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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 مقدمه
گذرانند نسبت به کودکانی که این  دبستانی را می های پیش های انجام شدة دنیا حاکی از آن است، کودکانی که آموزش پژوهش

های  یشتر و اضطراب کمتری برخوردارند. روحیۀ مشارکت و فعالیتتر هستند و از ثبات عاطفی ب تر و منظم اند مستقل ها را ندیده آموزش

 باشند. تری می گروهی و اجتماعی آنان تقویت شده و دارای ارتباطات قوی

تنها باعث افزایش آمادگی و اشتیاق  دبستانی و انتخاب برنامۀ آموزشی با کیفیت باال نه گذاری صحیح در آموزش پایۀ پیش لذا سرمایه

های متوسط  شود؛ بلكه به صورت خاص، تأثیر بسیار مثبتی بر کودکان متعلق به خانواده ورود به مدرسه و اجتماع می کودکان برای

 ها تحصیالت مناسب و باالیی ندارند، خواهد داشت. درآمد و یا کودکانی که والدین آن کم

 

 منظورماازکتابآموزشیچیست؟

شوند کتاب  ه هر سال چاپ و منتشر میهایی ک توان مجموعه کتاب از یك دیدگاه می

های  طور خاص کتاب آموزشی نامید زیرا هر کتابی پیامی برای آموزش دارد؛ اما به

 آیند. های رسمی و غیر رسمی به رشتۀ تحریر درمی آموزشی با هدف استفاده در آموزش

ج(  آموزشی، های کمك های درسی، ب( کتاب اند: الف( کتاب های آموزشی سه دسته کتاب

 درسی. های کمك کتاب

درسی خاص و با هدف معینی از   هایی هستند که براساس برنامۀ های درسی کتاب کتاب

اند و در چارچوب  پرورش به تصویب رسیده و صالح در وزارت آموزش سوی مراجع ذی

 شوند. زمانی معین آموزش و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهنی و سنی تدریس می

دبستانی بیش از  سازان فردای کشور هستند. کودکان دورة پیش ما، آیندهکودکان امروز 

هر زمان دیگر، آمادة پذیرش آداب و رفتارهای مطلوب هستند. فطرت توحیدی در این 

ز ها و محتوای دورة پیش ا ها و فعالیت ها شكل بگیرد. برای همین برنامه گیرد تا شخصیت آن مقطع سنی در آستانۀ شكوفایی قرار می

این سنین در چهار حوزة )ارتباط با خود، خدا، جامعه و   کند رابطۀ کودک را متناسب با درک و ظرفیت دبستان با رویكرد الهی سعی می

 نظام آفرینش( تعریف کند.

ت الهی های اولیه زندگی کودک زیربنای تكوین شخصیت است. اگر تعلیم و تربیت کودک در دوران سیادت مبتنی بر فطر بنابراین سال

 کند. خواهی، عبودیت و... در کودک بروز می جویی، فضیلت به خوبی انجام گیرد، در آینده سرشت حقیقت

 گردد. دبستان با رویكرد )شكوفایی فطرت الهی( طراحی و تدوین می های دورة پیش و فعالیت  رو برنامه از این

های ذهنی، صفات  پرورش مهارت»پرورش روحیه و رفتار عاطفی  ـ حرکتی، های جسمی های آن ایجاد پرورش مهارت اهداف و فعالیت

مندی به آن، پرورش ذات هنری، و هویت ملی پرورش  های اسالمی، انس با قرآن و عالقه اخالقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش

 ت است.زیست و آشتی با طبیع های زبان فارسی، ارتقای سطح بهداشت و ایمنی و آشنایی با محیط مهارت
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

دبستانی با موضوعاتی مثل قصه، شعر و سرود، بازی، نقاشی، کاردستی، نمایش  وپرورش دورة پیش بر همین اساس محتوای آموزش

افزایی مربیان و تماشای فیلم و  آموزی و دوزبانگی، مرجع نظری و دانش های علمی، بستۀ آموزشی، زبان خالق، انس با قرآن، فعالیت

  آید. های جدید به اجرا درمی آوری اده از فنآشنایی با نحوة استف

 

 چرابايددستبهگزينشکتابزد؟

ها با استانداردهای آموزشی و همچنین لزوم استفاده های آموزشی و عدم تناسب بخش قابل توجهی از کتابانتشار روزافزون کتاب 

گذاری، استانداردسازی تولید تا سازمان پژوهش با سیاست های مناسب، موجب شده استگیری از خواندنیهبهینه از زمان برای بهر

های تشویقی و های مناسب، خصوصاً سیاستهای غیردرسی و اتخاذ سیاستکتاب

 ایفا کند.های آموزشی  حمایتی، نقش مؤثرتری در هدایت پدیدآورندگان کتاب

در های مؤثر  های علمی و آموزشی، از گامبندی کتابشك شناسایی و طبقه بی

شود و ابزاری  ـ یادگیری محسوب می محیط آموزشی و تقویت فرایند یاددهی توسعۀ

 رود. کارآمد در تقویت نظام آموزشی کشور به شمار می

 

 دهیمنابعآموزشیوتربیتیسامانتشکیلدبیرخانه 

با این هدف آغاز  1378در سال « های آموزشیبخشی کتابطرح سامان»اجرای  

آموزان های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش یدکنندگان کتابشد که توان تول

 ای را که در عرصۀو معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته

بختانه دامنۀ این  های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش تولید کتاب

« ها تربیتی: مواد و رسانهدهی منابع آموزشی و  سامان» نامه طرح با تصویب آیین

کتاب  از حوزة 1389توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهریور سال 

 های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است. منابع و رسانه آموزشی به همۀ

ریزی آموزشی موظف شده است  نامه، سازمان پژوهش و برنامه این آیین 5 در ماده   

های گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد،  به شیو 828برای تحقق اهداف مصوبۀ 

های  فهرستگان توصیفی مواد و رسانه برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیۀ

 مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند. آموزشی و تربیتی از تولید و عرضۀ

نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، صرفاً از  6 مادةدر    

 منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 

 

 بعبيشترآشناييبامنا
 نامۀ منابع آموزشی و تربیتی رشد کتاب

شود؛ اما منابع آموزشی و سالیانه منتشر می

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته مورد 

 شود.گیرد و معرفی می ارزیابی قرار می

روز به این برای دیدن منابع بیشتر و به

 ها مراجعه فرمایید: نشانی

 کتاب:وبگاهسامان

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 سامانةکنترلکيفيتمنابعمكتوب:
http//:samanketab.roshd.ir

 

 :سامانةکنترلکيفيتمنابعغيرمكتوب

http//:standard.roshd.ir
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 هايآموزشىفهرستگانتوصیفىکتابتهیه

های علمی و  بندی کتاب و با توجه به اهمیت شناسایی و طبقهدهی منابع آموزشی و تربیتی سامان نامۀآیین 6و  5 با عنایت به مادة  

ـ یادگیری و نظام آموزشی است، معرفی منابع آموزشی و تربیتی مناسب و استاندارد،  آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی

های رشد، که فهرست  نامه ولید کتابشود. ت گیری میهای آموزشی و تربیتی به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایی پی خصوصاً کتاب

عنوان انتشار  90در  1397گیرد و تا سال های مناسب پنج دورة تحصیلی و آموزش وپرورش کودکان استثنایی را دربرمیکامل کتاب

الكترونیكی  های شود و نسخه نامه به صورت الكترونیكی انجام می انتشار کتاب 1395گیرد. از سال یافته است، با همین هدف صورت می

 قابل دریافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.irکتاب به نشانی  گاه سامان آن در وب

این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی است که شامل منابع آموزشی و تربیتی منتخب سال است و از سال 

 شود.ه میهای کشور فرستادشگاهتولید و به تمام آموز 1395

 نامهجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب

 فراوانی موضوع رديف فراوانی موضوع رديف
 91 قصه 6 19 بازی 1
 7 مربی -کتاب کار کودک 7 2 آموزیزبان 2
 12 افزایی مربیان مرجع نظری و دانش 8 29 شعر 3
 46 های زندگی مهارت 9 8 علوم تربیتی 4
 3 ینقاش 10 29 های علمیفعالیت 5

 246:مجموع 

 

های آموزشی و تربیتی رشد که معموالً در نیمۀ دوم سال برگزار ها، در جشنواره کتابنامههای معرفی شده در کتابگفتنی است کتاب

  خیزند. شود، بر سر تصاحب عنوان کتاب برگزیده و تقدیری آموزشی و تربیتی به رقابت باهم برمی می

 

 شدرةنامفرايندتولیدکتاب 

های آموزشی آماده و منتشر  درسی دوره های مناسب و مرتبط با برنامۀ ب فهرست توصیفی کتا با هدف ارائه« رشد نامۀکتاب»   

ها، در اختیار کارشناسان  شود. کتاب گانۀ تحصیلی آغاز میهای پنجهای رسیده به دبیرخانه در دوره شود. این فرایند با تفكیك کتاب می

دهد. هر  های تعیین شده، امتیازی به آن میمعیارگیرد و هر کارشناس بر اساس  امۀ درسی و معلمان ورزیده و مجرب قرار میآشنا با برن

که امتیاز بخش درصد از کل امتیاز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به این 60کتاب برای گرفتن نمرة قبولی، باید حداقل 

 تر نباشد. اییندرصد پ 60اختصاصی کتاب نیز از 

های عمومی و های جزئی و دقیقی دربارة ویژگی ها و معیارهای تعیین شده، پرسشهای مورد استفاده، براساس شاخصنامهدر پرسش   

طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسی،  اختصاصی کتاب طرح شده است؛ اما به

های الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده است؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا جمع محتوای این کتاب با  هارچوباستانداردها و چ

تواند به عنوان یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز  برنامۀ درسی ما همسویی و هماهنگی دارد و می
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

آموزان، هنرجویان، معلمان،  دبستان، دانش ه مخاطب مناسب است؛ برای کودکان پیشمثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گرو

 مربیان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجومعلمان؟

 

 ايکهپیشروداريدنامهکتاب

گیرد. در  سال قبل از آن را دربرمی و یك 1397های آموزشی مناسب چاپِ اول سال نامه، فهرست توصیفی کتاباین شماره از کتاب   

ها عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. بقیۀ کتاب 429 مجموعکه از  شوید عنوان کتاب مناسب آشنا می 246نامه با  این کتاب

 اند. عنوان( تشخیص داده شده 179عنوان( یا  نامناسب ) 4غیرمرتبط )

عنوان،  23عنوان، زعفران با  27نامه به ترتیب به شهر قلم با  رفی شده در این کتابهای مناسب مع ترین کتاب ناشر، بیش 87از میان    

عنوان و شعر و  46و  91های زندگی به ترتیب با عنوان تعلق دارد. در بین موضوعات نیز قصه و مهارت 22با  رانیا یشرکت انتشارات فن

 فراوانی برخوردارند. ترین عنوان کتاب مناسب از بیش 29های علمی هر دو با  فعالیت

 ترین بیش عنوان 27 هر دو با زعفران و شهر قلم وعنوان  30با  قدیانی ،عنوان 33با  رانیا یشرکت انتشارات فن محترم ناشران بین از

 .متشكریم ها آن همراهی از که داشتند کتاب ارسال در را مشارکت

 

 تنظیماطالعاتشیوة 

و در هر موضوع به تفكیك حروف « موضوع»ها بر اساسنامه، تنظیم عناوین کتاب  ب در کتابوجوی کتاب مناسبه منظور سهولت جست

 الفبا صورت گرفته است.

شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای خواننده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب در معرفی هر کتاب، چكیده

خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و  زیر است: شمارة کتاب؛ نامکند. این اطالعات شامل موارد  آسان می

خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ تصویرگر؛ گروه مخاطب کتاب؛ کلمات کلیدی و  نام

 کتاب. چكیدة



 هايکتابنمايه

و نام و نشانی ناشر نیز تنظیم شده است تا مربیان، بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان  هایینامه، نمایه در پایان هر کتاب   

ردیف  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شماره  کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب

که دهند؛ ضمن این ها ارجاع می اند و ما را به این شماره ها مرتب شده ن شمارههای کتاب بر اساس ای اختصاص داده شده است. نمایه

 وجوست. نامه نیز قابل جستهای الكترونیكی کتابفایل
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 نامههمکارانمادراينکتاب 

ها حوصله و دقت زیادی به  اند و خصوصاً در بررسی کتاب نامه همكاران متعددی به ما یاری رسانده سازی این کتاب در تولید و آماده   

 هایشان بهره بردیم، به ترتیب موضوع عبارتند از:سازی این مجموعه از نظرات و همكاری اند. اسامی کارشناسان که در آماده کار بسته

 فرجاد  مسعود تهرانی انسباقرآن: ■

 جبلی علیرضا باقری: بازي ■

راصد سعیدآموزشی:ةبست ■

 ، زهرا اخوانیاسینی زهراساداته، فریده عصار آموزي:زبان■

  ماهوتی مهریحسین احمدی، محمدحسن حسینی،  شعر: ■

 علیرضا متولی، علیرضا غالمی علومتربیتی: ■

 راستی مجید خردور، طاهره هايعلمی:فعالیت ■

 شمس، محمدرضا ماهوتی مهری راستی، مجید خردور، طاهره خداجو، فروزنده جعفری، الله افروز، نرگس قصه: ■

 پور پناهیان مرضیه کاردستی: ■

فر، حمیدرضا محمدبیگی، سعید  ، اعظم فتحی، عصمت ناصریقنبری رقیه فاضلی، شیرین اسفندیاری، مریم مربی:-کتابکارکودك ■

 گی کفایتی، جواد داروغه

مالمیر : کبریمرجع ■

 اضلی، رقیه قنبری، علیرضا متولی فریده عصاره، شیرین ف  سعید راصد، افزايیمربیان:مرجعنظريودانش ■

 پورمرضیه پناهیان نقاشی: ■
 

 

نامهراهنماياستفادهازاينکتاب
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی اجمالی کتاب، به ما 

 روه از مخاطبان مناسب است.گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گ می

خانوادگی و نام مؤلف )یا مؤلفان(، عنوان  نامه(، نام این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است: شمارة مدخل کتاب )در این کتاب

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

 کلمات کلیدی و باالخره چكیدة کتاب. 
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نامهيافرستادنکتاب،اينکتابهايخوددربارةبرايبيانديدگاه
آوريآموزشي،وپرورش،دفترانتشاراتوفنآموزش4زند،خيابانايرانشهرشمالي،ساختمانشمارهبهنشاني:تهران،خيابانکريمخان

(تماسحاصلفرماييد.021)88306071تلفندهيمنابعآموزشيوتربيتيمكاتبهياباشمارهساماندبيرخانة
وبگاهايندبيرخانهنيزبهنشاني:

http://samanketab.roshdmag.ir
هايشماست.آمادةدريافتديدگاه
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 بازی

 

 9786009890156:شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان اگهگفتی!.. دآمیكو، فران -نیومن.1
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ، مهارت آمیزی، بازی و سرگرمی رنگ:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اما در واقع  ؛دهند در این کتاب، بیست و هفت تصویر دوتایی وجود دارد که هر دو یك منظره را نشان می:

تواند در  ها بدون استفاده از راهنمای پایان کتاب انجام شوند. کودک می ست این بازیها وجود دارد. بهتر ا هایی بین آن تفاوت
 آمیزی کند. پایان هر قسمت تصاویر آن صفحات را نیز رنگ

 

6تا4ةهايآموزشیبرايپرورشحواسپنجگانه،ويژبازي:هايآموزشیبازي. عابدی درچه، منیره/ اخوان، مهناز.2
 9786007768594:شابک وزیری. ص.120 .1397. مانا یار: اصفهان.سال

 مربی:مخاطب
 های آموزشی، کودکان تعلیم و تربیت، بازی:کلماتکلیدي
معرفیکتاب هاست. والدین  های ارتباطی با آن های یادگیری کودکان و از جمله مؤثرترین راه ترین روش بازی یكی از مهم:

های  ها تعامل داشته باشند. در این کتاب تالش شده است بازی کانشان بازی کنند و با آنتوانند در محیطی دوستانه با کود می
بازی آموزشی  30آموزشی قابل استفاده در منزل و کالس درس معرفی شده و در اختیار والدین و معلمان گذاشته شود. حدود 

هر بازی توضیحاتی برای شناخت کلیت بازی و دبستانی ارائه شده و در ابتدای  کودکان پیش ۀگان برای پرورش حواس پنچ
 شود. هدف از آن بیان می

 

هايآموزشیبرايپرورشدقت،توجهوتمرکزويژهبازي:هايآموزشیبازي. عابدی درچه، منیره/ اخوان، مهناز.3
 9786009976171:شابک وزیری. ص.120 .1397. یار مانا: اصفهان.سال4-6

 مربی:مخاطب
 های آموزشی، تمرکز حواس، کودکان تعلیم و تربیت، بازی:لیديکلماتک

یابند  های اساسی دست ها و توانمندی ها بیشتر باید به ویژگی نیاز کودکان فقط بیشتر دانستن نیست، بلكه آن:معرفیکتاب
ای پرورش دقت و توجه و بازی آموزشی بر 20اند. کتاب حاضر شامل  که در زندگی روزمره و برای کسب موفقیت به آن محتاج

 ةآن داده شده است. سپس هدف از آن بیان شده و بعد اطالعاتی دربار ةتمرکز است. در ابتدای هر بازی، توضیحی کلی دربار
 گروه سنی، تعداد بازیكنان، نوع بازی و وسایل بازی.: توان به این موارد اشاره کرد بازی آمده است که از جمله می

 

: تهران. محمد نظری، عباس سامی، عطیه اخوت علی هايفکريبرايکودکانپیشازدبستان.بازي. انبالتراس، سوز.4
 9786003092716:شابک وزیری. ص.232 .1396. آوای نور
 مربی/ والدین:مخاطب

 های فوق برنامه، بازی و سرگرمی کودکان دبستانی، فعالیت آموزش پیش:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ها به  کند. این بازی را برای یادگیری سریع در کودکان خلق می هایی های این کتاب، فرصت بازیمجموعه :
: گیرد ها را دربرمی های کتاب، این توانایی و شاد باشد. بازی جذاب تواند یادگیری می که فرآیند دهد می کودکان نشان

های زیر  ها باعث رشد مهارت همچنین این بازی سمی و...های ج پردازی، زبان، حافظه، موسیقی، مشارکت سرایی، خیال داستان
شایان ذکر است که  های بصری، تفكر انتقادی، توان آزمایش، تفكر خالق، بیان هنری، مهارت گوش دادن و... مهارت: شود می

ـ 4ای بیرون خانه، ه ـ بازی3های داخل خانه  ـ بازی2های داخل اتومبیل  ـ بازی1اند.  ها در چهار بخش کلی تدوین شده بازی
 های بین راه. بازی
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. حسین حسین فدایی سرگرمیوآموزشبابازيوايفاينقش.:بازينمايشی101:هايگروهیبازي. رویاکرز، پائول.5
 9786008733065:شابک وزیری. ص.144 .1397. صابرین: تهران

 مربی:مخاطب
 ها ، نمایشنامه بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي

بازی و فعالیت با  101شود. در این کتاب  ، ایفای نقش نیز تمرین می در بازی نمایشی، عالوه بر بازی و سرگرمی:عرفیکتابم
است. ابتدا معنای اصطالحات نمایش، اجرا و بازی و نیز توضیحاتی دربارة عناصر بازی و  های نمایشی عرضه شده موضوع بازی

صدا، داستانی، صدادار،  تم )بی 10های نمایشی در  است. سپس بازی نمایشی آمدهچگونگی گسترش بازی به صورت اجرای 
اند. در مقدمۀ بازی نحوة انجام آن شرح داده  همراه با وسایل، همراه با ماسك، عروسكی، همراه با لباس و متنی( معرفی شده

 رد.ها را با هم ترکیب ک توان آن شوند و می ها به تدریج مشكل می است. بازی شده

 

 9786009890125:شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان بگردوپیداکن.. دآمیكو، فران -نیومن.6
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

  آمیزی، بازی و سرگرمی رنگ:کلماتکلیدي
 ؛است فكر کنید تصاویر شبیه هم هستند اند. ابتدا ممكن در این کتاب تصاویری وجود دارد که دو بار تكرار شده:معرفیکتاب

آمیزی هستند. در پایان کتاب راهنمای هر  ها را پیدا کنید. تصاویر کتاب نیز قابل رنگ های آن توانید تفاوت اما با کمی دقت می
 صفحه وجود دارد تا کودکان اگر موفق به کشف تفاوتی نشدند، از آن استفاده کنند.

 

 9786009890088:شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان مارپیچ.هايجاده. رادکی، بكی.7
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 آمیزی های فكری، رنگ ، بازی بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
معرفیکتاب د و در این کتاب همه در حال ورجه وورجه هستند. کودک باید به سراغ کسانی که به کمك نیاز دارند برو:

تواند رنگ کند. در پایان کتاب راهنمایی برای پیدا کردن   مسیر را برای آنان رسم کند. سپس تصاویر هر صفحه را نیز می
 مسیرها وجود دارد که بهتر است کودک کمتر از آن استفاده کند.

 

يکودکاننوپاوهايجسمانیبرامجموعهفعالیت:چهارفصلسرگرمیبرايتحركوتندرستی. کافنر، تریش.8
سرگرمیپیش  .1397. انتشارات امیرکبیر ۀمؤسس: تهران. حسین حسین، حسین فدایی فاطمه فدای هايبهار.دبستانی،

 9789643010713:شابک رقعی. ص.96
 مربی/ والدین:مخاطب

 حرکتی -های حسی تعلیم و تربیت، بازی و سرگرمی کودکان، فعالیت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های  ها ارائه ایده است. هدف از نگارش این کتاب« چهار فصل سرگرمی»های  کتاب حاضر جلد اول از کتاب:

ها را با  دبستانی را تأمین کنند و آن ساده، کم هزینه و در دسترس، به والدین و مربیان است تا نیازهای کودکان پیش
 های حرکتی، ثباتی، ظریف و گروهی است. فعالیت های خالقانه سرگرم سازند. این کتاب شامل چهار فصلِ فعالیت

 

هايجسمانیبرايکودکاننوپاومجموعهفعالیت:چهارفصلسرگرمیبرايتحركوتندرستی. کافنر، تریش.9
 .1397. انتشارات امیرکبیر ۀمؤسس: تهران. حسین حسین، حسین فدایی فاطمه فدای هايپايیز.دبستانی،سرگرمیپیش

 9789643010737:شابک .رقعی ص.88
 مربی:مخاطب

 حرکتی - های حسی تعلیم و تربیت، بازی و سرگرمی کودکان، فعالیت:کلماتکلیدي
های جسمانی به کودکان، واجد شرایط نیستند؛ چراکه  کنند برای یاد دادن مهارت بسیاری از والدین فكر می»:معرفیکتاب

این کتاب برای والدین تهیه شده است تا به کودکانشان کمك « بینند. دمه میصحیح حرکت نكنند، ص ةکودکان اگر به شیو
ها )روز ملی،  های آبی و تعطیالت و مناسبت کنند تحرک داشته باشند و سرگرم شوند. همچنین کتاب حرکات خالقانه، بازی

 های این کتاب است. ریف، انواع فعالیتهای ظ های ثباتی و مهارت های حرکتی، مهارت شود. مهارت سال نو و...( را نیز شامل می
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هايجسمانیبرايکودکاننوپاومجموعهفعالیت:چهارفصلسرگرمیبرايتحركوتندرستی. کافنر، تریش.10
 .1397. انتشارات امیرکبیر ۀمؤسس: تهران. حسین حسین، حسین فدایی فاطمه فدای هايتابستان.دبستانی،سرگرمیپیش

 9789643010720:کشاب رقعی. ص.80
 مربی:مخاطب

 حرکتی -های حسی تعلیم و تربیت، بازی و سرگرمی کودکان، فعالیت:کلماتکلیدي
کند تا یاد بگیرند فعالیت جسمانی را دوست داشته باشند و برای زندگی ورزیده  این کتاب به کودکان کمك می:معرفیکتاب

های آبی بیرون از خانه،  شود که شامل فعالیت های آبی می رگرمیشوند. کتاب شامل دو بخش است؛ بخش اول حاوی س
حرکات خالقانه است که شامل ریتم و حرکات موزون و  ةهای گروهی است. بخش دوم دربردارند های استخر و فعالیت فعالیت

 شود. های حرکتی می اشعار و ترانه

 

هايجسمانیبرايکودکاننوپاوجموعهفعالیتم:چهارفصلسرگرمیبرايتحركوتندرستی. کافنر، تریش.11
 .1397. انتشارات امیرکبیر ۀمؤسس: تهران. حسین حسین، حسین فدایی فاطمه فدای هايزمستان.دبستانی،سرگرمیپیش

 9789643010744:شابک رقعی. ص.96
 مربی/ والدین:مخاطب

 حرکتی -های حسی تعلیم و تربیت، بازی و سرگرمی کودکان، فعالیت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های این  است. هدف نویسنده از آوردن فعالیت« چهار فصل سرگرمی»کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه :

توان  اند؛ اما می بندی شده ها فصل جا بوده است. این فعالیت های جسمانی در یك ها و فعالیت کتاب، جمع کردن بهترین بازی
هایی است که  های ظریف، انواع فعالیت های ثباتی و مهارت های حرکتی و مهارت ت تغییر داد. مهارتها را با توجه به موقعی آن

 هایی است که برای کار گروهی کودکان مناسب است. در این کتاب آمده است. همچنین هر فصل شامل فعالیت

 

12 کرده؟ .دآمیكو، فران-نیومن. فرق :شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان !.چی
9786009890118 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های فكری آمیزی، بازی رنگ:کلماتکلیدي
 ؛اند. ابتدا ممكن است فكر کنید تصاویر شبیه هم هستند در این کتاب تصاویری وجود دارد که دو بار تكرار شده:معرفیکتاب

آمیزی هستند. در پایان کتاب راهنمای هر  ا پیدا کنید. تصاویر کتاب نیز قابل رنگها ر های آن توانید تفاوت اما با کمی دقت می
 صفحه وجود دارد تا کودکان اگر موفق به کشف تفاوتی نشدند، از آن استفاده کنند.

 

13 حافظه. فکري بازي فلشکارت :شابک فلش کارت کوچك. ص.40 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.
9789643899707 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ، حافظه دبستانی، بازی و سرگرمی آموزش پیش:کلماتکلیدي
توان آن را دونفره یا چندنفره بازی کرد. روی هر جفت  این بازی فكری حاوی بیست جفت کارت است و می:معرفیکتاب

شوند. بازیكن اول دو کارت  می  از پشت روی میز چیدهها بُر زده شده و  کارت، حیوانی به تصویر کشیده شده است. ابتدا کارت
ها  دهد. در غیر این صورت، کارت دارد و بازی را ادامه می ها را برای خود برمی ها شبیه هم باشند، آن گرداند، اگر کارت را برمی

حیوان بوده است. بازی ادامه خود بسپارند که هر کارت تصویر کدام  ۀها باید به حافظ گذارد. تمام بازیكن را سر جای خود می
 بازی است. ةهای بیشتری دارد، برند یابد و در پایان، بازیكنی که کارت می
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 ص.220 .1397. صابرین: تهران. منیره نادری هايمناسبداخلوخارجازخانه.بازي:کتاببزرگبازي. وایز، دبرا.14

 9786008733164:شابک رحلی.
 مربی/ والدین:مخاطب

  بازی و سرگرمی:لماتکلیديک
کند. کتاب حاضر شامل تعداد زیادی بازی است که بر  بازی نقش مهمی در رشد و تكامل فردی کودکان ایفا می:معرفیکتاب
اند. در ابتدای هر بخش، مطالب آن بررسی  بندی شده هایی مثل محل اجرای بازی یا وسایل مورد نیاز بخش اساس ویژگی

آید. جزئیات بازی نیز به طور مختصر مرور  توضیح هر بازی، آموزش و دستورالعمل کامل انجام آن میشود. سپس در  می
 ها با توجه به شرایط مخاطبان قابل تغییرند. ها و شیوة انجام آن شود. قوانین بازی می

 

کتابکارکومن. گروه مؤلفان کومن.15  ص.24 .1397. رات فنی ایرانشرکت انتشا: تهران. پناه غزل یزدان .1مازبازي:

 9786004770194:شابک رحلی.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ، کودکان، معما بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
به کارگیری مداد در کودک پرورش یابد. این کار از طریق دنبال  ۀهای پای کند تا مهارت این کتاب کمك می:معرفیکتاب

کنند که  شوند. مازهای ساده این فرصت را برای کودک فراهم می ست که در ماز دیده میکردن مسیرهای مشخص و واضحی ا
ها برای نوشتن حروف و اعداد،  با ترسیم خطوط، به صورتی خالقانه، چگونگی استفاده از مداد را تمرین کند. این مهارت

 کند. ضروری هستند. این فعالیت همچنین توانایی تمرکز در کودک را تقویت می

 

کتابکارکومن. گروه مؤلفان کومن.16  ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. پناه غزل یزدان .2مازبازي:

 9786004770200:شابک رحلی.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 دبستانی، یادگیری، بازی و سرگرمی کودکان آموزش پیش:کلماتکلیدي
های به کارگیری مداد در کودک پرورش یابد. این کار از طریق دنبال کردن  د تا مهارتکن این کتاب کمك می:معرفیکتاب

بعدی مختلفی مثل شهر و  جا که کتاب شامل تصاویر سه شود. از آن شوند، انجام می مسیرهای واضحی که در ماز دیده می
کند تا توانایی تمرکز  یی همچنین کمك میها ها برای کودک جذاب است. چنین تمرین خیابان و پارک است، انجام این فعالیت

توانند در پایان هر تمرین که  در کودک شما پرورش یابد، مهارتی که برای تحصیل و یادگیری بسیار مهم است. والدین می
 آمیز یا برچسب بچسبانند. درست انجام شده است، برای تشویق او کلمات تشویق

 

 9786009890101:شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان هاياقیانوسی.مارپیچ. فیلیپس، دیو.17
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 آمیزی ، حیوانات دریایی، رنگ بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
 کند. در هر مارپیچ یك ماهی یا این کتاب چهل و شش مارپیچ دارد که کودک را با جانوران دریایی آشنا می:معرفیکتاب

ها کمك کند تا به هدفشان  گردد. کودک باید به آن اش در ته دریا می یك موجود دریایی دیگر به دنبال غذا یا محل زندگی
تواند تصاویر هر صفحه را نیز رنگ کند. در پایان کتاب راهنمایی برای پیدا کردن مسیرها وجود دارد که بهتر   برسند. سپس می

 د.است کودک کمتر از آن استفاده کن

 

18 حشرات.مارپیچ. دآمیكو، فران -نیومن. :شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان هاي
9786009890071 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
  آمیزی، بازی و سرگرمی رنگ:کلماتکلیدي
. هر کدام از حشرات باید مسیری را این کتاب دارای چهل و هشت مارپیچ با تصاویری از حشرات گوناگون است:معرفیکتاب

دهد. در پایان کتاب راهنمایی وجود دارد تا اگر کودک نتوانست مسیری را  ها نشان می طی کنند و کودک این مسیر را به آن
 آمیزی کند. تواند تصاویر را رنگ حل کند به آن رجوع کند. پس از پایان بازی کودک می
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19 وورجه. آهنگر، راحله. ورجه بازي: کودکانشرح هاي :شابک رقعی. ص.60 .1397. نگاشت مه: بهشهر.
9786009494774 

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 های آموزشی ، بازی راهنمای آموزشی، بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
ها در پنج دسته تفكیك  داد. بازی توان انجام هایی را معرفی کند که در خانه می این کتاب کوشیده است بازی:معرفیکتاب

شوند و تعداد  ها دو نفره انجام می تر. بیشتر بازی های کوچك های بچه توپی، هیجانی، تمرکز افزا، خیلی هیجانی و بازی: اند شده
واند و تر باید توضیح بازی را بخ است. یك بزرگ کمی نیز چند نفره. در هر صفحه از کتاب یك بازی معرفی و توضیح داده شده

 ها بتوانند بازی کنند. وسایل الزم را مهیا کند تا بچه

 آموزی زبان

 

شرکت انتشارات فنی : تهران.دبستانیآموزيپیشزبان. زاده، شهین کاظمی، مهدی/ نعمت دادرس، محمد/ دستجردی.20
 9786004770187:شابک رحلی. ص.80 .1396. ایران

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 های فوق برنامه، کودکان های آموزشی، فعالیت مهارت:ماتکلیديکل

های زبانی چهارگانه است؛ گوش دادن همراه فهمیدن، خواندن  آموزی و تقویت مهارت رویكرد اصلی کتاب، زبان:معرفیکتاب
شود.  ردهای زبانی میو درک مطلب، سخن گفتن و نوشتن. مطالعه این اثر سبب گسترش گنجینه واژگان کودکان در همه کارب

های زبانی مرتبط است، هدف آن فعالیت را بیان  های آن به طور مستقیم به یكی از مهارت ها که فعالیت عنوان برخی از صفحه
 کند. می

 

:شابک رحلی. ص.96 .1396. دادجو: تهران.آموزيزبان:دبستانیگندمکهايپیشمجموعهکتاب. راستین، اکرم.21
9786005644487 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 دبستانی، راهنمای آموزشی، خواندن آموزش پیش:کلماتکلیدي
شود و  آموزی غیرمستقیم برای کودکان فراهم می یادگیری مفاهیم ریاضی، استدالل و زبان ۀدر این دوره، زمین:معرفیکتاب
ها،  ی با حروف، اعداد، مهارت مشاهده، شناخت رنگها بازی است. نقاشی کشیدن، ساخت اشكال هندسی، آشنای محور آموزش

شناسی  های روان شوند. کتاب حاضر براساس یافته هایی است که کودکان با آن آشنا می گانه و... از جمله مهارت رشد حواس پنج
 ها را به کودکان بیاموزد. کند این مهارت و آموزشی، سعی می

 شعر

 

22 نگهچهپیرهنتقشنگهپلنگهآيپل. لرستانی، فریبرز. :تصويرگر خشتی. ص.12 .1397. ماهتاب غرب: کرمانشاه.
 9786009773541:شابک ناهید لشكری فرهادی

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
، نام سه شعر از «مهد کودک»و « پلنگهپلنگه آی »، «خورشید»این کتاب دربردارنده شش شعر کوتاه است. :معرفیکتاب

ها  خوابد و صبح ها پشت کوه می دهد؛ خورشید گرم و زیباست، شب خورشید توضیحاتی می ةاین شعرهاست. شعر اول دربار
پرسد، لباسش را از کجا  پوست زیبای پلنگ است. کودک از پلنگ می ةکند. شعر دوم، دربار تابد و آسمان را روشن می می

کنند، دوستانی که  ها دوستان زیادی پیدا می جا بچه کند. آن کودک آشنا می او هم بخرد! شعر سوم کودکان را با مهدخریده تا 
 ها بازی کنند. توانند با آن می
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23 کله. زاده، شهرام رجب. منحیوانات 1پاي تصويرگر بیاضی. ص.28 .1397. زعفران: تهران. :شابک اکسل شفلر:
9786007438985 

 دبستانی کودک پیش:اطبمخ
 های کودکانه حیوانات، خالقیت، ترانه:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ای است که هر  کند تا با بعضی از حیوانات آشنا شوند. شكل کتاب به گونه این کتاب به کودکان کمك می:

االیی و پایینی حیوانات مختلف های ب حیوان در هر صفحه به دو قسمت تقسیم شده است و کودکان با ورق زدن هر بخش نیمه
 های تازه برای هرکدام بگذارند. توانند نام آورند. همچنین می کنند و حیوان جدیدی به وجود می را ترکیب می

 

24 کله. زاده، شهرام رجب. منحیوانات 2پاي تصويرگر بیاضی. ص.28 .1397. زعفران: تهران. :شابک اکسل شفلر:
9786007438992 

 دبستانی ودک پیشک:مخاطب
 حیوانات، خالقیت، شعر:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ای است که هر  کند تا با بعضی از حیوانات آشنا شوند. شكل کتاب به گونه این کتاب به کودکان کمك می:

ات مختلف های باالیی و پایینی حیوان حیوان در هر صفحه به دو قسمت تقسیم شده است و کودکان با ورق زدن هر بخش نیمه
 های تازه برای هرکدام بگذارند. توانند نام آورند. همچنین می کنند و حیوان جدیدی به وجود می را ترکیب می

 

25 سالمتی. باباجانی، علی. راز مسواك: تصويرگر خشتی. ص.12 .1397. ها بهار دل: قم. :شابک لیال باباخانی:
9786008449980 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 بهداشت، احادیث:اتکلیديکلم

معرفیکتاب شود که با توجه به آن، شعر کوتاهی نیز  در هر صفحه از این کتاب، یك حدیث مربوط به مسواک ذکر می:
 آمیزی کند. تر وجود دارد تا کودک آن را رنگ سروده شده است. در هر صفحه، همان تصویر به شكلی بزرگ

 

 مریم یكتافر:تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران.رفتمبهباغانار:باغرفتمبه. نژاد، افسانه شعبان.26

 9786008761020:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
بیند و همین که  میکه گنجشك کوچكی  درختی نشسته و منتظر شكار است تا این ۀدر باغ انار، مار روی شاخ:معرفیکتاب

 شود فرار کند. افتد و مجبور می نشیند. با این کار کالغ، مار روی زمین می خواهد به طرف او حمله کند، کالغ روی مار می می

 

رفتمبهباغانجیر:رفتمبهباغ. نژاد، افسانه شعبان.27 فهیمه :تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران.
 9786008761037:شابک محجوب
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
حالی به طرف  ای خوابیده است. مارمولك با خوش بیند که روی شاخه مارمولك در باغ انجیر، جیرجیرکی را می:معرفیکتاب

افتد و او را  کند. انجیر روی جیرجیرک می جدا می وزد و انجیری را از شاخه رود تا شكارش کند که ناگهان باد تندی می او می
 شود! فقط یك انجیر نصیب مارمولك می کند و... بیدار می

 

رفتمبهباغ. نژاد، افسانه شعبان.28 رفتمبهباغانگور: تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران. مریم :
 9786008761044:شابک یكتافر

 ستانیدب کودک پیش:مخاطب
 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
چیند؛ اما قورباغه به دنبال زنبوری  ای انگور می بیند و برایش خوشه دخترک در باغ انگور، خاله قورباغه را می:معرفیکتاب

باغه را نیش زده است! شود! زنبور، زبان قور خورد و ناگهان صدای فریادش بلند می کند و می رود. قورباغه زنبور را شكار می می
 حاال خاله قورباغه باید چه کار کند؟



9دبستانیشمارهنامهرشددورهپیشکتاب  7  

 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

فهیمه :تصويرگر .کوچك خشتی ص.16 .1397. لوپه تو: تهران.رفتمبهباغپرتقال:رفتمبهباغ. نژاد، افسانه شعبان.29
 9786008761051:شابک محجوب
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 نانواع ادبی، شعر، کودکا:کلماتکلیدي
های کالغ بازی کنند؛ اما شغال گرسنه هم  ها با جوجه رود تا بچه هایش به باغ پرتقال می خانم مرغ با جوجه:معرفیکتاب

کنند  های کالغ شروع می ای شكار کند که جوجه کند جوجه مزه، سعی می حال از این همه غذای خوش جاست! شغال خوش آن
 رسد. آید که شغال به مقصود خود نمی می ای پیش رمنتظرهبه چیدن پرتقال و با این کار، اتفاق غی

 

رفتمبهباغ. نژاد، افسانه شعبان.30 رفتمبهباغپسته: تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران. فهیمه :
 9786008761068:شابک محجوب
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
فیکتابمعر کند،  ای از باغ پسته، موش کور خسته و گرسنه نشسته است. کالغ مهربانی که در باغ زندگی می در گوشه:

تواند پسته را  است که نمی  قدر خسته چیند؛ اما دهان پسته بسته است و موش کور آن بیند و برایش پسته می موش کور را می
 افتد؟ میبشكند. حاال برای موش کور بیچاره چه اتفاقی 

 

رفتمبهباغ. نژاد، افسانه شعبان.31 رفتمبهباغزردآلو: میترا :تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران.
 9786008761075:شابک عبداللهی
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب خواهد که  کند. دخترک از کالغ می چیند و سبدش را پر می که زردآلو میبیند  دخترک کالغ کوچولو را می:

ای کالغ  دود تا به دسته کند و دخترک هم به دنبالش می شنود، فرار می زردآلوها را تنها نخورد؛ اما کالغ تا صدای دختر را می
 . رسد که مهمانی دارند و... می

 

مریم :تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران.بهباغشاتوترفتم:رفتمبهباغ. نژاد، افسانه شعبان.32
 9786008761082:شابک یكتافر

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
ار است در باغ بافد که قر در باغ شاتوت، عنكبوت در حال بافتن یك تار جدید است. او تور را برای خواهرش می:معرفیکتاب

کند و  جا می ها را جابه شود. توفان شاخه زیتون عروس شود؛ اما ناگهان آسمان پر از ابر سیاه شده و باد و توفان به پا می
 ریزد. آیا تور عروس سالم مانده است یا عنكبوت باید تور دیگری ببافد؟ افتد و کلی شاتوت روی سرش می عنكبوت پایین می

 

رفتمبهباغ. افسانه نژاد، شعبان.33 رفتمبهباغگردو: تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران. میترا :
 9786008761099:شابک عبداللهی
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
عمویش، در حال جمع کردن گردو است.  ۀندر باغ گردو، آقای جغد به دنبال شكار موش است؛ اما موش در خا:معرفیکتاب

گیرد تمام گردوهایی را که جمع کرده  رود تا شاید بتواند شكاری داشته باشد. موش تصمیم می عموی موش می ۀجغد به خان
 کنند. خورد و به این ترتیب، موش و عمویش نجات پیدا می گردوها را می ۀاست، به جغد بدهد. آقای جغد به تنهایی هم



9دبستانیشمارهنامهرشددورهپیشکتاب  8  

 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

میترا :تصويرگر خشتی کوچك. ص.16 .1397. لوپه تو: تهران.رفتمبهباغنارگیل:رفتمبهباغ. نژاد، افسانه شعبان.34
 9786008761105:شابک عبداللهی
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
مانی برپا کرده است و قرار است دوستانش برایش هدیه بیاورند. امروز در باغ نارگیل، روز تولد فیل است. او مه:معرفیکتاب

زند و نارگیلی از درخت جدا  خواهد برای پذیرایی از مهمانانش نارگیل بچیند. او با خرطومش به درخت نارگیل می فیل می
 تولدش را برگزار کند؟ تواند مهمانی جشن افتد. چه اتفاقی برای فیل افتاده است؟ آیا او می شود؛ اما روی سر فیل می می

 

سفرهايسهرورو. میتون، تونی.35  خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز باندهواپیماوپرواز.:

 9786008024378:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ونقل هوایی پرواز، آسمان، وسایل حمل آرزوی:کلماتکلیدي
های آن آشنا  در این مجموعه، کودکان با هواپیما، فرودگاه، مراحل سوار شدن مسافران و برخی دیگر از ویژگی:ابمعرفیکت

شوند. در پایان کتاب، اصطالحاتی مثل برج مراقبت، کابین خلبان، موتور جت و ترمینال دارای توضیحات بیشتری برای  می
 کودکان هستند.

 

 خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز داري.تراکتورومزرعه:وروسفرهايسهر. میتون، تونی.36

 9786008024330:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 کشاورزی، فنون و ابزار:کلماتکلیدي
آشنا شوند. در هر  ،دهد عه انجام میتوانند با تراکتور و کاری که این ماشین در مزر در این مجموعه کودکان می:معرفیکتاب

های مختلف تراکتور  صفحه مرحله به مرحله این روند با زبان شعر به کودکان گفته و نشان داده شده است. همچنین نام بخش
ها را ندانند، در پایان کتاب به همراه توضیحات آمده  نیز در هر صفحه وجود دارد. کلماتی که ممكن است کودکان معنی آن

 ت.اس

 

 خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز خودروياماشینِسواري.:سفرهايسهرورو. میتون، تونی.37

 9786008024538:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ونقل زمینی نقل، وسایل حمل و ونقل شهری، وسایل حمل حمل:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های مختلفی که برای این وسیله  های هر کدام و موقعیت این کتاب، کودکان با ماشین، انواع آن، توانایی در:

شوند. به برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی هم در این میان اشاره شده است. در پایان کتاب، برای  آید آشنا می پیش می
 دارد.های ماشین، توضیحات بیشتری نیز وجود  بعضی از قسمت

 

 خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز ريلوقطار،مسافروبار.:سفرهايسهرورو. میتون، تونی.38

 9786008024354:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ونقل زمینی، سفر وسایل حمل و نقل، وسایل حمل:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اندازی  توانند قطار و ریل را بشناسند. در هر صفحه توضیحاتی مربوط به روش راه کتاب کودکان میدر این :

گذرد وجود دارد. همچنین  ها می هایی که قطار از آن های بین مسیر و همچنین پل ها، تونل قطار، حق تقدم عبور قطار و ماشین
 ن نشده باشند، شرح داده شده است.در پایان کتاب، لغاتی که ممكن است کودکان متوجه مفهومشا
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سفرهايسهرورو. میتون، تونی.39  خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز سفینهوفضانوردي.:

 9786008024507:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 فضا، شعر:کلماتکلیدي
برد و همچنین  توانند با فضانوردی، شخص فضانورد، ابزاری که او با خود به فضا می در این کتاب کودکان می:معرفیکتاب

 ها را نداند به همراه توضیحاتی ذکر شده است. سفینه آشنا شوند. در پایان کتاب، کلماتی که ممكن است کودک معنی آن

 

 خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: رانته. ناصر کشاورز کامیونوتريلیوبار.:سفرهايسهرورو. میتون، تونی.40

 9786008024521:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 نقل و شهری، وسایل حمل ونقل بین حمل:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های  های این ماشین، قسمت شوند. همچنین به ویژگی در این کتاب، کودکان با کامیون و انواع آن آشنا می:

های آن نیز اشاره شده است. در پایان کتاب توضیحات بیشتری  دهد و نام بخش های متفاوتی که انجام می تلف آن، فعالیتمخ
 در خصوص اتاقك سرنشین، اتاقك بار، پیستون و تلفن بیسیم وجود دارد.

 

سواري.:سفرهايسهرورو. میتون، تونی.41  خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز کشتیوقايقِ

 9786008024361:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ونقل دریایی نقل، وسایل حمل و وسایل حمل:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های مختلف آن، کارآیی هر کدام،  شوند. مكان حرکت قایق، قسمت در این کتاب، کودکان با قایق آشنا می:

های باربری و  راند و فواید آن از موضوعات این مجموعه هستند. در بخش پایانی کتاب به انواع کشتی را میشخصی که قایق 
 ها توضیحات بیشتری ذکر شده است. شود. در پایان کتاب برای برخی از اصطالحات و ابزار قایق مسافربری نیز اشاره می

 

 خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز انی.نشهايآتشماشین:سفرهايسهرورو. میتون، تونی.42

 9786008024392:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 نقل، فنون و ابزار و وسایل حمل:کلماتکلیدي
ای این شغل و ه شوند. سختی آشنا می ،دهد نشانی و کاری که انجام می در این کتاب کودکان با ماشین آتش:معرفیکتاب

نشان باید داشته باشد به زبان ساده برای کودکان بیان شده است. در پایان کتاب، برای چند لغت  هایی که هر آتش ویژگی
 های این حرفه را بهتر بشناسند. کلیدی توضیحاتی ذکر شده است تا کودکان، وسیله

 

 خشتی کوچك. ص.24 .1397. گیسا: تهران. کشاورز ناصر مسافرتبهزيردريا.:سفرهايسهرورو. میتون، تونی.43

 9786008024514:شابک انت پارکر:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ونقل دریایی نقل، وسایل حمل و وسایل حمل:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ت آن را بشناسند. ز کار این وسیله و امكانا دریایی آشنا شوند و طر توانند با زیر در این کتاب کودکان می:

تواند انجام دهد به زبان ساده برای کودکان در این مجموعه وجود دارد. در پایان کتاب نیز شرح  دریایی می کارهایی که یك زیر
 و توضیح لغاتی که ممكن است کودک متوجه نشده باشد، آمده است.
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ناهید :تصويرگر خشتی. ص.12 .1397. ماهتاب غرب: شاهکرمان.پروانهباباآمدبهخانهشمعوگلو. لرستانی، فریبرز.44
 9786009773558:شابک فرهادی لشكری
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
ر است. در ، نام سه شعر از این اشعا«گرگ کلك»و « بابا»، «مهمون»کتاب حاضر شامل شش شعر کوتاه است. :معرفیکتاب

کند. در شعر دوم، دخترک از آمدن پدرش به خانه شادی  حال است که مهمان دارد و از او پذیرایی می شعر اول، مورچه خوش
، مراقب است که گرگ ناقال به «هاپو هاپ»نشیند. در شعر سوم، سگ گله،  ای روی پای پدرش می کند، او مانند پروانه می

 گوسفندان نزدیك نشود.

 

شیما :تصويرگر خشتی کوچك. ص.24 .1397. مهر زهرا)س(: آباد نجف.چشماتوآرومببند:هاالاليی. امانی، طیبهش.45
 9786009992966:شابک زارعی

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 انواع ادبی، شعر، کودکان:کلماتکلیدي
« کانگورو نی نی»، «سوسكه نی  نی»، «کالغه نی نی»های حیوانات است.  بچه ةاین کتاب شامل دَه شعر کوتاه، دربار:معرفیکتاب

بیند که پدرش نان و پنیر آورده تا با گردو  کالغ، خواب می ، نام برخی از این شعرهاست. در شعر اول بچه«کرمه نی نی»و 
 ةاست. شعر سوم دربار بیند که عروس شده سوسك، داخل دمپایی خوابیده است و خواب می بخورند. در شعر دوم، بچه

گذارد. شعر  مزه می های خوش بیند که مثل مادرش یك جیب بزرگ دارد و در آن خوراکی او خواب می ،کانگورو است بچه
 . چهارم...

 

خشتی  ص.24 .1397. گیسا: تهران. ناصر کشاورز بولدوزروتريلیوکار.:مجموعهسفرهايسهرورو. میتون، تونی.46
 9786008024385:شابک انت پارکر:رتصويرگ کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 نقل و فنون و ابزار، وسایل حمل:کلماتکلیدي
شوند. در هر  ها آشنا می های این چنین و فعالیت آن در این مجموعه کودکان با بولدوزر، لودر، تریلی و ماشین:معرفیکتاب
ها دارای توضیح بیشتری  . در پایان کتاب برخی از این اصطالحات و قسمتشود های مختلف آن نیز معرفی می ماشین، بخش

 هستند.

 

47 وَگیورجه. الندن، جاناتان. بمونه.:  ص.28 .1397. افق: تهران. ناصر کشاورز وَگیامشبتوخونهدوستنداره

 9786003534100:شابک ویچ فرانك رمكیه:تصويرگر خشتی.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 فعال سفر، بیش:کلماتکلیدي
ترها به مهمانی  های دیگر دوست دارد با بزرگ یك بچه قورباغه است و مثل خیلی از بچه قورباغه «وگی ورجه»:معرفیکتاب

اش  خواهند به سفری یك روزه بروند و او را پیش خاله در این داستان پدر و مادر وگی می ها دیر بخوابد. مثالً برود و شب
 اما اگر تا آخر کتاب با او همراه باشید شاید نظرش تغییر کند. ؛حال نیست د. وگی از این اتفاق اصالً خوشبگذارن

 

وَگیورجه. الندن، جاناتان.48  خشتی. ص.28 .1397. افق: تهران. ناصر کشاورز وَگیتنهاباخودشتوروزتولدش.:

 9786003533134:شابک ویچ فرانك رمكیه:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:طبمخا

 تولد، دوستی:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ها بگوید مشكل در زندگی هر کسی وجود دارد.  خواهد به بچه یك بچه قورباغه است و می «وگی ورجه»:

ز مهم را اما انگار همه این رو؛ ها. امروز تولد وگی است و او دوست دارد تمام دوستانش را به جشن دعوت کند مخصوصاً قورباغه
کس در  ها بگوید که امروز چه روزی است. هیچ رود تا شاید دوستانش را ببیند و به آن اند. وگی به کوچه می فراموش کرده

 گردد که ناگهان... کوچه نیست. وگی غمگین به خانه برمی
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 خشتی. ص.28 .1397. افق: تهران. ناصر کشاورز وَگیرفتهمهمونیاردويتابستونی.:وَگیورجه. الندن، جاناتان.49

 9786003534094:شابک ویچ فرانك رمكیه:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

  تفریحات سالم، سفر، بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
سواری کند. آماده شدن  هایش به اردو برود و قایق یك بچه قورباغه است که ذوق دارد با دوست «وگی ورجه»:معرفیکتاب

ها هم  ها نشان بدهد که مشكل برای همه است و حتی قورباغه خواهد به بچه اردوی تابستانی کار سختی است. وگی میبرای 
افتد که چیزهایی را جا گذاشته  های زیادی باید با خودش ببرد؛ اما در راه یادش می شان مشكل دارند. وگی وسیله در زندگی

 گذرد. ز دارد و در اردو به او خیلی خوش میهایی نی ای خوبی است. با وجود این هر تجربه

 

وَگیورجه. الندن، جاناتان.50  خشتی. ص.28 .1397. افق: تهران. ناصر کشاورز زده.وَگیفوتبالبلدهتويبازيگُل:

 9786003533127:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ، مهارت، شعر بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
آید. حتی برای  ها بگوید که مشكل برای همه پیش می یك بچه قورباغه است و قصد دارد به بچه «ورجهوگی »:معرفیکتاب

اما او تمام تالشش را برای یاد  ؛ها. در این داستان، پاس دادن و دست نزدن به توپ برای وگی کار خیلی سختی است قورباغه
 گیرد. گرفتن فوتبال به کار می

 علوم تربیت  

 

51 انديشهآموزشقلب. ، کاترینلوئیس. و هاها دور: پرورشژاپندر ابتدايی.پیشةآموزشو حسین  دبستانو
 9786007325360:شابک رقعی. ص.376 .1396. سازوکار: تهران. طاهر منش، شیده ایلبگی افشین

 مربی:مخاطب
 زش و پرورشهای آموزشی، آمو دبستانی، نظام آموزش ابتدایی، آموزش پیش:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های آموزشی پیش از دانشگاه، به ویژه  دولت ژاپن بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی خود را صرف دوره:

های پیش از دبستان و ابتدایی، کرده است. در این کتاب با نگرشی علمی، به این موضوع و دلیل آن، پرداخته شده و با  دوره
است. در این  های ابتدایی نظام آموزشی ژاپن، روح حاکم بر آن حرکت ملی تبیین شده گیری زمینه تحلیل چگونگی شكل

اند و چگونگی برخورد مدرسه، خانواده  دبستانی بیان شده های پیش های مدرسه مسیر، پیشینۀ نظام آموزشی این کشور و تجربه
 است. و جامعه با کودکان تحلیل شده

 

52 انجمن : تهران. قوام صغرا ابراهیمی تحصیلیپسران)راهنمايوالدينومعلمان(.ارتقايپیشرفت. ویلسون، گری.
 9789644512490:شابک رقعی. ص.112 .1397. اولیا و مربیان

 مربی:مخاطب
 پیشرفت تحصیلی، راهنمای آموزشی:کلماتکلیدي
کند چگونگی برخورد با هر دسته را بهتر  های پسران با دختران به والدین و مربیان کمك می دانستن تفاوت:معرفیکتاب

های میان تربیت و آموزش پسران، موانع پیشرفت پسران  است ضمن تأکید بر تفاوت درک کنند. نویسندة کتاب حاضر کوشیده
هایی در ارتقای سطح آموزشی  در دوران قبل از مدرسه، اوایل مدرسه و حین مدرسه را بررسی کند. این کتاب نه تنها به جنبه

 پردازد. اجتماعی پسران نیز می -کرده است، بلكه به لحاظ پرورشی به جنبۀ رشد هیجانی پسران اشاه
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

 .1397. نواندیشان دنیای علم: تهران.بیستاصلمهمدرموفقیتمعاوناجرايیدبیرستان. مصدق صدقی، زهرا.53
 9786009976638:شابک رقعی. ص.340

 مربی:مخاطب
 ار در مدرسه، مدیریت و سازماندهیرفت:کلماتکلیدي
 در مدرسه افراد بسیاری مشغول کارند. روی سخن این کتاب با چنین افرادی است که مسئول تعالی روحی و:معرفیکتاب
آموزان هستند. نویسنده که تجربۀ چندین ساله در ادارة مدرسه دارد، بیست اصلی را که به نظر او الزم است در  اخالقی دانش

شده را مثال زده و   هایی تجربه آموزان بدانیم، به تفصیل شرح داده است. در هر مورد، نمونه  داری و کار با دانش مدرسهامور 
 است. راهكارهای خویش را در برخورد با این موارد آورده

 

54 عملکرد. بروکهارت، سوزان. سنجش فراگیران.: توانايی و دانايی میزان سنجش عملی حسن  راهنماي
 9786005022995:شابک وزیری. ص.240 .1397. کورش چاپ ۀمؤسس: تهران. پلكی پور نادعلی

 مربی:مخاطب
 ها، آموزش و پرورش آزمون:کلماتکلیدي
بستر  رو در شود. کتاب پیش های درس محسوب می سنجش و ارزشیابی آموزشی از جمله عناصر مهم کالس:معرفیکتاب

هایی متنوع از دورة دبستان تا  های نظری، راهكارهایی عملی ارائه کرده و مثال بحث هروش سنجش عملكرد، ضمن ارائ
گذاری جدیدی  های عملكرد و طراحی نظام نمره بندی نوینی از سنجش دبیرستان و در موضوعات متفاوت آورده است. تقسیم

شده در فرایند  ی از سنجش تكوینی جاسازیهایی عملیات های آن است. مثال به نام راهنمای توصیف عملكرد، از جمله ویژگی
 اند. تدریس و یادگیری نیز در کتاب آمده

 

 رحلی. ص.376 .1397. تیمورزاده: تهران. پرستو رستمی سال.5-12کتابجامعسالمتکودك. ادروارد، ال.شور.55

 9786002386281:شابک
 مربی:مخاطب

 د و تحول، آموزش والدینرشد جسمی، رشد شخصیت، مراحل رش:کلماتکلیدي
کند  هایی که سالمت و رفاه آیندة آنان را تعیین می ها و عادت سالگی کودکان باید به مهارت 12تا  5در سنین :معرفیکتاب

تسلط یابند. کتاب حاضر راهنمای جامعی است برای والدین و متخصصان اطفال که مشكالت شایع این سن و راهكارهای 
است. مسائل مربوط به بلوغ، تغذیه، رشد فردی و اجتماعی، انضباط، اختالالت رفتاری، اهمیت  رح کردهها را مط درمان آن

 خانواده، مسائل مدرسه و مشكالت بهداشتی از جمله موضوعات کتاب هستند.

 

 .1397. نصابری: تهران. کامیار سنایی فرزندپروريبدونشرط.:کلیدهايتربیتکودکانونوجوانان. کهن، الفی.56
 9786008733157:شابک رقعی. ص.292

 مربی:مخاطب
 تربیت، آموزش والدین، رفتار اولیا و فرزندان:کلماتکلیدي
های تربیتی ابراز این  یكی از نیازهای هر کودکی عشق بدون شرط است و این در حالی است که در بیشتر روش:معرفیکتاب

شود با این مضمون که در صورتی تو را دوست داریم که رضایت ما را  تقل میشود و پیامی به کودک من محبت مشروط می
های بیرونی  ها و برنامه آموزد که چگونه خود را تابع طرح  هایی عملی را به والدین کودک می جلب کنی. کتاب حاضر شیوه

 آموزد. کودک کنند. هر فصل از این کتاب یكی از کلیدهای این شیوه را به مخاطب می
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57 مدارسشاد. جو کیم، گوانگ. تجربهچارچوب: دانشهايی زندگی و يادگیري بهپويی براي درشده آموزان
 ص.152 .1397. مدار پیشگامان پژوهش: تهران. نوری   مرتضی مجدفر، مهناز ابوالكاشف پاسیفیک.-مدارسحوزةآسیا

 9786008529101:شابک رحلی.
 مربی:مخاطب

 ها ، آموزش و پرورش، مدرسهشادی:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ها که روابط مهم بین  کتاب حاضر ترجمۀ گزارشی است از نتایج اقدامات بخشی از پروژة شادسازی مدرسه:

های آموزشی را به نگاهی فراتر از قلمروهای سنتی  شناسد. نویسندة کتاب، نظام شادی و کیفیت آموزش را به رسمیت می
های زیستۀ فراوانی  تا به مخاطبان خود کمك کنند به موفقیت و شادمانی دست یابند. این کتاب تجربه کند یادگیری دعوت می

 دهد. ها به مخاطب ارائه می از مدرسه

 

مدارس  ۀمؤسس: تهران.راهنمايعملینگارشطرحدرس:مرآتةگیرندمدارسياد. زاده، محرم آقازاده، محرم/ نقی.58
 9786229902141:شابک رحلی. ص.176 .1397. مرآت ةیادگیرند
 مربی:مخاطب

 ریزی درسی، راهنمای آموزشی برنامه:کلماتکلیدي
های اول کتاب، کلیات مربوط به  کوشد به مخاطب بیاموزد چگونه طرح درس بنویسد. فصل رو می کتاب پیش:معرفیکتاب

رح درس اختصاص دارد. نحوة نوشتن اهداف طرح درس در به بررسی ساختار ط 3است. فصل  طرح درس و تدریس را ارائه داده
های تدریس متناسب با اهداف  شود. انتخاب روش دهی محتوا مربوط می است. فصل پنجم کتاب به سازمان آمده 4فصل 

 هایی از طرح است. نمونه شده  به بحث گذاشته 8ها در فصل  و سنجش آموخته 7آموزشی در فصل یادگیری و تولید مواد کمك
 آمده و فصل آخر کتاب نیز دوسویه، غیرمكتوب و مجازی است. 9شدة معلمان در فصل   های نوشته درس

 علیم یها تیفعال

 

59 تصويرگر خشتی کوچك. ص.36 .1397. تیمورزاده: تهران. حمیدرضا افتخاری اردكکوچولو.. تامسون، لورن. درک :
 9786006735566:شابک اندرسون
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات های آموزشی، داستان ادبیات کودکان، مهارت:کلماتکلیدي
 ةها به انداز کند که آن اردک، فكر می مادرِ پنج جوجه:معرفیکتاب

ترسند و حاضر نیستند وارد برکه شوند. اردکِ مادر  ها از آب می اند و باید شنا کردن را یاد بگیرند؛ اما جوجه کافی بزرگ شده 
شوند. نویسنده با این داستان، اعداد یك تا پنج را به کودکان  یكی وارد آب می ها یكی کند و آن هایش را تشویق می بچه
 آموزد. شایان ذکر است که تصاویر کتاب، نقش مهمی در یادگیری این اعداد دارند. می

 

:شابک مندی استنلی:تصويرگر خشتی. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.بازيدرباغچه:پازلچوبی. قدیری، سمیه.60
9786003201705 

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 ، شعر حیوانات، بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های بعضی از حیوانات که در  در این کتاب، به زبان شعر، یك بازی طراحی شده است تا کودکان با ویژگی:

شوند. در هر صفحه جایی خالی وجود دارد تا کودک، حیوان مورد نظر را از روی جلد بردارد و کنند آشنا  باغچه زندگی می
 ای از پازل در محل قرار دهد. مانند تكه
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61 پازلچوبی. قدیری، سمیه. باغ: وحشبازيدر تصويرگر خشتی. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.  مندی استنلی:

 9786003201729:شابک
 دبستانی/ مربی پیش کودک:مخاطب

  حیوانات، بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
شود و کودک  برد. در هر صفحه مشخصات حیوانی ذکر می وحش می این کتاب کودکان را به گردشی در باغ:معرفیکتاب

ها که در هر  ای از پازل است در محل قرار دهد. تصاویر حیوانات و برخی ویژگی باید تصویر آن حیوان را که به شكل تكه
 کند. ها بیشتر آشنا می قسمت آمده است، کودکان را با انواع آن

 

:شابک مندی استنلی:تصويرگر خشتی. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.بازيدرمزرعه:پازلچوبی. قدیری، سمیه.62
9786003201712 

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات انات، داستان، حیو بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
هایی  شناسند. در هر صفحه ویژگی کنند می در این کتاب، کودکان بعضی از حیواناتی را که در مزرعه زندگی می:معرفیکتاب

 ای پازل روی جلد قرار دارد در محل بگذارد. شود و کودک باید تصویر آن را که به شكل تكه از هر حیوان ذکر می

 

63 انديشیپرورشمثبت. ا/ رامسون، بارببویر، واند. بیاموزيدپرورشمثبت: :انديشیبهکودکاننگرشمثبترا
 9786002123312:شابک رحلی. ص.68 .1397. دیبایه: تهران. طاهره رستگار، زینب وکیل دبستانوکالساول.پیش

 مربی:مخاطب
 شناسی های تكمیلی، روان فعالیت های مثبت و منفی، عزت نفس، الگوی مثبت، عادت:کلماتکلیدي
سازد. مجموعۀ  کند و فرد را برای رویارویی با مسائل زندگی آماده می نفس را زیاد می اندیشی اعتماد به مثبت:معرفیکتاب

های خالقانه، نگرش مثبت به زندگی را از کودکی پرورش دهد. جلد حاضر از این  کوشد با روش می« اندیشی مثبت»چندجلدی 
ها،  دبستانی و اول دبستان اختصاص دارد و مطابق روحیه و شرایط سنی آن وعه به پرورش این حس در کودکان پیشمجم

هایی در مورد  ای مرتبط، پرسش نامه شود. سپس نمایش دهد. در هر درس از کتاب ابتدا موضوع مطرح می هایی ارائه می فعالیت
 های مثبت اندیشی را تمرین کند. صداقآید تا مخاطب م هایی تمرینی می موضوع و فعالیت

 

 9789643403362:شابک رحلی. ص.48 .1397. کاگو: تهران.هاخوردنی:دبستانیپیش. منصوری، هانیا سیاه.64
 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب

 کودکان ۀهای آموزشی، تغذی ها، مهارت ها و آشامیدنی خوردنی:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های بنیادین را آموزش دهد. این  رو با بازیابی ساده و جامع در تالش است تا مفاهیم و مهارت یشکتاب پ:

آموزش با راهنمایی مربی و با استفاده از وسایل در دسترس و عمومی به صورت کامالً عملی، به شكل بازی و تمرین است. 
مربیان. کودکان با راهنمایی والدین و مربی خود، با انجام شوند. کودکان، والدین،  مخاطبان این کتاب به سه گروه تقسیم می

های مفید، آشنایی  کنند. آشنایی کودک با خوراکی های در نظر گرفته را کسب می های هدفمند، اطالعات الزم و مهارت تمرین
 مطالب این کتاب است.با عالمت استاندارد، آشنایی با منابع تولید غذا و آشنایی با آداب بهداشتی غذا خوردن، از جمله 

 

65 آمیزيرفتارهايخوبرنگ. سلحشور، ماندانا. بههمکمککنیم: بیا  رحلی. ص.16 .1397. پیك ادبیات: تهران.

 9786008457046:شابک فاطمه یزدی:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 آمیزی، رفتار اجتماعی رنگ:کلماتکلیدي
آمیزی کنند. در هر صفحه یك  ها را رنگ توانند آن تصاویر سیاه و سفید است که کودکان میاین کتاب دارای :معرفیکتاب

 کند. جمله آمده است و رفتار یا اخالقی خوب را به کودک یادآوری می
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66 خوبرنگ. سلحشور، ماندانا. رفتارهاي آمیزي باش: دوستخوبی  رحلی. ص.16 .1397. پیك ادبیات: تهران.

 9786008457053:شابک مه یزدیفاط:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری  آمیزی، رفتار اجتماعی، مهارت رنگ:کلماتکلیدي
معرفیکتاب توانند تصاویر را رنگ کنند و در کنار آن یك رفتار و اخالق خوب را هم بیاموزند.  در این کتاب کودکان می:

 کند. که این رفتارها را به کودکان یادآوری میای در پایین هر صفحه آمده است  جمله

 

67 رفتارهايخوبرنگ. سلحشور، ماندانا. آمیزي مواظبخودتباش:  رحلی. ص.16 .1397. پیك ادبیات: تهران.

 9786008457039:شابک فاطمه یزدی:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 رفتاریهای  آمیزی، رفتار فردی، مهارت رنگ:کلماتکلیدي
معرفیکتاب توانند تصاویر را رنگ کنند و در کنار آن یك رفتار و اخالق خوب را هم بیاموزند.  در این کتاب کودکان می:

 کند. ای در پایین هر صفحه آمده است که این رفتارها را به کودکان یادآوری می جمله

 

68 مهم.. براون، مارگارات وایز.  وزیری. ص.24 .1397. شهرتاش: تهران. فرزانه شهرتاشلویه،  نسرین ابراهیمی کتاب

 9789648282900:شابک زهرا طاهری:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 علوم، آموزش و پرورش، کودکان:کلماتکلیدي
مثل  کند. چیزهایی علوم و مسائل متفرقه است و چیزهای مختلفی را به کودک معرفی می ةاین کتاب دربار:معرفیکتاب

« قاشق»کند. به عنوان مثال،  ها را بیان می آن ةترین نكته دربار دهد و مهم هر یك توضیحاتی می ةاشیا، میوه، گیاهان و دربار
ترین  توانیم آن را به دهان بگذاریم؛ اما مهم گیریم و می ای است شبیه بیلچه که آن را به دست می شود؛ قاشق وسیله معرفی می

ترین  افتد؛ ولی مهم زنیم، درونش سفید است، از درخت می را گاز می« سیب»توانیم غذا بخوریم.  قاشق می نكته این است که با
 سیب این است که گرد است. ةنكته دربار

 

: تهران.قندكبچهايرانايرانمهددلیران:مجموعهشهرهويت. نیك، فاطمه کاظمی، حمیدرضا/ شیدا، سوده/ عامل.69
 9786004392655:شابک سوده شیدا:تصويرگر رحلی. ص.28 .1397. نشر شهر تهران

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 شناسی، تاریخ ایران دبستانی، ایران آموزش پیش:کلماتکلیدي
نیابد،  های معنوی و حس تعلق انسان به چیزی یا جایی ارضا نشود و انسان از هویت خود آگاهی اگر نیازمندی:معرفیکتاب

هدفی رهایی یابد. در این  سر و سامانی و بی موجود سرگردانی بیش نیست که هرگز نخواهد توانست از کالف سردرگم بی
شوند. آب و هوای مناطق  ها، شهرهای مختلف و... آشنا می کشور، زبان، مكان ۀکتاب، کودکان با مفاهیم سرود ملی، پرچم، نقش

 های تاریخی، روند انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی از جمله مطالب دیگر کتاب است. مختلف، اقوام، دانشمندان، مكان

 

 .1397. مهاجر: تهران.علومانسان:دبستانیهايپیشمجموعهکتاب. اهلل، بتول/ ونكی، آذر/ ابراهیمی، عصمت  فتح.70
 9789642251964:شابک رحلی. ص.28

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 دبستانی علوم تجربی، انسان، آموزش پیش:یديکلماتکل

از جمله « های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. کند تا روش فراگیری علوم به کودکان کمك می»:معرفیکتاب
شناخت بندی،  مشاهده، مقایسه، طبقه: توان به این موارد اشاره کرد دهند، می کارهایی که کودکان در یادگیری علوم انجام می

، «بهداشت»و « پوست»، «قلب»، «دندان»، «گانه حواس پنج»، «بدن ما»سازی و حل مسئله.  بینی، فرضیه علت و معلول، پیش
احساسات صحبت شده و  ةاز جمله مطالبی است که در این کتاب ارائه شده است. شایان ذکر است که در بخشی از کتاب دربار

 ... نقاشی کند. های مختلفی مانند ترس و شادی را با حالت از کودک خواسته شده است تا صورت خود
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 .1397. مهاجر: تهران.علومفیزيکی:دبستانیهايپیشمجموعهکتاب. اهلل، بتول/ ونكی، آذر/ ابراهیمی، عصمت فتح.71
 9789642251988:شابک رحلی. ص.34

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 دبستانی یزیك، آموزش پیشعلوم تجربی، ف:کلماتکلیدي
امروز آموختن علوم، مانند سوادآموزی و حساب کردن، امری اساسی و ضروری است؛ زیرا با زندگی کودکان »:معرفیکتاب

های آب، ویژگی  علوم فیزیكی است. حالت ةکتاب حاضر دربار« شود. در ارتباط است و با پیشرفت فناوری، اهمیت آن بیشتر می
آب و شب و روز از جمله مطالب کتاب است. شایان ذکر است که  ۀهای ساده، چرخ ا، حرکت، ماشیناجسام، نور، صد

 های هر صفحه مرتبط با مطالب آن است. نقاشی

 

72 دبستانیهايپیشمجموعهکتاب. اهلل، بتول/ ونكی، آذر/ ابراهیمی، عصمت فتح. جانوران: گیاهانو علوم : تهران.
 9789642251971:شابک ی.رحل ص.40 .1397. مهاجر

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 دبستانی علوم تجربی، جانوران و گیاهان، آموزش پیش:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ها  هایی را برای کودکان فراهم کنیم تا آن های اکتشافی و فرصت ما باید محیط یادگیری مناسب، با موقعیت:

گیاهان  ةال کنند و سپس مشاهدات خود را ثبت کنند. کتاب حاضر دربارؤررسی و تحلیل و سبتوانند مشاهده و تمرین کنند، ب
ها در آخر کتاب آمده است. باید  خود فعالیت یك آزمایش است و بعضی از آزمایش ،و جانوران است. بعضی از صفحات کتاب

های مختلف  قسمت»آزمایش باشند.  ۀتوجه داشت که آزمایش همراه کودکان انجام شود و کودکان خودشان شاهد نتیج
 جمله مطالب کتاب هستند. ، از«خزندگان»و « پرندگان»، «پستانداران»، «دانه»، «خاک»، «گیاه

 

73 رنگمهارت. با ترافیکیهمراه آمیزيهايايمنیو  سواري.خطربراياسکیتودوچرخهآمدهايبیورفت:

 9789643079420:شابک ی.رحل ص.16 .1397. ذکر: تهران. فرزانه کریمی
 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب

 مهارت، آموزش ایمنی، ورزش:کلماتکلیدي
سواری در خیابان است. مثل  شوند که مخصوص دوچرخه و اسكیت در این کتاب کودکان با قوانینی آشنا می:معرفیکتاب

ن و وانت برای سواری گرفتن، به گیاهان آسیب نرساندن، آرام راندن در جایی که عابرین پیاده هستند، نچسبیدن به کامیو
ها را  استفاده از کاله ایمنی و شناختن عالئم راهنمایی مخصوص دوچرخه. در هر صفحه تصاویری وجود دارد تا کودک آن

 آمیزی کند. رنگ

 

. فرزانه کریمی درماشین.خطربرايسفروآمدهايبیورفت:آمیزيهايايمنیوترافیکیهمراهبارنگمهارت.74
 9789643079444:شابک رحلی. ص.16 .1397. ذکر: تهران

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 آموزش ایمنی، مهارت، سفر:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ها در سفر ضروری است. کارهایی مثل  توانند با قوانینی آشنا شوند که رعایت آن در این کتاب کودکان می:

مربند ایمنی، بیرون نیاوردن سر و دست از پنجره و آشغال نریختن. هر کدام از این مفاهیم با زبان شعر در هر صفحه بستن ک
 آمیزی کنند. هایی وجود دارد که کودکان رنگ اند و در کنار آن، قسمت بیان شده

 

75 رنگمهارت. با ترافیکیهمراه آمیزيهايايمنیو برايآمدهايبیورفت: . فرزانه کریمی عابرانپیاده.خطر
 9789643079437:شابک رحلی. ص.16 .1397. ذکر: تهران

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 آمیزی مهارت، قوانین، رنگ:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ثل چیزهایی م شوند که عابران پیاده باید در خیابان رعایت کنند. در این کتاب کودکان با قوانینی آشنا می:

نپریدن وسط خیابان، تكیه ندادن به در اتوبوس در حال حرکت، مراقبت از حیوان خانگی خود در خیابان و... در کنار اشعار، 
 آمیزی کنند. ها را رنگ تصاویری برای کودکان وجود دارد تا آن
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. فرزانه کریمی ازخیابان.خطربرايعبورآمدهايبیورفت:آمیزيهايايمنیوترافیکیهمراهبارنگمهارت.76
 9789643079413:شابک رحلی. ص.16 .1397. ذکر: تهران

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 آمیزی قوانین، رانندگی، رنگ:کلماتکلیدي
در این کتاب، قوانین راهنمایی و رانندگی، با زبان شعر برای کودکان بیان شده است. در هر صفحه تصاویری :معرفیکتاب

های راهنمایی و رانندگی، وظایف پلیس و برخی عالئم، از موضوعاتی هستند که  ها را رنگ کرد. چراغ وجود دارد که بتوان آن
 ها اشاره شده است. در این کتاب به آن

 

 ص.36 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نگار عجایبی من،تو.اينمالکیه؟:هايزندگیمهارت. کانگ، آنا.77

 9789643899615:شابک خشتی.
 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری، داستان خودشناسی، مهارت:کلماتکلیدي
ها و وسایلشان موضوعی همیشگی و تكراری است. در این کتاب، دو  بازی داستان دعوای کودکان بر سر اسباب:معرفیکتاب

زنند و  کنند، به هم کلك می کنند، رقابت می ها با هم دعوا می شود. آن شان میشخصیت اصلی داستان بر سر یك صندلی دعوای
 گیرند که با هم از آن استفاده کنند. در آخر یاد می

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نگار عجایبی نیستی.توکوچولوهستی،:هايزندگیمهارت. کانگ، آنا.78
 9789643899622:شابک خشتی. ص.36

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری، داستان مهارت:کلماتکلیدي
خوانیم که سر  ها عادت دارند خودشان را با هم مقایسه کنند. در این کتاب داستان دو موجود پشمالو را می بچه:معرفیکتاب

ها، در مقایسۀ  رسد و آن برایشان مهمان می کنند. در همین جریان، که کدام کوچولوست و کدام گنده با هم دعوا می این
 شوند او که کوچولوست کوچولو نیست و او که گنده است هم گنده نیست. ها، متوجه می خودشان با مهمان

 

 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی خرسدرختی)کوآال(.بچه:هايحیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی.79
 9786000804053:شابک نادیا برکن:تصويرگر کوچك. خشتی ص.14

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
کواال  خوانند. وقتی مامان های بازیگوش با صدای بلند آواز می خوابد؛ حتی وقتی طوطی کواال تمام روز را می بچه:معرفیکتاب

کواال گوش  های مامان کوچولو با دقت به حرف  کند. کواال کوچولو یاد بدهد، مرتب با او تمرین می  هد کاری را به کواالخوا می
کوچولو را   خواهد از درختی به درخت دیگری برود، کواال کواال می اند. وقتی مامان مزه ها خوش دهد تا یاد بگیرد کدام برگ می

کوچولو   خواهد کمی بخوابد. کواال کواال خیلی خسته است و می برد. حاال مامان ، با خودش میکه محكم به او آویزان شده است
 رود. کند و سریع به خواب می مادرش را بغل می

 

80 هايحیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی. خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی خرس.بچه:
 9786000804060:شابک ادیا برکنن:تصويرگر کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
کوچولو اصالً  دود. مادر عصبانی است؛ چون خرس  ای می آید و به دنبال پروانه خرس از غار تاریك بیرون می بچه:معرفیکتاب

افتند. مادر  دهد و هر دو با سرعت به پایین تپه می ستش را در سراشیبی تپه هُل میخرس دو مراقب جلوی پایش نیست. بچه
شود، مادر  کند ماهی بگیرد و وقتی موفق نمی زند که مواظب باشید. خرس کوچولو تالش می باز هم عصبانی است و فریاد می

گوید نباید زیاد  شود؛ اما مادر می عسل سیر نمیکوچولو از خوردن  کار را انجام دهد. خرس  طور این هدهد که چ به او یاد می
خرس خسته است. او در میان بازوان بزرگ و قوی مادرش به  بخورد؛ چون ممكن است مریض شود. وقت خواب است و بچه

 رود. خواب می
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خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی خرگوش.بچه:هايحیواناتنینی. بومون، امیلی/ بیلی نو، ناتالی.81
 9786000804046:شابک نادیا برکن:تصويرگر کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
که  کند ترسد؛ اما مادرش تشویقش می آورد، می بار سرش را از النه بیرون می کوچولو برای اولین وقتی خرگوش:معرفیکتاب

کشد، روی زمین  بار هویجی را از خاک بیرون می کوچولو برای اولین برود و با خواهرها و برادرهایش بازی کند. وقتی خرگوش
بدنش روی  ۀها بپرد، هم خواهد مثل قورباغه کوچولو می گوید که نباید ناامید شود. وقتی خرگوش شود؛ اما مادرش می پرت می

کوچولو  شود، خرگوش وقتی شب می کار را انجام دهد. وقتی... دهد که چگونه باید این وضیح میشود؛ اما مادرش ت زمین پهن می
 خواند. خوابد و مادر برایش الالیی می حسابی خسته است. او در آغوش مادرش می

 

82 هايحیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی. خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی زرافه.بچه:
 9786000804022:شابک نادیا برکن:تصويرگر کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
آید، باید سریع از جایش بلند شود؛ چون ممكن است شیرهای گرسنه به او حمله  زرافه به دنیا می وقتی بچه:معرفیکتاب

خواهد برگ درخت بخورد، او  زرافه می کوچولو باید یاد بگیرد که سریع بدود تا بتواند از خطر فرار کند. وقتی مامان نند. زرافهک
زرافه  دهد. وقتی بچه زرافه طرز خوردن آب را هم به او یاد می برد تا مراقبش باشند. مامان های دیگر می زرافه را کنار مامان

گیرد  آید، در آغوش او جای می می نوشد و وقتی خسته است و خوابش  زرافه می مامان ةمز گرم و خوششود، از شیر  گرسنه می
 خوابد. و با خیال راحت می

 

83 هايحیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی. خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی گربه.بچه:
 9786000804008:کشاب نادیا برکن:تصويرگر کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
گوید مراقب باشد؛ چون نیش زنبور خیلی  کند. مادرش نگران است و می بازیگوش دنبال زنبورها می ۀگرب بچه:معرفیکتاب
هایش  گربه با پنجه کند. بچه کند و مادر او را تشویق می صوص خودش جیش میبار در جای مخ گربه برای اولین درد دارد. بچه

گوید  خورد، مادر می گربه تند شیر می کند. وقتی بچه شود و او را تنبیه می کند و مادر عصبانی می سالن پذیرایی را پاره می ةپرد
گربه حسابی خسته است. او به آغوش گرم و  چهتر بخور. در پایان روز ب ممكن است بپرد توی گلویت و خفه شوی، پس آهسته

 گوید. خیر می به بوسد و شب رود. مادر او را می نرم مادر می

 

84 هايحیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی. خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی سگ.توله:
 9786000804015:شابک نادیا برکن:تصويرگر کوچك.
 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
گوید که نباید زیاد از او  کوچولو می هاپو به سگ شود. مامان هاپو نگران می شده و مامان سگ از مادرش دور  توله:معرفیکتاب
کوچولو از آب خوشش  تر شود. سگ گوید باید صبر کند تا بزرگ درش میسگ دوست دارد استخوان بجود؛ اما ما دور شود. توله

زند،  کوچولو لنگه کفشی را گاز می گوید او دیگر بزرگ شده است. وقتی سگ کند؛ اما مادر می آید و موقع حمام غرغر می نمی
گیرد و  در او را در آغوش میخواهد. ما کوچولو خسته شده است و بغل می زند. حاال سگ  شود و فریاد می مادر عصبانی می

 کند. نوازش می
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خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی پنگوئن.جوجه:هايحیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی.85
 9786000804039:شابک نادیا برکن:تصويرگر کوچك.
 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات دکان، داستان کودک، داستانادبیات کو:کلماتکلیدي
کند  ترسد؛ اما پدرش او را تشویق می خورد، می  بار روی سراشیبی یخی لیز می کوچولو برای اولین وقتی پنگوئن:معرفیکتاب

شود،  و گرسنه میکوچول ها فرار کند. وقتی پنگوئن گوید که باید از نهنگ کوچولو به او می توانی. پدر پنگوئن گوید که تو می و می
کوچولو دلتنگ  دهد که نباید تند غذا بخورد. پنگوئن گیرد و به او تذکر می زند و برایش ماهی می پدرش در دریا شیرجه می
دهد که  کوچولو سردش است و پدرش برایش توضیح می گردد. پنگوئن  گوید که او به زودی بازمی مادرش است؛ اما پدر می

 خواند. گیرد و پدر برایش الالیی می پنگوئن خسته است. او در آغوش پدر جای می هچگونه گرم شود. حاال جوج

 

86 هايحیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی. اسب.: خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی کره
 9786000803995:شابک نادیا برکن:تصويرگر کوچك.
 / مربیدبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
زار تند بدود و از مادرش جلو بیفتد؛ اما مادرش او را تشویق  ترسد که در چمن کوتاه می اسب کوچولوی پا کره:معرفیکتاب

گوید که نباید به دوستش  کوچولو می تواند به سرعت بدود. مادر به اسب شود و می گوید خیلی زود بزرگ می کند و می می
خواهد شیر مادرش را  کوچولو بزرگ شده است؛ اما هنوز دلش می جفتك بیندازد؛ چون ممكن است به او آسیب برساند. اسب

ترسد؛  شناسد، می چراگاه را بخورد. اسب کوچولو از حیواناتی که نمی ةمز های تازه و خوش گوید باید علف بخورد؛ ولی مادر می
کوچولو در  رسد، اسب که شب فرا می شوند. هنگامی حال می ها دوستان جدید او هستند و از دیدنش خوش گوید آن ا مادر میام

 رود. آغوش مادرش به خواب می

 

87 حیواناتنینی. نو، ناتالی بومون، امیلی/ بیلی. هاي خشتی  ص.14 .1397. قدیانی: تهران. راضیه خویینی گوساله.:
 9786000803988:شابک نادیا برکن:رگرتصوي کوچك.
 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
کوچولو  ها باید به طویله بازگردند؛ اما گوساله شنود. آن کوچولو بازیگوش است و صدای مادرش را نمی گوساله:معرفیکتاب

دهد که نگران نباشد؛  شود، به او اطمینان می کوچولو دور می خواهد کمی از گوساله ازی کند. وقتی مادر میخواهد ب هنوز می
اش  شود، مادرش دلداری خاردار زخمی می کند و بدنش با سیم احتیاطی می کوچولو بی  گردد. وقتی گوساله چون خیلی زود برمی

کوچولو  فقط باید شیر بخورد؛ چون هنوز خیلی کوچك است و وقتی گوساله گوید فعالً کوچولو به او می دهد. مادر گوساله می
 کند. گیرد و نوازش می شود، مادرش او را در آغوش می خسته می

 قصه

 

 لورن چایلد:تصويرگر رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. خانی محبوبه نجف آدمکوچولويجديد.. چایلد، لورن.88

 9786008617334:شابک
 دبستانی کودک پیش:خاطبم

 شناسی کودک، حسادت، نظم روان:کلماتکلیدي
بازی.  ها تنها فرزند خانواده بود. او یك اتاق برای خودش داشت و یك عالمه اسباب مثل خیلی از بچه «المور»:معرفیکتاب

ها  کس آن توی اتاقش بچیند و هیچ هایش را با ترتیب خاصی بازی دوست داشت اسباب های خاصی هم داشت. مثالً المور اخالق
ای هدیه آورد، او تمام  برای او یك شیشه پاستیل ژله «عمو سیسیل»جا نكند. حتی وقتی  متر هم جابه را حتی یك میلی

شان آمد و همه چیز عوض شد.  ها را هر جور که دلش خواست تنهای تنها خورد. اما یك روز آدم کوچولویی به خانه پاستیل
 کرد؟ ها بماند. المور باید چه می چك برای همیشه قرار بود پیش آناین آدم کو
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89  خشتی. ص.32 .1397. فرهنگی فاطمی ۀمؤسس: تهران. فرد لیال مكتبی کند!.بازيمیآنتونشعبده. که، اوله کنه.

 9786226011396:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ودکادبیات ملل، کودکان، داستان ک:کلماتکلیدي
شود؟  خواهد یك درخت را غیب کند؛ اما چرا درخت غیب نمی بازی دارد و حاال می یك کاله شعبده« آنتون»:معرفیکتاب

شود! آنتون به دوستش،  تر است، غیب کند و بله پرنده غیب می شاید زیادی بزرگ است؟ شاید بتواند پرنده را که کوچك
خواهد  حاال آنتون می. کند و... کند و آنتون او را غیب می کند؛ ولی لوکاس باور نمی بازی تواند شعبده گوید که می ، می«لوکاس»

 شود، لوکاس نیست! چه بالیی سرِ لوکاس آمده است؟ لوکاس را ظاهرکند؛ اما چیزی که ظاهر می

 

90 برگ. که، اوله کنه. و :شابک شتی.خ ص.32 .1397. فرهنگی فاطمی ۀمؤسس: تهران. فرد لیال مكتبی ها.آنتون
9786226011358 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ای، کودکان های حادثه ادبیات ملل، داستان:کلماتکلیدي
کند؛ اما یك برگ  کش جمع می هایی را که روی زمین ریخته، با شِن همه برگ« آنتون»در یك روز پاییزی :معرفیکتاب

دود.  برد، آنتون دنبال برگ می  آید و برگ را با خود می د که ناگهان باد میخواهد آن برگ را هم بردار جامانده است! آنتون می
و « نینا»برگ از جلوی  کند برگ را بگیرد؛ اما... شود. او سعی می بازی است که برگ از جلویش رد می در حال تاپ« لوکاس»
 . تی گیر کرده است و...شود. حاال همه با هم به دنبال برگ هستند. برگ بین شاخه درخ هم رد می« گِرتا»

 

91 نبودي.. دیلن، باب. تو تصويرگر رحلی. ص.28 .1397. زعفران: تهران. فاطمه ابطحی اگر :شابک دیوید واکر:
9786008617228 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 شناسی کودک، غم در کودکان های خانواده، روان داستان:کلماتکلیدي
است. ترکیب این ترانه و تصاویر  «باب دیلن»های  یكی از ترانه «اگر تو نبودی»ای از  شت تازهاین کتاب، بردا:معرفیکتاب

 کشد. پایان بین مادر و فرزند را به تصویر می هستند، عشق بی «دیوید واکر»کتاب که از 

 

:شابک کریستین روبینسون:تصويرگر رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. پور پروین علی ايستگاهآخر.. دالپنا، مت.92
9786008617341 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 زندگی شاد، احساسات، آداب معاشرت:کلماتکلیدي
روند. چارلی برایش  شوند و تا پایین شهر می و مادربزرگش سوار اتوبوسی می «چارلی»هر یكشنبه بعد از کلیسا، :معرفیکتاب

تواند مثل دو پسری که در انتهای اتوبوس هدفون در  وستش ماشین ندارند؟ چرا او نمیها مثل د آید که چرا آن ال پیش میؤس
جا برسند؟ راستی  قدر راه طی کنند تا به آن نآها باید همیشه بعد از کلیسا  گوششان است، آهنگ گوش دهد؟ چرا آن

کند در تمام  ه چارلی کمك میهایی که ب های خوبی برای چارلی دارد. جواب مقصدشان کجاست؟ مادربزرگ همیشه جواب
 ها را تشخیص دهد و ببیند. اتفاقات، فقط زیبایی

 

 جینت برادلی:تصويرگر خشتی. ص.36 .1397. پرتقال: تهران. شادی فرزین باعشق،ازطرفمامان.. برادلی، جینت.93

 9786004624558:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ن کودک، اضطرابادبیات ملل، داستا:کلماتکلیدي
آید و  گردد؛ اما مادر برای شام نمی گوید به زودی برمی رود و می ، پنگوئن کوچولو، به سفر می«کیپلینگ»مادرِ :معرفیکتاب

های آرزویش  سنگ« کیپلینگ»گردد؛ اما خبری از مادر نیست!  جا را می حتی برای خواب! صبح روز بعد، پنگوئن کوچولو همه
ای برای  که مادر جعبه شوند! تا این کدام از آرزوهایش برآورده نمی کند؛ ولی هیچ یند و برای مادرش آرزو میچ را روی زمین می

 .که پنگوئن کوچولو دوست دارد و...فرستد که پر از چیزهایی است  او می
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 اریك بتو:تصويرگر قعی.ر ص.16 .1396. راز بارش: تهران. فر مرجان حجازی دوست.:خوانمبهتنهايیمی. بتو، اریك.94

 9786006972350:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی های حیوانات، دوستی، داستان ادبیات ملل، داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب موش سبز کوچولو خیلی غمگین است. او هیچ دوستی ندارد که بغلش کند و با او صحبت کند. موش سبز :

پذیرد.  خواهد که با هم دوست باشند؛ اما ملخ نمی ی خودش دوستی پیدا کند. او از ملخ که سبز است میگیرد برا تصمیم می
تواند برای خودش  کنند. آیا موش سبز می کدام قبول نمی کند؛ ولی هیچ پرست هم تقاضای دوستی می موش از قورباغه و آفتاب

 دوستی پیدا کند؟

 

 اریك بتو:تصويرگر رقعی. ص.24 .1397. راز بارش: تهران. فر مرجان حجازی فندق.:خوانمبهتنهايیمی. بتو، اریك.95

 9786006972381:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی های حیوانات، دوستی، داستان ادبیات ملل، داستان:کلماتکلیدي
کتاب معرفی پشت کمك  را به تنهایی بشكند. او از الک تواند آن کند؛ اما نمی موش سبز یك فندق کوچولو پیدا می:

آیند؛ خرگوش، گورخر، شیر و حتی  شود. دوستان موش یكی پس از دیگری به کمك او می خواهد؛ اما فندق شكسته نمی می
 ....آید و ابریشم از آن بیرون می خورد و کرم که فندق تكانی می توانند فندق را بشكنند تا این ها با هم نیز نمی آن ۀفیل! هم

 

آندریا :تصويرگر رحلی. ص.10 .1396. زعفران: تهران. زینب طاهری پیشیملوس.:هايزعفرانیپازل. پترلیك، آندرئا.96
 9786007438787:شابک پترلیك
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

  های حیوانات، بازی و سرگرمی لباس، داستان:کلماتکلیدي
های مختلف است. در هر صفحه  خوانید. او عاشق پوشیدن لباس تان پیشی ملوس را میدر این کتاب شما داس:معرفیکتاب

ها را دربیاورند و با بندهای رنگی که روی جلد کتاب است  های پازل، لباس توانند شبیه تكه قسمتی وجود دارد که کودکان می
 تزئینشان کنند.

 

آندریا :تصويرگر رحلی. ص.10 .1396. زعفران: تهران. ب طاهریزین خرسیزبل.:هايزعفرانیپازل. پترلیك، آندرئا.97
 9786007438770:شابک پترلیك
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ، کاردستی، داستان کودک بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
اش فكر کند.  های مختلفی بپوشد و به شغل آینده توانید به خرسی زبل کمك کنید تا لباس در این کتاب می:معرفیکتاب

ای پازل وجود دارد و کودکان  لباس یك حرفه شبیه تكه ،خواهد چه کاره شود. در هر صفحه داند می چون او هنوز نمی
 توانند آن را بردارند و با بندهای رنگی که روی جلد وجود دارد تزئینش کنند. می

 

ریچارد :تصويرگر خشتی. ص.32 .1397. پرتقال: نتهرا. آناهیتا حضرتی توياينکتابچهخبراست؟.. برن، ریچارد.98
 9786004622400:شابک برن

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
 «بن»شود.  با سگش در حال قدم زدن در این کتاب هستند که ناگهان سگ در میان صفحات ناپدید می «بال»:معرفیکتاب

طور  شود. ماشین امداد هم همین خواهد به بال کمك کند. اما او هم مثل سگ غیب می رسد و می ست سر میکه دوست بال ا
 ها کمی کتاب را تكان بدهند همه چیز درست شود. و... شاید اگر خواننده
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99 چیزهايیکهکتیدوستدارد. لف شرکت هارپر کالینزؤم.  ص.12 .1397. قدیانی: تهران. مهدیه صمدی ها.بازي:

 9786000803452:شابک خشتی کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

  ادبیات کودکان، داستان کودک، بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
هایشان بازی کنند. کتی مهمانی رفتن را هم خیلی دوست دارد. او  چرخه و خواهرش دوست دارند با سه« کتی»:معرفیکتاب

کنند. در پایان کتاب، از  باشك بازی می بازی و قایم چرخ و فلك شود. کتی با دوستانش خاله دوست دارد در شهر بازی، سوار
 شان صحبت کنند. عالقه های مورد بازی ةکودکان خواسته شده است دربار

 

 ص.12 .1397. قدیانی: تهران. مهدیه صمدی دوستان.:چیزهايیکهکتیدوستدارد. لف شرکت هارپر کالینزؤم.100

 9786000803438:شابک ی کوچك.خشت
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ادبیات کودکان، داستان کودک، دوستی:کلماتکلیدي
از دوستان کتی و بسیار « فی فی»دارد. کتی دوستان زیادی هم دارد؛ « می می»خواهر دوقلویی به نام « کتی»:معرفیکتاب
خنداند و  هایش کتی را می با حرف« جودی»ت که خیلی بامزه است، یكی دیگر از دوستان کتی اس« توماس»مهربان است، 

 هم دوست خوبی برای کتی است.« دنیل»

 

101 چیزهايیکهکتیدوستدارد. لف شرکت هارپر کالینزؤم.  .1397. قدیانی: تهران. مهدیه صمدی رنگصورتی.:
 9786000803421:شابک خشتی کوچك. ص.12

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ادبیات کودکان، داستان کودک، رنگ:کلماتکلیدي
رنگ صورتی را خیلی دوست دارد. به همین علت، اتاق خوابش صورتی است. پیراهن قشنگی هم به این « کتی»:معرفیکتاب

را با  های صورتی است. این کتاب کودکان کتی پر از گل  ۀهای زیبایی به رنگ صورتی دارد و باغچ طور کفش رنگ دارد. همین
 عالیق خود صحبت کنند. ةآموزد که دربار کند و به آنان می محیط اطراف آشنا می

 

 ص.12 .1397. قدیانی: تهران. مهدیه صمدی ها.لباس:چیزهايیکهکتیدوستدارد. لف شرکت هارپر کالینزؤم.102

 9786000803469:شابک خشتی کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 دبیات کودکان، داستان کودک، لباسا:کلماتکلیدي
ها را دوست دارد. یك لباس زنبوری، یك لباس جادوگری که وقتی  آن ۀهای مختلفی دارد که هم لباس« کتی»:معرفیکتاب

پوشد و به مادرش کمك  کند، یك لباس خرگوشی و یك لباس آشپزی که آن را می پوشد کارهای عجیب و غریبی می می
 اش صحبت کند. های مورد عالقه لباس ةخواهد که او هم دربار پایان داستان از کودک می کند. نویسنده در می

 

 ص.12 .1397. قدیانی: تهران. مهدیه صمدی ماجراها.:چیزهايیکهکتیدوستدارد. لف شرکت هارپر کالینزؤم.103

 9786000803445:شابک خشتی کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 دبیات کودکان، داستان کودک، تفریحات سالما:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اوقات کتی با  ماجراجویی را دوست دارد. او دوست دارد به اردو برود و داخل چادر بخوابد. گاهی« کتی»:

روند.  میروی  روی را هم دوست دارد و با دوستانش به پیاده روند. او پیاده شوند و به سفر دریایی می اش سوار قایق می خانواده
روند. او حتی سوار بالن هم شده است! نویسنده در پایان داستان از  ها کتی همراه پدر و مادر و خواهرش کنار دریا می تابستان

 هایی که دوست دارند، صحبت کنند. تفریح ةخواهد که دربار کودکان می
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 9789642026944:شابک حمید کارگری:تصويرگر بیاضی. ص.32 .1397. جمال: قم.خرسمهربان.104
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی دوستی، داستان:کلماتکلیدي
تواند ماجرا را پیش  گیری از قدرت تخیل خود و نگاه به تصاویر می این کتاب بدون واژه است و کودک با بهره:معرفیکتاب

اش  دهد و به خانه افتد و خرسی مهربان او را نجات می یدار که یك شب از آسمان به زمین م ای دنباله ببرد. داستان ستاره
 اش فكرهایی دارد... کند. خرس اما برای برگرداندن او نزد خانواده برد. ستاره غمگین است و مدام به آسمان نگاه می می

 

رضا :تصويرگر خشتی. ص.28 .1397. فرهنگی فاطمی ۀمؤسس: تهران.پشتخوراكزرافهباساالدالك. دالوند، رضا.105
 9786226011051:شابک دالوند

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 کودکان ۀهای مثبت و منفی، تغذی غذا، عادت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب زنم. مادر  دوست ندارم. برای همین لب به غذا نمی امروز برای ناهار ماکارونی داریم. من اما ماکارونی اصالً:

که ماکارونی نیست! خوراک زرافه است. حتی بشقابی که کنارش قرار دارد نیز ساالد سبزیجات نیست.  این: گوید آید و می می
های  پشت زیر کاهوها مخفی شده است. تصاویر این کتاب بسیار ساده هستند و از رنگ باید بیشتر دقت کنم. انگار یك الک

کنند و بسیار ملموس به نظر  وجه را به خود جلب میخیلی کمی در طراحی هر شخص استفاده شده است؛ با این حال تمام ت
 رسند. می

 

:تصويرگر رحلی. ص.28 .1397. زعفران: تهران. منیژه نصیری خواهم!.برادرنمی:دنیايشیريندخترك. لنگن، آنت.106
 9786007438688:شابک فراوکه بار
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 رفتار اولیا و فرزندان، فرزندپروریپردازی، حسادت،  خیال:کلماتکلیدي
معرفیکتاب جیغو است و به زودی قرار است صاحب برادر شود. او از این موضوع خیلی  دختری مهربان اما جیغ «تانیا»:

اش سر رفته از بس  کند. تانیا حوصله خورد و گریه می آید. تام فقط شیر می به خانه می «تام»حال است تا زمانی که  خوش
طور بخنداند؛  هفهمد که او را چ شود و تانیا می کم بزرگ می اما باز هم توجه همه به اوست. تام کم ؛کند ش هیچ کار نمیبرادر

 کاری که فقط خودش بلد است.

 

:تصويرگر رحلی. ص.28 .1397. زعفران: تهران. منیژه نصیری زنم!.عینکنمی:دنیايشیريندخترك. لنگن، آنت.107
 9786007438671:ابکش فراوکه بار
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 شناسی کودک های اجتماعی، رفتار اجتماعی، روان داستان:کلماتکلیدي
گوید  کشد و می هایش ضعیف است و باید عینك بزند، مثل همیشه جیغ می فهمد که چشم وقتی می «تانیا»:معرفیکتاب

ها  رسد از تمام عینك فروشی می اما وقتی پایش به عینك ؛مهدکودک برود خواهم. او دوست ندارد با عینك به من عینك نمی
تر  هایشان خیلی قشنگ ها و لباس دیده است و آدم هیچ چیز را نمی فهمد قبالً کند. تازه می آید و یكی را انتخاب می خوشش می

 از همیشه هستند...

 

:تصويرگر خشتی. ص.20 .1396. زعفران: تهران. زینب طاهری سفربااتوبوسمدرسه.:شمارشاعداد. کابرال، ژنانه.108
 9786007438480:شابک آندریا پترلیك

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 حیوانات، وسایل حمل و نقل:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ان شوند. هر کدام چیزی زیر لباسش یكی سوار می ها یكی سرویس زرد مدرسه باید ده بچه را سوار کند. بچه:

هایی را که روی صندلی  ها، بچه توانند از پشت پنجره اند. اتوبوس در تمام صفحات وجود دارد و کودکان می پنهان کرده
 ها چه چیز با خود داشتند. اند، ببینند. پایان کتاب متوجه خواهید شد آن نشسته
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:تصويرگر خشتی. ص.20 .1396. زعفران: تهران. زینب طاهری سفرباقطارحیوانات.:شمارشاعداد. مانتن، گیل.109
 9786007438497:شابک آندریا پترلیك

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 سفر، حیوانات، وسایل حمل و نقل:کلماتکلیدي
شود و ایستگاه  خوانید. یك حیوان سوار قطار می در این کتاب شما ماجرای سفر حیوانات مختلف با قطار را می:معرفیکتاب

شوند و به این ترتیب در ایستگاه آخر ده حیوان سوار قطار  شود. در همان ایستگاه دو حیوان دیگر سوار می یاده میبعد پ
 گذرد. ها می شوند. یك قطار در تمام صفحات وجود دارد و از میان آن می

 

110 شمارشاعداد. هاپگود، سالی. هواپیمايحیوانات.: با  خشتی. ص.20 .1396. زعفران: تهران. زینب طاهری سفر

 9786007438602:شابک آندریا پترلیك:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ونقل هوایی سفر، حیوانات، وسایل حمل:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ها را به مقصد مورد  کند و آن جا می شوید که حیوانات بسیاری را جابه در این کتاب با هواپیمایی همراه می:

توانند از  ها ده نفر هستند. به این ترتیب کودکان می شوند و آخرین سری آن رساند. مسافران از یك نفر آغاز می ینظرشان م
 های هواپیما ببینند. عدد یك تا ده را بشمارند و با توجه به طراحی صفحات، مسافران را از پشت پنجره

 

:شابک کارستن مرتین:تصويرگر رحلی. ص.28 .1397. زعفران: تهران. منیژه نصیری عینکجادويی!.. شوارتس، بریتا.111
9786007438695 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 شناسی کودک های کودکان، روان بیماری:کلماتکلیدي
های مهد  ، یكی از بچه«لئون»کند ولی به نظر اما عینك مسخره است.  عینك تجویز می «اما»پزشك برای  چشم:معرفیکتاب

گوید عینكش  آید. یك روز که همگی در مهدکودک هستند لئون به اما می او هم عینك دارد و اما از او خوشش نمی است که
کند ولی  نه تنها مسخره نیست بلكه جادویی هم هست. او چیزهایی را بعد از زدن عینك تازه کشف کرده است. اما تعجب می

هایی که روی  بیند؛ ستاره دارد و چیز عجیبی می را از پشت کشو برمی گردد عینكش آورد. به خانه که برمی به روی خود نمی
 اندازد. انگار اتاقش شكل دیگری شده است... به اتاق نگاهی می اند چشم و دهان دارند. سقف اتاقش چسبیده

 

:شابک عفریروژینا ج:تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. کتاب نیستان: تهران.تنبلتنبلنیست:کالمهايبیقصه.112
9786222080075 

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
ها در تعامل و  شود. این داستان کالم است و داستان با تصاویر روایت می های بی کتاب حاضر از مجموعه قصه:معرفیکتاب

است که برخالف « تنبل»حیوانی به نام  ةشوند. این داستان دربار لدین یا مربیان خوانده و فهمیده میارتباط فرزندان با وا
 هاست. های فردی و شكوفایی آن تواند به دیگران کمك کند. پیام داستان شناخت توانایی حرکات کُندش، توانمند است و می

 

113 بیقصه. -. کالمهاي درختسیبجوجه: تیغیو تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. کتاب نیستان: نتهرا. سارا :
 9789643379957:شابک کثیری

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، صبر ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
کند.  دف را دنبال میها دو ه شود. این نوع داستان داستان این کتاب بدون کالم است و با تصاویر روایت می:معرفیکتاب

تر داستان را کشف کند و مفاهیم  نقص کند تا کودک بی خالقیت کودک و مهارت انتقال مفهوم. تعامل والدین کمك می
قدر صبر  یك سیب داشته باشد. او آن خواهد ای است که دلش می جوجه تیغی ةبیشتری از آن را دریابد. این داستان دربار

 دهد. پیام داستان تحمل و صبر برای رسیدن به نتیجه است. نشیند و سیب می کند تا درخت به ثمر می می
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:شابک زاده مجید قربان:تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. کتاب نیستان: تهران.دراززرافهوگردن:کالمهايبیقصه.114
9789643379803 

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات نفس، داستان دکان، اعتمادبهادبیات کو:کلماتکلیدي
شود. داستان ساده، روایت خطی و تصاویر گویاست که کودک  کالم است و با تصاویر روایت می این داستان بی:معرفیکتاب

است که ای  زرافه ةکند تا کودکان بهتر داستان را کشف کنند. این داستان دربار بتواند قصه را دریابد. تعامل والدین کمك می
شود با همان  کنند. زرافه دوست دارد جای حیوانات دیگر باشد؛ اما سرانجام متوجه می اش می به خاطر گردن درازش، مسخره

 هاست. نفس و باور به داشته تواند مفید باشد. پیام داستان، اعتمادبه گردن دراز می

 

115 کالمهايبیقصه. پرهايزيبا: طاووسو تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. انکتاب نیست: تهران.  الهه شیخعلی:

 9789643379773:شابک
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
هفت سال نوشته  شود. داستان برای کودکان چهار تا کالم است و داستان با تصاویر روایت می کتاب حاضر بی:معرفیکتاب

 ةیابی. این داستان دربار کند. اول خالقیت و کشف داستان، دوم مهارت انتقال مفهوم و واژه شده است و دو هدف را پیگیری می
ها کمك کند. پیام داستان ایثار و بخشش است. تعامل  دهد تا به آن طاووسی است که پرهای زیبای خود را به دوستانش می

 ا کودکان بهتر داستان را کشف کنند و مفاهیم بیشتری از آن دریابند.کند ت والدین کمك می

 

116 بیقصه. کالمهاي دوستانش: و روباه به کمک تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. کتاب نیستان: تهران. یگانه :
 9789643379940:شابک نژاد یعقوب

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات کودکان، داستان کودک، داستانادبیات :کلماتکلیدي
معرفیکتاب کنند. اول  ها دو هدف را پیگیری می شود. این داستان کالم است و با تصاویر روایت می داستان این کتاب بی:

یص یابی. روباه دوست دارد به دوستانش کمك کند؛ اما تشخ خالقیت کودک و فهم داستان، دوم مهارت انتقال مفهوم و واژه
هاست.  دهد چه کسی به کمك نیاز دارد. پیام داستان دخالت نكردن در امور شخصی دیگران و فهم درست نیازهای آن نمی

 کند تا کودکان بهتر داستان را کشف کنند و مفاهیم بیشتری از مضمون قصه دریابند. تعامل والدین کمك می

 

117 کالمهايبیقصه. هايشگوزنومهمان: تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. تاب نیستانک: تهران.  راضیه شیخعلی:

 9789643379810:شابک
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
ستان ساده است و تصاویر آن، شود. دا کالم دارد، داستانی که با کمك تصاویر روایت می این کتاب داستانی بی:معرفیکتاب

ها به حیوانات دیگر کمك  های بسیار بلندی دارد و با این شاخ تواند قصه را دریابد. گوزن شاخ چنان گویاست که کودک می
تر  نقص کند تا کودک بی کند. پیام داستان بخشش و کمك به دیگران است. شایان ذکر است که تعامل والدین کمك می می

 کند و مفاهیم بیشتری از مضمون قصه دریابد.داستان را کشف 
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118 بیقصه. کالمهاي باران: و ها مورچه تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. کتاب نیستان: تهران.  فرهاد جمشیدی:

 9789643379797:شابک
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 یواناتهای ح ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
ها، خالقیت کودک، فهم داستان  شود. هدف این داستان کالم است و به کمك تصاویر روایت می این داستان بی:معرفیکتاب

اند، تعریف کنند. این کوشش  چه را که فهمیده کنند آن و مهارت انتقال مفاهیم است. کودکان پس از دریافت ماجرا، تالش می
 ةشود. این داستان دربار به صورت کلمات، باعث رشد ساختار مفهومی بیانی ذهن کودک می های ذهنی برای بازنمایی یافته

کنند. پیام  شوند و بر مشكل غلبه می اش، با هم متحد می هایی است که در باران، برای نجات یكی از اعضای گروه و بچه مورچه
 داستان اتحاد و همبستگی است.

 

119 کالمهايبیقصه. دو: ستجديدموشیو تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. کتاب نیستان: تهران.  سارا کثیری:

 9786222080136:شابک
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
ها، خالقیت کودک  . هدف این نوع داستانشود داستان این کتاب بدون متن است و به کمك تصاویر روایت می:معرفیکتاب

های درستی  گردد؛ اما انتخاب موشی است که دنبال دوست می ةیابی است. این داستان دربار و مهارت انتقال مفهوم و واژه
 شود. پیام داستان، انتخاب دوست مناسب است. ها به انتخاب درست راهنمایی می کند و سرانجام با درک تفاوت نمی

 

 زاده مجید قربان:تصويرگر خشتی. ص.24 .1397. کتاب نیستان: تهران.میمونیوجوجهکوچک:کالمهايبیقصه.120

 9789643379780:شابک
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
اند و دو  ها برای کودکان چهار تا هفت سال تألیف شده کالم است. این داستان ای بیه این کتاب از مجموعه قصه:معرفیکتاب

کند و خارهای کاکتوس را از  کنند. خالقیت کودکان و مهارت انتقال مفهوم. گنجشك به میمون کمك می هدف را دنبال می
گیرد و از  میمون او را به موقع می افتد، های گنجشك از باالی درخت می کشد. هنگامی که یكی از جوجه بدنش بیرون می

 دهد. پیام داستان کمك به دیگران است. مرگ نجات می

 

121 هايشنیدنیهايخواندنیقصهقصه. نژاد، افسانه شعبان. کوچولو: سنگقرمز فرهنگی مدرسه  ۀمؤسس: تهران.
 9789640815908:شابک علیرضا گلدوزیان:تصويرگر خشتی. ص.16 .1397. برهان

 دبستانی کودک پیش:خاطبم
 های تخیلی ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
برد تا  باشی می کند که مثل انار قرمز است! او سنگ را نزد خیاط سوسكه، سنگ کوچكی پیدا می یك روز خاله:معرفیکتاب

سوسكه سنگ را نزد کفاش  چون سنگ سوراخ ندارد. خاله تواند این کار را بكند؛ باشی نمی آن را به پیراهنش بدوزد؛ اما خیاط
که زرگرباشی از سنگ قرمز، یك  تواند سنگ را به کفش بچسباند؛ چون سنگ باید دوتا باشد تا این برد؛ اما کفاش هم نمی می

 کند. سوسكه درست می انگشتر زیبا برای خاله
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122 هايشنیدنیهايخواندنیقصهقصه. طاقدیس، سوسن. نديديد؟ش: يکدماغزرد ما فرهنگی  ۀمؤسس: تهران.
 9789640815915:شابک غالمعلی مكتبی:تصويرگر خشتی. ص.16 .1397. مدرسه برهان

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب که روزی  خوابد تا این خورد و می ز صبح تا شب، فقط میمرد بسیار تنبلی است که ا ةاین داستان دربار:

ها هم از جای خودشان کنده  گیرند با هم بروند و دنیا را ببینند! گوش آیند و تصمیم می هایش از جایشان بیرون می چشم
زند؛  و را نیش میای لُپ ا چند ساعت بعد، پشه .روند تا صداهای قشنگ دنیا را بشنوند! دست و پاها هم شوند و با هم می می

خواهد از جایش بلند شود؛ اما پا ندارد. مرد تنبل خیلی پشیمان  ولی او چشم ندارد تا ببیند و دست که پشه را بزند. او می
 تواند این کار را انجام دهد؟ طور می ههایش برود؛ اما بدون پا چ خواهد به دنبال چشم است و می

 

123 داشتنیهايدوستقصه. تكنتراپ، بریتا. رحلی  ص.32 .1397. با فرزندان: تهران. نژاد مهرنوش پارسا اسکارومو.:
 9786008747277:شابک کوچك.
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 ادبیات کودکان، داستان کودک، دوستی:کلماتکلیدي
شه با هم هستند و در جایی خلوت رازهایشان را ها همی ، با هم دوست هستند. آن«اسكار»و « مو»کالغ،  دو بچه:معرفیکتاب

دار  های خنده خوانند، بازی اندازند، با هم قصه می رنگ می های یك گردن گویند. مو و اسكار در روزهای برفی، شال به هم می
همیشه خیلی زود  کنند؛ ولی اوقات با هم قهر می کند و... البته گاهی شود، مو او را پیدا می کنند، وقتی اسكار پنهان می می

خواهد بگوید که او چه کسی را  ها بهترین دوستان یكدیگرند! در پایان داستان، نویسنده از کودک می کنند. آن آشتی می
 دوست دارد.

 

. با فرزندان: تهران. ماسوله مژگان کلهر، طاهره طالع روزبدخرسکوچولو.:داشتنیهايدوستقصه. اورام، هیاوین.124
 9786008747130:شابک رحلی کوچك. ص.24 .1397

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات ادبیات کودکان، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
کوچولو روزی بدی داشت. اول از همه سرش محكم به میز خورد، بعد از روی چهارپایه افتاد و در پارک  خرس:معرفیکتاب

کوچولو هربار پیش پدرش رفت و هربار خرسِ پدر با یك چسب  زاغی، با او بازی نكردند. خرس باهك و کالغهم دوستانش، رو
ای در دستش،  کوچولو به خانه آمد، خرس پدر را با نامه کوچولو و یك ماچ گُنده مسئله را حل کرد. روز بعد وقتی خرس

 وسه کرد و سرانجام با چند تا چسب کوچك مسئله را حل کرد!ناراحت دید. او سر و پا و گردن و شكم خرس پدر را غرق در ب

 

125 دوستیقصه. حدادی، هدی. هاي تق...: تق تق :شابک خشتی. ص.24 .1397. محراب قلم: تهران.
9786004133449 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، دوستی ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
در حال خوردن هویج است. در همین موقع، موش کور مشغول کندن تونل است و به فكر پیدا کردن خرگوش :معرفیکتاب

شنود و  خواهد آن را کشف کند. خرگوش صدایی از زیر زمین می شنود و می یك دوست. موش کور صدایی از باالی سرش می
شوند، با تعجب  رو می اند و وقتی با هم روبه دیدهکدام یكدیگر را ن خواهد بداند این صدا از چیست. خرگوش و موش کور هیچ می

 خورند! اند و هویج می حاال خرگوش و موش کور کنار هم نشسته کنند... و وحشت از هم فرار می
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126 دوستیقصه. راستی، مجید. هاي عروسکش: خرگوشکو :شابک خشتی. ص.24 .1397. محراب قلم: تهران.
9786004133425 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
شوند و  ها که به دنبال دانه هستند، دور او جمع می کند! مورچه خورد، گریه می که هویج می خرگوشك درحالی:معرفیکتاب

عروسك در  شوند و... دسته تقسیم می ها به دو شوند عروسك او گم شده است. مورچه پرسند و متوجه می اش را می علت گریه
دهند.  کشند و به خرگوشك می شوند و با کمك هم عروسك را بیرون می به هم ملحق می  ای افتاده است. دو گروه مورچه چاله

 خندد. حال است و می حاال خرگوش خوش

 

127 دوستیقصه. جعفری، الله. هاي جیرجیريدردونه: و خانم :شابک خشتی. ص.24 .1397. محراب قلم: تهران.
9786004133661 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب رود؛ حتی وقتی دخترکوچولو به مدرسه  جا همراه دخترک می عروسك دخترکوچولو است و همه« دُردونه»:

کشد! روزی دردونه در جامیز به خواب  ها در جامیز دخترک دراز می وقت ند و گاهینشی رود، دردونه در کیف دخترک می می
افتد؛ اما  بیند مدرسه تعطیل شده و او جامانده است. دردونه از ناراحتی و تنهایی به گریه می شود، می رود و وقتی بیدار می می

 شود! می« جیرجیر»ناگهان متوجه صدای 

 

128 قصه. راستی، مجید. دوستیهاي شده!: مورچه از پر دنیا :شابک خشتی. ص.24 .1397. محراب قلم: تهران.
9786004133432 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
جا پر از مورچه است. او  ند همهبی شود، می زیر درخت خوابیده است. وقتی بیدار می« فیلفیلی»فیلی به نام  بچه:معرفیکتاب

، ماجرا را «کربگدن»و « پنگالو»، «مون می»زند، فرار کنید! فرار کنید! دنیا پر از مورچه شده است! او برای دوستانش،  فریاد می
مورچه گویند که فیلفیلی خواب دیده است و خبری از  ها می خواهد که با هم فرار کنند؛ اما آن ها می کند و از آن تعریف می

گوید، دنیا پر از  ای از گوشه چشم فیلفیلی می گذارند. حاال فیلفیلی غمگین و تنهاست. ناگهان مورچه نیست و او را تنها می
 . مورچه نشده...

 

 ص.24 .1397. با فرزندان: تهران. رضی هیرمندی برگردبهتختخوابت،اد!.:هايقبلازخوابقصه. براون، سباستین.129

 9786008747222:شابک سباستین بروان:ويرگرتص خشتی.
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 ادبیات ملل، داستان کودک، خواب:کلماتکلیدي
موش کوچولویی است که خیلی دوست دارد برای خواب آماده شود و به رختخواب برود؛ اما دوست ندارد « اِد»:معرفیکتاب

تواند بخوابد؛ اما برای او  تواند بخوابد. پدر نمی گوید که نمی رود و به پدرش می اتاق پدر و مادرش میدر رختخواب بماند. او به 
بار پدر و  رود. این دهدکه بزرگ شده و باید در تخت خودش بخوابد. شب بعد هم اِد دوباره به اتاق پدر و مادر می توضیح می

که فكری به ذهنشان  روند. هر شب همین برنامه است! تا این دیر سر کار میتوانند بخوابند و صبح روز بعد،  مادر، هر دو نمی
 کشند! ای می رسد و نقشه می
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130 هايقبلازخوابقصه. وارنز، تیم. بردهاپوکوچولو؟خوابتنمی:  .1397. با فرزندان: تهران. خانی محبوبه نجف.
 9786007243985:شابک تیم وارنز:تصويرگر خشتی. ص.24

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 ادبیات ملل، داستان کودک، خواب:کلماتکلیدي
معرفیکتاب برد!  کند، خوابش نمی جدیدش بخوابد؛ اما هر کاری می خواهد در خانۀ هاپوکوچولو اولین شبی است که می:

تواند  ها را بشمارد؛ ولی هاپو فقط تا یك می تارهکند که هاپو س کند. موشی پیشنهاد می هاپو، موشی را بیدار می ةصدای زوز
گوید هاپو کمی آب بخورد؛ اما هاپو با خوردن آب، جایش را  کند. او می جیكی را هم بیدار می هاپو جیك ةبشمارد. صدای زوز

 . . سرانجام...ای ندارد کدام فایده شوند و هرکدام راهكاری دارند؛ ولی هیچ پشت هم بیدار می کند. خرگوشی و الک خیس می

 

 خشتی. ص.24 .1397. با فرزندان: تهران. خانی محبوبه نجف شببخیرامیلی.:هايقبلازخوابقصه. فیریدمن، کلر.131

 9786008747024:شابک جین مسی:تصويرگر
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 ادبیات ملل، داستان کودک، خواب:کلماتکلیدي
کند. مادرش به جای آقای  ، را پیدا نمی«آقای تدی»اش،  باید بخوابد؛ اما خرس عروسكی« امیلی»شب است و :بمعرفیکتا

اش را هم  عروسكی او گربۀ تواند بخوابد. گوید؛ ولی نمی خیر می به دهد. امیلی به اردک شب اش را به او می تدی، اردکِ عروسكی
امیلی سرانجام آقای تدی را زیر بالشش  برد؛ اما... بد. امیلی جغد را هم به تخت میتواند بخوا برد؛ ولی باز هم نمی به تخت می

 تواند بخوابد! رود. حاال آقای تدی نمی گذارد و به خواب می های دیگرش را سر جایشان می کند. او عروسك پیدا می

 

132 هايقبلازخوابقصه. هكت، ویو. بابا!.:  خشتی. ص.24 .1397. با فرزندان: نتهرا. رضی هیرمندی وقتخوابه،

 9786007243954:شابک
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 ادبیات ملل، داستان کودک، خواب:کلماتکلیدي
خواهد بخوابد، او هنوز در حال بازی  کند پدرش را بخواباند؛ اما پدر نمی وقت خواب است و دخترک سعی می:معرفیکتاب

حاال وقت پوشیدن لباس خواب است. بعد پدر باید  خواهد حمام کند و... برد؛ اما پدر نمی و را به حمام میاست. دخترک ا
ترسد که مبادا زیر تخت  پدر می خواهد! و بعد... سواری می هایش را مسواک بزند و به رختخواب برود؛ اما پدر اسب دندان

نیست! حاال وقت « لولو»دهد که خبری از  گردد و به پدرش اطمینان می جا را می هیوالیی پنهان شده باشد. دخترک همه
 کتاب قصه است و بعد هم الالیی. شب به خیر!

 

 آزاده معزی:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.ابرباسواد:هايکوچکقصه. جعفری، الله.133

 9786003204058:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:لماتکلیديک
کند به او یاد بدهد  خواهد باسواد شود. گچ سفید سعی می شود. او می ابر کوچولو از پنجره وارد کالس درس می:معرفیکتاب

ه او یاد بدهد که بنویسد برف، ولی کند ب تواند باران ببارد. گچ سفید دوباره تالش می اما ابر کوچولو فقط می ؛که بنویسد باران
 تواند بنویسد! تواند، او فقط می خواهد ببارد؛ اما نمی بارد. حاال گچ سفید دلش می ابر کوچولو برف می

 

 آزاده معزی:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.خانادب:هايکوچکقصه. جعفری، الله.134

 9786003204065:شابک
 دبستانی کودک پیش:بمخاط

 های تخیلی، داستان کودک داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب زد. او خیلی حواسش بود پایش را روی  یك روز داشت توی باغ قدم می «خان ادب»سوسك با ادبی به نام :

کرد و  نگاه می گذاشت، به رد پای خود ها پا می ها نگذارد که ناگهان یك لنگه کفش دید. لنگه کفش، روی چمن چمن
 خان... هی لنگه: خواست لنگه کفش را ادب کند داد زد خان که می خندید. ادب می
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 آزاده معزی:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.اگرآبنبود:هايکوچکقصه. جعفری، الله.135

 9786003204072:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات یات کودکان، داستان کودک، داستانادب:کلماتکلیدي
معرفیکتاب کنند. فیل معتقد است که اگر آب نباشد،  ارزش آب صحبت می ةفیل و زرافه کنار رودخانه هستند و دربار:

اری کند اگر آب نباشد گردن بلندش به هیچ ک را دور بیندازد. زرافه هم فكر می خورد و باید آن خرطومش به هیچ دردی نمی
 . خندد که... قدر می خانم این دهند و خورشید طور به حرف زدن ادامه می ها همین اندازد. آن آید و آن را دور می نمی

 

136 هايکوچکقصه. جعفری، الله. ببعیپشمکی: تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران. آزاده :
 9786003204089:شابک معزی

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، داستان کودک داستان:کلماتکلیدي
خواست آب بخورد که چیزی گردالی در آب دید. ببعی آن چیز گردالی  کنار رودخانه بود و می «ببعی پشمكی»:معرفیکتاب

اما عطسه و  ؛بع کند ولی نتوانست. خواست سرفه کند، خواست عطسه کند اما در گلویش گیر کرد. او خواست بع ؛را خورد
 آب بیرون پرید و فكری به سرش زد.از  «ماهی کوچولو»اش گیر کردند.  سرفه

 

137 هايکوچکقصه. جعفری، الله. نی: نیببعیببعیو :تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.
 9786003204102:شابک نیلوفر برومند

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، داستان کودک ستاندا:کلماتکلیدي
ایستاد و  رفتند. مادر پایین تپه می شد با مادرش به سمت تپه می هر روز که از خواب بیدار می «نی ببعی نی»:معرفیکتاب

ید. کرد. یك بار که ببعی قل خورد و آمد، مادرش را ندید. او خیلی ترس آمد پایین بغل می خورد و می ببعی را که از باال قل می
اش گرفت و به  گرگه شده؟ از این فكرها گریه نكند مادرش را گرگه برده است؟ نكند مادرش رفته و مامان ،با خودش فكر کرد

 خواست به ببعی چیزی بگوید... این سو و آن سو دوید. ناگهان مادرش را دید. مادر می

 

 سمیه علیپور:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.بچهآخري:هايکوچکقصه. جعفری، الله.138

 9786003204119:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، داستان کودک حیوانات دریایی، داستان:کلماتکلیدي
ها را  ترسد. هر بار که باباخرچنگ بچه هایش می یك خرچنگ کوچك است که از تیز کردن ناخن «آخری بچه»:معرفیکتاب

آخری، زمان ناخن تیز کردن  لرزد. امروز بچه ایستد و از ترس می کند که به صف شوند، خرچنگ آخری ته صف می ا میصد
ها هر کدام  مزه برگشت. بچه ها مخفی کرد. پدرش او را ندید. به دنبال غذا رفت و با یك عالمه صدف خوش خودش را زیر ماسه

تیز  هایش اصالً آخری که ناخن اما بچه ؛ها ن شروع کردند به باز کردن آنهای تیزشا های خود نشستند و با ناخن سر صدف
 نیست. او باید چه کار کند؟

 

 نیلوفر برومند:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.بويباد:هايکوچکقصه. جعفری، الله.139

 9786003204126:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی های حیوانات، داستان ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
آید و  آورد. گاو از این بو اصالً خوشش نمی گاو مشغول خوردن یونجه است که باد بوی عجیبی را با خودش می:معرفیکتاب

رسد. انبار  ها می ار یونجهدود و به انب شود و دنبال باد می بردار نیست! گاو عصبانی می کند؛ اما باد دست پشتش را به آن می
 تواند آتش را خاموش کند؟ تواند انجام دهد؟ آیا او می هاست. گاو چه کاری می آتش گرفته است و این بوی سوختن یونجه
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140 هايکوچکقصه. جعفری، الله. پیشیکاغذي: تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران. سمیه :
 9786003204133:شابک علیپور

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، نقاشی های حیوانات، داستان داستان:کلماتکلیدي
توانست خوراکی واقعی بخورد. دور و بر  اش شده بود. او روی کاغذ بود و نمی خیلی گرسنه «پیشی کاغذی»:معرفیکتاب

 ۀآمد. انگار کسی در صفح از پشت کاغذ بوهای خوبی می اما چیزی روی آن پیدا نكرد. باز هم بو کشید.؛ کاغذ را هی بو کشید
 بعد این دفتر نقاشی یك عالمه خوراکی کشیده بود...

 

نیلوفر :تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.کالغبازيبچهتاب:هايکوچکقصه. جعفری، الله.141
 9786003204140:شابک برومند

 یدبستان کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات های تخیلی، داستان ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
دهد به این شرط که فقط سه تا تاب بخورد و زود  خواهد. پدرش به او اجازه می بازی می کالغ کوچولو دلش تاب:معرفیکتاب

افتد و دلش  به سرسره می خواهد سوار تاب شود، چشمش اش دیر نشود. کالغ کوچولو همین که می برگردد تا مدرسه
که به طرف  بیند و دوست دارد سوار آن بشود و هنگامی رود که االکلنگ را می بازی کند. او سراغ سرسره می خواهد سرسره می

 . بیند و... رود، چرخونك را می االکلنگ می

 

 ویدا کریمی:تصويرگر چك.خشتی کو ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.درختتوت:هايکوچکقصه. جعفری، الله.142

 9786003204034:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی های حیوانات، داستان داستان:کلماتکلیدي
کرد. درخت توت برای جوجه توت سفید انداخت، توت  زیر درخت توت نشسته بود و گریه می «جوجه کوچولو»:معرفیکتاب

خواست. او مادرش را گم کرده  کدام را نخورد. او یك چیز دیگر می ما جوجه کوچولو هیچا ؛سیاه انداخت، توت قرمز انداخت
 بود. درخت توت که حال او را دید فكری به سرش زد...

 

نیلوفر :تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.دوربینکوچولو:هايکوچکقصه. جعفری، الله.143
 9786003204157:شابک برومند

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
کند و زیر درخت،  جا را نگاه می خواهد زیباترین عكس را بگیرد. او از پشت پنجره همه دوربین کوچولو دلش می:معرفیکتاب

کالغ مادرش را گم کرده است.  شود جوجه رود، متوجه می می بیند که روی نیمكتی نشسته است. وقتی جلوتر کالغی را می بچه
بیند. او مادرش را پیدا  کالغ را روی نیمكت نمی کند. روز بعد، دوربین، جوجه گیرد و در روزنامه چاپ می دوربین از او عكس می

 کرده است!

 

 ویدا کریمی:تصويرگر تی کوچك.خش ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.سبزهخانم:هايکوچکقصه. جعفری، الله.144

 9786003204041:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، آداب و رسوم داستان:کلماتکلیدي
ها بود. گاو گرسنه از راه رسید. تا سبزه خانم  سین و منتظر بقیه سین هفت ةنشسته بود روی سفر «سبزه خانم»:معرفیکتاب

جا تاریك بود.  شوی؟ سبزه خانم که حال گاو را دید قبول کرد و رفت توی شكمش. آن ایم میرا دید گفت من گشنمه! غذ
ها  ها در شكم گاو جمع شده بودند. آن کم که سبزه خانم توانست دور و برش را ببیند خیلی تعجب کرد. تمام سین کم
 حال بود. آمدن عید خوش جا سفره را برپا کنند. گاو گرسنه حاال سیر شده بود و از توانستند همان می
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 نیلوفر برومند:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.سنجاقک:هايکوچکقصه. جعفری، الله.145

 9786003204164:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی، دوستی های حیوانات، داستان ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
کند. سنجاقك فكر  کنند، پروانه قایم شده است و سنجاقك او را پیدا می بازی می باشك سنجاقك و پروانه قایم:معرفیکتاب

پرد توی آب و بال سبز  شنود. سنجاقك می زند، جوابی نمی کند پروانه زیر آب پنهان شده است؛ اما هرچه او را صدا می می
سبز از بین دو سنگ  ۀکشد! قورباغ خواهد جلوتر برود، پروانه او را عقب می می که  بیند؛ اما همین پروانه را بین دو تا سنگ می

 آید. پروانه جان دوستش را نجات داده است! بیرون می

 

146 هايکوچکقصه. جعفری، الله. غاغالیبزغاله: تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران. سمیه :
 9786003204171:شابک علیپور
 دبستانی کودک پیش:بمخاط

 های تخیلی، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
جا  خواهد که از آن افتد. او از چاله می ای می هاست که در چاله بزغاله کوچولو در حال بازی کردن روی چمن:معرفیکتاب

بیند که روی زمین  کند و درختی را می فش را نگاه میداند کجا برود. بزغاله کوچولو اطرا کند؛ اما نمی برود. چاله قبول می
کارد. بزغاله  شود و درخت خودش را در چاله می خواهد نزد درخت برود. چاله به درخت نزدیك می افتاده است. او از چاله می

 برد. هم برای درخت آب می

 

:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.فسقلیوکیکگنده:هايکوچکقصه. جعفری، الله.147
 9786003204188:شابک سمیه علیپور

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب شود و  جا را خیلی دوست دارد؛ اما روزی از خواب بیدار می کند و آن سیب کوچولو در یخچال زندگی می:

خواهد به یخچال برگردد؛ اما کیك او را محكم گرفته  اند. سیب کوچولو دلش می د که او را روی یك کیك بزرگ گذاشتهبین می
خندد و  دهد. کیك بزرگ می کند و کیك را قلقلك می تواند تكان بخورد. سرانجام سیب کوچولو فكری می است و سیب نمی

 . دهد و... سیب کوچولو او را بیشتر قلقلك می

 

آزاده :تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.قاشقچايخوري:هايکوچکقصه. جعفری، الله.148
 9786003204096:شابک معزی

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
خواهد به او  جا نیست! قاشق چایخوری از قندان می اما هیچ قندی آن ؛پرد تو استكان چای قاشق چایخوری می:معرفیکتاب

اند. حاال قاشق  بیند که مهمان قندان شده کند و قاشق چایخوری یك عالمه مورچه را می قند بدهد. قندان درش را باز می
 تواند قندی پیدا کند و در چای بریزد؟ چایخوری چه کار کند؟ آیا می

 

 ویدا کریمی:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.گرگديوانه:هايکوچکصهق. جعفری، الله.149

 9786003204003:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، داستان کودک داستان:کلماتکلیدي
را دید. خانم ببعی  «نم ببعیخا»گشت. روی تپه  جا دنبال غذا می قدر گرسنه بود که همه نآ «گرگ دیوانه»:معرفیکتاب

 اما ناگهان... ؛آورد. گرگ که این صحنه را دید دهانش آب افتاد به طرفشان پرید کوچك به دنیا می «نی ببعی نی»داشت یك 
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 ویدا کریمی:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.هافیلیگوش:هايکوچکقصه. جعفری، الله.150

 9786003204010:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، داستان کودک داستان:کلماتکلیدي
کدام شروع کردند از مزایای  تصمیم گرفتند به همدیگر پز بدهند. هر «کوچولو گوش»و  «گنده گوش»یك روز :معرفیکتاب

ها پریدند  ند بازی جدیدی انجام دهند. آنقدر گفتند و گفتند که هر دو خسته شدند و تصمیم گرفت نآهایشان گفتن.  گوش
 شلوپ بازی کردند. به نظر شما پز دادن بهتر بود یا آب بازی؟ توی آب و شاالپ

 

151 هايکوچکقصه. جعفری، الله. لکلک: تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.  سمیه علیپور:

 9786003204195:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
پشت  برای همین تخم را به الک ؛آید و او باید برایش غذا تهیه کند لك به زودی به دنیا می خانم لك ۀجوج:معرفیکتاب

اش  پشت و جوجه ا خبری از الکگردد؛ ام کند و بازمی کند. او خیلی سریع چندتا ماهی کوچولو شكار می سپارد و پرواز می می
پشت و  آیند؛ اما الک های ساحل بیرون می ها از زیر شن پشت الک اندازد و در همین موقع بچه لك داد و فریاد راه می نیست. لك

 او کجا هستند؟ چه بالیی سرشان آمده است؟ ۀجوج

 

 ویدا کریمی:تصويرگر خشتی کوچك. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.مويکجکی:هايکوچکقصه. جعفری، الله.152

 9786003204027:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی، داستان کودک داستان:کلماتکلیدي
آمد تا  روی سر دخترک بود. تمام موهای دخترک صاف بودند و همین یك رشته مو کج. می «موی کجكی»:معرفیکتاب

برمت. مو کجكی که ناراحت شده بود  اگر صاف نشوی با قیچی می: ه به موی کجكی گفتاش. یك روز شان بچسبد روی پیشانی
مو با  بی ۀجا بمانم؟ کل توانم همین می :کچل رسید. به او گفت ۀروم. او رفت و رفت تا به یك کل خودم می اصالً: گفت

 اش نگاه کرد. حالی او را پذیرفت و تا صبح در آینه به موی کجكی خوش

 

 9786004623421:شابک رحلی. ص.34 .1397. پرتقال: تهران. شیدا رنجبر قورباغهبداخالق.. یر، ادو.153
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات ادبیات ملل، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
کند، قرمز او را عصبانی  نارنجی گیجش می های دیگر را دوست ندارد؛ قورباغه عاشق رنگ سبز است؛ ولی رنگ:معرفیکتاب

آید. قورباغه عاشق بپربپر کردن است و عاشق  اندازد، از صورتی هم که اصالً خوشش نمی کند و آبی قورباغه را به گریه می می
رفته است. او  قورباغه سر ۀروند. حوصل گذارند و می شود. دوستانش او را تنها می بازد، حسابی بداخالق می بُردن؛ ولی وقتی می

خیلی عصبانی است  شود؛ چون او صورتی است. قورباغه خیلی خواهد شنا کند؛ چون آب، آبی است. با خرگوش دوست نمی نمی
 . آورد! و... که سر از شكم تمساح درمی تا این

 

 الهه بهین:يرگرتصو شكلی. ص.10 .1396. شهر قلم: تهران.چشمآهو:هايچهارفصلکتاب. اصغر سیدآبادی، علی.154

 9786003203969:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 حیوانات وحشی، حیات وحش:کلماتکلیدي
های اولیه برای کودکان است. در این کتاب کودک با فصل پاییز  ها از آموزش آشنایی با تغییرات طبیعت و فصل:معرفیکتاب

خواند که دوست زیبا چشمش را گم کرده است و در جنگل به دنبال او  داری را می شود. همچنین داستان آهوی شاخ آشنا می
 های در حال انقراض ایران دارد. چهار جلدی توجه خاصی به گونه ۀگردد. این مجموع می



9دبستانیشمارهنامهرشددورهپیشکتاب  34  

 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

الهه :تصويرگر شكلی. ص.10 .1396. شهر قلم: تهران.شدهگورخرگم:هايچهارفصلکتاب. اصغر سیدآبادی، علی.155
 9786003203938:کشاب بهین

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، آب و هوا شناسی حیوانات وحشی، داستان:کلماتکلیدي
های اولیه برای کودکان است. در این کتاب کودکان با  ها از آموزش آشنایی با تغییرات طبیعت و تفاوت فصل:معرفیکتاب

اش  گم شده است و تمام صحرا را به دنبال گله «کوالن»ری کوچك به نام شوند. گورخ حال و هوای فصل تابستان آشنا می
شان گورخر هستند. این مجموعه چهار  اما همه ؛شود که شبیه او نیستند ای دیگر از گورخرها آشنا می گردد. در پایان با گله می

 های در حال انقراض ایران دارد. جلدی توجه خاصی به گونه

 

156 هايچهارفصلکتاب. اصغر سیدآبادی، علی. ماهکوسیاهک: :تصويرگر شكلی. ص.10 .1396. شهر قلم: تهران.
 9786003203945:شابک الهه بهین
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، آداب و رسوم حیوانات وحشی، داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های اولیه برای کودکان است. در این کتاب کودک  ها از آموزش آشنایی با تغییرات طبیعت و تفاوت فصل:

ای به  های مختلف و تغییرات طبیعت را ببیند و در پایان به بهار و عید برسد. این داستان اشاره تواند حال و هوای فصل می
اال مادر و ها نزدیك شده و ح خرسی است که زیادی به محل زندگی انسان ها نیز دارد. داستان بچه ترس حیوانات از انسان

 خواهرش نگران او هستند.

 

:تصويرگر شكلی. ص.10 .1397. شهر قلم: تهران.خالیيوزيوخال:هايچهارفصلکتاب. اصغر سیدآبادی، علی.157
 9786003203952:شابک الهه بهین
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، حیات وحش حیوانات وحشی، داستان:کلماتکلیدي
های اولیه برای کودکان است. در این کتاب کودکان داستان  ها از آموزش آشنایی با تغییرات طبیعت و فصل:فیکتابمعر

تواند شكار کند یك  اما تنها چیزی که می ؛گردد خوانند که در فصل زمستان برای خود و جفتش به دنبال غذا می یوزی را می
در این جلد فصل زمستان و حال و هوای  کنند. سوزد و آن را آزاد می ی کبك میکبك است. در پایان نیز هر دو یوز دلشان برا

 های در حال انقراض ایران دارد. چهار جلدی توجه خاصی به گونه ۀشود. این مجموع آن توصیف می

 

158  ی کوچك.خشت ص.24 .1396. راز بارش: تهران. فر مرجان حجازی بینند؟.گاوهاخوابچیمی. ایزابل لوتوزه، آن.

 9786006972398:شابک آن ایزابل لوتوزه:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی های حیوانات، داستان ادبیات ملل، داستان:کلماتکلیدي
کنند و آن را خیلی دوست دارند.  کند، تماشا می جا عبور می گاوهای مزرعه قطاری را که هر روز و هر شب از آن:معرفیکتاب

واردی  که گاو تازه شان سر رفته است تا این اند و حوصله آید. گاوها حسابی کالفه شده شوند، قطار نمی روزی هر چه منتظر می
 روند تا آن علفزار را ببینند و... ها همه با هم می گوید. آن ها می آید و از علفزاری بسیار زیبا و رویایی برای آن ها می به علفزار آن

 تواند گاوها را بیدار کند! دار به سختی می زرعهصبح روز بعد م

 

. زعفران: تهران. مریم رزاقی اولینباريکهديدمت،کانگورويآبی!.:وکانگورويآبیلیلی. چیچسترکالرک، اما.159
 9786007438879:شابک اِماچیچستر کالرک:تصويرگر رحلی. ص.32 .1396

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 شناسی کودک، رفتار اولیا و فرزندان، فرزندپروری روان:ديکلماتکلی

کار راحتی نیست.  داری از نوزاد اصالً صاحب یك برادر کوچك شد، خیلی زود فهمید که نگه «لی لی»وقتی :معرفیکتاب
آورد و  رمیکرد و صداهای بلند د شد کارهای عجیب می اما هر زمان که نزدیكش می ؛لی برادرش را خیلی دوست داشت لی

لی یك کانگوروی آبی عروسكی آورد. او از همان  جا آمد و برای لی که روزی مادربزرگش به آن ترساند. تا این برادرش را می
 اما... ؛لحظه تصمیم گرفت که از کانگورو مراقبت کند
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160 تصويرگر خشتی. ص.35 .1397. پرتقال: تهران. سمانه جهانی ماااا!.. لروشل، دیوید. :شابک مایك ونوتكا:
9786004624138 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی ادبیات ملل، داستان کودک، داستان:کلماتکلیدي
خواهد  کتاب حاضر داستانی تصویری و بدون کالم است. گاوی در مزرعه مشغول چراست. صاحب مزرعه می:معرفیکتاب

فروشی روی آن نوشته شده است.  ۀچسباند که کلم او کاغذی روی ماشین میماشینش را که در همان نزدیكی است، بفروشد. 
راند؛ اما ناگهان به سنگ بزرگی برخورد  حالی در دشت می شود و با خوش گاو دور از چشم صاحب مزرعه، سوار ماشین می

تواند این  طور می هد؛ اما چکند برای پلیس توضیح ده گاو با ماشین روی ماشین پلیس افتاده است! گاو سعی می کند و... می
 صاحب مزرعه بسیار عصبانی است!«. ما ما ما»: تواند بگوید کار را بكند؟ او فقط می

 

اِد :تصويرگر رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. مریم رزاقی کارد.الفیدايناسورمی:ماجراهايالفی. هارت، کریل.161
 9786007438046:شابک ایوز

 دبستانی پیش کودک:مخاطب
 های تخیلی، تاریخ طبیعی، حیوانات وحشی داستان:کلماتکلیدي
آید. برای همین  از این کار خوشش نمی برد تا با هم دانه بكارند. الفی اصالً او را به باغچه می «الفی»امروز مادر :معرفیکتاب

ای عجیب مواجه  کند با صحنه پنجره به بیرون نگاه می گردد. مدتی بعد که از ریزد روی زمین و به خانه برمی ها را می  دانه
کند. دایناسورها هم از بین  آید؟ جنگل که یك شبه رشد نمی شود. یك جنگل پر از دایناسور. اما چرا هیچ چیز جور در نمی می

 جا چه خبر است؟ اند. این رفته

 

162 ماجراهايالفی. هارت، کریل. مدرس:  رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. مریم رزاقی ها.فضايیآدمةالفیدر

 9786007438664:شابک اِد ایوز:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی فضا، داستان:کلماتکلیدي
شود که مادرش او را به مدرسه ببرد،  نیست. از زمانی که سوار ماشین می «الفی»امروز، یك روز معمولی برای :معرفیکتاب

برد. آن هم با معلمی که شش دست دارد. مدرسه  ها می فضایی شود و الفی را به مدرسه آدم اشین تبدیل به موشك میم
 کننده نبوده است. قدر بامزه و سرگرم نآوقت  هیچ

 

اِد :تصويرگر رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. مریم رزاقی الفیودزداندريايی.:ماجراهايالفی. هارت، کریل.163
 9786007438626:شابک ایوز

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، بازی و سرگرمی کودکان داستان:کلماتکلیدي
رود. اما استخر انگار امروز جور دیگری شده  شنا کردن را خیلی دوست دارد. او همیشه به استخر می «الفی»:معرفیکتاب

انگیز.  آورد. چه هیجان خورد و از بغل یك دزد دریایی سر در می ن کوسه سر میاست. یك کوسه زیر آب است. الفی توی دها
 ای برای پیدا کردن گنج باشد. العاده تواند جای فوق استخر می

 

164 ماجراهايالفی. هارت، کریل.  رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. مریم رزاقی وحش.الفیوسوپرمارکتباغ:

 9786007438657:کشاب اِد ایوز:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 خرید و فروش، حیوانات:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ترین کار دنیا باشد. اما در سفری به سوپرمارکت،  کننده دانند که خرید رفتن با مامان شاید کسل همه می:

یك  سوپر مارکتی معمولی نیست. حاال الفی جا شود. چون این باز می «الفی»درهای دنیایی تازه و سرتاسر تفریح پیش چشم 
 دستی پر از حیوانات مختلف دارد. چرخ
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ماجراهايالفی. هارت، کریل.165 اِد :تصويرگر رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. مریم رزاقی الفیوشکاراژدها.:
 9786007438640:شابک ایوز

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، سفر داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اش باید یك اژدها نقاشی کند. اما او هیچ اژدهایی تا امروز ندیده است. مادرش  برای تكالیف مدرسه «الفی»:

افتد.  می «راهنمای شكارچیان اژدها»برد. در کتابخانه چشم الفی به کتاب  خواهد به کتابخانه برود و الفی را هم با خود می می
برد تا با هم اژدها شكار کنند. شكار اژدها  بیند. شوالیه الفی را با خود به سرزمین اژدها می لفی یك شوالیه میدر همین حین ا
 انگیزی باشد. باید کار هیجان

 

:تصويرگر رحلی. ص.32 .1397. زعفران: تهران. مریم رزاقی گندويالفی.هايبوجوراب:ماجراهايالفی. برایت، پل.166
 9786007438633:بکشا اِد ایوز

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، سفر داستان:کلماتکلیدي
ترینشان این است  کند و مهم های زیادی به او می خواهد برود و دور دنیا را بگردد. پدرش نصیحت می «الفی»:معرفیکتاب

قدر هست که او را از  دهند. این بو آن ی گند میهایش بو د. الفی در سفر است و جورابیهایش را بشو که الفی هر شب جوراب
جامبو »ترین موجود دنیا یعنی مگس تواند الفی را از دست ترسناک دست یك مار پیتون نجات دهد؟ آیا این بوی گند می

 خالص کند؟ «بامبو

 

167 میگويد. شنان، دیوید. همیشه مامانديويد ديويد!.:  رحلی. ص.32 .1397. پرتقال: تهران. فرشته عبدی نه،

 9786004621519:شابک دیوید شنان:تصويرگر
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 ادبیات ملل، داستان کودک، والدین، کودکان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های  ساله بود، این کتاب را نوشت و خودش هم آن را نقاشی کرد. دیوید در همه صفحه پنج« دیوید»وقتی :

ای هم از خودش کشید که سرگرم کارهایی بود که  او در هر صفحه، همراه این جمله، نقاشی« نه دیوید!»: کتاب نوشته بود
حاال دیوید حسابی بزرگ شده  داد. مثالً نباید با غذایش بازی کند، نباید با پاهای کثیف وارد خانه شود، نباید... نباید انجام می

 کند؛ ولی همیشه او را دوست دارد! ادرش او را از خیلی کارها منع میشوند! م وقت عوض نمی چیزها هیچ است؛ ولی بعضی

 

:شابک خشتی کوچك. ص.184 .1397. قدیانی: تهران. تریفه قسیمی ها.فسقلی:جلدي15مجموعه. گراس، تونی.168
9786000805333 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 تان کودکهای کوتاه، داس ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب جو  جی»و « باف فی خیال فی»، «دوقلو قلو  قل»، «دادا خودپسند»کتاب حاضر شامل پانزده داستان است. :

آید. او در مدرسه  خودش خوشش می ۀخیلی از تیپ و قیاف« دادا»هاست. در داستان اول،  ، نام بعضی از این داستان«جنگجو
و « رُزی»خواهران دوقلو،  ةداستان دوم دربار. که.. آورد تا این ها را درمی بچه ۀهمکند و حرص  مرتب از خودش تعریف می

گیرد؛ اما اخالقشان اصالً شبیه نیست!  ها را اشتباه می ها آن وقت قدر شبیه هستند که مادرشان هم بعضی ها آن ، است. آن«رُزا»
 بافی درجه یك است و در خیالش به هر خیال« فی فی»سوم در داستان  روند و... پست می ةروزی دوقلوها با دوچرخه به ادار

 . داستان چهارم... شود. یك روز... خواهد، تبدیل می کسی که می چیزی و هر
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 9786004622882:شابک رقعی. ص.27 .1397. پرتقال: تهران. زاده نیلوفر امن منآمادهنیستم!.. آلن، جاناتان.169
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، اضطراب داستان:ماتکلیديکل
اما او هنوز آماده نیست. باید اول وسایل اتاقش را سر  ؛خواهد به کودکستان برود جغد برای اولین بار می بچه:معرفیکتاب

ه پر جای خود بگذارد. بعد پرهایش را شانه کند، بعد کیفش را پیدا کند و پرهای عروسكش را هم شانه کند. اما عروسكش ک
جغد نظر دیگری دارد. حاال او هنوز برای ترک  اما بچه ؛جا ندارد! او از رفتن به کودکستان ترسیده است. زمان برگشتن از آن

 کودکستان آماده نیست...

 

 9786004622691:شابک رقعی. ص.27 .1397. پرتقال: تهران. زاده نیلوفر امن منبامزهنیستم!.. الن، جاناتان.170
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، داستان کودک داستان:کلماتکلیدي
قدر بامزه و کرکی و کوچك است و چه چشمان  هگویند چ در این کتاب بچه جغدی وجود دارد که همه به او می:معرفیکتاب

های نرم و  ترسناک است با بالآید. او یك جغد شكاری گنده و  خوشش نمی ها اصالً بزرگی دارد. اما بچه جغد از این تعریف
 کنید؟ صدا. شما چه فكر می بی

 

 9786004622875:شابک رقعی. ص.27 .1397. پرتقال: تهران. زاده نیلوفر امن آيد!.منخوابمنمی. آلن، جاناتان.171
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، خواب داستان:کلماتکلیدي
ام سر رفته است. پدرش او را به خانه  کنم. فقط حوصله آید. فقط دارم فكر می ید من خوابم نمیگو جغد می بچه:معرفیکتاب

افتد؟ درست حدس زدید؛  کنید چه اتفاقی می که قصه شروع شود فكر می برد تا یك قصه برایش تعریف کند. قبل از این می
 جغد خوابِ خوابِ خواب است. بچه

 

 9786004622899:شابک رقعی. ص.27 .1397. پرتقال: تهران. زاده نیلوفر امن خوانم!.یمنکتابنم. آلن، جاناتان.172
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 گویی های حیوانات، قصه داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اش را برداشت و با عروسكش جغدی، رفتند زیر درخت تا آن را بخوانند. ناگهان  جغد کتاب مورد عالقه بچه:

جغد برایشان  ها و دوستانش به او پیوستند تا بچه کالسی اش پیدا شد. بعد هم خواهر و برادرها و هم سر و کله "ریزه جوجه"
 زند... اید؟ انگار زیر صدها جوجه یك نفر دارد دست و پا می جغد را ندیده کتاب بخواند. راستی شما بچه

 

 9786004622868:شابک رقعی. ص.27 .1397. پرتقال: تهران. ادهز نیلوفر امن ترسم!.مننمی. آلن، جاناتان.173
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های حیوانات، ترس داستان:کلماتکلیدي
مانند. اما گورکن و خرس  ترسم. من یك جغد هستم و جغدها تمام شب را بیدار می من نمی: گوید بچه جغد می:معرفیکتاب

اند و نظرشان این است که جغدی به این کوچكی نباید این موقع  اریكی جنگل تعجب کردهو خفاش از دیدن بچه جغد در ت
 گویند؟ به نظر بابای بچه جغد اشكال ندارد اگر او یك ذره از تاریكی بترسد. شب در جنگل باشد. کدام یك درست می

 

 9789642026951:شابک ریحمید کارگ:تصويرگر بیاضی. ص.32 .1397. جمال: قم.ماجرامهمانیپر. -.174
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های تخیلی نظم، دوستی، داستان:کلماتکلیدي
این کتاب، بدون واژه است و کودکان باید فقط با کمك تصویرها، داستان را بخوانند و پیش ببرند. داستان یك :معرفیکتاب

های  شوند. از در و دیوار خانه، لباس و ظرف چیز عجیبی مواجه میها با  اما آن ؛کند موش که دوستانش را به خانه دعوت می
اند. باید دست به کار  های یخچال هم فاسد شده اند و تمام خوراکی ها در کابینت النه درست کرده نشسته آویزان است، خفاش

 اش نیست. شد. موشی اصالً حواسش به تمیزی خانه
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

:شابک سم زوپاردی:تصويرگر خشتی. ص.36 .1397. شورا: تهران. نلی محجوب .ايهايقلمبهنگرانی. زوپاردی، سم.175
9786007579190 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ادبیات کودکان، داستان کودک، اضطراب:کلماتکلیدي
جرا عاشق ترومپت زدن است و تمرین زیادی کرده است. صبح روزی که قرار است در مدرسه کنسرت ا« جك»:معرفیکتاب

رود و مرتب  رود، نگرانی هم دنبالش می کند از نگرانی فرار کند؛ ولی هرجا می شود. او سعی می شود، جك با نگرانی بیدار می
دهد که  خواهد به مدرسه برود؛ چون ممكن است اشتباهی پیش بیاید. مادر به او اطمینان می شود. جك نمی تر می بزرگ

ه جك متوجه موضوع برد و دقیقاً در همان لحظ کند، لذت می که از کاری که می اشتباه کردن مهم نیست، مهم این است
 شود! مهمی می

 

هلن :تصويرگر خشتی کوچك. ص.24 .1396. راز بارش: تهران. فر مرجان حجازی زن.قلههندونهقل. پرالین، گیپارا.176
 9786006972268:شابک میكو

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های تخیلی، داستان کودک ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اش را  شود. مادربزرگ در خانه مادربزرگ خیلی کوچولو و الغر است. روزی او به مهمانی دخترش دعوت می:

دهد  ضیح میخواهد او را بخورد. مادربزرگ برای گرگ تو بیند که می افتد؛ اما در راه گرگ بزرگی را می کند و راه می قفل می
که خیلی الغر است و اگر او اجازه بدهد، به خانه دخترش برود و خوب بخورد و چاق شود و موقع برگشت، گرگ او را بخورد. 

 کند؟ خورد و حرف مادربزرگ را قبول می آیا گرگ گول می

 

177 نکنیم!.. تكنتروپ، بریتا. بیدار را ببر :شابک رحلی. ص.26 .1397. پرتقال: تهران. نژاد مهرنوش پارسا هیس!
9786004623599 

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات، داستان کودک ادبیات ملل، داستان:کلماتکلیدي
ها کارهای زیادی باید انجام دهند.   لك، خیلی عجله دارند. آن پشت و لك دوستان ببر، موش، قورباغه، روباه، الک:معرفیکتاب

رسد.  جا رد شوند؟ قورباغه فكر خوبی به ذهنش می طور باید از آن هخواهند که بیدار شود؛ ولی چ ها نمی واب است و آنببر خ
شوند؛ البته هر لحظه ممكن است ببر  های زیادی به همراه دارند و هرکدام با بادکنكی در دست از روی ببر رد می ها بادکنك آن

 ... شود؛ ولی بار شكمش را و... تا ببر بیدار نشود. سرانجام ببر بیدار می خارانند، یك ا میبار دماغش ر بیدار شود. دوستانش یك

 

ماریان :تصويرگر رحلی. ص.28 .1397. زعفران: تهران. خانی محبوبه نجف موشپستچی.يکروزباآقا. دوبو، ماریان.178
 9786008617358:شابک دوبو

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های شغلی، زندگی حیوانات پذیری، مهارت مسئولیت:کلیديکلمات

ها کجا زندگی  کند آن های زیادی را به صاحبانشان تحویل دهد. فرقی نمی آقا موش پستچی هر روز باید بسته:معرفیکتاب
این کتاب بسیار زیاد  ترسد. تصاویر کنند. زیر زمین، روی زمین، زیر دریا، باالی درخت... آقا موش پستچی از هیچ چیز نمی می

تواند در هر صفحه عالوه بر خواندن داستان، در تصویرها چیزهای جالب و جدیدی پیدا  و با جزئیات فراوان هستند و کودک می
 کند.
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 مرب  -کتاب کار کودک

 

تا3گروهسنی3و2و1:1رياضی. دوست، رقیه/ یوسفی، شهره اهلل، بتول/ یزدان زاده، فاطمه/ فتح کیهانی، فریبا/ قاسم.179
 9789643895501:شابک جاوید عرفان ستاری:تصويرگر رحلی. ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.سال4

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 های آموزشی آموزش ریاضی، حل مسئله، بازی:کلماتکلیدي
مفاهیم ریاضی آشنا شود، حل مسئله کند، خالقیت داشته باشد و  در این کتاب تالش شده است تا کودک با:معرفیکتاب

بتواند ریاضی را با ادبیات و هنر پیوند دهد. در آغاز هر بخش یك داستان کوتاه، کودک را با مفهوم کلی آن بخش آشنا 
بوط به هر بخش پیشنهاد های مر دهد. در انتهای هر جلد نیز بازی های مربوط به آن را انجام می سازد. سپس کودک فعالیت می

 کند. شده است که اجرای آن قبل از شروع آن فصل، آمادگی بیشتری برای درک مطلب فراهم می

 

تا3گروهسنی3و2و1:2رياضی. دوست، رقیه/ یوسفی، شهره اهلل، بتول/ یزدان زاده، فاطمه/ فتح کیهانی، فریبا/ قاسم.180
 9789643895518:شابک جاوید عرفان ستاری:تصويرگر رحلی. ص.32 .1396. رانشرکت انتشارات فنی ای: تهران.سال4

 دبستانی/ مربی کودک پیش:مخاطب
 آموزش ریاضی، خالقیت، حل مسئله:کلماتکلیدي
هایی طراحی شده است که کودکان مفاهیم ریاضی را بشناسند و از آن لذت ببرند. در  در این مجموعه، فعالیت:معرفیکتاب

توان به مفاهیم مكانی،  های این کتاب می از هر بخش، داستانی آمده است تا کودک با مفهوم کلی بخش آشنا شود. از بخشآغ
هایی برای هر بخش پیشنهاد شده است تا قبل از شروع آن آمادگی  الگوها، تناظر و اعداد اشاره کرد. در پایان هر جلد نیز بازی

 ید.بیشتری برای درک مطلب به وجود بیا

 

181 . کلهر، لیال عالمیان، وحید/. سنی رده رياضی 4کتاب سال5تا :شابک رحلی. ص.44 .1397. پایش: تهران.
9786008892663 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 تعلیم و تربیت، آموزش ریاضی، کودکان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب هایی ساده و مرتبط و به  یاضی را در قالب داستاننویسنده تالش کرده است تا مفاهیم اساسی و کاربردی ر:

های شنیداری، عملی، استدالل ذهنی و توجه به مفاهیم  ای غیر مستقیم به کودکان بیاموزد. همچنین تمرکز بر مهارت شیوه
ی های کتاب است. شایان ذکر است که راهكارهای عملی برا اخالقی و کرامت انسانی، از جمله دوستی و بخشش از شاخص

 آموزش بهتر مطالب نیز ارائه شده است.

 

182 . عالمیان، وحید/ کلهر، لیال. سنی رده علوم 4کتاب سال5تا :شابک رحلی. ص.74 .1397. پایش: تهران.
9786008892670 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 تعلیم و تربیت، علوم، محیط زیست:کلماتکلیدي
هایی ساده و قابل فهم برای کودکان ارائه دهد.  ا محتوای آموزشی را در قالب داستاننویسنده کوشیده است ت:معرفیکتاب

مره به کار  هایش را در زندگی روزه کند تا به محیط اطراف خود کنجكاوانه بنگرد و آموخته ها به کودک کمك می این داستان
های تفكر و توجه  بندی شده، توجه به مهارت هگیرد. تنوع آموزش برای رشد خالقیت در کودک، محتوای علمی پیوسته و طبق

 های این کتاب است. به ارتباطات انسانی و فضائل اخالقی از شاخص
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

:تصويرگر رحلی. ص.100 .1397. خیلی سبز: تهران.دبستانیپیش-هايزندگیکتابکارمهارت. پور، ثنا حسین.183
 9786004126243:شابک پور حسین ثنا

 دبستانی/ مربی/ والدین شکودک پی:مخاطب
 های رفتاری، راهنمای آموزشی  های اجتماعی، مهارت مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های اساسی و پایه به کودکان به یاری والدین و مربیان است. توانایی تعامل و  هدف کتاب آموزش مهارت:

تی و معاشرت، توانایی نه گفتن، مدیریت احساسات و همكاری با دیگران، درک و رعایت نظم و ترتیب اجتماعی، آداب دوس
و « نینا»های کودکی است.  هایی است که زمان آموختنشان سال جمله مهارت رو شدن با ناراحتی و خشم، همگی از روبه

 شوند ها به طور اتفاقی با او آشنا می شخصیت سومی است که بچه« خرسی»های کتاب هستند و  ، دو شخصیت داستان«سینا»
 ها یاد بگیرد. و قرار است رفتار درست را از بچه

 

 خشتی. ص.76 .1397. مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره: تهران.کنیمماخوبفکرمی. هیات مؤلفان.184

 9786009860432:شابک
 مربی/ والدین:مخاطب

 راهنمای آموزشی، تفكر خالق، کودکان:کلماتکلیدي
معرفیکتاب كر قابل بهبود و یادگیری است و پرورش تفكر یكی از اهداف اصلی تربیت در دنیاست. این کتاب شامل تف:

اند و مربی یا والدین  هایی است که به منظور تمرین و پرورش تفكر برای کودکان پنج تا هفت ساله تدوین شده مجموعه فعالیت
وارونه »و « کدام حیوان خانگی»، «پیتزا چیه؟ »، «تی یعنی چی؟ دوس»، «فكرهای من»توانند برای کودکان استفاده کنند.  می

 هایی است که در کتاب آمده است. ، ازجمله فعالیت«فكر کن

 

 ص.32 .1397. آوای آزاده: تهران.هايزندگیبرايکودکانمهارت. غالمی، صدیقه/ صفاری، آزاده/ صفاری، بهاره.185

 9786005019315:شابک رحلی.
 دبستانی/ مربی ودک پیشک:مخاطب

 دبستانی های ارتباطی، تفكر خالق، آموزش پیش های اجتماعی، مهارت مهارت:کلماتکلیدي
رو شدن با مسائل روزمرة  به هایی هستند که کودک را برای رو های زندگی توانایی با توجه به گفتۀ کتاب، مهارت:معرفیکتاب

های حل مسئله، تفكر خالق، تفكر نقادانه،  شده است تا با در نظر گرفتن مهارتکنند. در این کتاب تالش  زندگی آماده می
تواند با کارهایی  های کتاب می دبستانی برای ورود به جامعه تواناتر شوند. فعالیت همدلی، مدیریت استرس و... کودکان پیش

 مثل نقاشی، برش، کار گروهی و کامل کردن قصه انجام شود.

 انیمرب ب  افزاو دانش  یمرجع نظر 

 

.آموزشوپرورشدردورهپیشازدبستان. علی قلتاش، عباس/ نوروز مصرمی، صادق/ زارعی، فاطمه/ حسینی، سید.186
 9786003093379:شابک وزیری. ص.152 .1396. آوای نور: تهران

 مربی/ والدین:مخاطب
 ریهای فوق برنامه، یادگی راهنمای آموزشی، فعالیت:کلماتکلیدي
یادگیری  ۀکند و زمین دبستانی، کودک را آماده برقراری روابط با دیگر همساالن و مربیان خود می پیش ةدور»:معرفیکتاب

کند و در چهار فصل تنظیم  دبستانی را بررسی می پیشة این کتاب آموزش و پرورش در دور« آورد. جدی را در او به وجود می
کند.  های این دوره را بیان می کند. فصل دوم ویژگی و یادگیری کودکان را بررسی میهای رشد  شده است. فصل اول نظریه

 شود. درسی پیش از دبستان اختصاص دارد و در فصل چهارم بازی در این دوره مطرح می ۀفصل سوم به برنام
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

پرورشهوشاخالقیکودکانونوجوانان. مهدوی تبار، ساناز/ اکبری سبزواری، زهره.187 . پرورش ذهن فرزام: هرانت.
 9786008068488:شابک رقعی. ص.88 .1397

 مربی/ والدین:مخاطب
 تعلیم و تربیت، هوش، مسائل اجتماعی و اخالقی:کلماتکلیدي
اخالق در قالب  ۀهای اخیر، مقول های والدین، پرورش فرزندی بااخالق است. در سال ترین دغدغه یكی از بزرگ:معرفیکتاب

وی یا به تعبیری هوش اخالقی و در برخی منابع با عنوان سواد معنوی بیان شده است. هوش اخالقی توانایی هوش معن
تشخیص درست از نادرست است. به بیان دیگر، کسی دارای هوش اخالقی است که از باورهای اخالقی قوی و توانایی عمل 

صبر و »، «تواضع و فروتنی»این موضوع است.  ةی دربارهای مختلف ها برخوردار باشد. این کتاب شامل بخش کردن به آن
 های کتاب است. ، نام برخی از بخش«قدردانی»و « شناسی نظم و وقت»، «پایداری

 

 ص.104 .1396. پرورش ذهن فرزام: تهران.راهکارهايافزايشحافظهفعال. سادات امیر آتشانی، زهرا/ مكیان، راضیه.188

 9786008068303:شابک رقعی.
 مربی/ والدین:مخاطب

 یادگیری، حافظه، کودک و نوجوان:کلماتکلیدي
شود و هر انسانی نیازمند است  کارکرد مغز انسان در گذر زمان به دلیل مسائل جسمی یا روانی دچار ضعف می:معرفیکتاب

ده در فصل اول، ابتدا حافظه را هایی برای تقویت حافظه است. نویسن که عملكرد ذهنی خود را تقویت کند. کتاب حاضر راه
تغذیه و  ۀکند و همچنین رابط سالمندان صحبت می ۀدهد. بعد از آن، درباره حافظ کند؛ سپس انواع آن را توضیح می تعریف می

هایی اجرایی برای تقویت  فصل سوم دستورالعمل شود و... فعال آغاز می ۀکند. فصل دوم با تعریف حافظ حافظه را بیان می
 دارد. حافظه

 

 ص.90 .1397. پرورش ذهن فرزام: تهران.راهکارهايرشداخالقیکودکان. مهدوی تبار، ساناز/ خانی ابیانه، مژگان.189

 9786008068396:شابک رقعی.
 مربی/ والدین:مخاطب

 مسائل اجتماعی و اخالقی، آموزش خانواده، تعلیم و تربیت:کلماتکلیدي
هایی سالم و سازنده تبدیل شوند؛ اما در این مسیر،  امیدوارند و آرزو دارند که فرزندانشان به انسانوالدین  ۀهم:معرفیکتاب

های الزم برای زندگی، در پیشگیری از  رو هستند. دسترسی به اطالعات درست و کسب مهارت ای روبه دائماً با مسائل پیچیده
گیری روان انسان  شكل»آموزد.  ارهای رشد اخالقی را به والدین میهای روانی سهم بسزایی دارد. مطالب این کتاب راهك آسیب

کودک خوب، »و « های فرزندپروری شیوه»، «خورد های ما شكست می چرا روش»، «من انسان محترمی هستم»، «با مهر مادر
 ، از جمله مطالب کتاب حاضر است.«کودک بد

 

اهنماهايتدريسر. زاده، لیال/ خالقی، آزاده نفریه، محمد/ ولی.190 هايهاوفعالیتراهنمايعملیمربیاندربرنامه:
 9786006999692:شابک وزیری. ص.360 .1397. آفرین دانش: تهران.سال6تا5کودکان
 مربی:مخاطب

 دبستانی، تربیت معلم راهنمای آموزشی، آموزش پیش:کلماتکلیدي
ای آنان تألیف شده است. کتاب  های حرفه بیان کشور و افزایش صالحیتکتاب حاضر با هدف توانمندسازی مر:معرفیکتاب

از دبستان، آموزش پیش از دبستان در سایر کشورها  های آموزش پیش شامل یازده فصل است. اهداف، اصول، رویكردها و نظریه
تاندارد برای مراکز آموزشی، های مطلوب برای مربیان این دوره و تجهیزات اس جنوبی، ژاپن، فنالند و سوئد(، ویژگی ة)کر

های کودکان پنج تا شش سال و ارزیابی از  های آموزش و پرورش پیش از دبستان، ویژگی محتوای آموزشی مناسب و روش
 یادگیری کودکان این دوره موضوعاتی است که در فصول کتاب مورد بحث قرار گرفته است.
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191 هايکارمربیبرايکارباطرح. دوست، رقیه/ صفاایسینی، شایا ، فریبا/ یزداناهلل، بتول/ کیهانی زاده، فاطمه/ فتح قاسم.
 9789643899684:شابک رحلی. ص.272 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.سال)جلدپنجم(5تا3کودکان
 مربی:مخاطب

 دبستانی، مراحل رشد و تحول راهنمای معلم، آموزش پیش:کلماتکلیدي
این کتاب دارای ده طرح کار است و برای مربیان نوشته شده است. ابتدای هر فعالیت اهداف، روش اجرا و :تابمعرفیک

های متعددی آورده شده است تا  ها و داستان وسایل الزم برای انجام آن ذکر شده است. در هر طرح کار نیز شعرها، فعالیت
: ها ضرورت ندارد. برخی از طرح کارها به این صورت است تمام فعالیتمربیان امكان انتخاب بیشتری داشته باشند و اجرای 

 های سالیانه و نوروز. خوانی، مناسبت ایران سرزمین من، خشم، کتاب و کتاب

 

192 هايطرح. دوست، رقیه/ یوسفی، شهره/ صبوری، سمیرا/ سیدشریفی، منصوره اهلل، بتول/ یزدان کیهانی، فریبا/ فتح.
کودکانکارمربیبرايک با 3ار (4سال)جلد5تا :شابک رحلی. ص.224 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.

9789643899677 
 مربی:مخاطب

 های آموزشی دبستانی، راهنمای معلم، بازی آموزش پیش:کلماتکلیدي
ا و وسایل الزم ذکر شده است. این کتاب دارای ده طرح کار است که در ابتدای هر کدام، اهداف، روش اجر:معرفیکتاب

های متفاوت مثل  توانند نوع فعالیت را انتخاب کنند. هر طرح کار دارای بخش مربیان با توجه به این موارد و بررسی شرایط می
های هر طرح کار نیز  گو و بازدید است. تعدادی از فعالیتو  شعر، داستان، کاردستی، کار گروهی، آزمایش، نمایش، بازی، گفت

 برای اجرا در خانه طراحی شده است تا خانواده نیز در روند آموزش سهیم باشند.

 

193 بازيگوش. رضا/ رمضانی، حبیبه/ رحمانی، مریم/ رحمانی، الهام شریعتی، سحر/ سبقتی، علی. قصه . سوفار: تهران.
 9786009779239:شابک رقعی. ص.78 .1397

 مربی/ والدین:مخاطب
 های آموزشی دبستانی، شنیدن، تقویت توجه، بازی وزش پیشآم:کلماتکلیدي
معرفیکتاب شنویم، توجه داشته باشیم. بنابراین، توجه  بینیم و می چه می دهد که نسبت به آن  یادگیری زمانی رخ می:

های  تواناییهای مهم در امر یادگیری است. هدف از تدوین این کتاب، تقویت  جمله مهارت شنیداری از ۀشنیداری و حافظ
اند تا  های گوش دادن فعال و هدفمند را بیاموزند. نویسندگان کتاب سعی کرده اساسی در شنیدن است تا کودکان بتوانند شیوه

ای همراه شود که قابلیت اجرا به صورت فردی و گروهی در فضای آموزشی یا منزل را  های ساده این آموزش با داستان و بازی
 دارند.

 

194 کتابکاروراهنمايآموزشمحیط. السادات/ شریفیان ثانی، مریم/ صنایع گلدوز، ساناز/ و دیگران... ، نجمموسوی.
مربیانپیش دبستانی(زيست)ويژه تصويرگر وزیری. ص.204 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. مرجان :

 9789640815250:شابک بابامرندی، نیلوفر حیدری
 الدینمربی/ و:مخاطب

 دبستانی راهنمای آموزشی، محیط زیست، آموزش پیش:کلماتکلیدي
رویه، فرونشست زمین، ترافیك، کاهش  آبی، گرم شدن زمین، مصرف بی آلودگی هوا و آب و خاک، بحران کم:معرفیکتاب

ب حاضر تألیف استادان باشد. کتا هها باید دغدغه هم ها را مضطرب کرده است و حل این چالش انسان ۀفضای سبز و... هم
زیست و وزارت آموزش و پرورش شكل گرفته  بخشی است که با همكاری سازمان حفاظت محیط دانشگاه علوم بهزیستی و توان

آب، هوای پاک، خاک تمیز، رودخانه، درخت، جنگل، : است. برخی از واحدهای کار تعریف شده در این مجموعه عبارتند از
 های تاریخی، آواهای طبیعت و صدای نامناسب. مهربانی با حیوانات، مكان
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.مبانیآموزشمحیطزيستومشارکتخانواده. السادات/ شریفیان ثانی، مریم/ صنایع گلدوز، ساناز موسوی، نجم.195
 9789640815243:شابک وزیری. ص.132 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران

 مربی/ والدین:مخاطب
 زیست دبستانی، محیط راهنمای آموزشی، آموزش پیش:کلماتکلیدي
معرفیکتاب است و مؤلفان در صددند  «زیست کار و راهنمای آموزش محیط» برداری از کتاب کتاب حاضر راهنمای بهره:
اب مذکور های کت چه را که مربی و والدین باید پیش از استفاده از فعالیت زیست و آن محیط ةای و اولیه دربار اطالعات پایه

زیست و  ها ارائه دهند. در فصل پایانی کتاب نیز نكاتی درباره چگونگی مشارکت خانواده در آموزش محیط داشته باشند، به آن
 همكاری با مربیان آورده شده است.

 

هنگی مؤسسه فر: اهواز.دبستانی(ريزيکاربردي)ويژهمربیانپیشمديريتگامبهگاموبرنامه. خدری، عصمت.196
 9789645410917:شابک رحلی. ص.446 .1397. آیات

 مربی:مخاطب
 دبستانی، راهنمای آموزشی، تربیت معلم آموزش پیش:کلماتکلیدي
جانبه کودک در ابعاد جسمانی، عاطفی، ذهنی و... است. در کتاب حاضر  دبستانی، رشد همه پیش ةهدف دور:معرفیکتاب

آشنایی با »، «دبستانی پیش ةاهداف کلی دور»یك مربی بداند، در دو بخش تنظیم شده است. چه که باید  مطالب مختلف و آن
، ازجمله مطالبی است که در بخش اول آمده است. در بخش دوم، آشنایی با «های کودکان ویژگی»و « های مربیان ویژگی

های مختلفی  ت که خود شامل قسمتدبستانی که مورد نیاز هر مربی است، آمده اس تمامی مطالب و محتوای درسی پیش
 شود. می

 

197 معلم(.مهارت. جفریز، مایك/ هانكوک، ترور. )راهنماي تفکر مؤسسه : تهران. محمود تلخابی، یلدا دلگشایی هاي
 9786009733668:شابک وزیری. ص.256 .1397. فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره

 مربی:مخاطب
 زشی، تفكر خالق، حل مسئلهراهنمای آمو:کلماتکلیدي
معرفیکتاب دهد که یادگیری در حال تحول است و مرکز این فرایند تفكر. بنابراین، توسعه  شواهد بسیاری نشان می:

گویی به این ضرورت است که در چهار  ها برای پاسخ کند. این کتاب یكی از کنش های تفكر در کالس ضرورت پیدا می مهارت
درسی ملی   های تفكر در برنامه مهارت ةسه فصل اول شامل مفاهیم و مباحثی مقدماتی دربار فصل تنظیم شده است.

عملی برای   طرح 46های تفكر است. فصل چهارم شامل  ریزی برای مهارت انگلستان، مدیریت تفكر در کالس درس و برنامه
 های تفكر در کالس است آموزش مهارت

  مهارت
 

 های زندگ

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. هایده کروبی رويم.وقتیبهخانهدوستمانمی:آدابزندگی. رویل، آماندادورینگ تو.198
 9786004770330:شابک خشتی. ص.24 .1397. ایران

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری، داستان کودک آداب معاشرت، مهارت:کلماتکلیدي
آموزد چگونه  شوند. داستان این کتاب به مخاطب می و داستان به خوبی آموخته می آداب زندگی در قالب کتاب:معرفیکتاب

هایی از برخورد صحیح در رفتن به خانۀ  در برخورد با دوستانش مؤدبانه رفتار کند و احترام بگذارد. در سرتاسر داستان، مثال
 یرد.اند تا مخاطب آداب اجتماعی رفتن به خانۀ دوستان را یاد بگ دوستان آمده
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:شابک تیم وارنز:تصويرگر رحلی. ص.32 .1397. افق: تهران. آتوسا صالحی حاال!.:آرچیکوچولو. کوردروی، تریسی.199
9786003534667 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های حیوانات های اجتماعی، داستان ادبیات ملل، مهارت:کلماتکلیدي
کتاب معرفی آید. خیلی کارهاست که او دوست دارد انجام دهد و دلش  ن خوشش نمیاز صبر کرد« آرچی کوچولو»:

خواهد، آن هم همین حاال! اما آرچی باید قبول کند که  چیزهای خوب را با هم می ۀجاست که او هم خواهد؛ اما مشكل این می
خواهد  بروند و آرچی میدهد که قرار است به مسافرت  کند. مادر آرچی به او خبر می کلمه حاال برایش دردسر درست می

پدر و مادر یك جدول روزشمار درست  همین حاال بروند؛ اما آرچی باید دَه روز صبر کند و این مدت برای او خیلی زیاد است...
 چیزی باید صبر کند. گیرد که برای هر آرچی یاد می سرانجام  کنند و... می

 

:شابک خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بیهایده کرو ترسی؟.ازدکترمی. جنسن، پاتریشیا.200
9789643897987 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های اجتماعی، داستان ترس، مهارت:کلماتکلیدي
های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن های مثبت و منفی دارد. شناخت این ویژگی هر کودکی ویژگی:معرفیکتاب

ترهاست. در داستان این کتاب، به مهارت مدیریت استرس پرداخته شده است. کودکی از مراجعه به پزشك  الدین و بزرگمهم و
رو شدن با عامل ترسناک و فرو  ریزد. مخاطب در این ماجرا، ضمن مدیریت استرس، با روبه کم ترسش می هراس دارد. البته کم

 شود. ریختن ترس آشنا می

 

201 برايپیشاولینتجربه. اسمی، نیكال. تو خشتی  ص.168 .1397. قدیانی: تهران. حسین فتاحی ها.دبستانیهاي
 9786000804435:شابک استفن کارت رایت:تصويرگر کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 دبستانی های کوتاه، آموزش پیش ادبیات کودکان، داستان:کلماتکلیدي
کند.  بار تجربه می دَه داستان کوتاه است. در هر داستان، کودک موضوعی را برای نخستینکتاب حاضر حاوی :معرفیکتاب

در مهد »کنند.  اند یا به زودی تجربه می ها را تجربه کرده کند که همگی آن ها، کودکان را با نكاتی آشنا می این داستان
 هاست. ، نام برخی از این داستان«یمارستاندر ب»و « تولد نوزاد جدید»، «در استخر شنا»، «در آرایشگاه»، «کودک

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی شناختنقاطضعفوقوت.:اينکارراخوببلدم. گیكوو، آ، لوئیز.202
 9789643897994:شابک خشتی. ص.36 .1397

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ، داستانهای اجتماعی خودشناسی، مهارت:کلماتکلیدي
های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن های مثبت و منفی دارد. شناخت این ویژگی هر کودکی ویژگی:معرفیکتاب

ترهاست. در داستان این کتاب، به مهارت خودآگاهی پرداخته شده است. کودکی که به فوتبال عالقه دارد  مهم والدین و بزرگ
تواند به خوبی توپ را کنترل کند. مخاطب  شود با ایستادن در دروازه می تند بدود، متوجه می تواند خوب شوت بزند و ولی نمی

 ها بكوشد. ها و تقویت قوت تواند برای کاهش ضعف اهی از وجود نقاط ضعف و قوت، میگآموزد، ضمن آ می در این ماجرا

 

203 :شابک خشتی. ص.36 .1397. ایران شرکت انتشارات فنی: تهران. هایده کروبی بدبیاري!.. آلن، جوی.
9789643898090 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های اجتماعی، داستان افسردگی، نتایج صبر، مهارت:کلماتکلیدي
های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن های مثبت و منفی دارد. شناخت این ویژگی هر کودکی ویژگی:معرفیکتاب

ترهاست. در داستان این کتاب، به مهارت پیشگیری از افسردگی پرداخته شده است. کودکی در مواجهه با  مهم والدین و بزرگ
شود. مخاطب در این ماجرا، ضمن شناخت  دهد و مستعد افسردگی می های ناخوشایند، صبر و تحملش را از دست می موقعیت

 رسد. قوع اتفاقات خوشایند میعلل و عوامل افسردگی، به مهارت پیشگیری از آن و امیدواری به و
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204 دبستانیپیش. کاتوزیان، سالومه. باش: خودت مراقب ايمنی با :شابک رحلی. ص.36 .1397. کاگو: تهران.
9789643403355 

 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب
 دبستانی، ایمنی، تعلیم و تربیت آموزش پیش:کلماتکلیدي
معرفیکتاب های بنیادین را با راهنمایی مربی،  ر با بازیابی ساده و جامع در تالش است تا مفاهیم و مهارتکتاب حاض:

آموزش دهد. این آموزش با وسایل در دسترس و عمومی به صورت کامالً عملی و به صورت بازی، آموزش و تمرین است. 
ن عالئم رانندگی از خیاطی و وسایل تیز و برنده و همچنی پریز، داروها، ابزار ۀاستفاده از اتو، آشنایی با وسایلی مانند، دوشاخ

 هاست. جمله این مهارت

 

واردتازه. پكارد، مری.205  خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی مقابلهباحسادت.:

 9789643897888:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های خانواده، رفتار اولیا و فرزندان حسادت، داستان:کلماتکلیدي
های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن های مثبت و منفی دارد. شناخت این ویژگی هر کودکی ویژگی:معرفیکتاب

ترهاست. در داستان این کتاب، به مهارت مقابله با حسادت پرداخته شده است. کودکی با یك رقیب مواجه  مهم والدین و بزرگ
تازه متولد شده توجه والدین را به خود جلب کرده است. مخاطب در این ماجرا، ضمن شناخت  شود. خواهر یا برادر یم

 یابد. حل ناراحتی و مشكل خویش را می شود و راه حسادت، با مهارت مدیریت خشم آشنا می

 

206 تربیتجنسیکودکان .حسین/ شریفی، محبوبه/ آرمان، سرور/ کهن، شهناز پور فرد، امیر بانكی. حدیث راه : اصفهان.
 9786006722917:شابک رقعی. ص.100 .1396. عشق

 مربی/ والدین:مخاطب
 تعلیم و تربیت، آموزش والدین، راهنمای معلم:کلماتکلیدي
شاندن و های خصوصی بدن و لزوم پو کنید؟ آیا به کودکان قسمت از چه سنی اتاق خواب کودکتان را جدا می:معرفیکتاب
؟ کتاب حاضر جلد اول از راهنمای آموزشی است که برای والدین و مربیان تهیه شده است  آموزید؟ آیا... ها را می محافظت از آن

االت مشابه با بیانی ساده و روان و کاربردی پاسخ دهد. هدف از تربیت جنسی، ضرورت ؤهای فوق و س کوشد به پرسش و می
رشد جنسی کودکان و راهنمای کاربردی تربیت جنسی، از جمله مطالبی است که در کتاب تربیت جنسی کودکان، مراحل 

 ارائه شده است.

 

207 بگويیببخشید.. مالكهی، ویلیام.  خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده مریم رضا خوبه

 9789643898717:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری، داستان کودک های اجتماعی، مهارت مهارت:کلماتکلیدي
های زندگی را  ای چندجلدی که مهارت های اجتماعی به آموزش نیاز دارد. کتاب حاضر از مجموعه کسب مهارت:معرفیکتاب

ند. موضوع این تر باش های روانی و اجتماعی آماده کند در رویارویی با مشكالت، و نابهنجاری آموزد، به کودکان کمك می می
خواهی   ای برای معذرت رسد. در این داستان، الگویی چهار مرحله نظر نمی خواهی است که کار چندان راحتی به کتاب معذرت

 تر این کار را انجام دهد. کند راحت است که به مخاطب کمك می ارائه شده
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208 احساسات. توماس، ایزابل. درباره  ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: انتهر. هایده کروبی منحسودم.:

 9786004770453:شابک خشتی.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری احساسات، حسادت، مهارت:کلماتکلیدي
ها هست و چگونه باید  دانند کدام احساسات مثبت و منفی در آن افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند، می:معرفیکتاب

رو به موضوع  کند. کتاب پیش دیریت کنند. مجموعۀ چندجلدی حاضر کودک را با احساسات خود آشنا میها را م آن
طور باید با آن کنار آمد و برای خالصی از آن چه باید کرد. این  هدهد حسادت چیست، چ پردازد و توضیح می می« حسادت»

 اند. های کودکانه ارائه شده ها و احساس ها در قالب جمله پاسخ

 

 ص.20 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. ، علی باباجانی )بازنویس(رستمی عواطف سمیه اولنقاشی.:هايخوبعادت.209

 9786003581401:شابک خشتی کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های آموزشی ادبیات کودکان، داستان کودک، مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب کند تا با هم بازی  ها را صدا می در حال کشیدن نقاشی هستند که خرگوشك آن« خارپشت»و « مموشی»:

اش را تمام  خواهد اول نقاشی رود؛ اما مموشی می کند و می شنود، نقاشی را رها می کنند. خارپشت تا صدای خرگوش را می
گوید در حال کشیدن  کند و می هی میکند تا با هم بازی کنند؛ اما مموشی عذرخوا کوچولو هم مموشی را صدا می کند. اردک

قدر خوب است که  هبیند که بسیار زیبا شده است. چ نقاشی است. حاال بازی تمام شده است و خارپشت نقاشی مموشی را می
 اول یك کار را تمام کنیم، بعد به سراغ کار دیگری برویم.

 

هايخوبعادت .210 پردرآوردي؟کوشی؟: آيکالهمموشی، : قم. عواطف رستمی، علی باباجانی )بازنویس(سمیه .
 9786003581395:شابک خشتی کوچك. ص.20 .1397. جامعۀ القرآن الكریم

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ادبیات کودکان، داستان کودک، نظم:کلماتکلیدي
شود، کاله را به  ما وقتی وارد خانه میرود تا با هم بازی کنند؛ ا دوستانش می ۀاش به خان  با کاله آبی« مموشی»:معرفیکتاب

نهایت  گذرد و در گذارند. به مموشی خیلی خوش می دارند و روی جالباسی می بار دوستانش کاله را برمی اندازد و هر زمین می
 گردد یاد گرفته است که جای کاله روی جالباسی است نه روی زمین! وقتی به خانه باز می

 

211 هايخوبعادت. جامعۀ القرآن : قم. سمیه عواطف رستمی، علی باباجانی )بازنویس( مموشیيخچالشده.شکم:
 9786003581418:شابک خشتی کوچك. ص.20 .1397. الكریم

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ادبیات کودکان، داستان کودک، تغذیه کودکان:کلماتکلیدي
های خنك  را خیلی دوست دارد؛ چون پر از بستنی و نوشیدنیموش کوچولویی است که یخچالشان « مموشی»:معرفیکتاب

رود و تمام  کند. او به سراغ یخچال می شود و عرق می کند، گرمش می مزه است. وقتی مموشی بیرون از خانه بازی می و خوش
برد و  دکتر می کند. مادر او را به درد گرفته است و گریه می حاال مموشی دل خورد و... چیزهای خنك را پشت سر هم می

 گوید نباید این همه خوراکی خنك را با هم بخورد! می



9دبستانیشمارهنامهرشددورهپیشکتاب  47  

 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

212 هايخوبعادت. باباجانی، علی )بازنویسی(. . جامعۀ القرآن الكریم: قم. سمیه عواطف رستمی لبخندبزنمموشی.:
 9786003581371:شابک خشتی کوچك. ص.20 .1397

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 یات کودکان، داستان کودک، مهربانیادب:کلماتکلیدي
خانم  دهد. مموشی به خورشید کند و مادر هم با لبخند جوابش را می با لبخند به مادرش سالم می« مموشی»:معرفیکتاب

کند. او حتی به گل،  دهد. مموشی به درخت پیر هم سالم می زند و پاسخ می کند و خورشید هم با مهربانی لبخند می سالم می
گردد،  دهند. وقتی مموشی به خانه بازمی ها با لبخند پاسخ او را می آنۀ کند و هم ، مورچه، حلزون و پروانه هم سالم میسبزه

گوید علتش این است که او هم با مهربانی با همه رفتار کرده  اند. مادر می کند که همه با او مهربان بوده برای مادرش تعریف می
 است.

 

جامعۀ : قم. رستمی، علی باباجانی )بازنویس( سمیه عواطف بازي.رهبهمسواكمموشینازنازي،می:هايخوبعادت.213
 9786003581425:شابک خشتی کوچك. ص.20 .1397. القرآن الكریم

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های آموزشی ادبیات کودکان، داستان کودک، مهارت:کلماتکلیدي
گوید اگر هر  هایش مثل او شود. مادر می خواهد دندان نمی« مموشی»خراب شده است و « یببر»های  دندان:معرفیکتاب

طور این کار را بكند.  هدهد چ ماند؛ اما مموشی بلد نیست مسواک بزند. مادر به او یاد می هایش سالم می روز مسواک بزند، دندان
شوید، بعد مسواک را روی  . او اول دهانش را با آب میمالد کند و خمیردندان را روی مسواک می مادر یك لیوان را آب می

 ها. حاال نوبت مموشی است که این کار را انجام دهد. مالد. از باال به پایین، از پایین به باال و حتی پشت دندان هایش می دندان

 

 9786229903049:شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم.ترسو:سربهپسروگلهايگلقصه. باباجانی، علی.214
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری ترس، داستان کودک، مهارت:کلماتکلیدي
به کودکان « ترسیدن»هایی دربارة  کنند. خواندن داستان احساسی است که همه گاهی آن را تجربه می« ترس»:معرفیکتاب

هایی  توان ترسو نبود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه نه میکند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگو کمك می
 تواند ترسو نباشد. کند بداند چگونه می دهد و در نهایت به مخاطب کمك می واقعی و کودکانه از ترسیدن را نشان می

 

 9786229929315:شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم.حسود:سربهپسروگلهايگلقصه. باباجانی، علی.215
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری احساسات، حسادت، مهارت:کلماتکلیدي
ها  کند چیزی کم دارد. حسادت حس بدی است که گاهی به سراغ انسان شود احساس می آدم وقتی حسود می:معرفیکتاب

حس را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه  کند این هایی دربارة افراد حسود به کودکان کمك می آید. خواندن داستان می
دهد و در نهایت به مخاطب  هایی واقعی و کودکانه از حسادت نشان می توان حسود نبود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه می

 کند، چه کارهایی باید انجام دهد تا حالش بهتر شود. کند بداند که وقتی احساس حسادت می کمك می

 

216 گلقصه. ، علیباباجانی. گلهاي و سربهپسر خجالتی: :شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم.
9786229929322 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری، داستان کودک مهارت:کلماتکلیدي
به « خجالت»رة هایی دربا کند تا کسی او را نبیند. خواندن داستان آدم خجالتی خودش را از جمع پنهان می:معرفیکتاب

توان خجالت نكشید. داستان کودکانۀ این کتاب  کند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می کودکان کمك می
تواند خجالت  کند بداند چگونه می دهد و در نهایت به مخاطب کمك می هایی واقعی و کودکانه از خجالت را نشان می نمونه

 نكشد.
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217 گلقصه. علیباباجانی، . گلهاي و سربهپسر بینخوش: :شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم.
9786229903001 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری، احساسات، داستان کودک مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب دوست دارد. خواندن  بیند و خودش را هم های دیگران را می بیند. او خوبی بین همه را خوب می آدم خوش:

توان  کند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می به کودکان کمك می« بینی خوش»هایی دربارة  داستان
دهد و در نهایت به مخاطب  بینی را نشان می هایی واقعی و کودکانه از خوش بین بود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه خوش

 بین باشد. تواند خوش ه مواردی میکند بداند در چ کمك می

 

218 گلقصه. باباجانی، علی. گلهاي و سربهپسر حالخوش: :شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم.
9786009844340 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری، داستان کودک احساسات، مهارت:کلماتکلیدي
به کودکان کمك « حالی خوش»هایی دربارة  زند. خواندن داستان های خوب می فخندد و حر حال می آدم خوش:معرفیکتاب

هایی  حال بود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه توان خوش کند این حس را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می می
های واقعی و صحیح  صداقکند بداند م دهد و در نهایت به مخاطب کمك می حالی را نشان می واقعی و کودکانه از خوش

 حال چه مواردی هستند. خوش

 

 9786009844395:شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم.عجول:سربهپسروگلهايگلقصه. باباجانی، علی.219
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری، داستان کودک، صبر مهارت:کلماتکلیدي
کند و صبور است، آرامش دارد و مهربان  اری را بدون فكر انجام دادن. کسی که عجله نمیکردن یعنی ک عجله:معرفیکتاب

کند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه  به کودکان کمك می« کردن عجله»هایی دربارة  است. خواندن داستان
دهد و در نهایت به  کردن را نشان می انه از عجلههایی واقعی و کودک توان عجول نبود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه می

 نكند و با صبوری کارها را پیش ببرد.  تواند عجله کند بداند چگونه می مخاطب کمك می

 

220 گلقصه. باباجانی، علی. گلهاي و سربهپسر عصبانی: :شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم.
9786009844388 

 یدبستان کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری کنترل خشم، داستان کودک، مهارت:کلماتکلیدي
کند. دیگران هم دوست ندارند به او نزدیك شوند.  کشد و داد و فریاد می شود، جیغ می وقتی کسی عصبانی می:معرفیکتاب

دهند چگونه کند این حس را بیشتر بشناسند و تشخیص  به کودکان کمك می« عصبانیت»هایی دربارة  خواندن داستان
دهد و در نهایت به  شدن را نشان می هایی واقعی و کودکانه از عصبانی توان عصبانی نشد. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه می

 تواند عصبانی نشود و در هنگام عصبانیت باید چه بكند. کند بداند چگونه می مخاطب کمك می

 

221 گلقصه. باباجانی، علی. گلهاي و رسبهپسر غمگین: :شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم.
9786229929339 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری غم در کودکان، داستان کودک، مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب به کودکان کمك « غمگینی»هایی دربارة  خواهد با کسی حرف بزند. خواندن داستان آدم غمگین دلش نمی:

هایی  توان غمگین نبود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه حس را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه میکند این  می
شود، چه  کند بداند که وقتی غمگین می دهد و در نهایت به مخاطب کمك می واقعی و کودکانه از غم را در کودکان نشان می

 کارهایی باید انجام دهد تا حالش بهتر شود.
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 9786009844364:شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم.کمک:سربهپسروگلهايگلقصه. جانی، علیبابا.222
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری، داستان کودک مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب هایی  نشوی. خواندن داستا ای و هم شاد می کنی بزرگ شده کنی، هم احساس می وقتی به کسی کمك می:

کردن را بیشتر درک کنند و تشخیص دهند چگونه  کند احساس حاصل از کمك ، به کودکان کمك می«کمك کردن»دربارة 
 دهد. هایی واقعی و کودکانه از این رفتار را نشان می توان به دیگران کمك کرد. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه می

 

 9786009844371:شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم.نگران:سربهپسروگلهايگلقصه. باباجانی، علی.223
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری، داستان کودک احساسات، مهارت:کلماتکلیدي
به کودکان « نگرانی»هایی دربارة  ای. خواندن داستان کنی چیزی را گم کرده شوی، احساس می وقتی نگران می:معرفیکتاب

توان نگران نبود. داستان کودکانۀ این کتاب  کند این مهارت را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می می کمك
کند بداند در هنگام نگرانی، چه  دهد و در نهایت به مخاطب کمك می هایی واقعی و کودکانه از نگرانی را نشان می نمونه

 کارهایی باید انجام دهد.

 

 9786229903094:شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم.نه:سربهپسروگلهايگلهقص. باباجانی، علی.224
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 گیری، داستان کودک های رفتاری، تصمیم مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب بندیم. خواندن کار ب هایی است که ما باید یاد بگیریم در مواقع مناسب آن را به یكی از مهارت« نه گفتن»:

« نه»توان  کند این مهارت را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می به کودکان کمك می« گفتن  نه»هایی دربارة  داستان
دهد و در نهایت به مخاطب کمك  هایی واقعی و کودکانه از این مهارت را نشان می گفت. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه

 م است بگوید نه، چه کارهایی باید انجام دهد تا حالش بهتر شود.کند بداند که وقتی الز می

 

225 ماناقصه. خلیلی، سپیده. و مانی هاي :شابک خشتی. ص.34 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.
9789640814970 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری داستان کودک، مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب ای چندجلدی با موضوع آموزش  آموزند. کتاب حاضر از مجموعه  ها می و رسم زندگی را به بچه  ها راه صهق:

 کوشد نكاتی را دربارة چگونگی حفاظت از بدن به مخاطب بیاموزد. دست حفاظت از خود برای کودکان، با چند قصه کوتاه می
ها از جمله  نشدن با غریبه ندن لباس زیر از دید دیگران و همراهشدن از این کار، پوشا نزدن به بدن دیگری و چگونگی مانع 

 شوند. ها مطرح می نكاتی هستند که در این قصه

 

 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. فرزاد ابرقویی کاشمنيکگاوبودم!.. باکورواینر، مارسال/ نایمارک، جیل.226
 9789643898359:شابک خشتی. ص.36

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری، داستان کودک های اجتماعی، مهارت مهارت:کلماتکلیدي
های زندگی را  ای چندجلدی که مهارت های اجتماعی به آموزش نیاز دارد. کتاب حاضر از مجموعه کسب مهارت:معرفیکتاب

تر باشند. موضوع این  های روانی و اجتماعی آماده کند در رویارویی با مشكالت، و نابهنجاری آموزد، به کودکان کمك می می
جا که  کند. از آن خوردن و دوری از دیگران بروز می صورت غصه نفس است که نبود آن در بعضی کودکان به کتاب اعتمادبه

د، به بودن برای خو کنند، این داستان در ایجاد حس درونی ارزش قائل ذات پنداری می کودکان با شخصیت اصلی داستان هم
 کند. ها کمك می آن
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 ص.12 .1397. جیسا: رودسر. آزاده عصری آمیزيشپش.کتابآموزشیورنگ. انجمن ملی پدیكلوزیس آمریكا.227

 9786007358443:شابک رحلی.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 آمیزی، بهداشت ها، رنگ بیماری:کلماتکلیدي
های کنترل و درمان آن در این  چیستی شپش و راه هاست. مشكالت شایع مدرسه آلودگی به شپش سر از جمله:معرفیکتاب

آمیزی  های این کتاب در واقع به صورت تصویری و انجام فعالیت است. کودک در حین رنگ اند. آموزش کتاب آموزش داده شده
ها در سر  به کنترل و وجود آن کند و نسبت ها کسب می ، اطالعات مختصر و مفیدی دربارة آن هایی با موضوع شپش نقاشی

 شود. خود حساس می

 

 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین رفتارهايسرمیزي.:هايجولیاکتاب. کوک، جولیا.228
 9786004770620:شابک خشتی. ص.36

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ریهای رفتا آداب معاشرت، مهارت:کلماتکلیدي
ای چندجلدی، به  های رفتاری از نكاتی هستند که کودکان باید بیاموزند. این کتاب از مجموعه آداب و مهارت:معرفیکتاب

کردن،  پردازد. نویسنده از زبان میز غذاخوری، آداب غذاخوردن و آدابی اجتماعی مثل مالحظه می« رفتارهای سرمیزی»آموزش 
 اند. های کتاب به صورت بایدها و نبایدهای رفتاری آمده دهد. گفته یح میداشتن را توض مهربان بودن و توجه

 

229 هايجولیاکتاب. کوک، جولیا. . شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین قانونبرايمننیست.:
 9786004770354:شابک خشتی. ص.36 .1397

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری، داستان انین، مهارتقو:کلماتکلیدي
است سخت و پردردسر باشد. الزم است به کودکان بیاموزیم  گاهی ترغیب کودکان به پیروی از قوانین ممكن:معرفیکتاب

آموزد هدف از قوانین چیست و هر جمعی و محلی  ای چندجلدی، به کودک می قوانین را رعایت کنند. این کتاب از مجموعه
ها دردسرساز خواهد  شود نبود آن اما متوجه می ؛را دارد. داستان دربارة پسری است که قوانین را قبول ندارد قوانینی خودش

 اند. شده و نكاتی آموخته  ترها مطرح شده بود. در انتهای کتاب نیز سخنی با بزرگ

 

 .1397. پنجره: تهران. زدانیعذرا جو کردنرادوستدارم.منبازي:هايخرگوشکوچولوکتاب. مورونی، تریس.230
 9789642223749:شابک خشتی کوچك. ص.16

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 ، داستان کودک بازی و سرگرمی:کلماتکلیدي
های  کند. روش اندیشی او را نیز تقویت می کند که مثبت بازی کردن محیطی مفرح و امن برای کودک فراهم می:معرفیکتاب

شود. در این جلد، قهرمان داستان از  های حاضر به مخاطب آموخته می عی است که در مجموعه کتاباندیشی موضو مثبت
شدن و  های عجیب و غریب، یا قایم کند؛ مواردی مثل پوشیدن لباس دهد تعریف می اتفاقات خوبی که در بازی و با بازی رخ می

 شوند. اندیشی معرفی می های سادة چگونگی مثبت این ترتیب مثال شدن در بازی. به پیدا

 

 .1397. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی امرادوستدارم.منخانواده:هايخرگوشکوچولوکتاب. مورونی، تریس.231
 9789642223800:شابک خشتی کوچك. ص.16

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 خانواده، داستان کودک:کلماتکلیدي
بینند. این  شوند و همدلی می اند، تشویق می کنند با هم راحت ه اعضای آن احساس میخانواده جایی است ک:معرفیکتاب

آموزد. در این  ها را به مخاطب می اندیشی، بودن در کنار خانواده و لذتِ داشتنِ آن های آموزش مثبت کتاب از مجموعه کتاب
گویند  واردی مثل لحظاتی که مامان و بابا به او میکند؛ م اش دارد تعریف می جلد، قهرمان داستان از اوقاتی که با خانواده

 کنند. دهند و حتی وقتی بغلش می است، احساس اعتماد به او می کارش اشتباه بوده
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 .1397. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی منخوابیدنرادوستدارم.:هايخرگوشکوچولوکتاب. مورونی، تریس.232
 9789642223763:شابک خشتی کوچك. ص.16

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های رفتاری داستان کودک، خواب، مهارت:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اندیشی موضوعی است که در مجموعه  تر خواهد کرد. چگونگی مثبت تر و موفق اندیشی انسان را سالم مثبت:

کند تا  می فاقات خوب هنگام خواب صحبتشود. در این جلد، قهرمان داستان از ات های حاضر به مخاطب آموخته می کتاب
خواب را برای کودک مخاطب دلپذیرتر جلوه دهد؛ مواری مثل پوشیدن لباس مخصوص خواب، قصه خواندن پدر هنگام خواب 

 کند. این ترتیب، مخاطب نسبت به خواب و رختخواب احساس خوبی پیدا می زدن از کارهای روزانه. به و حرف

 

 ص.16 .1397. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی منخودمرادوستدارم.:هايخرگوشکوچولوکتاب. مورونی، تریس.233

 9789642223794:شابک خشتی کوچك.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 نفس داستان کودک، اعتمادبه:کلماتکلیدي
کتاب معرفی اندیشی و  های مثبت وشدوستی به کودک مشكل است، اما این حس یكی از ر آموختن مفهوم خویشتن:

هایی از  شود. در این جلد، قهرمان داستان دربارة ویژگی های حاضر به مخاطب آموخته می موضوعی است که در مجموعه کتاب
خوب   هایش و دوست کند؛ مواردی مثل انگشتانش، لپ دهد، صحبت می ها را دوست دارد و حس بهتری به او می خود که آن

 کنند. داشتن خود را در او تقویت می ها حس دوست شمارد و این ش را نیز برمیهای بودنش. بعضی قابلت

 

234 هايخرگوشکوچولوکتاب. مورونی، تریس. دوستدارم.بزرگوبابامنمامان: : تهران. عذرا جوزدانی بزرگمرا
 9789642223787:شابک خشتی کوچك. ص.16 .1397. پنجره

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 های خانواده داستان کودک، داستان:اتکلیديکلم

معرفیکتاب های آموزش  بخش است. این کتاب از مجموعه کتاب تجربۀ داشتن پدربزرگ و مادربزرگ برای کودکان لذت:
 آموزد. در این جلد، قهرمان داستان از ها را به مخاطب می داشتن پدربزرگ و مادربزرگ و همراهی با آن اندیشی، دوست مثبت

های خودش،  کردن پدربزرگ از کودکی کند؛ مواردی مثل تعریف لحظات خوبی که با پدربزرگ و مادربزرگش دارد تعریف می
 کردن با یكدیگر، یادگرفتن بافتنی و پختن کلوچه. باغبانی

 

235 هايخرگوشکوچولوکتاب. مورونی، تریس. دوستدارم.: را رفتن مدرسه . جرهپن: تهران. عذرا جوزدانی من
 9789642223770:شابک خشتی کوچك. ص.16 .1397

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 داستان کودک، الگوی مثبت، روابط اجتماعی:کلماتکلیدي
معرفیکتاب اندیشی موضوعی است که در مجموعه  تر خواهد کرد. چگونگی مثبت تر و موفق اندیشی انسان را سالم مثبت:

چه در مدرسه وجود دارد و به کودک احساس  شود. در این جلد، قهرمان داستان از آن وخته میهای حاضر به مخاطب آم کتاب
ها، یا وجود تعداد زیادی کودک  های خود بچه ها و داستان کند؛ مواری مثل کالسی پر از نقاشی دهد صحبت می خوشی می

 را دوست بدارد. شود مدرسه را تجربه کند و آن این ترتیب، مخاطب تشویق می سن خود. به هم

 

236 ماجراهايشوتک. یزدانی، معصومه. بر: االن دارممیاالن...  ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.

 9786004770514:شابک خشتی.
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 انضباط، داستان کودک:کلماتکلیدي
ها را در کودک ایجاد و تقویت  توان آن ی است که از طریق داستان میهای رفتار رعایت انضباط یكی از مهارت:معرفیکتاب

است. قهرمان  گرفته ، موضوع رعایت انضباط و داشتن نظم مورد توجه قرار«شوتك»های  کتاب  کرد. در این کتاب از مجموعه
  اندازد. نظمی در نهایت او را به دردسر می نظمی است و این بی داستان فرد بی



9دبستانیشمارهنامهرشددورهپیشکتاب  52  

 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

اجازه!:هاياجتماعیواخالقیدرکودکانهايپرورشمهارتمجموعهکتاب. ب، کریستین/ فلورا، کاساندراشوا.237
 .1396. مهرسا: تهران. لیال کاشانی وحید هاورفتارهايپسنديدهدرمدرسه.ممکنهبهمنکمککنید؟پرورشمهارت

 9786009816675:شابک رقعی. ص.120
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 های اجتماعی مهارت:کلماتکلیدي
هوش هیجانی، اجتماعی و اخالقی، حتی بیشتر از هوش تحصیلی، در موفقیت آیندة کودکان مؤثر است. کتاب :معرفیکتاب

 12پردازد. این کتاب دورن خود  ورزی یا قاطعیت می تأای چند جلدی است که به مهارت جر حاضر جلد ششم از مجموعه
ها را از کتاب اصلی جدا کند و جداگانه به کتاب تبدیلشان کند. هر کتابچه یكی از  تواند صفحات آن کودک میکتابچه دارد که 

کمك خواستن، در صف حرکت کردن، راه رفتن در مدرسه، گروهی : رفتارهای پسندیده در مدرسه را آموزش می دهد، مثل
 کار کردن و تكلیف خانه.

 

اي:هاياجتماعیواخالقیدرکودکانهايپرورشمهارتمجموعهکتاب. ساندرا اسشواب، کریستین/ فلورا، کا.238
حاالمی . لیال کاشانی وحید هايحفظآرامشومديريتاحساسات.توانمچهکارهايیبکنم؟پرورشمهارتواي!

 9786009816651:شابک الهام اشراقی اشلقی:تصويرگر رقعی. ص.120 .1396. مهرسا/ مهر و ماه نو: تهران
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 های رفتاری، احساسات مهارت، مهارت:کلماتکلیدي
شوند که بتوانند در شرایط مختلف احساسات خود را کنترل کنند  هایی آشنا می در این کتاب کودکان با مهارت:معرفیکتاب
کنند و  بانی هستم، وقتی باید صبر کنم، وقتی دیگران مرا مسخره میوقتی عص: تری داشته باشند. شرایطی مثل و رفتار درست

ها را  های هر قسمت را از بخش باالیی آن ببرد و خودش به کمك منگنه یا چسب آن تواند برگه وقتی امتحان دارم. کودک می
 آمیزی کرد. توان رنگ تصاویر کتاب را نیز می متصل کند.

 

239 :هاياجتماعیواخالقیدرکودکانهايپرورشمهارتمجموعهکتاب. ساندرا اسشواب، کریستین/ فلورا، کا.
 .1396. مهرسا/ مهر و ماه نو: تهران. لیال کاشانی وحید ها!بیاينباهمبازيکنیم!پرورشمهارتهمکاريباديگران.بچه
 9786009816637:شابک الهام اسالمی اشلقی:تصويرگر بیاضی. ص.120

 دبستانی پیش کودک:مخاطب
 آمیزی های ارتباطی، رنگ های اجتماعی، مهارت مهارت:کلماتکلیدي
آموزد. صحبت کردن با اطرافیان ضمن  کتاب حاضر تعامل، همكاری و بازی کردن با دیگران را به کودکان می:معرفیکتاب

ناسب و آداب غذا خوردن از جمله گزاری و عذرخواهی، رعایت حریم شخصی، به کار بردن کلمات م رعایت احترام، سپاس
تواند  ای مجزا طراحی شده است که مخاطب می مطالبی است که بررسی شده است.در این کتاب، هر بخش به شكل کتابچه

 آمیزی کند. تواند رنگ ای جدید درست کند. تصاویر آن را نیز می ها را ببرد و هر بخش را به هم بچسباند تا کتابچه آن

 

240 کتاب. ریستین/ فلورا، کاساندراشواب، ک. مهارتمجموعه پرورش کودکانهاي در اخالقی و اجتماعی :هاي
لیال  بفرمايید!مناالنبهشاحتیاجندارم!پرورشمهارتوانگیزهبرايرعايتآدابمعاشرتدرخانهومدرسه.

 9786009816668:شابک رقعی. ص.128 .1396. مهرسا: تهران. کاشانی وحید
 دبستانی/ والدین کودک پیش:طبمخا

 های اجتماعی، آداب معاشرت مهارت:کلماتکلیدي
هوش هیجانی، اجتماعی و اخالقی، حتی بیشتر از هوش تحصیلی، در موفقیت آیندة کودکان مؤثر است. کتاب :معرفیکتاب

کتابچه  12این کتاب دورن خود ای چند جلدی است و به رعایت آداب معاشرت اختصاص دارد.  حاضر جلد پنجم از مجموعه
ها را از کتاب اصلی جدا کند و جداگانه به کتاب تبدیلشان کند. هر کتابچه یكی از آداب  تواند صفحات آن دارد که کودک می

های  منصفانه، مشارکت در بازی، رعایت نوبت در بازی ۀرابط: دوستی و معاشرت در خانه و مدرسه را آموزش می دهد، مثل
 و کارگروهی. جمعی دسته



9دبستانیشمارهنامهرشددورهپیشکتاب  53  

 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 

چرا:هاياجتماعیواخالقیدرکودکانهايپرورشمهارتمجموعهکتاب. شواب، کریستین/ فلورا، کاساندرا اس.241
. مهرسا/ مهر و ماه نو: تهران. لیال کاشانی وحید دوستمحالشخوبنیست؟پرورشمهارتشناختوبیاناحساسات.

 9786009816644:شابک المی اشلقیالهام اس:تصويرگر رقعی. ص.120 .1396
 دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیش:مخاطب

 های اجتماعی های رفتاری، احساسات، مهارت مهارت:کلماتکلیدي
کند که در شرایط متفاوت چه احساساتی داشته باشند و احساسات دیگران را  این کتاب به کودکان کمك می:معرفیکتاب

مثل وقتی عصبانی هستم، وقتی دوستم ناراحت است، وقتی حالم خوب نیست، بغل کردن و من  بهتر درک کنند. شرایطی
ای جداگانه تبدیل  توانند صفحات هر بخش را از قسمت باالیی ببرند و آن را به کتابچه احساسات متفاوتی دارم. کودکان می

 آمیزی هستند. کنند. تصاویر کتاب قابل رنگ

 

مدرسه:هاياجتماعیواخالقیدرکودکانهايپرورشمهارتمجموعهکتاب. ورا، کاساندراشواب، کریستین/ فل.242
. لیال کاشانی وحید پرورشمهارتوانگیزهبراياحترامبهقوانینمدرسهوجامعه.:هاکلیبرنامهدارهبرايمابچه

 9786009816682:شابک رقعی. ص.120 .1396. مهرسا: تهران
 دبستانی/ مربی شکودک پی:مخاطب

 قوانین:کلماتکلیدي
هوش هیجانی، اجتماعی و اخالقی، حتی بیشتر از هوش تحصیلی، در موفقیت آیندة کودکان مؤثر است. کتاب :معرفیکتاب

کتابچه دارد  12پردازد. این کتاب دورن خود  ای چند جلدی است که به مهارت پرورش صلح می حاضر جلد هفتم از مجموعه
ها را از کتاب اصلی جدا کند و جداگانه به کتاب تبدیلشان کند. هر کتابچه یكی از قوانین  تواند صفحات آن می که کودک

بینی نشده و چگونگی رفتار در کتابخانه را آموزش  مدرسه و جامعه، مثل رفتن به اردو، واکنش درست هنگام اتفاق پیش
 دهد. می

 

:شابک خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آبادی طنسارا و همینهکههست.. گسمن، جولی.243
9786004770392 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 کنترل خشم، داستان کودک:کلماتکلیدي
آموزند. کتاب حاضر داستانی است کودکانه که به  ها در محتوای خود مفاهیم رفتاری را به مخاطب می داستان:معرفیکتاب

شود و  رسد عصبی می هایش نمی کند. شخصیت اصلی داستان کودکی است که وقتی به خواسته خشم توجه می موضوع
کنند تا او را آرام کنند. این ماجرا  دهد. در نهایت، معلم مدرسه و اولیایش راهی پیدا می رفتارهای غیراخالقی از خود نشان می

 فتار کند.آموزد چگونه صحیح ر به طور غیر مستقیم به کودک می

 نقاش  

 

244 پاكکن. ادبیات نۀخا. نقاشیبکش، تصويرگر خشتی. ص.14 .1397. خانه ادبیات: تهران. :شابک حدیثه قربان:
9789645454973 

 دبستانی کودک پیش:مخاطب
 نقاشی، حیوانات:کلماتکلیدي
برد صورت حیوانات را با ماژیك  نند تخته وایتای طراحی شده است که کودکان بتوانند ما این کتاب به شیوه:معرفیکتاب

 نقاشی کنند و دوباره آن را پاک کنند. کتاب هیچ متنی ندارد و تمام صفحات فقط دارای تصویر هستند.
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245 هايانگشتینقاشی. وات، فیونا. رنگ:  خشتی. ص.64 .1397. زعفران: تهران. الهام فیاضی هايانگشتی.باغو

 9786008617440:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 نقاشی، رنگ:کلماتکلیدي
هایی است که کودکان به آن عالقه دارند. کتاب حاضر این امكان را برای کودک  کردن از جمله سرگرمی نقاشی:معرفیکتاب

در این جلد،  های موضوعی و پیشنهادی کتاب را کامل کند. فراهم کرده است که بتواند با رنگ و با انگشتانش نقاشی
ده از اها آورده شده است. با این کتاب یك بسته رنگ انگشتی نیز همراه است تا کودک با استف هایی با موضوع باغ و گل نقاشی

 های کتاب را کامل کند. آن، نقاشی

 

 خشتی. ص.64 .1397. زعفران: تهران. الهام فیاضی هايانگشتی.حیواناتورنگ:هايانگشتینقاشی. وات، فیونا.246

 9786008617495:شابک
 دبستانی کودک پیش:مخاطب

 نقاشی، رنگ:کلماتکلیدي
هایی است که کودکان به آن عالقه دارند. کتاب حاضر این امكان را برای کودک  کردن از جمله سرگرمی نقاشی:معرفیکتاب

در این جلد،  پیشنهادی کتاب را کامل کند.های موضوعی و  فراهم کرده است که بتواند با رنگ و با انگشتانش نقاشی
هایی با موضوع حیوانات آورده شده است. با این کتاب یك بسته رنگ انگشتی نیز همراه است تا کودک با استفاده از آن  نقاشی
 های کتاب را کامل کند. نقاشی
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 نمایۀ عنوان
 88 آدمکوچولويجديد 

 اپندردورهها:آموزشوپرورشژهاوانديشهآموزشقلب

 51 دبستانوابتدايیپیش

 186 آموزشوپرورشدردورهپیشازدبستان 

 89 کند!بازيمیآنتونشعبده 

 90 هاآنتونوبرگ 

 210 آيکالهمموشی،پردرآوردي؟کوشی؟ 

 133 ابرباسواد 

 هاواجازه!ممکنهبهمنکمککنید؟پرورشمهارت

 237 رفتارهايپسنديدهدرمدرسه

 134 خانادب 

 ارتقايپیشرفتتحصیلیپسران)راهنمايوالدينو

 52 معلمان(

 59 اردكکوچولو 

 200 ترسی؟ازدکترمی 

 123 اسکارومو 

 135 اگرآبنبود 

 91 اگرتونبودي 

 !1 اگهگفتی 

 236 دارممیاالن...االنبر 

 161 کاردالفیدايناسورمی 

 162 هافضايیآدمالفیدرمدرسه 

 163 اندريايیالفیودزد 

 164 وحشالفیوسوپرمارکتباغ 

 165 الفیوشکاراژدها 

 209 اولنقاشی 

 !159 اولینباريکهديدمت،کانگورويآبی 

 201 هادبستانیهايتوبرايپیشاولینتجربه 

 توانمچهکارهايیبکنم؟پرورشايواي!حاالمی

 238 هايحفظآرامشومديريتاحساساتمهارت

 92 خرايستگاهآ 

 202 اينکارراخوببلدم:شناختنقاطضعفوقوت 

 77 اينمالکیه؟من،تو 

 204 باايمنیمراقبخودتباش 

 93 باعشق،ازطرفمامان 

 60 بازيدرباغچه 

 61 وحشبازيدرباغ 

 62 بازيدرمزرعه 

 99 هابازي 

 تا4هايآموزشیبرايپرورشحواسپنجگانه،ويژهبازي

 2 سال6

 يآموزشیبرايپرورشدقت،توجهوتمرکزويژههابازي

 3 سال4-6

 4 هايفکريبرايکودکانپیشازدبستانبازي 

 245 هايانگشتیباغورنگ 

 35 باندهواپیماوپرواز 

 136 ببعیپشمکی 

 137 نیببعیببعیونی 

 138 بچهآخري 

 79 خرسدرختی)کوآال(بچه 

 80 خرسبچه 

 81 خرگوشبچه 

 82 زرافهبچه 

 83 گربهچهب 

 ها!بیاينباهمبازيکنیم!پرورشمهارتهمکاريبابچه

 239 ديگران

 !203 بدبیاري 

 106 خواهم!برادرنمی 

 !129 برگردبهتختخوابت،اد 

 بفرمايید!مناالنبهشاحتیاجندارم!پرورشمهارتو

 240 انگیزهبرايرعايتآدابمعاشرتدرخانهومدرسه

 6 بگردوپیداکن 

 46 وزروتريلیوکاربولد 

 139 بويباد 

 65 بیابههمکمککنیم 

 53 بیستاصلمهمدرموفقیتمعاوناجرايیدبیرستان 

 انديشیبهکودکاننگرشمثبترابیاموزيد:پرورشمثبت

 63 دبستانوکالساولپیش
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 187 پرورشهوشاخالقیکودکانونوجوانان 

 22 پلنگهآيپلنگهچهپیرهنتقشنگه 

 140 کاغذيپیشی 

 96 پیشیملوس 

 141 کالغبازيبچهتاب 

 205 وارد:مقابلهباحسادتتازه 

 36 داريتراکتورومزرعه 

 206 تربیتجنسیکودکان 

 214 ترسو 

 ...125 تقتقتق 

 112 تنبلتنبلنیست 

 78 توکوچولوهستی،نیستی 

 84 سگتوله 

 98 توياينکتابچهخبراست؟ 

 7 هايمارپیچجاده 

 85 وئنپنگجوجه 

 113 تیغیودرختسیبجوجه 

 166 گندويالفیهايبوجوراب 

 چرادوستمحالشخوبنیست؟پرورشمهارتشناختو

 241 بیاناحساسات

 154 چشمآهو 

 45 چشماتوآرومببند 

 چهارفصلسرگرمیبرايتحركوتندرستی:مجموعه

دبستانی،هايجسمانیبرايکودکاننوپاوپیشفعالیت

 8 ايبهارهسرگرمی

 چهارفصلسرگرمیبرايتحركوتندرستی:مجموعه

دبستانی،هايجسمانیبرايکودکاننوپاوپیشفعالیت

 9 هايپايیزسرگرمی

 چهارفصلسرگرمیبرايتحركوتندرستی:مجموعه

دبستانی،هايجسمانیبرايکودکاننوپاوپیشفعالیت

 10 هايتابستانسرگرمی

 رايتحركوتندرستی:مجموعهچهارفصلسرگرمیب

دبستانی،هايجسمانیبرايکودکاننوپاوپیشفعالیت

 11 هايزمستانسرگرمی

 !12 چیفرقکرده؟ 

 !199 حاال 

 215 حسود 

 23 1پايمنحیواناتکله 

 24 2پايمنحیواناتکله 

 246 هايانگشتیحیواناتورنگ 

 216 خجالتی 

 104 خرسمهربان 

 97 خرسیزبل 

 126 عروسکشخرگوشکو 

 130 بردهاپوکوچولو؟خوابتنمی 

 207 خوبهبگويیببخشید 

 37 خودروياماشینِسواري 

 105 پشتخوراكزرافهباساالدالك 

 64 هاخوردنی 

 217 بینخوش 

 218 حالخوش 

 142 درختتوت 

 127 خانموجیرجیريدردونه 

 !128 دنیاپرازمورچهشده 

 143 دوربینکوچولو 

 66 شدوستخوبیبا 

 94 دوست 

 100 دوستان 

 188 راهکارهايافزايشحافظهفعال 

 189 راهکارهايرشداخالقیکودکان 

 5هايکودکانهاوفعالیتراهنمايعملیمربیاندربرنامه

 190 سال6تا

 58 راهنمايعملینگارشطرحدرس 

 228 رفتارهايسرمیزي 

 26 رفتمبهباغانار 

 27 رفتمبهباغانجیر 

 28 اغانگوررفتمبهب 

 29 رفتمبهباغپرتقال 

 30 رفتمبهباغپسته 

 31 رفتمبهباغزردآلو 

 32 رفتمبهباغشاتوت 

 33 رفتمبهباغگردو 
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 34 رفتمبهباغنارگیل 

 73 سواريخطربراياسکیتودوچرخهآمدهايبیورفت 

 74 خطربرايسفرودرماشینآمدهايبیورفت 

 75 عابرانپیادهخطربرايآمدهايبیورفت 

 76 خطربرايعبورازخیابانآمدهايبیورفت 

 101 رنگصورتی 

 124 روزبدخرسکوچولو 

 179 سال4تا3گروهسنی3و2و1:1رياضی 

 180 سال4تا3گروهسنی3و2و2:1رياضی 

 38 ريلوقطار،مسافروبار 

 20 دبستانیآموزيپیشزبان 

 21 آموزيزبان 

 114 رازدزرافهوگردن 

 144 سبزهخانم 

 108 سفربااتوبوسمدرسه 

 109 سفرباقطارحیوانات 

 110 سفرباهواپیمايحیوانات 

 39 سفینهوفضانوردي 

 145 سنجاقک 

 سنجشعملکرد:راهنمايعملیسنجشمیزاندانايیو

 54 توانايیفراگیران

 121 سنگقرمزکوچولو 

 131 شببخیرامیلی 

 211 شکممموشیيخچالشده 

 122 شمايکدماغزردنديديد؟ 

 44 شمعوگلوپروانهباباآمدبهخانه 

 115 طاووسوپرهايزيبا 

 سال)جلد5تا3هايکارمربیبرايکارباکودکانطرح

 191 پنجم(

 192 (4سال)جلد5تا3هايکارمربیبرايکارباکودکانطرح 

 219 عجول 

 220 عصبانی 

 70 علومانسان 

 71 علومفیزيکی 

 72 لومگیاهانوجانورانع 

 !111 عینکجادويی 

 107 زنم!عینکنمی 

 146 غاغالیبزغاله 

 221 غمگین 

 56 فرزندپروريبدونشرط 

 147 فسقلیوکیکگنده 

 168 هافسقلی 

 13 فلشکارتبازيفکريحافظه 

 95 فندق 

 148 قاشقچايخوري 

 229 قانونبرايمننیست 

 193 قصهبازيگوش 

 225 هايمانیوماناقصه 

 69 قندكبچهايرانايرانمهددلیران 

 153 قورباغهبداخالق 

 !226 کاشمنيکگاوبودم 

 40 کامیونوتريلیوبار 

 227 آمیزيشپشکتابآموزشیورنگ 

 14 هايمناسبداخلوخارجازخانهکتاببزرگبازي:بازي 

 55 سال5-12کتابجامعسالمتکودك 

 181 سال5تا4کتابرياضیردهسنی 

 182 سال5تا4کتابعلومردهسنی 

 183 دبستانیپیش-هايزندگیکتابکارمهارت 

 کتابکاروراهنمايآموزشمحیطزيست)ويژهمربیان

 194 دبستانی(پیش

 68 کتابمهم 

 86 کرهاسب 

 41 کشتیوقايقِسواري 

 116 کمکبهروباهودوستانش 

 222 کمک 

 158 بینند؟گاوهاخوابچیمی 

 149 ديوانهگرگ 

 155 شدهگورخرگم 

 117 هايشگوزنومهمان 

 87 گوساله 

 150 هافیلیگوش 

 102 هالباس 
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 212 لبخندبزنمموشی 

 151 لکلک 

 184 کنیمماخوبفکرمی 

 !160 ماااا 

 103 ماجراها 

 17 هاياقیانوسیمارپیچ 

 18 هايحشراتمارپیچ 

 15 1مازبازي 

 16 2مازبازي 

 42 نشانیهايآتشماشین 

 !167 مامانديويدهمیشهمیگويد:نه،ديويد 

 156 ماهکوسیاهک 

 195 مبانیآموزشمحیطزيستومشارکتخانواده 

 شدهبرايبهپويیهايیتجربهمدارسشاد:چارچوب

-آموزاندرمدارسحوزةآسیايادگیريوزندگیدانش

 57 پاسیفیک

 رتوهاکلیبرنامهداره:پرورشمهامدرسهبرايمابچه

 242 انگیزهبراياحترامبهقوانینمدرسهوجامعه

 ريزيکاربردي)ويژهمربیانمديريتگامبهگاموبرنامه

 196 دبستانی(پیش

 43 مسافرتبهزيردريا 

 25 مسواك 

 213 بازيرهبهمسواكمموشینازنازي،می 

 !169 منآمادهنیستم 

 230 کردنرادوستدارممنبازي 

 170 !منبامزهنیستم 

 208 منحسودم 

 231 امرادوستدارممنخانواده 

 171 آيد!منخوابمنمی 

 232 منخوابیدنرادوستدارم 

 233 منخودمرادوستدارم 

 172 خوانم!منکتابنمی 

 234 بزرگمرادوستدارمبزرگوبابامنمامان 

 235 منمدرسهرفتنرادوستدارم 

 173 ترسم!مننمی 

 197 راهنمايمعلم(هايتفکر)مهارت 

 185 هايزندگیبرايکودکانمهارت 

 174 ماجرامهمانیپر 

 67 مواظبخودتباش 

 118 مورچههاوباران 

 119 موشیودوستجديد 

 152 مويکجکی 

 120 میمونیوجوجهکوچک 

 244 نقاشیبکش،پاكکن 

 223 نگران 

 175 ايهايقلمبهنگرانی 

 224 نه 

 47 هبمونهوَگیامشبتوخونهدوستندار 

 48 وَگیتنهاباخودشتوروزتولدش 

 49 وَگیرفتهمهمونیاردويتابستونی 

 50 زدهوَگیفوتبالبلدهتويبازيگُل 

 19 هايکودکانورجهوورجه:شرحبازي 

 !132 وقتخوابه،بابا 

 198 رويموقتیبهخانهدوستمانمی 

 243 همینهکههست 

 176 زنقلههندونهقل 

 177 بیدارنکنیم!هیس!ببررا 

 178 موشپستچیيکروزباآقا 

 157 خالیيوزيوخال 

 1015 بازينمايشی:سرگرمیوآموزشبابازيوايفاينقش
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 نمایۀ پدیدآورندگان
 206 آرمان،سرور 

 58 آقازاده،محرم 

 173، 172، 171، 169 آلن،جاناتان 

 203 آلن،جوي 

 19 آهنگر،راحله 

 52 ابراهیمیقوام،صغرا 

 68 ابراهیمیلويه،نسرين 

 72، 71، 70 ابراهیمی،عصمت 

 226 ابرقويی،فرزاد 

 91 ابطحی،فاطمه 

 57 نوري،مهنازابوالکاشف 

 3، 2 اخوان،مهناز 

 4 اخوت،عطیه 

 55 ادروارد،ال.شور 

 201 اسمی،نیکال 

 59 افتخاري،حمیدرضا 

 51 منش،حسینافشین 

 187 اکبريسبزواري،زهره 

 170 الن،جاناتان 

 171، 170، 169 زاده،نیلوفرامن ،

172 ،173 

 188 امیرآتشانی،زهرا 

 227 انجمنملیپديکلوزيسآمريکا 

 124 اورام،هیاوين 

 51 ايلبگیطاهر،شیده 

 211، 210، 209، 25 باباجانی،علی ،

212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،

218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،

224 

 226 باکورواينر،مارسال 

 4 بالتراس،سوزان 

 206 حسینپورفرد،امیربانکی 

 95، 94 بتو،اريک 

 93 برادلی،جینت 

 129 براون،سباستین 

 68 براون،مارگاراتوايز 

 166 برايت،پل 

 98 برن،ريچارد 

 54 بروکهارت،سوزان 

 83، 82، 81، 80، 79 بومون،امیلی ،

84 ،85 ،86 ،87 

 63 بوير،واندا 

 83، 82، 81 ،80، 79 نو،ناتالیبیلی ،

84 ،85 ،86 ،87 

 177، 123 نژاد،مهرنوشپارسا 

 97، 96 پترلیک،آندرئا 

 176 پرالین،گیپارا 

 205 پکارد،مري 

 59 تامسون،لورن 

 123 تکنتراپ،بريتا 

 177 تکنتروپ،بريتا 

 197 تلخابی،محمود 

 208 توماس،ايزابل 

 135، 134، 133، 127 جعفري،الله ،

136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،

142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،

148 ،149 ،150 ،151 ،152 

 197 جفريز،مايک 

 200 جنسن،پاتريشیا 

 160 جهانی،سمانه 

 57 جوکیم،گوانگ 

 232، 231، 230 جوزدانی،عذرا ،

233 ،234 ،235 

 88 چايلد،لورن 

 159 چیچسترکالرك،اما 

 176، 158، 95، 94 فر،مرجانحجازي 

 125 حدادي،هدي 

 183 پور،ثناحسین 

 186 علیحسینی،سید 

 98 حضرتی،آناهیتا 

 190 خالقی،آزاده 

 244 خانهادبیات 

 189 خانیابیانه،مژگان 

 196 خدري،عصمت 

 225 خلیلی،سپیده 

 82، 81، 80، 79 خويینی،راضیه ،

83 ،84 ،85 ،86 ،87 

 20 دادرس،محمد 

 105 دالوند،رضا 

 20 دستجرديکاظمی،مهدي 

 ،92 متدالپنا 

 197 دلگشايی،يلدا 

 178 دوبو،ماريان 

 198 دورينگتورويل،آماندا 

 91 ديلن،باب 

 7 رادکی،بکی 

 128، 126 راستی،مجید 

 21 راستین،اکرم 

 63 رامسون،بارب 

 24، 23 زاده،شهرامرجب 

 193 رحمانی،الهام 

 193 رحمانی،مريم 

 163، 162، 161، 159 رزاقی،مريم ،

164 ،165 ،166 

 63 ،طاهرهرستگار 

 55 رستمی،پرستو 

 207 زاده،مريمرضا 

 193 رمضانی،حبیبه 

 153 رنجبر،شیدا 

 5 روياکرز،پائول 

 186 زارعی،فاطمه 

 175 زوپاردي،سم 

 4 سامی،عباس 

 193 رضاسبقتی،علی 
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 67، 66، 65 سلحشور،ماندانا 

 56 سنايی،کامیار 

 64 منصوري،هانیاسیاه 

 155، 154 اصغرسیدآبادي،علی، 

156 ،157 

 192 سیدشريفی،منصوره 

 45 شامانی،طیبه 

 193 شريعتی،سحر 

 206 شريفی،محبوبه 

 195، 194 شريفیانثانی،مريم 

 28، 27، 26 نژاد،افسانهشعبان ،

29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،121 

 167 شنان،ديويد 

 68 شهرتاش،فرزانه 

 239، 238، 237 شواب،کريستین ،

240 ،241 ،242 

 111 تاشوارتس،بري 

 69 شیدا،سوده 

 17، 12، 7، 6، 1 صادقیان،فاطمه ،

18 

 199 صالحی،آتوسا 

 192 صبوري،سمیرا 

 191 صفاايسینی،شايا 

 185 صفاري،آزاده 

 185 صفاري،بهاره 

 101، 100، 99 صمدي،مهديه ،

102 ،103 

 195، 194 صنايعگلدوز،ساناز 

 122 طاقديس،سوسن 

 124 ماسوله،طاهرهطالع 

 109، 108، 97، 96 نبطاهري،زي ،

110 

 3، 2 عابديدرچه،منیره 

 182، 181 عالمیان،وحید 

 69 نیک،فاطمهعامل 

 229، 228 زاده،هايدهعبدالحسین 

 167 عبدي،فرشته 

 78، 77 عجايبی،نگار 

 227 عصري،آزاده 

 92 پور،پروينعلی 

 210، 209 رستمی،سمیهعواطف ،

211 ،212 ،213 

 185 غالمی،صديقه 

 ،201 حسینفتاحی 

 179، 72، 71، 70 اهلل،بتولفتح ،

180 ،191 ،192 

 11، 10، 9، 8 فدايحسین،فاطمه 

 10، 9، 8، 5 حسین،حسینفدايی ،

11 

 93 فرزين،شادي 

 242، 240، 237 فلورا،کاساندرا 

 239، 238 فلورا،کاساندرااس ،

241 

 246، 245 فیاضی،الهام 

 131 فیريدمن،کلر 

 17 فیلیپس،ديو 

 191، 180، 179 زاده،فاطمهقاسم 

 62، 61، 60 قديري،سمیه 

 168 قسیمی،تريفه 

 186 قلتاش،عباس 

 108 کابرال،ژنانه 

 204 کاتوزيان،سالومه 

 238، 237 کاشانیوحید،لیال ،

239 ،240 ،241 ،242 

 69 کاظمی،حمیدرضا 

 11، 10، 9، 8 کافنر،تريش 

 78، 77 کانگ،آنا 

 202، 200، 198 کروبی،هايده ،

203 ،205 ،208 

 76، 75، 74، 73 کريمی،فرزانه 

 39، 38، 37، 36، 35 کشاورز،ناصر ،

40 ،41 ،42 ،43 ،46 ،47 ،48 ،49 ،

50 

 182، 181 کلهر،لیال 

 124 کلهر،مژگان 

 90، 89 که،اولهکنه 

 56 کهن،الفی 

 206 کهن،شهناز 

 199 کوردروي،تريسی 

 229، 228 کوك،جولیا 

 191، 180، 179 کیهانی،فريبا ،

192 

 168 گراس،تونی 

 16، 15 گروهمؤلفانکومن 

 243 گسمن،جولی 

 202 گیکوو،آ،لوئیز 

 50، 49، 48، 47 الندن،جاناتان 

 44، 22 لرستانی،فريبرز 

 160 لروشل،ديويد 

 107، 106 لنگن،آنت 

 158 ايزابللوتوزه،آن 

 51 لوئیس،کاترين 

 207 مالکهی،ويلیام 

 109 مانتن،گیل 

 57 تضیمجدفر،مر 

 175 محجوب،نلی 

 53 مصدقصدقی،زهرا 

 90، 89 فرد،لیالمکتبی 

 188 مکیان،راضیهسادات 

 189، 187 مهدويتبار،ساناز 

 232، 231، 230 مورونی،تريس ،

233 ،234 ،235 

 195، 194 الساداتموسوي،نجم 

 99 مولفشرکتهارپرکالینز ،

100 ،101 ،102 ،103 
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 39، 38، 37، 36، 35 میتون،تونی ،

40 ،41 ،42 ،43 ،46 

 14 نادري،منیره 

 54 پورپلکی،حسننادعلی 

 226 نايمارك،جیل 

 131، 130، 88 خانی،محبوبهنجف ،

178 

 111، 107، 106 نصیري،منیژه 

 4 محمدنظري،علی 

 20 زاده،شهیننعمت 

 190 نفريه،محمد 

 58 زاده،محرمنقی 

 186 نوروزمصرمی،صادق 

 18، 12، 6، 1 دآمیکو،فران-نیومن 

 246، 245 وات،فیونا 

 130 وارنز،تیم 

 14 وايز،دبرا 

 243 آبادي،ساراوطن 

 63 وکیل،زينب 

 190 زاده،لیالولی 

 72، 71، 70 ونکی،آذر 

 153 وير،اد 

 52 ويلسون،گري 

 110 هاپگود،سالی 

 164، 163، 162، 161 هارت،کريل ،

165 

 197 هانکوك،ترور 

 132 هکت،ويو 

 132، 129 هیرمندي،رضی 

 16، 15 پناه،غزليزدان 

 180، 179 دوست،رقیهيزدان ،

191 ،192 

 236 يزدانی،معصومه 

 192، 180، 179 يوسفی،شهره 
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ان  نمایۀ ناش 
 217، 216، 215، 214 آسمانه ،

218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،

224 

 185 آوايآزاده 

 186، 4 آواينور 

 199، 50، 49، 48، 47 افق 

 52 یاومربیانانجمناول 

 130، 129، 124، 123 بافرزندان ،

131 ،132 

 25 هابهاردل 

 182، 181 پايش 

 167، 160، 153، 98، 93 پرتقال ،

169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،177 

 188، 187 پرورشذهنفرزام ،

189 

 234، 233، 232، 231، 230 پنجره ،

235 

 57 مدارپیشگامانپژوهش 

 67، 66، 65 پیکادبیات 

 59، 55 رزادهتیمو 

 210، 209 جامعةالقرآنالکريم ،

211 ،212 ،213 

 174، 104 جمال 

 227 جیسا 

 206 حديثراهعشق 

 244 خانهادبیات 

 183 خیلیسبز 

 21 دادجو 

 190 آفريندانش 

 63 ديبايه 

 76، 75، 74، 73 ذکر 

 176، 158، 95، 94 رازبارش 

 96، 92، 91، 88، 24، 23 زعفران ،

97 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،

111 ،159 ،161 ،162 ،163 ،164 ،

165 ،166 ،178 ،245 ،246 

 51 سازوکار 

 193 سوفار 

 13 شرکتانتشاراتفنیايران ،

15 ،16 ،20 ،77 ،78 ،179 ،180 ،

191 ،192 ،198 ،200 ،202 ،203 ،

205 ،207 ،208 ،226 ،228 ،229 ،

236 ،243 

 134، 133، 62، 61، 60 شهرقلم ،

135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،

141 ،142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،

147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،152 ،

154 ،155 ،156 ،157 

 68 شهرتاش 

 175 شورا 

 56، 14، 5 صابرين 

 84، 83، 82، 81، 80، 79 قديانی ،

85 ،86 ،87 ،99 ،100 ،101 ،102 ،

103 ،168 ،201 

 204، 64 کاگو 

 114، 113، 112 کتابنیستان ،

115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 

 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35 گیسا ،

42 ،43 ،46 

 31، 30، 29، 28، 27، 26 لوپهتو ،

32 ،33 ،34 

 44، 22 ماهتابغرب 

 128، 127، 126، 125 محرابقلم 

 72، 71، 70 مهاجر 

 )45 مهرزهرا)س 

 241، 239، 238 مهروماهنو 

 237، 18، 17، 12، 7، 6، 1 مهرسا ،

238 ،239 ،240 ،241 ،242 

 19 نگاشتمه 

 9، 8 مؤسسهانتشاراتامیرکبیر ،

10 ،11 

 196 مؤسسهفرهنگیآيات 

 90، 89 مؤسسهفرهنگیفاطمی ،

105 

 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان 

121 ،122 ،194 ،195 ،225 

 مؤسسهفرهنگیهنريشناختو

 197، 184 تربیتانگاره

 54 مؤسسهکورشچاپ 

 مؤسسهمدارسيادگیرندهمرآت 

58 

 69 نشرشهرتهران 

 53 نوانديشاندنیايعلم 

 3، 2 يارمانا 
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 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 نمایۀ آدرس
 آسمانه  

 3719139364 کدپستی: 12فرهنگیان، فرهنگستان هفتم، پ.  قم: 

 2537749643 دورنگار: 2537744059 تلفن:

 آوايآزاده  

 کدپستی: 32زاده، پ.  م. انقالب، ابتدای کارگر جنوبی، خ. مهدی تهران: 

 2166922398 دورنگار: 2166903253 تلفن: 1313953598

 آواينور  

 2ط.  99فروردین خ. شهید نظری غربی پ.12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166967355 تلفن: 1314675577 کدپستی: 4واحد

2166480882 

 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردین، خ. شهید نظری غربی، ک. جاوید  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 کدپستی: سوم

2166414285 

 انجمناولیاومربیان  

 مندان، ط. ده خ. سپهبد قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان عالقه تهران: 

 دورنگار: 2182284270 تلفن: 1581663315 کدپستی:

2188829416 

 بافرزندان  

 شم، ط. ش1348م. انقالب، ابتدای خ. انقالب، ساختمان  تهران: 

 دورنگار: 2166950877 تلفن: 1314664195 کدپستی:

2166965796 

 هابهاردل  

 کدپستی: 92)ناصر(، جنب نانوایی، پ.  18ب. شهید منتظری، ک.  قم: 

 2537836975 دورنگار: 2537741362 تلفن: 3713744873

 پايش  

 43م. بهارستان، ضلع جنوبی، جنب بانك کشاورزی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2122875586 تلفن: 1141834814 کدپستی:

2122875586 

 پرتقال  

 کدپستی: 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، پ.  تهران: 

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 پرورشذهنفرزام  

بزرگراه رسالت، بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی،  تهران: 

 1631893454 کدپستی: رات پرورش ذهن فرزام، انتشا1152پ. 

 2122302095 دورنگار: 2122302092 تلفن:

 پنجره  

م. انقالب، خ. انقالب، خ. دوازدهم فروردین، بعد از تقاطع  تهران: 

 تلفن: 1314953639 کدپستی: 1، واحد22نژاد، ک. مینا، شماره لبافی

 2166403562 دورنگار: 2166416927

 ارمدپیشگامانپژوهش  

، ط. 12، واحد 3خ. کریم خان زند، خ. ماهشهر، نبش یگانه، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188345217 تلفن: 1584733336 کدپستی: سوم

2188345218 

 پیکادبیات  

، 294فروردین، بعد از شهدای ژاندارمری، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 2166475195 تلفن: 1314674671 کدپستی: 3ط. همكف، واحد 

 2166475204 دورنگار:

 تیمورزاده  

، ط. سوم شرقی، 111م. هفت تیر، خ. کریمخان زند، پ.  تهران: 

 2188809090 تلفن: 1597985735 کدپستی: انتشارات تیمورزاده

 2188809898 دورنگار:

 جامعةالقرآنالکريم  

 6، فرعی اول دست راست ـ پ. 6، ک. شماره 10خ. معلم، معلم  قم : 

 دورنگار: 2537746882 تلفن: 3715696738 کدپستی:

2537730009 

 جمال  

اولین فرعی سمت چپ)شهید زاهدی(  18خ. شهید فاطمی ، ک.  قم: 

 دورنگار: 2531653 تلفن: 3715644811 کدپستی: 39پ. 

2537837074 

 جیسا  

آور  روی پارک ملت، مرکز رشد واحدهای فن خ. بسیج، روبه رودسر: 

 تلفن: 4481836187 کدپستی: یالن(، ط. دوم)پارک علم و فناوری گ

 1342622557 دورنگار: 1342616136

 حديثراهعشق  

 51بست غدیر، پ.  خ. عبدالرزاق، کوی حاج محمد جعفر، بن اصفهان: 

 دورنگار: 3195011051 تلفن: 8148733443 کدپستی:

3195011051 

 خانهادبیات  

 کدپستی: سوم، ط. 310فروردین، پ.  12انقالب، خ.  تهران: 

 2166467727 دورنگار: 2166468092 تلفن: 1314665173

 خیلیسبز  

، 71خ. انقالب اسالمی، خ. فخر رازی، خ. روانمهر شرقی، شماره  تهران: 

 دورنگار: 4-02166486790 تلفن: 1314784664 کدپستی: واحدسوم

2166486797 



9دبستانیشمارهنامهرشددورهپیشکتاب  64  

 یدبستان شیدوره پ یها تیفعالهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  فهرست توصیفی کتاب

 دادجو  

 کدپستی: 135نژاد، پ.  م. انقالب، خ. فخر رازی، چهار راه لبافی تهران: 

 2166976274 دورنگار: 2166101090 تلفن: 1314834111

 آفريندانش  

م انقالب، ابتدای آزادی، ابتدای جمالزاده جنوبی، ک دانشور، پ  تهران: 

 دورنگار: 2166912121 تلفن: 1313973413 کدپستی: 2، واحد2

2166912120 

 ديبايه  

 4، واحد 8ک. یكم، پ.  سیدخندان، ارسباران، شفاپی، تهران: 

 دورنگار: 2122886452 تلفن: 1541654711 کدپستی:

2122886450 

 ذکر  

، ط. اول 20خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبی، خ. محتشم، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166410041 تلفن: 1315853493 کدپستی: غربی

2166468263 

 رازبارش  

، 4انیه، مجتمع نگین، پ. م. پاستور، خ. دانشگاه جنگ، خ. سلیم تهران: 

 دورنگار: 2166908161 تلفن: 1318837884 کدپستی: 2واحد 

2166908193 

 زعفران  

 کدپستی: 9، واحد 5، ط. 215خ. شهید لواسانی، پ.  تهران: 

 2122719852 دورنگار: 2122719850 تلفن: 1936614686

 سازوکار  

ری غربی، فروردین، خ. شهدای ژاندارم 12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314665764 کدپستی: ، ط. اول1بست گرانفر، پ.  بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900

 سوفار  

 کدپستی: 109خ. دولت، بین خ. دیباجی جنوبی و اختیاریه، پ.  تهران: 

 2122775604 دورنگار: 2122775604 تلفن: 1959995488

 شرکتانتشاراتفنیايران  

. شرکت 24. میرعماد. روبه روی بانك قوامین. پ. خ. مطهری. خ تهران: 

 2188505055 تلفن: 1587736511 کدپستی: انتشارات فنی ایران

 2188532136 دورنگار:

 شهرقلم  

خ. مطهری، نرسیده به خ. سلیمان خاطر، جنب مجتمع قضایی  تهران: 

 تلفن: 1576637734 کدپستی: 8، ط. چهارم، واحد 147ارشاد، پ. 

 2188734188 دورنگار: 2188734186

 شهرتاش  

 ، زنگ اول6خانی، پ.  خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم تهران: 

 دورنگار: 2122297367 تلفن: 1953815611 کدپستی:

2122297367 

 شورا  

 کدپستی: 29فروردین، ک. مینا، پ.  12خ انقالب، خ  تهران: 

 2166490400 دورنگار: 2166490402 تلفن: 1314945171

 صابرين  

 کدپستی: 1( ک. مرجان پ. 5خ فاطمی خ شهید علیزاده) تهران: 

 2188976494 دورنگار: 2188968890 تلفن: 1415674111

 قديانی  

فروردین، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 کدپستی: 90

2166403264 

 کاگو  

 فروردین، ک. الوندی، ساختمان کاگو 12خ. انقالب، خ.  :تهران 

 دورنگار: 2166483427 تلفن: 1314833664 کدپستی:

2166483428 

 کتابنیستان  

، 2بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 کدپستی: زنگ نیستان

2122612445 

 گیسا  

 1، رنگ 1، واحد 7م انقالب، خ کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ.  هران:ت 

 دورنگار: 2166125724 تلفن: 1313975446 کدپستی:

2166125823 

 لوپهتو  

 3، واحد 3خ. انقالب، خ. فخر رازی، ک. فاتحی داریان، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166475867 تلفن: 1314734314 کدپستی:

2166475867 

 ماهتابغرب  

 دبیر اعظم، پاساژ حافظ، ط. آخر، نشر ماهتاب عرب کرمانشاه: 

 دورنگار: 8337228450 تلفن: 6717969399 کدپستی:

8337228450 

 محرابقلم  

 104فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166490879 تلفن: 1314733663 کدپستی:

2166465201 

 مهاجر  

 ، ط. اول5پور، پ.  بست نیك خ. انقالب، خ. فخررازی، بن تهران: 

 دورنگار: 2166410036 تلفن: 1314753713 کدپستی:

2166952200 
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 )مهرزهرا)س  

خ. دکتر شریعتی، حد فاصل خ. سعدی و تقاطع رجایی، بن  نجف آباد: 

، ساختمان نشر مهر زهرا، ط. 23بست اندیشه، انتهای بن بست، پ. 

 3142619562 تلفن: 8513733811 کدپستی: دوم، واحد نشر

 3142618871 دورنگار:

 مهروماهنو  

نژاد، ک. مینا،  فروردین، بعد از چهارراه لبافی 12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166968589 تلفن: 1314945481 کدپستی: 37پ. 

2166408400 

 مهرسا  

. 1ری. ک. صابر. پ م. انقالب. خ کارگر جنوبی. قبل از خ جمهو تهران: 

 تلفن: 1314933781 کدپستی: ط. اول.انتشارات مهرسا

 2166481989 دورنگار: 2166493465

 نگاشتمه  

 کدپستی: م. قدس، خ. ابوعمار، ک. ساالرزاده، مجتمع صدف بهشهر: 

 1143561146 دورنگار: 1143561146 تلفن: 4851949341

 مؤسسهانتشاراتامیرکبیر  

، م. استقالل )چهارراه مخبرالدوله سابق(ضلع جنوب خ. جمهوری تهران: 

 کدپستی: شرقی ساختمان انتشارات امیرکبیر ط. سوم کتابهای شكوفه

 2133926622 دورنگار: 2133926622 تلفن: 1143817818

 مؤسسهفرهنگیآيات  

 کمپلو، خ. انقالب، بین خ. ارفع و ولیعصر، پاساژ عبدالخانی اهواز: 

 دورنگار: 6133792158 تلفن: 6143863485 کدپستی:

6133792158 

 مؤسسهفرهنگیفاطمی  

 2واحد 14م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادی شرقی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 کدپستی:

2188944051 

 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان  

خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، ک. شهید  تهران: 

 2188800324 تلفن: 1598857911 کدپستی: 8طلب، پ.  حقیقت

 2188903809 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگیهنريشناختوتربیتانگاره  

بزرگراه رسالت، بعد از پل سید خندان، نرسیده به صیاد  تهران: 

 تلفن: 1631696536 کدپستی: 14، واحد 1228شیرازی، پ. 

 2188461206 دورنگار: 2188461206

 هکورشچاپمؤسس  

خ. شریعتی، خ. خواجه نصیرالدین طوسی، خ. پادگان ولیعصر،  تهران: 

 کدپستی: ، ط. دوم، انتشارات کورش چاپ46نبش ک. شهدا، پ. 

 2177685206 دورنگار: 2177685196 تلفن: 1613976914

 مؤسسهمدارسيادگیرندهمرآت  

 ، ط. همكف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهانی، خ. گلریز، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2185670000 تلفن: 1589654994 کدپستی:

2188813519 

 نشرشهرتهران  

اتوبان حقانی )غرب به شرق(، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بل.  تهران: 

 1538640801 کدپستی: کتابخانه ملی، بخش اداری موسسه نشر شهر

 2188657191 دورنگار: 96045748 تلفن:

 لمنوانديشاندنیايع  

روی وزارت کشور، خ. میرزایی بی غش )چهارم(،  خ. فاطمی، روبه تهران: 

 تلفن: 1415774851 کدپستی: شرقی 5، ط. 8ک. یزدی، پ. 

 2188961059 دورنگار: 2188961059

 يارمانا  

 تلفن: 8158938131 کدپستی: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ک.  اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 


