و معيارهاي تعيين شده، پرسشهاي مورد استفاده، براساس شاخصنامهپرسش در   

طور كلي هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین كتاب مورد بررسي،  اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما به

كتاب آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا جمع محتواي این كتاب با هاي الزم یك  استانداردها و چهارچوب

آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نيز  تواند به عنوان یك ماده برنامه درسي ما همسویي و هماهنگي دارد و مي

آموزان، هنرجویان، معلمان،  دبستان، دانش ؛ براي كودكان پيشمثبت است این كتاب براي كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است

 مربيان، هنرآموزان، كارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجومعلمان؟

 

 ایکهپيشروداریدنامهکتاب

گيرد. در  دربرمي و یك سال قبل از آن را 1396هاي آموزشي مناسب چاپِ اول سال نامه، فهرست توصيفي كتاباین شماره از كتاب   

ها عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است. بقيه كتاب 685 مجموعكه از  شوید عنوان كتاب مناسب آشنا مي358نامه با  این كتاب

 اند.  عنوان( تشخيص داده شده 301عنوان( یا  نامناسب ) 26غيرمرتبط )

 برهان مدرسه فرهنگي مؤسسهنامه به ترتيب به انتشارات  كتابهاي مناسب معرفي شده در این  ترین كتاب ناشر، بيش 133از ميان    

تعلق دارد. در بين موضوعات نيز قصه و عنوان  23و شهر قلم با عنوان  25با  نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانونعنوان و  70با 

 اني برخوردارند.ترین فراو عنوان كتاب مناسب از بيش 62و  95و  102به ترتيب با و شعر هاي علمي فعاليت

 ترین بيش عنوان 29 و 38 ،78 با ترتيب به ایران فني انتشارات شركت و نوشته برهان، مدرسه فرهنگي مؤسسه محترم ناشران بين از

 .متشكریم ها آن همراهي از كه داشتند كتاب ارسال در را مشاركت



 تنظيماطالعاتشيوه 

و در هر موضوع به تفكيك « موضوع»ها بر اساسنامه، تنظيم عناوین كتابوجوي كتاب مناسب در كتاب به منظور سهولت جست

 حروف الفبا صورت گرفته است.

شناختي آن آورده شده است كه یافتن كتاب مناسب را براي خواننده اي از محتوا و اطالعات اوليه كتاب در معرفي هر كتاب، چكيده

اره كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام كند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شم آسان مي

 گروه مخاطب كتاب؛ كلمات كليدي و چكيدهتصویرگر؛ خانوادگي مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ 

كتاب.
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 هایکتابنمایه

و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا مربيان، ان كتاب، نام پدیدآورندگان هایي بر اساس عنونامه، نمایه در پایان هر كتاب   

ردیف  دست یابند. در متن، به هر كتاب یك شماره  كارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود، به منابع مناسب

كه دهند؛ ضمن این ها ارجاع مي اند و ما را به این شماره رتب شدهها م هاي كتاب بر اساس این شماره اختصاص داده شده است. نمایه

 وجوست. نامه نيز قابل جستهاي الكترونيكي كتابفایل
  

 

 نامههمکارانمادراینکتاب 

زیادي به  ها حوصله و دقت اند و خصوصاً در بررسي كتاب نامه همكاران متعددي به ما یاري رسانده سازي این كتاب در توليد و آماده   

 هایشان بهره بردیم، به ترتيب موضوع عبارتند از:سازي این مجموعه از نظرات و همكاري اند. اسامي كارشناسان كه در آماده كار بسته

 مسعود تهراني فرجاد  انسباقرآن: ■

 كبري مالمير ارشاد، : طيبهبازی ■

رمضاني فاطمه راصد، سعيدبستهآموزشي:■

 یاسيني زهراساداته عصاره، فرید آموزی:زبان■

  طلب كني بابك ماهوتي، مهرينژاد،  حسين احمدي، محمدحسن حسيني، افسانه شعبان شعر: ■

 دانا لقا رئيس عليرضا متولي، عليرضا غالمي، محمود معافي، روفيا دهقان منشادي، كبري مالمير، مریم خسرویاني، فرخ علومتربيتي: ■

 راستي مجيد ور،خرد طاهره هایعلمي:فعاليت ■

 ماهوتي مهري نژاد، شعبان افسانه راستي، مجيد خردور، طاهره خداجو، فروزنده جعفري، الله افروز، نرگس قصه: ■

مالمير كبري كياني، ليال پور، پناهيان مرضيه کاردستي: ■

 قنبري رقيه فاضلي، شيرین اسفندیاري، مریم مربي:-کتابکارکودك ■

مالمير : كبريمرجع ■

 فریده عصاره، شيرین فاضلي، رقيه قنبري، عليرضا متولي  رضا خيرآبادي، سعيد راصد، ابراهيم طالیي، مرجعنظریودانشافزایيمربيان: ■

 ابهري سلطاني كيومرثپور، مرضيه پناهيان نقاشي: ■
 

 

نامهراهنمایاستفادهازاینکتاب
رت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفي اجمالي كتاب، به ما در این راهنما، اطالعات مربوط به یك كتاب، به صو

 گوید كه كتاب چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است. مي

وان نامه(، نام خانوادگي و نام مؤلف )یا مؤلفان(، عن این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است: شماره مدخل كتاب )در این كتاب

مخاطب كتاب،   تصویرگر،مجموعه و عنوان كتاب، عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب، 

 كلمات كليدي و باالخره چكيده كتاب. 
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 نامه يا فرستادن كتاب، اين كتاب هاي خود درباره براي بيان ديدگاه
دهي منابع آموزشي و  سامان وپرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، دبيرخانه آموزش 4د، خيابان ايرانشهر شمالي، ساختمان شماره به نشاني: تهران، خيابان كريمخان زن

 ( تماس حاصل فرماييد.021) 88306071تلفن  تربيتي مكاتبه يا با شماره
 وبگاه اين دبيرخانه نيز به نشاني:

http://samanketab.roshdmag.ir 
 هاي شماست. دريافت ديدگاه دهآما
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 1396-97دبستانيسالپيشهایمناسبدورهکتاب

انسباقرآن

 

نوورآوای .كلثـوم  تيرگـري،  طـاهره/  كاظميان، مرضيه/ سيد لنگري، شجاعي خدیجه/ وفادار، داوود/ سيد لنگري، شفيعي مير.1

شواب:: رحلـي.  ص.64 .1395 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  سـه مؤس :تهـران دبسوتاني.پيشآموزاننوویژهقرآن(با)انس

9789640811948

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي راهنماي قرآن،کليدی:کلمات

 صـفحه  هـر  در اسـت.  قرآن یادگيري براي آنان در عالقه ایجاد و كریم قرآن با نوآموزان بيشتر آشنایي براي كتاب اینچکيده:

 داده آمـوزش  كودكـان  بـه  آیه هر كمك به كه مباحثي از شود. مي ذكر نيز فعاليت آن كار ردستو و هدف و دارد وجود فعاليتي

 طبيعـت،  بـا  دوسـتي  پـاكيزگي،  و نظـم  مـادر،  و پدر به احترام خدا، یاد با كارها شروع كرد: اشاره موارد این به توان مي شود مي

 خدا. با زدن حرف و پذیري مسئوليت نيكوكاري،

بازی

 

  9786002516466شاب:: رحلي. ص.32 .1396 .قدیاني :تهرانهستم؟.کجاگفتياگر .سيلویا و،بوراند.2

 سيلویا بوراندوتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 تصویرها آموزشي، هاي بازيکليدی:کلمات

 در بياموزنـد.  را كـردن  جستجو خوب و كردن نگاه خوب تا است كودكان براي تمریني متن، بدون تصویري كتاب اینچکيده:

 كند. پيدا ها آن در را كوچك حيواني یا شئ باید كودک و است شده طراحي زیادي مشابه تصاویر صفحه هر

 

 یـار  :اصـفهان پنجگانه.حواسپرورشبرایآموزشيهایبازی آموزشي: هاي بازي .پریسا جعفري، منيره/ درچه، عابدي.3

9786007768754شاب:: وزیري. ص.120 .1396 .مانا

  مربيمخاطب:

  حركتي-حسي هاي فعاليت احساسات، آموزشي، هاي بازيکليدی:کلمات

 كتـاب  پردازنـد.  مي یادگيري به ها ن آ واسطة به كودكان و است محيط با كودكان ارتباطي ابزار اولين پنجگانه حواسچکيده:

 كـالس  مخصـوص  و پنجگانـه  حـواس  پرورنـدة  هـاي  بازي شامل ،«آموزشي هاي بازي» چندجلدي مجموعة از جلد اولين حاضر

 یادگيري در را ها آن نتيجه در و دارند درپي حواس مجراي از اطالعات كسب در را كودكان توانمندي افزایش كه شود مي درس

 بـازي  سـني  گـروه  اسـت.  شـده  بيـان  هـدف  سپس و آمده كلي توضيحي بازي هر ابتداي در كنند. مي كمك اطالعات كسب و

 اند. شده ذكر نيز بازي روش و نياز مورد وسایل است. شده گفته نيز بازیكنان تعداد و آن بودن انفرادي یا روهيگ و مشخص
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ویژهکيو()آیشناختيهوشتقویتبرایآموزشيهایبازی آموزشي: هاي بازي .راضيه بدیعيان، منيره/ درچه، عابدي.4

9786007768723شاب:: وزیري. ص.120 .1396 .مانا یار :اصفهان(.1)ج.سال8تا3

  مربيمخاطب:

 حركتي - حسي هاي فعاليت هوش، آموزشي، هاي بازيکليدی:کلمات

 هـا  آن جملـة  از كه شود مي شامل را حوزه بيست حدود در داشتن مهارت و توانمندي كيو آي همان یا شناختي هوشچکيده:

 كـه  جلـدي  دو مجلـد  این در هستند. «حركتي-دیداري هماهنگي عددي، هاي مهارت تمركز، دقت، حافظه، عمومي، اطالعات»

 هـر  ابتـداي  در كنند. توانمند زمينه این در را ساله 8 تا 3 كودكان تا اند شده طراحي هایي بازي است، آن اول جلد حاضر كتاب

 تعـداد  و آن بـودن  انفـرادي  یـا  گروهـي  و مشـخص  بـازي  سـني  گروه است. شده بيان هدف سپس و آمده كلي توضيحي بازي

 اند. شده ذكر نيز بازي روش و موردنياز وسایل است. شده گفته نيز بازیكنان

 

ویژهکيو()آیشناختيهوشتقویتبرایآموزشيهایبازی آموزشي: هاي بازي .منيره درچه، عابدي راضيه/ بدیعيان،.5

9786007768822:شاب: وزیري. ص.120 .1396 .مانا یار :اصفهان(.2)ج.سال8تا3

  مربيمخاطب:

 تكميلي هاي فعاليت هوش، آموزشي، هاي بازيکليدی:کلمات

 هـا  آن جملـة  از كه شود مي شامل را حوزه بيست حدود در داشتن مهارت و توانمندي كيو آي همان یا شناختي هوشچکيده:

 در هسـتند.  «حركتـي -دیـداري  هماهنگي و تحليل، و تجزیه انتزاعي، تفكر فضایي، تجسم دیداري، ادراک ادراكي، سازماندهي»

 زمينـه  ایـن  در را سـاله  8 تـا  3 كودكـان  تـا  اند شده طراحي هایي بازي است، آن دوم جلد حاضر كتاب كه جلدي دو مجلد این

 یـا  گروهـي  و مشـخص  بـازي  سـني  گروه است. شده بيان هدف سپس و آمده كلي توضيحي بازي هر ابتداي در كنند. توانمند

 اند. شده ذكر نيز بازي روش و موردنياز وسایل است. شده گفته نيز بازیكنان تعداد و آن بودن ديانفرا

 

 9786006885919شاب:: كوچك. خشتي ص.24 .1395 .گيسا :تهرانرنگي.وحشباغ .لویيس اهلرت،.6

 اهلرت لویيستصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رنگ حيوانات،کليدی:کلمات

 در كودک است. شده كشيده متنوع هندسي اشكال و مختلف رنگهاي با حيوان یك صورت كتاب، این از صفحه هر ردچکيده:

 بشـود  زدن ورق هـر  بـا  تـا  اند شده طراحي طوري اشكال و ها رنگ شود. مي آشنا هندسي شكل نه و حيوان نه با وحش باغ این

 كرد. تبدیل موش به را ببر و ميمون به را گاو بز، به را شير
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 و شـناخت  هنـري  فرهنگي مؤسسه :تهرانفعال.حافظه اجرایي: كاركرد .رضا علي سبقتي، سحر/ شریعتي، محمود/ تلخابي،.7

9786009733637شاب:: خشتي. ص.34 .1396 .انگاره تربيت

  مربي كودک/مخاطب:

 يآموزش هاي بازي نوجوان، و كودک ادبيات تفكر، و اندیشه حافظه،کليدی:کلمات

 فرآینـدهاي  از اي مجموعـه  كاركردهـا  ایـن  اسـت.  "اجرایـي  كاركردهـاي " كودكـان  شناختي مهم هاي توانایي از یكيچکيده:

 بایـد  هـا  مهـارت  ایـن  تقویـت  براي ریزي برنامه در چه آن شوند. مي گرفته كار به هدفمند، رفتار مدیریت در كه هستند شناختي

 حافظـة  اجرایـي،  هـاي  فعاليت ترین مهم از یكي است. ها فعاليت اجراي شيوة در تفاوتم نگاهي و نوآوري گيرد، قرار توجه مورد

 اسـتدالل،  و ادراک مثـل  شـناختي  تكليـف  اجـراي  طـول  در اطالعات از كه است موقت سيستم یك حافظه این دارد. نام فعال

 تقویـت  جهـت  در كاربرگ و كارت از فادهاست بازي، داستان، مختلف هاي شكل به فعاليت یازده كتاب، این در كند. مي نگهداري

 فعاليت هر انجام مراحل و نياز مورد ابزار اجرا، نحوة هدف، فعاليت، انجام زمان است. شده طراحي كودكان شناختي هاي مهارت

 شود. مي ذكر صفحه هر در جداگانه نيز

 

 خشتي. ص.24 .1395 .آفرین اورنگ هنري فرهنگي مؤسسه :تهرانپيچي.پيچمازهای .آفرین اورنگ هنري مؤسسه آتليه.8

9786005556711شاب::

  كودکمخاطب:

 حواس تمركز ، سرگرمي و بازيکليدی:کلمات

 دسـت،  هـاي  ماهيچـه  تقویـت  مازهـا  حل فواید از هستند. كودكان فكري فعاليت از بخشي ها مارپيچ همان یا "مازها"چکيده:

 از كه چيزي به توجه با كودكان كه است مازهایي داراي كتاب این از صفحه هر است. دقت پرورش و تمركز افزایش خط، بهبود

 بيابند. را نظر مورد راه باید شده، خواسته ها آن

 

  9786006885926شاب:: كوچك. خشتي ص.24 .1395 .گيسا :تهرانرنگي.مزرعه .لویيس اهلرت،.9

 اهلرت لویيستصویرگر:

  كودکمخاطب:

 واناتحيکليدی:کلمات

 شـده  طراحـي  اي گونه به اشكال این دارند. وجود متفاوت هاي رنگ و هندسي اشكال با مزرعه، حيوانات صفحه، هر درچکيده:

 هـاي  ویژگـي  و گـوش  تـاج،  نوک، با اما بعد صفحة حيوان اجزاي از بخشي با دیگر حيواني صفحات، زدن ورق با كودک تا است

 ببيند. دیگر متفاوت

 

بوهسوالهسوهتواماههسههایبچهبرایسرگرميوبازی185کودکانه:وشادهایبازینخستين .آلمـوت  بارتل،.10

 رقعـي.  ص.120 .1396 .ذكـر  :تهـران  .لفظي ال ليخردساالن.برایانگيزهایجاددرمفيدهایراهنمایيوهاروشهمراه

9789643079017شاب::

  مربي كودک/مخاطب:

  خالقيت خانواده، آموزش ، سرگرمي و بازيکليدی:کلمات

 اشـعار  از ها بازي از بعضي در دهند. انجام را ها آن كودكانشان با والدین تا شده طراحي متفاوتي هاي بازي كتاب این درچکيده:

 و مـادر  آغـوش  در خـوردن  تـاب  هـا،  بازي نخستين دارد: فصل دوازده كتاب است. شده استفاده فولكلور اشعار و كودک شاعران

 برف طبيعت، در گام نخستين ماسه، و شن با بازي دار، خنده هاي بازي تحرک، پر و شاد كودک بازي، آب حسي، هاي بازي پدر،

 سفيدي و سياه تصاویر صفحات، از بعضي در كتاب این شام. تا صبح و باشك قایم شادي، و بازي وسایل انگشتان، با بازي بازي،

 دارد. نيز
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9786007700280شاب:: رحلي. ص.48 .1396 .گام :تهران .قائمي موناها.بچهبایوگا .نبارو باپتيست،.11
  مربي كودک/مخاطب:
 جسمي رشد ورزش،کليدی:کلمات
 كودكان كوشد مي حاضر كتاب سالمتي. نهایت در و آرامش كسب و ذهن پرورش منظور به است باستاني ورزشي یوگاچکيده:

 بـه  كودكانـه  هـایي  مثـال  با همراه خيش، و پل هواپيما، ماهي، حالت مثل ها حالت انواع سازد. آشنا یوگا ابتدایي هاي تمرین با را
 جـدي  را خـود  سالمت آموزد مي ها ن آ به كودكان در صحيح هاي عادت ایجاد و ساده هاي حركت شوند. مي داده آموزش مخاطب
 بگيرند.

 

 .رنجبـر  مریم درباني، علي سيدجمع.مياندرآرامشوصلحیافتنکودکان،سازیآرامبرایبازی101 .اليسون بارتل،.12
9789640813331شاب:: وزیري. ص.120 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهران

  مربي كودک/مخاطب:
 فراغت اوقات ، سرگرمي و بازي سالم، تفریحاتکليدی:کلمات
 نيـز  آرامـش  و تنش سازي آزاد براي هایي فعاليت و بازي به مدرسه، تكاليف و يدرس شلوغ هاي برنامه ميان در كودكانچکيده:
 یـادگيري  بـراي  تمركـز  بـه  و مفيدنـد  كـالس  آغـاز  بـراي  ویـژه  به كه است بازي زیادي تعداد شامل حاضر كتاب دارند. احتياج
 مـورد  افـراد  تعداد براساس كتاب هاي ليتفعا دهد. مي افزایش نيز را ها آن نشاط و شور ها بازي در معلم مشاركت كنند. مي كمك
 تـا  انـد  شـده  مشخص فيزیكي تماس نيز و موسيقي به نياز كالس(، و اتاق یا باز بازي)فضاي محل الزم، وسایل سني، گروه نياز،
 كند. اجرا و انتخاب را شرایط با متناسب بازي بتواند مربي

 

 وزیـري.  ص.184 .1395 .صابرین :تهران .اكبرلو منوچهرزندگي.هایتمهاربازی101 گروهي: هاي بازي .برني بيدگروبر،.13
9789642785995شاب::
  مربيمخاطب:
 ارتباطي هاي مهارت آموزشي، هاي مهارت آموزشي، هاي بازيکليدی:کلمات
 ایـن  در لـذت.  و خالقيت با همراه كودكان عاطفي و اجتماعي هاي مهارت توسعة براي ال ایده است راهي گروهي بازيچکيده:
 و خودآگـاهي  بـراي  را كـودک  پایـة  هـاي  مهـارت  تـا  اسـت  شده عرضه زندگي هاي مهارت موضوع با فعاليت و بازي 101 كتاب

 و شـما  هـاي  بـازي  من، بازیهاي» دستة سه به و هستند ساله 12 تا 6 هاي بچه مخصوص بازیها دهد. توسعه دیگران با همراهي
 اند. آمده نيز پيشنهادها و الزم نكات و اند شده ذكر بازي روش و اهداف بازي، هر رد اند. شده تقسيم «ما هاي بازي

بستهآموزشي

 

راهنموای تمركـز(:  و اجرایي)توجـه  كاركردهـاي  آموزشي بسته .سحر شریعتي، عليرضا/ سبقتي، سوفار/ روانشناسان گروه.14
شواب:: رحلـي.  ص.114 .1396 .سـوفار  :تهـران (.مربيوان)ویوژهتمرکوزوتوجهاجرایيکارکردهایآموزشيبسته

9786009779222
  مربيمخاطب:
 آموزشي راهنماي حواس، تمركزکليدی:کلمات
 رشـتة  آموختـة  دانـش  مربيان است. شده طراحي جلسه بيست قالب در و است آموزشي بستة یك از بخشي كتاب اینچکيده:
 هـر  آغـازین  صـفحة  در هـا  فعاليـت  ایـن  ترتيب دهند. مي انجام را شده مشخص فعاليت پنج الي چهار جلسه هر در روانشناسي

 اسـت.  شـده  نوشـته  مربيـان  بـراي  گـام  بـه  گـام  صورت به نيز فعاليت هر اجراي شيوة همچنين دارد. وجود جدولي در جلسه
 تـك  تـك  دربارة الزم هاي گزارش و شود مي بررسي آموزش دورة طول در كودكان تمركز و اضطراب توجه، حركتي، هاي مهارت
 ادراک هاي توانمندي بهبود و شناختي هاي مهارت افزایش كتاب، این اهداف از شد. خواهد داده موسسه متخصصين به نوآموزان
 است. شنيداري و دیداري
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 ركـز(: تم و اجرایي)توجـه  كاركردهـاي  آموزشي بسته .الهه عبدالرحماني، كوثر/ كسائيان،  سحر/ شریعتي، رضا/ علي سبقتي،.15

9786009779215شاب:: رحلي. ص.103 .1396 .سوفار :تهرانتمرکز.وتوجهاجرایي،کارکردهای

  مربيمخاطب:

 حواس تمركز آميزي، رنگ آموزشي، هاي بازيکليدی:کلمات

 قویـت ت كودكـان  تمركز و توجه تا است شده طراحي هایي فعاليت است، آموزشي بستة یك از بخشي كه كتاب این درچکيده:

 آميـزي  رنـگ  دست، كمك بدون و چشم از استفاده با فقط رنگي هاي تيله شمردن ، تصویر هر صورت اجزاي ردیابي مثل: شود؛

 دیگـر  نيمـة  كشـيدن  و كـردن  پيـدا  هـا،  چـين  نقطه كردن وصل مشابه، الگوهاي كردن پيدا مقصدش، به حيواني رسيدن مسير

 پازل. تكميل و تصاویر

 

 .سـوفار  :تهـران کوچولوو.قرموزدایناسوورماجرای تمركز(: و اجرایي)توجه كاركردهاي آموزشي بسته .حبيبه رمضاني،.16

9786009779208شاب:: كوچك. خشتي ص.24 .1396

  مربيمخاطب:

 پرواز آرزوي داستان،کليدی:کلمات

 پروانـه  راهـش  بكنـد.در  جدید هاي كشف و دبرو تا افتاد راه به بود، درآورده تخم از سر تازه كه كوچولو قرمز دایناسورچکيده:

 را شـهر  بيشتر پسرک، با دایناسور برد. اش خانه به را او شهر در پسركي و داد پروازش مهرباني قوي شد، دوست قورباغه با دید،

 تواند يم دایناسور دوستان از یك كدام شما نظر به بود. شده تنگ نيز كرد باز چشم آن در كه زاري چمن براي دلش ولي گشت

 برگرداند؟ اش داشتني دوست زار چمن به را او

زبانآموزی

 

 رحلـي.  ص.21 .1396 .آفتـاب  ضـریح  :مشـهد (.1پويشسني)گروهورزیدستهایمهارتآموزش .حسن صدرزاده،.17

9786004760607شاب::

  كودکمخاطب:

 نوشتن براي آمادگي مهارت،کليدی:کلمات

 را نوشتن با ارتباط در الزم هاي مهارت مدرسه، به ورود از پيش نوآموزان، تا است شده طراحي یناتيتمر كتاب این درچکيده:

 هـا  چـين  نقطه كردن رنگ و كردن كامل و ها آن با آميزي رنگ و دست انگشتان كردن رنگي مثل تمریناتي فراگيرند. اي اندازه تا

 كند. مي كمك آن عضالت تقویت و دست و چشم بين هماهنگي به دارد وجود صفحه هر در كه

 

شواب:: رحلـي.  ص.88 .1396 .پـایش  :تهـران دبسوتان.پويشآموزیزبان .لـيال  سيده اخگر، حسيني وحيد/ عالميان،.18

9786009800681

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش الفبا،کليدی:کلمات

 كودكـان  ورزي دست و شنيداري پردازي، خيال هاي مهارت كه تاس خالق نمایش و داستانك از اي مجموعه كتاب اینچکيده:

 و مربيان به شود. انجام تر سریع یادگيري فرآیند كه دهد مي قرار هایي سؤال جریان در را كودک داستانك، هر كند. مي تقویت را

 كنند. استفاده بازي و خالق نمایش از ها فعاليت بيشتر در شود مي پيشنهاد والدین
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 رحلـي.  ص.64 .1395 .نيسـتان  كتـاب  :تهراندست.وچشمهماهنگيمهارت ها: دبستاني پيش سالم .داریوش دقي،صا.19

 9789643378646شاب::

  اصغر علي حاجي الهامتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 نوشتن براي آمادگيکليدی:کلمات

 دهـد.  پـرورش  را كودكـان  در دست و چشم هماهنگي يها مهارت كه است شده طراحي هایي تمرین مجموعه، این درچکيده:

 تا باشد یافته دست ها مهارت از سطحي به نوشتن، شروع و مدرسه به ورود هنگام تا كند مي كمك كودک به تمرینات این انجام

 در كـه  اسـت  دیگري موضوع تقارن و قرینه مفهوم باشد. رسا و خوانا خطش و بنویسد راحتي به را الفبا حروف هاي شكل بتواند

 كند. مي تقویت را كودک دیداري دقت و شود مي پرداخته آن به كتاب

 

 رحلـي.  ص.60 .1396 .پـایش  :تهـران دبسوتان.پويشنوشتاریهایمهارت .لـيال  سيده اخگر، حسيني وحيد/ عالميان،.20

9786009800698شاب::

  مربي كودک/مخاطب:

 نوشتن براي آمادگيکليدی:کلمات

 بـا  او ارتبـاط  و كودک تمركز قدرت رفتن باال مثل اهدافي بلكه بنویسند كه شود نمي خواسته كودكان از كتاب این ردچکيده:

 شوند. مي مطرح "نوشتن براي آمادگي" و "ورزي دست و بازي" بخش دو در ها مهارت این شود. مي دنبال پيرامون محيط

شعر

 

 9789640224144شاب:: خشتي. ص.28 .1395 .نشر به :تهران!.هندارپاکهآدامس .الهام زاوه، حسيني.21

 سزاوار منظرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبيات شعر، ادبي، انواعکليدی:کلمات

 فرهنگي و اجتماعي آداب و مسائل از برخي با كودكان ها، آن از یك هر در كه است اي كودكانه اشعار حاوي كتاب اینچکيده:

 شـده  پرداختـه  هـا  آن بـه  كتـاب  اشعار در كه است موضوعاتي از وسایل، از بهينه استفاده و دیگران نكردن اذیت شوند. يم آشنا

 است.

 

 9786003743953شاب:: رحلي. ص.16 .1396 .گستر سایه :قزوینخدایا.الوالو .مهدي مرداني،.22

  پورمند معصومهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي نهتراکليدی:کلمات

 سـادگي  همـين  كنـد.  مي بيان را روزمره اتفاقات و مفاهيم موزون، آهنگ و ساده كلمات با كودكانه، شعر مجموعة اینچکيده:

 گيرد. صورت تر آسان یادگيري و شوند سپرده خاطر به زود خيلي شعرها شود مي باعث كلمات



8دبستانيشمارهپيشدورهنامهکتاب  

دبستاني هاي دوره پيش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليت فهرست توصيفي كتاب  

 

 

16 

 

شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهـران دارم.دوسوتاربابوایم مـا:  ي خانه در .افسانه نژاد، شعبان.23

9786009745753 

 واكر آناتصویرگر:

  كودکمخاطب:

   سرگرمي و بازي خانواده،کليدی:کلمات

 كيك مثل كارهایي دهند. مي انجام هم كمك با روز طول در كه كارهایي و است پدرش با پسر یك داستان كتاب، اینچکيده:

 پوسـت  رنـگ  بـا  صـفحات  سفيد زمينة بازي. دالي دالي دیوار، كردن رنگ بازي، تاب درخت، از رفتن باال بازي، دوچرخه پختن،

 دارد. هماهنگي هستند، داستان اصلي هاي شخصيت كه گورخرها

 

 تي.خشـ  ص.44 .1396 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهـران ها.انگشتبابازی .مصطفي رحماندوست،.24

 9786000105594شاب::

  الدن هالهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 ارتباطي هاي مهارت كودكانه، هاي ترانه ، سرگرمي و بازيکليدی:کلمات

 هـاي  ترانـه  هسـتند.  اجرا قابل موقعيتي و مكان هر در خود گفتة به كه پردازد مي هایي بازي به نویسنده كتاب، این درچکيده:

 هـا  بچـه  به دست انگشتان كمك به ترها بزرگ كه هستند كوتاهي و منظوم هاي قصه شوند مي خوانده ها ازيب خالل در كه كتاب

 آهنـگ  تشـخيص  ریـتم،  شـناختن  شـنيدن،  مهارت تقویت عبارتنداز: نویسنده گفتة به بازي، نوع این فواید از برخي گویند. مي

 تـر  مهم و كنند مي اجرا را مختلف هاي نقش كه ها انگشت كمك به گوناگون مفاهيم یادگيري خالقيت، پرورش كلمه، هر اجراي

 درشت هاي نوشته و است شده نوشته ریز حروف با بازي هر اجراي راهنماي ترها. بزرگ و ها بچه در عاطفي ارتباط ایجاد همه از

 است. ها بچه براي

 

شواب:: خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران ببوا .ببوا  هـا:  تایي هفت .ناصر كشاورز،.25

9789640810897 

 حقگو سحرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  خالق تفكر كودكانه، هاي ترانهکليدی:کلمات

 نشـان  و خودشان با كودكان گفتگوهاي بيشتر اشعار، این موضوع دارد. وجود كوتاه و آهنگين شعر هفت كتاب این درچکيده:

 كـه  هسـتند  ذرت دو دنبال داده بو ذرت خوردن هنگام مثال؛ دارد. بزرگساالن با بسياري تفاوت كه است تفكرشان شيوة دهندة

 بچـة  یـك  مثـل  هایشـان  عروسك با و پندارند مي واقعي را قالي هاي گل دانند، مي هم دوست را كدو و بادمجان باشند، هم شبيه

 كنند. مي صحبت واقعي
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شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهـران دارم.دوسوترابورادرم ما: ي خانه در .افسانه نژاد، شعبان.26

9786009745791 

 واكر آناتصویرگر:

  كودکمخاطب:

   سرگرمي و بازي خانواده،کليدی:کلمات

 تـر  بزرگ گورخر است. آمده دنيا به تازه كه دارد هم تر كوچك برادر یك او كند. مي زندگي مادرش با كوچك گورخريچکيده:

 در كـوچكي  كمـك  كـارش  این با خواهد مي او كند. مي بازي او با روز تمام و دهد مي انجام كاري هر برادرش شدن سرگرم براي

 باشد. كرده مادرش به بچه داري نگه

 

شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران انار.آببفرما ها: تایي هفت .مریم پور، هاشم.27

9789640810903 

  صانعي افسانهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 كودک شناسي روان كودكانه، هاي ترانه كودكان، ادبياتکليدی:کلمات

 موجـودات  بـا  كودكـان  كـه  اسـت  گفتگـویي  شـعرها  بيشتر موضوع است. آهنگين و كوتاه شعر هفت داراي كتاب اینچکيده:

 كـه  تـراش  و دفتر و مداد با پتو، یا خواهد مي غذا دانيم نمي و نشسته پنجره پشت كه گنجشكي با مثال دارند؛ جان بي و دار جان

 معلـوم  و آیـد  مـي  رویـم  مي جا هر كه خود سایة با گفتگو كنند، نمي احساس را سرما اصالً و اند كرده خوش جا پشتي كوله توي

 و... شود نمي خيس آب توي چطور نيست

 

 .افـق  :تهـران داده؟.خنودونهایشکل؟دادهبارونوبر کيآسمونبه يایش:ن هاي ترانه .مصطفي رحماندوست،.28

 9786003533578شاب:: شكلي. ص.14 .1396

 ميرمحمدي نيلوفرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 سازي عروسك كودكانه، هاي ترانه كودكان، ادبياتکليدی:کلمات

 و كـاموا  بـا  كه است واقعي هاي عروسك هاي عكس از كتاب، صاویرت است. شده طراحي دایره صورت به كتاب این جلدچکيده:

 اصـلي  مایـة  بـن  كودكانـه،  تصورات و دارند موزون و كودكانه زباني اثر، این شعر یازده اند. شده ساخته پارچه تكه و نخ و منجوق

 دهد. مي تشكيل را ها آن

 

 ص.14 .1396 .افق :تهرانداده؟.روورنگهمهاینداده؟بووعطرکيگلبه نيایش: هاي ترانه .مصطفي رحماندوست،.29

 9786003533615شاب:: شكلي.

 ميرمحمدي نيلوفرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 سازي عروسك نيایش، كودكان، ادبياتکليدی:کلمات

 آن، آفـرینش  بـراي  اخـد  از شكرگزاري و شب توصيف مثل موضوعاتي دارد. وجود كودكانه نيایش یازده كتاب، این درچکيده:

 تصـاویر  خـورد.  مـي  چشم به ها نيایش این در قشنگ و آرام خوابي داشتن براي شكرگزاري و زیبا خورشيد و ها رودخانه توصيف

 در صـميمي  فضـایي  و شـوند  مي ساخته ریز هاي منجوق و دكمه و پارچه هاي تكه با كه است سازي دست هاي عروسك از كتاب

 اند. كرده ایجاد كتاب
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 كوچـك.  خشتي ص.24 .1395 .گيسا :تهران .نژاد شعبان افسانهکنيم.بازیبيابيا، اردک: و غاز از كوچك كتاب .تد هيلز،.30

 9786008024101شاب::

  هيلز تدتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  سرگرمي و بازي شعر،کليدی:کلمات

 انجـام  هـا  شخصـيت  كـه  كـاري  بـه  توجـه  بـا  صـفحه،  هر اویرتص دارد. آهنگين و ساده كوتاه، جمالتي كتاب این شعرچکيده:

 شـعر  شـوند.  مـي  آشنا پایين و باال و جلو، و عقب راست، و چپ هاي جهت با كتاب این در كودكان است. شده طراحي دهند، مي

 انجام تانداس هاي شخصيت همراه به را آن بخواهند ها بچه است ممكن كه است دیگري هاي سرگرمي از بازي زمان در خواندن

 دهند.

 

شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهـران دارم.دوستراپدربزرگم ما: ي خانه در .افسانه نژاد، شعبان.31

9786009745777 

 واكر آناتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان خانواده، هاي داستانکليدی:کلمات

 سوار را او پدربزرگ، كند. مي توصيف است، ساخته پدربزرگش با كه را شادي هاي لحظه كوچك، گورخر كتاب، این درچکيده:

 را گياهـان  هـاي  دانه كنند، مي تني آب كه شوند مي مواجه زیبایي هاي اردک با راه در بكارند، گل تا برد مي باغ طرف به فرغون بر

 كارهـاي  چه هستيد پدربزرگتان پيش وقتي شما ميخورند. شام هم با آیند مي خانه به كه شب و كارند مي خاک در هم كمك با

 دهيد؟ مي انجام انگيزي هيجان

 

شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهـران هووا.تویپر،پرپر بـاش:  دوست من با .افسانه نژاد، شعبان.32

9786009686179 

 محجوب فهيمهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 عرش حيوانات،کليدی:کلمات

 شـناخت  شود. مي آشنا غيره و كبوتر قو، قرقاول، شاهين، داركوب، اردک، مثل پرندگان بعضي با كودک كتاب، این درچکيده:

 نزنند. آسيب ها آن به و باشند مهربان حيوانات تمام با آینده در تا كند كمك كودكان به است ممكن پرندگان

 

حيوانواتکنيود:پيوداچيوزیی:کنيدواروپنجره كنيد: پيدا چيزي یك دكني وا رو پنجره .مهدي المع، ابراهيمي.33

 9786003200852شاب:: خشتي. ص.12 .1395 .قلم شهر :تهرانجنگل.

 خرامان ساراتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه حيوانات، زندگي وحشي، حيواناتکليدی:کلمات

 بـه  شـعر  هـر  در شـوند.  مـي  آشـنا  گـوزن  و شـير  فيـل،  روباه، مثل وحشي حيوانات از بعضي با كودكان كتاب، این درچکيده:

 صـفحة  پشـت  صـفحه،  هر در نظر مورد حيوان تصویر است. شده اشاره خورند مي كه غذایي و حيوانات این ظاهري خصوصيات

 ببيند. را تصویر تواند مي آن زدن كنار با كودک و است شده پنهان دیگري كوچك
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حيوانواتکنيود:پيوداچيوزیی:کنيدواروپنجره كنيد: پيدا چيزي یك كنيد وا رو پنجره .مهدي المع، هيميابرا.34

 9786003200869شاب:: خشتي. ص.12 .1395 .قلم شهر :تهرانمزرعه.

 خرامان ساراتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي حيوانات،کليدی:کلمات

 شـكلي  بـه  صفحه هر شوند. مي آشنا گربه و خروس گاو، گوسفند، مثل اهلي و مفيد حيوانات با كودكان كتاب، این درچکيده:

 و سـاده  كتاب شعرهاي گيرد. قرار آن پشت نظر، مورد حيوان تصویر و باشد زدن كنار قابل آن از قسمتي كه است شده طراحي

 شود. مي اشاره نيز دارند ها انسان براي كه فوایدي و حيوانات ظاهري خصوصيات از برخي به ها آن در همچنين هستند. موزون

 

طبيعوت.کنيود:پيوداچيوزیی:کنيدواروپنجره كنيد: پيدا چيزي یك كنيد وا رو پنجره .مهدي المع، ابراهيمي.35

 9786003200883شاب:: خشتي. ص.12 .1395 .قلم شهر :تهران

 خرامان ساراتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  آفرینش گردي، طبيعتکليدی:کلمات

 مـورد  عنصر صفحه، هر در شوند. مي آشنا ستاره و برف ابر، ماه، خورشيد، مثل طبيعت عناصر با كتاب این در كودكانچکيده:

 ساده كتاب شعرهاي ببيند. را تصویر تواند مي است آن روي كه مقوایي زدن كنار با كودک و نيست دیدن قابل اول نگاه در نظر،

 مانند. مي خاطر در راحتي به و تندهس موزون و

 

 :تهـران غذاها.کنيد:پيداچيزیی:کنيدواروپنجره كنيد: پيدا چيزي یك كنيد وا رو پنجره .مهدي المع، ابراهيمي.36

 9786003200838شاب:: خشتي. ص.12 .1395 .قلم شهر

 خرامان ساراتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه ،داري خانه غذا،کليدی:کلمات

 بـه  صـفحه  هـر  شـوند.  آشـنا  آبگوشت و كوفته رشته، آش ماكاروني، مثل غذاهایي با توانند مي كودكان كتاب، این درچکيده:

 مـوزون  بسـيار  و سـاده  كتـاب  شعرهاي دید. را نظر مورد غذاي توان مي آن، از بخشي زدن كنار با كه است شده طراحي شكلي

 دارند. اشاره ها آن دهندة تشكيل مواد و هاغذا فواید به و هستند

 

 :تهرانها.ميوهکنيد:پيداچيزیی:کنيدواروپنجره كنيد: پيدا چيزي یك كنيد وا رو پنجره .مهدي المع، ابراهيمي.37

 9786003200845شاب:: خشتي. ص.12 .1395 .قلم شهر

 خرامان ساراتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 زیست محيط كودكانه، هاي ترانه شعر،کليدی:کلمات

 ميـوة  بوتـة  یا درخت صفحه، هر در شوند. مي آشنا هندوانه و انگور انار، سيب، مثل هایي ميوه با كودكان كتاب، این درچکيده:

 مـوزون  و سـاده  كتـاب  شـعرهاي  دیـد.  خواهـد  را ميوه آن، پشت در بزند كنار را صفحه این كودک اگر و دارد وجود نظر مورد

 دارند. اشاره رویششان فصل و ها ميوه ظاهري شكل به بيشتر و ندهست



8دبستانيشمارهپيشدورهنامهکتاب  

دبستاني هاي دوره پيش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليت فهرست توصيفي كتاب  

 

 

20 

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.17 .1396 .افـق  :تهـران خونوه؟.توچيهصدایتَقونهتَتَقتَتَق بود؟: چي صداي .زهرا موسوي،.38

 9786003533011شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 داري خانهکليدی:کلمات

 هوف هوف خياطي، چرخ قرقر سماور، قل قل صداي شوند. مي آشنا خانه وسایل انواع صداهاي با كودكان كتاب، ینا درچکيده:

 هـا  بچـه  خندة غش غش و قاه قاه صداي كتاب پایان در هستند. صداها این از هایي نمونه ها فنجان جيرینگ جيرینگ و برقي جارو

 رسد. مي پایان به كتاب ها آن شادي با و رسد مي گوش به

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.17 .1396 .افـق  :تهرانکوبه.ميميخنجّارهچوبهروتَقوتَقوتَق بود؟: چي صداي .زهرا موسوي،.39

 9786003533028شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  بافي قالي آشپزي، شغلي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 بـه  شغل هر در همچنين شوند. مي آشنا گري كوزه و آشپزي خياطي، نجاري، مثل هایي شغل با كودكان كتاب، این درچکيده:

 شعرها در هم ابزارها از بعضي صداي شود. مي اشاره نيز دهند مي انجام شغل آن صاحبان كه كارهایي و آن هاي ویژگي از بعضي

 هستند. آن از هایي نمونه نجوشيد هنگام دیگ توروق ترق و قيچي قریچ قریچ چكش، تتق تتق است؛ شده ذكر

 

 9786003203150شاب:: خشتي. ص.16 .1395 .قلم شهر :تهرانلي.زیزیخوابتخت لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.40

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 بـرد.  نمـي  خـوابش  جدیـد  تخـت  شوق از لي زي زي است. خریده آبي قشنگ خواب تخت یك برایش "لي زي زي" مادرچکيده:

 بایـد  اسـت.  بلنـد  تخت براي او یا است. كوتاه برایش تخت شود؛ مي بزرگ مشكل یك متوجه كند امتحان را آن تا رود مي وقتي

 دارد... فكري لي زي زي پدر بيندیشند. اي چاره

 

 9786003203167شاب:: خشتي. ص.16 .1395 .قلم شهر :تهرانلي.یززیبازیتوپ لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.41

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستانکليدی:کلمات

 بـه  طرف آن از هم فيل بچه افتاد. زرد و اي قهوه توپ یك به چشمش زد مي قدم ها علف در كه همينطور "لي زي زي"چکيده:

 هـر  ناگهـان  زد. ضربه آن به سرش با لي زي زي و كرد شوت را توپ فيل بچه كنند. بازي جدید توپ این با تا پيوست لي زي زي

 است... نبوده توپ اصال قشنگ و اي قهوه چيز آن شاید چرا؟ اما اند. شده زخمي شدند متوجه دو
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 خشـتي  ص.17 .1396 .افـق  :تهـران ل.گُوپويشبرمخوامميقُلقُلباگهميچشمه بود؟: چي صداي .زهرا موسوي،.42

 9786003533035شاب:: كوچك.

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شنيدن گردي، طبيعتکليدی:کلمات

 چشـمه،  قُـل  قُـل  بـارون،  جَرجَر آبشار، شُرشُر مثل صداهایي شوند. مي آشنا طبيعت صداهاي با كودكان كتاب، این درچکيده:

 اطرافشـان  صـداهاي  به و ببينند را طبيعت هاي زیبایي باید شوند مي متوجه كتاب این در ها آن باد. ويهوه و ها برگ خِش خِش

 باشند. داشته بيشتري توجه

 

 ص.32 .1396 .پرتقـال  :تهـران  .اسـالمي  مـریم  شـعر:  به برگردان بهرامي، مهنازبردارم؟.بکارم؟چيچي .كادیر نلسون،.43

9786008675082شاب:: رحلي.

  كودکخاطب:م

  دوستيکليدی:کلمات

 بيـرون  و زننـد  مـي  جوانـه  آرام آرام خاک زیر از زیبا چقدر بيني مي اي؟ كاشته زمين توي سبزي و ميوه دانة حال به تاچکيده:

 شوند؟ مي بزرگ چگونه بكاري را ها آن اگر دارند؟ دانه هم خوبي و بدي نظرت به آیند؟ مي

 

 خشـتي  ص.24 .1395 .گيسـا  :تهـران  .نـژاد  شعبان افسانهرنگه؟.چهکيه؟چيه؟ اردک: و غاز زا كوچك كتاب .تد هيلز،.44

 9786008024118شاب:: كوچك.

  هيلز تدتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات شعر، رنگ،کليدی:کلمات

 عالمـه  یـك  ميان اردكي بچه گاهي بينيم. نمي را آن اصالً ما و رود مي راه درخت شاخة بر سبز كوچك كرم یك گاهيچکيده:

 توجـه  آسمان و ها دریاچه ابرها، ها، ميوه حيوانات، رنگ به حال به تا نيست. تشخيص قابل و زند مي قدم راحت خيال با زرد گل

 هستند؟ دیگري چيز چه رنگ هم كدام هر داني مي آیا اي؟ كرده

 

 ص.14 .1396 .افـق  :تهـران بابواجون؟.آدميکيپسخداجون!،منخدای نيایش: هاي ترانه .مصطفي رحماندوست،.45

 9786003533592شاب:: شكلي.

 ميرمحمدي نيلوفرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكان در غم سازي، عروسك نيایش،کليدی:کلمات

 كـردن  كمـك  سـفر،  از پدر بازگشتن مثل هایي خواسته است. كودكان زبان از و كودكانه نيایش یازده شامل كتاب اینچکيده:

 كتـاب،  سازي تصویر هستند. ها نيایش موضوعات از گمشده توپ شدن پيدا و عروسك شدة پاره دست دوختن فقير، كودكان به

 شوند. مي ساخته دكمه و منجوق و پارچه و تور هاي تكه با كه است سازي دست هاي عروسك از گرفته الهام
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 :تهـران  .اسـالمي  مـریم  شـعر:  بـه  برگردان كاتب، فيروزهخواد.ميغذامبازخرسي دوستانش: و خرسي .كارما  ویلسون،.46

 9786008347347شاب:: كوچك. خشتي ص.32 .1395 .پرتقال

 چيمن جينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعرکليدی:کلمات

 چـه  هـر  و گـردد  مـي  غذا كردن پيدا براي را جنگل است.تمام گرسنه خيلي و شده بيدار زمستاني خواب از "خرسي"چکيده:

 كسي است. خرسي غار طرف از كه بو این اما خوشمزه. غذاي یك آید. مي غذا بوي انگار كن. صبر لحظه یك خورد. مي بيند، مي

 است؟ خبر چه آنجا داند مي

 

 .پرتقال :تهران .اسالمي مریم شعر: به برگردان كاتب، فيروزهترسي؟.ميچراخرسي دوستانش: و خرسي .كارما  ویلسون،.47

 9786008347354شاب:: كوچك. خشتي ص.32 .1395

 چيمن جينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر ترس،کليدی:کلمات

 و اسـت  سردشـده  هـوا  گردد. مي غذا دنبال هميشه مثل بزرگ و سبز جنگل در و است آمده بيرون خانه از "خرسي"چکيده:

 خوشـي  دل هم سرما و تنهایي از ترسد. مي تاریكي از او است. طرف كدام شا خانه داند نمي دیگر خرسي شود. مي تاریك كم كم

 آشنا... اما ضعيف صداي یك آید. مي دورها از صدایي ندارد.

 

 .پرتقال :تهران .اسالمي مریم شعر: به برگردان كاتب، فيروزهداره.تبمریضهخرسي دوستانش: و خرسي .كارما  ویلسون،.48

 9786008347361شاب:: ك.كوچ خشتي ص.32 .1395

 چيمن جينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  دوستي شعر،کليدی:کلمات

 كنند. مي پرستاري او از و مانند مي بيدار را شب كل دوستانش كند. مي سرفه هم سر پشت و است كرده تب "خرسي"چکيده:

 بود؟ خواهد خوب همه حال آیا بتابد خورشيد كه فردا

 

 .پرتقـال  :تهـران  .اسـالمي  مریم شعر: به برگردان كاتب، فيروزهمرسي.ميگهخرسي دوستانش: و خرسي .ماكار  ویلسون،.49

 9786008347392شاب:: كوچك. خشتي ص.32 .1395

 چيمن جينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعرکليدی:کلمات

 غذا از خالي كمدهایش تمام اما بيفتد. نگيزا هيجان و تازه اتفاق یك دارد دوست و است رفته سر اش حوصله "خرسي"چکيده:

 انگيزتر هيجان چيزي كه است رفته یادش انگار ندارد.خرسي سر در دیگري فكر دوستانش براي كردن درست شام جز و هستند

 دارد... غذا از
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 .پرتقال :تهران .اسالمي مریم شعر: به برگردان كاتب، فيروزهخروپف.وغاروخرسي دوستانش: و خرسي .كارما  ویلسون،.50

 9786008347330شاب:: كوچك. خشتي ص.32 .1395

 چيمن جينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر خواب،کليدی:کلمات

 را همـه  و كرده طاق را دیگر حيوانات طاقت سرما و برف اما جنگل در است. خوابيده خود نرم و گرم غار در "خرسي"چکيده:

 مشـغول  غـذا  كـردن  درسـت  و خـود  كـردن  گرم به زیاد صداي و سر با خرسي دوستان كند. مي يراهنمای غار گرماي سوي به

 است؟ شده خوشحال دوستانش دیدن از خرسي آیا شود. مي بيدار خرسي باالخره تا شوند مي

 

 :تهـران  .ياسـالم  مـریم  شـعر:  بـه  برگردان كاتب، فيروزهجدید.دوستیهوخرسي دوستانش: و خرسي .كارما  ویلسون،.51

 9786008347378شاب:: كوچك. خشتي ص.32 .1395 .پرتقال

 چيمن جينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  دوستيکليدی:کلمات

 در و هسـتند  هم كنار همه "خرگوشه آقا" و "كوچولو موش" و "چكاوک" و "زاغه" و "راسو" و "موشه" و "خرسي"چکيده:

 نشـان  مـا  بـه  را خودش چرا جدید؟ دوست یك رسد؟ مي گوش به ها بوته زیر زا كه كيست صداي این پس زنند؛ مي قدم جنگل

 دهد؟ نمي

 

 خشـتي.  ص.12 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كانون :تهرانخرگوش. چيه؟: اسمت .شراره شناس، وظيفه.52

 9789643916435شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه وانات،حي زندگيکليدی:کلمات

 بعضـي  پرنـد.  مي پایين و باال خيلي ها آن هستند. خوردن هویج حال در اوقات بيشتر و دارند دراز گوش دو ها خرگوشچکيده:

 یـك  كنيـد.  بـاز  را كتـاب  متصـل  هـم  بـه  هـاي  ورق كَنند. مي را سبزیجات تمام ببينند، دور را باغ مترسك چشم كه هم روزها

 است. شما منتظر ها آن در بزرگ صورتي خرگوش

 

شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانپله.پلهیخنده ها: تایي هفت .مهري ماهوتي،.53

9789640810927 

  صانعي افسانهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه آفرینش،کليدی:کلمات

 نـوروز،  طبيعـت،  مثـل  مفاهيمي و هستند كودكانه و موزون زباني داراي شعرها این ست.ا شعر هفت شامل كتاب اینچکيده:

 پوشانند. مي را صفحه تمام و هستند رنگ از پر و بزرگ كتاب، تصاویر دارند. خود در تولد
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شواب:: .كوچـك  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهـران دارم.دوسوتراخواهرم ما: ي خانه در .افسانه نژاد، شعبان.54

9786008761006 

 واكر آناتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 فردي بين روابط خانواده، هاي داستانکليدی:کلمات

 دوسـت  خيلي را خواهرش او شوید. مي آشنا است آمده دنيا به تازه خواهرش كه كوچك گورخر یك با داستان، این درچکيده:

 حاشـيه  چـون  دارد. دوسـت  خيلي هم را صورتي رنگ كوچولو این انگار د.ده مي انجام كردنش خوشحال براي كاري هر و دارد

 خـواهر  اسـت.  رنـگ  همـين  نيز خوابد مي رختخواب در كنارش كه كوچولویي خرگوش حتي است. صورتي كتاب صفحات تمام

 دارد. دوست خيلي را برادرش هم او كه فهميد شود مي كامال اما بزند حرف تواند نمي هنوز كوچولو

 

 .پرتقال :تهران .اسالمي مریم شعر: به برگردان كاتب، فيروزهشده.لقخرسيدندون دوستانش: و خرسي .كارما  ویلسون،.55

 9786008347385شاب:: كوچك. خشتي ص.10 .1395

 چيمن جينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعرکليدی:کلمات

 شـده  لق دندانش انگار ببرد. لذت آن از و بجود درست را غذا دتوان نمي كه شد متوجه خوردن ناهار زمان در "خرسي"چکيده:

 خـودش  بـود،  بيشـتر  همه از زورش كه خرسي، نشدند. موفق اما بكنند را شده لق دندان تا كردند تالش نوبت به دوستانش بود.

 كه اي فرشته دربارة چيزي ماش كند؟ باید چه افتاده دندان این با او حاال بكشد. را آن حركت، یك با توانست و شد كار به دست

 اید؟ شنيده برد مي خود با را شيري هاي دندان

 

 9786003203136شاب:: خشتي. ص.18 .1395 .قلم شهر :تهرانها.زرافهسرویس لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.56

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان حيوانات،کليدی:کلمات

 سـوار  لـي  زي زي و رسـد  مـي  راه از مدرسه سرویس است. مدرسه به رفتن آمادة و شده بيدار زود صبح از "لي زي زي"کيده:چ

 شـود.  مـي  تنـگ  هـم  بقيـه  جـاي  كـار  ایـن  با و كند مي خم زمين روي تا را گردنش شود، جا ماشين در اینكه براي او شود. مي

 بـا  فرقـي  چـه  هـا  زرافـه  سـرویس  شـما  نظـر  بـه  دارد. قـرار  سـرت  پشت درست ها زرافه سرویس كجاست؟ حواست لي! زي زي

 دارد؟ دیگر هاي سرویس

 

 خشـتي.  ص.18 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانقشنگه!.بهارسالم ها: تایي هفت .شراره شناس، وظيفه.57

 9789640810958شاب::

 حقگو سحرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 گردي طبيعت كودكانه، هاي ترانهکليدی:کلمات

 تـرش  انار برفي، آدم بهار، باد، پایيز، است. شده پرداخته طبيعي عناصر به بيشتر و دارد وجود شعر هفت كتاب، این درچکيده:

 خـاطر  در سـادگي  به كه هستند كوتاه و ساده و موزون شعرها، هستند. آن موضوعات برخي از ابریشم كرم بافي پيله و شيرین و

 بمانند. انكودك
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 خشـتي  ص.12 .1396 .نگـين  نقـش  انتشـاراتي  مؤسسـه  :اصـفهان بخوره.آباومدسوسکه .بنفشه بروجني، رسوليان.58

 9786008570202شاب:: كوچك.

  قائدي مرضيهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه كودكان، ادبياتکليدی:کلمات

 یـا  داسـتان  یـك  بـه  اشـاره  شعرها بعضي دارند. اي ساده زبان و هستند موزون شعرها است. شعر پنج داراي كتاب اینچکيده:

 و سوسـكه  خالـه  قصـة  بـه  مربـوط  اول شـعر  مـثال  دارد. متفاوت اي قصه یا است شده بيان دیگر زباني با كه دارد معروف جملة

 و كنـد  مي روایت خود شيوة به را "رسيدن ش خونه به كالغه رسيد سر به ما قصة" جملة دوم شعر است، موشه آقا با اش عروسي

 دارند. دیگري كودكانة و كوتاه هاي قصه نيز پایاني شعر سه

 

 خشـتي.  ص.12 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كانون :تهرانسوسمار. چيه؟: اسمت .شراره شناس، وظيفه.59

 9789643916442شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه وحشي، حيوانات حيوانات، زندگيکليدی:تکلما

 اسـت،  كوتـاه  پاهایش و دست دارد، عاج پوستش كه سوسماري دارد. قرار صفحات الي البه بزرگ و سبز سوسمار یكچکيده:

 كنيـد،  بـاز  را كتـاب  اگر شاید اید؟ دیده ها ویژگي این با حيواني امروز به تا است. كاه رنگ به چشمانش و دارد تيزي هاي دندان

 بياورید. خاطر به بهتر را سوسمار

 

 9786003203143شاب:: خشتي. ص.16 .1395 .قلم شهر :تهرانلي.زیزیکالهوشال لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.60

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حواس تمركز حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 گـذارد.  مـي  جـا  مدرسـه  در را وسایلش و شود مي پرت حواسش گاهي اما است. بامزه و كوچك زرافة یك "لي زي زي"چکيده:

 زمـين  روي بـرف  عالمـه  یك كرد. نگاه خانه از بيرون به نيست. كالهش و شال فهميد رفتن مدرسه موقع كه امروز همين مثل

 دوسـتش  به برفي روز این در را ها مدرسه تعطيلي خبر خواست مي كه بود فيل بچه آمد. در صدا به خانه در ناگهان بود. نشسته

 داشت... لي زي زي براي هم دیگر خوب خبر یك او بدهد.

 

شواب:: كوچك. خشتي ص.16 .1396 .تو لوپه :تهرانآب.ميونشلوپ،شاالپ باش: دوست من با .افسانه نژاد، شعبان.61

9786009686193 

 محجوب فهيمهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر دریایي، حيواناتکليدی:کلمات

 عـروس  قورباغـه،  نهنـگ،  آبـي،  اسـب  فك، كنند. مي زندگي آب در كه شود مي آشنا حيواناتي با كودک كتاب، این درچکيده:

 نند.برسـا  آسـيب  هـا  آن بـه  كمتر است ممكن حيوانات درست شناخت با كودكان هستند. ها آن از نمونه چند پا هشت و دریایي

 باشد. نرساندن آسيب هدف همين دهندة نشان تواند مي نيز كتاب پایان در "باش دوست من با" جملة
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 خشـتي.  ص.18 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانشد.قلوپقلپقلپ، ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.62

 9789640810910شاب::

  فر جاللي عليرضاتصویرگر:

  ودکكمخاطب:

 احساسات كودكانه، هاي ترانهکليدی:کلمات

 خـاطر  بـه  سـریع  تواننـد  مي و است ساده شعرها در موضوعات بيان شيوة دارد. وجود موزون شعر هفت كتاب، این درچکيده:

 اسـت  سيارب تصاویر در رنگ از استفاده همچنين اند. كرده پر را صفحه تمام و هستند بزرگ و واضح كتاب، تصاویر شوند. سپرده

 كند. عالقمندتر كتاب تورق و خواندن به را كودک است ممكن و

 

 خشـتي.  ص.12 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهرانقورباغه. چيه؟: اسمت .شراره شناس، وظيفه.63

 9789643916459شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي رانهت حيوانات، زندگيکليدی:کلمات

 محـل  صدایشان، ها، آن دشمنان مثل چيزهایي شوید. آشنا ها قورباغه هاي ویژگي از بعضي با است ممكن كتاب این درچکيده:

 كشـف  نيـز  را دیگـري  هاي ویژگي بتوانيد شاید كنيد، باز را كتاب شدة متصل هم به صفحات اگر كردنشان. شنا و ها آن زندگي

 كنيد.

 

 خشـتي  ص.17 .1396 .افـق  :تهـران بوود.عوروسمنتظوربودخروسقوقوقوقولي بود؟: چي صداي .زهرا ،موسوي.64

 9786003533004شاب:: كوچك.

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 بـه  همچنـين  شـوند.  مي آشنا قورباغه و گربه كالغ، گاو، ،خروس مثل حيوانات انواع صداهاي با كودكان كتاب، این درچکيده:

 عاميانـه،  و خودمـاني  و ساده زباني با كتاب هاي ترانه شناسند. مي نيز را جانداران این هاي ویژگي از برخي مستقيم، غير اي گونه

 دهد. مي آموزش كودكان به را مفاهيم این

 

 ص.14 .1396 .افق :تهراننباشه.بنگبنگهمهایننباشهجنگبکنکاری نيایش: هاي ترانه .مصطفي رحماندوست،.65

 9786003533585شاب:: خشتي.

 ميرمحمدي نيلوفرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه نيایش، سازي، عروسكکليدی:کلمات

 قشـنگ،  و ساده هایي نعمت داشتن رخاط به كودكان شعر، یازده این در است.  كودكانه هاي نيایش كتاب، این شعرهايچکيده:

 از كتـاب  تصـاویر  هسـتند.  شـعرها  موضوعات از برف و عيد خوشمزه، غذاي تولد، صلح، مثل هایي نعمت كنند. مي تشكر خدا از

 شوند. مي ساخته دكمه و كاموا و منجوق و پارچه تكه با بيشتر كه هایي عروسك است؛ شده گرفته الهام ساز دست هاي عروسك
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شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران کواهو.وکوه هـا:  تایي هفت .شكوه نيا، قاسم.66

9789640810934 

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه ها، پرسشکليدی:کلمات

 دهـد.  مـي  رخ سـنين  ایـن  در كودكـان  از بسـياري  بـراي  معمـوال  كه است شده پرداخته موضوعاتي به كتاب، این درچکيده:

 اسـتفاده  كـاله  و كفـش  از هـا  ن انسـا  مثل كه حيوانات پوشش مادر، براي دلتنگي غذایي، مواد پنداشتن دار جان مثل: چيزهایي

 نایـ  آیينه. در خودشان تصویر دیدن و آسمان در ها ستاره ماندن معلق آن، انتهاي كردن پيدا و زمين آخر به رسيدن كنند، نمي

 اند. شده مطرح كتاب این در شعر هفت قالب در آهنگين زباني و ساده بياني با موضوعات

 

 خشـتي  ص.20 .1395 .نشـر  بـه  :تهرانبود؟.چي؟بودکي كودک: شعر و قصه ، كوچك كتاب چهل .افسانه نژاد، شعبان.67

 9789640224557شاب:: كوچك.

 داري خزانه شيالتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 كودكان شعر، ادبي، انواعکليدی:لماتک

 گربـه  دهـد.  مـي  یـك  هـر  باره در توضيحاتي و كرده معرفي را و... تگرگ چشمه، باد، باران، مانند طبيعي عوامل شاعرچکيده:

 درخـت  از كه یابد مي زردي برگ ولي كند؛ شكار را آن تا كند مي حركت آرامي به و كرده پيدا اي پرنده كه كند مي فكر كوچولو

 است. شده جدا

 

شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهرانزمين.رویگُرُم،گُرُم باش: دوست من با .افسانه نژاد، شعبان.68

9786009686186  

 محجوب فهيمهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر حيوانات،کليدی:کلمات

 شناخت با كودک شود. مي آشنا همستر و زرافه مارمولك، انگورو،ك سگ، خرس، مثل حيواناتي با كودک كتاب، این درچکيده:

 ماننـد.  مـي  حافظه در آساني به و هستند موزون كتاب شعرهاي كند. رفتار تر مهربان ها آن با است ممكن حيوانات این از صحيح

 شود. مي اشاره نيز حيوانات ظاهري و رفتاري هاي ویژگي از بعضي به اتفاقات جریان در

 

 خشـتي.  ص.12 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پرورش كانون :تهرانپشت.الك چيه؟: اسمت .شراره شناس، وظيفه.69

 9789643916473شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه حيوانات، هاي داستان حيوانات،کليدی:کلمات

 پـي  موضوع این به توانيد مي كنيد باز را كتاب اگر دارد. قرار خودش پشت اش خانه و رود مي راه آرام خيلي پشت ک الچکيده:

 هست یادتان دارید؟ یاد به را خرگوش و پشت الک دادن مسابقه داستان خورد. مي چشم به صفحات در هم خرگوش یك ببرید.

 شد؟ مسابقه برندة كسي چه
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شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهراندارم.دوسترامادربزرگم ما: ي خانه در .افسانه نژاد، شعبان.70

9786009745784 

 واكر آناتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  خانواده هاي داستان حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 وسـيله  مـه عال یـك  انبـاري  از و رفـت  مـادربزرگ  خانـة  به توان مي داد؟ انجام شود مي كارهایي چه خوب روز یك درچکيده:

 مـداد  و آبرنـگ  بـا  اسـت،  رنگارنـگ  شال بافتن مشغول مادربزرگ كه طور همان شود مي شود. فراهم بازي خاله بساط تا برداشت

 خوانيد. مي مادربزرگش، با را او ماجراهاي و شوید مي آشنا كوچكي گورخر با كتاب این در كشيد. نقاشي

 

شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهـران دارم.دوسوتراانممامو مـا:  ي خانه در .افسانه نژاد، شعبان.71

9786009745760 

 واكر آناتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  خانواده هاي داستان حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 تقریبـا  و نـد دار دوسـت  خيلـي  را یكـدیگر  دو خوانيد.آن مي را مادرش با كوچك گورخر یك ماجراهاي كتاب، این درچکيده:

 در را زیـادي  هـاي  مـاهي  شـوند.  مـي  مواجـه  كـوچكي  و قشـنگ  سنجاقك با گردش به رفتن موقع ها آن هستند. هم با هميشه

 بلنـد  صداي با كوچك گورخر و شود مي جمع دورشان پروانه عالمه یك پرند. مي پایين و باال خوشحالي از كه بينند مي رودخانه

 را كتاب دهند. مي انجام روز طول در نيز دیگري كنندة سرگرم كارهاي مادرش و گورخر دارد. دوستشان خيلي گوید مي ها آن به

 بزنيد. ورق

 

شاب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانپشمکه.مثل ها: تایي هفت .مصطفي رحماندوست،.72

9789640810941 

  فر جاللي عليرضاتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 رنگ كودكانه، هاي ترانهکليدی:ماتکل

 پـایيز  آفتـاب  توصيف مثال كنند؛ مي بيان را ساده مفاهيمي ملموس، تشابيهي و ساده تصاویري با شعرها كتاب، این درچکيده:

ـ  نـانوایي  كـار  و پختن نان مراحل بعضي توضيح رنگي، هاي خواب به ها مدادرنگي خواب توصيف شيرین، و نرم مثل الفاظي با  هب

 خـاطر  بـه  تـر  سریع در تواند مي اشعار، بودن موزون آیند. مي و روند مي نوبت به كه شخص دو به پایيز و بهار تشبيه و ساده زبان

 باشد. داشته زیادي تاثير سپردنشان

 

 .پرتقـال  :تهـران  .اسـالمي  مـریم  شعر: به برگردان بهرامي، مهنازسواری.کاميونپسگاری،نهمزرعهنه .آليس شرتل،.73

 9786008347453شاب:: كوچك. خشتي ص.32 .1395

 مكالمري جيلتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  مهرباني شعر،کليدی:کلمات

 دوستشـان  و كنـد  مـي  سـالم  مزرعه حيوانات به كار، این بر عالوه او كند. مي حمل ميوه بار "آبي" اسم به كاميون یكچکيده:

 آیـا  آینـد.  مـي  اش یاري به و شنوند مي را صدایش بخواهد، كمكي او كه زمان هر و دارند وستد را آبي نيز مزرعه حيوانات دارد.

 دارند؟ دوست آبي اندازة هم، را دیگر هاي ماشين مزرعه حيوانات
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شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهرانها.باغچهتووِز،وِزوِز باش: دوست من با .افسانه نژاد، شعبان.74

9786009745708 

 محجوب فهيمهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر حشرات،کليدی:کلمات

 آشـنا  هزارپـا  و ملـخ  تـاب،  شـب  كـرم  عنكبـوت،  حلـزون،  جيرجيرک، مثل حشرات از بعضي با كودكان كتاب، این درچکيده:

 نرساند. آسيبي ها آن به و دباش مهربان حيوانات با بگيرد یاد كودک كه است این چهارجلدي مجموعة این هدف شوند. مي

 

 .افـق  :تهـران بخوابه.ندارهدوسترختخوابهتووگي ورجـه:  وگي .الندن( جاناتان هاي داستان اساس )بر ناصر كشاورز،.75

 9786003533066شاب:: خشتي. ص.28 .1396

 ویچ رمكيه فرانكتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه خواب،کليدی:کلمات

 وگي هم باز اما برد. حمام به را او كرد. فكري مادرش ببندد. را هایش چشم خواست نمي او اما بود. "وگي" خواب زمانکيده:چ

 تـا  فرسـتاد  عروسكش دنبال به را وگي مادر، آمد. نمي خوابش هنوز اما پوشيد. را خوابش لباس و زد مسواک او نگرفت. خوابش

 بـرایش  مـادر  خواست مي آن از بعد شد، اش تشنه بعد بود. شده اش گشنه تازه وگي نداشت. اي فایده ولي بخوابد عروسكش كنار

 نيست. خبري خوابيدن از امشب انگار بعد... بخواند. قصه

 

 .افـق  :تهـران گيوره.مويبهونههيرهنميدکتروگي ورجه: وگي .الندن( جاناتان هاي داستان اساس )بر ناصر كشاورز،.76

 9786003533073شاب:: تي.خش ص.28 .1396

 ویچ رمكيه فرانكتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 اجتماعي هاي مهارت فردي، رفتار سالمتي،کليدی:کلمات

 نشسـتن  منتظـر  تـازه  بزند. آمپول او به دكتر كه ترسد مي چون ندارد. دوست را رفتن دكتر ها بچه بيشتر مثل "وَگي"چکيده:

 دكتـر  كـه  شوید متوجه وَگي هم و شما هم كتاب، این در شاید كند؟ چه باید پس برد. مي سر را اش حوصله هم دكتر مطب در

 نيست. ترسناک هم آنقدرها رفتن

 

 .افـق  :تهـران حواسه.کمهمخيليمدرسهرهميوگي ورجه: وگي .الندن( جاناتان هاي داستان اساس )بر ناصر كشاورز،.77

 9786003533103شاب:: خشتي. ص.28 .1396

 ویچ رمكيه فرانكتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حواس تمركز مدرسه، در رفتارکليدی:کلمات

 بيـدار  زود صـبح  بایـد  چون دارد؛ هيجان هم و ترسد مي هم او برود. مدرسه به خواهد مي بار اولين براي امروز "وَگي"چکيده:

 خـوبي  بـه  كارهـا  ایـن  تمـام  پـس  از توانـد  مي او شد.با معلم هاي حرف به حواسش تمام و بنشيند ميز پشت زیادي مدت شود،

 بربياید؟
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 .افـق  :تهـران ميواد.دنياخواهرشخوادميهمبازیوگي ورجه: وگي .الندن( جاناتان داستان اساس )بر ناصر كشاورز،.78

 9786003533097شاب:: خشتي. ص.28 .1396

 ویچ رمكيه فرانكتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 جسمي رشد ولد،تکليدی:کلمات

 كننـد،  مـي  شـماري  لحظـه  هـا  آن آمـدن  دنيـا  بـه  بـراي  روز هر و هستند جدیدي برادر یا خواهر منتظر كه هایي بچهچکيده:

 راه هـا  آن مثل و بزند حرف اول لحظة همان از نوزاد خواهند مي كنند، صبر زیاد ندارند دوست ها آن دارند. مشتركي هاي ویژگي

 كتـاب  این در خوابند. مي و كنند مي گریه خورند، مي شير فقط اول ماه چند تا آنها دارند. مشتركي هاي يویژگ هم نوزادها برود.

 كنند. مي سپري را شادي هاي لحظه و آیند مي كنار یكدیگر هاي ویژگي با چطور گروه دو این كه شوید متوجه شاید

 

 .افـق  :تهـران بپوشوه!.چويدونهميباهوشهورجهوگي جـه: ور وگي .الندن( جاناتان داستان اساس )بر ناصر كشاورز،.79

 9786003533059شاب:: خشتي. ص.28 .1396

 ویچ رمكيه فرانكتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  اجتماعي هاي مهارت لباس،کليدی:کلمات

 چـه  سـرد  هواي این در رفتن بيرون براي كند. بازي برف دارد دوست "وَگي" و است باریده زیادي برف خانه از بيرونچکيده:

 بایـد  لبـاس  كدام از اول بپوشد؟ را هایش لباس تمام ماند مي یادش وَگي آیا كت؟ شلوار؟ جوراب؟ كاله؟ پوشيد؟ باید هایي لباس

 كند؟ پوشيدن به شروع

 

.دیوددوچرخوهخووابتوویخوابيدکهشبی:وگي ورجه: وگي .الندن( جاناتان داستان اساس )بر ناصر كشاورز،.80

 9786003533080شاب:: خشتي. ص.28 .1396 .افق :تهران

 ویچ رمكيه فرانكتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 رفتاري هاي مهارت اجتماعي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 آن روي وگـي  خرند. مي قشنگ دوچرخة یك و روند مي بازار به ها آن بگيرد. دوچرخه یك "وَگي" براي خواهد مي پدرچکيده:

 كـي  او پـس  خـورد.  مـي  زمـين  محكـم  و كنـد  ترمـز  رود مي یادش و شود مي هول ناگهان اما زند مي ركاب تند تند و ندنشي مي

 ببرد؟ لذت سواري دوچرخه از و بزند ركاب راحت خيال با تواند مي

 

 بياضـي.  ص.14 .1396 .افـق  :تهـران ابورو.دو،پيشونيیهموهزارهزارهزار نيایش: هاي ترانه .مصطفي رحماندوست،.81

 9786003533608شاب::

 ميرمحمدي نيلوفرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 كودكان ادبيات نيایش،کليدی:کلمات

 گـم  آن، داشتن براي شكرگزاري و خود چهرة توصيف مثل موضوعاتي دارد. وجود كودكانه نيایش یازده كتاب، این درچکيده:

 از كتاب تصاویر خورد. مي چشم به ها نيایش این در جمعه روز تعطيلي براي اديش و خدا از آن برگشت درخواست و گربه شدن

 كتـاب  در صـميمي  فضـایي  و شـوند  مـي  ساخته ریز هاي منجوق و دكمه و پارچه هاي تكه با كه است سازي دست هاي عروسك

 اند. كرده ایجاد
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 خشـتي.  ص.12 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  ريفكـ  پـرورش  كـانون  :تهـران هزارپا. چيه؟: اسمت .شراره شناس، وظيفه.82

  9789643916466شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكانه هاي ترانه حيوانات، زندگيکليدی:کلمات

 و هزارپـا  زنـدگي  محـل  بـا  توانيـد  مـي  كتاب این در كجاست؟ او خانة دانيد مي اما باشيد. دیده "هزارپا" امروز تا شایدچکيده:

 تمـام  اندازة به قدي با هزارپا یك دارد، وجود بزرگي خيلي هزارپاي نيز صفحات ميان شوید. آشنا آن دیگر هاي ویژگي از بخشي

 ببينيد؟ را او خواهيد مي كتاب. این صفحات

قصه-شعر

 

 9786003594654شاب:: خشتي. ص.10 .1396 .گاج المللي بين :تهرانقلقلي.خرسو زنبور: .اسداهلل شعباني،.83

 احمدي رسولتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبياتکليدی:کلمات

 كه است سنگين انقدر اما است. كوه پایين سمت به خوردن قل حال در بيند مي و شود مي بيدار خواب از قصه خرسيچکيده:

 بخورد؟ قل است قرار كجا تا خرسي دارد. نگه را او و كند كمكش تواند نمي هيچكس

 

 9786003595026شاب:: خشتي. ص.10 .1396 .گاج المللي بين :تهرانپرطال.خروس زنبور: .اسداهلل شعباني،.84

 احمدي رسولتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبياتکليدی:کلمات

 شـود.  مـي  بيدار طال پر خروس صداي با صبح روز هر و دارد داشتني دوست حيوانات عالمه یك با مزرعه یك حنا خالهچکيده:

 آمده؟ سرش بالیي یعني شود. نمي حنا خاله از خبري خواند مي قصه خروس هرچه صبح روز یك اما

 

شوواب:: خشــتي. ص.10 .1396 .گــاج المللــي بــين :تهــرانزبلوو:.زاغوووکلوو:،روبوواه زنبــور: .اســداهلل شــعباني،.85

9786003595415 

  باروتيان غزالهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر داستان،کليدی:کلمات

 خانـة  نشاني دید مي كه هركسي از راه در كند. چپ لقمة یك را او تا گشت مي "قدقدا خانم" خانة دنبال "كلك روباه"چکيده:

 در كـرد.  او تعقيـب  بـه  شـروع  دیـد  را روبـاه  تـا  و بود زرنگي سگ هاپولي رسيد. "هاپولي" به اینكه تا پرسيد. مي را قدقدا خانم

 درخـت  بـاالي  از كـه  "زبلـك  زاغو" بخورد. را آن تا شد مخفي اي گوشه و كرد پيدا گوشت تكه یك روباه گریز، و تعقيب همين

 از را پنيـر  تـا  زد گـول  را او روبـاه  كـه  مـاجرایي  همان كند. تالفي را قبل ها سال ماجراي تا كشيد اي نقشه دید مي را چيز همه

 هست؟ یادتان درآورد. منقارش
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ــور: .اســداهلل باني،شــع.86 ــراندرازه.گووردننووازهزرافووه زنب ــين :ته ــي ب ــاج الملل شوواب:: خشــتي. ص.10 .1396 .گ

9786003595385 

 احمدي رسولتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان داستان، شعر،کليدی:کلمات

 بادبـادک  یـك  هـا  آن كردنـد.  مـي  بازي هم اب فيله بچه و كرگدنه بچه و خرسه بچه و زرافه بچه سرسبز جنگل یك درچکيده:

 بـاالي  و شد پاره بادبادک نخ اما رسيد. زرافه بچه به نوبت تا كردند مي هوا را آن نوبتي كدام هر كردند. پيدا زمين روي رنگارنگ

 تـا  يـاورد، ب پایين را بادبادک نتوانست هيچكس اما كرد كمك درخواست توانست مي كه كسي هر از زرافه بچه كرد. گير درخت

 بود؟ حيواني چه او زنيد مي حدس رسيد. زرافه بچه داد به بود بلندتر جنگل حيوانات تمام از قدش كه نفر یك اینكه

 

 9786003597273شاب:: خشتي. ص.10 .1396 .گاج المللي بين :تهرانطال.سماسبکره زنبور: .اسداهلل شعباني،.87

  باروتيان غزالهتصویرگر:

  ودکكمخاطب:

 حيوانات هاي داستان شعر،کليدی:کلمات

 كنـد.  مـي  زنـدگي  زني پيز خاله خانه در نقاشي تابلوي داخل كه آمده طال سم نام به اسبي كره داستان كتاب این درچکيده:

 مـي  راه وانانخ آواز و پرد مي بيرون تابلو از طال سم خوابد، مي زن پيز خاله وقتي است. شده خسته تابلو در بودن از اسب كره

 بـازي  باشـك  قـایم  آنهـا  بـا  كند مي شروع و شود مي آشنا گوشي گوش االغ كره و شاخي شاخ گوساله با ش مسير در او افتد.

 كند. مي كمك داستان بيشتر فهم به كه شده تعبيه اسبي كره عروسك كتاب داخل در كردن.

 

 9786003596832شاب:: خشتي. ص.10 .1396 .گاج لملليا بين :تهرانخطي.خطگورخر زنبور: .اسداهلل شعباني،.88

 احمدي رسولتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 از خطـي  خط كه روز یك بخوابد. راحت او تا آورد درمي تنش از را "خطي خط" راه ه را هاي لباس شب هر گورخر مامانچکيده:

 دیدنـد  را او كه دوستانش رفت. بيرون مادرش با معمولي خر یك مانند و راه ه را بدون او نپوشيد. را هایش لباس شد بيدار خواب

 دوبـاره  حسـن  مشتي خر كه خوب چه گفت: دید خط بدون را خطي خط تا باغ یك صاحب كردند. اش مسخره و خندیدند همه

 را سـمج  هاي مگس لباسش، كه بود فهميده تازه خطي خط نبود. ها این قطف اما كند. جا به  جا مرا بارهاي تا است آمده من باغ به

 داد... مي فراري نيز

 

ــين :تهــرانخووالي.خووالپلنووگوموواه زنبــور: .اســداهلل شــعباني،.89 شوواب:: خشــتي. ص.10 .1396 .گــاج المللــي ب

9786003595101 

 احمدي رسولتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  نكودكا ادبياتکليدی:کلمات

 چـه  اوسـت.  بـراي  فقـط  ماه كه گوید مي همه به و گذارد مي سر پشت ماه دوبارة دیدن براي را ها كوه خالي خال پلنگچکيده:

 دربياورد؟ اشتباه از را خالي خال تواند مي كسي
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شواب:: خشـتي.  ص.10 .1396 .گـاج  المللـي  بـين  :تهـران پيشوي.پويشوموشويمووش زنبـور:  .اسـداهلل  شعباني،.90

9786003595408 

 خسرویان فاطمهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر داستان،کليدی:کلمات

 بيـرون  النـه  از كـه  همـين  امـا  برونـد.  "موشـينا  عمه" عروسي جشن به خواهند مي هایش بجه با "موشي موش" خانمچکيده:

 جشـن  پـس  گردنـد.  برمـي  النـه  بـه  دوان ندوا ترسـند،  مي حسابي كه ها آن و بندد مي را راهشان "پشمالو پيشي پيش" آیند مي

 فكـري  بـاهوش  موشـي  مـوش  خانم انگار نه... بمانند؟ خانه در ها آن برود پيشي پيش كه وقتي تا باید یعني شود؟ مي چه عروسي

 زنيد؟ مي حدس چه شما دارد.

 

 خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  همدرسـ  فرهنگي مؤسسه :تهرانخواد.ميآشهپوهپلي ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.91

 9789640812174شاب::

  توكلي محمدحسينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شعر پذیري، مسئوليتکليدی:کلمات

 امـا  بپـزد.  آش بـرایش  تـا  خواهد مي مادرش از روزي او دهد. نمي انجام كاري هيچ و است تنبل غولي بچه "هپو هپلي"چکيده:

 ایـن  حوصـلة  كـه  او ولـي  بيـاورد؛  چوب جنگل از و برود باید هپو هپلي بجوشد. آن روي آش گدی تا ندارد چوبي هيچ اجاقشان

 بـه  و دارد برمـي  چوب یك كس هر اما كند. جمع چوب برایش كه خواهد مي او از بيند مي را كسي تا همين براي ندارد. را كارها

 نيست. خبري آش زا دیگر ندارد. وجود رودخانه كنار چوبي دیگر حاال برد. مي خود خانة

 

 خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران مزرعه.توهپوهپلي ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.92

 9789640812181شاب::

  توكلي حسين محمدتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 پذیري مسئوليت تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 از كـه  پـدرش  روز یـك  بخوابد. خواهد مي فقط او دهد. نمي انجام كاري هيچ كه است تنبل غول بچه یك "هپو هپلي"چکيده:

 هپـو  هپلـي  امـا  خونـه.  بـه  بياري باید دونه، دونه رو كدوها هپلي! آي گفت: او به بود آورده خود با كدو كلي و بود برگشته جنگل

 كـه  شـود  مـي  پيـدا  كسي كنيد مي فكر كند. جا جابه برایش را كدوها و شود پيدا نفر یك تا نشست و رفت نبود. بدهكار گوشش

 دهد؟ انجام را او كارهاي
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 خشـتي.  ص.20 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانبينه.ميخوابهپوهپلي ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.93

 9789640812167شاب::

  توكلي محمدحسينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 خواب تخيلي، هاي داستاندی:کليکلمات

 داشـت  و بـود  خوابيـده  رودخانـه  كنـار  روزي بخوابد. خواهد مي دلش هميشه و است تنبل غول بچه یك "هپو هپلي"چکيده:

 بـرق  و رعـد  و بـود  شده ابري هوا دریا. خواب و كلوچه خواب كبوتر، خواب مهتاب، و آفتاب خواب دید؛ مي رنگارنگ هاي خواب

 وقتـي  اینكه تا داد. ادامه دیدنش خواب به و نكرد گوش برود رودخانه كنار از گفتند او به هپو هپلي دوستان كه چقدر هر زد. مي

 و... كرد باز را چشمانش ناگهان است. شناور آن در كرد احساس بود دریا خواب دیدن مشغول

 

 خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  سهمؤس :تهرانبزی.خالهوهپوهپلي ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.94

 9789640812143شاب::

  توكلي محمدحسينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 پذیري مسئوليت تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 از مـادرش  روزي دهنـد.  انجام را كارهایش دیگران تا ماند مي منتظر هميشه او است. تنبل غول بچه یك "هپو هپلي"چکيده:

 بكند. را كار این برایش و برسد راه از نفر یك تا ماند منتظر معمول طبق هپلي بدوشد. شير "جون بزي" از و برود تا خواست او

 تمـام  او كـرد.  اسـتقبال  بسـيار  هپو هپلي پيشنهاد از و بود جون بزي بچة او رسيد. راه از بزغاله اینكه تا داشتند. عجله همه اما

 برگشت. خانه به خالي دست با هپلي معمول طبق هم باز ریخت. شكمش در و دوشيد را مادرش شير

 

 خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهرانمترس:.وهپوهپلي ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.95

 9789640812150شاب::

  توكلي حسين محمدتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 پذیري مسئوليت ي،تخيل هاي داستانکليدی:کلمات

 خواسـت  او از پـدرش  روز یك دهد. نمي انجام خواهند، مي او از كه را كاري هر و است تنبل غول بچه یك "هپو هپلي"چکيده:

 هـر  از هپلـي  دیگـران.  از خواسـتن  كمـك  بـه  كرد شروع و نشست گوشه یك هپو هپلي برگردد. كه وقتي تا باشد مزرعه مراقب

 كـالغ  یـك  اینكـه  تـا  كرد. نمي گوش حرفش به كس هيچ اما بسازد. مترسكي برایش تا خواست مي گذشت مي جا آن از كه كسي

 مترسـك،  كـار  مگـر  كجاسـت؟  هپلي حواس گفت. او به را درخواستش دوباره هپو هپلي گذشت. آنجا از خبر بي جا همه از سياه،

 نيست؟ مزرعه از سياه هاي كالغ دادن فراري
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 خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانسين.هفتوهپوهپلي ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.96

 9789640812204شاب::

  توكلي حسين محمدتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 سين هفت تخيلي، هاي داستان پذیري، مسئوليتکليدی:کلمات

 همـين  مـثال  نيسـتند.  بيكـار  كـه  بقيه اما دهند. انجام باید بقيه را كارهایش كه است تنبل غول بچه یك "هپو هپلي"چکيده:

 مانـد.  منتظـر  و نشسـت  سـفره  كـردن  آمـاده  جاي به هپلي كند. آماده را سين هفت سفرة تا خواست هپلي از غوله مامان امروز

 بود... "دقداق خاله" شد پيدا اش كله و سر كه نفري اولين بچيند. جایش به را سفره و برسد راه از كه كسي چي؟ منتظر

 

 خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانسيب.ی:وهپوهپلي ها: تایي هفت .افسانه نژاد، شعبان.97

 9789640812198شاب::

  توكلي محمدحسينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 پذیري مسئوليت شعر،کليدی:کلمات

 دهنـد.  انجـام  را كارهـایش  دیگـران  كه خواهد مي و دهد نمي انجام كاري هيچ او است. تنبل غول بچه یك "هپو هپلي"چکيده:

 همـين  بـراي  بـرود.  درخـت  بـاالي  تا نداشت حوصله اما دید. شاخه روي قرمزي سيب بود، كشيده دراز درخت زیر كه روز یك

 یـك  براي و كند رها را خود يكارها شود مي حاضر كسي چه اما دهد. انجام برایش را كار این تا بخواهد كسي از گرفت تصميم

 بچيند؟ سيب تنبل غول بچه

علومتربيتي

 

 .1396 .نوشته :اصفهان .عمو الهه پور، بهرامي منصورهخالقيت.وویدئویيهایبازی .سي جيمز كافمن، پي/ گارو گرین،.98

9786003861008شاب:: وزیري. ص.352

  كارشناسانمخاطب:

 خالقيت آموزشي، هاي بازي ، يسرگرم و بازيکليدی:کلمات

 زیـادي  توجـه  خـالق،  تفكر افزایش و خالقيت ترغيب براي آن توانایي نظر از ویدئویي، هاي بازي ویژه به بازي نقش بهچکيده:

 بخـش  سـه  بـه  كتـاب  شـود.  مـي  پرداخته آموزش در و كالس بافت در ها بازي این كاربرد به پژوهشي، كتاب این است.در شده

 كـه  پـردازد  مـي  موضـوع  ایـن  به دوم بخش دارد. تمركز ویدئویي هاي بازي انجام حين خالقيت بر اول بخش است: شده تقسيم

 چگـونگي  از نيـز  سـوم  بخـش  بـرد.  كار به آموزش بحث در خالقيت افزایش و یادگيري جهت در را ها بازي این توان مي چگونه

 كند. مي بحث شود، مي داپي ها بازي این گسترش فرآیند طي كه خالق هاي فرصت ایجاد
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شواب:: رقعـي.  ص.116 .1396 .فـرزام  ذهـن  پرورش :تهراناجتماعي.سوادباکودكپرورش .زهره سبزواري، اكبري.99

9786008068334

 والدین مربي/مخاطب:

  اجتماعي هاي مهارت اجتماعي، تعامل معاشرت، آدابکليدی:کلمات

 كنـد.  مـي  اشـاره  اجتمـاعي  نظامـات  پاسداشت و همزیستي اجتماعي، مسائل فهم و رکد توانایي به "اجتماعي سواد"چکيده:

 داشـته  مناسـبي  زنـدگي  اجتمـاع  در توانـد  مي و شود مي تر آسان او براي مسائل درک باشد، اجتماعي سواد داراي كودک وقتي

 و باورهـا  گونـاگوني  و تغييـرات  بـا  رسـازگا  شـهروند  یك مثابه به جامعه در زندگي آمادگي اجتماعي، سواد داراي كودک باشد.

 پـذیري،  مسـئوليت  آمـوزش  گرایـي،  قـانون  آموزش است: عناوین این داراي كتاب موضوعات، همين به توجه با دارد. را ها ارزش

 و كـودک  كودكـان،  گيـري  تصـميم  شـهروندي،  حقـوق  و كودكـان  گروهـي،  فعاليـت  و كـودک  اجتمـاعي،  هاي مهارت آموزش

 است. كودک و ريبردبا و داري خویشتن

 

 ص.68 .1396 .انـدیش  پرنيان :تهران .گلزار عصمت انصاري، سپهرکنيد؟.رفتارخودمدیرباچگونه .مانموهان جاشي،.100

9786008239055شاب:: رقعي.

  مربيمخاطب:

 رفتاري هاي  مهارت رفتارگرایي، مدیران، مدیریت، در پژوهشکليدی:کلمات

 بـراي  علمـي  هـاي  راهنمـایي  مـدیریت،  در انساني نيروي نظریة چون مباحثي فصل چهار در حاضر بكتا در نویسندهچکيده:

 هـدف  اول، بخـش  در كنـد.  مـي  مطـرح  را گونـاگون  مـدیران  با رفتار هاي مهارت و مدیریت اصلي عملكردهاي مدیران، با رفتار

 مـدیریتي،  هـاي  مسئوليت دوم بخش در و دهد مي يحتوض را رفتار فهم و بودن قاطع سوي به هایي گام انساني، مهارت مدیریت،

 مـدیران،  كليـدي  ویژگـي  ده دربـارة  نيز چهارم و سوم بخش در ميكند. بررسي را ارتباط موانع و مذاكره و مكاتبه ارتباط، نقش

 گوید. مي سخن آنان با رفتار و سخت مدیران مدیریتي، اثربخشي

 

شواب:: وزیـري.  ص.152 .1396 .نـور  آواي :تهـران سوازماني.شوهروندیاررفت .اعظـم  مصباحيان، فاطمه/ اسالميه،.101

9786003092884

 كارشناسان دانشجومعلمان/ مدیر/ والدین/ مربي/مخاطب:

  اجتماعي و فردي حقوق سازماني، یادگيري رفتاري، هاي مهارت اي، حرفه اخالقکليدی:کلمات

 رفتـار  هاي مدل سازماني، شهروندي رفتار و خوب شهروند شهروندي، قوقح و شهروند مانند مفاهيمي حاضر كتاب درچکيده:

 رفتار سنجش ابزار هفتم فصل در است. شده بررسي فصل هفت در سازماني شهروندي ضد رفتارهاي انواع و سازماني شهروندي

 اسـت.  شده گنجانده نتایج يرتفس و امتيازدهي دوستي، نوع شناسي، وظيفه سازماني، شهروندي رفتار نامة پرسش مانند شهروندي

 است. آمده نيز سازماني ضدشهروندي رفتارهاي به مربوط نامة پرسش كتاب انتهاي در
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 موسـي  سـونيا  سعيدپور، مرضيه زنگنه، حسينآموزشي.تکنولوژیمسائلوروندها .وي جان دمپسي، رابرت/ اي.ریز،.102

9786003092853::شاب وزیري. ص.264 .1396 .نور آواي :تهران .رمضاني

 كارشناسان دانشجومعلمان/ مدیر/ مربي/مخاطب:

 آموزشي هاي نظام ریزي، برنامه آموزشي، تكنولوژيکليدی:کلمات

 آن فعلـي  وضعيت بتوانند رشته این در اي حرفه افراد تا دارد نياز بيشتر شناخت به آموزشي تكنولوژي و طراحي رشتةچکيده:

 تأكيـد  رشـته  ایـن  بنيـادي  مسـائل  بر اول، جلد در است.  دوجلدي اي مجموعه از اول جلد حاضر ابكت كنند. درک خوبي به را

 ارزشـيابي  مرسوم هاي روش آموزشي، هاي دیدگاه و یادگيري، و آموزش هاي مدل ها، نظریه تاریخچه، و كليدي هاي واژه شود. مي

 مباحـث  از عملكـرد،  بهبـود  با متعامل هاي شيوه و كليدي يها ایده گروهي، مدیریت و سرمایه بازگشت مثل مباحثي به توجه و

 هستند. جلد این

 

شواب:: وزیـري.  ص.84 .1395 .چـاپ  كـورش  مؤسسـه  :تهرانعمل.تانظرازآموزشطراحي .سهيال اسحاق، حاجي.103

9786005022728

 كارشناسان دانشجومعلمان/ مربي/مخاطب:

 يآموزش هاي نظام یادگيري،کليدی:کلمات

 بـه  بنـا  و آمـوزش  كـار  پيشـرفت  بـراي  و شود مي آگاه ها آن از و شناسد مي را آموزشي هاي نظریه انواع اي حرفه معلمچکيده:

 بيسـتم  قـرن  قبـل  از را هـا  آن فلسـفة  و یادگيري هاي نظریه انواع حاضر كتاب گيرد. مي بهره ها آن از خود مخاطبان و موقعيت

 سـوم  بخش در درسي برنامة هاي دیدگاه و هليگارد، و برونر روسو، سوري، مونته دیویي، جان آموزشي هاي نظریه كند. مي بررسي

 هستند. كتاب چهارم بخش مباحث نيز آموزشي الگوهاي انواع و ها نظریه بر مبتني آموزشي طراحي شوند. مي بررسي

 

 ص.224 .1395 .نـور  آواي :تهـران  .افقيبـ  سـجادي  سيدحسينتدریس.درشناسيروانکاربرد .ام.تي لئونور درویل،.104

9786003092518شاب:: وزیري.

 دانشجومعلمان مربي/مخاطب:

  تدریس روش تدریس، راهنماي تربيتي، علوم شناسي، روانکليدی:کلمات

 ضـر حا كتـاب  دارد. آمـوزش  در مثبتـي  نتایج آن به توجه كه است موضوعاتي جمله از تدریس در شناسي روان كاربردچکيده:

 در شناسـي  روان كـاربرد  در مشـترک  حـس  از استفاده بر تا دهد ارائه تربيتي شناسي روان از بنيادي هایي واقعيت است كوشيده

 اصـطالحات  نيـز  و فني اصطالحات كتاب، در شود. متذكر را فرد یك عنوان به كودک هر با رفتار لزوم نيز و كند تأكيد تدریس

 اند. شده عرضه بخش 17 در مطالب است. آمده كتاب انتهاي نامة واژه در ها آن معناي و اند شده درشت آشنا نا

 

 .صـابرین  :تهران .كرمي اكرمقدرشناس.فرزندتربيتکليدهای نوجوانان: و كودكان تربيت كليدهاي .امي كریدي، مك.105

9786008733010شاب:: رقعي. ص.320 .1396

  والدینمخاطب:

 تربيت كودک، شناسي روان فرزندان، و ااولي رفتارکليدی:کلمات

 ایـن  هـاي  كتـاب  باشـند.   داشـته  قدرشـناس  فرزنـداني  كند مي كمك والدین به قدرشناسي، عملي هاي شيوه آموختنچکيده:

 هـا،  كتـاب  ایـن  نویسـندگان  روش واقـع،  در پردازنـد.  مي بلوغ سن تا نوجوانان و كودكان تربيتي مشكالت و ها روش به مجموعه

 تربيت از كليدي روشي فهم، همه و ساده زباني به كه دارد متعددي هاي فصل كتاب هر است. والدین به عملي هاي شيوه آموزش

 آمـوزد.  مـي  مخاطـب  بـه  را راهكارهایي قدرشناس، فرزندي داشتن براي اي، مرحله11 اي برنامه در جلد، این دهد. مي توضيح را

 بـه  دادن پایـان  پـول؛  بـا  عاقالنـه  برخـورد  معقول؛ آرزوهاي افراطي؛ مراقبت والدین؛ دنش تسليم از: اند عبارت ها راه این از بعضي

 خودمحوري.
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شواب:: وزیـري.  ص.256 .1395 .چـاپ  كـورش  مؤسسه :تهرانمعلمي.هایمهارتآموزشي:مدیریت .زهرا حاتمي،.106

9786005022810

 دانشجومعلمان مربي/مخاطب:

 درس كالس اي، حرفه اخالق معلمان، زشي،آمو هاي مهارتکليدی:کلمات

 و عملـي  و منطقـي  هـاي  ایـده  از است اي چكيده حاضر كتاب دارد. نياز نيز اي حرفه اطالعات داشتن به خوب تدریسچکيده:

 هـدایت  درسـتي  به بتوانند هستند، كار تازه تدریس حرفة در كه آموزگاراني تا معلمي، نكات مرور براي تدریس سریع راهنماي

 و آموزشـي  سيسـتم  و بافـت  بـا  هـایش  دسـتورالعمل  اسـت  كوشـيده  و دارد نظر در را تحصيلي هاي دوره همة نویسنده شوند.

 ارتبـاط،  برقـراري  مـدیریتي،  شخصيتي، هاي ویژگي به كتاب اول فصل پنج باشد. سازگار ایران جامعة بر حاكم اخالقي-فرهنگي

 جمـع  آخـر  فصـل  در معلمي دربارة مشاهير برخي مقاالت مجموعه از اي زیدهگ و كنند مي اشاره معلم تدریس فنون و انگيزشي

 اند. شده

 

 :قـم هجری.پنجمتادومقرننخستجلدمسلمان،مربيانتربيتيهایاندیشهتاریخما:مربيان .بهـروز  رفيعي،.107

9786002981622شاب:: وزیري. ص.352 .1396 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 دانشجومعلمان /مربيمخاطب:

 فيلسوف پرورش، و آموزش اسالمي، فلسفه اسالم، تاریخکليدی:کلمات

 هـاي  اندیشـه  معرفـي  بـا  حاضر مجموعة است. برخوردار اي ویژه جایگاه از آن بزرگان و جامعه هر هاي واقعيت شناختچکيده:

 متنـي  هـم  و كنـد  معرفـي  را بنـامش  مربيـان  هـم  كوشد مي هجري، پانزدهم قرن تا دوم قرن از مسلمان بزرگ مربيان تربيتي

 هاي قرن مربيان از چندي به و است مجموعه این نخست جلد حاضر كتاب سازد. فراهم آنان تربيتي آراي تدریس براي آموزشي

 گـروه  فـارابي،  محمـد  نصـر  ابـو  سـحنون،  ابـن  محمـدبن  جـاح،،  بحـر  عمـروبن » ز: اندا عبارت كه دارد اختصاص پنجم تا دوم

 غزالي. محمد امام و سينا ابن الرئيس شيخ لصفا،ا اخوان

 

 .1396 .وانيا :تهران .شيرین فراهاني، فرمهينيمهم.بسيارنکته17کنند،ميعملمتفاوتموفقمعلمان .تاد ویتكر،.108

9786008496335شاب:: وزیري. ص.154

  مربيمخاطب:

  اثربخش تدریسکليدی:کلمات

 رسـاندن  انجـام  بـه  چگـونگي  در بلكـه  نيسـت،  هـا  آن سواد و علمي دانش ميزان در ضعيف و مؤثر معلمان بين تفاوتچکيده:

 از هـا  آن برداشـت  موفـق،  معلمـان  فكري چارچوب بياموزد. معلمان به را كردن عمل متفاوت كوشد مي كتاب این هاست. دانسته

 از هـا  ن آ گيري تصميم اصول و زمان، و انرژي یریتمد چگونگي ها، آن تمركز مورد اصلي موضوع آموزان، دانش و كالس مشاهدة

 اصـلي  چـارچوب  در تعامل و ها شيوه عملكردها، و نظریات بر كتاب اند. شده ارائه فصل نوزده در كه هستند كتاب این موضوعات

 است. داده شرح دهند، مي انجام موفق معلمان كه را مواردي تمام و دارد تمركز مدرسه و كالس در زندگي
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 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .ابراهيمـي  اكبر عليدبستاني.پيشکودکانبرایخشمبامقابلهمهارت .كيت دانلي، كالينز.109

9786003860452شاب:: وزیري. ص.128

 والدین مربي/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش خشم، كنترلکليدی:کلمات

 خشـم  كه هنگامي است. انساني عواطف سالمت از اي نشانه حساساتا سایر مانند و است طبيعي كامال اي پدیده خشمچکيده:

 هـاي  روش بـا  تـا  اسـت  شـده  تالش كتاب این در گردد. پرخاشگرانه رفتار و دروني آشفتگي باعث تواند مي شود خارج كنترل از

 بشناسـيم،  را خـود  احساسات به توان مي كتاب عناوین از شود. داده آموزش كودكان به آن كنترل و خشم حس شناخت ساده،

 داراي كتـاب  كـرد.  اشـاره  خشـم  بـا  مقابلـه  راهكارهـاي  و شویم مي عصباني چرا كند، مي خشمگين و عصباني مرا كه چيزهایي

 كند. مي تشویق كتاب تمرینات حل به را ها آن و است شده پرسيده كودكان از سواالتي بخش هر در و است رنگي تصاویر

 

کوهکنويمتربيوتکودکوانيچگونوهتأثيرگذارند:قطعاوالدین، نوجوانـان:  و كودكان ربيتت كليدهاي .ميشل بربا،.110

شواب:: رقعـي.  ص.304 .1395 .صـابرین  :تهـران  .بابایي ستارهباشند.داشتهمهربانومصمممتکي،خودبهشخصيتي

9789642785964

 والدین مربي/مخاطب:

 تربيت نفس، اعتمادبه خودسازي، موفقيت،کليدی:کلمات

 بـه  كـه  دارد متعـددي  هـاي  فصـل  مجموعه، این از كتاب هر تأثيرگذارند. فرزندان تربيت در قطعاً ترها بزرگ و والدینچکيده:

 بـه  را راهكارهـایي  اي، مرحلـه  هشـت  اي برنامـه  در جلـد،  این دهد. مي توضيح را تربيت از كليدي روشي فهم، همه و ساده زباني

 مثبـت،  خودبـاوري  از: انـد  عبـارت  ها مهارت این از بعضي سازند. مجهز هایي مهارت به را فرزندانشان دبتوانن كه آموزد مي والدین

 مهرباني. و نشدن تسليم گذاري، هدف كنارآمدن، مشكالت، حل ارتباط، برقراري ها، توانایي پرورش

 

 :گرگـان .هواآنتودریسسوب:ومعلمانشخصيتيهایویژگي .سـعيد  انصاري، پروین/ اصل، صولتي هيام/ جرفي،.111

9786004490382شاب:: وزیري. ص.125 .1395 .نوروزي

  مربيمخاطب:

  تدریس روش شناسي، روان هاي جنبه معلمان، اي، حرفه اخالقکليدی:کلمات

 كـه  تاس بدیهي كنند. مي ایفا مدارس اجتماعي خدمات و پژوهش آموزش، كيفيت بهبود در را نقش بيشترین معلمانچکيده:

 گيـرد.  قـرار  مخاطـب  توجه مورد مناسب تدریس روش با كه باشد داشته مطلوبي كارایي تواند مي هنگامي آنان تخصصي دانش

 و آن هـاي  ویژگـي  و شخصـيت  تـدریس،  انـواع  تدریس، فصل چهار قالب در را خود نظر مورد موضوعات كتاب این در نویسنده

 كند. مي ارائه نمعلما شخصيتي هاي ویژگي و تدریس سبك ارتباط

 

پواكراچيوزهموههواکنپاكفرزندان:تربيتدروالدیناشتباه28 .پریسـا  نوروزي، غفوریان بهمن/ عليمرادي،.112

9789640223154شاب:: رقعي. ص.80 .1395 .نشر به :تهرانکنند.نمي

  مربيمخاطب:

 تربيت فرزندان، و اوليا رفتار والدین، كودكان،کليدی:کلمات

 بكنند. باید كار چه دانند نمي درستي به و شوند مي گرفتار تربيتي هاي تله در اما كنند اشتباه نباید كه دانند مي والدینچکيده:

 مطـرح  فرزنـدپروري  در والـدین  اشـتباهات  و فرزنـدپروري  والدین، نقش پذیرفتن هاي الزمه چون مباحثي كتاب این ابتداي در

 شـناخت  و فرزنـدان  از انتظارات بيان فرزندان، تربيت از والدین اهداف نوشتن براي كاربرگ یك بخش هر انتهاي در است. شده

 فرزنـدان،  تربيـت  با رابطه در والدین اشتباه 28 به اشاره ضمن كتاب این در دارد. وجود كودک شخصيتي و تحولي خصوصيات

 است. شده داده توضيح نيز ها آن جایگزین صحيح رفتارهاي
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یعلميهافعاليت

 

 .علـم  فـراي  :تهـران آسويابان.االغمواهي،آش امروز: پندهاي دیروز هاي قصه .الهه طهراني، فدائي جعفر/ جاني، توزنده.113

9786007280423شاب:: خشتي. ص.36 .1396

  مربي كودک/مخاطب:

  خالق تفكر رفتاري، هاي مهارت داستان،کليدی:کلمات

 «امـروز  پنـدهاي  دیـروز،  هـاي  قصـه » هـاي  كتـاب  مجموعـه  هسـتند.  نيز پندآموز كنندگي، رمسرگ عين در ها، داستانچکيده:

 مهـارت  پـرورش  «آسـيابان  االغ» داسـتان  اسـت.  آمـده  داسـتان  دو حاضـر  كتـاب  در اسـت.  دربرگرفتـه  را آموزنده هایي داستان

 هـاي  داسـتان  از داسـتان  دو هـر  آمـوزد.  مي كودک به را «انصاف رعایت» مهارت دوم داستان و دارد نظر مد را «كردن حمایت»

 كنند. مي كمك مخاطب خواندن سواد بهبود به پرلز، هاي آزمون با همگام و اند شده گرفته «نامه مرزبان» كتاب

 

ــگ،.114 ــس هون ــهرامکوچوو:.احساسووات .كالرای ــب ش ــران .زاده رج ــر :ته ــتي. ص.108 .1395 .ذك شوواب:: خش

9789643073053

  مربي كودک/مخاطب:

 تربيت شناسي، روان احساسات،کليدی:کلمات

 خجالـت،  حوصـلگي،  بـي  عصـبانيت،  مثـل  احساساتي شود. مي پرداخته ها انسان مختلف احساسات به مجموعه این درچکيده:

 را آن بتوانـد  كـودک  كـه  طوري به شود، مي معرفي احساس آن سطر چند در ابتدا بخش هر در حسادت. و بودن غمگين ترس،

 ها قسمت بيشتر در كنند. مي كمتر یا بيشتر او در را حس این چيزهایي چه كه شود مي پرسيده او از سپس بشناسد. خود درون

 بيشـتر  آن تصـاویر  همـراه  به كتاب متن یابد. دست خود از بهتري شناخت به بتواند كودک تا هستند سوالي صورت به جمالت

 است. شدهن خالصه پاسخ و پرسش به فقط و دارند داستاني شكل

 

 .ایـران  فنـي  انتشـارات  شـركت  :تهـران  .آبادي وطن ساراباقلدری.مبارزهبارهدرنکن!:اذیتم تازه: نگاهي .پت توماس،.115

 9789643897376شاب:: خشتي. ص.24 .1395

  هاركر لسليتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 زورگویي داستان، شناسي، روانکليدی:کلمات

 و داد هـایي  آمـوزش  كودكـان  بـه  آن دربـارة  اسـت  الزم كه است منفي هاي خصلت جمله از گفتن زور و كردن قلدريچکيده:

 بایـد  چگونـه  كودک و كنند مي  رفتار چگونه قلدرها بياموزد كودک به كوشد مي كتاب، این آموخت. را قلد افراد با مبارزه هاي راه

 ترهـا  بـزرگ  نيـز  پایـاني  صـفحة  در اند. شده مطرح قضيه این راهكارهاي از هایي نمونه كتاب، متن در كند. مقاومت ها آن برابر در

 كنند. كمك كودكانشان به چگونه باره  این در كه اند شده راهنمایي
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 .آشـتياني  طـاهره محويط.بواسوازگاریمهارتها:خرسکشياسباب برنشتاین: هاي خرس .جان و استن برنشتاین،.116

9786008693987شاب:: خشتي. ص.42 .1396 .رشد آرمان فرهنگي مؤسسه :تهران

  مربي كودک/مخاطب:

 اجتماعي هاي مهارت داستان،کليدی:کلمات

 كوشـيده  نویسـنده  چندجلـدي،  اي مجموعـه  از كتـاب،  این در هاست. مهارت آموختن هاي راه از یكي   داستان خواندنچکيده:

 قـدیمي  خانـة  از ها خرس بياموزد. كودک به را محيط با سازگاري مهارت روزمره، زندگي با مرتبط و ساده داستاني بيان با است

 پيـدا  وفـق  جدیـد  محـيط  بـا  راحتي به بتوانند ها آن كند مي كمك ها همسایه خوب برخورد كشند. مي  اسباب جدید اي خانه به

 كنند.

 

شواب:: خشـتي.  ص.24 .1396 .ناریـا  :تهـران  .یوسـفي  مليحـه پسوتچي.اسوتنلي كـاره:  همـه  اسـتنلي  .ویليـام  بي،.117

9786007620434

  مربي كودک/مخاطب:

 پست شغلي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 بـه  شـروع  بـود  نكـرده  طلـوع  خورشـيد  هنـوز  وقتـي  زود، خيلـي  صبح او است. شناس وظيفه پستچي یك "استنلي"چکيده:

 نظـر  مـورد  هاي آدرس سمت به و گذارد مي موتورش پشت را ها آن تمام هوا شدن روشن با كند. مي ها نامه و ها بسته بندي دسته

 از اسـت  كـایتي  دوم، بسـتة  پـاریس.  در شـيك  فروشگاهي از بزرگ اي جعبه است؛ "مرتل" خانة آدرس، اولين كند. مي حركت

 بقيـة  تـا  باشـيد  همـراه  مهربـان  پسـتچي  این با كند. مي خوشحال بسيار را او كه "كوچولو موسو" مادربزرگ و پدربزرگ طرف

 نشود؟ خوشحال اش نامه دریافت از كسي است ممكن راستي برساند. صاحبانشان دست به نيز را ها نامه

 

شواب:: خشـتي.  ص.24 .1396 .ناریـا  :تهـران  .یوسـفي  مليحـه فروشونده.اسوتنلي كـاره:  همـه  اسـتنلي  .ویليام بي،.118

9786007620441

  مربي كودک/مخاطب:

  فروش و خرید شغلي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 و رسـند  مـي  راه از هـا  مشتري است. كرده آماده فروش براي را اجناس تمام او است. "استنلي" فروشگاه شدن باز وقتچکيده:

 او اسـت.  كـرده  پـر  جورواجور پنيرهاي از را خریدش سبد تمام "مرتل" روند. مي خود عالقة مورد هاي قفسه سمت به كدام هر

 دارد... ویژه پيشنهاد یك استنلي ببرد؟ خانه تا را ها آن همة تنهایي به خواهد مي چطور

 

شواب:: خشـتي.  ص.24 .1396 .ناریـا  :تهـران  .یوسـفي  مليحـه مهنودس.اسوتنلي كـاره:  همـه  اسـتنلي  .یليـام و بي،.119

9786007620458

  مربي كودک/مخاطب:

 ابزار و فنون رنگ، شغلي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 كـه  خواهـد  مـي  اسـتنلي  از مرتـل  اسـت.  خریده زمين قطعه یك تازگي به كه دارد "مرتل" نام به دوستي "ستنليا"چکيده:

 چگونـه  كـار  این انجام پس از استنلي دید باید و است سخت بسيار خانه ساختن مراحل بسازد. زمينش در او براي زیبا اي خانه

 داشت؟ خواهد دوست را جدیدش خانة مرتل آیا شوند. انجام تر سریع هاكار تا آید مي استنلي كمك به نيز "چارلي" آید. برمي
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ــي،.120 ــام ب ــوزش: و اســتنلي .ویلي ــران .یوســفي مليحــهاعووداد. آم ــا :ته شوواب:: كوچــك. خشــتي ص.10 .1396 .ناری

9786007620502

  مربي كودک/مخاطب:

  ریاضي آموزشکليدی:کلمات

 صـفحه  هـر  در هـا  آن دهنـد.  مـي  آمـوزش  كودكان به را ده تا یك عدد از "كوچولو موسو" و "استنلي" كتاب، این درچکيده:

 برسند. نظر مورد عدد به توانند مي كدام، هر شمارش با كودكان دارند. وسيله یا خوراكي تعدادي

 

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .جمـال  :قـم ترنود.قشونگتوو...انارهای خـدا:  هاي نقاشي .رضا غالم ابهري، حيدري.121

9789642023165 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  نقاشي آفرینش،کليدی:کلمات

 در بِـه  و آلـو  فرنگي، توت آلبالو، انار، مثل هایي ميوه به شوند. مي آشنا خدا هاي نعمت از بعضي با كودكان كتاب، این درچکيده:

 خـدا  كه واقعي هاي ميوه با كشيده ها ميوه از كه را هایي نقاشي كتاب، اصلي شخصيت صفحه، هر در است. شده اشاره كتاب این

 بگيرد. یاد و ببيند ها آن روي را ها ميوه نقاشي بتواند كودک تا هستند شطرنجي صفحات زمينة كند. مي مقایسه است آفریده

 

تقویوتکنويم:بوازیفکوربوا .یجـه خد اسـكافي،  رویا/ تقدیر، سمانه/ شعباني، راضيه/ عباسپور، علي/ صحي، شریفي.122

9786008682608شاب:: رقعي. ص.112 .1396 .مناجات :مشهدخالق.تفکرشنيداری،ودیداریحافظههایمهارت

  مربي كودک/مخاطب:

 شنيدن حافظه، مهارت،کليدی:کلمات

 تقویـت  بـراي  رود. مـي  شمار به انسان عواطف و افكار انتقال در عامل ترین مهم نوشتن و خواندن كتاب، متن اساس برچکيده:

 حافظـة  در كـه  كودكـاني  بـراي  كتاب، این در بود. آنان شنيداري و دیداري حافظة تقویت دنبال به باید كودكان نوشتن مهارت

 ذكر تمرینات انجام نحوة كتاب ابتداي شود. حل مشكل این تا است شده تدوین هایي تمرین دارند، اختالل شنيداري یا دیداري

 و شـنوند  مـي  كـه  اي كلمـه  اولين گفتن شنوند، مي كه ترتيبي اساس بر كلمات گفتن از: عبارتند ها فعاليت از بعضي است. شده

 از بسـياري  چگـونگي  و چرایـي  یافتن یا ذهنش در ها شباهت كردن پيدا مثل دارد؛ مي وا فكر به را كودک كه سواالتي به پاسخ

 .روزمره اتفاقات و ها فعاليت مفاهيم،

 

 :تهـران  .شـریفي  فریبـا فعاليوت.100کنيود:کشفراجهانخودکودكبا سـوري:  مونته روش به آموزش .او هرمان،.123

9786002123022شاب:: رقعي. ص.220 .1396 .دیبایه

  والدین مربي/ كودک/مخاطب:

 المسه حس حيوانات، گردي، طبيعت یادگيري، و آموزشکليدی:کلمات

 شـناخت،  ایـن  كنـد.  مـي  مایـه  پر را كودكان است، كرده محاصره را ما كه طبيعتي شناخت نویسنده، گفتة به توجه باچکيده:

 "سوري مونته ماریا" شود. مي هستند، آن در كه اي سياره به آنان گذاشتن احترام باعث و كند مي آشنا شناسي بوم علم با را ها آن

 كـار  ها آن با خردسالي از بتواند كودک تا است كرده طراحي فراواني آموزشي اياست،ابزاره او هاي آموزش پایة بر كتاب این كه

 ایـن  در است. آزمایش و ورزي دست طریق از جهان مشاهدة به كودک تشویق كتاب، این هاي آزمایش و ها فعاليت از هدف كند.

 زمان. و فيزیك جانوران، دنياي اهان،گي و طبيعت جغرافيا، است: شده طراحي موضوعات این با ارتباط در فعاليت صد كتاب،
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 .علـم  فـراي  :تهـران هوا.دانهدزددنيا،خوارماهيترینجنسبد امروز: پندهاي دیروز هاي قصه .داریوش برادران، هفت.124

9786007280843شاب:: خشتي. ص.36 .1396

  مربي كودک/مخاطب:

  خالق تفكر رفتاري، هاي مهارت داستان،کليدی:کلمات

 «امـروز  پنـدهاي  دیـروز،  هـاي  قصـه » هـاي  كتـاب  مجموعـه  هسـتند.  نيز پندآموز كنندگي، سرگرم عين در ها، داستانچکيده:

 پـرورش  «دنيـا  خوار ماهي ترین بدجنس» داستان است. آمده داستان دو حاضر كتاب در است. دربرگرفته را آموزنده هایي داستان

 از داسـتان  دو هـر  آمـوزد.  مـي  كـودک  بـه  را «عادالنـه  قضـاوت » مهـارت  دوم نداسـتا  و دارد نظر مد را «خالق تفكر» مهارت

 كنند. مي كمك مخاطب خواندن سواد بهبود به پرلز، هاي آزمون با همگام و اند شده گرفته «دمنه و كليله» كتاب هاي داستان

 

ــا كانــگ،.125 شوواب:: رحلــي. ص.32 .1396 .پرتقــال :تهــران .حضــرتي آناهيتــابترسوويم!.هوومبووابيووا پشــمالوها: .آن

9786004620376 

 وِیِنت كریستوفرتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  سرگرمي و بازي ترس، دوستي،کليدی:کلمات

 چيزهـاي  تصـور  امـا  باشـند.  ترسـيده  كمـي  شـاید  ها آن شوند. "وحشت چرخة" بر سوار خواهند مي شجاع دوست دوچکيده:

 از پـر  تابـه  یـك  مـذاب،  مـواد  از پـر  گودال یك پشمالو، هاي عنكبوت از پر وان یك مثال ؛كاهد مي ترسشان از كمي تر، ترسناک

 بـا  غریـب  و عجيب موجود یك اندازة به وحشت چرخة نيست قرار كه فهميد خواهند باالخره دوست دو این شده. سرخ مورچة

 باشد. ترسناک مودار هاي دندان و صورتي هاي چشم

 

مهوارتادبپواداش كودكـان:  بـراي  منشي هاي توانمندي و ها فضيلت باشيم، بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.126

 9789641702566شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.بيایيدمؤدبآموزشي:

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي هارتم آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 بایـد  چگونـه  دیگـران  بـا  برخـورد  در كه گيرند مي یاد و شوند مي آشنا بودن مؤدب مهارت با كودكان مجموعه این درچکيده:

 در مهـارت  ایـن  تقویـت  بـراي  را راهكارهـایي  و اسـت  شده طراحي مربيان و اوليا براي راهنمایي كتاب، پایان در كنند. صحبت

 كند. مي يیادآور آنان به كودكان

 

مهربوانيپواداش كودكـان:  بـراي  منشـي  هـاي  توانمنـدي  و ها فضيلت ، باشيم بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.127

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .ابوعطـا  :تهـران  .خـداداد  شـيال باشويم.همودلدیگورانبوابيایيودآموزشي:مهارت

9789641702481 

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 مهربـان  آنان با و كنند كمك دوستانشان به شرایطي هر در چطور كه دهد مي یاد كودكان به "موري" داستان، این درچکيده:

 بـه  بایـد  هـا  آن مـثالا  اسـت؛  آمـده  كودكـان  در مهـارت  ایـن  تقویـت  جهـت  والدین براي هایي توصيه مجموعه، پایان در باشند.

 دارند. نياز مشكالت بر غلبه براي هم همراهي و كمك به و كنند مي زندگي جامعه یك در ها انسان كه دهند توضيح فرزندانشان
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شواب:: وزیـري.  ص.32 .1396 .دیبایه :تهران .شریفي فریبامجروح.یپرنده سوري: مونته روش به آموزش .او هرمان،.128

9786002122902

  مربي كودک/مخاطب:

  ایمني حيوانات،کليدی:کلمات

 كـرد.  برخورد پنجره به چيزي ناگهان كه كشيدند مي نقاشي و بودند نشسته پنجره كنار "امي" و "ليو" صبح روز یكچکيده:

 را پرنده تا شود مي ملحق ها آن به جعبه یك با مادر است. آمده پرنده سر بالیي چه ببينند تا دویدند حياط به دو هر پرنده. یك

 دارد پرنده دربارة زیادي اطالعات كه دوستش با مادر همين، براي است. افتاده اتفاقي چه دانند نمي كدام هيچ بگذارند. آن درون

 لحظه... همين در گيرد. مي تماس

 

 .1395 .ایـران  فني انتشارات شركت :انتهرهمدلي(.باره)دربازی؟:برومکيپس شوتك: ماجراهاي .معصومه یزداني،.129

 9789643897215شاب:: خشتي. ص.24

 صلواتي سمانهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 اجتماعي تعامل اجتماعي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 اسـت  ظهر نيست. كردن بازي براي خوبي وقت انگار اما كند. بازي دوستانش با و برود حياط به دارد دوست "شوتك"چکيده:

 بـه  دهنـد.  مي ادامه خود بازي به موضوع، این به توجه بدون دوستانش اما كنند. مي استراحت ساعت این در ها همسایه بيشتر و

 برسد؟ كردن بازي مناسب ساعت تا بماند خانه در و دهد گوش مادرش حرف به تواند مي كه دارد مهارتي چه شوتك شما نظر

 

هوایمهارتبارهدربيشتر...بيشتر...بيشترتر!:کوچولو!پيشي كوچولو: پيشي و ریحانه اهايماجر .معصومه یزداني،.130

  9789643896966شاب:: خشتي. ص.24 .1395 .ایران فني انتشارات شركت :تهرانارتباطي.

 خرامان ساراتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزي انزب رفتاري، هاي مهارت ارتباطي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 "ریحانـه " اسـت.  "ميوميـو " دانـد  مـي  كه چيزي تنها اما بزند. حرف ها آدم با خواست مي دلش خيلي "كوچولو پيشي"چکيده:

 شـما  نظـر  بـه  شویم. دوست هم با بيا است؟ چطور حالت سالم، بگوید بتواند پيشي مثال دهد؛ یاد را زدن حرف او به خواهد مي

 كند؟ پيشرفت تا كند مي صبر اصال كند؟ شرفتپي تواند مي چقدر كوچولو پيشي

 

هوایمهوارتبوارهدرتوسوت:موالموشو:کوچولو!پيشي كوچولو: پيشي و ریحانه ماجراهاي .معصومه یزداني،.131

 9789643896973شاب:: خشتي. ص.24 .1395 .ایران فني انتشارات شركت :تهرانارتباطي.

 خرامان ساراتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 ارتباطي هاي مهارت رفتاري، هاي  مهارتکليدی:کلمات

 نقاشـي  كـه  را اي پروانـه  هاي بال و بود نشسته ریحانه كه امروز هستند. خوبي هاي دوست "كوچولو پيشي" و "ریحانه"چکيده:

 گفت: ریحانه است. برده را اش كاغذي موشك "قارقاري كالغ" گفت مي او آمد. سراغش به كوچولو پيشي كرد، مي رنگ بود كرده

 و بـود  او مال موشك اما برسد. كالغ گوش به تا نبود بلند صدایش ترسيد، مي كشيد، مي خجالت پيشي اما بگير. پسش برو خب

 بخواهد. راهنمایي او از دوباره باید كند. كمك او به هم بيشتر كمي بتواند ریحانه شاید گرفت. مي پس را آن باید
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پوذیری.مسوووليتبوارهدرچوه!:منبهنگوکوچولو!پيشي كوچولو: پيشي و ریحانه ماجراهاي .صومهمع یزداني،.132

 9789643896997شاب:: خشتي. ص.24 .1395 .ایران فني انتشارات شركت :تهران

 خرامان ساراتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت پذیري، مسئوليتکليدی:کلمات

 "صبا" اسم به كوچك مهمان یك كه حاال و اند كرده پخش اتاق در را هایشان وسيله تمام "كوچولو پيشي" و "انهریح"چکيده:

 بگـذارد.  دهـانش  در را هـا  آن از چيـزي  اسـت  ممكـن  كوچولو صبا چون باشد؛ مرتب چيز همه باید بياید اتاقشان به خواهد مي

 تـا  آینـد  مـي  اتاق به صبا و ریحانه خوابد. مي سبدش در و زند نمي يزيچ به دست پيشي اما كند مي جمع را خود وسایل ریحانه

 و... بيند مي تخت زیر را پيشي هاي تيله كوچولو صبا ناگهان كنند. بازي

 

قووریشواخدار،غوولتورینترسوناك امـروز:  پندهاي دیروز هاي قصه .الهه طهراني، فدائي داریوش/ برادران، هفت.133

9786007280850شاب:: خشتي. ص.36 .1396 .علم فراي :تهرانسلطان.

  مربي كودک/مخاطب:

 شجاعت داستان،کليدی:کلمات

 «امـروز  پنـدهاي  دیـروز،  هـاي  قصـه » هـاي  كتـاب  مجموعـه  هسـتند.  نيز پندآموز كنندگي، سرگرم عين در ها، داستانچکيده:

 با مقابله» مهارت پرورش «سلطان قوري» داستان است. دهآم داستان دو حاضر كتاب در است. دربرگرفته را آموزنده هایي داستان

 دو هـر  آمـوزد.  مـي  كـودک  به را «شجاعت» مهارت «شاخدار غول ترین ترسناک» یعني دوم، داستان و دارد نظر مد را «قلدرها

ـ  سـواد  بهبود به پرلز، هاي آزمون با همگام و اند شده گرفته «نامه طوطي» كتاب هاي داستان از داستان  كمـك  مخاطـب  دنخوان

 كنند. مي

 

 .1395 .ایـران  فنـي  انتشـارات  شـركت  :تهـران  .رضواني رؤیاباش!.داشتهجرأت زندگي: هاي مهارت .شري.جي ماینرز،.134

 9789643897277شاب:: خشتي. ص.36

 آلن اليزابتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 شناسي روان داستان، نفس، اعتمادبهکليدی:کلمات

 هـاي  كتـاب  مجموعـه  از كتـاب،  ایـن  گذارد. مي اثر نيز فرد شخصيتي هاي ویژگي دیگر گيري شكل روي داشتن جرئت:چکيده

 اي نمونه و  خالصه كتاب، متن در باشد. داشته شهامت و نفس به اعتماد چگونه بياموزد كودک به كوشد مي ،«زندگي هاي مهارت»

 در كنند. راهنمایي و تقویت نفس  به اعتماد داشتن در را مخاطب تا اند آمده كنند مي كمك شهامت تقویت به كه هایي مهارت از

 كتاب خواندن حين در تا است شده  گفته ترها بزرگ به كتاب در شده مطرح نظرات تقویت براي هایي راه كتاب پایاني هاي صفحه

 كنند. همراهي را خود كودكان
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شوواب:: خشــتي. ص.16 .1396 .نوشــته :اصــفهان .اميرخــاني آمنــهيووا.کاملتولوودجشوون كامليــا: .الــين دوپتينــي،.135

9786003860780 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 شخصيت رشد جسمي، رشدکليدی:کلمات

 ابخـو  از وقتـي  كامليـا  امـا  شود. تر بزرگ سال یك است قرار او پدرش، و مادر گفتة بر بنا و است "كامليا" تولد امروزچکيده:

 شـلوارش  و هسـتند  اش اندازه هنوز هم هایش كفش حتي بيند. نمي ظاهرش در تغييري هيچ رود مي آینه جلوي و شود مي بيدار

 خـودش  كـه  اند دیده را تغييراتي كامليا در ها آن زنند؟شاید مي حرف چيزي چه از پدر و مادر پس است. نشده كوتاه برایش هم

 مثال... است؛ نشده متوجه

 

 فني انتشارات شركت :تهران .آبادي وطن ساراخشم.فرونشاندنبارهدرکني؟:ميدعواچرا تازه: نگاهي .پت وماس،ت.136

 9789643897383شاب:: خشتي. ص.24 .1395 .ایران

  هاركر لسليتصویرگر:

  والدین مربي/ كودک/مخاطب:

 خشم كنترل رفتاري، هاي  مهارت جنگ، ادبياتکليدی:کلمات

 قالـب  در حاضـر  كتـاب  بياموزنـد.  بایـد  كودكـان  كـه  است هایي مهارت از یكي ها اختالف آميز مسالمت حل یادگرفتنه:چکيد

 سـپس  و عواقـب  اتفاقـاتي،  چنـين  از واقعي هایي نمونه بيان با و پردازد مي كشمكش و دعوا جنگ، موضوع به كودكانه داستاني

 شـده  داده آمـوزش  ترهـا  بزرگ به آن مطالب از استفاده چگونگي نيز كتاب خرآ صفحة در آموزد. مي مخاطب به را ها آن حل راه

 كنند. تشریح بهتر ها بچه براي را كتاب موضوع بتوانند معلمان یا والدین تا است

 

مهوارتحنواخوانم كودكـان:  بـراي  منشي هاي توانمندي و ها فضيلت ، باشيم بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.137

 9789641702429شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.خوببيایيدوزشي:آم

  باتارچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت آموزشي، هاي مهارت مهرباني،کليدی:کلمات

 تـالش  آن جبـران  بـراي  و شـود  مـي  خود بد ویژگي متوجه است بداخالق خرس یك كه "حنا خانم" داستان، این درچکيده:

 ارتباط در گرایانه حمایت رفتارهاي و همدلي مفهوم و كند مي كمك كودكان در مهرورزي مهارت تقویت به مجوعه این كند. مي

 دهد. مي یاد آنان به را دیگران با

 

 ص.34 .1396 .رشـد  آرمـان  فرهنگي مؤسسه :تهران .خرازیان محمدجوادداوری.پيشکجاست؟:خانه .كارما ویلسون،.138

9786008693925شاب:: خشتي.

  مربي كودک/مخاطب:

 حيوانات هاي داستان داستان،کليدی:کلمات

 و سـاده  داسـتاني  بيان با است كوشيده نویسنده كتاب، این در هاست. مهارت آموختن هاي راه از یكي   داستان خواندنچکيده:

 او شـد.  دور خانـه  از و نگرفت جدي را مادر هاي سفارش كه كند تعریف را پنگوئني بچه شدن گم قصة روزمره، زندگي با مرتبط

 كرد. پيدا را مادرش و پدر تا كشيد زیادي هاي سختي
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ابریشومکورمداستان كودكان: براي منشي هاي توانمندي و ها فضيلت باشيم، بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.139

 خشـتي.  ص.12 .1396 .ابوعطـا  :تهـران  .خـداداد  شـيال باشويم.داشتهاعتمادمادرمانوپدربهبيایيدآموزشي:تمهار

 9789641702597شاب::

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 حـرف  توانـد  نمـي  ابـري  است. غمگين نيست زیبا مادرش و پدر مثل اینكه از و است كوچك ابریشم كرم یك "ابري"چکيده:

 نياز والدینش حرف پذیرش و درک براي مهارتي چه به او كند. قبول شود، مي زیبا آنان مانند روزي هم او اینكه مورد در را آنان

 دارد؟

 

شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  پـه لو :تهـران  .نـژاد  شعبان افسانهمن.قلبدر هستم: من این .جو ویتك،.140

9786009686131 

 راسي كریستينتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 احساساتکليدی:کلمات

 مثـل  روزهـا  بعضـي  شود، مي سنگين فيل یك مثل روزها بعضي شود، مي پنهان و كشد مي خجالت قلبم ها وقت بعضيچکيده:

 انگـار  و قلـبم  زند مي فریاد دیگر روزهاي بعضي و است شده حال سر و شاد دوباره رانگا كند، مي رشد و شود مي بزرگ گياه یك

 چـه  قلبـت  لحظـه  همـين  در داني مي بگو. قلبت جورواجور هاي حس از نمان. ساكت هم تو شود. منفجر عصبانيت از خواهد مي

 دارد؟ احساسي

 

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .جمـال  :قـم ترنود.شنگقتو...هایدرخت خدا: هاي نقاشي .رضا غالم ابهري، حيدري.141

9789642023172 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 زیست محيط نقاشي، آفرینش،کليدی:کلمات

 محمـدي  گـل  و هویج درخت، فرنگي، گوجه یاس، گل مثل خدا هاي آفریده از بعضي با توانند مي كودكان كتاب این درچکيده:

 مقایسـه  هسـتند  واقعيـت  در كـه  آنچـه  بـا  را هـا  آفریـده  از خود هاي نقاشي داستان، اصلي شخصيت قسمت، هر در شوند. آشنا

 را هـوا  ها درخت گرفت، گالب شود مي محمدي گل از شود؛ مي اشاره نيز ها آن كاربردهاي از برخي به ها مقایسه این در كند. مي

 سازند. مي وخوشب را حياط و كوچه یاس هاي گل و كنند مي تميز
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شواب:: خشـتي.  ص.60 .1395 .نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون :تهرانقصه.دهعدد،ده .الناز پورسيستاني،.142

9786000104931 

 پورسيستاني النازتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 مصور هاي داستان یادگيري، و آموزشکليدی:کلمات

 به صفحه هر شوند. مي داده آموزش كودكان به تصویري داستان قالب در و مستقيم غير صورت هب اعداد كتاب، این درچکيده:

 عـدد  كـه  شوند مواجه تصویري با كدام هر در و بزنند ورق را آن مختلف جهات از بتوانند كودكان كه است شده طراحي شكلي

 اي صـفحه  در یـا  اسـت  شـده  كشـيده  تمساح شكم در اردک دو دو، عدد آموزش براي مثال دارد؛ خود در شكلي به را نظر مورد

 سـادگي  عـين  در امـا  اسـت  شـده  انجـام  محدود رنگ چند یا یك با حيوان نوع هر آميزي رنگ هستند. آب در تمساح دو دیگر

 دهد. مي آموزش را ده عدد تا فقط كتاب این دارد. جذابيت

 

 كـارگر  عطيهها.مسووليتوحقوقازآگاهيمهارتری:سوادوچرخه برنشتاین: هاي خرس .جان و استن برنشتاین،.143

9786008693864شاب:: خشتي. ص.64 .1396 .رشد آرمان فرهنگي مؤسسه :تهران .آبادي دولت

  مربي كودک/مخاطب:

 اجتماعي هاي مهارت داستان،کليدی:کلمات

 و سـاده  داسـتاني  بيـان  با است كوشيده نویسنده كتاب این در هاست. مهارت آموختن هاي راه از یكي   داستان خواندنچکيده:

 اصول و سواري دوچرخه دارد سعي پدري داستان، این در بياموزد. كودک به را مهارتي طنزآميز، والبته روزمره، زندگي با مرتبط

 كند. گوشزد كودكش به را آن

 

ــري. ص.80 .1395 .برهــان مدرســه فرهنگــي مؤسســه :تهــراندبسووتان.پوويشرایانووه .همــا ملــك،.144 شوواب:: وزی

9789640812945

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش رایانه، علمکليدی:کلمات

 در نكـاتي  سـپس  انـد.  شـده  معرفـي  كـيس  و ماوس كليد، صفحه مثل رایانه دهندة تشكيل اجزاي ابتدا كتاب این درچکيده:

 بـا  كودكـان  بعـد،  مراحـل  در شـود.  مي داده نشان كودكان به آن پشت در نشستن چگونگي و رایانه از صحيح استفادة خصوص

 انجـام  تمرینـاتي  آن، ابزارهـاي  و نقاشـي  برنامـة  با و گيرند فرامي رایانه در را ها بازي اجراي شيوة شوند، مي آشنا ویندوز محيط

 در هـا  آن از بعضـي  انجام و شده خواسته موارد كردن پيدا آميزي، رنگ مثل هایي فعاليت رایانه، معرفي از بخش هر در دهند. مي

 شود. مي داده آموزش مرحله به مرحله و رنگي تصاویر با موضوع، هر همچنين دارد. وجود نيز رایانه
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 ص.48 .1396 .خرد منظومه :تهران .پورآذر راحله ولياني، اللهانداز.راهکاریرایانه كوچك: شهروندان .سيلوي ژیرارده،.145

9786006475585شاب:: وزیري.

  مربي كودک/مخاطب:

 تخيلي هاي داستان رایانه، علم اجتماعي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 شـهروندان » مجموعـة  در بياموزنـد.  را هـا  آن كودكـان  اسـت  الزم كه هستند هایي قابليت جمله از زندگي هاي مهارتچکيده:

 شامل مجموعه این از جلد دومين شود. مي داده آموزش كودكان به تصویر، و قصه قالب در خوب، شهروند هاي مهارت «كوچك

 و خـوب  امكانـات  و كند، مي استفاده درستي به رایانه از مؤثر شهروند كه كند مي بيان غيرمستقيم طور به كه است هایي داستان

 ایـن  در اینترنـت  در تبليغـات  و خریـد  اي، رایانـه  هـاي  بازي قوانين مثل مفاهيمي شناسد. مي را اینترنتي فضاي منفي تبليغات

 هـر  كـه  را هـایي  فعاليـت  ،«ترهـا  بزرگ براي» و «ترها كوچك براي» هاي بخش داستان، هر پایاني قسمت در اند. آمده ها داستان

 دهند. مي توضيح ها آن به دهند، انجام باید دسته

 

شوواب:: كوچــك. خشــتي ص.12 .1396 .ناریــا :تهــران .یوســفي مليحــههووا.رنووگ آمــوزش: و اســتنلي .ویليــام بــي،.146

9786007620496

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش رنگ،کليدی:کلمات

 یـك  او اسـت.  قرمز استنلي كنند.ماشين آشنا ها رنگ با را شما خواهند مي "كوچولو موسو" و "استنلي" كتاب این درچکيده:

 چـه  دیگـر  اسـتنلي  كنـد.  مـي  تـر  راحت استنلي براي را فتنگر ماهي آبي، موتوري قایق یك همچنين دارد. هم سبز هواپيماي

 هستند؟ رنگي چه وسایل این دارد؟ اي نقليه وسایل

 

 شـركت  :تهران .اسكویي مقيمي الدنمندی.جرأتبارهدربازی:زمينئيسر زندگي: هاي مهارت .فيليس نيلور، رنلدز.147

 9789643897321شاب:: خشتي. ص.32 .1395 .ایران فني انتشارات

  مالون النگنر نوالتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 شناسي روان رفتاري، هاي  مهارت داستان،کليدی:کلمات

 بـا  مواجهـه  در كـه  آمـوزد  مي كودک كتاب، این در كنند. كار چه زندگي مشكالت با رویارویي در بياموزند باید ها بچهچکيده:

 ایـن  اسـم  بگـذرد.  خـود  حـق  از نـه  و شـود  متوسل مثل به مقابله به نه كه كند رفتار اي گونه  به وساالنش سن هم هاي زورگویي

 عنـوان  داشـتن  جرئت فرضي و موردي راهكارهاي و است شده مطرح كودكانه داستاني در موضوع این است. مندي جرئت مهارت

 است.  داده كودكانه مشكلي براي زیركانه حلي راه نویسنده واقع، در   اند. شده

 

 .1396 .خـرد  منظومـه  :تهران .پورآذر راحله ولياني، اللهشهروندی.حقوقبادزنده كوچك: شهروندان .سيلوي ژیرارده،.148

9786006475592شاب:: وزیري. ص.48

  مربي كودک/مخاطب:

  اجتماعي هاي مهارت مدني، حقوق زیست، محيطکليدی:کلمات

 شـهروندان » مجموعـة  در بياموزنـد.  را هـا  آن كودكـان  اسـت  الزم كه هستند هایي قابليت جمله از زندگي هاي مهارتچکيده:

 شامل مجموعه این از جلد دومين شود. مي داده آموزش كودكان به تصویر، و قصه قالب در خوب، شهروند هاي مهارت «كوچك

 او بـه  را زیست محيط از هدارينگ و كند مي معرفي كودک به را خوب شهروند حقوق غيرمستقيم طور به كه است هایي داستان

 داسـتان،  هـر  پایـاني  قسـمت  در انـد.  آمـده  هـا  داسـتان  ایـن  در دادن رأي و بازیافـت  پذیري، مسئوليت مثل مفاهيمي آموزد. مي

 دهد. مي توضيح ها آن به دهند، انجام باید دسته هر كه را هایي فعاليت ،«ترها بزرگ براي» و «ترها كوچك براي» هاي بخش
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شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .جمـال  :قـم ترنود.تو...قشنگهایستاره خـدا:  هاي نقاشي .رضا غالم ابهري، حيدري.149

9789642023189 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  نقاشي طبيعي، منابع آفرینش،کليدی:کلمات

 صـفحات  شـود.  مـي  آشـنا  مـاه  و سـتاره  كمـان،  نگـين ر ابـر،  خورشيد، مثل طبيعي هاي پدیده با كودک كتاب، این درچکيده:

 بيافریند. آن مانند هایي نقاشي نيز خود و ببيند راحتي به را شده نقاشي تصاویر تا كنند مي كمك او به كتاب، شطرنجي

 

 .كوچـك  خشـتي  ص.16 .1396 .تـو  لوپـه  :تهـران  .نـژاد  شـعبان  افسانهکوچولو.نينيسالم هستم: من این .جو ویتك،.150

 9786009686148شاب::

 راسي كریستينتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  تولدکليدی:کلمات

 آواز نـي  نـي  بـراي  اسـت؛  شـده  شلوغ سرش شود،حسابي تر بزرگ خواهر خواهد مي كه فهميده وقتي از كوچك دخترچکيده:

 دیگـر  دختـرک  كنـد.  مـي  فكـر  او به روز هر و گوید مي او آمدن دنيا به از بعد براي هایش برنامه از زند، مي حرف او با خواند، مي

 آید؟ مي كي ني ني پس بماند. منتظر ندارد دوست

 

 فـراي  :تهـران زنبورهوا.وموریجنگل،جدیدسلطان امـروز:  پندهاي دیروز هاي قصه .مينو شریعتي، عذرا/ جوزداني،.151

9786007280829شاب:: خشتي. ص.36 .1396 .علم

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت تفكر، خواندن،کليدی:کلمات

 «امـروز  پنـدهاي  دیـروز،  هـاي  قصـه » هـاي  كتـاب  مجموعـه  هسـتند.  نيز پندآموز كنندگي، سرگرم عين در ها، داستانچکيده:

 مهـارت  پـرورش  «جنگل جدید سلطان» داستان است. آمده داستان دو حاضر كتاب در است. دربرگرفته را آموزنده هایي داستان

 كتـاب  هـاي  داستان از داستان دو هر آموزد. مي كودک به را تنبلي با مقابله مهارت دوم داستان دارد. نظر مد را «منطقي تفكر»

 كنند. مي كمك مخاطب خواندن سواد بهبود به پرلز، هاي آزمون با همگام و اند شده گرفته «سندبادنامه»

 

مهارتشکموسنجاب كودكان: براي منشي هاي توانمندي و ها فضيلت ، باشيم یيد...بيا هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.152

 9789641702504شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.داشتهصداقتبيایيدآموزشي:

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 صداقت رفتاري، هاي تمهار آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 دروغ مـادرش  بـه  اسـت  داده انجـام  كـه  اشـتباهي  كـار  توجيه براي او است. داستان شكموي سنجاب اسم "فسقلي"چکيده:

 دارد؟ نياز مهارتي چه به نگوید دروغ دیگر اینكه براي او شود؟ مي كارش بدي متوجه فسقلي آیا گوید. مي
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درخشوانسونگ كودكـان:  بـراي  منشـي  هـاي  توانمنـدي  و ها فضيلت باشيم، يایيد...ب هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.153

 9789641702511شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.دارامانتبيایيدآموزشي:مهارت

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 كنـد.  مـي  یـادآوري  را دیگـران  حقـوق  از حفاظـت  اهميـت  كودكـان  به خود، امانتداري با "دراز دم" مجموعه، این درچکيده:

 اصـول  و بسـپارند  فرزندانشـان  بـه  را وسـایلي  بایـد  والـدین  است؛ شده ذكر كتاب پایان در مهارت این تقویت براي راهكارهایي

 دهند. پاداش آنان به كار، دادن انجان درست صورت در و وزندبيام آنان به را نگهداري صحيح

 

مهارتشجاعتسوپ كودكان: براي منشي هاي توانمندي و ها فضيلت ، باشيم بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.154

 9789641702412شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.أتجربابيایيدآموزشي:

  باتارچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 شجاعت رفتاري، هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 دفـاع  خـود  حقوق از صحيح، هاي راه با و بگذارند كنار را خود هاي ترس باید كه گيرند مي یاد كودكان داستان، این درچکيده:

 و كـافي  دالیـل  بـا  را مشـكلي  هر و نيست پرخاشگري به نياز حقشان از دفاع و نظرات بيان يبرا كه آموزند مي همچنين كنند.

 كرد. حل توان مي منطقي

 

شواب:: خشـتي.  ص.26 .1396 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كانون :تهرانها.حر وهاشکل .علي خدایي،.155

9786000103613

  مربي كودک/مخاطب:

 هنر يت،خالقکليدی:کلمات

 یك اول نگاه در كه است نقاشي چندین شامل حاضر كتاب دارد. بسيار سهم كودكان تخيل و خالقيت پرورش در هنرچکيده:

 لحـا   از البتـه  كـه  خـورد  مـي  چشم به دیگر تصویري صفحه، هر تاشدة قسمت بازكردن از بعد یعني دوم، نگاه در و دارند معنا

 كوشيده نویسنده است. شده درج تصویر با متناسب اي جمله نيز نقاشي صفحة هر روي روبه .دارد ارتباط اول تصویر با مفهومي

 دهد. پرورش را مخاطب خالقيت نيروي طریق این از است

 

شوواب:: كوچـك.  خشــتي ص.12 .1396 .ناریـا  :تهـران  .یوســفي مليحـه هووا.شوکل آمـوزش:  و اســتنلي .ویليـام  بـي، .156

9786007620489

  مربي كودک/مخاطب:

 ریاضي آموزش هندسه،کليدی:کلمات

 موسـو  و اسـتنلي  اسـت.  مسـتطيل  شكل به ها آن چمدان بروند. تعطيالت به خواهند مي "كوچولو موسو" و "استنلي"چکيده:

 در دوسـت  دو ایـن  بـا  اسـت.  مثلـث  شكل به و دارد ضلع سه ها آن چادر كنند. مي برپا چادري رسند مي مقصد به وقتي كوچولو

 شوید. آشنا نيز دیگري اشكال با و باشيد همراه التشانتعطي
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 .1396 .خـرد  منظومـه  :تهـران  .پـورآذر  راحلـه  وليـاني،  اللهدارید.دعوتهمشما كوچك: شهروندان .سيلوي ژیرارده،.157

9786006475578شاب:: وزیري. ص.48

  مربي كودک/مخاطب:

 سالمتي خيلي،ت هاي داستان اجتماعي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 شـهروندان » مجموعـة  در بياموزنـد.  را هـا  آن كودكـان  اسـت  الزم كه هستند هایي قابليت جمله از زندگي هاي مهارتچکيده:

 ،«داریـد  دعـوت  هـم  شما» كتاب شود. مي داده آموزش كودكان به تصویر، و قصه قالب در خوب، شهروند هاي مهارت «كوچك

 كـودک  بـه  را خـوب  شـهروند  مثبـت  هـاي  ویژگـي  غيرمستقيم طور به كه است هایي استاند شامل مجموعه، این از جلد اولين

 هـر  پایـاني  قسـمت  در انـد.  آمـده  هـا  داسـتان  ایـن  در برابري و دندان پوسيدگي شدن، بستري مثل مفاهيمي كنند. مي معرفي

 توضـيح  هـا  آن بـه  دهنـد،  انجـام  باید دسته هر كه را هایي فعاليت ،«ترها بزرگ براي» و «ترها كوچك براي» هاي بخش داستان،

 دهد. مي

 

مواخانوهموا،شوهر كودكـان:  بـراي  منشي هاي توانمندي و ها فضيلت باشيم، بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.158

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .ابوعطـا  :تهـران  .خـداداد  شـيال باشويم.شوهرمانمواظوببيایيودآموزشوي:مهارت

9789641702528 

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 زیست محيط رفتاري، هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 و دارنـد  نگه تميز را زیست محيط باید چگونه كه آموزند مي كودكان كتاب، پایان راهكارهاي كمك با مجموعه، این درچکيده:

 شوند. مي گاهآ آن ساختن آلوده خطرات از همچنين

 

کنيم،بوازیفکور .شـعباني  سمانه، الهه/ هنروران، مشتاقي علي/ صنوبري، عليپور راضيه/ عباسپور، علي/ صحي، شریفي.159

ــهدشوونيداری.ودیووداریادراكهووایمهووارتتقویووتکنوويم: ــات :مش ــي. ص.112 .1396 .مناج شوواب:: رقع

9786008682530

  مربي كودک/مخاطب:

 حواس تمركز دبستاني، پيش آموزش رین،تمکليدی:کلمات

 باعـث  هستند، نيز یادگيري مهم ابزار دو البته كه شنيدن، و دیدن در كودكان بد هاي عادت گاهي كتاب، تعریف بر بناچکيده:

 كـه  كـاري  روي و هسـتند  جـوش  و جنـب  حـال  در اغلب كودكان از بعضي شود. مي كالس در آنان یادگيري و دقت شدن كم

 ها تمرین این در است. شده طراحي سرود و قصه پازل، نقاشي، قالب در هنري هایي تمرین كتاب، این در ندارند. تمركز كنند مي

 جدیـد  مفـاهيم  یـادگيري  براي را اش ذهني آمادگي كودک تا دارد وجود تمركز و دقت نيازهاي پيش و یادگيري اساسي مفاهيم

 هـا  تفـاوت  و ها شباهت كردن پيدا و مارپيچ راه كردن پيدا یابي، قرینه ها، چين نقطه نكرد كامل به توان مي ها تمرین از ببرد. باال

 كرد. اشاره
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 فنـي  انتشـارات  شركت :تهرانها.زیستگاهدربوميمردمزندگي:5شمارهقایق زیست: محيط حف، .اعظم مهدوي،.160

9789643897208شاب:: وزیري. ص.24 .1395 .ایران

  ربيم كودک/مخاطب:

 شناسي بوم داستان، زیست، محيطکليدی:کلمات

 از كوشـد،  مـي  موضـوع  ایـن  بـه  توجـه  بـا  حاضـر  كتاب دارد. بسياري اهميت كودكان به زیست محيط حف، آموزشچکيده:

 و شـدن  خشـك  دربـارة  خـاص  طـور  بـه  و آن از نگهبـاني  یا تخریب در ما نقش از كند، مي تهدید را زیست محيط كه خطرهایي

 آشـنا  دریاچـه  شـدن  خشـك  اصـلي  هاي علت از یكي با داستان حين در ها بچه بگوید. سخن رودها و ها تاالب ها، دریاچه يآب كم

 است. مشكل این بروز عوامل از یكي زیستي محيط مالحظات بدون توسعه كه شوند مي متوجه و شوند مي

 

مهوارتآشوتيوقهور كودكان: براي منشي هاي توانمندي و ها فضيلت باشيم، بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.161

 9789641702610شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.پذیرانتقادبيایيدآموزشي:

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 انتقاد و اشتباهات پذیرش مهارت تقویت شود. مي اشتباه مرتكب بارها دیگران با رفتار در انساني هر روزمره، زندگي درچکيده:

 كنـد.  جلـوگيري  طـوالني  قهرهـاي  از همچنـين  و باشـد  داشـته  دوستانش با بهتري روابط كه كند مي كمك فرد هر به پذیري

 باشند. منطقي و صبور شخصيتي داراي آینده در وانندت مي كودكي دوران از مهارت این یادگيري با كودكان

 

 فنـي  انتشـارات  شـركت  :تهران .اسكویي مقيمي الدنراستگویي.بارهدرواقعي!:قول زندگي: هاي مهارت .وانيتا  بریور،.162

 9789643896690شاب:: خشتي. ص.24 .1395 .ایران

 پيلو كريتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 گویي دروغ رفتاري، هاي مهارتی:کليدکلمات

 امـا  كند. مي اشتباهي كار كه وقتي حتي بگوید، راست باید هميشه كه داند مي او است. خوبي خيلي دختر "مَدیسون"چکيده:

 نگویـد  مـادرش  بـه  را واقعيـت  تـا  كنـد  مي احساس و ندارد خوبي حال او شود. مي گفتنش دروغ باعث كننده ناراحت اتفاق یك

 مَدیسـون  بـا  توانيد مي موضوع این فهميدن براي چه؟ كند تنبيه را او واقعيت شنيدن از بعد مادرش اگر شود. نمي بخو حالش

 شوید. همراه

 

شوواب:: خشــتي. ص.16 .1396 .نوشــته :اصــفهان .اميرخــاني آمنــهکامليووا.اشووتباهکووار كامليــا: .الــين دوپتينــي،.163

9786003860506 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/اطب:مخ

 داستان كودكان،کليدی:کلمات

 درسـت  مهماناني براي را آن پدر چون بزند؛ دست آن به ندارد اجازه "كامليا" اما است یخچال در خوشمزه كيك یكچکيده:

 از كمـي  تا دبر مي كيك طرف به را انگشتش كند؟ صبر تواند مي چقدر كامليا مگر اما آیند. مي ها آن خانة به شب كه است كرده

 بـزرگ  سـوراخ  یـك  ناگهان كه بخورد را آن از دیگر كمي فقط خواهد مي است. خوشمزه خيلي انگار بچشد. را آن صورتي خامة

 و... شود مي ایجاد كيك روي
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شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخاني آمنهکند.ميسواریاسبکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.164

9786003860575 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  ها سرگرمي ورزش، داستان،کليدی:کلمات

 و بـامزه  اسـب  یـك  او بـرود.  سـواري  اسـب  بـه  مادرش و پدر همراه "كامليا" است قرار است. انگيزي هيجان روز امروزچکيده:

 خواهد كمك كامليا به نيز كند مي آماده را ها اسب كه "پاسكال" خانم كند. مي انتخاب سواري براي را "پيتچون" نام به مهربان

 است... بلندتر و تر بزرگ كرد، مي فكر كامليا كه چيزي آن از مهربان اسب انگار اما آورند مي كامليا پيش را پيتچون كرد.

 

شواب:: خشـتي.  ص.16 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخـاني  آمنـه کنود.مويآشپزیکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.165

9786003860858 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت فرزندان، و اوليا رفتار آشپزي،کليدی:کلمات

 درسـت  اسـت  قـرار  چيـزي  چـه  حاال بدهد. یاد را كار این او به بود داده قول پدرش كند. آشپزي خواهد مي "كامليا"چکيده:

 دو هـر  حـاال  دهـد.  مي نشان پدر به را مثلث و آورد مي را آشپزي كتاب كامليا است. هندسي شكل یك كه این ماا مثلث! كنند؟

 كـار  هنوز او اما دهد. انجام خودش را آشپزي مراحل بيشتر دارد دوست كامليا هستند. "مثلثي ساندویچ" كردن درست مشغول

 و كنـد  گـوش  پـدر  حـرف  بـه  بيشتر باید حاال شود. مي هم همينطور و ببرد را دستش است ممكن نيست. بلد را چاقو با كردن

 دهد. انجام او كمك با را كارها

 

شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخـاني  آمنهرود.ميوحشباغبهکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.166

9786003860773 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 حيوانات وحش، حياتکليدی:کلمات

 كانگوروهـا،  مثـل  مختلفـي  حيوانـات  آنجـا  در بروند. وحش باغ به گيرند مي تصميم "مارتين" و "كامليا" و بابا و مامانچکيده:

 لمس نيز را ها آن از بعضي و دیدند را دیگري انواع و شيرها گورخرها، دریایي، شيرهاي ها، پليكان ها، طوطي گيبون، هاي ميمون

 راسـتي  ببـرد.  لـذت  حيوانـات  دیـدن  از تـا  بـود  آمده وحش باغ به ها آن با هم كامليا داشتني دوست عروسك ، "خرسي"كردند.

 باشند؟ خورده را او شيرها نكند است؟ شده گم یعني كجاست؟ خرسي
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شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصفهان .اميرخاني آمنهرود.ميبيمارستانبهکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.167

9786003860544 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 ترس كودكان، هاي بيماريکليدی:کلمات

 جـا  آن در را مـدت  این باید چطور داند نمي شود. بستري بيمارستان در روزي چند باید و نيست خوب حالش "كامليا"چکيده:

 از كامليـا  كه وقتي صبح است. غمگين كامليا هم باز اما كنند مي بهتر كمي را او حال و هستند كنارش مامان و خرسي بگذراند.

 خوانـدن  آواز خواننـد.  مي آواز دارند نفر چند انگار رسد. مي گوش به بيمارستان راهروي از عجيبي صداهاي شود مي بيدار خواب

 است؟ خبر هچ داند مي كسي نيست؟ عجيب كمي بلند صداي با هم آن بيمارستان، در

 

شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخـاني  آمنهرود.ميتعطيالتبهکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.168

9786003860711 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 داستان كودكان،کليدی:کلمات

 كـه  بروند قشنگ جایي به تعطيالت براي خواهند مي اش خانواده و "كامليا" گذرانيد؟ مي كجا را خود تعطيالت معموالچکيده:

 پيدا ها درخت پشت از زیبا رودخانة یك افتند. مي راه به و كنند مي آماده را خود كالسكة نيست. دور ها آن خانة از هم زیاد اتفاقا

 كنيم؟ پا بر را نيك پيك آب كنار جا، همين نيست بهتر شود. مي

 

 ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخاني آمنهرود.ميبزرگمامانوبابابزرگخانهبهکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.169

 9786003860797شاب:: خشتي.

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  كودكان سرگرمي و بازي خانواده، هاي داستانکليدی:کلمات

 بـه  پـدر  با و بندد مي را چمدانش و ساک خوشحالي با برود. مادربزرگش و پدربزرگ خانة به امروز خواهد مي "كامليا"چکيده:

 آلبـوم  یـك  مـثال  كـرد؛  خواهـد  پيدا باارزشي چيزهاي جا آن در داند مي و دارد دوست را مادربزرگ خانة انباري او افتند. مي راه

 آن در نيـز  كـردن  بـازي  فوتبال حال در مادربزرگ نوجواني هاي عكس همچنين است. سفيد و سياه هاي عكس از پر كه قدیمي

 باال ها درخت از هم امروز شود مي مادربزرگ؟ است. رفته مي باال هم ها درخت از حتي سن آن در گوید مي مادربزرگ دارد. وجود

 برویم؟
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شواب:: خشـتي.  ص.16 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخـاني  آمنـه رود.مويمدرسهبهکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.170

9786003860391 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  كودكان مدرسه، در رفتارکليدی:کلمات

 بـه  كـه  نيسـت  بـار  اولـين  او كنـد.  مي آماده را وسایلش شوق با "كامليا" و رسد مي مدرسه شروع زمان دیگر روز چندچکيده:

 اما بياید. مدرسه همان به است قرار هم "مارتين" كامليا، پسرخالة است. شده گتن دوستانش تمام براي دلش و رود مي مدرسه

 اول روز باشـد.  داشـته  را اش پسـرخاله  هواي است داده قول كامليا ترسد. مي كمي هنوز و است نرفته مدرسه حال به تا مارتين

 و... است

 

شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .انياميرخـ  آمنـه کنود.ميحسودیکامليا كامليـا:  .الين دوپتيني،.171

9786003860834 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 فرزندان و اوليا رفتار فرزندان، حسادت،کليدی:کلمات

 فمعطـو  او بـه  فقـط  پدر و مادر توجه تمام و رسيده افتادنش راه زمان روزها همين "كامليا" كوچك برادر "ماكسيم"چکيده:

 بایـد  چطـور  او بگيـرد.  اش گریـه  هـا  آن تـوجهي  بـي  از است ممكن لحظه هر و نيست راضي وضع این از اصال كامليا است. شده

 باشد. كردن صحبت براي مناسبي زمان بروند گردش به نفري چهار خواهند مي كه زماني امروز شاید بگوید؟ را اش ناراحتي

 

شاب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشته :اصفهان .اميرخاني آمنهشود.ميتربزرگواهرخکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.172

9786003860599 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 فرزندان و اوليا رفتار خانواده،کليدی:کلمات

 تـر  بزرگ خواهر كامليا اتفاق، این اب و برسد راه از است قرار روزها همين او است. خود تر كوچك برادر منتظر "كامليا"چکيده:

 او مالقـات  بـه  را كامليا پدر، و آید مي دنيا به ني ني باالخره نه. یا باشد خوبي بزرگ خواهر تواند مي كه داند نمي هنوز او شود. مي

 دنيـا  تـر  بزرگ خواهر بهترین دارد دوست كه كند مي احساس لحظه همان و گيرد مي آغوش در را برادرش كامليا برد. مي مادر و

 باشد. كوچك ني ني این براي

 

 خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخاني آمنهکند.نگاهتلویزیونخواهدميکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.173

 9786003860810شاب::

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  ها سرگرمي كودكان، مدیریت،کليدی:کلمات

 بينـد.  مـي  را آن هـاي  برنامه ها ساعت و كند مي روشن را تلویزیون كاري هر از قبل شدن، بيدار از بعد روز هر "كامليا"ده:چکي

 همـان  سـنج.  زمـان  یـك  خریـدن  كننـد.  مي پيدا چاره راه یك اند، شده عصباني او رفتار دست از حسابي دیگر كه پدرش و مادر

 چـه  وسـيله  ایـن  امـا  كند. مي استفاده آن از فِر توي پختن حال در هاي شيریني دننكر فراموش براي هم مادربزرگ كه چيزي

 ببيند؟ تلویزیون كمتر تا بكند كامليا به تواند مي كمكي
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شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخـاني  آمنهها.مرغتخمیافتنوکامليا كامليا: .الين دوپتيني،.174

9786003860681 

 دلو نانسيرگر:تصوی

  مربي كودک/مخاطب:

 رسوم و آداب كودكان، سرگرمي و بازيکليدی:کلمات

 و برونـد  بـاغ  بـه  خواهنـد  مي ها بچه اند. شده جمع پدربزرگ و مادربزرگ خانة در فاميل اعضاي همة و است عيد امروزچکيده:

 رسد مي گوش به باغ اطراف از ها بچه صداي كم كم كنند. اپيد است، شده قایم ها علف و ها گل ميان كه را شكالتي هاي مرغ تخم

 شكالتي مرغ تخم یك به ناگهان است مشغول گشتن به كه همانطور "كامليا" دهند. مي خبر مرغ تخم كردن پيدا از كدام هر كه

 بيایـد؟  بيرون هجوج شكالتي مرغ تخم از شود مي كند.مگر مي جيك جيك بلند صداي با آن كنار جوجه یك كه رسد مي شكسته

 بگوید. پدربزرگ به را اتفاق این تر سریع چه هر باید

 

وطبيعوتکشوف،واژگاندامنهگسترشبرایکتابيمن:تمرینکتاب سـوري:  مونته روش به آموزش .او هرمان،.175

9786002123053شاب:: رحلي. ص.192 .1396 .دیبایه :تهران .شریفي فریباجهان.

  يمرب كودک/مخاطب:

 حيوانات گردي، طبيعت شناسي، هوا و آبکليدی:کلمات

 بـه  را گونـاگون  علـوم  شـناخت  و كشف و دهد مي جهان دربارة نگر كلي دیدي كودک به سوري، مونته روش به آموزشچکيده:

 بهتـر  را خـود  اطـراف  جهان ها آن كمك به كودک تا دارد وجود كتاب این در تمریناتي سازد. مي ممكن او براي مند نظام روشي

 توانـد  مـي  كودک بخش هر در هستند. كتاب این هاي سرفصل از زمان و جانوران شناسي، گياه جغرافيا، مثل موضوعاتي بشناسد.

 كند. درک تر عميق را نظر مورد موضوعات مختلف، موارد نوشتن و چسباندن كردن، رنگ بریدن، با

 

 بياضـي.  ص.32 .1395 .تحـول  خانـه  :تهران .شرزئي حميدهلي.ليهایکلوچه موفق: كودكان عادت هفت .شون كاوي،.176

9789648230444شاب::

  مربي كودک/مخاطب:

 شنيدن كودک، شناسي روان كودک، داستان رفتاري، هاي مهارتکليدی:کلمات

 هفـت  از عـادت  ين)پنجمـ  «كـردن  گـوش » موضوع به كتاب این دارد. درپي خوبي نتایج اما برد، مي زمان كردن گوشچکيده:

 را كـار  یك انجام روش باید ابتدا كه شود مي متوجه ماجرا اصلي شخصيت داستان، این در دارد. اختصاص موفق( كودكان عادت

 دهد. انجام عالي را آن بتواند تا بگيرد یاد

 

 بياضـي.  ص.32 .1395 .تحول خانه :تهران .شرزئي حميدهپدربزرگش.وکوبي موفق: كودكان عادت هفت .شون كاوي،.177

9789648230468شاب::

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت منفي، و مثبت هاي عادتکليدی:کلمات

 از عـادت  )هفتمين «قوا تجدید» موضوع به كتاب این داریم. نياز هم با بودن و روابط احياي براي را هایي زمان ما همةچکيده:

 نقـش  و زنـدگي  سـخت  شـرایط  در دوسـتان  حضـور  مهـم  تـأثير  بـه  كتاب داستان رد.دا اختصاص موفق( كودكان عادت هفت

 اند. آمده اول هاي قدم و كنيم گو و گفت قالب در هایي راهنمایي كتاب، انتهاي در پردازد. مي شرایط این در همدردي
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شواب:: رحلـي.  ص.32 .1396 .لپرتقـا  :تهـران  .كياونـداني  حضـرتي  آناهيتـا گنده؟.یاکوچولو پشـمالوها:  .آنا كانگ،.178

9786004620369 

 وِیِنت كریستوفرتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 خودشناسيکليدی:کلمات

 كه را دیگرشان دوستان تمام ها آن بزرگ. یك كدام و است كوچك كدامشان كه كنند نمي قبول پشمالو دوست دو اینچکيده:

 موجـود  یـك  آیـد.  مـي  وجـود  به تري بزرگ خيلي مشكل ناگهان اما كنند. حل را مشكل این تا آورند مي هستند خودشان شبيه

 بسـتگي  ایـن  بـه  چيـز  همه انگار زند. مي هم به را ها آن بزرگ و كوچك معادالت تمام و ایستد مي كنارشان بزرگ خيلي خيلي

 است... ایستاده كنارت كسي چه كه دارد

 

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .جمـال  :قـم ترنود.قشونگتو...هایکوه :خـدا  هاي نقاشي .رضا غالم ابهري، حيدري.179

9789642023196 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 آفرینش نقاشي،کليدی:کلمات

 شـوند.  مي آشنا خدا هاي  نعمت و ها آفریده با كودكان است، "خدا هاي نقاشي" جلدي پنج مجموعة از كه كتاب این درچکيده:

 كودكـان  تا است شطرنجي كتاب صفحات زمينة است. شده اشاره كوه و دشت چشمه، علفزار، دریا، مثل مواردي به جلد این در

 بكشند. ها آن همانند بتوانند و ببينند را ها نقاشي راحتي به

 

شواب:: خشـتي.  .ص18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخـاني  آمنـه رویوم.مويپواركبهکي كامليا: .الين دوپتيني،.180

9786003860339 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 ترس كودكان،کليدی:کلمات

 همـراه  بـه  عصـر  گيـرد  مـي  تصـميم  مادرش ببيند. اند، كرده نصب پارک در كه را جدیدي سرسرة خواهد مي "كامليا"چکيده:

 كـه  است نشده بزرگ قدر آن هنوز مارتين كند مي فكر خودش با كامليا بروند. پارک به "مارتين" نام به كامليا كوچك پسرخالة

 كننـد.  مـي  لرزیـدن  بـه  شـروع  كامليـا  پاهاي سرسره، هاي پله از رفتن باال با و رسند مي پارک به ها آن شود. سرسره سوار بتواند

 ناگهـان  اسـت.  بسـته  برگشت راه و اند ایستاده مارتين و او سر پشت زیادي هاي بچه اما برگردد پایين به گيرد مي تصميم كامليا

 زند. مي سرش به خوب فكر یك مارتين

 

شاب:: وزیـري.  ص.32 .1396 .دیبایه :تهران .شریفي فریباطبيعت.درگردش سوري: مونته روش به آموزش .او هرمان،.181

9786002122919

  مربي كودک/مخاطب:

 جربيت علوم گياهان، و جانوران گردي، طبيعتکليدی:کلمات

 موجـودات  با شوند مي كه جنگل وارد بروند. طبيعت به گردش براي مادرشان و پدر با امروز خواهند مي "امي" و "ليو"چکيده:

 هـا  پرنده رنگي پرهاي از كنند؛ جمع بينند، مي چه هر تا شود مي كمتر سرعتشان همين براي كنند. مي برخورد زیبایي گياهان و

 خانـه  به كه را چيزهایي توانند مي ها مدت تا و كردند تجربه را انگيزي شگفت گردش ها آن سنگ. و گبر و گياهان آفت تا گرفته

 كنند. بررسي بردند،
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مهارتقویپشتالك كودكان: براي منشي هاي توانمندي و ها فضيلت ، باشيم بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.182

 9789641702450شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.قویبيایيدآموزشي:

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  مهارت كودكان، تغذیهکليدی:کلمات

 و رشـد  بـه  زیـادي  ضـرر  موضـوع  ایـن  دارنـد.  ناسـالم  هـاي  خوراكي و تنقالت خوردن به زیادي عالقة كودكان بيشترچکيده:

 هـاي  وعـده  در ها آن گنجاندن با و شود مي آشنا سبزیجات فواید با دوستش كمك به "الكي" داستان این در زند. مي سالمتشان

 آورد. مي دست به زیادي انرژي و شده تر شاداب خود، غذایي

 

 .آزادي پيـام  :تهـران  .عميـق  آیدینکن.نقاشيپرندهبشقابی:منبرایلویي، لویي: نقاشي، آموزش، .یووس گات،.183

9786004140171شاب:: خشتي. ص.24 .1395

  مربي كودک/مخاطب:

 كودک داستان نقاشي،کليدی:کلمات

 دنيـاي  بـا  را كودكـان  «لـویي » هاي كتاب مجموعه دهند. رشد را كودک تخيل توانند مي هم همراهي با نقاشي و قصهچکيده:

 ایـن  در مخاطـب  بفرسـتد.  اش خانـه  به را آهني آدم تا كند مي اشينق پرنده بشقاب یك لویي اول، جلد در كند. مي آشنا اطراف

 نحـوة  و زن( چشـمك  چـراغ  و كـف  )اتاقـك،  پرنـده  بشقاب اجزاي غيرمستقيم طور به پرنده، بشقاب نقاشي مراحل در و كتاب

 شود. مي آشنا نيز ها سياره با و آموزد مي را آن گيري شكل

 

 .1395 .آزادي پيـام  :تهـران  .عميـق  آیـدین کن.نقاشيخانهی:منبرایلویي، لـویي:  نقاشي، آموزش، .یووس گات،.184

9786004140201شاب:: خشتي. ص.24

  مربي كودک/مخاطب:

 رنگ نقاشي، كودک، داستانکليدی:کلمات

ـ  را كودكـان  «لـویي » هاي كتاب مجموعه دهند. رشد را كودک تخيل توانند مي هم همراهي با نقاشي و قصهچکيده:  دنيـاي  اب

 نقاشي مراحل در و كتاب این در مخاطب باشد. سرپناهشان تا كند مي نقاشي اي خانه لویي چهارم، جلد در كند. مي آشنا اطراف

 هـاي  شـكل  و هـا  رنـگ  بـا  و آمـوزد  مي را خانه گيري شكل نحوة و پنجره( و در دیوار، بام، )پشت اجزا غيرمستقيم طور به خانه،

 شود. مي آشنا نيز هندسي

 

 .آزادي پيـام  :تهـران  .عميـق  آیـدین کون.نقاشويدایناسوری:منبرایلویي، لویي: نقاشي، آموزش، .یووس گات،.185

9786004140188شاب:: خشتي. ص.24 .1395

  مربي كودک/مخاطب:

 حيوانات هاي داستان نقاشي،کليدی:کلمات

 دنيـاي  بـا  را كودكـان  «لـویي » هاي كتاب مجموعه دهند. رشد را كودک تخيل توانند مي هم همراهي با نقاشي و قصهچکيده:

 ایـن  در مخاطـب  خواهـد.  مي عجيب كشف یك دلش زیرا كند، مي نقاشي دایناسور یك لویي دوم، جلد در كند. مي آشنا اطراف

 و نـاخن(  و شـكم  خـال،  كوهـان،  )گـردن،  دایناسـور  بـدن  هاي بخش با غيرمستقيم طور به دایناسور، نقاشي مراحل در و كتاب

 شود. مي آشنا نيز كرگدن و كروكودیل زرافه، با حيوان این هاي تفاوت
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 .1395 .آزادي پيـام  :تهـران  .عميـق  آیـدین کن.نقاشيشيری:منبرایلویي، لـویي:  نقاشي، آموزش، .یووس گات،.186

9786004140225شاب:: خشتي. ص.24

  مربي كودک/مخاطب:

 كودک داستان تخيلي، هاي داستان وحشي، حيواناتکليدی:کلمات

 دنيـاي  بـا  را كودكـان  «لـویي » هـاي  كتاب مجموعه دهند. مي رشد بهتر را كودک تخيل هم همراهي با نقاشي و قصهچکيده:

 كتاب این در مخاطب دهد. آموزش آن به را حلقه از پریدن تا كند مي نقاشي شير یك لویي ششم، جلد در كند. مي آشنا اطراف

 شود. مي آشنا ها آن نقاشي نحوة و دم( و پنجه پا، )یال، شير بدن هاي بخش با غيرمستقيم طور به نقاشي، حلمرا در و

 

 .1395 .آزادي پيـام  :تهـران  .عميق آیدینکن.نقاشيطوطيی:منبرایلویي، لویي: نقاشي، آموزش، .یووس گات،.187

9786004140249شاب:: خشتي. ص.24

  مربي كودک/مخاطب:

  تخيلي هاي داستان نقاشي، حيوانات،کليدی:کلمات

 دنيـاي  بـا  را كودكـان  «لـویي » هـاي  كتاب مجموعه دهند. مي رشد بهتر را كودک تخيل هم همراهي با نقاشي و قصهچکيده:

 احـل مر در و كتـاب  این در مخاطب كند. صحبت بتواند كه كند مي نقاشي طوطي یك لویي هفتم، جلد در كند. مي آشنا اطراف

 كتـاب  انتهـاي  در شـود.  مي آشنا ها آن نقاشي نحوة و پر( و بال منقار، )سر، طوطي بدن هاي بخش با غيرمستقيم طور به نقاشي،

 بكشد. طوطي یك ها چين نقطه كردن وصل با و بيابد را تصویرها به مربوط هاي كلمه باید نيز

 

 .1395 .آزادي پيام :تهران .عميق آیدینکن.نقاشيمترس:ی:منبرایلویي، لویي: نقاشي، آموزش، .یووس گات،.188

9786004140218شاب:: خشتي. ص.24

  مربي كودک/مخاطب:

  تخيلي هاي داستان كودک، داستان نقاشي،کليدی:کلمات

 دنيـاي  بـا  را كودكـان  «لـویي » هاي كتاب مجموعه دهند. رشد را كودک تخيل توانند مي هم همراهي با نقاشي و قصهچکيده:

 و كتـاب  ایـن  در مخاطب كند. دور آلو باغ از را ها پرنده تا كند مي نقاشي مترسك یك لویي پنجم، جلد در كند. مي آشنا اطراف

 شود. مي آشنا آن گيري شكل نحوة و دكمه( و علف كاله، )آستين، مترسك اجزاي با غيرمستقيم طور به نقاشي، مراحل در

 

 .1395 .آزادي پيـام  :تهـران  .عميـق  آیـدین کون.نقاشيوالی:منبرایلویي، لویي: ي،نقاش آموزش، .یووس گات،.189

9786004140232شاب:: خشتي. ص.24

  مربي كودک/مخاطب:

 كودک داستان تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 دنيـاي  بـا  را كودكـان  «لـویي » هـاي  كتاب مجموعه دهند. مي رشد بهتر را كودک تخيل هم همراهي با نقاشي و قصهچکيده:

 مراحـل  در و كتاب این در مخاطب كند. صحبت بتواند كه كند مي نقاشي طوطي یك لویي هشتم، جلد در كند. مي آشنا اطراف

 كتـاب  انتهـاي  در شـود.  مي آشنا ها آن نقاشي نحوة و دم( و دهان باله، )چشم، وال بدن هاي بخش با غيرمستقيم طور به نقاشي،

 بكشد. طوطي یك ها چين نقطه كردن وصل با و بيابد را تصویرها به مربوط يها كلمه باید نيز
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شاب:: خشتي. ص.16 .1396 .علم فراي :تهراندمش.وموشيماجرای امروز: پندهاي دیروز هاي قصه .عذرا جوزداني،.190

9786007280430

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت جتماعي،ا هاي مهارت اندرز، و پند داستان،کليدی:کلمات

 «امـروز  پنـدهاي  دیـروز،  هـاي  قصـه » هـاي  كتـاب  مجموعـه  هسـتند.  نيز پندآموز كنندگي، سرگرم عين در ها، داستانچکيده:

 رعایـت » مهـارت  پـرورش  «مـاهي  آش» داسـتان  است. آمده داستان دو حاضر كتاب در است. دربرگرفته را آموزنده هایي داستان

 كتـاب  هـاي  داسـتان  از داسـتان  دو هـر  آمـوزد.  مـي  كودک به را «كردن حمایت» مهارت دوم داستان و رددا نظر مد را «انصاف

 كنند. مي كمك مخاطب خواندن سواد بهبود به پرلز، هاي آزمون با همگام و اند شده گرفته «نامه مرزبان»

 

شواب:: رحلـي.  ص.32 .1396 .پرتقـال  :تهـران  .كياونـداني  حضـرتي  آناهيتـا تو؟.مالیامنمال پشمالوها: .آنا كانگ،.191

9786004620383 

 وینت كریستوفرتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 دوستي كودكان، سرگرمي و بازي خودشناسي،کليدی:کلمات

 نشسـتم  آن روي مـن  االن اسـت.  مـن  مال پس نشستم آن روي اول من است. من مال نه! است. من مال صندلي اینچکيده:

 موضوع نيست بهتر كند؟ پيدا ادامه خواهد مي كجا تا صندلي یك سر بر دوست دو این دعواي داند مي كسي است. من مال پس

 كنند؟ بازي تا دیگر جایي بروند و كنند رها را صندلي

 

شواب:: كوچـك.  خشـتي  ص.12 .1396 .ناریـا  :تهـران  .یوسـفي  مليحـه هوا.متضواد آمـوزش:  و اسـتنلي  .ویليـام  بي،.192

9786007620519

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش متضاد،کليدی:کلمات

 اسـمش  از كـه  همـانطور  كوچولـو  موسـو  و تـر  بـزرگ  اسـتنلي،  دارند. هم با هایي تفاوت "كوچولو موسو" و "استنلي"چکيده:

 آهسـته  كوچولـو  موسـو  است. خالي خالي كوچولو موسو سطل اما است رنگ از پر استنلي رنگ سطل است. تر كوچك پيداست

 دو ایـن  از بيشـتري  هـاي  تفـاوت  بـه  تا باشيد همراه ها آن با راند. مي سریع بسيار را موتورش استنلي ولي كند مي سواري موتور

 ببرید. پي دوست

 

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .جمـال  :قـم ترنود.قشونگتو...هایمرغ خدا: هاي نقاشي .رضا غالم ابهري، حيدري.193

9789642023202 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 حيوانات نقاشي، آفرینش،کليدی:کلمات

 مـرغ،  زنبـور،  گـاو،  مثـل  هـایي  آفریـده  بـه  است، "خدا هاي نقاشي" جلدي پنج مجموعة از آخر جلد كه كتاب این درچکيده:

 هر كردن نقاشي شيوة بتوانند كودكان تا است شده هكشيد شطرنجي زمينة بر كتاب تصاویر شود. مي اشاره گوسفند و گنجشك

 بياموزند. حدودي تا هم را حيوان
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مهارتميشمبرندهمن كودكان: براي منشي هاي توانمندي و ها فضيلت باشيم، بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.194

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .ابوعطـا  :تهـران  .خـداداد  شـيال باشويم.داشوتهنفوسبوهاعتموادبيایيودآموزشي:

9789641702405 

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي  مهارت آموزشي، هاي مهارت نفس، اعتمادبهکليدی:کلمات

 این در نند.ك نمي امتحان را كاري هيچ خوردن، شكست ترس از بسيار، هاي توانایي داشتن وجود با كودكان از بسياريچکيده:

 باشـند.  داشـته  اطمينـان  خود هاي توانایي به و كنند امتحان را جدید هاي فعاليت كه شود مي داده آموزش كودكان به مجموعه

 به را كودكان و بدانند ارزشمند را انساني نيك صفات و ها مهارت فرزندانشان، تربيت در كه شود مي یادآوري والدین به همچنين

 كنند. تشویق ها ویژگي این كسب

 

شاب:: كوچـك.  خشتي ص.16 .1396 .تو لوپه :تهران .نژاد شعبان افسانههستم.شجاعمن هستم: من این .جو ویتك،.195

9786009686155 

 راسي كریستينتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 پردازي خيال ترس،کليدی:کلمات

 از هـا،  آدم عصـبانيت  از همسـایه،  سگ از تاریكي، از ترس برق، و درع صداي از ترس داشتم؛ ترس از بزرگ كوهي منچکيده:

 بـا  اسـت،  بزرگ هنوز تو هاي ترس كوه اگر تر. كوچك و كوچك هایم ترس و ام شده بزرگ من حاال اما ها... مارمولك و ها سوسك

 شو. همراه من

 

 .ایـران  فنـي  انتشـارات  شـركت  :تهران .آبادي وطن ساراپشتکارداشتن.بارهدرتوانم!:ميمن تازه: نگاهي .پت توماس،.196

 9789643898182شاب:: خشتي. ص.24 .1395

  هاركر لسليتصویرگر:

  والدین مربي/ كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت شناسي، روان داستان،کليدی:کلمات

 كتاب، این كند. مي تقویت نيز را اراده كه است پشتكار همان آن، بهتر دادن انجام و جدید كاري یادگيري ادامة توانایيچکيده:

 پيـدا  توانسـتن  حس ها ن آ انجام با كودک كه اند آمده كارهایي از هایي نمونه كتاب، متن در كند. مي تقویت كودک در را پشتكار

 كنند. مكك پشتكار مفهوم درک در را كودک تا است  آمده ترها بزرگ براي راهنمایي كتاب، پایاني هاي صفحه در كند. مي

 

 ص.32 .1395 .تحـول  خانـه  :تهـران  .شـرزئي  حميـده هسوتم.کههمينممن موفق: كودكان عادت هفت .شون كاوي،.197

9789648230475شاب:: بياضي.

  مربي كودک/مخاطب:

 كودک داستان كودک، شناسي روان رفتاري، هاي مهارت نفس، عزتکليدی:کلمات

 اول عـادت  اسـت.  درونـي  حـاالت  و خـود  كنتـرل  یـادگيري  ترهـا،  بزرگ ما براي حتي گي،زند در مهم مسائل از یكيچکيده:

 عـادت  هفـت  از عـادت  )اولين «پذیري مسئوليت» موضوع به كتاب این است. خود زندگي مسئوليت پذیرفتن نيز موفق كودكان

 كنـد  گوش قلبش نداي به گيرد مي تصميم ماجراست، اصلي شخصيت كه جاني داستان، این در دارد. اختصاص موفق( كودكان

 دهد. ادامه زندگي به خود، چيستي و خود پذیرش با و
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 .1395 .ایـران  فني انتشارات شركت :تهرانبرق.بهينهمصر دربارهپنگوئنم:ومن زیست: محيط حف، .كلر ژوبرت،.198

 9789643895235شاب:: خشتي. ص.24

 ژوبرت كلرتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 احساسات انساني، نيروي مدیریتکليدی:لماتک

 كمتـر  موضـوع  ایـن  بـا  اما كودكان دارد. پي در فراواني مشكالت برق از رویه بي استفادة كه دانند مي ترها بزرگ بيشترچکيده:

 بـه  داسـتان  قالـب  در كتـاب  ایـن  ببيننـد.  آموزش مدرسه و خانواده نزد باید برق نيروي از صحيح استفادة براي و هستند آشنا

 تمامـا  كتـاب  صفحات شود. مي برق رفتن هدر باعث و است اشتباه یخچال در گذاشتن باز مثل كارهایي كه دهد مي یاد كودكان

 باشد. داشته جذابيت كودک براي تواند مي كه اند شده پوشيده رنگ از

 

شاب:: كوچك. خشتي ص.16 .1396 .تو وپهل :تهران .نژاد شعبان افسانهدارم.گنجی:من هستم: من این .جو ویتك،.199

9786009745722 

 راسي كریستينتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 احساسات كودكان،کليدی:کلمات

 بریـزم؛  آن در كنـد  مـي  خوشـحالم  كـه  را چيزهـایي  تمـام  دارم دوسـت  داد. هدیـه  مـن  به صندوقچه یك مادربزرگچکيده:

 شود. نمي جا آن در اصال كه عروسكم كنند. مي خراب و كثيف را ام صندوقچه اینها تمام نه! ام، خرسي عروسك ها، ها،سكه آبنبات

 شاید پدربزرگ، با رفتن راه یا دوستانم؟ هاي خنده و هایم خنده یا است؟ چطور آب هاي چاله روي از پریدن كن. صبر لحظه یك

 بگنجانم؟ ام صندوقچه در هم را آن تا داري سراغ دیگري گنج اآی شوند. مي جا ام صندوقچه در ها این تمام بله! ها. پرنده صداي

 

شواب:: رحلـي.  ص.20 .1395 .علـم  مكعب :تهرانکودکان.برایاجتماعيوفردیهایمهارت .اكرم السادات، سعيد.200

9786008001676

  مربي كودک/مخاطب:

 اخالق آموزش رفتاري، هاي مهارت ارتباطي، هاي مهارت اجتماعي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 كنند. فراهم برایشان را ها مهارت این آموزش فرصت ترها بزرگ اگر كنند، كسب بسياري هاي مهارت توانند مي كودكانچکيده:

 كـردن  خواهش تنبلي، كنارگذاشتن تشكركردن، داري، امانت» مثل اجتماعي، زندگي الزمة هاي مهارت با مخاطب كتاب، این در

 نویسـنده  آمـوزد.  مـي  ها آن دربارة را نكاتي و شود مي آشنا «كردن گوش و خواهي معذرت رازداري، خوابيدن، ستدر دیگران، از

 مقابـل  صـفحة  در بایـد  مخاطب سپس آموزد. مي او به آید، مي كار به آن در مهارت هر كه را واقعي زندگي شرایط از هایي نمونه

 كند. ميزيآ رنگ را مهارت آن به مربوط تصویر از اي نمونه



8دبستانيشمارهپيشدورهنامهکتاب  

دبستاني هاي دوره پيش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليت فهرست توصيفي كتاب  

 

 

64 

 

مهوارتموؤدبمووش كودكان: براي منشي هاي توانمندي و ها فضيلت باشيم، بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.201

 9789641702559شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.گذاراحترامبيایيدآموزشي:

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي ودک/كمخاطب:

 رفتاري هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 را فروتنـي  و ادب ارزش و كننـد  نمـي  رعایـت  را الزم احتـرام  خود از بزرگتر افراد با ارتباط در گاهي كودكان از بعضيچکيده:

 كمـك  موضـوع  ایـن  در والدین به كه است شده ذكر راهكارهایي داستان پایان در مشكل، این حل و پيشگيري براي دانند. نمي

 ملزم نيز را دیگران و شود مي محبوبيتش افزایش باعث حد چه تا گذاشتن احترام كه دهند نشان كودک به باید ها آن مثالا كند؛

 كند. مي حقوقش رعایت و او شمردن محترم به

 

مهوارتمهربانميمون كودكان: براي منشي يها توانمندي و ها فضيلت باشيم، بيایيد... هاي كتاب مجموعه .نيتو شارما،.202

 9789641702498شاب:: خشتي. ص.12 .1396 .ابوعطا :تهران .خداداد شيالباشيم.مهربانبيایيدآموزشي:

  باتاچاریا سورجيتتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  مهرباني رفتاري، هاي مهارت آموزشي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 كنـد  مي پيدا بيشتري دوستان مشكل، بروز زمان در دیگران به كردن كمك با كه گيرد مي یاد كودک ان،داست این درچکيده:

 آشـنایي  بـراي  خـوبي  شـروع  تواند مي مهارت این شود. مي حل تر سریع موضوع و آیند مي او یاري به مشكالت در نيز دوستان و

 باشد. هم نيازمندان به كمك و خيریه مراكز با كودكان

 

شواب:: خشـتي.  ص.18 .1396 .نوشـته  :اصـفهان  .اميرخـاني  آمنـه بروم!.دکتربهخواهمنمي كامليا: .الين دوپتيني،.203

9786003860322 

 دلو نانسيتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  كودكان ترس،کليدی:کلمات

 بتوانـد  شـاید  كنـد  مـي  فكر همين براي ترسد. مي زدن آمپول از او اما برود. دكتر به باید و است شده مریض "كامليا"چکيده:

 به زدن آمپول از بعد دكتر است قرار كه را هایي آبنبات و ندارد دوست آبنبات خرسي تازه بفرستد. خودش جاي به را "خرسي"

 كـه  رهاآنقـد  آمپـول  هم شاید رسد؟ نمي ذهنتان به دیگري فكر شما نيست. مریض كه خرسي اما آورد. مي كامليا براي بدهد، او

 نباشد. ترسناک كند، مي فكر كامليا

 

 بياضـي.  ص.32 .1395 .تحـول  خانـه  :تهران .شرزئي حميدهشوم.بزرگوقتي موفق: كودكان عادت هفت .شون كاوي،.204

9789648230413شاب::

  مربي كودک/مخاطب:

  كودک داستان نگري، آینده ریزي، برنامه ها، عادتکليدی:کلمات

 موفـق  كودكان دوم عادت كنيم. تالش آن به رسيدن براي و ببينيم را هدف انتهاي است الزم كاري، هر شروع زا قبلچکيده:

 ایـن  در دارد. اختصـاص  موفـق(  كودكان عادت هفت از عادت )دومين «ریزي برنامه» موضوع به كتاب این است. ریزي برنامه نيز

 كند. مي ریزي برنامه را كارهایش هدف، به توجه با و كند مي فكر هایش خواسته همة به ابتدا ماجرا اصلي شخصيت داستان،
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 بياضـي.  ص.32 .1395 .تحول خانه :تهران .شرزئي حميدهدارد.جایيچيزهر موفق: كودكان عادت هفت .شون كاوي،.205

9789648230420شاب::

  مربي كودک/مخاطب:

 منفي و مثبت هاي عادت ها، عادت كودک، داستان نظم،کليدی:کلمات

 عـادت  هفـت  از عـادت  )سـومين  «بنـدي  اولویت» موضوع به كتاب این بخشد. یم نظم زندگي به كارها در بندي اولویتچکيده:

 پيدانكردن و نظمي بي خاطر به معموالً كه شود مي متوجه ماجرا اصلي شخصيت داستان، این در دارد. اختصاص موفق( كودكان

 كنـيم  گـو  و گفت قالب در هایي راهنمایي كتاب انتهاي در كند. مي پيدا بدي احساس و دهد مي ستد از را زیادي زمان وسایلش،

 اند. آمده اول هاي قدم و

 

6-3ویوژههيجوانيهووشپرورشبرایهایيفعاليتبرتر:هوش برتر: هوش .داود خدادادي، حاج پریسا/ جعفري،.206

 9786007768778شاب:: رحلي. ص.112 .1396 .مانا یار :اصفهانسال.

  یار تقي فائزهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي  مهارت هوش،کليدی:کلمات

 هـر  در منظور همين به است. كودكان در هيجاني هوش همان یا شناختي هوش ارتقاي و پرورش مجموعه، این هدفچکيده:

 مورد موضوعات از دهد. انجام را ها آن مربيان یا والدین كمك با یدبا كودک كه است شده طراحي اي خالقانه هاي فعاليت صفحه

 بينـي  خوش گرایي، واقع پذیري، انعطاف مسئله، حل نفس،خودشكوفایي، عزت كنيم: مي اشاره عنوان چند به ها تمرین در بررسي

 رواني. فشار تحمل و

 

 .1396 .رشد آرمان فرهنگي مؤسسه :تهران .خرازیان وادمحمدجبيني.دهنمرغ:خانمپایيزیروزی: .ساندرا داتون،.207

9786008693796شاب:: خشتي. ص.32

  مربي كودک/مخاطب:

 رفتاري هاي مهارت حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 بينـي  جهـان  موضـوع  با كه حاضر كتاب در گيرند. مي فرا را ها آن نيز كودكان كه دربردارند اي آموزنده نكات ها داستانچکيده:

 واگـذار  دیگـري  بـه  اسـت،  بـرده  مـي   لـذت  آن از هميشه كه را كاري انجام و خورد مي را تبليغات فریب مرغ، خانم شده، نوشته

 است. شده همراه تصویرهایي با داستان این كرد. مي گوش او حرف به نباید فهمد مي و شود مي پشيمان نهایت، در كند. مي

قصه

 

شواب:: خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانغول.آش ها: تایي هفت .سنح محمد حسيني،.208

9789640812549 

 زاده قوام مرضيهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 آشپزي تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 را سـبزي  و لوبيـا  و نخـود  و كـرد  پيدا آتشفشان كوه یك دیگ، جاي به بپزد. آش خودش براي خواست مي "غوله آقا"چکيده:

 بـرود.  سـر  بـود  نزدیـك  و جوشـيد  مـي  داشـت  همينطـور  آش برد. خوابش و شد خسته تا زد هم را آش انقدر كوه. توي ریخت

 و شد كار به دست سریع او رود. مي سر دارد آش واي! اي گفت: و شد بزرگ دیگ نزدیك بود شنيده را آش بوي كه "بابابرفي"

 بگيرد؟ را آش رفتن سر جلوي توانست مي چطور برفي ابر اما گرفت. دیگ سر باالي و درآورد اش  كيسه از برفي ابر چند
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 9786003203099شاب:: خشتي. ص.20 .1395 .قلم شهر :تهرانآش.بيآش، لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.209

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكان تغذیهکليدی:کلمات

 امشـب  غـذا.  سـر  مخصوصا كند. مي قهر زود چيزي هر سر دارد: بد اخالق یك او است. كوچك زرافة یك "لي زي زي"ده:چکي

 بـه  زیـاد  گرسـنگي  از امـا  بخوابد. و برود اتاق به جایش به و نخورد است پخته مادرش كه را كلمي آش است گرفته تصميم هم

 اند... ریخته و شده زرد ها برگ تمام و است پایيز كه است رفته یادش وا بخورد. درختان سبز هاي برگ از تا رود مي حياط

 

 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پرورش كانون :تهرانیکي.منتا،چهارآن مامانمان: و ما هاي قصه .نيكو زرفشان،.210

 9786000101527شاب:: شكلي. ص.2

 پریرخ زهرهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 سانان گربه حيوانات، هاي داستان:کليدیکلمات

 مهلـت  او بـه  دیگـر  چهارتـاي  آن چـون  ميایـد.  گيرش شير هميشه از كمتر هميشه گربه، پنج از یكي داستان این درچکيده:

 هـاي  خـوراكي  بـرایش  رفتند بقيه كرد. قور و قار به شروع یكي این شكم رفتند مي راه پارک در تایي پنج كه روز یك دهند. نمي

 همـه  از كـه  كسـي  بـار  ایـن  و برگشـتند  غذا عالمه یك با چهارتا آن نبود. مادرشان از خبري بر و دور آن چون بياورند زهخوشم

 بود. قصه یكدانة یكي گربة بود خورده بيشتر

 

 ص.2 .1395 .نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون :تهرانتا.سهماتا،دوآن مامانمان: و ما هاي قصه .نيكو زرفشان،.211

 9786000101510شاب:: شكلي.

 پریرخ زهرهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 رفتار سانان، گربه حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 خواهنـد  مـي  كار این با ها آن شاید چطور؟ را گربه چند خُرخُر و غُرغُر اي؟ شنيده را گربه یك خُرخُر و غُرغُر حال به تاچکيده:

 دهنـد.  نشان كني مي نگاه ها آن به خوردنشان غذا موقع اینكه براي را ناراحتيشان یا هستند گرسنه بگویند مثال بگویند؛ چيزي

 بگوید؟ خواهد مي چه گربه یك كه فهميد شود مي چطور واقعا

 

شواب:: شـتي. خ ص.16 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانبازی.بالبال ها: تایي هفت .شراره شناس، وظيفه.212

9789640812556 

 التاج دره مهساتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  سرگرمي و بازي تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 و دور همـان  كـه  "مرغه خانم" كرد. مي گریه گشت مي مادرش دنبال به كه همينطور و بود شده گم "كوچولو اردک"چکيده:

 شـدند  جمع كوچولو اردک دور ها جوجه كند. پيدا را مادرش كه زماني تا برد خود يها بچه پيش را او و شنيد را صدایش بود بر

 دوسـت  را مقابـل  طـرف  بـازي  كـس  هـيچ  بود. متفاوت اردک عالقة مورد بازي با ها جوجه بازي اما كنند. بازي او با خواستند و

 كردند؟ مي چه باید نداشت.
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 9786009378760شاب:: خشتي. ص.12 .1395 .نقاشي حوض :هاناصفرود.ميخریدبهپرنيا .مژگان مقومي،.213

 علویزاده سادات الهامتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 داستان رفتار،کليدی:کلمات

 مـادر  ميزنـد.  غـر  و گيـرد  مي بهانه اول همان از رود، مي خرید به پدرش و مادر با وقتي او است. باهوشي دختر "پرنيا"چکيده:

 گيـري  بهانـه  و كـردن  گریه مشغول هميشه مثل پرنيا وقتي روز یك بگذارد. كنار را اخالق این دخترش تا دكن كاري خواهد مي

 مادر... بود،

 

ــومي،.214 شوواب:: خشــتي. ص.12 .1395 .نقاشــي حــوض :اصــفهانرود.موويکووودكمهوودبووهپرنيووا .مژگــان مق

9786009378784 

 علویزاده سادات الهامتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 ترس داستان،کليدی:کلمات

 مانـد.  مـي  مادربزرگش پيش روزها بيشتر نباشد، تنها خانه در اینكه براي پرنيا و روند مي كار سر به "پرنيا" مادر و پدرچکيده:

 بـه  را پرنيـا  مـادر،  روز یك باشد. مراقبش و همراه روز تمام تواند نمي و است شده پير دیگر اما است مهربان خيلي او مادربزرگ

 خـود  عالقـة  مـورد  كـار  دادن انجـام  مشغول همه كه هایي بچه و بسيار هاي نقاشي رنگي، دیوارهاي با جایي برد؛ مي مهدكودک

 است... كرده نگرانش چيزي انگار اما بياید كودک مهد به روز هر خواهد مي دلش فضا این دیدن با پرنيا هستند.

 

 9786009378777شاب:: خشتي. ص.12 .1395 .نقاشي حوض :اصفهانخواند.مينمازپرنيا .مژگان مقومي،.215

 علویزاده سادات الهامتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 داستان نماز،کليدی:کلمات

 آداب كـاري  هـر  كـه  داند مي او بگيرد. یاد را خواندن نماز خواهد مي دلش قصّه، باهوش دختر ،"پرنيا" است وقت چندچکيده:

 بـا  را آرزوهـایش  و هـا  حـرف  او حاال گيرد. مي یاد را آداب این باالخره پرنيا دهد. انجام كامل و درست را آنها باید و دارد خاصي

 رساند. مي مهربانش هاي فرشته و خدا گوش به خواندن نماز

 

::شواب خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهرانشکمو.پيشي نو: هاي متل .شكوه نيا، قاسم.216

9789640812310 

  مودبيان هالهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان غذا، تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 همـين  مثـل  زنـد.  مي زبان آن به باشد باز هم دیگي در اگر تازه تو. رود مي بيند، مي باز را دري جا هر "شكمو پيشي"چکيده:

 زمـين  روي آش از پـر  اي مالقه و است برده خوابش خستگي از مهربون خاله كند. مي لق قل دارد كه "مهربون خاله" آش دیگ

 خيـال  بـا  او و نيسـت  دیـگ  به حواسش هيچكس شود. مي اتاق وارد صدا و سر بي و شود مي پيدا شكمو پيشي كلة و سر است.

 شكمو... زدرا زبون آهاي رسد: مي گوش به ریز و ضعيف صدایي ناگهان بخورد. آش تواند مي راحت
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 .1395 .قلـم  شـهر  :تهـران  .قـوتي  ماهيـار کنوه.ميپيدادوستکوچولوپيشي بـزن:  سوت و بزن دست .سارا فابيني،.217

9786003201972شاب:: كوچك. خشتي ص.18

  كودکمخاطب:

  دوستي كودكان، سرگرمي و بازيکليدی:کلمات

 مـن  بـا  پرسـد  مـي  پرنده از كند. بازي دوستانش با تا رود مي بيرون روزي او است. كردن بازي عاشق "كوچولو پيشي"چکيده:

 كـدام  هـر  نيز پروانه و قورباغه اردک، خرگوش، سنجاب، ندارد. كردن بازي وقت و بسازد النه خواهد مي پرنده اما كني؟ مي بازي

 كنيم... بازي هم با بيا نباش، ناراحت شنود: مي صدایي ناگهان است شده نااميد دیگر كه پيشي هستند. كاري مشغول

 

شواب:: خشـتي.  ص.12 .1396 .آفـرین  اورنـگ  هنـري  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران نداره!.ترستاریکي .طوبا اورنگ،.218

9786005556827 

 سزاوار منظرتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  تخيلي هاي داستان ترس،کليدی:کلمات

 بلنـدي  صداي ناگهان كه بودند خوابيده اتاقشان در ها بازي اسباب بقية با و بود كرده بغل را اش خرسي "كوچولو علي"چکيده:

 تمـام  هسـتم.  اینجـا  مـن  نتـرس!  گویـد:  مـي  او به خرسي كند. صدا را مادرش كناري اتاق از خواهد مي كوچولو علي شنوند. مي

 نگـاه  بایـد  هـم  را تخـت  زیـر  است. خبر چه كمد توي ببينند تا كند مي روشن را هایش چراغ كاميون اند. ترسيده هم ها عروسك

 بود؟ آمده كجا از صدا این پس نيست. خبري انگار چطور؟ پنجره بيرون كنند.

 

شواب:: رحلـي.  ص.34 .1396 .پرتقـال  :تهـران  .پـور  حيـدري  شـبنم هسوتي!.بدیخرسخيليتو .ایمـي  دایكمن،.219

9786008675686  

  اوهارا زكراتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 تخيلي هاي داستان دوستي،يدی:کلکلمات

 بادبـاک  و خورد مي تكاني خرسي بياورد. بيرون است رفته غار داخل كه را بادبادكش تا شود مي خرسي غار وارد دخترچکيده:

 بد! خرسي كند: مي تكرار مدام و كوبد مي زمين به گرومپ گرومپ را خود پاي خانه تا كوه باالي از دختر شود. مي خراب كاغذي

 بـد  فكـر  یـك  هم خرسي همين براي است. شده عصباني زیادي دختر فقط و نيست بد اصال كند مي فكر خرسي اما بد! رسيخ

 رود... مي گرومپ گرومپ كوه پایين تا و زند مي سرش به خرسي

 

شواب:: تي.خش ص.16 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانمبارك.تولدش ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.220

9789640814659 

 پناه رخصت مرتضيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان تولد،کليدی:کلمات

 تـا  دارد برمي را آن بيند. مي كوچك و سفيد پيلة یك ناگهان بود جنگل در گذار و گشت حال در كه "خرگوش مامان"چکيده:

 بـه  آن در سوراخي و خورد مي تكاني پيله بگيرد. خرگوش مامان از را پيله خواهد مي و رسد مي راه از كالغ ببرد. هایش بچه براي

 ایـن  تـا  رونـد  مـي  و هستند خوشحال دو هر خرگوش و كالغ آید. مي بيرون آن از و شود مي متولد سفيدي پروانة آید. مي وجود

 بدهند. همه به را خوش خبر
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 ص.14 .1395 .قلم شهر :تهران .قوتي ماهيارکنه.شنابرهخوادميدکهارجوجه بزن: سوت و بزن دست .،سارا فابيني.221

9786003201958شاب:: كوچك. خشتي

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان مهارت، كودكان، سرگرمي و بازيکليدی:کلمات

 گوید مي او به پيشي دهد: مي پيشنهادي او به هركس دهد. انجام انگيز هيجان كار یك خواهد مي امروز "اردكه جوجه"چکيده:

 جوجـه  امـا  بكنـد.  اي چالـه  اردک، با دارد دوست كور موش و بپرد پایين و باال او با خواهد مي قورباغه كنند، بازي كاموا كالف با

 و دارد وجـود  عروسـكي  شكل به صفحات تمام در اردک جوجه تصویر كند؟ چه باید دهد. انجام كارهایي چنين تواند نمي اردكه

 بشنود. را صدایش تا دهد فشار را آن تواند مي دکكو

 

شواب:: رحلـي.  ص.36 .1396 .پرتقـال  :تهـران  .بنـایي  مریمپرسي؟.ميمنازچرا كاله: سه كتاب سه .جان كالسن،.222

9786008675723

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبياتکليدی:کلمات

 او از را كالهـش  سـراغ  رسـيد  مـي  كـس  هـر  بـه  بـود.  كرده گم را آن اما داشت. بامزه تيز نوک قرمز كاله یك خرسيچکيده:

 رسد... مي نظر به آشنا گذاشته خود سر بر دوستش كه كالهي چقدر كرد: فكر خودش با لحظه یك گرفت. مي

 

 و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهـران داری؟.دوسوتراهووایيچه گو: و گفت فكر، قصه، مجموعه .زهره پریرخ،.223

 9789643915933شاب:: خشتي. ص.26 .1396 .وجوانانن

 پریرخ زهرهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 نوشتن گفتگو، داستان،کليدی:کلمات

 ابرهـا  ایـن  بـاز  گفت: حوصلگي بي با گوسفند باران. هم باز گفت:آه، غمگين گربه، گرفتند. را آسمان یواش یواش ابرهاچکيده:

 چنـد  ببـارد.  بـاران  خواهـد  مـي  جـان!  جانمي گفتند: خوشحالي با و آوردند بيرون آب زیر از را سرشان هم قورباغه چند آمدند.

 هـواي  چـه  بـه!  به گفت: و كرد نگاه زیرچشمي گوسفند آمد. بند باران آخيش! گفت: و كرد باز را چشمش یك گربه بعد صفحه

 گـو  و گفـت  بـا  كه شود مي فراهم امكان این كتاب این در نياید. بند باران نياید. بند باران كشيدند: فریاد قورقور ها قورباغه خوبي.

 قصـه  بهتـر  بررسـي  بـه  كه است شده مطرح هایي پرسش كتاب پایان در بياید. وجود به نيز آن بررسي امكان پدیده، یك دربارة

 بنویسد. رددا دوست كه چيزي دربارة داستاني كودک، تا دارد وجود خالي اي صفحه ها سوال از بعد كنند. مي كمك

 

شواب:: خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانبودی.بودخاله نو: هاي متل .شكوه نيا، قاسم.224

9789640812280 

  یكتافر مریمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  اخالقي رذایل خانواده، هاي داستانکليدی:کلمات

 كه روز یك بود! جور آن كاش بود، جور این كاش گفت: مي دید مي كه را هرچه اما بود. مهرباني پيرزن "بودبودي خاله"چکيده:

 كـاش  بـود،  بيشـتر  غـذا  نمك كاش كرد؛ شروع را زدنش غر هم باز بودبودي خاله آمدند، اش خانه به اش نوه و عروس و پسرش

 طاقتشـان  همه دیگر گفت، كه را آخر جملة .بودید رفته شما و بود فردا امروز كاش بود، تر چاق ام نوه كاش بود، تر سفت برنجش

 جبران باید چطور حاال خورد. غصه و است كرده اشتباهي چه فهميد بودبودي خاله بروند. تا كردند جمع را وسایلشان شد، طاق

 برساند... ها آن به را خودش تا كوچه تو دوید كند؟
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 .1396 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كانون :تهران .شهشهاني مهديخرس.بچهبرایایخانه .كارن گونتورپ،.225

 9786000103224شاب:: كوچك. خشتي ص.28

  كازینلي آتيليوتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  دوستي حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 جنگل به خواست يم دلش بود. شده خسته آن در بودن از دیگر و كرد مي زندگي تاریك خانة یك در "كوچولو خرس"چکيده:

 سـنجاب  بود. گردو كردن جمع مشغول كه دید را كوچكي سنجاب رسيد. جنگل به و آمد پایين كوه از كند. زندگي آنجا و برود

 كمـي  كوچولو خرس كنيم؟ زندگي هم با و بسازي من خانة كنار اي خانه تا من درخت روي آیي نمي چرا گفت كوچولو خرس به

 گفت... و كرد فكر

 

 9786003472006شاب:: رقعي. ص.16 .1396 .ترآوا :اهواز .بهبهاني نژاد رویاشادی.یخانه .جيل اگلتون،.226

 وب فيليپتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شادي رنگ،کليدی:کلمات

 وميـو مي هـا  گربـه  و نبودنـد  خوشـحال  هـا  سگ خندیدند. نمي اصال مردم كرد مي زندگي "هاریت" خانم كه خياباني درچکيده:

 اش خانه سقف روي كرد، رنگ را اش خانه او رسيد؛ ذهنش به فكري هاریت خانم خواندند. نمي آواز هم ها پرنده حتي كردند. نمي

 اش خانـه  حيـاط  در آبـي  رنـگ  بـا  چترهایي و كرد نقاشي پستش صندوق روي بزرگي زرد لبخندهاي كشيد، بزرگ خورشيدي

 هـاي  فنجـان  در آمدنـد،  مي جا آن به بعد به روز آن از مردم هاریت. شادي خانة كرد: نصب خانه در بر تابلویي همچنين گذاشت.

 بودنـد.  شـاد  همـه  حـاال  ماندنـد.  نمي نصيب بي هاریت خانم هاي كيك از نيز پرندگان و ها گربه و ها سگ و خوردند مي قهوه آبي

 نبود؟ شاد اتفاق این از قبل تا كس هيچ چرا داند مي كسي

 

 .1395 .قلـم  شـهر  :تهـران  .قـوتي  ماهيـار است.گرسنهخيليکوچولوخرگوش بزن: سوت و بزن دست .سارا ،فابيني.227

9786003201965شاب:: كوچك. خشتي ص.18

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان غذا،کليدی:کلمات

 غـذاي  امـا  بخورند. بلوط هم با تا دده مي پيشنهاد او به سنجاب كند. پيدا غذا باید و است گرسنه "كوچولو خرگوش"چکيده:

 اردک جوجـه  نـدارد.  دوسـت  كِـرم  خرگـوش  اما بگردند. كِرم دنبال هم با تا خواهد مي خرگوش از پرنده نيست. بلوط خرگوش

 از پـر  باغچـه  یك به ناگهان اینكه تا نيست. بلد كردن شنا كوچولو خرگوش ولي هست. ماهي كلي اینجا آب، توي بپر گوید: مي

 است. ها خرگوش براي غذا بهترین این رسد. مي تسبزیجا
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شواب:: خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانکج.نوكخروس نو: هاي متل .شكوه نيا، قاسم.228

9789640812297 

  كریمي ویداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  تخيلي هاي داستان حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 خـورد،  مـي  دیگـر  هاي خروس دانة ظرف از هميشه همين خاطر به بود. كج نوكش كه بود خروس یك روزگاري روزيچکيده:

 گفـت  و آمد كج نوک خروس سمت به بيداد و داد با جنگي خروس یك روزها، از یكي رفت! نمي خودش ظرف توي نوكش چون

 چـون  بزنـد،  حرف حسابي و درست توانست نمي كج نوک سخرو اما خوري؟ مي مرا هاي دانه كه نداري دانه ظرف خودت مگر تو

 وقتـي  رفت. حال از جنگي خروس محكم مشت با كج نوک خروس ببين. و بيا كه گرفت سر دعوایي همين براي بود. كج نوكش

 شد... بيدار

 

 9786003203112شاب:: خشتي. ص.20 .1395 .قلم شهر :تهرانپيچي.پيچخواب لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.229

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 خواب حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 خوابيـده  درخـت  یـك  زیر كه امروز دارد. دوست را درختان پيچي پيچ هاي برگ كه است كوچك اي زرافه "لي زي زي"چکيده:

 یـك  نشـد  متوجـه  اصال كه بود شيرین و سنگين انقدر وابشخ خورد. مي را ها برگ این از عالمه یك دارد كه دید مي خواب بود،

 پيچد... مي گردنش دور دارد آرام آرام بزرگ، مار

 

 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانکن.آفتابخانمخورشيد ها: تایي هفت .طاهره خردور،.230

 9789640812570شاب::

  قربان حدیثهتصویرگر:

  کكودمخاطب:

 حيوانات زندگي تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 باال رفت و دید را ها این همة كالغه بود. سردش هم درخت همينطور. هم هزارپا لرزید. مي داشت سرما از خانم مورچهچکيده:

 نـه  و بـود  وابخـ  اش ابـري  لحاف زیر خانم خورشيد اما هایش. كالغ جوجه حتي است، سردشان همه بگوید خانم خورشيد به تا

 زد... سرش به بكري فكر ناگهان كرد؟ مي كار چه باید كالغه شنيد. مي نه دید مي چيزي

 

 .سـپيد  هـاي  شـب  :تهـران  .قنـدهاري  شقایقهارولد.باورنکردنيداستان بنفش: مدادرنگي و هارولد .كراكت جانسون،.231

9786009471775شاب:: رقعي. ص.64 .1396

  كودکمخاطب:

  نقاشي ذهني، تصویر تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 بـاغ  وارد هارولـد  شـب  یـك  كنـد.  نقاشـي  را خواهـد  مـي  كـه  چيـزي  هـر  خـود  بنفش مدادرنگي با تواند مي هارولد"چکيده:

 "بـاغ " را آن اصـال  اسـت  شـده  سـحر  آنجـا  دانسـت  نمـي  هارولـد  اگر و است نرویيده باغ آن در چيز هيچ شود. مي سحرانگيزي

 خـود  راحـت  تخـت  روي قلعه یك در كه پادشاهي كند. مطرح پادشاه با را آن مشكل، این حل براي باید هارولد حاال ميد.نا نمي

 چيزهـاي  خيلـي  و پادشـاه  كنـد؛  خلـق  باید بنفشش مدادرنگي كمك به هارولد را پادشاه این دارد. سر بر تاجي و است نشسته

 دهد؟ ادامه را باورنكردني داستان این تواند مي كجا تا هارولد ت.اس كرده سحر را باغ كه جادوگري همان حتي دیگر.
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شواب:: خشـتي.  ص.16 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانانجير.درخت ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.232

9789640814642 

 پناه رخصت مرتضيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 اخالق آموزش مهرباني،کليدی:کلمات

 "مورچـه  مامـان " روزي ببخشـد.  بقيـه  بـه  را هایش ميوه خواهد نمي دلش كه است انجيري درخت داستان كتاب، اینچکيده:

 مورچـه  مامان دهد. نمي او به انجيري درخت اما بيندازد. پایين هایش بچه براي انجير یك خواهد مي او از و آید مي درخت پيش

 پرد... مي خواب از عجيبي صداي با مدتي از بعد و برد مي خوابش درخت زیر جا، همان

 

 ص.60 .1396 .پرتقال :تهران .حضرتي آناهيتادردبخور.بهدکمه بخوانيم: كتاب بيا .مریكال شریس هارپر، مو/ ویلمس،.233

9786004620727شاب:: رقعي.

  كودکمخاطب:

 كودكان كوتاه،  داستان ملل، ادبياتکليدی:کلمات

 بـه  كنـد  مي فكر و كند مي پيدا اي دكمه ،«قناري زرد» شود. مي روایت متفاوت تصاویري با طنز داستاني كتاب این درچکيده:

 مسـائل  بـه  نگـاه  نـوع  به فقط موضوع این و دارد كاربردي چيزي هر كه دهند مي یاد او به دوستانش اما خورد؛ نمي دردي هيچ

 زوایـاي  از را اي پدیـده  هـر  و باشـند  نداشته مسائل به بعدي تك نگاه كه زندآمو مي داستان، این مطالعه با كودكان دارد. بستگي

 ببينند. گوناگون

 

 بياضـي.  ص.24 .1395 .نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون :تهرانآبي.وسبزوزردپرندهده .سوسن طاقدیس،.234

 9786000104122شاب::

 عسگري ناهيدتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 رنگ تخيلي، هاي داستان دوستي،کليدی:کلمات

 گـرم  براي و آیند مي درخت شاخة روي یكي یكي كه هایي پرنده كند. مي تعریف را كوچك پرندة ده داستان كتاب اینچکيده:

 تـر  كوچـك  بـا  و مانـد  مـي  باقي صفحه همان در پرنده هر تصویر كه است اي گونه به صفحه هر طراحي چسبند. مي هم به شدن

 اي شـاخه  روي نـدارد  دوسـت  پرنده ده این از یكي اما گيرند. مي قرار قبل پرندة كنار در نيز دیگر هاي پرنده بعد، صفحات شدن

 دوسـت  اگر ندارد. را سرما طاقت دیگر تنها پرندة و است مانده باقي زیادي زمان خورشيد طلوع تا بياید. نشستند، دوستانش كه

 دهيد. نجاتش بتوانيد شاید بخوانيد. آخر صفحة تا را كتاب است دهنز یخ لجباز پرندة این تا داشتيد،

 

 ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران باشوي؟.پنگووئنداریدوست ها: تایي هفت .الله جعفري،.235

 9789640812136شاب:: خشتي.

  اصلي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگيکليدی:کلمات

 و مـادر  بين ها جوجه نگهداري وظایف دليل همين به دارد. اي ویژه شرایط و است سرد بسيار ها پنگوئن زندگي محيطه:چکيد

 را مـاده  و نـر  هـاي  پنگـوئن  مسـئوليت  و شـوند  آشـنا  زنـدگي  شيوة این با توانند مي كتاب این در كودكان شود. مي تقسيم پدر

 ببينند. نيز را او ظاهري هاي ویژگي تا دارد وجود حيوان این از واقعي تصاویري نيز كتاب پایان در بشناسند.
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 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانباشي؟.جغدداریدوست ها: تایي هفت .الله جعفري،.236

 9789640812105شاب::

  اصلي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات گيزند حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 و رونـد  مـي  شـكار  بـه  ها شب ها آن است؛ متفاوت دیگر پرندگان حتي و حيوانات اغلب با كه دارند هایي ویژگي جغدهاچکيده:

 بيشـتر  را جغـدها  توانيـد  مـي  كتـاب  ایـن  در بچرخانند. پشت به كامل دور یك را خود سر توانند مي همچنين خوابند. مي روزها

 دهد. مي نشان شما به را پرنده این از واقعي تصویر چند دارد، قرار كتاب پایان صفحة دو در كه "جغدي آلبوم" بشناسيد.

 

 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانباشي؟.غازداریدوست ها: تایي هفت .الله جعفري،.237

 9789640812082شاب::

  اصلي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان حيوانات، زندگيی:کليدکلمات

 شـنا  آب در تواننـد  مـي  شـود  مـي  روزشـان  دو وقتـي  غازهـا  جوجـه  خوابند. مي هایشان تخم روي روز سي حدود غازهاچکيده:

 ورق را كتـاب  ایـن  بدانيـد،  غازها زندگي از دیگري چيزهاي خواهيد مي اگر است. قاصدک گل و شبدر سبزه، غازها كنند.غذاي

 ببينيد. را حيوان این از واقعي تصاویري توانيد مي كه دارد وجود اي صفحه دو آلبومي كتاب آخر در .بزنيد

 

 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانباشي؟.فيلداریدوست ها: تایي هفت .الله جعفري،.238

 9789640812075شاب::

  اصلي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي حيوانات، هاي داستانکليدی:اتکلم

 بـا  هـم  بـاز  ببرنـد،  آب زیـر  را سرشان اگر حتي كنند. مي كارها خيلي خرطومشان با ها آن دانيد؟ مي چه ها فيل دربارةچکيده:

 را هـا  آن هـا  هپشـ  تا پاشند مي خاک خود بدن روي آیند مي بيرون آب از كه هنگامي ها فيل بكشند. نفس توانند مي خود خرطوم

 از اي صـفحه  دو آلبـومي  نيـز،  كتاب پایان در بزنيد. ورق را كتاب بدانيد، ها فيل از بيشتري چيزهاي خواهيد مي اگر نزنند. نيش

 دارد. وجود مهربان و بزرگ حيوانات این واقعي تصاویر

 

 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  رسـه مد فرهنگـي  مؤسسـه  :تهرانباشي؟.قوداریدوست ها: تایي هفت .الله جعفري،.239

 9789640812099شاب::

  اصلي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 بـه  راحتـي  بـه  تـا  كنـد  مـي  كمـك  ها آن به بلندشان گردن و برند مي آب زیر را سرشان كردن، پيدا غذا براي ها"قو"چکيده:

 هـا  جوجـه  ایـن  نشاند. مي خود پشت بر را هایش جوجه كند، مي شنا آب در كه وقتي ها، قو جوجه مادر برسند. دریاچه ته گياهان

 ورق را كتـاب  بـداني؟  زیبـا  پرنـدة  این زندگي از بيشتري چيزهاي خواهي مي گيرند. مي یاد را كردن پرواز ماه، چهار از بعد تازه

 بزن.
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 ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران باشي؟.پشتالكداریدوست هـا:  تایي هفت .الله جعفري،.240

 9789640812112شاب:: خشتي.

  اصلي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي دریایي، حيواناتکليدی:کلمات

 آمدن دنيا به از بعد ها پشت الک بچه كنند. مي قایم ساحل هاي شن زیر را هایشان تخم و هستند گذار تخم ها پشت الکچکيده:

 تغذیـه  دریـایي  گياهـان  از و هسـتند  خـوار  گياه ها پشت الک بيشتر نشوند. ها پرنده و ها خرچنگ طعمة تا روند مي دریا طرف به

 دارد. وجود كتاب پایان در آن از واقعي تصاویري حيوان، این با بيشتر آشنایي براي كنند. مي

 

 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانباشي؟.نهنگداریدوست ها: تایي هفت .الله جعفري،.241

 9789640812129شاب::

  اصلي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي دریایي، حيواناتکليدی:کلمات

 كتـاب،  ایـن  در هسـتند.  آرامي و زیبا موجودات و ندارند انسان براي خطري خود، عظيم جثة برخالف ها نهنگ بيشترچکيده:

 آلبـوم  یـك  كتـاب  پایـان  در شـوند.  آشـنا  بيشتر آب بيرون و آب در تنفسشان چگونگي و ها نهنگ زندگي با توانند مي كودكان

 ببيند. را ها نهنگ از واقعي تصاویري تواند مي خواننده كه دارد وجود اي صفحه دو نهنگي

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.12 .1395 .نگـين  نقش انتشاراتي مؤسسه :اصفهانخرسي.مندوست .بنفشه بروجني، رسوليان.242

 9786008570271شاب::

  پور صدقي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 دوستي تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 كوچـك  دختـر  یـك  دوسـت  ها خرس همين از یكي داستان، این در هستند. مهرباني و قوي حيوانات معموال ها خرسچکيده:

 آب باغچـه  هـاي  گـل  بـه  رونـد،  مـي  رودخانـه  كنار روي پياده به هم با ها آن دارند؛ زیادي هاي سرگرمي "خرسي" و دختر است.

 باشيد؟ داشته خرسي یك دارید دوست هم شما دارند. دوست خيلي را همدیگر و خوانند مي قصه دهند، مي

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.12 .1395 .نگـين  نقـش  انتشاراتي مؤسسه :ناصفهازرافه.مندوست .بنفشه بروجني، رسوليان.243

 9786008570264شاب::

  پور صدقي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 دوستي تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 زرافـه،  هـاي  ویژگـي  از یكـي  هسـتند.  هم براي خوبي هاي دوست ها آن دارد. زرافه دوست یك پسرک داستان، این درچکيده:

 بلند، هاي شاخه از چيدن ميوه مثل بكند؛ كوچكش دوست به بسياري هاي كمك تواند مي ویژگي، همين با و است او بلند دنگر

 شوید. همراه ها آن با داشتيد دوست اگر دیگر. كارهاي خيلي و یخچال باالي از ها شكالت برداشتن گردنش، روي تاب ساختن
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 كوچـك.  خشـتي  ص.12 .1395 .نگـين  نقـش  انتشـاراتي  مؤسسه :اصفهانفيلي.مندوست .بنفشه بروجني، رسوليان.244

 9786008570257شاب::

  پور صدقي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 دوستي ها، سرگرمي تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 كمـك  دخترک به يليخ و است فيل یك فيلي دارد. "فيلي" اسم به دوست یك كه است دختركي داستان كتاب، اینچکيده:

 و رونـد  مي گردش به هم با خواند، مي شعر برایش زند، مي باد را دختر هایش گوش با شوید، مي را او دوچرخة گاهي مثال كند؛ مي

 دارند. دوست را همدیگر خيلي دوست دو این سازند. مي مجسمه گِل با نيز اوقات گاهي

 

 ص.12 .1395 .نقاشـي  حـوض  /نگـين  نقـش  انتشاراتي مؤسسه :اصفهانميمون.مندوست .بنفشه بروجني، رسوليان.245

 9786008570288شاب:: كوچك. خشتي

 خسروي پور/شهرزاد صدقي فریباتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 تخيلي هاي داستان دوستي،کليدی:کلمات

 یـك  بخـورد؟  مـوز  بچينـد؟  رگيـل نا شـود؟  آویـزان  ها درخت از دمش با دهد؟ انجام تواند مي كارهایي چه ميمون یكچکيده:

 قصـة  داریـد  دوسـت  بكند. را كارها این همة تواند مي قصه این ميمون انگار چطور؟ بازي شعبده بزند؟ هم فلوت تواند مي ميمون

 است؟ بامزه ميمون این دوستش كه بخواند را پسري

 

 .1396 .سـپيد  هـاي  شـب  :تهران .قندهاري قشقایآسمان.بههارولدسفر بنفش: مدادرنگي و هارولد .كراكت جانسون،.246

9786009471782شاب:: رقعي. ص.64

  كودکمخاطب:

  ذهني تصویر نقاشي، تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 عجيبـي  اتفاقات هميشه دليل همين به و كند مي نقاشي خود بنفش مدادرنگي با خواهد مي كه را چيزي هر "هارولد"چکيده:

 بركـة  یـك  شد مجبور و دید صحرا وسط را خودش بخورد آب تا شد بيدار خواب از كه گذشته شب همين المث افتد. مي برایش

 دهـد  انجـام  صحرا در توانست نمي دیگري كار چون آن، از بعد كند. برطرف را اش تشنگي بتواند تا كند نقاشي نخل یك زیر آب

 هـا  مریخي آدم از ناقصش اطالعات همان با هارولد رسيد. مریخ به تا رفت باال قدر آن موشك اما برود ماه به تا كشيد موشك یك

 هارولد... همين براي بياید. زمين به و شود او موشك سوار خواست مي مریخي آدم اما كرد نقاشي را ها آن از یكي

 

ــاليناس،.247 ــا س ــحرسووفر. .ورونيك ــده س ــران .ترهن ــه :ته ــي مؤسس ــاطمي فرهنگ ــتي. ص.36 .1396 .ف شوواب:: خش

9789643189594 

 اینگمان كاميالتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 ارتباط خودشناسي، حيوانات، هاي داستان سفر،کليدی:کلمات

 جـایي  بـرد.  مـي  دیگـر  جایي به خود با را او باد كند. ترک را اش زندگي محل است مجبور كوچك پرندة كتاب، این درچکيده:

 آن فهمـد.  مي را زبانش اوست. شبيه كمي كه بيند مي را دیگر موجودي ناگهان داند. نمي را آن اهالي از یك هيچ زبان كه عجيب

 و شـوند  مي باز ها شكوفه شود، مي خوب چيز همه بعد به روز همان از بگيرد. یاد را اهالي دیگر زبان تا آموزد مي پرنده به موجود

 تابد. مي كوچك پرندة بر خورشيد
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 ص.64 .1396 .سـپيد  هـاي  شـب  :تهران .قندهاري شقایقهارولد.سيرك بنفش: مدادرنگي و هارولد .كراكت جانسون،.248

9786009471799شاب:: رقعي.

  كودکمخاطب:

  ذهني تصویر تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 یـك  حتـي  كنـد؛  نقاشـي  خواهـد  مـي  كـه  را چيزي هر آن كمك به تواند مي كه دارد بنفش مدادرنگي یك "هارولد"چکيده:

 انجـام  سـيرک  در عجيبي كارهاي هم خودش اوقات گاهي هستند. آن در كه حيواناتي و ها دلقك و ها تماشاچي تمام با سيرک.

 آشـنایي  بـراي  دیگـر.  كارهـاي  خيلي و كردن شير دهان در را سرش شدن، پرتاب توپ داخل از طناب، روي رفتن راه دهد. مي

 بزنيد. ورق را تابك این توانيد مي سيرک، هاي فعاليت با بيشتر

 

 .نوجوانـان  و كودكـان  فكري پرورش كانون :تهرانکوتي.کوتيهایقصهکوتي:کوتيشدسردشام .فرهاد زاده، حسن.249

 9786000105556شاب:: خشتي. ص.44 .1396

  حدادي هديتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كوتاه داستان حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 او تـازه  جوراب. تا هزار و باشد داشته كفش تا هزار باید او یعني پا. تا هزار با هزارپا یك است. هزارپا یك "كوتي يكوت"چکيده:

 اسـت،  گرفتـه  كـه  جفتـي  اولـين  گيرد، مي را هایش كفش جفت آخرین وقتي او بزند. پا سنگ را پایش تا هزار هر باید حمام در

 بایـد  كـوتي  كـوتي  اسـت.  شده تر بزرگ ماهي چند او حاال و بخرد كفش جفت یك طفق ماه هر است قرار چون زند. مي را پایش

 دكتـر  بـه  درد پـا  بـراي  وقتـي  او یكـي.  نه شوند شسته باید جوراب تا هزار كه است نرفته یادتان حتما بشوید. را هایش جوراب

 كفـش  لنگـه  یـك  انگار كنيد، صبر لحظه یك .بگوید دقيقا را كند مي درد كه پایي شمارة تا كند نگاه اش دفترچه به باید رود مي

 مشكل. هزارتا با هزارپا یك دارد. مشكل چقدر هزارپا یك واقعا ندیده؟ را آن كسي است. شده گم هم كوتي كوتي

 

 9786007362570شاب:: رحلي. ص.12 .1396 .كتابك :قمشدم.گاومنکهشبي .رضا غالم ابهري، حيدري.250

  نقربا حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبيات حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 شـير  از مرتـب  خواب در او است. آورده در دم و شاخ و شده ده شير گاوي كه بيند مي خواب كودكي حاضر، كتاب درچکيده:

 افتـد  مـي  فكـر  این به او ندارد. دمش به اي عالقه كند؛اما مي محافظت خودش از هایش شاخ با خورد. مي و دوشد مي خودش

 بپرانـد.  را مگسـها  توانـد  مـي  دمـش  بـا  كـه  كندچرا مي منصرف تصميمش از را او مگسي ولي بيندازد دور و ببرد را دمش كه

 دارد. كاركردي چه گاو دم كه شود مي متوجه و شده بيدار خواب از سرانجام
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 ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران ایود؟.نکردهگمبچهی:شما هـا:  تایي هفت .سپيده خليلي،.251

 9789640812594شاب:: خشتي.

 عليپور سميهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  تخيلي هاي داستان حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 او بـه  هـم  مادرش تا ماند مي منتظر و خورد مي سُر ها سرازیري از كرد. مي بازي قل قل مادرش با "كوچولو تيغي جوجه"چکيده:

 را "خرگوشـه  خانم" ناگهان كه كردن گریه به كرد شروع نيامد. مادرش ماند منتظر كه هم هرچقدر خورد سُر كه بار یك برسد.

 بـه  داشـت.  دیگـر  پيشـنهاد  یـك  ولـي  بود، ندیده مشخصات این با را كسي خرگوشه خانم اما گرفت. را مادرش سراغ او از دید.

 ...گفت كوچولو تيغي  جوجه

 

شواب:: رحلـي.  ص.32 .1396 .پرتقال :تهران .منجزي فرمهردارم.دوسِتبابایيماماني،منيعشق .كاترین ویس،.252

9786008347477

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبياتکليدی:کلمات

 كنـد.  مـي  مانند عالم زیباي چيزهاي تمام به را مادرش او دهد. نشان مادرش به را احساساتش خواهد مي كوچولو فيلچکيده:

 كن. برعكس را كتاب چه؟ پدرش اما دارد. دوست خيلي هم را مادرش دارد. دوستشان خيلي كه چيزهایي تمام

 

 خشـتي.  ص.32 .1395 .نوجوانـان  و كودكان فكري پرورش كانون :تهرانخوابيدی؟.کجاکوچولوفيل .ميترا مسيحا،.253

 9789643916404شاب::

 موسوي سنح سيدتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 خواب حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 سـنجاقك  یـك  امـا  بخوابـد.  و بدهـد  تكيه او نرم و گرم شكم به تا است مادرش منتظر "كوچولو فيل" داستان این درچکيده:

 خـود  در را خورشـيد  گرماي هنوز كه سنگ تخته یك كنار را شب كوچولو فيل كشاند. مي خود دنبال به را كوچولو فيل و آید مي

 كنـد.  پيـدا  را مـادرش  بایـد  او و شـده  صـبح  حاال است. مادرش سنگ تخته كه كند مي فكر تاریكي در او رود. مي خواب به دارد

 امـا  شـود  مـي  خوشـحال  خيلـي  او دیدن با مادر برسد. مادرش به تا رود مي ها آن عكس جهت در و بيند مي را خودش ردپاهاي

 است شده مادر كوچولو فيل حاال برد.انگار مي خوابش كوچولو فيل شكم روي خستگي از بود گشته دنبالش به را شب تمام چون

 است. خوابانده خود آغوش در را مادر و

 

 9786003203105شاب:: خشتي. ص.18 .1395 .قلم شهر :تهرانخالي.خالقرمز لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.254

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان كودكان، هاي بيماريکليدی:کلمات

 اش داشـتني   دوست هاي خال امروز اما دارد. دوست خيلي را سياهش هاي خال كه است كوچك زرافة یك "لي زي زي"چکيده:

 خـواب  لـي  زي زي كـه  وقتـي  دوسـتانش،  هم شاید است، شده اینطور كه اند زده نيش را او هاي خال زنبورها شاید اند. شده قرمز

 برویم. او پيش باید كند. حل تواند مي ها زرافه دكتر فقط را مشكل این اند. كرده رنگ را ها آن بوده،
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 ص.146 .1396 .قـدیاني  :تهـران خردسواالنه.داستان50گوگولي:هایبچهبرایگوگوليهایقصه .الله جعفري،.255

 9786002514950شاب:: رحلي.

 ]دیگران[ و.. نژاد حق فاطمهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان كوتاه، داستانکليدی:کلمات

 روایـت  افتد مي برایشان كه را اتفاقاتي و هستند حيوانات زبان از ها داستان است. كوتاه داستان پنجاه داراي كتاب اینچکيده:

 عنـاوین  از بعضـي  انـد.  گرفتـه  قـرار  آن از هـایي  گوشـه  در تصـاویر  و اسـت  دسفي كتاب صفحة هر از بيشتري قسمت كنند. مي

 فيلم. و من ها، كِرم خنك، دماغ حمام، سوسك باسواد، درخت دیو، و طوطي بزغاله، شلوار سوتي، عنكبوت از: عبارتند ها داستان

 

 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  درسـه م فرهنگـي  مؤسسه :تهرانسوتکي.سوتکفش ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.256

 9789640814635شاب::

 پناه رخصت مرتضيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 تخيلي هاي داستان لباس،کليدی:کلمات

 او از و آید مي خوشش كفش صداي از بيند. مي آنجا را سوتكي سوت كفش و كند مي باز را كمد در نارنجي مو عروسكچکيده:

 از كفـش  هسـتند.  ني ني یك اتاق در شوند مي متوجه مدتي از بعد بيندازند. اطراف به نگاهي و بروند كمد از بيرون تا خواهد مي

 ناگهـان  كه كند فرار تا پرد مي پنجره سمت به همين براي كرد. خواهد خراب را او ني ني كه كند مي فكر و ترسد مي موضوع این

 كند... مي باز را در كسي

 

 9786003203129شاب:: خشتي. ص.18 .1395 .قلم شهر :تهرانصدا.وسرپرکاله لي: زي زي .شكوه نيا،  قاسم.257

  نيا صفایي مهدیهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان تغذیه،کليدی:کلمات

ـ  دیگـر  كنـد  مـي  درختـان  هـاي  بـرگ  خوردن به شروع وقتي اما است. بامزه كوچك زرافة یك "لي زي زي"چکيده:  چيـزي  هن

 كـه  تخـم  دو بـا  النـه  یـك  اسـت.  سرش روي پرنده النة یك كه است نفهميده هنوز او همين براي بيند. مي چيزي نه شنود مي

 را هـا  جوجـه  جيـك  جيـك  صـداي  و شـود  مـي  باز دارد هایش گوش كم كم انگار حاال هستند. آمدن بيرون حال در هایش جوجه

 كـار  از هـا  جوجـه  بلنـد  صـداي  از هـایش  گـوش  بگـذارد،  آن بر را النه تا نكند پيدا دیگر اي شاخه تر سریع چه هر اگر شنود. مي

 افتند. مي

 

9786008347941شاب:: رحلي. ص.40 .1396 .پرتقال :تهران .بنایي مریمشادی.کاله .برایان ون،.258

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبيات شادي،کليدی:کلمات

 توانـد  مـي  چيـزي  چه نداشتند. حوصله و بودند عصباني هم زرافه و گورخر و شير و پشت الک بود. عصباني خيلي فيلچکيده:

 ناگهاني. هدیة یك غيرمنتظره، اتفاق یك شاید كند؟ خوب را حوصله بي عصباني حيوان همه این حال
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شاب:: خشتي. .ص16 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانبزرگ.بزرگگاو ها: تایي هفت .سوسن طاقدیس،.259

9789640812563 

  طباطبایي مریمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 ترس حيوانات، هاي داستان تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 كـم  كـم  اما آمد. مي خوشش بترساند را دیگران اینكه از او ترسيدند. مي او از دیگر حيوانات همة كه بود بزرگ گاو یكچکيده:

 بقيـه  از كـرد  مـي  تنهـایي  احسـاس  كه حاال بزرگ گاو بود. شده تر بزرگ خيلي خيلي او چون كردند. رکت را او دوستانش تمام

 پيشـنهاد  یـك  دوسـتانش  شـود.  الغـر  تـا  بخورد چيزي خواست مي هم باز او شوم؟ قبلي اندازة همان تا بخورم چه باید پرسيد:

 داشتند... برایش

 

شواب:: خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران .پنبوهگول نـو:  هاي متل .شكوه نيا، قاسم.260

9789640812266 

 زاده حسين نگينتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  مشاغل تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 مـد. آ بـاد  با هم "پنبه گل" یك آمد مي باد كه روز یك بود. تنها خيلي كه بود "تخمه پوست" یك نبود. یكي بود یكيچکيده:

 بـه  بایـد  شـود،  نـخ  به تبدیل تا رفت مي ریسي نخ كارگاه به باید پنبه گل چسبيد. آن به و شد پنبه گل این عاشق تخمه پوست

 امـا  نداشـت.  را هـا  عاشـقي  و عشق این وقت اصالَ او شد... مي پارچه به تبدیل بافندگي كارگاه در باید رفت، مي رزي رنگ كارگاه

 اینكه... تا بود ودشخ حرف سر همچنان تخمه پوست

 

شواب:: خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانگشنه.گنجش: نو: هاي متل .شكوه نيا، قاسم.261

9789640812273 

  صالحي نغمهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان المثل، ضرب تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 المثـل  ضـرب  همين گرفتار قصه، این كارة بي و تنبل گنجشك اید. شنيده را "كالغ چهل كالغ یك" المثل ضرب حتماچکيده:

 نـوک  از بـرنج  دانـه  سه روزي، بود. بقيه دانة و آب به چشمش هميشه غذا، دنبال نه و رفت مي آب دنبال نه تنبلي از كه او شد.

 گنجشـك  دزد! آي زنـد:  مـي  داد كـالغ  جوجـه  خورد. مي را دانه سه آن و پرد مي گنجشك پایش. پيش افتد مي كالغ جوجه یك

 بـرد.  را ام بچـه  بـرنج  دانه سه و سي گشنه گنجشك دزد! آي گوید: مي شنود مي را آن كه كالغ ننه برد. را برنجم دانه سه گشنه

 پيـدا  ادامـه  طـور  همـين  داستان این و برد را برنجمان دانه صد گشنه گنجشك هوار! آي گوید: مي شنود مي را آن كه كالغه بابا

 افتد؟ مي اتفاقي چه گرسنه گنجشك براي داند مي كسي كند. مي



8دبستانيشمارهپيشدورهنامهکتاب  

دبستاني هاي دوره پيش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليت فهرست توصيفي كتاب  

 

 

80 

 

شواب:: خشتي. ص.20 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانبرنج:.وگندم: نو: هاي متل .شكوه نيا، قاسم.262

9789640812259 

 صرافيان غزالهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 تخيلي ايه داستانکليدی:کلمات

 كننـد.  پيـدا  كردن زندگي براي جایي باید ها آن حاال كنند. مي عروسي گندم دانه یك با برنج دانه یك روزگاري روزيچکيده:

 او بـه  تنور دود لحظه همين شوم. مي سوخته سياه بمانيم اینجا اگر گوید مي و كند مي مخالفت برنجك است؟ چطور نانوایي تنور

 اینجـا  پرسـد  مـي  دوباره گندمك رسند. مي آب دیگ یك به تا افتند مي راه دوباره ها آن شود. مي سوخته سياه برنجك و خورد مي

 چيست؟ نظرش سوخته سياه برنجك كنيد مي فكر است؟ چطور ماندن براي

 

شوواب:: خشــتي. ص.32 .1396 .مبتكــران :تهــران .وكيلــي نســرینکوووچکش.دوسووتوگوریوول .آنتــوني بــراون،.263

9789640726426 

 براون آنتونيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  دوستيکليدی:کلمات

 بـا  را موضـوع  ایـن  روزي و خواست مي دوست یك دلش بود. تنها خيلي او كرد. مي زندگي وحش باغ در بزرگي گوریلچکيده:

 گوریل كوچك. دوست یك كنند؛ پيدا تنها بزرگ گوریل براي دوستي توانستند نگهبانان گفت. وحش باغ نگهبانان به اشاره زبان

 امـا  كـرد؛  مـي  مراقبـت  گوریـل  از خـود  شـيوة  به هم كوچك كرد.دوست مي مراقبت او از هميشه و بود كوچكش دوست عاشق

 چطور؟

 

 خشـتي.  ص.20 .1395 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانشده.گرمشگيليگيلي گيلي: گيلي .سوسن طاقدیس،.264

 9789640810873شاب::

 موسوي ميثمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 داستان كودكان، ادبياتکليدی:کلمات

 بركـة  بـه  خواهـد  مـي  و اسـت  شده گرمش او داند. نمي هنوز را چيزها خيلي كه است كوچك فيل یك "گيلي گيلي"چکيده:

 دهد؟ مي را اش بركه در تني آب اجازة او به تمساح شما نظر به برود. عصباني تمساح

 

 ص.20 .1395 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران ترسويد؟.چيازگيليگيلي گيلي: گيلي .سوسن طاقدیس،.265

 9789640810828شاب:: كوچك. خشتي

 موسوي ميثمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 ترس حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 چـون  نـرو!  طرف آن گویند مي او به ها فيل تمام كند. بازي و ودبر زار ني طرف به كه افتد مي راه روز یك "گيلي گيلي"چکيده:

 كرگـدن  ترسد؟ مي عصباني كرگدن از كي گوید: مي و كند نمي گوش حرفشان به گيلي گيلي اما جاست. آن عصباني كرگدن یك

 داد هـا  فيـل  ناگهـان  دهـد.  مي ادامه خود راه به لنگان لنگ گيلي گيلي نپرس! و نگو كه زند مي او به شاخي و كشد مي اي خرناسه

 خواهـد  مـي  چـه  هـا  آن جـواب  در گيلي گيلي كه بزنيد حدس بتوانيد شاید نيفتي. آن توي است، راهت سر گودال یك زنند: مي

 بگوید.
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 خشـتي  ص.20 .1395 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانسایه.تویگيليگيلي گيلي: گيلي .سوسن طاقدیس،.266

 9789640810880شاب:: كوچك.

 موسوي ميثمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  تغذیه اسراف، حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 كـه  دید بزرگ درخت یك خودش. براي فقط گشت، مي خودش براي خنك اي سایه دنبال و بود گرمش "گيلي گيلي"چکيده:

 تـا  و اوسـت  بـراي  انگورهـا  تمـام  كرد مي فكر كرد. اانگوره خوردن به شروع و دوید آن طرف به داشت. رسيده انگور عالمه یك

 ناگهان... شد. مي تمام داشت گيلي گيلي شكم ظرفيت كم كم اما شدند نمي تمام انگورها برود. جا آن از نباید نكند تمامشان

 

 خشتي ص.20 .1395 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانآد.ميخوابشگيليگيلي گيلي: گيلي .سوسن طاقدیس،.267

 9789640810835شاب:: كوچك.

 موسوي ميثمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان خواب،کليدی:کلمات

 امـا  باشـند.  شـاد  همـدیگر  بـا  و بپرنـد  طـرف  آن و طـرف  ایـن  خواهنـد  مـي  جنگـل  حيوانات تمام و است بازي وقتچکيده:

 همگي سياه دُم اسب و زنبورها و ها ميمون بخوابد. درخت یك زیر واهدخ مي و است خسته تپلي، و چاق فيل بچه ،"گيلي گيلي"

 همـة  و است شده شب چرخد. مي طرف آن و طرف این به و خاراند مي را شكمش هي گيلي گيلي و هستند كردن بازي حال در

 ندارد. وجود گيلي گيلي هاي چشم در هم خواب اي ذره حتي اما بخوابند. تا روند مي خود هاي خانه به حيوانات

 

 خشـتي  ص.20 .1395 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانبازی.آبوگيليگيلي گيلي: گيلي .سوسن طاقدیس،.268

 9789640810842شاب:: كوچك.

 موسوي ميثمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 توجه حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 تـا  رود مـي  دریاچـه  بـه  دوسـتانش  بـا  روز یـك  او نيست. بلد را چيزها خيلي هنوز و است فيل بچه یك "گيلي گيلي"چکيده:

 بـازي  مشـغول  هنـوز  هـا  آن خورشـيد،  غروب هاي نزدیك تا است. نيلوفر هاي گل از پر دریاچه و تابد مي خورشيد كنند. تني آب

 خواهـد  نمـي  دلـش  او گيلـي.  گيلي جز به بيایند بيرون آب از گيرند مي تصميم همگي رود. مي سردي به رو كم كم هوا و هستند

 كند... تمام را بازي

 

 خشـتي  ص.20 .1395 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران پرنده.وگيليگيلي گيلـي:  گيلي .سوسن طاقدیس،.269

 9789640810859شاب:: كوچك.

 موسوي ميثمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستانکليدی:کلمات

 بـه  كـرد  شـروع  گيلي گيلي دید. كوچك پرندة یك زد مي قدم ها تپه روي كه روز یك است. فيل بچه یك "گيلي گيلي"چکيده:

 بود. بزرگ خيلي خيلي هم خودش و بود پهن هایش گوش داشت، دراز خرطوم یك او پرنده؛ براي هایش ویژگي از كردن تعریف

 بـال  دو همـان  بـا  پرنـده  شـاید  داند؟ مي چه كسي بود. بدنش روي ككوچ بال دو فقط و نداشت را ها این از كدام هيچ اما پرنده

 باشد. تر قوي فيل از كوچك،
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 خشـتي  ص.20 .1395 .برهـان  مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانسبز.کي:وگيليگيلي گيلي: گيلي .سوسن طاقدیس،.270

 9789640810866شاب:: كوچك.

 موسوي ميثمتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  غذا حيوانات، هاي داستانيدی:کلکلمات

 گفتنـد  او به تر بزرگ هاي فيل شد. طاق گرسنگي از "گيلي گيلي" طاقت دیگر كه بود مانده "در به سيزده" به روز چندچکيده:

 مثـل  هـا،  سـبزه  رسـيد.  مـي  غـذا  همه به وقت آن بسپارند. رودخانه به را خود نوروز هاي سبزه ها آدم تا است مانده روز چند فقط

 بـراي  زد. مي سر رودخانه به روز هر گيلي گيلي ماند. نمي گرسنه فيلي هيچ دیگر و گرفتند مي فرا را جا همه سبز، تولد هاي كيك

 گرفت؟ تولد خودش براي بار چند و خورد سبز كيك چند او كنيد مي فكر دید. را ها سبزه كه بود فيلي اولين همين

 

 خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهرانچهارمي.پشتالك ي:ن ني و مامان .فروزنده خداجو،.271

 9789640814598شاب::

 پناه رخصت مرتضيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان دریایي، حيواناتکليدی:کلمات

 امـا  رفتنـد  مـي  راه مادرشـان  سر پشت ها بچه همة كردند. مي حركت رودخانه طرف به اش بچه چهار و پشت الک خانمچکيده:

 او دنبـال  بـه  را جـا  همـه  پشت الک خانم شد. غيب چهارمي پشت الک ناگهان كرد. مي وورجه ورجه اش همه چهارمي پشت الک

 اینكه... تا كردند صبر و كردند صبر ها آن نبود. او از خبري گشت.

 

شاب:: خشتي. ص.16 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانسنجاب.الالیي ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.272

9789640814628 

 پناه رخصت مرتضيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  مهرباني خواب، خانواده،کليدی:کلمات

 كوچولـو  سـنجاب  گشـتند  برمي النه به كه ها شب كردند. مي زندگي بلوط درخت یك در مادرش و "كوچولو سنجاب"چکيده:

 روز یـك  رفـت.  مـي  خـواب  به او قلبش، تاپ تاپ صداي با و كرد مي بغل را او هم سنجاب خانم خوام. مي الالیي ن!ماما گفت: مي

 یكـي  شنيدند، را صدایش كه جنگل حيوانات كردن. گریه به كرد شروع ندید. را مادرش برگشت، خانه به كوچولو سنجاب وقتي

 خواست... مي را خودش به مخصوص الالیي او خواست. مي الالیي كوچولو سنجاب چيست. ماجرا ببينند تا آمدند مي یكي

 

شواب:: رحلـي.  ص.34 .1396 .پرتقـال  :تهـران  .جهرمـي  ميتـرا کون!.بوازراکتواباینلطفا .جسي ، مایر كالوس.273

9786008347422 

 لي سوزيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 رنگ خواندن، كودكان، ادبياتکليدی:کلمات

 وقتـي  انگيـز.  هيجـان  و جالب ماجراهاي به برند، مي رنگي هاي آدم دنياي به را ما ها كتاب بخوانيد؟ كتاب دارید تدوسچکيده:

 اضـافه  بـه  هـا  ایـن  تمـام  جـذاب؟  هـاي  عكس داشتني؟ دوست هاي شخصيت قصه؟ یك بينيد؟ مي چه كنيد مي باز را كتاب یك

 یـك  شـما  حـاال  دیگـر.  كتاب یك دوباره و دیگر یكي بعد كنيد. مي پيدا دیگر كتاب یك كنيد باز كه را كتاب این دیگر. اتفاقات

 دارید. كتاب عالمه
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شواب:: خشـتي.  ص.32 .1396 .مبتكـران  :تهـران  .طهراني سبحاني حساممخالف.هایکلمهدرهالوبي .اليور جفرز،.274

9789640726563 

 جفرز اليورتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  متضادکليدی:کلمات

 معمـولي  مخـالف  كه است این ها لوبي شعار بگيرند. یاد مخالفشان هاي كلمه همراه به را كلماتي خواهند مي "ها لوبي"چکيده:

 برسيد. جواب به تر سریع بخوانيد را ماجراهایشان اگر شاید شود؟ مي اي كلمه چه معمولي مخالف باشند.

 

 شـكلي.  ص.2 .1395 .نوجوانـان  و كودكان فكري پرورش كانون :تهرانتا.پنجما مامانمان: و ما هاي قصه .نيكو زرفشان،.275

 9786000101541شاب::

 پریرخ زهرهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان سانان، گربهکليدی:کلمات

 تـایي  پـنج  گرفـت.  دیديشـ  باران ناگهان كه كردند مي بازي خيابان توي داشتند هميشه مثل فسقلي گربة بچه تا پنجچکيده:

 سـر  شـان  حوصـله  نشسـتن  جا یك از كم كم بود. خورده خاک و پير و قدیمي ماشين یك زیر ها آن خانة شان. خانه طرف دویدند

 شـدند  خسـته  كـردن  بازي از وقتي ماشين. روي هم بعد و مادرشان كول و سر روي كردن وورجه ورجه به كردند شروع و رفت

 چـه  گربـه  تـا  پنج این یعني بود. شده عوض چقدر پير ماشين چهرة كردند. تماشا را ماشين دور از و ندآمد مادرشان كنار دوباره

 بودند؟ آورده آن سر بالیي

 

 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهرانتا.دوآنتا،سهما مامانمان: و ما هاي قصه .نيكو زرفشان،.276

 9786000101503شاب:: شكلي. ص.2

 پریرخ زهرهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 رفتار حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 شـير  داشـتند  سـه  ایـن  امـا  آینـد.  مـي  ها آن نزدیك هم دیگر گربة بچه دو بودند. نشسته مادرشان با گربه بچه تا سهچکيده:

 و بياینـد  هـم  گربه بچه دو آن داد اجازه بود هربانم خيلي كه مادر بياید. نزدیكشان اي غریبه هيچ نداشتند دوست و خوردند مي

 خواهر اینكه تا دهد نجات را كدامشان اول داند نمي مادر و جوب هاي ميله در كند مي گير پایشان سه این روز یك بخورند. شير

 باز را كتاب اگر دارند. دوست را همدیگر گربه بچه پنج این حاال كشند. مي بيرون را سه هر و آیند مي كمكشان به جدید برادر و

 هستند. خوشحال همگي كه بيني مي گربه كَلة پنج كني
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 ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانعدسي.دختروخياطمامان ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.277

 9789640814604شاب:: خشتي.

 پناه رخصت مرتضيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 كودكان تغذیه جسمي، رشدکليدی:کلمات

 دختـرش  چـرا  كـه  خـورد  مي غصه هميشه مادرش بود. بزرگ برایش ها لباس تمام بود. كوچك خيلي "عدسي دختر"چکيده:

 ایـن  به بخورد غذایي تا رفتن طرف آن و طرف این به كرد شروع دید را مادرش هاي اشك كه عدسي دختر است. كوچك انقدر

 آن كنـار  بـه  كـه  هسـت  نيـز  كوچـك  اي كتابچه داراي كتاب این زردآلو... درخت پيش رفت همه از اول شود. تر بزرگ كه اميد

 كند. مي زندگي مادرش شكم در و نيامده دنيا به هنوز كه است كوچكي ني ني زبان از و شده متصل

 

 9789640726679شاب:: رحلي. ص.32 .1396 .مبتكران :تهران .كتال نگينباش!.مراقبم .لورنز پائولي،.278

 زدليوس ميریامتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 نقاشي آميزي، رنگ تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 بـزرگ  كـافي  انـدازة  به كني مي فكر پرسد: مي او از و بيند مي را "اشنيپل" آقاي روزي او است. بچه پسر یك "یوري"چکيده:

 پيشـنهاد  او بـه  یـوري  همـين  بـراي  داند. نمي زیادي چيز داري  بچه از اشنيپل آقاي اما كنم؟ مراقبت خودم از بتوانم كه ام شده

 كـار  ایـن  گفت او به فقط باید است؟ چگونه بچه یك از مراقبت كند. مراقبت او از اشنيپل آقاي بود، الزم كه زمان هر تا كند مي

 مراقبـت  یـوري  از اشنيپل آقاي شوید متوجه شما شاید باشيد. همراه یوري و اشنيپل آقاي با است؟ خطرناک كار این یا نكن را

 اند. زده بيرون خط از نيز ها رنگ گاهي حتي هستند. مداد با نقاشي شكل به كتاب این تصاویر اشنيپل. آقاي از یوري یا كند مي

 

شواب:: خشـتي.  ص.10 .1396 .قلـم  شـهر  :تهـران زی.بابوابزرگهسوتم:زیمن هسـتم:  زي من .عذرا جوزداني،.279

9786003203778 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  زندگي شيوة حيوانات، زندگيکليدی:کلمات

 امـروز  دهـد.  مي یاد زي به زیادي چيزهاي ها، بازي همين در پدربزرگ كنند. مي بازي خيلي هم با پدربزرگش و "زي"چکيده:

 بـه  را زبـانش  ناگهـان  زي، دارنـد.  نيـاز  آن به حشرات شكار در و ستني بد ها قورباغه براي اصال كار این است. درازي زبان نوبت

 رسد؟ مي فيل به زورش است كرده فكر واقعا چسباند. مي فيل یك خرطوم

 

شواب:: خشـتي.  ص.10 .1396 .قلـم  شـهر  :تهـران زی.بابوایهسوتم:زیمون هسـتم:  زي مـن  .عـذرا  جوزداني،.280

9786003203785 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 طبيعي جغرافياي حيوانات، زندگي حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 هـا  شب حيوانات از بعضي آخر بماند. بيدار صبح تا پدرش همراه گيرد مي تصميم شبي و است قورباغه بچه یك "زي"چکيده:

 گـروه  یـك  مثـل  درسـت  كننـد.  مـي  توليـد  شب در زیبایي صداهاي هم، كنار در ها آن ها. سيرسيرک و ها وزغ مثل خوابند؛ نمي

 ورق هـم  را آن بتوانـد  كودک كه است گرفته قرار جداگانه قسمتي در "زي" آخر، صفحة جز كتاب صفحات تمام در نوازندگي.

 آید. وجود به برایش بيشتري جذابيت و بزند
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شواب:: خشـتي.  ص.10 .1396 .قلـم  شـهر  :تهـران زی.بورادرهسوتم:زیمون هسـتم:  زي مـن  .عـذرا  جوزداني،.281

9786003203730 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 جسمي رشد حيوانات، زندگيکليدی:کلمات

 ایـن  ميـان  در اسـت.  متفاوت زي با شكلشان اما آورد. مي دنيا به زیادي هاي بچه او مادر است. قورباغه بچه یك "زي"چکيده:

 پـا  و دسـت  زي بـرادر  مـدتي،  از بعـد  كنـد.  صـبر  كمي باید اما كند بازي او با دارد وستد و دارد كوچك برادر یك زي ها، بچه

 است. بازي وقت دیگر حاال گيرد. مي خود به واقعي قورباغة شكل و آورد درمي

 

شواب:: خشـتي.  ص.10 .1396 .قلـم  شـهر  :تهـران زی.دوسوتهسوتم:زیمون هسـتم:  زي من .عذرا جوزداني،.282

9786003203747 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان دوستي،کليدی:کلمات

 هـم  شـبيه  خيلـي  هـا  آن گذراننـد.  مي هم با را زیادي ساعات كه دارد هم دوست یك او است. قورباغه بچه یك "زي"چکيده:

 صـفحات،  بيشتر در كه است اي گونه به كتاب طراحي برند. مي لذت یكدیگر هاي تفاوت از و دارند دوست را همدیگر اما نيستند.

 داسـتان،  خوانـدن  كنـار  در طراحـي  این زد. ورق جداگانه شكلي به را آن توان مي كه دارد قرار صفحه از بخشي در زي، دوست

 كند. مي فراهم بيشتري سرگرمي كودكان براي

 

شواب:: خشـتي.  ص.10 .1396 .قلـم  شـهر  :تهـران زی.ماموانهسوتم:زیمون هسـتم:  زي مـن  .عذرا جوزداني،.283

9786003203761 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان رنگ،کليدی:کلمات

 خيلي تخم یك روزي ها آن دارد. دوست خيلي را كار این زي مادر روند. مي روي پياده به روزها بعضي مادرش و "زي"چکيده:

 و شـكند  مـي  تخـم  ناگهـان  كنند. قشنگ و رنگي را آن و بكشند نقاشي یك آن روي كه دهد يم پيشنهاد مادر بينند. مي بزرگ

 كند... مي نگاه ها آن به داخلش از چيزي

 

شواب:: خشـتي.  ص.10 .1396 .قلـم  شـهر  :تهـران زی.بزرگمامانهستم:زیمن هسـتم:  زي من .عذرا جوزداني،.284

9786003203754 

  قربان حدیثهتصویرگر:

  كودکاطب:مخ

 خانواده حيوانات، زندگيکليدی:کلمات

 تـه  بـه  نبایـد  هيچوقـت  است گفته او به مادربزرگ اوست. مواظب هميشه مادربزرگش و است قورباغه بچه یك "زي"چکيده:

 قـایم  گـنج  یـك  جـا  آن مادربزرگ شاید چيست؟ آب ته مگر كه است شده ایجاد ذهنش در سوال این زي روز، آن از بروي. آب

 یـك  شـاید  مثال نباشد. زي حدسيات قشنگي به مادربزرگ دليل شاید شاید... كند، مي زندگي جا آن پري یك شاید است، كرده

 زشت... و بزرگ ماهي
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ــندارم.دوسووتشوويرموون .---.285 ــري سيدحس ــهد .ناص ــریح :مش ــاب ض ــتي. ص.12 .1396 .آفت شوواب:: خش

9786004761123

  كودکمخاطب:

  ها بيماري كودكان، تغذیه مان،درکليدی:کلمات

 حـاال  بـود.  خـورده  سرما و بپوشد گرم لباس بود كرده فراموش صبح او كرد. مي عطسه مرتب روز آن "كوچولو خرس"چکيده:

 از پدر كه وقتي مخصوصا داد. مي گوش پدرش حرف به و كرد مي استراحت باید شود، خوب زودتر اش سرماخوردگي اینكه براي

 بود. شير عاشق كوچولو خرس نداشت؛ وجود مشكلي انگار اما بكشد. سر ته تا را گرم شير ليوان تا خواست او

 

9786005482348شاب:: خشتي. ص.32 .1395 .كالم :تهران .سالك تارابابا.ومن ...: و من .هلن اكسلي،.286

  كودکمخاطب:

 خانواده ملل، ادبيات اجتماعي، هاي داستانکليدی:کلمات

 هـم  كنـار  هـا  وقـت  بيشتر ها آن دارد. دوست خيلي را پدرش پسرک است. فرزندانشان با پدران رابطه درباره كتاب اینيده:چک

 قصـه  پسـرش  بـراي  پـدر  كنـد.  مـي  كمـك  پدر به كيك پختن در پسر و خنداند مي را او و كند مي بازي پسرش با پدر هستند.

 پـدر  چـون  كند؛ مي آرامش و امنيت احساس پدرش كنار در پسر .و... دهد مي یاد وا به را زیادي كارهاي و بخوابد او تا خواند مي

 دنياست! پدر بهترین او

 

9786005482386شاب:: خشتي. ص.32 .1395 .كالم :تهران .سالك تارابابابزرگ.ومن ...: و من .هلن اكسلي،.287

  كودکمخاطب:

  اجتماعي يها داستان خانواده، ملل، ادبياتکليدی:کلمات

 او هـاي  خواسـته  بـه  حال، همه در و هميشه پدربزرگ چون دارد؛ دوست خيلي را پدربزرگش داستان، كوچولوي پسرچکيده:

 كوچولـو  پسـر  .و... كنـد  غلبـه  ترسـش  بـر  تا كند مي كمكش خواند، مي كتاب برایش كند، مي بازي او با پدربزرگ كند. مي توجه

 كند. قدرداني پدربزرگش، از مختلف هاي شكل به اني،مهرب همه این خاطر به كند مي سعي

 

9786005482362شاب:: خشتي. ص.32 .1395 .كالم :تهران .سالك تارامامان.ومن ...: و من .هلن اكسلي،.288

  كودکمخاطب:

 خانواده اجتماعي، هاي داستان ملل، ادبياتکليدی:کلمات

 درسـت  غـذا  بـرایش  كنـد،  مـي  مراقبـت  او از وقت تمام مادر دارد. دوست خيلي را مادرش داستان این كوچولوي پسرچکيده:

 را كـار  همـه  ایـن  چطـور  مـادرش  كه داند نمي كوچولو پسر و كند مي كار هم خانه از بيرون مادر .و... كند مي بازي او با كند، مي

 كند. كمك كارها در او به و شود شجاع مادرش مثل دارد دوست پسرک دهد. مي انجام

 

 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكري پرورش كانون :تهرانرتا.چهاآنیکي،من مامانمان: و ما هاي قصه .نيكو زرفشان،.289

 9786000101534شاب:: شكلي. ص.2

 پریرخ زهرهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 سانان گربه حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 سُـر  تـا  پـنج  ایـن  از یكي بگردد. غذا دنبال تا بود رفته و دیوار باالي بود گذاشته را ها آن ربهگ بچه تا پنج مادر روز یكچکيده:

 ناراحـت  است ممكن تازه دهد. نجات را او و بچرخد حياط دور و برسد راه از مادر تا كند صبر باید حاال ميفتد. پایين و خورد مي

 حـاال  دهنـد.  نجـات  را او تا اند گرفته را همدیگر دم كه هستند چهارتا آن است. شده آویزان باال از طناب یك انگار اما بشود. هم

 اند. نشسته دیوار روي هم كنار تایي پنج هم باز حاال شود. نمي ناراحت دیگر برسد مادر اگر
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 شـتي. خ ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران ني.نيومومنگوله نـي:  ني و مامان .فروزنده خداجو،.290

  9789640814666شاب::

 پناه رخصت مرتضيتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حسادت كودک، داستانکليدی:کلمات

 نيسـت.  خوشـحال  موضـوع  ایـن  از امـا  باشـد.  داشته جدید برادر یا خواهر یك روزها همين در است قرار "مو منگوله"چکيده:

 را موضـوع  ایـن  مـادرش  و اسـت  نگـران  چيـزي  از او گيرد. مي بغل محكم را هایش عروسك و كند مي حبس اتاق در را خودش

 فهميده...

 

 ص.28 .1396 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهـران  .رامين ویداکوچولو!.موشجاننوش .اریك باتو،.291

 9786000104818شاب:: خشتي.

  باتو اریكتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  غذا حيوانات، هاي انداست حيوانات،کليدی:کلمات

 گربـه...  سـيب،  پنيـر،  قـار،،  شـود.  مي رد و خورد مي بيند مي راهش سر كه را چيزي هر او است. گرسنه كوچولو موشچکيده:

 است؟ بوده اش گرسنه هم گربه كند؟یعني مي كار چه گربه شكم در كوچولو موش دارد. وجود مشكلي یك انگار گربه؟

 

شواب:: خشـتي.  ص.20 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران کدو.بهنوك نو: هاي لمت .شكوه نيا، قاسم.292

9789640812303 

 علينژاد طويتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 حيوانات هاي داستان تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 نـوكش  كـه  است "بقو بق خاله" انگار كن. هنگا دقت با ندارد. پر كه كدو اما كند. مي پرواز دارد آسمان در گنده كدویيچکيده:

 "قارقـارو  كالغ" كند. مي گير كدو در هم او نوک اما بياید كمكش به خواهد مي "جيكو جيك گنجشك" است. كرده گير كدو در

 داد بـه  بتوانـد  بـاران  شـاید  كنـد.  مي باریدن به شروع و شود مي ابري هوا كم كم آید. مي سرشان بال همين هم "غرغرو عقاب" و

 چطور؟ اما برسد. ها آن

 

 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهراندیگر.داستاندووکجا؟رفتهطالنوك .نورا پرست، حق.293

9786000105082شاب:: كوچك. خشتي ص.28

  كودکمخاطب:

 حيوانات زندگي غذا، حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 علـف  گـاو  اسـت؛  پرداختـه  حيـوان  هـر  غـذاي  بـه  اول داستان دارد. وجود حيوانات دربارة داستان سه كتاب، این درچکيده:

 داسـتان  در دارند. دوست را گياهان ریز هاي دانه ها خروس و مرغ و هستند غذا ترین خوشمزه حشرات قورباغه نظر به خورد، مي

 هـاي  ویژگـي  سـوم  داسـتان  در و شـوند  مي آشنا گربه و گس گوسفند، گاو، خروس، مرغ، مثل حيواناتي صداي با كودكان دوم،

 است. شده استفاده آن تصویر از غذا، یا حيوان هر نام جاي به كتاب متن در شناسند. مي را حيوان هر حركتي
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شواب:: خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانپير.نيمکت ها: تایي هفت .محمدرضا شمس،.294

9789640812587 

 خرامان ساراتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  فارسي زبان آموزش ابتدایي، آموزش تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 بـه  را او و آمد "مدرسه باباي" روز یك بود. رسيده فرا اش بازنشستگي زمان و بود كرده كار خيلي دیگر "پير نيمكت"چکيده:

 و خـورد  مـي  فقـط  او گذشـت.  خـوش  خيلـي  پير نيمكت به جنگل در اول روز چند د.بگذران جا آن را عمرش بقية تا برد جنگل

 جنگـل  تمـام  دفعه یك داد. نان بابا داد. آب بابا گفت: خودش با آهسته شد. تنگ مدرسه براي دلش مدتي از بعد اما خوابيد. مي

 تا... شدند جمع پير نيمكت دور و دندآم همه ندادند. تكان را هایشان برگ ها درخت نخواندند، آواز ها پرنده شد. ساكت

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانانجيری.نيني ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.295

 9789640813744شاب::

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 تحول و رشد مراحل جسمي، رشد بارداري،کليدی:کلمات

 او گيـرد.  مـي  خـود  بـه  را واقعي ني ني یك شكل دارد كم كم و دارد هفته یازده "انجيري ني ني" كوچك كتاب این درچکيده:

 تـا  دانـد  نمـي  حتي او شود. نمي متوجه مادر است كوچك لگدهایش چون اما زند مي لگد هم مادرش شكم به اوقات بعضي حتي

 د...شو بزرگ چقدر و بيفتد برایش اتفاقي چه است ممكن فردا

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسه :تهرانتپلي.نيني ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.296

 9789640813751شاب::

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 بارداري جسمي، رشدکليدی:کلمات

 حـاال  او كنـد.  وورجـه  ورجـه  خيلـي  تواند نمي مادرش شكم در دیگر و است شده بزرگ حسابي حاال "كوچولو ني ني"چکيده:

 زودتـر  ني ني دارد آرزو مادر شنود. مي هم را مادرش آرزوهاي گاهي بشنود. هایش گوش با تواند مي و درآورده كوچكي هاي ناخن

 سـوتكي  سـوت  كفـش  و بياید دنيا به زودتر خواهد مي او دارد؛ آرزوهایي اما هم ني ني بپوشد. سوتكي سوت كفش و بياید دنيا به

 برساند. آرزویش به را مامان و بپوشد

 

 خشـتي  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران ای.سکسکهنيني نـي:  ني و مامان .فروزنده خداجو،.297

 9789640814673شاب:: كوچك.

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 تحول و درش مراحل جسمي، رشد بارداري،کليدی:کلمات

 از و كنـد  بسته و باز را هایش چشم تواند مي حاال او است. شده شيرین و بزرگ طالبي یك قد هم كتاب این در "ني ني"چکيده:

 اي سكسـكه  نـي  نـي  كند. حس و ببيند را آن بتابد، بيرون از زیادي نور اگر و كند سكسكه تواند مي حتي او ببرد. لذت بازي این

 ببيند. را دنيا و بياید بيرون مادرش شكم از زودتر تا كند مي آرزو روز هر
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 كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانعدسي.نيني ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.298

 9789640813706شاب::

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 اريبارد تحول، و رشد مراحل جسمي، رشدکليدی:کلمات

 كنـد.  مي زندگي مادرش شكم در هنوز و دارد هفته شش فقط جلد، این در كه است جنيني زبان از كوچك كتاب اینچکيده:

 دنيـا  بـه  بـاالخره  روزي اینكـه  از اسـت  خوشـحال  "عدسي ني ني" تپيدن. به كرده شروع هم قلبش ضربان دیروز از گوید مي او

 آید. مي

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانگالبي.نيني ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.299

 9789640813737شاب::

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 بارداري تحول، و رشد مراحل جسمي، رشدکليدی:کلمات

 دارد هفتـه  شانزده "گالبي ني ني" دجل این در شود. مي بيان خودش زبان از جنين رشد مراحل كوچك، كتاب این درچکيده:

 هـم  را شصـتش  انگشـت  انـد.تازه  آمـده  در تـازه  هـم  نـرمش  هاي مژه و ابروها است. شده گالبي یك وزن هم گوید مي خودش و

 كند. مي شماري لحظه آمدن دنيا به براي روز هر ني ني است! شده آن عاشق و مكد مي

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانماماني.ينني ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.300

 9789640813713شاب::

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 بارداري تولد، تحول، و رشد مراحلکليدی:کلمات

 كـه  دانـد  مي ني ني خواند. مي قشنگي دعاهاي برایش مادر بياید. دنيا به است قرار فردا و دارد هفته چهل حاال "ني ني"چکيده:

 بخشيدي. زندگي من به كه ممنونم تو از خدایا! كند: مي دعا او است. بلد كردن دعا هم او بود. خواهد مادرش آغوش در فردا

 

 كوچـك.  خشـتي  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهرانکوچولو.نيني ني: ني و مامان .فروزنده خداجو،.301

 9789640813720شاب::

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 بارداري تحول، و رشد مراحل جسمي، رشدکليدی:کلمات

 توانـد  مـي  او شـود.  مي واقعي ني ني یك به تبدیل دارد كم كم و دارد هفته دو و بيست قسمت، این در "كوچولو ني ني"چکيده:

 زودتـر  كنـد  مي آرزو روز هر او بشنود. كند مي تعریف برایش مامان هك را هایي قصه و كند لمس را خود نرم موهاي از پر صورت

 باشد. خوبي نوزاد آمدن دنيا به از بعد كه است داده قول و بياید دنيا به
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 .1395 .قلـم  شـهر  :تهـران  .قـوتي  ماهيـار گرده.ميمامانشدنبالکوچولوهاپو بزن: سوت و بزن دست .سارا فابيني،.302

9786003201941شاب:: كوچك. خشتي ص.18

  كودکمخاطب:

  كودكان كوتاه، داستانکليدی:کلمات

 راه در كـه  را كـس  هـر  اسـت.  او دنبـال  به صفحات تمام در و است كرده گم را مادرش "كوچولو هاپو" كتاب، این درچکيده:

 و گـردد  برمـي  خانـه  به هاپو ندارد. خبر وا مادر از هيچكس رسد مي نظر به كه اینطور اید؟ ندیده مرا مادر شما پرسد: مي بيند مي

 بـه  صفحات همة در برجسته، عروسكي شكل به كوچولو هاپو تصویر بود. خانه در مادر مدت، این تمام بيند. مي جا آن را مادرش

 خورد. مي چشم

 

 .سـپيد  هـاي  شـب  :تهـران  .قنـدهاري  شـقایق بنفش.مدادرنگيوهارولد بنفش: مدادرنگي و هارولد .كراكت جانسون،.303

9786009471768شاب:: رقعي. ص.64 .1396

  كودکمخاطب:

  ذهني تصویر تخيلي، هاي داستان كوتاه،  داستانکليدی:کلمات

 كنـد،  نقاشي آسمان در را ماه تواند مي او بكشد. خود بنفش مدادرنگي با خواهد مي كه را چيزي هر تواند مي "هارولد"چکيده:

 قـدر  آن را درخـتش  نگهبان اژدهاي و باشد داشته درخت یك با فقط كوچك جنگلي كند، ترسيم برود خواهد مي كه را مسيري

 دسـت  دوباره هارولد كند. مي گم را اش خانه جدید، هاي كشف همين در او اما بترسد. آن از نيز خودش حتي كه بكشد ترسناک

 نيسـتند.  خـودش  اتـاق  پنجـرة  كدام هيچ ولي كشد. مي شمار يب هاي پنجره با زیاد هاي خانه بنفش مدادرنگي با و شود مي كار به

 آورد... مي خاطر به را چيزي و كند مي نگاه است كشيده آسمان در كه ماهي به كند، فكر بيشتر كمي باید

 

شواب:: خشـتي.  ص.16 .1396 .برهـان  مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهرانغولي.سينهفت ها: تایي هفت .مجيد راستي،.304

9789640812532 

 حدادي تهمينهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 رسوم و آداب تخيلي، هاي داستانکليدی:کلمات

 و برونـد  گفت و زد صدا را هایش بچه "غوله ننه" بود. نمانده بهار رسيدن و عيد تا چيزي دیگر و بود شده تمام زمستانچکيده:

 سـفره  روي و كرد پيدا چيزي سریع و تند "بچه غول" هر شود. مادهآ سينشان هفت سفرة تا بياورند جنگل توي از سين تا هفت

 است... كم چيز یك هنوز آمد یادش ناگهان غوله ننه كه شد مي عيد داشت كم كم گذاشت.

 

 9786004620598شاب:: رحلي. ص.32 .1396 .پرتقال :تهران .رنجبر شيداتمساح.وهندوانه .گرگ پيزولي،.305

  وليپيز گرگتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  كودكان ادبيات داستان،کليدی:کلمات

 صـبحانه  شـود  مـي  اسـت.  دنيـا  ميـوة  بهترین هندوانه اصال بودم. هندوانه عاشق بودم، كوچولو تمساح یك كه وقتي ازچکيده:

 چـه  بایـد  حـاال  دادم. ورتق هندوانه هسته یك انگار اوه! شود. مي عالي دیگر كه دسر براي شام. براي ناهار، براي خورد. هندوانه

 سـاالد  تـوي  نـدارم  دوسـت  اصال من چه؟ شود صورتي پوستم اگر بزند. بيرون هایم گوش از هندوانه درخت كه است االن كنم؟

 كند؟ كمكم نيست كسي بيفتم. ميوه
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شواب:: ي.خشـت  ص.18 .1396 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهـران بهتر.جایی: .پریسا یاورزاده،.306

9789643915964 

  كن عامه حسنتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 شخصي هاي خانه حيوانات، زندگي حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 كسي نباشد. آن در كسي خانة نباشد. كسي براي كه كرد مي پيدا را جایي باید او بسازد. النه خواست مي كوچك پرندةچکيده:

 اي گونـه  بـه  كتـاب  ایـن  صـفحات  طراحي كند؟ مي پيدا ها ویژگي این با جایي آیا بزند. جا آن را اش عصرگاهي هاي چرت نخواهد

 گيرند. مي قرار هم پشت پلكان، مانند بعدي صفحات زدن، ورق با و است كامل صفحة یك از كمتر یا نيمي صفحه، هر كه است

 است. كامل نيز كتاب صفحة اند، كرده پيدا را دخو خانة یك هر و هستند هم با حيوانات تمام كه پایاني صفحة در

 

 خشـتي.  ص.32 .1396 .نوجوانـان  و كودكـان  فكري پرورش كانون :تهرانحيوان؟.چندوجنگلی: .نورا پرست، حق.307

 9786000105518شاب::

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 ریاضي آموزش حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 آیـا  امـا  كننـد.  زندگي آن در خواهند مي مختلفي حيوانات كه كند مي روایت را جنگل یك از ساده داستاني كتاب اینچکيده:

 آموزش كودكان به بازي نقطه قالب در اعداد و ریاضي مفاهيم برخي صفحه، هر در هست؟ جا جنگل در حيوانات این تمام براي

 دیگـر  حيوانـات  بـراي  خـالي  جاي خيلي هم هنوز "شير" قول به اما آیند مي جنگل به داستان این در حيوان ده شود. مي داده

 دارد. وجود

 

شواب:: خشـتي.  ص.40 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پرورش كانون :تهرانتازه.دوستی: .سمانه قاسمي،.308

9786000104641 

  قاسمي سمانهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

  ستيدو رنگ، نقاشي،کليدی:کلمات

 دوسـتي  روز یـك  اینكه تا داد. مي یاد را كردن نقاشي هم دوستانش به او كشيد. مي نقاشي اوقات بيشتر "خرگوشك"چکيده:

 یـك  اینكه تا دیدند. نمي را او دیگر اش قدیمي دوستان و زد مي سر جدیدش دوست به روز هر او سرخ. گل یك كرد. پيدا جدید

 نگذاشـتند  تنهایش قدیمي دوستان اما برگشت. خانه به ناراحت و افسرده خرگوشك و برد خود با را جدید دوست تندي باد روز

 نقاشـي  اثر یك فضاي و اند شده پر رنگ با صفحات تمام كه است اي گونه به كتاب تصویرپردازي بردند. زیبا هاي هدیه او براي و

 روایت كاغذ روي هایي نقاشي قالب در همه داشت، جدیدش دوست با خرگوشك كه حاالتي كنند. مي منتقل خواننده به را شده

 هـر  در تصـویرپردازي  هـاي  زیبایي از آبرنگ، با كار در دیگر هاي تكنيك و رنگ پاشيدن تكنيك از استفاده ها، روشن سایه شدند.

 هستند. كتاب این از صفحه
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شواب:: خشـتي.  ص.28 .1395 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهـران بوود.یکوي .سوسن طاقدیس،.309

9786000104849 

  عظيمي نداتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 خداشناسي حيوانات، هاي داستانکليدی:کلمات

 كـه  بودنـد  هـم  دیگري گروه اما كردند. مي زندگي مادرشان با جنگل یك در سياه مورچة زیادي تعداد روزگاري روزيچکيده:

 هـا  آن و كردند مي حمله سياه هاي مورچه النة به روز هر قرمز هاي مورچه قرمز. هاي مورچه بود؛ بيشتر خيلي ها آن از تعدادشان

 كسـي  كـه  كردند نمي هم را فكرش هيچوقت ها آن بودند. موجودات صداترین بي و ترین كوچك سياه هاي مورچه ترساندند. مي را

 كسي شنيد. مي را موجودات تمام صداي شنيد. مي را ها آن صداي كه بود نفر یك اما بياید. كمكشان به یا بشنود را ها آن صداي

 كيست؟ او داند مي

کاردستي

 

9786007617663شاب:: خشتي. ص.96 .1396 .سياهرود :تهران.1سطحآساناریگامي .احمد صمدي،.310

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي هاي سرگرمي كاغذ، با كاردستيکليدی:کلمات

 خاصـي  سـني  گـروه  به هنر این آید. مي دست به كاغذ كردن خم با معمول طور به كه است اشكال ارائة روش اریگاميچکيده:

 دوم و ابتدایي، اول دبستان، پيش» بخش سه در مخاطب، به اریگامي هاي فایده ذكر و معرفي ضمن كتاب، این ندارد. اختصاص

 كتـاب  در مرحله به مرحله صورت به و تصویر با همراه كار مراحل كند. مي ارائه اریگامي از هایي نمونه و ها طرح «ابتدایي سوم و

 اند. آمده

 

 خشـتي.  ص.28 .1396 .نوجوانـان  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  :تهـران بچسبون.بزن،برش .علي محمد كشاورز،.311

9786000105532شاب::

  مربي كودک/مخاطب:

 تجسمي هنرهاي القيت،خ كاغذ، با كاردستي كاردستي،کليدی:کلمات

 در والدین شود. آماده تجسمي مفاهيم درک براي ها آن كمك به كودک كه است شده طراحي تصاویري كتاب این درچکيده:

 كـردن  جمع با تا دهند قرار او اختيار در اي جعبه و كنند معرفي كودک به را هندسي هاي شكل توانند مي ها فعاليت انجام حين

 كـودک  كـه  دارد اختصاص هندسي اشكال به فقط كتاب پایاني صفحة هفت بشناسد. را داري نگه و نظم هوممف آن، در وسایلش

 شـده  مطرح كتاب آغاز در نيز دیگري هاي ایده همچنين بسازد. مختلفي هاي شكل ها آن چسباندن هم كنار و بریدن با تواند مي

 بيشـتري  توجـه  خود اطراف لوازم و محيط به چيزي هر ساختن ايبر و بسازد نيز دیگري خالقانة تصاویر بتواند كودک تا است

 باشد. داشته
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 ص.88 .1396 .پيشـروان  /مبتكـران  :تهرانکاردستي.وورزیدست دبستاني: پيش مرجع هاي كتاب .كتایون مهرآبادي،.312

 9789640726730شاب:: بياضي.

 صفریان رضيهتصویرگر:

  كودکمخاطب:

 نوشتن براي آمادگي آموزشي، مايراهنکليدی:کلمات

 جداسـازي  حبوبـات،  با آميزي رنگ پاره، كاغذ با نقاشي معطر، جيبي دستمال ساختن مثل هایي فعاليت كتاب، این درچکيده:

 آمـادگي  منظـور  به ورزي دست تمرینات این هدف است. شده طراحي پنبه با نقاشي و شطرنجي بافت حكاكي، سمي، هاي زباله

 تقسـيم  كلـي  بخـش  دو بـه  كتاب است. كودكان در غيره و خالقيت ایجاد و وسيله یك ساخت حوصله، بردن باال ،نوشتن براي

 دسـترس  در و سـاده  هـا  آن نياز مورد لوازم و ابزار كه اند شده طراحي اي گونه به ها كاردستي ورزي. دست كاردستي، است: شده

 تـالش  انگشـتانش  تقویـت  بـراي  شـوند،  مي دشوار كم كم كه ساده هاي طرح كردن پررنگ با كودک دوم، نوع تمرینات در باشد.

 كند. مي

 

مقطوعمناسوبقيچويبواکوارشاد:شادنقاشيمداد،وچسبوقيچي كودک: كار كتاب .طاهره محمدي، شاه.313

9789643079086شاب:: رحلي. ص.20 .1396 .ذكر :تهران(.1دبستان)پيش

  كودکمخاطب:

  ها سرگرمي دبستاني، پيش آموزش اردستي،كکليدی:کلمات

 كار كتاب این تمرینات از است. شده طراحي دبستان پيش كودكان در "ورزي دست" مهارت تقویت هدف با كتاب اینچکيده:

 از اول جلد كتاب، این كند. مي كمك كودک خالقيت تقویت به نيز آميزي رنگ و تصاویر كردن كامل آن، كنار در است. قيچي با

 باشد. مي ساده آن، سطح و است "دبستان پيش مقطع مناسب قيچي با كار" مجموعة

 

مقطوعمناسوبقيچويبواکوارشاد:شادنقاشيمداد،وچسبوقيچي كودک: كار كتاب .طاهره محمدي، شاه.314

9789643079093شاب:: رحلي. ص.20 .1396 .ذكر :تهران(.2دبستان)پيش

  كودکمخاطب:

  دبستاني پيش آموزش كاردستي، مهارت،ی:کليدکلمات

 كار كتاب این تمرینات از است. شده طراحي دبستان پيش كودكان در "ورزي دست" مهارت تقویت هدف با كتاب اینچکيده:

 و تصـاویر  كـردن  كامـل  آن، كنـار  در .شـوند  مـي  گرفتـه  كـار  بـه  كـودک  دسـت  انگشتان همة همزمان آن در و است قيچي با

 پـيش  مقطـع  مناسـب  قيچـي  بـا  كار" مجموعة از دوم جلد كتاب، این كند. مي كمك كودک خالقيت تقویت به يزن آميزي رنگ

 باشد. مي ساده آن، سطح و است "دبستان

 

مقطوعمناسوبقيچويبواکوارشاد:شادنقاشيمداد،وچسبوقيچي كودک: كار كتاب .طاهره محمدي، شاه.315

9789643079109شاب:: رحلي. ص.24 .1396 .ذكر :تهران(.3دبستان)پيش

  كودکمخاطب:

 مهارت كاردستي،کليدی:کلمات

 كار كتاب این تمرینات از است. شده طراحي دبستان پيش كودكان در "ورزي دست" مهارت تقویت هدف با كتاب اینچکيده:

 كند اختراع را متنوعي چيزهاي بتواند و ندك استفاده دستش انگشتان همة از تا دهد مي را امكان این كودک به و است قيچي با

 جلد كتاب، این كند. مي كمك كودک خالقيت تقویت به نيز آميزي رنگ و تصاویر كردن كامل تمرین، این كنار در دهد. تغيير یا

 ا،ابتـد  در كه است شده توصيه باشد. مي متوسط آن، سطح و است "دبستان پيش مقطع مناسب قيچي با كار" مجموعة از سوم

 شود. داده آموزش كودک به روزنامه یا باطله كاغذ روي قيچي، با كار صحيح روش
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مقطوعمناسوبقيچويبواکوارشاد:شادنقاشيمداد،وچسبوقيچي كودک: كار كتاب .طاهره محمدي، شاه.316

9789643079116شاب:: رحلي. ص.24 .1396 .ذكر :تهران(.4دبستان)پيش

  كودکمخاطب:

  ها سرگرمي كاردستي، مهارت،کليدی:کلمات

 كار كتاب این تمرینات از است. شده طراحي دبستان پيش كودكان در "ورزي دست" مهارت تقویت هدف با كتاب اینچکيده:

 كند اختراع را متنوعي چيزهاي بتواند و كند استفاده دستش انگشتان همة از تا دهد مي را امكان این كودک به و است قيچي با

 جلد كتاب، این كند. مي كمك كودک خالقيت تقویت به نيز آميزي رنگ و تصاویر كردن كامل تمرین، این كنار در دهد. تغيير یا

 در كـه  اسـت  شـده  توصـيه  باشـد.  مي متوسط آن، سطح و است "دبستان پيش مقطع مناسب قيچي با كار" مجموعة از چهارم

 هـاي  بخـش  در را او تـوان  مي همچنين شود. داده آموزش كودک به روزنامه یا باطله كاغذ روي قيچي، با كار صحيح روش ابتدا،

 گذاشت. آزاد آميزي رنگ

 

مقطوعمناسوبقيچويبواکوارشاد:شادنقاشيمداد،وچسبوقيچي كودک: كار كتاب .طاهره محمدي، شاه.317

9789643079123شاب:: رحلي. ص.24 .1396 .ذكر :تهران(.5دبستان)پيش

  كودک:مخاطب

  كاردستي مهارت، ها، سرگرميکليدی:کلمات

 كار كتاب این تمرینات از است. شده طراحي دبستان پيش كودكان در "ورزي دست" مهارت تقویت هدف با كتاب اینچکيده:

 كـردن  كامـل  تمـرین،  ایـن  كنـار  در كنـد.  اسـتفاده  دستش انگشتان همة از تا دهد مي را امكان این كودک به و است قيچي با

 مقطع مناسب قيچي با كار" مجموعة از پنجم جلد كتاب، این كند. مي كمك كودک خالقيت تقویت به نيز آميزي رنگ و تصاویر

 بایـد  او و هسـتند  تر پيچيده كند كامل كودک باید كه تصاویري سطح، این در باشد. مي دشوار آن، سطح و است "دبستان پيش

 بـه  روزنامـه  یا باطله كاغذ روي قيچي، با كار صحيح روش ابتدا، در كه است شده توصيه باشد. داشته بيشتري توجه جزئيات به

 شود. داده آموزش كودک

 

ــي،.318 ــدا حبيب ــرانکوواربرش. .ن ــركت :ته ــارات ش ــانون انتش ــي ك ــوزش فرهنگ ــي. ص.64 .1396 .آم شوواب:: رحل

9786000010027

  مربي كودک/مخاطب:

  كاغذ با كاردستي مهارت، دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 نویسـي،  تنـد  گـرفتن،  دسـت  بـه  قلـم  مثـل  هاي توانایي ها، آن كمك به كه است شده طراحي تمریناتي كتاب این درچکيده:

 فرضي، خط برش مسير، به توجه با برش شامل كتاب تمرینات از برخي شود. تقویت كودكان در دادن برش و قيچي از استفاده

 شود. مي تقریبي برش آموزش و هندسي هاي شكل برش منحني، خطوط برش
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مربي-کتابکارکودك

 

 صـدیقه/  زاده، كـاظم  مریم/ قزویني، فرشته/ پور، گالبي معصومه/ نژاد، فالحتي ميترا/ هاشم، گل جليل/ صفري، علي/ توانگر،.319

 :تهـران پوشاك.باآشنایي مربـي:  كودک ايه كتاب مجموعه .معصومه قرني، معصومه/ رودگر، صوميه/ اسدي، مریم/ ایمانيان،

 9789640811771شاب:: رحلي. ص.32 .1395 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه

 محمدي محدثهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي هاي بازي كاردستي، دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 و زمسـتاني  و تابسـتاني  پوشـاک  پارچـه،  و نـخ  توليـد  مراحل ،لباس نگهداري نحوة به توان مي كتاب این موضوعات ازچکيده:

 و شعر قالب در كتاب تمرینات است. شده گفته صفحه هر پایان در فعاليت هر اجراي شيوة كرد. اشاره پوشاک با مرتبط مشاغل

 هستند. كاردستي و گفتگو و بحث خالق، نمایش قصه، نقاشي، بازي،

 

 زهرا/ زاده، عبدل سحر/ قطاري، مژگان/ هاشمي، رقيه/ مقصودي، ميترا/ منافي، حبيبه/ نگ،شباه مقصود/ شرق، آراي رزم.320

9786004012041شاب:: رحلي. ص.28 .1396 .دانش گردوي :كرجمن.احساسات .احمد پور، اله لطف

  مربي كودک/مخاطب:

 ارتباطي هاي مهارت احساسات،کليدی:کلمات

 دارد. وجـود  نيـز  افـراد  تـرین  ذوق بـي  در آن مـبهم  و گنـگ  و ضـعيف  مراتـب  حتـي  كه همگاني است امري احساس،چکيده:

 شـيوة  تواننـد  مـي  مربيـان  دارد. وجـود  كتـاب  این در نقاشي و خالق نمایش شعر، قصه، گفتگو، و بحث بازي، مثل هایي فعاليت

 است. شده اشاره صفحه مانه ابتداي در نيز بخش هر اهداف به بخوانند. صفحه هر پایان در را فعاليت هر اجراي

 

 زهـرا/  زاده، عبدل سحر/ قطاري، مژگان/ هاشمي، رقيه/ مقصودي، ميترا/ منافي، حبيبه/ شباهنگ، مقصود/ شرق، آراي رزم.321

9786004012058شاب:: رحلي. ص.32 .1396 .دانش گردوي :كرجمن.ارتباطات .احمد پور، اله لطف

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش ارتباطي، هاي مهارتکليدی:کلمات

 چنـين  صـحيح  نحـوة  بـه  كنـيم.  مـي  مطـرح  را خـود  احساسات و عقاید و كنيم مي صحبت دیگران با روز طول در ماچکيده:

 كودكـان  در مهـارت  ایـن  تقویـت  جهـت  در هـایي  فعاليـت  كتـاب،  ایـن  در گوینـد.  مـي  مـوثر  رابطة برقراري مهارت ارتباطاتي،

 كننـد؛  مـي  كمـك  مهـارت  این از هایي بخش توانمندسازي به كدام هر كه هایي بازي و نمایش است. شده طراحي دبستاني پيش

 چهـره  دادن تغيير بدن، زبان از مناسب استفادة صحبت، در نوبت رعایت كردن، گوش گفتگو، هنگام مقابل طرف به كردن نگاه

 هستند. موارد این از هایي نهنمو كردن صحبت مشترک موضوع دربارة روحي، مختلف حاالت در
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 مجموعـه  .مرضيه سيده لنگري، شجاعي خدیجه/ وفادار، طاهره/ كاظميان، كلثوم/ تيرگري، داوود/ سيد لنگري، شفيعي مير.322

شواب:: رحلـي.  ص.44 .1395 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران مدرسوه.تواخانوهاز مربي: كودک، هاي كتاب

9789640811733 

 محمدي محدثهرگر:تصوی

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي راهنماي برنامه، فوق هاي فعاليت دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 آبـان  و مهـر  مـاه  دو در تـدریس  براي جلد این است. مربي-كودک كتاب جلدي چهار مجموعة از اول جلد كتاب، اینچکيده:

 بازي، زمين خوردن، صبحانه مدرسه، به رفتن براي شدن آماده به توان مي تاس جلد این در كه موضوعاتي از است. شده تعيين

 گو، و گفت و مشاهده كرد. اشاره اتوبوس و پليس راهنمایي، چراغ زندگي، محل و كوچه دیگران، حقوق به احترام كالس، وسایل

 اند. شده طراحي مفاهيم این بهتر یادگيري براي كه هستند هایي فعاليت از بازي و خالق نمایش علمي، گردش قصه،

 

 ونكـي،  مهـدي/  پنـاه،  رفعـت  اعظـم/  نظـري،  زهـرا/  ، قمي جعفري مریم/ مدني، فریده/ زاده، اسماعيل علي/ سيد محمدي،.323

 رحلـي.  ص.32 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهرانما.زیبایایران كوچك: داناي هاي كتاب مجموعه .معصومه

 9789640812211شاب::

 ]دیگران[ و.. خصال آرین زینبتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي راهنماي ایران، دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 گفتگـو  و بحـث  و آموزشي فيلم نقاشي، كاردستي، علمي، فعاليت بازي، نمایش، قصه، مثل هایي فعاليت كتاب، این درچکيده:

 و زیـارتي _تـاریخي  هـاي  مكان كشورم، طبيعت كشورم، مشخصات هاي دسته در ها عاليتف این جلد، این در است. شده طراحي

 كنند. نقاشي و بسازند كنند، تصور است، شده خواسته ها آن از كه را مواردي باید كودكان صفحه هر در اند. گرفته قرار من شهر

 نيـز  مـورد  هر اجراي شيوة شود. فراهم ها آن انجام يبرا مناسب زمينة تا دارد وجود فعاليت انجام از قبل نيز سواالتي همچنين

 است. شده ذكر صفحات پایان در مربيان، براي

 

 ص.108 .1396 .آفتـاب  ضـریح  :مشهددبستان.بهورودبرایآمادگيتابستانه .محمدمهدي بامشاد، علي/ ، سعيدي.324

9789644299940شاب:: رحلي.

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش زشآموکليدی:کلمات

 دبسـتان  به ورود از بعد تا شود مي داده آموزش كودكان به مختلف علوم زمينة در اي پایه هاي مهارت مجموعه، این درچکيده:

 این به توان مي بحث مورد موضوعات از باشند. تر موفق علمي، و تحصيلي هاي فعاليت در و كنند تجربه را بيشتري هاي پيشرفت

 نوشتن. مهارت و تمركز تقویت هوش، ریاضي، عمومي، اطالعات علوم، دانش آموزي، زبان مهارت كرد: اشاره ها نمونه
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 زهرا/ زاده، عبدل سحر/ قطاري، مژگان/ هاشمي، رقيه/ مقصودي، ميترا/ منافي، حبيبه/ شباهنگ، مقصود/ شرق، آراي رزم.325

9786004012010شاب:: رحلي. ص.32 .1396 .دانش گردوي :كرجخالق.تفکر .احمد پور، اله لطف

  مربي كودک/مخاطب:

  مهارت خالق، تفكرکليدی:کلمات

 كاردسـتي،  شـعر،  قالـب  در بازیافـت  مثـل  مفـاهيمي  آموزش پردازي، خيال ها، ميوه پوست با نقاشي مثل هایي فعاليتچکيده:

 در كـه  اهـدافي  بـه  تواننـد  مي بازي هر انجام شيوة نخواند با مربيان دارد. وجود كتاب این در خالق نمایش و بازي خواني، قصه

 ایفـا  اساسـي  نقـش  مسئله حل امر در كه است خالق تفكر پرورش كتاب این اهداف از برسند. است شده ذكر صفحه هر ابتداي

 كند. مي

 

 محمـد  مـریم/  مـدني،  فریـده/  زاده، اسـماعيل  سـيامك/  احمـدي،  معصومه/ ونكي، علي/ سيد محمدي، مهدي/ پناه، رفعت.326

 مؤسسه :تهرانجانوران.وگياهاندنيای كوچك: داناي هاي كتاب مجموعه .زهرا قمي، جعفري اعظم/ نظري، فاطمه/ رضایي،

 9789640813478شاب:: رحلي. ص.48 .1395 .برهان مدرسه فرهنگي

  خيامي بهنامتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي هاي بازي مشاغل، گياهان، و جانورانکليدی:کلمات

 بـا  مـرتبط  مشـاغل  و گياهان فایدة گياهان، رشد در موثر عوامل گياهان، مختلف هاي قسمت با كودكان كتاب، این درچکيده:

 جـانوران،  فوایـد  هـا،  آن حركـت  نـوع  مثـل  جـانوران  هاي فعاليت توانند مي كودكان كتاب، این دوم بخش در شوند. مي آشنا آن

 شـعر،  نقاشـي،  مشاهده، كاردستي، به توان مي بخش هر هاي فعاليت از بشناسند. را ها آن به مربوط مشاغل و جانوران از مراقبت

 كرد. اشاره بازي و قصه خالق، نمایش آزمایش،

 

 فاطمـه/  مهـري،  ميتـرا/  ملكـي،  معصومه/ مالیي، سهيال/ جبرائيلي، عاطفه/ بشكار، فاطمه/ محمدي، آقا مقصود/ خدایاري،.327

 رحلـي.  ص.28 .1395 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران دبسوتاني.پيشآموزاننوویژهمن:دوست .مریم نقدلو،

 9789640811887شاب::

  خيامي بهنامتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  تغذیه احساسات، آموزشي، راهنماي دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 ایـن  از كـدام  هـر  شـوند.  مـي  بررسـي  تغذیه و خود از مراقبت احساسات، پنجگانه، حواس مثل عناویني كتاب این درچکيده:

 خـوردن  چشـم،  از مراقبـت  كـردن،  مسـواک  خشـم،  شـادي،  چشـيدن،  شنيدن، دیدن، مانند تري كوچك موضوعات به عناوین

 بـازي،  نقاشـي،  شـعر،  مثـل  هایي فعاليت داراي بخش هر شوند. مي بندي تقسيم غيره و سبزیجات و ميوه خوردن سالم، غذاهاي

 است. شده گفته صفحات پایين در نيز یك هر اجراي شيوة و است كاردستي و قصه خالق، نمایش

 

9786009594634شاب:: رحلي. ص.80 .1396 .پایش :تهراندبستان.پيشریاضي .ليال سيده اخگر، حسيني.328

  مربي كودک/مخاطب:

  بستانيد پيش آموزش ریاضي، آموزشکليدی:کلمات

 و نقـاد  تفكـر  مثـل  فكـري  هـاي  مهارت پرورش شود. مي داده آموزش مختلف هاي بازي همراه به ریاضي كتاب، این درچکيده:

 را هـا  فعاليـت  بيشـتري  عالقة با و باشد جذاب نوآموزان براي كه هستند اي گونه به كتاب تصاویر است. مجموعه اهداف از خالق

 دهند. انجام



8دبستانيشمارهپيشدورهنامهکتاب  

دبستاني هاي دوره پيش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليت فهرست توصيفي كتاب  

 

 

98 

 

 پنـاه،  رفعـت  زهـرا/  قمـي،  جعفـري  معصـومه/  ونكي، سيدعلي/ محمدي، فریده/ زاده، اسماعيل اعظم/ نظري، م/مری مدني،.329

 فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران آسمان.وزمين كوچك: داناي هاي كتاب مجموعه .سيامك احمدي، فاطمه/ رضایي، محمد مهدي/

 9789640813485شاب:: رحلي. ص.36 .1396 .برهان مدرسه

  خيامي نامبهتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي راهنماي دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 در موضـوعات  ایـن  دارد. وجود ها فصل و زمين منابع آسمان، هاي دیدني مثل موضوعاتي مجموعه، این از جلد این درچکيده:

 گفتـه  آن اهداف فعاليت، هر ابتداي اند. گرفته رقرا گفتگو و بحث و كاردستي قصه، شعر، خالق، نمایش علمي، هاي فعاليت قالب

 او از كه موضوعي به توجه با صفحه هر در تواند مي كودک .شود مي مطرح ها فعاليت اجراي شيوة نيز صفحات پایان و است شده

 كند. نقاشي و بسازد كند، تصور را ها آن است، شده خواسته

 

 فاطمـه/  مهـري،  ميتـرا/  ملكـي،  معصومه/ مالیي، سهيال/ جبرائيلي، عاطفه/ ار،بشك فاطمه/ محمدي، آقا مقصود/ خدایاري،.330

 رحلـي.  ص.32 .1395 .برهان مدرسه فرهنگي مؤسسه :تهراندبستاني.پيشآموزاننوویژهرنگارنگ:طبيعت .مریم نقدلو،

 9789640811689شاب::

 محمدي بهنامتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 فرس رنگ،کليدی:کلمات

 هـایي  فعاليـت  كتـاب،  از بخش هر در شود. مي داده آموزش كودكان به ها فصل قالب در طبيعت، موضوع كتاب، این درچکيده:

 باالي در فعاليت هر نظر مورد اهداف است. شده طراحي علمي گردش و كاردستي شعر، قصه، خالق، نمایش نقاشي، بازي، مثل

 تشـخيص  از: عبارتند ها فعاليت اهداف از برخي شود. مي بيان فعاليت آن اجراي شيوة صفحه پایين در و اند شده ذكر صفحه آن

 سـفر  با آشنایي و تابستان هاي ميوه با آشنایي سين، هفت سفرة با آشنایي حيوانات، از مراقبت گرم، هاي لباس با آشنایي ها، رنگ

 كردن.

 

شوواب:: رحلــي. ص.82 .1396 .پــایش :تهــرانتان.دبسووپوويشعلوووم فــردا: نخبگــان .لــيال ســيده اخگــر، حســيني.331

9786009594603

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش علوم،کليدی:کلمات

 را اهلـي  حيوانـات  برنـد،  مـي  پـي  پنجگانـه  حـواس  كـاربرد  بـه  شـوند،  مـي  آشنا خود بدن با كودكان مجموعه این درچکيده:

 ایـن  تمـامي  كننـد.  مـي  توجه آب درست مصرف به و بينند مي را ها فصل گذر رند،گي مي یاد را ها آن زندگي محل و شناسند مي

 گيرد. فرا را مفاهيم شكل بهترین به كودک تا است شده طراحي هایي بازي و تمرین قالب در ها فعاليت

 

9786008001805شاب:: رحلي. ص.40 .1396 .علم مكعب :تهرانمکعب.چينيقطعه .اكرم سعيدالسادات،.332

  مربي كودک/مخاطب:

  ها سرگرمي كاردستي،کليدی:کلمات

 كمـك  بـه  را اجـزا  ایـن  توانـد  مـي  كودک اند. گرفته قرار نامنظم و پراكنده صورت به تصویر، یك اجزاي صفحه، هر درچکيده:

 آورد. دسـت  بـه  را نهـایي  تصویر و بچسباند هم كنار صحيح شكل به دیگر مقوایي یا كاغذ در را شده بریده هاي تكه ببُرد، قيچي

 است. او سرگرمي و كودک دقت بردن باال دست، با چشم عملكرد هماهنگي فعاليت، این هدف
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هایکتابمجموعه دبسـتان:  از پيش آموزش هاي كتاب مجموعه .جواد آبادي، فتح محمدمهدي/ بامشاد، علي/ سعيدي،.333

شواب:: رحلـي.  ص.48 .1396 .آفتـاب  ضـریح  :مشـهد هوار.بفصولسال6تا5کودکانویژهدبستانازپيشآموزش

9789644299803

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش آموزش مهارت،کليدی:کلمات

 از قبـل  را بيشـتري  هـاي  مهارت و شوند مي آماده دبستان به ورود براي كودكان هایي، بازي طراحي با مجموعه، این درچکيده:

 و... خالقيـت  و هنر اجتماعي، هاي مهارت ریاضيات، آموزي، زبان مثل مواردي كتاب این یادگيري يها حوزه آموزند. مي ورودشان

 شـده  نوشته فعاليت انجام براي راهنمایي نيز، صفحه هر پایان شود. مي اشاره تمرین هر نتایج و انتظارات به بخش، هر در است.

 نشوند. مشكل دچار آن انجام نحوة در مربيان تا است

 

 زهرا/ زاده، عبدل سحر/ قطاري، مژگان/ هاشمي، رقيه/ مقصودي، ميترا/ منافي، حبيبه/ شباهنگ، مقصود/ شرق، آراي رزم.334

9786004012027شاب:: رحلي. ص.28 .1396 .دانش گردوي :كرجپذیری.مسووليت .احمد پور،   اله لطف

  مربي كودک/مخاطب:

  دبستاني پيش موزشآ خالقيت، پذیري، مسئوليتکليدی:کلمات

 فعاليـت  و مشـاهده  كاردسـتي،  خالق، نمایش گفتگو، و بحث قصه، بازي، شعر، نقاشي، مثل هایي فعاليت كتاب این درچکيده:

 ایـن  تمرینات اهداف از است. آمده نيز آن اجراي شيوة و تمرین آن از نظر مورد اهداف قسمت، هر در است. شده طراحي علمي

 تصـميمات  و كننـد  گيـري  تصـميم  هایشـان  قضـاوت  و هيجـان  شـناخت،  اساس بر بگيرند یاد پایين نسني از كودكان كه است

 بگيرند. تري مناسب

 

 قمـي،  جعفـري  فریده/ زاده، اسماعيل سيامك/ احمدي، مریم/ مدني، سيدعلي/ محمدي، اعظم/ نظري، مهدي/ پناه، رفعت.335

 فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران هوایم.مهارتومن كوچك: داناي هاي تابك مجموعه .فاطمه رضایي، محمد معصومه/ ونكي، زهرا/

 9789640813461شاب:: رحلي. ص.52 .1396 .برهان مدرسه

  خيامي بهنامتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

 آموزشي راهنماي دبستاني، پيش آموزش مهارت،کليدی:کلمات

 ایـن  انـد.  گرفتـه  قرار توجه مورد رفتاري و احساسي فكري، ي،حركت_جسمي هاي مهارت مجموعه، این از جلد این درچکيده:

 پایـان  در فعاليـت  هـر  اجراي شيوة شود. مي انجام كودكان با گفتگو و بحث و شعر قصه، خالق، نمایش بازي، قالب در ها مهارت

 است. شده اشاره صفحه همان در نيز تمرین اهداف از برخي به و آمده صفحه

 

 فرهنگـي  بنيـاد  :قـم  .عربـي(  بـه  )ترجمـه  زاده شفائي صادق سيد(.1طفال)لالمهدویهمنوّعات .رضا ليع مقدم، افشاري.336

 9786007120972شاب:: رقعي. ص.52 .1396 .)عج( موعود مهدي

 نظري كلثومتصویرگر:

  مربي كودک/مخاطب:

  زمان)عج( امام دیني، تعليمات عربي، زبان آموزشکليدی:کلمات

 هـر  در اسـت.  شـده  طراحـي  زمـان)عج(  امام به نسبت ها آن آگاهي افزایش و كودكان دیني تربيت هدف با تابك اینچکيده:

 زبـان  كنـد.  تكميل و رسم وصل، رنگ، را تصاویر این صفحه، باالي دستور طبق تواند مي كودک كه دارد وجود تمریناتي صفحه

 اند. شده هنوشت زبان همين به نيز تمرینات تمامي و است عربي به كتاب
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 زهرا/ زاده، عبدل سحر/ قطاري، مژگان/ هاشمي، رقيه/ مقصودي، ميترا/ منافي، حبيبه/ شباهنگ، مقصود/ شرق، آراي رزم.337

9786004012034شاب:: رحلي. ص.28 .1396 .دانش گردوي :كرجهمدلي. .احمد پور، اله لطف

  مربي كودک/مخاطب:

  مهارت خالقيت، دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 قصـه،  چند شامل كتاب هستند. "همدلي" دربارة همگي كه است شده طراحي هایي فعاليت و ها داستان كتاب، این درچکيده:

 و نظـر  مورد فعاليت اهداف بخش، هر در است. نقاشي و گفتگو و بحث خالق، نمایش كاردستي، ها، بچه براي هایي فعاليت بازي،

 اند. شده بيان شود، توجه ها آن به یدبا آن حين در كه نكاتي

افزایيمربيانودانشمرجعنظری

 

9789645179531شاب:: رقعي. ص.118 .1396 .اختر :تبریزدبستان.ازپيشآموزش .مرتضي برمس، نوري.338

  مربيمخاطب:

  دبستاني پيش آموزشکليدی:کلمات

 و شـوند  آشنا دبستان از پيش آموزش ضرورت با خواهند مي كه است شده طراحي مربياني و والدین براي حاضر كتابچکيده:

 بسـياري  تاثير مدرسه به ورود براي آنان آمادگي و كودكان شخصيت گيري شكل در گروه دو این وظایف بشناسند. را آن اهداف

 عميـق  و بنيادین تربيتي توانند مي دوره، هر در كودک هاي توانایي و رشد مراحل و وظایف این شناخت با مربيان و والدین دارد.

 بود. خواهد نيز كودک بعدي هاي موفقيت اساس كه دهند انجام

 

 ص.158 .1395 .وانيـا  :تهـران دبستان(.پيش)دورهکودکانبهنوشتنوخواندنعمليآموزش .حسـين  عباسي،.339

9786008496151شاب:: وزیري.

  مربيمخاطب:

 دبستاني پيش آموزش نوشتن، براي آمادگي واندن،خ براي آمادگيکليدی:کلمات

 نوشـتن،  مفـاهيم  خواندن، آمادگي هاي مهارت خواندن، آموزي، زبان هاي مهارت عناوین با فصل شش داراي كتاب اینچکيده:

 و بسـتان د پـيش  مربيـان  اوليا، براي راهنمایي بتواند است ممكن كتاب است. نوشتن و خواندن اختالالت و نوشتن براي آمادگي

 اخـتالالت  و یـادگيري  مشكالت بروز از فعاليت، هر مراحل با آشنایي و اختالل هر شناخت از استفاده با تا باشد ابتدایي معلمان

 شـده  مطـرح  نظـر  مـورد  هـاي  مهارت تقویت براي كتاب در تمریناتي همچنين كنند. پيشگيري اول كالس آموزان دانش در آن

 است.

 

نوجوانوان.وکودکوانشخصويتگيوریشکلهایسالدرپرورش،وآموزشونمایشيهاییباز .دیوید بوث،.340

9786001301797شاب:: خشتي. ص.96 .1396 .شباهنگ :تهران .حفاظي محمد

  مربيمخاطب:

  بازیگري نمایشي، هنرهاي تدریس، راهنمايکليدی:کلمات

 بسـيار  كودكـان  در ارتبـاط  برقـراري  هاي مهارت توسعة در و محور فرآیند یادگيري یك نمایش كتاب، این به توجه باچکيده:

 ارتباط در را توانایيشان و سازند هماهنگ كنندگان شركت دیگر با را هایشان واكنش خواهد مي كودكان از نمایش است. سودمند

 دبسـتاني  پيش نمایش اهداف پرورش، و آموزش در نمایش نقش به توان مي كتاب هاي سرفصل از ببرند. باال كالمي غير و كالمي

 كرد. اشاره نمایش تماشاگر و دیگر هاي درس با آن تلفيق و نمایش نگارش، و نمایش بازي، و نمایش ها، پرسش دبستان، و
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 ص.60 .1395 .نيسـتان  كتـاب  :تهـران خودباوری.ونفسبهاعتمادپرورش هـا:  دبستاني پيش سالم .داریوش صادقي،.341

 9789643378639شاب:: رحلي.

  اصغر علي حاجي الهامتصویرگر:

  مربيمخاطب:

 تمرین نفس، اعتمادبهکليدی:کلمات

 صـورت  تـدریجي  شـكلي  به كودكان در ویژگي این ساختار شود. مي محسوب انساني هر موفقيت پایة نفس، به اعتمادچکيده:

 كتـاب  ایـن  اسـت.  خودش هاي توانایي از كودک به مثبت ذهني تصویر بخشيدن زمينه، این در مربيان و اوليا وظيفة و گيرد مي

 در شـوند.  آشنا احساساتشان و ها ضعف و عالیق با و یابند دست خودآگاهي نوعي به كودكان كند مي تالش هایي فعاليت طرح با

 نفس به اعتماد ورشپر مورد در ضروري نكات پایان، در دهند. مي نشان كتاب هاي بازي در را ها توانایي این كودكان بعد مراحل

 شود. مي بيان كودكان

 

تربيوتدرسويبرناموهبرایالگویيارائهدبستاني:پيشکودکاندینيتربيت .بابك شمشيري، مرضيه/ نوذري،.342

9786003092877شاب:: وزیري. ص.308 .1396 .نور آواي :تهرانمربيان.ووالدینفعاليتبرنامهکودکان،دیني

  مربيمخاطب:

  دبستاني پيش آموزش اسالم، دیني، تعليمات والدین، آموزشکليدی:ماتکل

 ایـن  اسـت.  ممتنـع  و سـهل  موضـوعي  كودكي، سنين در ویژه به دیني تربيت است، شده ذكر كتاب در كه طور همانچکيده:

 كتـاب  ایـن  در یسـنده نو اسـت.  بسـياري  هاي ظرافت داراي دبستان، و دبستاني پيش هاي دوره در خصوصا و كلي طور به تربيت

 او رو، ایـن  از یابـد.  دست دبستاني پيش مقطع براي اعتدالي و كاربردي الگویي به كيفي، پژوهشي طراحي با تا است كرده تالش

 تربيت و تعليم روانشناختي، علوم حوزة متخصصان از جمعي با هایي مصاحبه مناسب، هاي داده و اطالعات آوردن دست به براي

 اندیشـمندان،  نظـرات  بررسي دیني، تربيت به پرداختن ضرورت مثل مواردي به كتاب فصول در است. داده تيبتر دیني علوم و

 دورة در دیـن  هـاي  ویژگـي  دربـارة  غربـي  دانشـمندان  نظرات دبستاني، پيش كودكان هاي ویژگي دیني، تربيت اصول و ها روش

 است. شده اشاره اطالعات تحليل و تجزیه و تحقيق روش كودكي،

 

 .پيشـروان  /مبتكـران  :تهرانراهنما.کتابکاردستيوورزیدست دبستاني: پيش مرجع هاي كتاب .كتایون مهرآبادي،.343

 9789640726723شاب:: وزیري. ص.32 .1396

 صفریان رضيهتصویرگر:

  مربيمخاطب:

 نوشتن براي آمادگي كاردستي، معلم، راهنمايکليدی:کلمات

 در فعاليـت  هـر  انجام شيوة و اهداف شرح به است، شده تدوین دیگر جلدي براي راهنما كتاب عنوان به هك كتاب اینچکيده:

 بـراي  نيـز  نكاتي اند. شده مطرح كتاب همين در تمرینات براي نياز مورد مواد و فعاليت هر انجام مراحل پردازد. مي اصلي كتاب

 اختيـار  در اوليـه  مـواد  دوبارة دادن قرار مثل شود؛ حاصل آموزش در ريبهت نتایج تا دارد وجود كتاب ابتدایي بخش در مربيان

 نينـداختن  دور كودكـان،  بـه  رسـاندن  عملـي  كمـك  در گيـري  سـخت  نخسـت،  دفعـة  در مواد شدن خراب صورت در كودكان

 غيره. و كودكان ایراددار محصوالت
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 .1396 .مـرآت  :تهـران دبستاني.پيشدرآموزشهایروشراهنمای یادگيرنده: مدارس .افسانه سنه، محرم/ آقازاده،.344

9786004640060شاب:: وزیري. ص.152

  مربيمخاطب:

  معلم راهنماي تدریس، راهنمايکليدی:کلمات

 ایـن  اهـداف  از اسـت.  شـده  تـاليف  نگرشي و مهارتي دانشي، منظر سه از دبستاني پيش مربيان تربيت براي كتاب اینچکيده:

 راهبردهـاي  بـه  تـوان  مي كتاب این فصول از است. یادگيري-یاددهي نوین راهبردهاي انواع شناخت در بيانمر به كمك تاليف،

 صـورت  بـه  فصـل  هـر  كـرد.  اشـاره  تفكر مهارت راهبردهاي و یادگيري هاي سبك هنر، بر مبتني راهبردهاي فعاليت، بر مبتني

 هـر  بـه  مربوط مهم نكات و اجرا هاي شيوه اجرا، روش راهبرد، آن انجام مراكز راهبرد، هر معرفي مانند مواردي كه است جدولي

 هر ضرورت به بنا مربيان كه دارد وجود دیداري/بصري هاي دهنده سازمان از انواعي كتاب، پيوست در دهد. مي توضيح را راهبرد

 كنند. استفاده كودكان كار سازي آسان براي ها آن از توانند مي فعاليت

 

کنويم؟.تربيوتاجتمواعيکودکيچگونهمن:کودكاجتماعيرشد .پریسـا  نوروزي، غفوریان من/به عليمرادي،.345

9789640223178شاب:: رقعي. ص.84 .1395 .نشر به :تهران

 والدین مربي/مخاطب:

 كودک شناسي روان اجتماعي، روابط شخصيت، رشدکليدی:کلمات

 بـراي  الزم هـاي  مهـارت  باشـد.  داشـته  سـازگاري  خـود  نوعـان  هم با طورچ بداند باید و است اجتماعي موجودي انسانچکيده:

 عامـل  دومـين  و شـود  مـي  محسـوب  كودک رشد كانون اولين خانواده گویند. مي اجتماعي رشد را دیگران با روابط این برقراري

 آن منفـي  و مثبـت  تاثرا كه عامل سومين است. شده پرداخته ها آن به حاضر كتاب در كه است مدرسه كودک شدن  اجتماعي

 تحت بخش چهار در را موارد این حاضر كتاب هستند. همگاني هاي رسانه و تلویزیون است، انكارناپذیر كودک شدن اجتماعي بر

 است. كرده بررسي ستون چهار عنوان

 

نبوهجاهموهرشودپوایش،وسونجش كودک: پرونده .آبرنگ والدگري و كودكي مطالعات و پژوهشي و علمي گروه.346

 رحلـي.  ص.24 .1396 .آبرنگ :تهرانماهه.59تاماهه48کودکانECD(Early childhood Developmentکودك)

 9786002528780شاب::

 محمدي محدثهتصویرگر:

  مربيمخاطب:

 رفتاري اختالالت رفتاري، هاي مهارتکليدی:کلمات

 كننـد.  مـي  تكميل را آن او، رشد از مرحله هر در كودک تغييرات هب توجه با مربيان كه است اي نامه پرسش كتاب، اینچکيده:

 قالـب  در و گيرنـد  مـي  قـرار  شـناختي  و زبـاني  گري، یاري خود عاطفي،-اجتماعي حركتي،-جسماني هاي حوزه در تغييرات این

 بـازة  ایـن  در ودکكـ  توانـایي -مهارت سنجش با مربيان است. ماهه چهار دورة یك براي جدول هر اند. شده بندي تقسيم جدول

 مربـي  بگيرد، "خير" پاسخ مهارت چند یا یك در كودكي اگر زنند. مي عالمت فعاليت هر مقابل را "خير" یا "بله" گزینة زماني،

 بـا  و روزمـره  و طبيعـي  شـرایط  در اسـت  بهتـر  ها پرسش برساند.پاسخ توانایي-مهارت آن به را او دارد فرصت دامنه آن پایان تا

 آید. دست به كودک قيممست غير مشاهدة
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جانبوههموهرشودپوایش،وسونجش كودک: پرونده .آبرنگ والدگري و كودكي مطالعات و پژوهشي و علمي گروه.347

 رحلـي.  ص.32 .1396 .آبرنـگ  :تهـران ماه.75تاماهه60کودکانECD(Early childhood Developmentکودك)

 9786002528810شاب::

 محمدي محدثهتصویرگر:

  مربيمخاطب:

 رفتاري اختالالت رفتاري، هاي مهارتکليدی:کلمات

 مشـخص  دورة یـك  در كودكـان  هـاي  توانـایي -مهـارت  ارزیـابي  بـراي  و شـده  تـدوین  نامه پرسش شكل به كتاب اینچکيده:

 هـاي  حـوزه  در راتتغييـ  ایـن  كننـد.  تكميـل  را آن او، رشـد  از مرحله هر در كودک تغييرات به توجه با توانند مي است.مربيان

 هـر  اند. شده بندي تقسيم جدول قالب در و گيرند مي قرار شناختي و زباني گري، یاري خود عاطفي،-اجتماعي حركتي،-جسماني

 مقابـل  در را "خير" یا "بله"زماني، بازة این در كودک توانایي-مهارت سنجش با مربيان است. ماهه چهار دورة یك براي جدول

 آن پایـان  تـا  كنـد  تـالش  بایـد  مربي بگيرد "خير" پاسخ مهارت چند یا یك در كودكي اگر كنند. مي تخابان نظر مورد فعاليت

 كودک مستقيم غير مشاهدة با و روزمره و طبيعي شرایط در است بهتر ها پرسش پاسخ برساند. توانایي-مهارت آن به را او دامنه

 آید. دست به

 

جانبوههموهرشودپوایش،وسونجش كودک: پرونده .آبرنگ والدگري و دكيكو مطالعات و پژوهشي و علمي گروه.348

9786002528834شاب:: رحلي. ص.24 .1396 .آبرنگ :تهرانماهه.47تاماهه36کودکان

  مربيمخاطب:

  مهارتکليدی:کلمات

 را آن شده مشخص هاي ماه در كودک رشد به توجه با مربيان تا است شده طراحي اي نامه پرسش صورت به كتاب اینچکيده:

 در كـودكي  اگر گيرد. مي بر در را گري خودیاري و شناختي زباني، عاطفي،-اجتماعي حركتي،-جسماني ابعاد رشد، این كنند. پر

 برساند. مهارت آن به را كودک تا دارد فرصت نظر مورد دامنة پایان تا مربي بگيرد، "خير" پاسخ توانایي-مهارت چند یا یك

 

 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگي مؤسسه :تهراندبستان.ازپيشپرورشوآموزشیادگيریشوق .حسن ظاهري،م.349

9789640812983شاب:: وزیري. ص.252

  مربيمخاطب:

 آموزشي ریزي برنامه درسي، ریزي برنامه دبستاني، پيش آموزشکليدی:کلمات

 ایـران،  و جهـان  در دبسـتان  از پـيش  پـرورش  و آمـوزش  از اي ریخچـه تا معرفـي  بر عالوه تا كند مي تالش كتاب اینچکيده:

 محـيط  بـه  تـوان  مـي  كتـاب  دیگـر  موضـوعات  از كنـد.  بررسـي  هم را دنيا كشور ده در دبستان از پيش برنامة اصلي هاي مولفه

 مطـرح  الگوهـاي  ،مربيـان  هاي ویژگي دبستان، پيش كودک هاي ویژگي پایه، این به ورود سن دبستان، پيش آموزش در یادگيري

 اجرایـي  دسـتورالعمل  و ملـي  سـند  دبسـتاني،  پيش دورة نامة اساس كرد. اشاره دبستان پيش دورة اهداف و پرورش و آموزش در

 است. آمده پيوست در 96-1395 تحصيلي سال در دبستان از پيش پرورش و آموزش برنامة
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 .1396 .فرزام ذهن پرورش :تهرانمربيان.ووالدینراهنماینمدقتبافرزند .پریسا بخش، صحت زهرا/ آتشاني، امير.350

9786008068358شاب:: رقعي. ص.96

 والدین مربي/مخاطب:

  معلم راهنماي مهارت، حواس، تمركزکليدی:کلمات

ـ  باشـند.  مـي  آمـوزش  قابل دیگر هاي مهارت همة مانند و هستند مهارت تمركز و دقت كتاب، متن به توجه باچکيده:  بـر  رايب

 حافظـه،  تمركـز،  خـواب،  و تغذیـه  فصـل  شـش  داراي كتـاب  ایـن  هستند. افراد ترین اثربخش والدین توجه، نقص كردن طرف

 هـایي  تمـرین  كتـاب  آخـر  بخش در است. اجرایي هاي برنامه و معلمان براي نكاتي تمركز، و دقت كاهش ساز زمينه هاي اختالل

 كنند. طراحي بيشتر تمرین براي ها آن مشابه دیگري هاي بازي توانند مي والدین و اند شده آورده نمونه براي كه دارد وجود

 

درسوازگرایيوسواختیوادگيرینظریوهکاربرد یادگيرنده: مدارس .سادات مهتاب آشتياني، ميرایي محرم/ آقازاده،.351

9786004640152شاب:: وزیري. ص.144 .1396 .مرآت :تهراندبستاني.پيش

  ربيممخاطب:

 آموزشي راهنماي یادگيري،کليدی:کلمات

 بـه  نگـاهي  دوم بخـش  در نویسنده شوند. مي بررسي كلي صورت به یادگيري رایج هاي نظریه كتاب، این اول بخش درچکيده:

 رد دهـد.  مي توضيح آن منظر از آموزش اصول و رویكرد این مشخصات تاریخچه، دربارة و كند مي "گرایي ساز و ساخت" نظریة

 طریق از یادگيري چهارم فصل در شود. مي صحبت گرایي ساز و ساخت هاي دیدگاه انواع از یادگيري شرایط مورد در سوم فصل

 بـه  "ویگوتسـكي " هـاي  اندیشه چارچوب در گرایانه ساز و ساخت نگاه طرز پنجم، فصل در و گيرد مي قرار تحليل مورد همياري

 شود. مي بازنمایي عملي اي گونه

 

 سـنه،  محرم، آقازاده،دبستاني.پيشهایآموزشدرچندگانههایهوشکاربرد یادگيرنده: مدارس .پاتریشيا فيپس،.352

9786004640145شاب:: وزیري. ص.88 .1396 .مرآت :تهران .افسانه

  مربيمخاطب:

  معلم راهنماي چندگانه، هاي هوشکليدی:کلمات

 طبيعت به توجه با باید انساني هر و داد قرار توجه مورد منظر یك از فقط توان نمي را اه انسان نویسنده، نظر اساس برچکيده:

 یادگيرنـده  اساسـي  هـاي  توانش و ها هوش ها آن در كه شود مي مطرح هایي فعاليت كتاب این در شود. پرورده هایش توانمندي و

 تعيـين " به توان مي كتاب فصول از دهد. مي پوشش را "گاردنر هوارد" سوي از پيشنهادي هوش هشت كتاب، است. توجه مورد

 گنجانـدن " و "نوآموزان به چندگانه هاي هوش تدریس" ،"یادگيري مراكز و كالسي هاي فعاليت" ،"كودكان چندگانة هاي هوش

 كرد. اشاره "درسي برنامة در چندگانه هاي هوش

 

 .قلـم  مـاني  مينـا  اكرمـي،  الـدین  جمـال کودکان.رایبجذابتمرین52کودکان:برایهنرکارگاه .سـوزان  شوایك،.353

9789647440547شاب:: خشتي. ص.144 .1395 .نشر ویژه انتشارات شركت :تهران

  مربيمخاطب:

 خالقيت برنامه، فوق هاي فعاليت هنري، هاي فعاليتکليدی:کلمات

 نيـز  و هنـري  فعاليـت  و تمرین 52 شامل حاضر كتاب كند. مي شكوفا كودكان در را خالقيت هنري هاي فعاليت انجامچکيده:

 را هنـري  كـار  براي محيط سازي فراهم چگونگي ابتدا در نویسنده دبستاني. پيش كودكان والدین و معلمان براي است راهنمایي

 و نقاشي، دستي، چاپ كردن، خطي خط و كردن طراحي هاي شيوه پنجم تا دوم هاي بخش در سپس و دهد مي توضيح جزئيات با

 دهد. مي شرح را سازي پيكره
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آموزشويوعملويراهنمواییادگيری:اختاللوکودك .،معصومه معصوميان ميثم/ خوي، غياثي احمد/ خاني، قره.354

 وزیـري.  ص.64 .1396 .برهـان  مدرسـه  فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران دبستاني.پيشکودکاندریادگيریاختاللتشخيص

9789640813294شاب::

 بخشي توان نيروي مشاور /مربيمخاطب:

 آموزشي راهنماي دبستاني، پيش آموزش یادگيري،کليدی:کلمات

 بـه  است. شده مطرح دبستاني پيش نوآموزان در یادگيري اختالالت بروز از جلوگيري براي نيازهایي پيش كتاب این درچکيده:

 مشـاهده  كـودک  سن با متناسب را رفتار بتوانند مربيان كه دارد بستگي امر این به كودكان در اختالالت تعيين نویسنده، گفتة

 طراحـي  كتاب این در سالگي دوازده تا ماهگي سه از طبيعي رشد مهم مراحل از جدولي باشند. آگاه رشد روانشناسي به و كنند

 انجـام  بـا  تـا  دارد دوجـو  پایـاني  هـاي  بخش در نيز هایي فعاليت كنند. پيدا بيشتري آشنایي تغييرات این با مربيان تا است شده

 شود. تقویت كودكان هاي مهارت ها، آن

 

 فرهنگـي  مؤسسـه  :تهـران  .نـژاد  رحيمي ویدا پازكي، نجفي معصومهآموزند.ميزبانچگونهکودکان .ویليام اوگریدي،.355

9789640812365شاب:: رقعي. ص.264 .1396 .برهان مدرسه

  مربيمخاطب:

 یادگيري و آموزش آموزي، زبان ي،فارس زبان آموزشکليدی:کلمات

 انـد.  كـرده  شناسـایي  را آن از هایي بخش تنها شناسان زبان كه است هایي پدیده ترین پيچيده از یكي اول زبان فراگيريچکيده:

 رد مقدمه، از پس است. شده پرداخته نيز آن انگيز شگفت فرآیند به ، زبان فراگيري حوزة تحقيقات بررسي ضمن كتاب، این در

 موضـوع  ایـن  به چهارم فصل در شوند. مي بررسي سوم فصل در نحو و سازي جمله شود. مي اشاره واژگان یادگيري به دوم فصل

 چگـونگي  و زبـان  آوایي نظام خصوص در توضيحاتي است. شده پرداخته نيست پذیر امكان معنا به توجه بدون جمله ساختار كه

 كتاب این است. آمده هفتم و ششم فصول در گيرد، مي فرا كامل طور به را آن كودک، هك زماني تا تولد ابتداي از زبان فراگيري

 كنند. مي بيشتري كمك موضوع تفهيم به بخش، هر در كه است تصاویري و نمودارها جداول، داراي

نقاشي

 

 ص.32 .1396 .مهاجر :تهراننقاشي.خالقانههایروشآموزش(2)نقاشيزنگ .وجيهه فرحبخش، نرگس/ فداكار،.356

9789642251728شاب:: رحلي.

  كودکمخاطب:

 آموزشي راهنماي نقاشي، آميزي، رنگکليدی:کلمات

 از اسـتفاده  مثل چيزهایي بياموزد. كشيدن نقاشي بهتر براي روش چند ها بچه به خواهد مي "ویزویزک" كتاب این درچکيده:

 در اشـيا  هـاي  بافـت  از اسـتفاده  اثر، خلق در رنگ یك هاي طيف همة از ستفادها آن، كردن پر و نقاشي براي سفيد صفحة تمام

 كـودک،  تـا  دارد وجـود  خـالي  اي صـفحه  آمـوزش،  هـر  از بعـد  تـر.  سـریع  آميزي رنگ جهت فرفري خطوط از استفاده و نقاشي

 كند. تمرین آن در را خود هاي آموخته
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شواب:: رحلـي.  ص.92 .1395 .نقـره  حـوض  :تهـران  .بكـان  باربـد .1کنينقاشيخواهيميشنيدم .نيكالس كتلو،.357

9786001941580

  كودکمخاطب:

 آميزي رنگ خالقيت، نقاشي،کليدی:کلمات

 اي مجموعـه  از شـماره  اولـين  كـه  اثـر  ایـن  اسـت.  دبسـتان  دوران مخصوص هاي آموزش جمله از  نقاشي هنر پرورشچکيده:

 هر در نویسنده واقع، در دهد. مي مخاطب به هایي ایده كه دارد آن زدن رنگ و  قاشين كشيدن براي هایي صفحه است،  جلدي سه

 كشـيدن  نقاشـي  بـه  را مخاطـب  اي، نوشـته  یـا  سؤال كردن مطرح سپس و موضوع یك از اي پایه و كلي طرحي آوردن با صغحه

 نيش را پایم چيزي یك پزي؛ مي داري چي» از: اند عبارت كتاب هاي نقاشي هاي نمونه از بعضي عنوان كند. مي تحریك و تشویق

 «هستند. كساني چه مال ها كاله این زد؛

 

ــي،.358 ــدیقه/ غالم ــارم ص ــفاري، ص ــاره ص ــرانکوچولووو.نقوواش .به ــي. ص.32 .1396 .آزاده آواي :ته شوواب:: رحل

9786005019308

  مربي كودک/مخاطب:

 خالقيت كودک، شناسي روان شخصيت، شناسي روان نقاشي،کليدی:کلمات

 توجـه  بایـد  اسـت.  هـا  آن نقاشـي  بررسـي  و توجه ها، راه از یكي كودكان، شخصيت بررسي براي كتاب، متن اساس برچکيده:

 یـك  هر پایان در كه كتاب این اهداف از هست. كه طور آن نه كشد مي بيند مي كه طور آن را پيرامونش محيط كودک كه داشت

 و چشـم  همـاهنگي  كردن، فكر خوب و دیدن خوب هنر پرورش خالقيت، پرورش از توان يم شده اشاره ها آن به نيز صفحات از

 برد. نام كودک منظر از خانواده شناسي روان و دست
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 1 دبستانيآموزانپيشآواینور)انسباقرآن(ویژهنو 

 :114 احساساتکوچ 

 320 احساساتمن 

 !115 :دربارهمبارزهباقلدریاذیتمنکن 

 321 ارتباطاتمن 

 310 1اریگاميآسانسطح 

 322 ازخانهتامدرسه 

 116 ها:مهارتسازگاریبامحيطکشيخرساسباب 

 117 استنليپستچي 

 118 استنليفروشنده 

 119 استنليمهندس 

 120 اعداد 

 2 اگرگفتيکجاهستم؟ 

 22 الوالوخدایا 

 121 دترنانارهایتو...قشنگ 

 323 ایرانزیبایما 

 هایحافظهدیداریوبافکربازیکنيم:تقویتمهارت

 122 شنيداری،تفکرخالق

 :123 فعاليت100باکودكخودجهانراکشفکنيد 

 23 بابایمرادوستدارم 

 24 هابازیباانگشت 

 3 هایآموزشيبرایپرورشحواسپنجگانهبازی 

 کيو(ششناختي)آیهایآموزشيبرایتقویتهوبازی

 4 (1سال)ج8تا3ویژه

 کيو(هایآموزشيبرایتقویتهوششناختي)آیبازی

 5 (2سال)ج8تا3ویژه

 هایهاینمایشيوآموزشوپرورش،درسالبازی

 340 گيریشخصيتکودکانونوجوانانشکل

 98 هایویدئویيوخالقيتبازی 

 6 وحشرنگيباغ 

 212 بالبازیبال 

  25 ببا ببا 

 124 هاخواردنيا،دزددانهترینماهيجنسبد 

 26 برادرمرادوستدارم 

 311 برشبزن،بچسبون 

 27 بفرماآبانار 

 هایخندونداده؟بهآسمونکيبر وبارونداده؟شکل 

28 

 29 روداده؟وبوداده؟اینهمهرنگوبهگلکيعطر 

 !125 بياباهمبترسيم 

 30 یکنيمبيا،بياباز 

 126 باشيمپاداشادبمهارتآموزشي:بيایيدمؤدب 

 پاداشمهربانيمهارتآموزشي:بيایيدبادیگرانهمدل

 127 باشيم

 31 پدربزرگمرادوستدارم 

 32 پرپرپر،تویهوا 

 128 یمجروحپرنده 

 213 رودپرنيابهخریدمي 

 214 رودپرنيابهمهدکودكمي 

 215 خواندپرنيانمازمي 

 341 پرورشاعتمادبهنفسوخودباوری 
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 99 سواداجتماعيپرورشکودكبا 

 :129 )دربارههمدلي(پسکيبرومبازی؟ 

 33 روواکنيدی:چيزیپيداکنيد:حيواناتجنگلپنجره 

 34 روواکنيدی:چيزیپيداکنيد:حيواناتمزرعهپنجره 

 35 روواکنيدی:چيزیپيداکنيد:طبيعتپنجره 

 36 روواکنيدی:چيزیپيداکنيد:غذاهانجرهپ 

 37 هاروواکنيدی:چيزیپيداکنيد:ميوهپنجره 

 216 پيشيشکمو 

 217 کنهپيشيکوچولودوستپيدامي 

 پيشيکوچولو!بيشتر...بيشتر...بيشترتر!:درباره

 130 هایارتباطيمهارت

 هایپيشيکوچولو!موش:مالتوست:دربارهمهارت

 131 باطيارت

 پذیریپيشيکوچولو!نگوبهمنچه!:دربارهمسووليت 

132 

 38 تَتَقتَتَقتَقونهصدایچيهتوخونه؟ 

 39 کوبهتَقروچوبهنجّارهميخميوتَقوتَق 

 324 تابستانهآمادگيبرایورودبهدبستان 

 !218 تاریکيترسنداره 

 40 ليزیخوابزیتخت 

 ستاني:ارائهالگویيبرایدبتربيتدینيکودکانپيش

برنامهدرسيتربيتدینيکودکان،برنامهفعاليتوالدینو

 342 مربيان

 133 ترینغولشاخدار،قوریسلطانترسناك 

 325 تفکرخالق 

 !219 توخيليخرسبدیهستي 

 41 ليزیبازیزیتوپ 

 220 تولدشمبارك 

 !134 جرأتداشتهباش 

 135 جشنتولدکامليا 

 221 خوادبرهشناکنهميجوجهاردکه 

 222 پرسي؟چراازمنمي 

 136 کني؟:دربارهفرونشاندنخشمچرادعوامي 

 42 خوامبرمپيشگُلقُلميگهباقُلچشمهمي 

 100 چگونهبامدیرخودرفتارکنيد؟ 

 223 چههوایيرادوستداری؟ 

 43 چيبکارم؟چيبردارم؟ 

 44 چيه؟کيه؟چهرنگه؟ 

 7 حافظهفعال 

 224 بودیخالهبود 

 137 خانمحنامهارتآموزشي:بيایيدخوبباشيم 

 138 داوریخانهکجاست؟:پيش 

 225 خرسایبرایبچهخانه 

 226 یشادیخانه 

 45 آدباباجون؟خدایمن،خداجون!پسکيمي 

 83 خرسوقلقلي 

 46 خوادخرسيبازمغذامي 

 47 ترسي؟خرسيچرامي 

 48 دارهخرسيمریضهتب 

 49 سيميگهمرسيخر 

 50 خرسيوغاروخروپف 

 51 خرسيویهدوستجدید 

 52 خرگوش 

 227 خرگوشکوچولوخيليگرسنهاست 

 84 خروسپرطال 

 228 کجخروسنوك 

 53 یپلهپلهخنده 

 229 پيچيخوابپيچ 

 54 خواهرمرادوستدارم 

 230 خانمآفتابکنخورشيد 

 231 داستانباورنکردنيهارولد 

 مهارتآموزشي:بيایيدبهپدروابریشمداستانکرم

 139 مادرماناعتمادداشتهباشيم

 140 درقلبمن 

 232 درختانجير 

 141 ترندهایتو...قشنگدرخت 

 312 ورزیوکاردستيدست 

 343 ورزیوکاردستيکتابراهنمادست 
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 233 دکمهبهدردبخور 

 55 شدهدندونخرسيلق 

 326 دنيایگياهانوجانوران 

 234 پرندهزردوسبزوآبيده 

 142 دهعدد،دهقصه 

 143 هاسواری:مهارتآگاهيازحقوقومسووليتدوچرخه 

 235 دوستداریپنگوئنباشي؟ 

 236 دوستداریجغدباشي؟ 

 237 دوستداریغازباشي؟ 

 238 دوستداریفيلباشي؟ 

 239 دوستداریقوباشي؟ 

 240 پشتباشي؟دوستداریالك 

 241 نهنگباشي؟دوستداری 

 242 دوستمنخرسي 

 243 دوستمنزرافه 

 244 دوستمنفيلي 

 245 دوستمنميمون 

 327 دبستانيآموزانپيشدوستمن:ویژهنو 

 راهنمایبستهآموزشيکارکردهایاجرایيتوجهوتمرکز

 14 )ویژهمربيان(

 344 دبستانيهایآموزشدرپيشراهنمایروش 

 144 دبستانرایانهپيش 

 145 اندازیکارراهایانهر 

 رشداجتماعيکودكمن:چگونهکودکياجتماعيتربيت

 345 کنيم؟

 101 رفتارشهروندیسازماني 

 146 هارنگ 

 :85 روباهکل:،زاغوزبل 

 102 روندهاومسائلتکنولوژیآموزشي 

 328 دبستانریاضيپيش 

 147 مندیئيسزمينبازی:دربارهجرأتر 

 18 ستاندبآموزیپيشزبان 

 86 زرافهنازهگردندرازه 

 329 زمينوآسمان 

 148 بادحقوقشهروندیزنده 

 (آموزشروش2زنگنقاشي)356 هایخالقانهنقاشي 

 149 ترندهایتو...قشنگستاره 

 56 هاسرویسزرافه 

 247 سفر 

 246 سفرهارولدبهآسمان 

 !57 سالمبهارقشنگه 

 150 نيکوچولوسالمني 

 151 گل،موریوزنبورهاسلطانجدیدجن 

 مهارتآموزشي:بيایيدصداقتداشتهسنجابشکمو

 152 باشيم

 (سنجشوپایش،رشدهمهجانبهکودكECD(Early 

childhood Development59ماههتا48کودکان

 346 ماهه

 (سنجشوپایش،رشدهمهجانبهکودكECD(Early 

childhood Developmentماه75ماههتا60کودکان 

347 

 47ماههتا36سنجشوپایش،رشدهمهجانبهکودکان

 348 ماهه

 دارباشيمسنگدرخشانمهارتآموزشي:بيایيدامانت 

153 

 154 أتباشيمسوپشجاعتمهارتآموزشي:بيایيدباجر 

 58 سوسکهاومدآببخوره 

 59 سوسمار 

 248 سيركهارولد 

 60 ليزیشالوکالهزی 

 61 آبشاالپشلوپ،ميون 

 249 کوتيهایکوتيکوتي:قصهشامسردشدکوتي 

 250 شبيکهمنگاوشدم 

 156 هاشکل 

 155 هاهاوحر شکل 

 157 شماهمدعوتدارید 

 251 اید؟شمای:بچهگمنکرده 

 357 1خواهينقاشيکنيشنيدممي 
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 مهارتآموزشي:بيایيدمواظبشهرمانماشهرما،خانه

 158 باشيم

 349 يریآموزشوپرورشپيشازدبستانشوقیادگ 

 330 دبستانيآموزانپيشطبيعترنگارنگ:ویژهنو 

 103 طراحيآموزشازنظرتاعمل 

 252 عشقمنيماماني،بابایيدوسِتدارم 

 331 دبستانعلومپيش 

 350 فرزندبادقتمنراهنمایوالدینومربيان 

 دیداریوهایادراكفکرکنيم،بازیکنيم:تقویتمهارت

 159 شنيداری

 253 فيلکوچولوکجاخوابيدی؟ 

 160 ها:زندگيمردمبوميدرزیستگاه5قایقشماره 

 254 خاليقرمزخال 

 داستان50هایگوگولي:هایگوگوليبرایبچهقصه

 255 خردساالنه

 332 قطعهچينيمکعب 

 62 قلپ،قلپقلوپشد 

 161 رباشيمپذیقهروآشتيمهارتآموزشي:بيایيدانتقاد 

 63 قورباغه 

 64 قوقوليقوقوخروسبودمنتظرعروسبود 

 162 قولواقعي!:دربارهراستگویي 

 قيچيوچسبومداد،نقاشيشادشاد:کارباقيچي

 313 (1دبستان)مناسبمقطعپيش

 قيچيوچسبومداد،نقاشيشادشاد:کارباقيچي

 314 (2دبستان)مناسبمقطعپيش

 ومداد،نقاشيشادشاد:کارباقيچيقيچيوچسب

 315 (3دبستان)مناسبمقطعپيش

 قيچيوچسبومداد،نقاشيشادشاد:کارباقيچي

 316 (4دبستان)مناسبمقطعپيش

 قيچيوچسبومداد،نقاشيشادشاد:کارباقيچي

 317 (5دبستان)مناسبمقطعپيش

 163 کاراشتباهکامليا 

 104 تدریسشناسيدرکاربردروان 

 دبستانيسازگرایيدرپيشوکاربردنظریهیادگيریساخت 

351 

 دبستانيهایپيشهایچندگانهدرآموزشهوشکاربرد 

352 

 318 کاربرش 

 15 کارکردهایاجرایي،توجهوتمرکز 

 :تمرینجذاببرایکودکان52کارگاههنربرایکودکان 

353 

 65 اشهبنگنبکاریبکنجنگنباشهاینهمهبنگ 

 164 کندسواریميکامليااسب 

 165 کندکاملياآشپزیمي 

 166 رودوحشميکامليابهباغ 

 167 رودکامليابهبيمارستانمي 

 168 رودکامليابهتعطيالتمي 

 169 رودبزرگميکامليابهخانهبابابزرگومامان 

 170 رودکامليابهمدرسهمي 

 171 کندکاملياحسودیمي 

 172 شودترمياهربزرگکاملياخو 

 173 خواهدتلویزیوننگاهکندکامليامي 

 174 هامرغکاملياویافتنتخم 

 کتابتمرینمن:کتابيبرایگسترشدامنهواژگان،کشف

 175 طبيعتوجهان

 87 طالاسبسمکره 

 256 سوتکيکفشسوت 

 257 صداوسرکالهپر 

 258 کالهشادی 

 176 ليهایليکلوچه 

 105 ایتربيتفرزندقدرشناسکليده 

 177 کوبيوپدربزرگش 

 178 کوچولویاگنده؟ 

 کودكواختاللیادگيری:راهنمایعمليوآموزشي

 354 دبستانيتشخيصاختاللیادگيریدرکودکانپيش

 355 آموزندکودکانچگونهزبانمي 

 66 کوهوکاهو 

 179 ترندهایتو...قشنگکوه 



8دبستانيشمارهپيشدورهنامهکتاب  

دبستاني هاي دوره پيش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با فعاليت فهرست توصيفي كتاب  

 

 

111 

 180 رویمکيبهپاركمي 

 67 کيبود؟چيبود؟ 

 68 گُرُمگُرُم،رویزمين 

 259 گاوبزرگبزرگ 

 181 گردشدرطبيعت 

 260 گلپنبه 

 261 گنجش:گشنه 

 :262 گندم:وبرنج 

 88 خطيگورخرخط 

 263 گوریلودوستکوچکش 

 264 گيليگيليگرمششده 

 265 گيليازچيترسيد؟گيلي 

 266 گيليتویسایهگيلي 

 267 آدگيليخوابشميگيلي 

 268 بازیگيليوآبگيلي 

 269 گيليوپرندهگيلي 

 270 گيليوکي:سبزگيلي 

 69 پشتالك 

 271 پشتچهارميالك 

 182 پشتقویمهارتآموزشي:بيایيدقویباشيمالك 

 272 الالیيسنجاب 

 !273 لطفااینکتابرابازکن 

 274 هایمخالفهادرکلمهلوبي 

 183 ندهنقاشيکنپرلویي،برایمنی:بشقاب 

 184 لویي،برایمنی:خانهنقاشيکن 

 185 لویي،برایمنی:دایناسورنقاشيکن 

 186 لویي،برایمنی:شيرنقاشيکن 

 187 لویي،برایمنی:طوطينقاشيکن 

 188 لویي،برایمنی:مترس:نقاشيکن 

 189 لویي،برایمنی:والنقاشيکن 

 275 تاماپنج 

 276 ندوتاماسهتا،آ 

 16 ماجرایدایناسورقرمزکوچولو 

 190 ماجرایموشيودمش 

 70 مادربزرگمرادوستدارم 

 8 پيچيمازهایپيچ 

 191 مالمنیامالتو؟ 

 277 مامانخياطودخترعدسي 

 71 مامانمرادوستدارم 

 89 خاليماهوپلنگخال 

 192 هامتضاد 

 72 مثلپشمکه 

 5ازدبستانویژهکودکانهایآموزشپيشمجموعهکتاب

 333 سالفصلبهار6تا

 106 هایمعلميمدیریتآموزشي:مهارت 

 !278 مراقبمباش 

 هایتربيتيمربيانمسلمان،جلدمربيانما:تاریخاندیشه

 107 نخستقرندومتاپنجمهجری

 193 ترندهایتو...قشنگمرغ 

 9 مزرعهرنگي 

 334 پذیریمسووليت 

 نکتهبسيارمهم17کنند،تعملميمعلمانموفقمتفاو 
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 منبرندهميشممهارتآموزشي:بيایيداعتمادبهنفس

 194 داشتهباشيم

 279 منزیهستم:بابابزرگزی 

 280 منزیهستم:بابایزی 

 281 منزیهستم:برادرزی 

 282 منزیهستم:دوستزی 

 283 منزیهستم:مامانزی 

 284 بزرگزیمنزیهستم:مامان 

 195 منشجاعهستم 

 285 منشيردوستدارم 

 196 توانم!:دربارهپشتکارداشتنمنمي 

 197 منهمينمکههستم 

 286 منوبابا 

 287 منوبابابزرگ 

 198 منوپنگوئنم:دربارهمصر بهينهبرق 
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 288 منومامان 

 335 هایممنومهارت 

 199 منی:گنجدارم 

 289 منیکي،آنچهارتا 

 290 نيموونيمنگوله 

 336 (1طفال)منوّعاتمهدویهلال 

 109 دبستانيمهارتمقابلهباخشمبرایکودکانپيش 

 19 مهارتهماهنگيچشمودست 

 200 هایفردیواجتماعيبرایکودکانمهارت 

 20 دبستانهاینوشتاریپيشمهارت 

 90 موشموشيوپيشپيشي 

 ارباشيمگذموشمؤدبمهارتآموزشي:بيایيداحترام 

201 

 202 ميمونمهربانمهارتآموزشي:بيایيدمهربانباشيم 

 بازیوسرگرمي185هایشادوکودکانه:نخستينبازی

هاوسالهبههمراهروشماههتاسههایسهبرایبچه

 10 هایمفيددرایجادانگيزهبرایخردساالنراهنمایي

 358 نقاشکوچولو 

 203 خواهمبهدکتربروم!نمي 

 73 سوارینهمزرعهنهگاری،پسکاميون 

 291 جانموشکوچولو!نوش 

 292 نوكبهکدو 

 293 نوكطالرفتهکجا؟ودوداستاندیگر 

 294 نيمکتپير 

 295 نيانجيریني 

 296 نيتپليني 

 297 اینيسکسکهني 

 298 نيعدسيني 

 299 نيگالبيني 

 300 نيمامانيني 

 301 کوچولونيني 

 74 هاوِز،توباغچهوِزوِز 

 والدین،قطعاتأثيرگذارند:چگونهکودکانيتربيتکنيمکه

 شخصيتيبهخودمتکي،مصممومهربانداشتهباشند

110 

 204 وقتيبزرگشوم 

 75 وگيتورختخوابهدوستندارهبخوابه 

 76 گيرهرههيبهونهميوگيدکترنمي 

 77 حواسهرهمدرسهخيليهمکموگيمي 

 78 خوادخواهرشدنياميادمبازیميوگيه 

 79 دونهچيبپوشه!وگيورجهباهوشهمي 

 80 وگيی:شبکهخوابيدتویخوابدوچرخهدید 

 111 هاهایشخصيتيمعلمانوسب:تدریسآنویژگي 

 302 گردههاپوکوچولودنبالمامانشمي 

 303 هارولدومدادرنگيبنفش 

 91 خوادهپوآشميهپلي 

 92 تومزرعههپوهپلي 

 93 بينههپوخوابميهپلي 

 94 هپووخالهبزیهپلي 

 95 هپوومترس:هپلي 

 96 سينهپووهفتهپلي 

 97 هپووی:سيبهپلي 

 205 هرچيزجایيدارد 

 81 پيشوني،دوابروهزارهزارهزارمویه 

 82 هزارپا 

 304 سينغوليهفت 

 337 همدلي 

 305 هندوانهوتمساح 

 :هایيبرایپرورشهوشهيجانيویژهاليتفعهوشبرتر
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 122 اسکافي،خدیجه 

 49، 48، 47، 46، 43 اسالمي،مریم ،

50 ،51 ،55 ،73 

 101 اسالميه،فاطمه 

 326، 323 زاده،فریدهاسماعيل ،

329 ،335 

 336 رضاافشاریمقدم،علي 

 109 اکبرابراهيمي،علي 

 13 اکبرلو،منوچهر 

 99 هرهاکبریسبزواری،ز 
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 218 اورنگ،طوبا 

 355 ،ویلياماوگریدی 

 102 ای.ریز،رابرت 

 319 ایمانيان،مریم 

 110 بابایي،ستاره 
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204 ،205 
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 151 شریعتي،مينو 

 159، 122 شریفيصحي،علي 
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 294 شمس،محمدرضا 
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 358 غالمي،صدیقه 

 354 غياثيخوی،ميثم 

 ،302، 227، 221، 217 سارافابيني 

 333 آبادی،جوادفتح 

 356 فداکار،نرگس 
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 319 قرني،معصومه 
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 319 قزویني،مریم 
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334 ،337 

 248، 246، 231 قندهاری،شقایق ،
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 302، 227، 221، 217 قوتي،ماهيار 
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 الملليگاجبين  

 1302پالک -فروردین 12نبش خيابان -خيابان انقالب تهران: 

 :نمابر 2164363131 تلفن: 1314743533 کدپستي:

2166976095 

 پایش  

 -نك كشاورزي جنب با -ضلع جنوبي  -ميدان بهارستان  تهران: 

 2122875586 تلفن: 1141834814 کدپستي: 43پالک 

 2122875586 :نمابر

 پرتقال  

 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. روانمهر، پ.  تهران: 

 :نمابر 2163564 تلفن: 1314784665 کدپستي:

2166486797 

 پرنياناندیش  

 3، ز. 1پ.  ،1پاسداران، م. اختياریه، انتهاي یزدانيان  تهران : 

 :نمابر 2122569274 تلفن: 1958713815 کدپستي:

2122569274 

 پرورشذهنفرزام  

بين صياد شيرازي و استاد حسن بناي  -بزرگراه رسالت  تهران: 

 کدپستي: انتشارات پرورش ذهن فرزام - 1152پالک  -جنوبي

 2122302095 :نمابر 2122302092 تلفن: 1631893454

 نشگاهپژوهشگاهحوزهودا  

شهرک پردیسان، بل. دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد، نبش م.  قم: 

 3749113361 کدپستي: علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 2532803090 :نمابر 2532111280 تلفن:

 پيامآزادی  

روي سينما اروپا، ک. شهيد مظفري،  خ. جمهوري، روبه تهران: 

 :تلفن 1146813415 کدپستي: 2بست اول، پ.  بن

 2133935761 :نمابر 2133905515

 پيشروان  

 کدپستي: 59خيابان انقالب خيابان وحيد نظري پالک  تهران : 

 2161094182 :نمابر 2161094311 تلفن: 1314764966

 ترآوا  

 نشر ترآوا - 128/1پالک  -خيابان نهم غربي  -كيانپارس  اهواز: 

 :نمابر 6133903714 تلفن: 6155846439 کدپستي:

6133903714 
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 جمال  

 422پالک  -كوچه نهم  - 21معلم  -خيابان معلم  قم: 

 :نمابر 2537742528 تلفن: 3715797744 کدپستي:

2537837074 

 حوضنقاشي  

چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع چهارباغ، ط.  اصفهان: 

 3132225706 تلفن: 8147835371 کدپستي: 5اول، شماره 

 3132235063 :نمابر

 نقرهحوض  

 4بست قائمي، پ.  بلوار كشاورز، خ. وصال شيرازي، بن تهران: 

 :نمابر 218896064 تلفن: 1417755113 کدپستي:

2188968849 

 خانهتحول  

اقدسيه، بلوار ارتش، ب. شهيد مژدي، خ. شهيد شفيعي،  تهران: 

 تلفن: 1956983884 کدپستي: 4، واحد 54پ. 

 2122196442 :نمابر 2122196442

 ایهدیب  

 4، واحد 8سيدخندان، ارسباران، شفاپي، ک. یكم، پ.  تهران: 

 :نمابر 2122886452 تلفن: 1541654711 کدپستي:

2122886450 

 ذکر  

خيابان  -خيابان فلسطين جنوبي  -خيابان انقالب  تهران: 

 کدپستي: طبقه اول غربي - 20پالک  -محتشم 

 2166468263 :نمابر 2166410041 تلفن: 1315853493

 گسترسایه  

چهار راه نادري رو به روي بيمارستان بوعلي جنب  قزوین: 

 کدپستي: 4طبقه دوم واحد  310داروخانه قانون پالک 

 2833238033 :نمابر 2833235305 تلفن: 3413673699

 سوفار  

 109خ. دولت، بين خ. دیباجي جنوبي و اختياریه، پ.  تهران: 

 :نمابر 2122775604 تلفن: 1959995488 کدپستي:

2122775604 

 سياهرود  

ميدان انقالب ـ ابتداي كارگر جنوبي ـ كوچه رشتچي ـ  تهران: 

 تلفن: 1313975445 کدپستي: 8ـ طبقه سوم ـ واحد  7پالک 

 2166906786 :نمابر 2166906749

 شباهنگ  

خ. انقالب، خ. دانشگاه، خ. شهداي ژاندارمري، ساختمان  تهران: 

 تلفن: 1314764519 کدپستي: 7گ ، زن58ایرانيان، پ. 

 2166484186 :نمابر 2166484186

 هایسپيدشب  

كوچه  -خ. كارگر جنوبي  -ميدان انقالب اسالمي  تهران: 

 1313965376 کدپستي: 13واحد  - 9پالک  -مهدیزاده 

 2188894290 :نمابر 216948632 تلفن:

 شرکتانتشاراتفنيایران  

ن ميرعماد. روبه روي بانك قوامين. خيابان مطهري. خيابا تهران: 

 1587736511 کدپستي: . شركت انتشارات فني ایران24پالک 

 2188532136 :نمابر 2188505055 تلفن:

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگيآموزش  

، شماره 1بست حاجيان خ. فلسطين، نرسيده به انقالب، بن تهران: 

 2166962555 تلفن: 1416933341 کدپستي: 110، واحد 7

 2166484564 :نمابر

 شرکتانتشاراتویژهنشر  

خيابان انقالب، خيابان شهيد نجات اللهي )ویال(، كوچه  تهران: 

 تلفن: 1599686411 کدپستي: 1هواپيمایي، پالک 

 2188910430 :نمابر 2188910091

 شهرقلم  

 3واحد  - 36پالک  -ابتداي خرمشهر  -سهروردي  تهران: 

 :نمابر 2188735518 تلفن: 1553833715 کدپستي:

2188753398 

 صابرین  

 1( كوچه مرجان پالک 5خ فاطمي خ شهيد عليزاده) تهران: 

 :نمابر 2188968890 تلفن: 1415674111 کدپستي:

2188976494 
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 ضریحآفتاب  

هنري و  _، دفتر مركزي موسسه فرهنگي 8امام خميني  مشهد: 

 تلفن: 9133714165 کدپستي: انتشاراتي ضریح آفتاب

 5132212224 :نمابر 5132280166

 فرایعلم  

نبش خيابان  -خيابان جمالزاده جنوبي -ميدان انقالب تهران: 

 تلفن: 1313836183 کدپستي: 2واحد -96پالک  -دیلمان

 2166943481 :نمابر 2166943481

 قدیاني  

خيابان شهداي ژاندارمري -فروردین 12خيابان -انقالب تهران: 

 تلفن: 1314733861 دپستي:ک 90پالک-شرقي

 2166403264 :نمابر 2166404410

 کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان  

 24-22خيابان بهشتي. خيابان خالد اسالمبولي.شماره  تهران: 

 :نمابر 2188715545 تلفن: 1511647416 کدپستي:

2188715545 

 کتابنيستان  

بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندري جنوبي، نبش بن تهران: 

 تلفن: 1939667933 کدپستي: ، زنگ نيستان2

 2122612445 :نمابر  2122612443

 :کتاب  

 کدپستي: 11پالک  21فرعي  18خ شهيد فاطمي كوي  قم: 

 2537837482 :نمابر 2537837483 تلفن: 3715674978

 کالم  

 69م. توحيد، خ. پرچم، ابتداي ک. شهيد كاظم بيگي، پ.  تهران: 

 تلفن: 1457863113 کدپستي: 1مان شكيبا( واحد )ساخت

 2166565573 :نمابر  2166567151

 گام  

 ،مستيان)جنب مسجدالجواد( خيابان بهارميدان هفت تير،  تهران: 

 تلفن: 1574717431 کدپستي: 11واحد، 13پالک  

 2188303273 :نمابر  2188494091

 گردویدانش  

قي پل ساختمان سه راه رجایي شهر ضلع شمال شر كرج: 

 :نمابر 2634456810 تلفن: 3145713454 کدپستي: ققنوس

2634492254 

 گيسا  

 - 7پالک  -كوچه رشتچي  -خ كارگر جنوبي  -م انقالب  تهران: 

 تلفن: 1313975446 کدپستي: 1رنگ  - 1واحد 

 2166125823 :نمابر 2166125724

 لوپهتو  

 -وچه فاتحي داریانك -خيابان فخر رازي -خيابان انقالب تهران: 

 تلفن: 1314734314 کدپستي: 3واحد  -3پالک 

 2166475867 :نمابر 2166475867

 مبتکران  

 خيابان وحيدنظري -خيابان فخر رازي-ميدان انقالب تهران: 

 :نمابر 2161094311 تلفن: 1314764965 کدپستي:

2161094182 

 مرآت  

، 80، پالک خيابان كریمخان زند،ابتداي خردمند شمالي تهران: 

 2188821500 تلفن: 1585814386 کدپستي: طبقه چهارم

 2188813519 :نمابر

 مکعبعلم  

، 2انتهاي بل. كشاورز، خ. دكتر قریب، ک. سوسن، پ.  تهران: 

 :نمابر 2166912550 تلفن: 1419783456 کدپستي: 7واحد 

2166597141 

 مناجات  

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

 :نمابر 5132220719 تلفن: 9143788547 کدپستي: 200

5132220719 

 منظومهخرد  

ولنجك، بل. دانشجو، بعد از م. یاسمن )شهيدان  تهران : 

 1984713356 کدپستي: الحكما(، انتشارات منظومه خرد حسام

 2122420085 :نمابر 2122420086 تلفن:

 مهاجر  

 ، ط. اول5پور، پ.  بست نيك خ. انقالب، خ. فخررازي، بن تهران: 

 :نمابر 2166410036 تلفن: 1314753713 کدپستي:

2166952200 
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 مؤسسهانتشاراتينقشنگين  

خ. حكيم، جنب هتل حكيم، ساختمان دقيق، انتشارات  اصفهان : 

 3132236260 تلفن: 8147835371 کدپستي: نقش نگين

 3132204933 :نمابر

 مؤسسهفرهنگيآرمانرشد  

، 1182و ابوریحان، پ.   انقالب، بين خ. دانشگاه خ.  ن:تهرا 

 1315693567 کدپستي: 38، واحد 10ساختمان فروردین، ط. 

 2166486011 :نمابر 2166486013 تلفن:

 مؤسسهفرهنگيفاطمي  

خيابان ميرهادي  -خيابان جویبار  -ميدان فاطمي  تهران: 

 تلفن: 1415884741 کدپستي: 2واحد 14پالک -شرقي

 2188944051 :نمابر 2188945545

 مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان  

 -نرسيده به پل كریمخان زند  -خيابان سپهبد قرني تهران: 

 1598857911 کدپستي: 8شماره  -كوچه شهيد حقيقت طلب 

 2188903809 :نمابر 2188800324 تلفن:

 مؤسسهفرهنگيهنریاورنگآفرین  

، 31جنوبي، ک. بهار، پ. انتهاي همت غرب، خ. شهران  تهران: 

 :نمابر 2188533326 تلفن: 1474954133 کدپستي: 1واحد 

2144302319 

 مؤسسهفرهنگيهنریشناختوتربيتانگاره  

بزرگراه رسالت، بعد از پل سيد خندان، نرسيده به صياد  تهران: 

 تلفن: 1631696536 کدپستي: 14، واحد 1228شيرازي، پ. 

 2188461206 :نمابر  2188461206

 مؤسسهکورشچاپ  

خيابان شریعتي، ابتداي خيابان ملك، بن بست مير  تهران: 

 ، طبقه اول، واحد دوم، انتشارات كورش چاپ4مجتهدي، پالک 

 :نمابر 2177685196 تلفن: 1565845116 کدپستي:

2177685206 

 ناریا  

، واحد 68خ. پيروزي، خ. شكوفه، كوچه فرد اسدي، پالک  تهران: 

 :نمابر 2133789620 تلفن: 1717735786 ي:کدپست 5

2133789620 

 نوروزی  

 طبقه همكف -بازار رضا  -خيابان شهيد بهشتي گرگان: 

 :نمابر 1732242258 تلفن: 4916675369 کدپستي:

1732220027 

 نوشته  

خيابان فلسطين، صد متر مانده به چهارراه فلسطين،  اصفهان: 

 8143984136 کدپستي: پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

 3132208610 :نمابر 3132226445 تلفن:

 وانيا  

، 63خ.انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري، پ.  تهران: 

 :نمابر 2166961163 تلفن: 1419994113 کدپستي: 3ط.

2166414831 

 یارمانا  

 کدپستي: 46پالک  -19كوي  -خيابان مهرآباد اصفهان: 

 3132603501 :نمابر 3132616360 تلفن:  8158938131
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