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 1   21دوره آموزش ابتدایی شماره  نامه کتاب

 های آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش ابتدایی کتابی فهرست توصیف

 مقدمه
 آموزش وزارت در معین یآموزش اهداف و با درسی برنامه اساس بر درسی های کتاب

 .شوند می تدریس کشور سراسر در معین زمانی چارچوب در و تدوین پرورش و

آموزان و نیازهای همگانی  متوسط دانش سطح درسی، های کتاب تدوین در معموالً

 یك طول در آن که تدریس است ای به اندازه آن حجم شود و می گرفته نظر ها در آن

 .باشد ممكن و تحصیلی میسر سال

سطح  در یك آموزان دانش همه تواند به عالئق کتاب درسی نمی که است بدیهی

آموزانی که  مندی دانش توان برای پاسخ دادن به عالقه پاسخ دهد. برای نمونه نمی

همه کتاب درسی را به شعر و ی بخوانند، های زیاد دوست دارند داستان و شعر

آموزانی که به مطالعۀ ادبیات و خصوصاً ادبیات بومی،  داستان اختصاص داد. دانش

توانند به  تاریخ، نجوم، جغرافیا یا هر موضوع دیگر، عالقۀ بیشتری دارند، طبعاً می

 اند، مراجعه کنند. های مناسب غیردرسی که در این زمینه نوشته شده کتاب

آموز  را به دانش امكان این و کامآلً اختیاری است، تکه معموالً همراه با چاشنی رغب های غیر درسی، با توجه به آن مطالعه کتاب

یرد. در دسترس قرار دادن گ بهره خود های مهارت دانش و گسترش موجود، برای فرصت شكلی خودانگیخته از دهد تا به می

تواند ثمرات و برکات قابل توجهی به همراه آورد و  ها می  های مورد نظر آن مطالعه و معرفی کتابآموزان به  ها و تشویق دانش کتاب

 های رسمی شود. حتی موجب تسهیل آموزش

 تجهیزات و افزار، پویانمایی، وسایل نرم فیلم، مانند مكتوب غیر تربیتی و آموزشی منابع از استفاده فناوری، مدد به ه گرچهامروز

 از بخشی اکنون غیرمكتوب، استاندارد منابع آموزشی معرفی ارزیابی و و است یافته ای گسترده رواج یادگیریامر  در و... آموزشی

 دهد، مطالعه کتاب هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.  می را تشكیل آموزشی و فناوری انتشارات دفتر وظایف

های مناسب ناشران، در حوزه ابتدایی است، بر این مبنا تدوین شده است و  ترین کتاب نامه که شامل فهرستی از تازه این کتاب

توانند با  و مدیران محترم مدارس می در واحدهای آموزشی مجاز خواهد بودها  آنخرید، عرضه و تبلیغ ، 828مصوبه  6مطابق ماده 

 یرند.ها بهره بگ های کالسی یا آموزشگاهی از آن خانه خاطری آسوده، برای تجهیز کتاب

 منابع فهرستگانب با عنوان منتخ غیرمكتوب و مكتوب تربیتی آموزشی و منابع ای از ناگفته نماند در همین راستا، مجموعه

قرار گرفته  کشور سراسر تحصیلی در اختیار مدارس سال آغاز در از آن، ای که نسخه و منتشر شده تدوین نیزی تربیت و آموزشی

 .است

  

 تربیتی و یآموزش های کتاب انواع 

و  تخیلی ای صبغه که داستانی های کتاب :شوند می تقسیم کلی دسته دو به مجموعه این در شده معرفی تربیتی و آموزشی های کتاب

 بیان انگیز خیال شعرهای یا داستان قالب در و غیرمستقیم به صورت را آن هستند، ای نكته آموزش پی در هم اگر و دارند غیرآموزشی

 بخشد. این می وسعت را او واژگان دایره و خواننده ذهن ظرف فردی، های تجربه به ضمن افزودن ها از کتاب دسته این اندنکنند. خو می

 اثرگذارند. نیز فرد تحصیلی های موفقیت و یادگیری در اما اند؛ مستقیم آموزش فاقد ها گرچه کتاب
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 های آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش ابتدایی کتابی فهرست توصیف

 های کتاب کلی عنوان زیر را ها آن که ما هستند غیرداستانی های کتاب ند،گیر می بهره گویی مستقیم از موضوعات بیان در که دیگر، دسته

 درسی. های کمك آموزشی، کتاب کمك های کتاب کنیم: می تقسیم گروه دو به و دهیم می قرار آموزشی

 افزایش یادگیری، توسعه انگیزه، منظور ایجاد به و نیستند وابسته تحصیلی پایه یا دوره درسی برنامه به لزوماً آموزشی کمك های کتاب

 برای افزایی دانش های کتاب شامل و شوند می تدوین یادگیرنده ارتقای روابط اجتماعی و رشد عملی، مهارت پرورش علمی، سواد و دانش

ت معلمان هستند و ممكن اس برای روشی و مهارتی و آموزان دانش برای عملی و فرایندی های مهارت آموزان و معلمان، پرورش دانش

 .شامل هر موضوعی باشند

 

 و ها هدف اساس بر آموزش جبرانی،  کردن فراهم و یادگیری تعمیق و تكمیل تقویت، تسهیل، منظور به درسی کمك های کتاب

 که هستند وابسته درسی برنامه های هدف به الزاماً ها شوند. این کتاب می تنظیم و تهیه خاص تحصیلی پایه و دوره درسی های برنامه

آموزان و  دانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و سنجش های کتاب تمرین، های کتاب های یادگیری، فعالیت و کار های کتاب ملشا

با توجه به  .شوند می خاص پایه یك به مربوط اغلب و هستند محور فعالیت های کتاب

های  جدید وزارت آموزش و پرورش در ممنوعیت استفاده از کتاب  سیاست

نامه کتاب  های زائد در مدارس ابتدایی، در این کتاب برگزاری آزموندرسی و  کمك

 درسی معرفی نشده است. کمك

 

 زد؟ کتاب گزینش به دست باید چرا 

 با ها کتاب از توجهی قابل بخش تناسب عدم و آموزشی های کتاب روزافزون انتشار 

 از گیریهبهر برای زمان از بهینه استفاده لزوم آموزشی ـ تربیتی و استانداردهای

 گذاری،سیاست با پژوهش سازمان تا است شده موجب مناسب، هایخواندنی

 خصوصاً مناسب، هایسیاست اتخاذ و غیردرسی های کتاب تولید استانداردسازی

 های کتاب پدیدآورندگان هدایت در مؤثرتری نقش حمایتی، و تشویقی هایسیاست

 .کند ایفا آموزشی و تربیتی

 در مؤثر های گام از آموزشی و تربیتی، های کتاب بندیطبقه و ییشناسا شك بی

 کشور آموزشی نظام تقویت در کارآمد ابزاری و شود می محسوب یادگیری ـ یاددهی فرایند پرورشی و تقویت ـ آموزشی محیط توسعه

 .رود می شمار به

 

 تربیتی و آموزشی منابع دهی سامان دبیرخانه تشکیل 

 به آموزشی، های کتاب تولیدکنندگان توان که شد آغاز هدف این با 1378 سال در «آموزشی های کتاب بخشینساما طرح» اجرای 

 های کتاب تولید عرصه در که را ایآشفته بازار و شود هدایت موجود خألهای پرکردن و معلمان و آموزاندانش واقعی نیازهای سوی

 مواد: تربیتی و آموزشی منابع دهی سامان» نامه آیین تصویب با طرح این دامنۀ ختانهب خوش. بخشد سامان است، آمده وجود به آموزشی

 و آموزشی های رسانه و منابع همه به آموزشی کتاب حوزۀ از 1389 سال شهریور در پرورش، و آموزش عالی شورای توسط «ها رسانه و

 .شد داده گسترش تربیتی

 بيشتر منابع با آشنایي

 رشد تربيتي و آموزشي منابع نامه كتاب

 و تربيتي آموزشي منابع اما شود؛ مي منتشر ساليانه

 قرار مورد ارزيابي پيوسته طور به نيز سال طول در

 .شود مي معرفي و گيرد مي

 اين به روز به و بيشتر منابع ديدن براي

 :فرماييد راجعهم ها نشاني

 :کتابسامان گاهوب

http//:samanketab.roshdmag.ir 

 :مكتوب منابع کيفيت کنترل سامانه

http//:samanketab.roshd.ir 

 :مكتوب غير منابع کيفيت کنترل سامانه

http//:standard.roshd.ir 
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 از گوناگون انحای به 828 مصوبه اهداف تحقق برای است شده موظف آموزشی ریزی برنامه و هشپژو سازمان نامه، آیین این 5 ماده در 

 فهرستگان تهیه و ذیربط دولتی غیر و دولتی نهادهای با ارتباط برقراری نمایشگاه، و جشنواره برگزاری استاندارد، نشان اعطای جمله

 .کند پشتیبانی و حمایت استاندارد منابع و مواد عرضه و تولید از تربیتی و آموزشی های رسانه و مواد توصیفی
   

 

 آموزشى های کتاب توصیفى فهرستگان تهیه 

 که آموزشی های کتاب بندی طبقه و شناسایی اهمیت به توجه با و تربیتی و آموزشی منابع دهیسامان نامۀآیین 6 و 5 ماده به عنایت با 

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

 کامل فهرست که رشد، هاینامهکتاب تولید. شود می گیریپی اجرایی راهكار و ضرورت یك عنوان به تربیتی و آموزشی های کتاب

 انتشار یافته عنوان 90 در 1397 سال تا و گیرد،دربرمی را استثنایی کودکان وپرورش آموزش و تحصیلی دوره پنج مناسب های کتاب

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

 فهرستگان انتشار و تدوین بر ونافز قابل دریافت و مطالعه است. این samanketab.roshdmag.irکتاب به نشانی  گاه سامان در وب

 هایشگاهآموز تمام به و تولید 1395 سال از و است، سال منتخب تربیتی و آموزشی منابع شامل که است تربیتی و آموزشی منابع

 .شودمی فرستاده کشور

 برگزار سال دوم نیمه در عموالًم که رشد تربیتی و آموزشی هایکتاب جشنواره در ها،نامهکتاب در شده معرفی هایکتاب است گفتنی

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

 

 رشد نامهکتاب تولید فرایند 

. شود می منتشر و هآماد آموزشی های دوره درسی برنامه با مرتبط و مناسب های ب کتا توصیفی فهرست ارائه هدف با «رشد نامهکتاب»  

 با آشنا کارشناسان اختیار در ها، کتاب. شود می آغاز تحصیلی گانهپنج هایدوره در دبیرخانه به رسیده های کتاب تفكیك با فرایند این

 کتاب هر .دهد می آن به امتیازی شده، تعیین هایمعیار اساس بر کارشناس هر و گیرد می قرار مجرب و ورزیده معلمان و درسی برنامه

 اختصاصی بخش امتیاز کهاین به مشروط باشد؛ آورده دست به را ممكن امتیاز کل از درصد 60 حداقل باید قبولی، نمره گرفتن برای

 .نباشد تر پایین درصد 60 از نیز کتاب

 و عمومی هایویژگی بارهدر دقیقی و جزئی های پرسش شده، تعیین معیارهای و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاینامهپرسش در  

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

 درسی برنامه با کتاب محتوای آیا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعایت آموزشی کتاب یك الزم های چهارچوب و استانداردها

 این است مثبت نیز پرسش این پاسخ اگر و شود؟ گرفته کار به مناسب آموزشی ماده یك عنوان به تواند می و دارد هماهنگی و همسویی

 معلمان، مربیان، هنرجویان، آموزان، دانش دبستان، برای کودکان پیش است؛ مناسب مخاطب گروه یا مخاطب کدام برای کتاب

 دانشجومعلمان؟ یا مدیران پرورش، و آموزش کارشناسان هنرآموزان،
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 دارید رو پیش که ای نامه کتاب 

 را آن از قبل سال یك و1397 سال اول چاپِ مناسب آموزشی و تربیتی های کتاب توصیفی فهرست نامه،کتاب از شماره این  

. است شده انتخاب رسیده ابکت عنوان 1638 مجموع از که شوید می آشنا مناسب کتاب عنوان 1250با نامه کتاب این در. گیرد دربرمی

درسی نیز بنا  عنوان کتاب کمك 39 اند؛ شده داده تشخیصعنوان نامرتبط موضوعی  10و  عنوان نامناسب 378 مانده، های باقی از کتاب

یی، درسی در مدارس ابتدا های کمك گیری از کتاب های زائد و منع بهره به سیاست جدید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون

 اند. شده نامه کنار گذاشته از این کتاب

 نامه جدول فراوانی موضوعات در این کتاب

 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 0 فلسفه کودك 12 2 تاریخ علم 1

 10 قرآن 13 1 تربیت بدنی 2

 24 کاروفناوری 14 9 تفكر و پژوهش 3

 2 های مرجع کتاب 15 26 سرگرمیو جنبی  4

 62 مطالعات اجتماعی 16 20 د موضوعیچن 5

 264 زندگی های مهارت 17 580 داستان 6

 0 نثر ادبی و خاطره 18 10 ریاضی 7

 2 نقد ادبی/ آموزش ادبی 19 11 شعر 8

 0 نامه نامه/ فیلم نمایش 20 51 علوم تجربی 9

 72 های آسمان هدیه 21 31 علوم تربیتی 10

 32 هنر 22 41 فارسی 11

 1250 ع وجمم

 

عنوان،  170 با رانیا یشرکت انتشارات فنمه به ترتیب به نا های مناسب معرفی شده در این کتاب ترین کتاب ناشر، بیش 177از میان 

به ترتیب با  های آسمان هدیهو  زندگی های مهارتد. در بین موضوعات نیز داستان و عنوان تعلق دار 89ا بقدیانی عنوان، 110با  پرتقال

 .ترین فراوانی برخوردارند کتاب مناسب از بیش انعنو 72و  264و  580
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ترین مشارکت را در ارسال  عنوان بیش 106با  قدیانیعنوان،  133با  پرتقالعنوان،  195با  رانیا یشرکت انتشارات فنبین ناشران،  در

 کتاب داشتند.

 

 اطالعات تنظیم شیوه 

 تفكیك به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاکتاب عناوین تنظیم نامه، تابک در مناسب های کتاب وجویجست سهولت منظور به

 یافتن که است شده آورده آن شناختیکتاب اولیه اطالعات و محتوا از ای چكیده کتاب، هر معرفی در .است گرفته صورت الفبا حروف

 عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگی نام ردیف کتاب؛ شماره: است زیر موارد شامل اطالعات این. کند می آسان خواننده برای را مناسب کتاب

 کتاب؛ مخاطب گروه کتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ خانوادگی نام و نام کتاب؛ عنوان و مجموعه

 .کتاب چكیده و کلیدی کلمات تصویرگر؛
 

 کتاب های نمایه 

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

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

 کهاین ضمن دهند؛ می ارجاع ها شماره این به را ما و اند شده مرتب ها شماره این اساس بر کتاب های نمایه. است شده داده اختصاص

 .وجوست جست قابل نیز نامهکتاب الكترونیكی هایفایل

 

 نامهکتاب این در ما همکاران 

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

 موضوع ترتیب به بردیم، بهره هایشانهمكاری و نظرات از مجموعه این سازی آماده در که معلمانی و کارشناسان اسامی. اند بسته کار

 :از عبارتند

 طیبه ارشاد: بدنی تربیت 

 دانشور میترامحمد حسن حسینی، : پژوهش و تفکر 

 :سعید کفایتی، طاهره خردور، محمد باقری جبلی، ناهید بریری جنبی سرگرمی 

 شمس محمدرضا افروز، محمد حسن حسینی، نرگس: داستان 

 زهرا شامانیان داوودی، خسرو مهدی ایزدی، معصومه ابراهیمی،: ریاضی 

 حسینی، مهری ماهوتی محمدحسن احمدی، حسین: شعر 

 ریمعصومه نادشامانیان،  زهرا حبیبی، سحر بریری، ناهید انصاری، مریم: تجربی علوم 

 :محمدرضا حشمتی، روفیا دهقان منشادی، فاطمه رمضانی، علیرضا غالمی، مرتضی مجدفر علوم تربیتی 

 مرجان سجودی، عبدالرحمن صفارپور، حسین قاسم پور مقدم، علی قلی پور، نسرین قلیزاده، معصومه لشگری: فارسی 

 نباتی رضابهروز رضایی کهریز، : قرآن 

 نوروزی معصومه: کار و فناوری 

 حوری قاهری، سوسن نوروزیفریبرز بیات: اجتماعی العاتمط ، 

 گی، سعید راصد، علیرضا متولی زاده، جواد داروغه مریم بزرگ: زندگی های مهارت 
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 سید سجاد طباطبایی نژاد، حسن فالح، مریم قربانی شكرانی، یاسین ،فرجاد، تهرانی مسعود: آسمان های هدیه 

 کیاالشكی الدین عالء پور، پناهیان مرضیه: هنر 

 
 

 

 

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

شامل موارد زیر است: شماره این اطالعات به ترتیب  .است مناسب مخاطبان از گروه کدام برای و دارد محتوایی چه کتاب که گوید می

مدخل کتاب، نام خانوادگی و نام مؤلف )یا مؤلفان(، عنوان مجموعه و عنوان کتاب، عنوان مترجم )یا مترجمان(، محل نشر، ناشر و سال 

 شابك، مخاطب کتاب و در صورت نیاز پایه تحصیلی و کلمات کلیدی و باالخره چكیده کتاب. نشر، تعداد صفحات، قطع کتاب، 

 

 

 كتاب، فرستادن يا نامه كتاب اين درباره خود هاي ديدگاه بيان براي
 و آموزشي منابع دهي سامان دبيرخانه آموزشي، فناوري و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالي، ايرانشهر خيابان زند، كريمخان خيابان تهران، نشاني: به

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

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست هاي ديدگاه دريافت آماده
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 تاری    خ علم

 

: شابک وزیری. ص.32 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. الملک کمال: قطره و دریا. جانی، جعفر توزنده. 1
9789640815168  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  هنر، تاریخ هنر، نقاشانکلمات کلیدی: 
الملك، نقاش هنرمند، است. کتاب  است که یكی از آنان کمال  تاریخ هنر ایران بزرگان بسیاری را در خود پرورده معرفی کتاب:

الملك، نقاش بزرگ و مؤثر تاریخ معاصر کشور،  با سرگذشت کمالای چندجلدی، مخاطب کودك و نوجوان را  حاضر از مجموعه
الملك و آثار او و سپس شرح زندگی شخصی او آمده  کند. در ابتدای کتاب، داستانی از آشنایی یك کودك با کمال آشنا می

 است.

 

. نخستین: تهران. عباسیالدین  شهاب سرگذشت آلبرت اینشتین.: بر روی پرتو نور: من و مشاهیر جهان. برن، جنیفر. 2
  9786001271427: شابک وزیری. ص.48 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  سرگذشتنامه، داستان کودكکلمات کلیدی: 
خواندن شرح زندگی مشاهیر جهان آموزنده و سازنده است. کتاب حاضر زندگی آلبرت اینشتین را از بدو تولد  معرفی کتاب:

های کتاب به این موضوع  بخش است و تصویرگری دهد. متن کتاب الهام تا زمان مشهور شدنش به عنوان یك دانشمند شرح می
 کنند. بسیار کمك می

 
 
 تربیت بدن

 

مؤسسه فرهنگی منادی : تهران. نامه تربیت بدنی دست. های ورزشی وزارت آموزش و پرورش دفتر تربیت بدنی و فعالیت. 3
  9786003902367: شابک بیاضی. ص.186 .1397. تربیت

  معلممخاطب: 
  های آموزشی، تربیت بدنی بازیکلمات کلیدی: 

کتاب حاضر دو بخش اصلی دارد. در بخش اول کلیاتی دربارۀ اهداف، چارچوب برنامۀ درس تربیت بدنی و نكات  معرفی کتاب:
کند  های حرکتی شاد و متنوعی را معرفی می خش دوم بازیاست. ب مهم و کلیدی مدیریت کالس درس تربیت بدنی ارائه شده

آموزان، تناسب بازی با  های تحصیلی مخاطبان متناسب باشند. توجه به مشارکت حداکثری دانش ها و پایه که با شرایط مدرسه
بازی از دیگر  های رشدی، حرکتی و شناختی، رعایت نكات ایمنی در بازی و استفاده از حداقل امكانات برای اجرای ویژگی
 های کتاب هستند. های بازی ویژگی
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 تفکر و پژوهش

 

: اصفهان. سال 12تا  7های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی، ویژه  بازی: های آموزشی بازی. عابدی درچه، منیره. 4
  9786009976119: شابک وزیری. ص.120 .1397. یار مانا

  معلممخاطب: 
  های فكری، تفكر موزشی، بازیهای آ بازیکلمات کلیدی: 

های  های ارتباط با کودکان است. کتاب حاضر شامل بازی های یادگیری و راه ترین روش یكی از مهم  بازی معرفی کتاب:
شود. در ابتدای هربازی، توضیحی کلی در بارۀ آن و سپس هدف  می  ساله 12تا  7آموزشی برای پرورش تفكر انتقادی کودکان 

موارد مورد توجه پیش از شروع بازی، روش بازی،  ،ست. پس از آن گروه سنی بازی، تعدادبازیكنان، وسایل موردنیازاز آن آمده ا
برو؛ بپرس و   روی خط راه: اند از های این کتاب عبارت اند. بعضی بازی ها شرح داده شده چگونگی ایجاد تغییراتی دربازی و نكته

 پیدا کن؛ مكعب شروع.

 

 12تا  7های آموزشی برای پرورش تفکر خالق، ویژه  بازی: های آموزشی بازی. ه، منیره/ کشانی، مهدیهعابدی درچ. 5
  9786007768990: شابک وزیری. ص.120 .1397. یار مانا: اصفهان. سال

  معلممخاطب: 
  های فكری، تفكر خالق های آموزشی، بازی بازیکلمات کلیدی: 

های  های ارتباط با کودکان است. کتاب حاضر شامل بازی های یادگیری و راه ن روشتری یكی از مهم  بازی معرفی کتاب:
شود. در ابتدای هربازی، توضیحی کلی در بارۀ آن و سپس هدف از  می  ساله 12تا  7آموزشی برای پرورش تفكر خالق کودکان 

د مورد توجه پیش از شروع بازی، روش بازی، موار ،آن آمده است. پس از آن گروه سنی بازی، تعدادبازیكنان، وسایل موردنیاز
وسط کاغذ چه خبره؛ بازی : اند از های این کتاب عبارت اند. بعضی بازی ها شرح داده شده چگونگی ایجاد تغییراتی دربازی و نكته

 با بازی؛ زندانی بطری؛ اینجاو آنجا.

 

. شهرتاش: تهران. نه شهرتاش، مژگان رشتچیفرزا کندوکاوهای فلسفی برای کالس.: باهم فکر کردن. کم، فیلیپ. 6
  9789648282252: شابک وزیری. ص.140 .1397

  معلممخاطب: 
  راهنمای آموزشی، فلسفه، تربیت، استداللکلمات کلیدی: 

کوشد از راه تشویق کودکان به  کند متفكران کارامدتری شوند. این کتاب می فلسفه به کودکان کمك می معرفی کتاب:
استدالل گروهی دربارۀ مسائل مهم، به مفیدترین شكل، خوب فكر کردن را در کالس بیاموزند. در این کتاب از  کندوکاو و

شده و نحوۀ به کارگیری داستان برای تفكر مطرح شده است. نویسنده ابتدا مخاطب را به  داستان برای این کار بهره گرفته
گوید و در نهایت  كالیف معلم را در این شیوۀ آموزشی با جزئیات میکند. سپس ت کاو و آموختن فكر کردن تشویق می و کند

 شمارد. ابزارهای تفكر را، اعم از مفهومی و استداللی، برمی

 

. آوای نور: تهران. کار ابوالفضل بختیاری، شیما شعله های آموزش و یادگیری. مهارت: تفکر خالق. داکورت، الینور روت. 7
  9786003092976 :شابک وزیری. ص.214 .1396

  معلممخاطب: 
  شناسی، تفكر خالق، آموزش و یادگیری روانکلمات کلیدی: 

ای است. کتاب حاضر مطالبی در مورد آموزش، تدریس، یادگیری،  آموزش و یادگیری از مباحث مهم مدرسه معرفی کتاب:
ینهلدر ارائه می دهد. نویسنده به درك عمیق نحوۀ ارائۀ آن، و بهبود آموزش با استفاده از نظریات بزرگانی مثل پیاژه و ا

آموز را در فرایند یادگیری مشارکت دهند تا آموزش عمیق صورت گیرد.  آموز تأکید دارد و معتقد است معلمان باید دانش دانش
 است. آموزان در یادگیری تأکید شده های متفاوت دانش همچنین در کتاب به راه
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: تهران. المحمد طاهری عبد ها. خالقیت، نوآوری و کارآفرینی بین فرهنگ. انیس، الیاس.جیدوبینا، ایگورا .ان/ کارای. 8
  9786003093607: شابک وزیری. ص.238 .1397. آوای نور

  معلم/ مدیر/ کارشناسانمخاطب: 
  مطالعات فرهنگی، کارآفرینیکلمات کلیدی: 

ها راهگشا باشد. کتاب حاضر با  تواند در حل آن د با مسائل میها در برخور های ذهنی هر یك از فرهنگ خالقیت معرفی کتاب:
فصل تنظیم شده است. در شش فصل ابتدایی فرهنگ به عنوان  12فرهنگی در کارآفرینی در  هدف بیان اهمیت مباحث بین

قیت ها، خالقیت جهانی و چندین مطالعه موردی پیرامون نسبت فرهنگ و خال نیروی محرك، خالقیت از دریچه فرهنگ
های چندفرهنگی برای مدیریت نوآوری و  های مدیریت و فرهنگ، چالش شود. سپس به مباحثی مانند ارتباط شیوه تشریح می

 های فرهنگی در کارآفرینی اشاره شده است. پایه

 

یس تفکر راهنمای تدر: راهنماهای تدریس. نیك، کبری دانشور، میترا/ غالمحسینی، احمد/ اسپیدکار، محبوبه/ مصدقی. 9
  9786006999685: شابک وزیری. ص.224 .1397. آفرین دانش: تهران. و پژوهش ششم دبستان

  معلممخاطب: 
  راهنمای آموزشی، تفكر، پژوهش، راهنمای تدریسکلمات کلیدی: 

روری ای آنان در زمینۀ درسی مربوط به تدریس آنان ض های حرفه توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت معرفی کتاب:
است. کتاب حاضر راهنمایی است برای تدریس درس تفكر و پژوهش پایۀ ششم دبستان. معرفی برنامۀ درسی تفكر و پژوهش، 

های یادگیرنده، از جمله مباحث کتاب هستند.  شناسی رشد و ویژگی مبانی یاددهی یادگیری در برنامۀ درسی شامل روان
های مورد نیاز و جزئیات چگونگی تدریس، بخش اصلی  ، به همراه داستانطراحی آموزشی هر درس از کتاب تفكر پایۀ ششم

 کتاب است.

 

هایی برای کالس فلسفه برای  راهنمای انیمیشن: فلسفه برای کودکان. ناجی، سعید/ عسكری نودهی، سمانه. 10
  9786009996117: شابک وزیری. ص.140 .1397. کرگدن: تهران. کودکان

  معلممخاطب: 
  فلسفه، راهنمای آموزشی، داستان کودك، کودك و نوجوانلیدی: کلمات ک

های  های نوین آموزشی جایگاهی خاص دارد. معموالً برای آموزش مفاهیم فلسفی از متن ورزی در برنامه فلسفه معرفی کتاب:
نده کوشیده است راهنمایی گیرند، اما کتاب حاضر برای این مهم از انیمیشن استفاده کرده است. البته نویس داستانی بهره می

ورزی کودکان ارائه دهد. هر انیمیشن در این کتاب در  های فلسفه مكتوب دربارۀ چگونگی استفاده از انیمیشن در بحث
 ایدۀ اصلی، طرح بحث، تمرین، فعالیت.: چندبخش بررسی شده است

 

کانون : تهران. پور پور، مریم حسام ید حسامسع نظریه ادبیات کودک و مفهوم کودکی.: فلسفه کودکی. گرت بی، متیوز. 11
  9786000100926: شابک وزیری. ص.144 .1397. پرورش فكری کودکان و نوجوانان

  معلممخاطب: 
  شناسی فلسفه، کودکان، روانکلمات کلیدی: 

ودکی از نظر فلسفی کند. مفهوم ک ای از دوران کودکی عرضه می کتاب حاضر برای اولیای تربیتی کودکان فلسفه معرفی کتاب:
هایی که  سال به دقت درك شود. شیوه است، زیرا مشكالت فلسفی در واقع مانع از آن اند که تفاوت کودك و بزرگ پیچیده

های رشد اخالقی،  های رشد شناختی کودکان و به ویژه نظریۀ ژان پیاژه، نظریه اکنون برای فهم کودکی وجود دارند، نظریه هم
 برای کودکان، حقوق کودکان و تنهایی کودکان از جمله مفاهیم مورد بحث این کتاب هستند. هنر کودکان، ادبیات
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مؤسسه فرهنگی : تهران. محمود تلخابی، یلدا دلگشایی های تفکر )راهنمای معلم(. مهارت. جفریز، مایك/ هانكوك، ترور. 12
  9786009733668: شابک وزیری. ص.256 .1397. هنری شناخت و تربیت انگاره

  معلممخاطب: 
  راهنمای آموزشی، تفكر خالق، حل مسئلهکلمات کلیدی: 

دهد که یادگیری در حال تحول است و مرکز این فرایند تفكر. بنابراین، توسعه  شواهد بسیاری نشان می معرفی کتاب:
این ضرورت است که در چهار گویی به  ها برای پاسخ کند. این کتاب یكی از کنش های تفكر در کالس ضرورت پیدا می مهارت

درسی ملی انگلستان،   های تفكر در برنامه فصل تنظیم شده است. سه فصل اول شامل مفاهیم و مباحثی مقدماتی درباره مهارت
عملی برای آموزش   طرح 46های تفكر است. فصل چهارم شامل  ریزی برای مهارت مدیریت تفكر در کالس درس و برنامه

 کالس استهای تفكر در  مهارت

 جنبی و رسگریم

 

: تهران. قدم جهرمی حسام سبحانی طهرانی، صهبا ثابت آن سوی آیینه.: آلیس در سرزمین معماها. اسمولیان، ریموند. 13
  9789640816684: شابک رقعی. ص.238 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ما، سرگرمیمعکلمات کلیدی: 
ها و ماجراهای  ای دو جلدی و حاوی معماهایی است که با استفاده از شخصیت کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه معرفی کتاب:

اند. مخاطب این کتاب در جریان داستان با تعداد زیادی  تنظیم و طراحی شده« قصۀ آلیس در سرزمین عجایب»داستانی 
 است. ها جواب بدهد. در بخش انتهایی کتاب نیز کلید و جواب معماها آمده شود که باید به آن معماهای هوشی مواجه می

 

: تهران. قدم جهرمی حسام سبحانی طهرانی، صهبا ثابت سرزمین عجایب.: آلیس در سرزمین معماها. اسمولیان، ریموند. 14
  9789640816677: شابک رقعی. ص.256 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی، هوش سرگرمیکلمات کلیدی: 
ها و ماجراهای  ای دو جلدی و حاوی معماهایی است که با استفاده از شخصیت کتاب حاضر جلد اول از مجموعه معرفی کتاب:

مخاطب این کتاب در جریان داستان با تعداد زیادی  اند. تنظیم و طراحی شده« قصۀ آلیس در سرزمین عجایب»داستانی 
 است. ها جواب بدهد. در بخش انتهایی کتاب نیز کلید و جواب معماها آمده شود که باید به آن معماهای هوشی مواجه می

 

 ص.104 .1396. کتاب نیستان: تهران. (1تقویت دقت و توجه در کودکان ): های یادگیری اختالل. صادقی، داریوش. 15

  9789643379094: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های توجهی، تقویت توجه های آموزشی، اختالل سرگرمیکلمات کلیدی: 

خصوص ای دو جلدی است که به منظور تقویت دقت و توجه در کودکان و به  کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه معرفی کتاب:
های بسیاری را دربردارد. در این جلد، ابتدا خصوصیات کودکان دچار اختالل توجه  کودکان دچار اختالل توجه، تمرین

آرامی و آرامش ذهن، و در نهایت  تجسمی، تن -های عملی تقویت توجه گستره و متمرکز، حسی است. سپس انواع بازی آمده
 اند. شده  ر سه سطح مقدماتی تا پیشرفته، ارائهترسیمی و دقت و توجه، د -های دیداری تمرین
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 ص.96 .1396. کتاب نیستان: تهران. (2تقویت دقت و توجه در کودکان ): های یادگیری اختالل. صادقی، داریوش. 16

  9789643379117: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های توجهی، تقویت توجه های آموزشی، اختالل زیباکلمات کلیدی: 

ای دو جلدی است که به منظور تقویت دقت و توجه در کودکان و به خصوص  کتاب حاضر جلد اول از مجموعه معرفی کتاب:
دچار  ها و خصوصیات کودکان های بسیاری را دربردارد. در این جلد، در دو بخش اول، نشانه کودکان دچار اختالل توجه، تمرین
ها، ترسیم شكل  های بعدی، انواع بازی است. در بخش نامۀ تشخیص اختالل دقت و توجه آمده اختالل دقت و توجه و نیز پرسش

 اند. شده  های تقویت توجه ارائه با آینه، و تمرین

 

  9786009890156: شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان اگه گفتی!.. دآمیكو، فران-نیومن. 17
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  ، مهارت آمیزی، بازی و سرگرمی رنگکلمات کلیدی: 

دهند اما در واقع  در این کتاب، بیست و هفت تصویر دوتایی وجود دارد که هر دو یك منظره را نشان می معرفی کتاب:
تواند در  ها بدون استفاده از راهنمای پایان کتاب انجام شوند. کودك می بازیها وجود دارد. بهتر است این  هایی بین آن تفاوت

 آمیزی کند. پایان هر قسمت تصاویر آن صفحات را نیز رنگ

 

حسین  بازی برای حضور ذهن به همراه معماهایی برای کودکان. 101: های گروهی بازی. بارتل، آلیسون. 18
  9786008733027: شابک وزیری. ص.132 .1397. صابرین: تهران. حسین فدایی

  معلممخاطب: 
  های آموزشی ، بازی بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

این کتاب پیشنهادهایی   بازی 101کنند.  های حضور ذهن و معمایی به تقویت تمرکز و استدالل کمك می بازی معرفی کتاب:
ها بر  یابد. بازی ها به تدریج افزایش می هند. درجۀ دشواری بازید گونۀ حروف و کلمات در قالب بازی ارائه می برای آموزش بازی

اند تا  شده  گذای اساس وسایل موردنیاز، فضای مورد نیاز، احتمال وجود تماس فیزیكی و نیاز به رفتن به محیط بیرون عالمت
 مخاطب بتواند بازی متناسب با هر شرایطی را انتخاب کند.

 

حسین،  حسین فدایی گرفتن در خانه. بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن 101: گروهی های بازی. واردا، شاندو. 19
  9786008733072: شابک وزیری. ص.140 .1397. صابرین: تهران. منصوره ارسالنی

  والدین/ معلممخاطب: 
  ، خانواده بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

روابط بین فردی را گسترش می دهد. هدف این کتاب معرفی مجدد بازی تعامل اجتماعی را می افزاید و  معرفی کتاب:
های متنوعی برای ایجاد تجربۀ علمی بازی در آن  های قدیمی و جدید گشایش فضای جادویی بازی در خانواده است. بازی شیوه
د. اندازۀ مورد نیاز، سطح اند. مخاطب می تواند متناسب با شرایط و امكانات، هر بازی را که خواست انتخاب و امتحان کن آمده

 ها هستند. دشواری، نیاز به موزیك، نیاز به وسایل و احتمال وجود تماس فیزیكی از مشخصات بازی
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. حسین حسین فدایی سرگرمی و آموزش با بازی و ایفای نقش.: بازی نمایشی 101: های گروهی بازی. رویاکرز، پائول. 20
  9786008733065: شابک وزیری. ص.144 .1397. صابرین: تهران

  معلممخاطب: 
  ها ، نمایشنامه بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

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

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

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

 

: مشهد. بازی با هوش. زاده، ریحانی/ معاشرتی، طیبه زاده، علی/ نوروزیان یدکی، اسماء/ عباس شریفی صحی، علی/ سلمانی. 21
  9786008682868: شابک وزیری. ص.104 .1397. مناجات

  آموز شدانمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی هوش، سرگرمیکلمات کلیدی: 
ها قدمی است برای تشخیص استعداد. کتاب حاضر  توانایی حل تمرین در افراد و میزان دقت و توجه در آن معرفی کتاب:
های  موز را نیز بسنجند. انواع تمرینآ اند تا استعدادهای دانش های بسیاری است که هدفدار طراحی شده شامل تمرین

ها و چهار عمل اصلی در این کتاب از ساده به مشكل  ها و تشابه یابی، الگویابی، دقت در جزئیات تصویر، تشخیص تفاوت جهت
 د.آموز، بر قدرت تفكر او نیز بیفزاین  اند تا عالوه بر شناخت استعدادهای تحلیلی و فنون تجزیه و تحلیل دانش طراحی شده

 

: شابک رقعی. ص.78 .1397. خوزستان: اهواز. بازی، نشاط، آموزش. زمانی، سارا/ بابائی، پروین/ توپال، بهروز. 22
9789646511163  

  معلممخاطب: 
  های آموزشی، شادی بازیکلمات کلیدی: 

کند.  رس و مدرسه کمك میتر شدن فضای د انگیز است و به جذاب موزان نشاط بازی در مدرسه برای دانش آ معرفی کتاب:
شمارد. سپس راهكارهایی  کتاب حاضر با توضیحاتی دربارۀ معنی و مفهوم نشاط و شادابی، عوامل ایجاد آن در مدرسه را برمی

کند. صد نكتۀ مؤثر در شادابی کالس درس و دو نمونه  دهد و چندین بازی را معرفی می برای داشتن کالس بانشاط ارائه می
 های پایانی کتاب هستند. ا موضوع نشاط در کالس نیز بخشاقدام پژوهی ب

 

: شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان بگرد و پیدا کن.. دآمیكو، فران-نیومن. 23
9786009890125  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

   آمیزی، بازی و سرگرمی رنگکلمات کلیدی: 
اند. ابتدا ممكن است فكر کنید تصاویر شبیه هم هستند  در این کتاب تصاویری وجود دارد که دو بار تكرار شده اب:معرفی کت

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
 به کشف تفاوتی نشدند، از آن استفاده کنند.صفحه وجود دارد تا کودکان اگر موفق 
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  9786009890088: شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان های مارپیچ. جاده. رادکی، بكی. 24
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  آمیزی های فكری، رنگ ، بازی بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

در این کتاب همه در حال ورجه وورجه هستند. کودك باید به سراغ کسانی که به کمك نیاز دارند برود و  معرفی کتاب:
تواند رنگ کند. در پایان کتاب راهنمایی برای پیدا کردن   مسیر را برای آنان رسم کند. سپس تصاویر هر صفحه را نیز می

 کند. مسیرها وجود دارد که بهتر است کودك کمتر از آن استفاده

 

واحد ترجمه  تقویت حافظه، تمرکز و هوش، مهارت حل مسئله.: انگیز سودوکو جدول شگفت. کاتن، پیتر ایسا. 25
  9789643899905: شابک وزیری. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نردبان

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  هوش، تمرکز حواسکلمات کلیدی: 
های سودوکو انواع زیادی  یك سرگرمی ژاپنی است که در افزایش دقت و تمرکز مؤثر است.جدول« سودوکو» معرفی کتاب:

ای است. البته  خانه جدول شامل نه جدول نه  خانه( است که خود آن 81) 9در  9های  ترین شكل آن جدول دارد. متداول
یك از  های این جدول، اعداد )یا اشكال و نمادها( باید طوری قرار گیرند، هیچ خانه و... دارد. در خانه 36خانه و  16های  جدول

 ای از سودوکو آورده شده است. خانه 16های  ها در یك ردیف یا ستون تكرار نشود. در این کتاب، جدول آن

 

: شابک خشتی کوچك. ص.22 .1397. اخترنگار: خواف. انگیز جدول شگفت. جابری، نفیسه/ جابری، زکیه. 26
9786007729298  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  ها های فكری، جدول های آموزشی، بازی بازیکلمات کلیدی: 
انگیز نوعی بازی هوش و معمای ژاپنی است که برای تمرکز و تقویت مغز  جدول سودوکو یا جدول شگفت معرفی کتاب:

کار  ول سودوکوست که در هر کدام، به جای عدد و رقم، شكل و تصویری متفاوت بهمناسب است. این کتاب شامل تعدادی جد
 است. رفته است. البته قاعدۀ بازی همان است و تنها به جای عدد شكل آمده

 

: شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان چی فرق کرده؟ !.. دآمیكو، فران-نیومن. 27
9786009890118  

  آموز دانش مخاطب:
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های فكری آمیزی، بازی رنگکلمات کلیدی: 
اند. ابتدا ممكن است فكر کنید تصاویر شبیه هم هستند  در این کتاب تصاویری وجود دارد که دو بار تكرار شده معرفی کتاب:

آمیزی هستند. در پایان کتاب راهنمای هر  ب نیز قابل رنگها را پیدا کنید. تصاویر کتا های آن توانید تفاوت اما با کمی دقت می
 صفحه وجود دارد تا کودکان اگر موفق به کشف تفاوتی نشدند، از آن استفاده کنند.
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: شابک خشتی. ص.36 .1397. کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان: تهران. های من عدد. خدایی، علی. 28
9786000105969  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  تخیلی-های علمی داستانکلمات کلیدی: 
توانیم بسازیم. مثالً اگر در گردی عدد نه یك دایره توپر بگذاریم و یك نوك  های مختلفی می ما با عددها شكل معرفی کتاب:

دن مؤلف با عددها و ترکیب شود. کتاب حاضر، محصول بازی کر مثلثی شكل را به آن بچسبانیم، به سر یك پرنده تبدیل می
ها را وادارد تا دست به کار  های کتاب ممكن است بچه های جالبی از حیوانات است. دیدن شكل ها برای ساختن شكل کردن آن

 ای با عددها بسازند. هایی خالقانه شوند و شكل

 

. آموزش برتر: تهران. سال 8 تا 7تعیین الگوها،: فعالیت خالق هوشی، هوش منطقی کودکان. رضا قربانی، علی. 29
  9786008656265: شابک وزیری. ص.32 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  خالقیت، آموزش ریاضی، هوشکلمات کلیدی: 
آموز  های ابتدایی، تعیین الگوهاست. دانش های کتاب درسی ریاضی دبستان، به خصوص در پایه یكی از فعالیت معرفی کتاب:

ای.  کننده های سرگرم ای است پر از چنین تمرین اید مدل الگو را پیدا کند و مورد بعدی را حدس بزند. کتاب حاضر مجموعهب
 انجامند. شوند و به تقویت روحیۀ خالقیت می ریاضی مربوط می  های متنوع این کتاب به دانش فعالیت

 

 ص.220 .1397. صابرین: تهران. منیره نادری و خارج از خانه. های مناسب داخل بازی: کتاب بزرگ بازی. وایز، دبرا. 30

  9786008733164: شابک رحلی.
  والدین/ معلممخاطب: 

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

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

 

 ص.104 .1397. مناجات: مشهد. (1کودک باهوش)جلد. شریفی صحی، علی/ کارگر جابوز، اعظم/ صدر مقدم، فاطمه. 31

  9786008682967: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  های آموزشی، حافظه راهنمای آموزشی، بازیکلمات کلیدی: 

های متنوعی برای تقویت سطوح شناختی و  ای دو جلدی است که تمرین کتاب حاضر جلد اول از مجموعه :معرفی کتاب
تحصیلی کودکان و رفع مشكالت   تقویت حافظۀ فعال دیداری و شنیداری کودکان در بر دارد. این کار به افزایش آمادگی

ورالعمل آن دارد و سپس تصویرهای مربوط به آن کند. هر تمرین توضیح بسیار کوتاهی از دست ها کمك می یادگیری آن
 اند. آمده
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کودک . الهی، فرشته شریفی صحی، علی/ نوروزیان یدکی، اسماء/ کارگر جابوز، اعظم/ صدر مقدم، فاطمه/ نعمت. 32
  9786008682875: شابک وزیری. ص.104 .1397. مناجات: مشهد. (2باهوش)جلد

  آموز دانشمخاطب: 
  ول، دوماپایه تحصیلی: 

  های آموزشی، راهنمای آموزشی حافظه، بازیکلمات کلیدی: 
های متنوعی برای تقویت سطوح شناختی و  ای دو جلدی است که تمرین کتاب حاضر جلددوم از مجموعه معرفی کتاب:

رفع مشكالت تحصیلی کودکان و   تقویت حافظۀ فعال دیداری و شنیداری کودکان در بر دارد. این کار به افزایش آمادگی
کند. هر تمرین توضیح بسیار کوتاهی از دستورالعمل آن دارد و سپس تصویرهای مربوط به آن  ها کمك می یادگیری آن

 تر از جلد اول هستند. های این جلد پیشرفته اند. تمرین آمده

 

  9786007729281 :شابک خشتی کوچك. ص.22 .1397. اخترنگار: خواف. مارپیچ. جابری، نفیسه/ جابری، زکیه. 33
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  های آموزشی، تقویت توجه ، سرگرمی بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

توان به آن رسید. کتاب حاضر شامل تعداد  هایی است که با بازی می تقویت فرایندهای ذهنی کودکان از آموزش معرفی کتاب:
یابی، تقویت  اند تا اهداف افزایش تمرکز و دقت، تقویت جهت ت متفاوت طراحی شدهاست که با موضوعا« ماز»متنوعی 
ها از کدوم  های دست و تقویت مهارت حل مسئله را محقق سازند. خرگوش را به سفره غذا برسان و هر کدوم از ماشین ماهیچه

 رسه، از جمله مازهای کتاب هستند. راه به خونه می

 

  9786009890101: شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان های اقیانوسی. چمارپی. فیلیپس، دیو. 34
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  آمیزی ، حیوانات دریایی، رنگ بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

کند. در هر مارپیچ یك ماهی یا  آشنا میاین کتاب چهل و شش مارپیچ دارد که کودك را با جانوران دریایی  معرفی کتاب:
ها کمك کند تا به هدفشان  گردد. کودك باید به آن اش در ته دریا می یك موجود دریایی دیگر به دنبال غذا یا محل زندگی

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

 

: شابک جیبی. ص.64 .1396. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان های حشرات. مارپیچ. دآمیكو، فران-نیومن. 35
9786009890071  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

   آمیزی، بازی و سرگرمی رنگکلمات کلیدی: 
ب دارای چهل و هشت مارپیچ با تصاویری از حشرات گوناگون است. هر کدام از حشرات باید مسیری را این کتا معرفی کتاب:

دهد. در پایان کتاب راهنمایی وجود دارد تا اگر کودك نتوانست مسیری را  ها نشان می طی کنند و کودك این مسیر را به آن
 آمیزی کند. اویر را رنگتواند تص حل کند به آن رجوع کند. پس از پایان بازی کودك می
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: شابک جیبی. ص.64 .1397. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان تصاویر پنهان.: های گردو مجموعه کتاب. تاالریكو، تونی. 36
9786009890132  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  تقویت توجه، معماکلمات کلیدی: 
های هدفمند میسر  های بصری، با تمرین ن مانند توجه و تمرکز، حافظه و مهارتتقویت عملكرد مغزی کودکا معرفی کتاب:

اند.  شود. جلد دوم از مجموعۀ دو جلدی تصاویر پنهان، شامل تصویرهایی است که هر کدام مواردی را در خود پنهان کرده می
 دارد. ن جلد معماهای دشوارتر را در بر است بیابد. ای کودك باید با دقت به تصویر نگاه کند و آنچه را هر تصویر خواسته

 

 جیبی. ص.64 .1397. مهرسا: تهران. فاطمه صادقیان چی کجاست؟!.: های گردو مجموعه کتاب. تاالریكو، تونی. 37

  9786009890149: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  تقویت توجه، معما، حافظهکلمات کلیدی: 

های هدفمند میسر  های بصری، با تمرین یت عملكرد مغزی کودکان مانند توجه و تمرکز، حافظه و مهارتتقو معرفی کتاب:
اند.  شود. این کتاب، از مجموعه دو جلدی تصاویر پنهان، شامل تصویرهایی است که هر کدام مواردی را در خود پنهان کرده می

 دارد. تر را در بر  است بیابد. این جلد معماهای ساده ر خواستهکودك باید با دقت به تصویر نگاه کند و آنچه را هر تصوی

 

: شابک رقعی. ص.60 .1397. نگاشت مه: بهشهر. های کودکان شرح بازی: ورجه وورجه. آهنگر، راحله. 38
9786009494774  

  آموز/ معلم والدین/ دانش مخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ، بازی سرگرمیراهنمای آموزشی، بازی و کلمات کلیدی: 
ها در پنج دسته تفكیك  توان انجام داد. بازی هایی را معرفی کند که در خانه می این کتاب کوشیده است بازی معرفی کتاب:

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
تر باید توضیح بازی را بخواند و  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
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 چند موضویع

 

  9786004761871: شابک .بیاضی ص.32 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. آسان آموز فارسی و ریاضی. ناظمی، محمد. 39
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
   آموزش زبان فارسی، امالی فارسی، آموزش ریاضی، بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

آموز با ماژیك   شود. دانش های فارسی و ریاضی با الگوی آموزشی کارتی ارائه می در این مجموعه، مفاهیم درس معرفی کتاب:
های  ها را پاك و اصالح کند. یادگیری با بازی و تمرین همراه است. تمرین تواند جواب دهد و می ها را پاسخ می د تمرینبر وایت

است. ابتدا باید  های فارسی بدون حرف و کلمه هستند. در واقع، قالبی کلی برای سؤال مطرح شده ریاضی بدون عدد و تمرین
 ها را بنویسد. آموز جواب ف مناسب هر درس پر کند و سپس دانشها و حرو معلم آن را با عددها یا کلمه

 

 رشد اندیشه/: تهران. آموزان سال دوم و ورودی سال سوم دبستان ویژه دانش: توانم باز هم می. رضا احمدی، محمد. 40
  9789642692453: شابک وزیری. ص.80 .1397. آفرین دانش

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  ها ها، تمرین آموزش ابتدایی، آزمونکلمات کلیدی: 
گیرد که به  هایی را در بر می ای، تابستان فرصت دوباره آموزی و بازآموزی است. این کتاب فعالیت برای عده معرفی کتاب:

های کتاب به طور  ینها را در شرایط جدید به کار گیرند. تمر های ذهنی، آموخته کنند با استفاده از توانایی کودکان کمك می
اند و در  ها متنوع آموزان ورودی به پایۀ سوم هستند. تمرین گیرند و مخصوص دانش های پایۀ دوم را دربرمی تلفیقی مرور درس

 اند. های تحقیقاتی تیمز و پرلز تنظیم شده های طرح راستای کاربست یافته

 

رشد : تهران. وزان سال سوم و ورودی سال چهارم دبستانآم ویژه دانش: توانم باز هم می. نژاد، پریسا مصطفی. 41
  9789642692545: شابک وزیری. ص.80 .1397. آفرین دانش /اندیشه

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  ها ها، آزمون آموزش ابتدایی، تمرینکلمات کلیدی: 
گیرد که به  هایی را در بر می آموزی است. این کتاب فعالیتای، تابستان فرصت دوباره آموزی و باز برای عده معرفی کتاب:

های کتاب به طور  ها را در شرایط جدید به کار گیرند. تمرین های ذهنی، آموخته کنند با استفاده از توانایی کودکان کمك می
اند و در  ها متنوع تمرینآموزان ورودی به پایۀ چهارم هستند.  گیرند و مخصوص دانش های پایۀ سوم را دربرمی تلفیقی درس

 اند. های تحقیقاتی تیمز و پرلز تنظیم شده های طرح راستای کاربست یافته

 

هوش و خالقیت، دوره اول : افزا( بسته آموزشی هوش و خالقیت )ذهن. محمدی، ساحل/ اکبری، مرتضی گل. 42
  9789648045734: شابک لی.رح ص.58 .1397. پیشرو مبتكران: تهران. پایه دوم، کار در کالس: ابتدایی

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی های تكمیلی، سرگرمی هوش های چندگانه، خالقیت، فعالیتکلمات کلیدی: 
گر ریشه دارد.  های چندگانه و نیز افزایش قدرت تفكر نقاد و تحلیل گیری و انبساط هوش خالقیت در شكل معرفی کتاب:

های هوش و خالقیت را برای  شده در زمینۀ خالقیت، کتاب دی حاضر، با الگو برداری از فرایندهای انجاممجموعۀ چند جل
های  ها افزایش قدرت استنباط، تفكر واگرا، باالبردن میزان زمینه است. هدف این کتاب سال طراحی کرده 13تا  5مخاطبان 

هفته  24اضر به مخاطب پایۀ دوم دبستان اختصاص دارد و شامل عنوان چهار عامل موازی( است. کتاب ح هوشی و خالقیت )به
گویی، اریگامی، اشیای گمشده و  انتخاب راه، قصه: شود که هر هفته دو فعالیت را دربر دارد؛ از جمله های کالسی می  تمرین

 بازی خالق.
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ش و خالقیت، دوره اول هو: افزا( بسته آموزشی هوش و خالقیت )ذهن. محمدی، ساحل/ اکبری، مرتضی گل. 43
  9789648045741: شابک رحلی. ص.58 .1397. پیشرو مبتكران: تهران. پایه دوم، کار در منزل: ابتدایی

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های تكمیلی خالقیت، هوش های چندگانه، فعالیتکلمات کلیدی: 
گر ریشه دارد.  دگانه و نیز افزایش قدرت تفكر نقاد و تحلیلهای چن گیری و انبساط هوش خالقیت در شكل معرفی کتاب:

های هوش و خالقیت را برای  شده در زمینۀ خالقیت، کتاب مجموعۀ چند جلدی حاضر، با الگو برداری از فرایندهای انجام
های  میزان زمینه ها افزایش قدرت استنباط، تفكر واگرا، باالبردن است. هدف این کتاب سال طراحی کرده 13تا  5مخاطبان 

هفته  24عنوان چهار عامل موازی( است. کتاب حاضر به مخاطب پایۀ دوم دبستان اختصاص دارد و شامل  هوشی و خالقیت )به
گویی، اریگامی، اشیای گمشده و  انتخاب راه، قصه: شود که هر هفته دو فعالیت را دربر دارد؛ از جمله مخصوص منزل می   تمرین

 بازی خالق.

 

هوش و خالقیت، دوره دوم : افزا( بسته آموزشی هوش و خالقیت )ذهن. محمدی، ساحل/ اکبری، مرتضی گل. 44
  9789648045758: شابک رحلی. ص.58 .1397. پیشرو مبتكران: تهران. پایه پنجم، کار در کالس: ابتدایی

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  ش های چندگانه، خالقیتهای تكمیلی، هو فعالیتکلمات کلیدی: 
گر ریشه دارد.  های چندگانه و نیز افزایش قدرت تفكر نقاد و تحلیل گیری و انبساط هوش خالقیت در شكل معرفی کتاب:

های هوش و خالقیت را برای  شده در زمینۀ خالقیت، کتاب مجموعۀ چند جلدی حاضر، با الگو برداری از فرایندهای انجام
های  ها افزایش قدرت استنباط، تفكر واگرا، باالبردن میزان زمینه است. هدف این کتاب طراحی کردهسال  13تا  5مخاطبان 

 24عنوان چهار عامل موازی( است. کتاب حاضر به مخاطب پایۀ پنجم دبستان اختصاص دارد و شامل  هوشی و خالقیت )به
گویی، اریگامی، اشیای گمشده و  فكر متقابل، قصه: ز جملهشود که هر هفته دو فعالیت را دربر دارد؛ ا کالسی می   هفته تمرین
 بازی خالق.

 

هوش و خالقیت، دوره دوم : افزا( بسته آموزشی هوش و خالقیت )ذهن. محمدی، ساحل/ اکبری، مرتضی گل. 45
  9789648045765: شابک رحلی. ص.58 .1397. پیشرو مبتكران: تهران. پایه پنجم، کار در منزل: ابتدایی

  آموز دانشاطب: مخ
  پنجمپایه تحصیلی: 

  های تكمیلی، هوش های چندگانه، خالقیت فعالیتکلمات کلیدی: 
گر ریشه دارد.  های چندگانه و نیز افزایش قدرت تفكر نقاد و تحلیل گیری و انبساط هوش خالقیت در شكل معرفی کتاب:

های هوش و خالقیت را برای  ه در زمینۀ خالقیت، کتابشد مجموعۀ چند جلدی حاضر، با الگو برداری از فرایندهای انجام
های  ها افزایش قدرت استنباط، تفكر واگرا، باالبردن میزان زمینه است. هدف این کتاب سال طراحی کرده 13تا  5مخاطبان 

 24امل عنوان چهار عامل موازی( است. کتاب حاضر به مخاطب پایۀ پنجم دبستان اختصاص دارد و ش هوشی و خالقیت )به
گویی، اریگامی، اشیای  فكر متقابل، قصه: شود که هر هفته دو فعالیت را دربر دارد؛ از جمله مخصوص منزل می   هفته تمرین

 گمشده و بازی خالق.



 19   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

: شابک وزیری. ص.64 .1396. دادجو: تهران. جدول درسی خونه به خونه سال اول ابتدایی. جعفری، زهرا. 46
9786005644630  

  آموز دانش: مخاطب
  اولپایه تحصیلی: 

  ها، کمك آموزشی های آموزشی، جدول سرگرمیکلمات کلیدی: 
های سنی پرطرفدار است. مجموعۀ حاضر با  های آموزشی است که در همۀ گروه حل جدول از جمله سرگرمی معرفی کتاب:

های  های درسی را به صورت سؤال کتاب هایی از محتوای ها به حل جدول، کوشیده است بخش تكیه بر همین اشتیاق انسان
های آموزنده را در اختیار مخاطب قرار دهد. اولین جلد از این مجموعه به پایۀ اول اختصاص  جدولی تنظیم کند و انواع جدول

 دارد.

 

: کشاب وزیری. ص.56 .1396. دادجو: تهران. جدول درسی خونه به خونه سال پنجم دبستان. النسا غفرانی، خیری. 47
9786005644821  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ها، کمك آموزشی، سرگرمی جدولکلمات کلیدی: 
های سنی پرطرفدار است. مجموعۀ حاضر با  های آموزشی است که در همۀ گروه حل جدول از جمله سرگرمی معرفی کتاب:

های  های درسی را به صورت سؤال هایی از محتوای کتاب ه است بخشها به حل جدول، کوشید تكیه بر همین اشتیاق انسان
های آموزنده را در اختیار مخاطب قرار دهد. اولین جلد از این مجموعه به پایۀ پنجم  جدولی تنظیم کند و انواع جدول

 است. ها نیز در انتهای کتاب آمده اختصاص دارد. جواب جدول

 

 ص.56 .1396. دادجو: تهران. دول درسی خونه به خونه سال چهارم دبستانج. جعفری، صدیقه/ غندالی، علی. 48

  9786005644814: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارمپایه تحصیلی: 
  ها های آموزشی، جدول کمك آموزشی، سرگرمیکلمات کلیدی: 

پرطرفدار است. مجموعۀ حاضر با  های سنی های آموزشی است که در همۀ گروه حل جدول از جمله سرگرمی معرفی کتاب:
های  های درسی را به صورت سؤال هایی از محتوای کتاب ها به حل جدول، کوشیده است بخش تكیه بر همین اشتیاق انسان

های آموزنده را در اختیار مخاطب قرار دهد. اولین جلد از این مجموعه به پایۀ چهارم  جدولی تنظیم کند و انواع جدول
 است. ها نیز در انتهای کتاب آمده جواب جدولاختصاص دارد. 

 

: شابک وزیری. ص.56 .1396. دادجو: تهران. جدول درسی خونه به خونه سال دوم دبستان. جعفری، زهرا. 49
9786005644654  

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی، کمك آموزشی ها، سرگرمی جدولکلمات کلیدی: 
های سنی پرطرفدار است. مجموعۀ حاضر با  های آموزشی است که در همۀ گروه ل جدول از جمله سرگرمیح معرفی کتاب:

های  های درسی را به صورت سؤال هایی از محتوای کتاب ها به حل جدول، کوشیده است بخش تكیه بر همین اشتیاق انسان
ار دهد. اولین جلد از این مجموعه به پایۀ دوم اختصاص های آموزنده را در اختیار مخاطب قر جدولی تنظیم کند و انواع جدول

 است. ها نیز در انتهای کتاب آمده دارد. جواب جدول



 20   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

 وزیری. ص.56 .1396. دادجو: تهران. جدول درسی خونه به خونه سال سوم دبستان. جعفری، زهرا/ غندالی، علی. 50

  9786005644807: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  ومسپایه تحصیلی: 
  های آموزشی، کمك آموزشی ها، سرگرمی جدولکلمات کلیدی: 

های سنی پرطرفدار است. مجموعۀ حاضر با  های آموزشی است که در همۀ گروه حل جدول از جمله سرگرمی معرفی کتاب:
های  ؤالهای درسی را به صورت س هایی از محتوای کتاب ها به حل جدول، کوشیده است بخش تكیه بر همین اشتیاق انسان

های آموزنده را در اختیار مخاطب قرار دهد. اولین جلد از این مجموعه به پایۀسوم اختصاص  جدولی تنظیم کند و انواع جدول
 است. ها نیز در انتهای کتاب آمده دارد. جواب جدول

 

: شابک زیری.و ص.56 .1396. دادجو: تهران. جدول درسی خونه به خونه سال ششم دبستان. خضر، فرخنده آب. 51
9786005644838  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی، کمك آموزشی ها، سرگرمی جدولکلمات کلیدی: 
های سنی پرطرفدار است. مجموعۀ حاضر با  های آموزشی است که در همۀ گروه حل جدول از جمله سرگرمی معرفی کتاب:

های  های درسی را به صورت سؤال هایی از محتوای کتاب ل، کوشیده است بخشها به حل جدو تكیه بر همین اشتیاق انسان
های آموزنده را در اختیار مخاطب قرار دهد. اولین جلد از این مجموعه به پایۀ ششم  جدولی تنظیم کند و انواع جدول

 است. ها نیز در انتهای کتاب آمده اختصاص دارد. جواب جدول

 

. المللی گاج بین: تهران. ریزی به روش مهندس جوکار پایه اول دبستان دفتر برنامه: شو ه ستار. جوکار، ابوالفضل. 52
  9786003599581: شابک رحلی. ص.168 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  برنامه ریزی درسی، موفقیت تحصیلیکلمات کلیدی: 
آموز نیز  درسی، به تقویت شخصیت، رفتار و بهداشت روانی دانش ریزی، عالوه بر کمك به پیشرفت دفتر برنامه معرفی کتاب:

ها(،  های درس اینفوگرافی )سرفصل»های زیادی است از جمله  کند. این دفتر مخصوص پایۀ اول و شامل بخش کمك می
بازی(،  ایستگاه آموزش، دانستنی )جملۀ کلیدی هر هفته(، داستان )هر دو هفته یك داستان(، مطالب هفتگی )سرگرمی و

های آموزشی( و جدول. بخش جدول مهم ترین بخش این کتاب است. دانش آموز باید تكالیف هر  کیوآرکد )شامل معرفی فیلم
 روز، ساعت شروع و اتمام آن ها و ساعت خوابش را در آن بنویسد. والدین و معلم نیز باید جاهای مخصوص خود را پر کنند.

 

. المللی گاج بین: تهران. ریزی به روش مهندس جوکار پایه پنجم دبستان دفتر برنامه: ستاره شو. جوکار، ابوالفضل. 53
  9786003599628: شابک رحلی. ص.208 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  برنامه ریزی درسی، موفقیت تحصیلیکلمات کلیدی: 
آموز نیز  سی، به تقویت شخصیت، رفتار و بهداشت روانی دانشریزی، عالوه بر کمك به پیشرفت در دفتر برنامه معرفی کتاب:

ها(،  های درس اینفوگرافی )سرفصل»: های زیادی است از جمله کند. این دفتر مخصوص پایۀ پنجم و شامل بخش کمك می
بازی(، ایستگاه آموزش، دانستنی )جملۀ کلیدی هر هفته(، داستان )هر دو هفته یك داستان(، مطالب هفتگی )سرگرمی و 

های آموزشی( و جدول. بخش جدول مهم ترین بخش این کتاب است. دانش آموز باید تكالیف هر  کیوآرکد )شامل معرفی فیلم
 روز، ساعت شروع و اتمام آن ها و ساعت خوابش را در آن بنویسد. والدین و معلم نیز باید جاهای مخصوص خود را پر کنند.



 21   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

. المللی گاج بین: تهران. ریزی به روش مهندس جوکار پایه چهارم دبستان دفتر برنامه :ستاره شو. جوکار، ابوالفضل. 54
  9786003599611: شابک رحلی. ص.208 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  برنامه ریزی درسی، موفقیت تحصیلیکلمات کلیدی: 
آموز نیز  رسی، به تقویت شخصیت، رفتار و بهداشت روانی دانشریزی، عالوه بر کمك به پیشرفت د دفتر برنامه معرفی کتاب:

ها(،  های درس اینفوگرافی )سرفصل»های زیادی است از جمله  کند. این دفتر مخصوص پایۀ چهارم و شامل بخش کمك می
بازی(،  ایستگاه آموزش، دانستنی )جملۀ کلیدی هر هفته(، داستان )هر دو هفته یك داستان(، مطالب هفتگی )سرگرمی و

های آموزشی( و جدول. بخش جدول مهم ترین بخش این کتاب است. دانش آموز باید تكالیف هر  کیوآرکد )شامل معرفی فیلم
 روز، ساعت شروع و اتمام آن ها و ساعت خوابش را در آن بنویسد. والدین و معلم نیز باید جاهای مخصوص خود را پر کنند.

 

. المللی گاج بین: تهران. ریزی به روش مهندس جوکار پایه سوم دبستان دفتر برنامه: ستاره شو. جوکار، ابوالفضل. 55
  9786003599604: شابک رحلی. ص.216 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  برنامه ریزی درسی، موفقیت تحصیلیکلمات کلیدی: 
آموز نیز  ، به تقویت شخصیت، رفتار و بهداشت روانی دانشریزی، عالوه بر کمك به پیشرفت درسی دفتر برنامه معرفی کتاب:

ها(،  های درس اینفوگرافی )سرفصل»های زیادی است از جمله  کند. این دفتر مخصوص پایۀ سوم و شامل بخش کمك می
(، ایستگاه آموزش، دانستنی )جملۀ کلیدی هر هفته(، داستان )هر دو هفته یك داستان(، مطالب هفتگی )سرگرمی و بازی

های آموزشی( و جدول. جدول مهم ترین بخش این کتاب است. دانش آموز باید تكالیف هر روز،  کیوآرکد )شامل معرفی فیلم
 ساعت شروع و اتمام آن ها و ساعت خوابش را در آن بنویسد. والدین و معلم نیز باید جاهای مخصوص خود را پر کنند.

 

. المللی گاج بین: تهران. ریزی به روش مهندس جوکار پایه ششم دبستان نامهدفتر بر: ستاره شو. جوکار، ابوالفضل. 56
  9786003599635: شابک رحلی. ص.208 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  برنامه ریزی درسی، موفقیت تحصیلیکلمات کلیدی: 
آموز نیز  ت شخصیت، رفتار و بهداشت روانی دانشریزی، عالوه بر کمك به پیشرفت درسی، به تقوی دفتر برنامه معرفی کتاب:

ها(،  های درس اینفوگرافی )سرفصل»های زیادی است از جمله  کند. این دفتر مخصوص پایۀ ششم و شامل بخش کمك می
ایستگاه آموزش، دانستنی )جملۀ کلیدی هر هفته(، داستان )هر دو هفته یك داستان(، مطالب هفتگی )سرگرمی و بازی(، 

های آموزشی( و جدول. بخش جدول مهم ترین بخش این کتاب است. دانش آموز باید تكالیف هر  د )شامل معرفی فیلمکیوآرک
 روز، ساعت شروع و اتمام آن ها و ساعت خوابش را در آن بنویسد. والدین و معلم نیز باید جاهای مخصوص خود را پر کنند.

 

  9786005644869: شابک وزیری. ص.72 .1397. دادجو: تهران. ستان( اول دب1هوش، دقت، تمرکز ). جعفری، زهرا. 57
  آموز دانشمخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  آمیزی های آموزشی، هوش، رنگ سرگرمیکلمات کلیدی: 

آموزشی کودك بجا و درست انتخاب  های کمك یابند. اگر فعالیت های ویژه پرورش می مغز و اندیشه با تمرین معرفی کتاب:
های متنوع مربوط به دقت و توجه  های فكری و تمرین توانند در تقویت هوش او مؤثر باشند. این کتاب شامل بازی می شوند،

آموزان اول  های این جلد برای دانش است. کودك باید به دقت به تصویرها نگاه کند و بعد از فكر کردن، پاسخ را بگوید. فعالیت
 اند. دبستان طراحی شده



 22   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب
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: شابک وزیری. ص.72 .1397. دادجو: تهران. ( دوم دبستان2هوش، دقت، تمرکز ). زهرا جعفری،. 58
9786005644876  

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی، هوش، تقویت توجه سرگرمیکلمات کلیدی: 
موزشی کودك بجا و درست انتخاب آ های کمك یابند. اگر فعالیت های ویژه پرورش می مغز و اندیشه با تمرین معرفی کتاب:

های متنوع مربوط به دقت و توجه  های فكری و تمرین توانند در تقویت هوش او مؤثر باشند. این کتاب شامل بازی شوند، می
آموزان دوم  های این جلد برای دانش است. کودك باید به دقت به تصویرها نگاه کند و بعد از فكر کردن، پاسخ را بگوید. فعالیت

 اند. بستان طراحی شدهد
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 ریاض  

 

  9786003744745: شابک رحلی. ص.12 .1397. گستر سایه: قزوین. عباس زارعی بازی با اعداد.. پیكتال، شی. 639
  آموز دانشمخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  های آموزشی آموزش ریاضی، بازیکلمات کلیدی: 

 1تواند با بازی و سرگرمی همراه شود. در این کتاب، اعداد  های اول ابتدایی می آموزش اعداد برای کودکان سال کتاب: معرفی
است. در انتهای کتاب  های متنوعی آموزش داده شده ها و سرگرمی ها در قالب بازی بستن آن و شمردن و جمع 10تا 

 ها استفاده کند. ب در حین انجام بازی و سرگرمی، از آنهایی از اعداد قرار داده شده است تا مخاط برچسب

 

. پیكانو: بوشهر. ریاضی اول دبستان  انگیز الگویابی، تقارن، جدول شگفت: دفتر سه مهارت. ایرانپور، حمیدرضا. 640
  9786009975907: شابک رحلی. ص.44 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  حل مسئله، ریاضیاتالگوها، کلمات کلیدی: 
اند. کتاب  انگیز معرفی شده های شگفت در کتاب درسی ریاضی اول دبستان سه مهارت الگویابی، تقارن و جدول معرفی کتاب:

های کتاب  ها دقیقاً مطابق روند ارائۀ تمرین های بیشتری ارائه دهد. تمرین ها تمرین حاضر کوشیده است برای تقویت این مهارت
دادن الگو، کشیدن  ها به صورت ادامه اند. همۀ تمرین رت سرگرمی و بازی هستند و از آسان به مشكل آمدهدرسی و به صو

 اند. شده کردن اعداد جدول ارائه های متقارن در جدول و کامل شكل

 

  9786003744752: شابک رحلی. ص.12 .1397. گستر سایه: قزوین. عباس زارعی ساعت چنده؟.. اوارد، آنا. 641
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  آموزش ریاضیکلمات کلیدی: 

هایی،  اند با راه خواندن ساعت و یادگیری آن یكی از مفاهیم آموزشی است که همواره معلمان و اولیا کوشیده معرفی کتاب:
هایی از ساده به  اندن ساعت، تمرینتر خو تر کنند. کتاب حاضر به منظور آموزش ساده آموز آسان یادگیری آن را برای دانش

های کوچك و بزرگ، عددهای ساعت و مفاهیم نیم و ربع ساعت را به مخاطب  مشكل، از ابتدای چگونگی ساعت، عقربه
اند. پوستری  شده در کتاب همراه شده های برچسبی و نقاشی های فراوان ساعت های کتاب با نمونه است.فعالیت کرده عرضه

 کتاب است. دیواری هم ضمیمۀ

 

کانون پرورش فكری : تهران. حسین ابوالقاسمی سفر. داستان واقعی یک هم: سالم، من زمان هستم. نوولی، لوکا. 642
  9786000105143: شابک رقعی. ص.80 .1397. کودکان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  داستاناختراعات علمی، کلمات کلیدی: 
ای چند جلدی، داستان پیدایش جهان و در پی آن مفهوم زمان را از ابتدای تاریخ، از  کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

ای،  دقیقه 60بندی  ها، اختراع تقسیم کند. متن کتاب دربارۀ روزها و سال زبان خود زمان و با بیانی ساده، روایت می
ها و ماشین زمان ااطالعاتی به مخاطب  چاله های غیرممكن، آقای اینشتین، سیاه ، ساعتکردن یك روز ترین سال، گم طوالنی

 کننده نباشد. کنند تا متن خسته دهد. تصویرهایی کتاب را همراهی می می
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حسین  ها میلیون ارزش دارد. داستان واقعی )هیچ( ی که میلیون: سالم، من صفر هستم. نوولی، لوکا. 643
  9786000104146: شابک رقعی. ص.80 .1397. کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان: رانته. ابوالقاسمی
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  داستان، تاریخ علمکلمات کلیدی: 

صفر یا هیچ عدد یا مقداری است که به ظاهر چیزی نیست. این کتاب شرح چگونگی به وجودآمدن و  معرفی کتاب:
شدن عدد صفر به عددی بسیار مهم و تأثیرگذار، در این کتاب به  شدن عدد صفر در تمام زندگی بشر است. ماجرای تبدیلظاهر

کنند مثل صفر هستند،  است. در واقع، این داستان برای کسانی که احساس می شده زبان ساده و کودکانه به مخاطب عرضه
 آورد. نوعی امیدواری به ارمغان می

 

مؤسسه فرهنگی : تهران. هوشنگ شرقی یک داستان ریاضی.: ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه!. نز، مارلینبار. 644
  9789643189990: شابک بیاضی. ص.40 .1397. فاطمی

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  ریاضیات، داستانکلمات کلیدی: 
ها را به درك بهتری از این دو مفهوم و  آموزند، اما این داستان آن ر مدرسه میکودکان محیط و مساحت را د معرفی کتاب:

انگیز، مخاطب را به تفكر دربارۀ محیط و  رساند. نویسنده کوشیده است در خالل داستانی هیجان ها در زندگی می ن کاربرد آ
های کتاب نیز توضیح ریاضی این ماجرا برای شود درگیر کند. در انت هایی که در داستان مطرح می مساحت وادارد و با ایده

 است تا بتوانند کودك را در درك بهتر همراهی کنند. والدین آمده

 

: شابک رقعی. ص.80 .1397. علیرضا گلستان. های چوب کبریتی مجموعه پرسش. رضا گلستان، علی. 645
9786220001799  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  های فكری، ریاضیات ، بازی ها، بازی و سرگرمی رسشپکلمات کلیدی: 
گویی به  تواند برای پاسخ است که با چوب کبریت طراحی شده است. مخاطب می  پرسش 150این کتاب شامل  معرفی کتاب:

ه ها، همان شكل کتاب را به صورت واقعی با چوب کبریت برای خودش درست کند. در ابتدای کتاب سه نكتۀ آموزشی ب پرسش
 عنوان راهنما آمده است. در کنار هر شكل عالوه بر طرح پرسش نكاتی نیز برای راهنمایی گنجانده شده است.

 

سالم : تهران. دانستان ریاضی ویژه پایه سوم دبستان: 3چارستون : های دانستان مجموعه کتاب. صانعی، فرزانه. 646
  9786008676881: شابک خشتی. ص.84 .1397. کتاب

  آموز دانش مخاطب:
  سومپایه تحصیلی: 

  آموزش ریاضی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:

بان این کتاب به طور غیرمستقیم شود. مخاط جلدی، مخاطب با مفاهیم ریاضی کتاب درسی ریاضی پایۀ سوم دبستان آشنا می
آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی  بندی کتاب درسی می مفاهیم ریاضی را مطابق بودجه

 های کتاب درسی پیش برود. پیشنهاد داده شده است تا مطابق آموزه



 26   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

دانستان ریاضی ویژه پایه چهارم : انگیز گفتمن و چهار ش: های دانستان مجموعه کتاب. رسولیان، بنفشه. 647
  9786008676812: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب: تهران. دبستان

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، آموزش ریاضیکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند جلدی،  ر قصههای بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. د قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شود. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم  مخاطب با مفاهیم ریاضی کتاب درسی ریاضی پایۀ چهارم دبستان آشنا می
آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی  بندی کتاب درسی می مفاهیم علوم را مطابق بودجه

 های کتاب درسی پیش برود. است تا مطابق آموزهپیشنهاد داده شده 

 

دانستان ریاضی ویژه پایه : تی وای از دست دی: های دانستان مجموعه کتاب. ششتمدی، علی/ صنعتی، تكتم. 648
  9786008676959: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب: تهران. ششم دبستان

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  آموزش ریاضی، داستان کودكیدی: کلمات کل
های این مجموعۀ چند  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شود. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم  جلدی، مخاطب با مفاهیم ریاضی کتاب درسی ریاضی پایۀ ششم دبستان آشنا می
آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی  بندی کتاب درسی می یاضی را مطابق بودجهمفاهیم ر

 شود. های کتاب درسی پیش برود. داستان از زبان یك موجود خیالی روایت می پیشنهاد داده شده است تا مخاطب مطابق آموزه

 شعر

 

  9786009919024: شابک بیاضی. ص.14 .1397. نیكوروش: دیز. نشان خبردار آتش. ثابت، مهین ملك. 649
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  ادبیات کودکان، شعر، آموزش ایمنیکلمات کلیدی: 

دهند. نویسنده در قالب شعرهایی کوتاه،  نشانی انجام می کتاب حاضر درباره خدماتی است که امدادگران آتش معرفی کتاب:
سوری و استفاده از  گوشت، بازماندن شیر گاز، چهارشنبه کند و نكات ایمنی درباره چرخ نشانی را یادآوری می شماره آتش

 نشانان شوخی نكنند و با تلفن مزاحم آنان نشوند. کند با آتش دهد. همچنین به کودکان گوشزد می آسانسور را توضیح می

 

: شابک خشتی. ص.16 .1397. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهران. قور و قور و جیر قور و جیر و جیر. حسنی، خاتون. 650
9789643008703  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  انواع ادبی، شعر، کودکانکلمات کلیدی: 
، نام «بزرگ نماما»و « منظور بد»، «دماغ»، «زنبوره»، «تابستونه»این کتاب دربردارنده یازده شعر کوتاه است.  معرفی کتاب:

خواهد تا مادربزرگش را به مدرسه ببرد تا او هم الفبا  بزرگ، کودك از معلمش اجازه می بعضی از این اشعار است. در شعر مامان
گذارد؛ ولی منظور بدی نداشته است و  ها پا می ، درباره دخترکی است که به اشتباه، روی سبزه«منظور بد»را یاد بگیرد. شعر 

 ند.ک عذرخواهی می
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  9786007790373: شابک خشتی. ص.12 .1396. کتاب ابرار: تهران. دارو و درمان. شرفشاهی، کامران. 651
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  سالمتی، کودکان، شعرکلمات کلیدی: 

دهد که باید نظافت و بهداشت را  یکتاب حاضر شعری است درباره سالمتی. شاعر ابتدا به کودکان تذکر م معرفی کتاب:
رعایت کنند تا بیمار نشوند و هنگام بیماری هرگز سرِخود دارو مصرف نكنند؛ چون بسیار خطرناك است و حتماً نزد پزشك 

 های او عمل کنند. بروند و به توصیه

 

  9786004920452 :شابک بیاضی. ص.30 .1397. ها بهار دل: قم. رهبر مهربان ما. مهاجرانی، سیدمحمد. 652
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  انواع ادبی، شعر، کودك و نوجوانکلمات کلیدی: 

ای، سروده شده است. شاعر توضیح  اهلل خامنه کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که درباره رهبر کشورمان، آیت معرفی کتاب:
حضرت علی )ع( و فاطمه زهرا )س( است، مهربان و دلسوز است و آرزویش سربلندی همه مردم. دهد که رهبر از نسل  می

داند. او از نقشه دشمن باخبر است، او  رهبری که دشمن حاکمان خونخوار و یاور مردم ستمدیده است و خود را خادم ملت می
 ... . ای دارد و گوید، زندگی ساده ذوق است که شعرهای لطیفی می هنرمندی خوش

 

  9786007790335: شابک خشتی. ص.24 .1397. کتاب ابرار: تهران. زیباست شهر من. شرفشاهی، کامران. 653
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  انواع ادبی، شعر، کودکان، محیط زیستکلمات کلیدی: 

خانه »، «باغبان»، «با بیل و جارو»نگهداری از آن است.  کتاب حاضر حاوی چهار شعر درباره محیط زیست و معرفی کتاب:
است. شعر دوم درباره « پاکبان»گوید که یك  ، نام این اشعار است. دز شعر اول کودکی از زحمات پدرش می«محله ما»و « دوم

د که کوچه و خیابان، کن کند. شعر سوم به کودکان یادآوری می ها مراقبت می کارد و از آن های زیبا می باغبانی است که گل
 گوید. ای زیبا و تمیز سخن می خانه دوم ماست و نباید در آن زباله ریخت. شعر چهارم درباره محله

 

  9786004920285: شابک خشتی. ص.24 .1397. ها بهار دل: قم. علیها اهلل فاطمه سالم. مهاجرانی، سیدمحمد. 654
  آموز دانشمخاطب: 

  وماول، دوم، سپایه تحصیلی: 
  امامان، انواع ادبی، شعر مذهبیکلمات کلیدی: 

ماه شب »، «ها امید قلب»اند.  کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که درباره حضرت زهرا )س( سروده شده معرفی کتاب:
ای ، نام بعضی از این اشعار است. شاعر در این شعره«شعر شیرین»و « کنار تنور»، «ها مادر گل»، «همسر علی» ، «چهارده

ای از طرف خداوند مهربان است، همسرش حضرت علی )ع(  دهد که حضرت فاطمه )س(، مثل باران هدیه کوتاه توضیح می
برد و از بخشندگی ایشان  است و جانشین پیامبر و اینكه ایشان برای پدرشان مانند مادر بودند. از چهار فرزندان ایشان نام می

 دهند و... . بندشان را به فقرا می نقدر بخشنده که لباس و گرد گوید، آن می

 

  9786004920711: شابک خشتی. ص.12 .1397. ها بهار دل: قم. کاالی ایرانی بخر. مهاجرانی، سیدمحمد. 655
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  انواع ادبی، شعر، کودکانکلمات کلیدی: 

، «کیف مدرسه»شعر کوتاه است. شعرها درباره استفاده از کاالهای ایرانی است. ای از دَه  این کتاب مجموعه معرفی کتاب:
کند که از کفش، لباس،  نام برخی از این شعرهاست. شاعر به خواننده تأکید می« شیرینی عید»و « کفش ورزشی»، «لباس»

 سرزمین را آباد کند. بازی و ظروف ایرانی استفاده کند و با این کار مردم ایران را شاد کرده و این اسباب
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: شابک پالتویی. ص.98 .1397. نگار تابان: اندیشه. ها بهار بچه: مجموعه شعر کودک و نوجوان. مالبابایی، ناصر. 656
9786009892273  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  انواع ادبی، شعر، کودکانکلمات کلیدی: 
ها  ساز بالندگی آن تواند زمینه درمانی، برای کودکان و نوجوانان، می ه از شعرهای ریتمیك در موسیقیاستفاد» معرفی کتاب:

اشعاری که در این کتاب گردآوری « نفسشان را افزایش دهد. ها کاسته و اعتمادبه در زندگی روزمره شود و از فشار روانی آن
ید و مؤثر است. مربیان مدارس عادی و استثنایی و مربیان مراکز دبستانی تا دوره دبیرستان مف شده است، برای دوره پیش

گرگم و گله »، «پاشو کوچولو پاشو»توانند از این اشعار استفاده کنند.  درمانی نیز می بخشی، به ویژه مربیان موسیقی توان
 ، نام برخی از این اشعار است.«نازی»و « فروردین»، «دست بزن»، «چشم چشم»، «برم می

 

 رحلی. ص.16 .1397. گستر سایه: قزوین. مامان چه خوب است: مجموعه شعرهای کودکانه. خورشاهیان، هادی. 657

  9786003744974: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

مامان »و « قناری مثل آدم»، «ام مُرد ماهی»، «ابر من»، «دندان شیری»ست. ای از اشعار ا کتاب حاضر مجموعه معرفی کتاب:
شود و بیانگر احساسات اوست. کودك از پدرش  ، نام برخی از این اشعار است. شعرها از زبان کودك روایت می«چه خوب است

ز ماهی تنهای حوض حیاطشان که کند، از مادرش که بسیار خوب است، ا گوید که آدم گرفتاری است و تا دیروقت کار می می
 در آرزوی دریاست و از قناری غمگینی که در قفس زندانی است.

 

: شابک خشتی. ص.16 .1397. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهران. مگر لب زیپ دارد. بكتاش، غالمرضا. 658
9789643009991  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ادبی، شعر، کودکانانواع کلمات کلیدی: 
)ع(، مسجد، درخت، کتاب، باران و... « امام رضا»این کتاب شامل دَه شعر کوتاه است. شعرها درباره امام هشتم،  معرفی کتاب:

به »، نام بعضی از این اشعار است. در شعر «با خوردن درخت»، «صدای باران»، «کوه تو عاشق است»، «موفقیت رود»است. 
ها دوست خاك و  ها زودرنج هستند. گل ها نگویند وحشی، چون آن خواهد که به گل ها می ، شاعر از آدم«دها وحشی نگویی گل

 های زیادی دارد. درباره کودکی پرحرف است که سوال« مگر لب زیب دارد»مانند گنج پرارزشند! و شعر 

 

  9786009773534: شابک خشتی. ص.12 .1397. ماهتاب غرب: کرمانشاه. من مهربان هستم. لرستانی، فریبرز. 659
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

، نام برخی از این «نه گنجشك و نه ماهی»و « مهربانی»، «جان خاله»این کتاب حاوی شش شعر کوتاه است.  معرفی کتاب:
خواند. در شعر دوم، پسرك   گوید و شعر می ها آمده است و برایش قصه می رك به خانه آنشعرهاست. در شعر اول، خاله دخت

اش شكایت  او پسر مهربانی است. در شعر سوم، کودك از گربه. ریزد و... ها دانه می چیند، برای گنجشك هیچ گلی را نمی
 ه است!دهد؛ اما گربه گنجشك و ماهی او را خورد کند. او مرتب به گربه غذا می می
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 علوم تجرنی 

 

: شابک خشتی. ص.28 .1397. شورا: تهران. عطیه عزتی آلیس در سرزمین نانو.. هورتن، لیقا/ لونگ، استفان. 660
9786007579381  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های تخیلی، فناوری و علوم تجربی داستانکلمات کلیدی: 
علم نانو از علوم جدید و مربوط به دنیای جدید است. کتاب حاضر، در قالب یك داستان تخیلی، مخاطب کودك  معرفی کتاب:

شود و  کند. در جریان داستان، آلیس که شخصیت اصلی ماجراست، با یك خرگوش همراه می را با این موضوع علمی آشنا می
 دارند. و آب را در خود نگه نمیشود بدن خرگوش یا برگ کلم مثل لباس نانو هستند  متوجه می

 

 ص.40 .1397. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. سارا قربانی برزی انگیز در زندگی جانوران. اعداد شگفت. شفر، لوال.م. 661

  9786226011013: شابک بیاضی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  شناسی زندگی حیوانات، زیستکلمات کلیدی: 

کنند. در این کتاب، نویسنده اعدادی را  های ظاهری در جانوران و زندگی آنان چندبار بروز می بعضی ویژگی معرفی کتاب:
کنند و  جفت شاخ روی سر این حیوان رشد می 10دربارۀ بعضی حیوانات آورده است. برای مثال، در طول زندگی گوزن قطبی، 

 به عواملی مثل وضعیت آب و هوا، زیستگاه و دشمنان فرق دارند.افتند. البته این اعداد، بنا  می

 

موزه علوم وفناوری : تهران. مجید عمیق تغذیه و زندگی سبز.: مراقبت از کره زمین: انرژی برای آینده. کوپ، مگان. 662
  9786009992058: شابک رحلی. ص.32 .1397. جمهوری اسالمی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  ششملی: پایه تحصی

  محیط زیست، شیوۀ زندگیکلمات کلیدی: 
گذارد. این کتاب شیوۀ زندگی سبز و تغذیۀ سبز،  های روزانۀ ما در کرۀ زمین، تأثیر بسیاری بر آن می فعالیت معرفی کتاب:

برای  جویی در مصرف انرژی و استفاده از محصوالت غذایی ارگانیك و محلی را راهكارهای مهم در توسعۀ پایدار، صرفه
کند. نهضت زندگی سبز، انتخاب و مصرف انرژی، چهار اصل زندگی سبز، اقدامات عملی در  سازی کرۀ زمین پیشنهاد می سالم

 این راه و نحوۀ مشارکت ما در این زمینه، موضوعات اصلی کتاب هستند.

 

: شابک رحلی. ص.8 .1397. فنی ایران شرکت انتشارات: تهران. نیما سالمیان حشرات.: بچسبان و بیاموز. البی، استر. 663
9789643897734  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی حشرات، زندگی حیوانات، سرگرمیکلمات کلیدی: 
رات از انواع حش  برچسب 60کنند. کتاب حاضر شامل  میلیون نوع حشره زندگی می 30در کرۀ زمین حدود  معرفی کتاب:

هاست که مخاطب در عین خواندن چیستی و چگونگی زندگی  ها، زنبورها و سنجاقك ها، کرم ها، عنكبوت ها، شاپرك مثل پروانه
است از انتهای کتاب جدا کند و در جای  ها اشاره شده هایی را که در هر بخش به آن ها، باید برچسب فردی و اجتماعی آن

 شود. به این ترتیب مخاطب با دنیای حشرات بیشتر آشنا می مخصوص خودشان در متن کتاب بچسباند.
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 رحلی. ص.8 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نیما سالمیان دنیای جانوران.: بچسبان و بیاموز. جونز، امی. 664

  9789643898847: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های آموزشی های حیوانات، زندگی حیوانات، سرگرمی ها، داستان ادتعکلمات کلیدی: 

ها را بیشتر بشناسند. کتاب  ترین موجوداتی هستند که کودکان عالقه دارند آن داشتنی جانواران از جملۀ دوست معرفی کتاب:
کنند.  پا می شهر ماجراهایی بهها در  ای از دنیای جانوران یك باغ وحش تنظیم شده که این جانوران شب حاضر در قالب قصه
ها اشاره  هایی از حیوانات است که مخاطب در عین خواندن ماجرا، باید حیواناتی را که در هر بخش به آن کتاب پر از برچسب

است از انتهای کتاب جدا کند و در جای مخصوص خودشان در داستان بچسباند. به این ترتیب، مخاطب با حیوانات بیشتر  شده
 شود. یآشنا م

 

 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نیما سالمیان ها، و .... ها، سیاره ستاره: بچسبان و بیاموز. هالتون، مالنی. 665
  9789643897741: شابک رحلی. ص.8

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی نجوم، سیارات، سرگرمیکلمات کلیدی: 
های جذاب و رازآمیز فراوانی در خود دارد که با تلسكوپ یا دوربین دوچشمی قابل  آسمان شب شگفتی ب:معرفی کتا

ها، شاتل، ماهواره، و انواع مفاهیم نجومی است که  از سیارات، ستارگان، تلسكوپ  برچسب 60اند. کتاب حاضر شامل  مشاهده
است از انتهای  ها اشاره شده هایی را که در هر بخش به آن برچسبشان، باید  ها یا چیستی مخاطب در عین خواندن طرز کار آن

کتاب جدا کند و در جای مخصوص خودشان در متن کتاب بچسباند. به این ترتیب مخاطب با دنیای نجوم بیشتر آشنا 
 شود. می

 

 .1397. انتشارات فنی ایران شرکت: تهران. نیما سالمیان ها و.... ها دلفین کوسه: بچسبان و بیاموز. اسپیتری، هلنا. 666
  9789643897758: شابک رحلی. ص.8

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی حیوانات دریایی، زندگی حیوانات، سرگرمیکلمات کلیدی: 
از انواع   برچسب 60شوند. کتاب حاضر شامل  پستانداران دریایی انواع متنوعی از حیوانات را شامل می معرفی کتاب:

پستانداران مثل فك، شیر دریایی، فیل دریایی، نهنگ، دلفین و گرازماهی است که مخاطب در عین خواندن چیستی و 
است از انتهای کتاب جدا کند  ها اشاره شده هایی را که در هر بخش به آن ها، باید برچسب چگونگی زندگی فردی و اجتماعی آن

 شود. ر متن کتاب بچسباند. به این ترتیب مخاطب با دنیای پستانداران دریایی بیشتر آشنا میو در جای مخصوص خودشان د

 

 رحلی. ص.130 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. محمدرضا داهی تاریخ کارتونی کره زمین.. بیلی، جكی. 667

  9789643893873: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  ششم چهارم، پنجم،پایه تحصیلی: 
  تاریخ، زمینکلمات کلیدی: 

آلود، مخاطب را با تغییرات  اند، و زبانی ساده و طنز این مجموعه با تصویرهای بسیار ی که با متن همراه شده معرفی کتاب:
نابودی بینی تا دایناسورها و سرانجام پایان این دوران و  وجودآمدن موجودات ذره کرۀ زمین، از زمان پیدایش، طلوع زندگی، و به

کند. کتاب به موضوعات پیدایش زمین، طلوع زندگی، عصر دایناسورها و عصر حجر تقسیم شده و در هر  دایناسورها آشنا می
 بخش اطالعاتی به مخاطب داده شده است.
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 :شابک خشتی کوچك. ص.24 .1397. تیمورزاده: تهران. ملیحه اسماعیلی بویایی.: گانه حواس پنج. ریوس، ماریا. 668
9786002387189  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  احساسات، انسانکلمات کلیدی: 
است  گانه کوشیده جلدی حواس پنج  کند همه چیز را بشناسد. مجموعۀ پنج حواس انسان به او کمك می معرفی کتاب:

های ساده از زندگی  رد توجه قرار داده و با مثالهای حواس انسان آشنا کند. هر جلد یك حس را مو کودکان را با شگفتی
است. این جلد به حس بویایی اختصاص دارد. یك بخش علمی نیز در انتهای کتاب  حس را برجسته ساخته  کودك، آن

 دهد. است که دربارۀ بینی و ساختمان آن و چگونگی فرایند بوییدن به مخاطب اطالعات می آمده

 

: شابک خشتی کوچك. ص.24 .1397. تیمورزاده: تهران. ملیحه اسماعیلی بینایی.: گانه پنجحواس . ریوس، ماریا. 669
9786002387172  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  احساسات، انسانکلمات کلیدی: 
است  کوشیده گانه جلدی حواس پنج  کند همه چیز را بشناسد. مجموعۀ پنج حواس انسان به او کمك می معرفی کتاب:

های ساده از زندگی  های حواس انسان آشنا کند. هر جلد یك حس را مورد توجه قرار داده و با مثال کودکان را با شگفتی
است. این جلد به حس بینایی اختصاص دارد. یك بخش علمی نیز در انتهای کتاب آمده  حس را برجسته ساخته  کودك، آن

 دهد. چگونگی فرایند دیدن به مخاطب اطالعات می است که دربارۀ چشم و ساختمان آن و

 

: شابک خشتی کوچك. ص.24 .1397. تیمورزاده: تهران. ملیحه اسماعیلی چشایی.: گانه حواس پنج. ریوس، ماریا. 670
9786002387219  

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  انسان، احساساتکلمات کلیدی: 
است  گانه کوشیده جلدی حواس پنج  کند همه چیز را بشناسد. مجموعۀ پنج او کمك میحواس انسان به  معرفی کتاب:

های ساده از زندگی  های حواس انسان آشنا کند. هر جلد یك حس را مورد توجه قرار داده و با مثال کودکان را با شگفتی
علمی نیز در انتهای کتاب آمده  است. این جلد به حس چشایی اختصاص دارد. یك بخش حس را برجسته ساخته  کودك، آن

 دهد. ها به مخاطب اطالعات می است که دربارۀ زبان و ساختمان آن و چگونگی فرایند چشیدن مزه

 

: شابک خشتی کوچك. ص.24 .1397. تیمورزاده: تهران. ملیحه اسماعیلی شنوایی.: گانه حواس پنج. ریوس، ماریا. 671
9786002387196  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمایه تحصیلی: پ

  احساسات، شنیدنکلمات کلیدی: 
است  گانه کوشیده جلدی حواس پنج  کند همه چیز را بشناسد. مجموعه پنج حواس انسان به او کمك می معرفی کتاب:

زندگی های ساده از  های حواس انسان آشنا کند. هر جلد یك حس را مورد توجه قرار داده و با مثال کودکان را با شگفتی
است. این جلد به حس شنوایی اختصاص دارد. یك بخش علمی نیز در انتهای کتاب آمده  حس را برجسته ساخته  کودك، آن

 دهد. است که دربارۀ گوش و ساختمان آن و چگونگی فرایند شنیدن به مخاطب اطالعات می
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: شابک خشتی کوچك. ص.24 .1397. مورزادهتی: تهران. ملیحه اسماعیلی المسه.: گانه حواس پنج. ریوس، ماریا. 672
9786002387202  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  حس المسه، انسانکلمات کلیدی: 
است  گانه کوشیده جلدی حواس پنج  کند همه چیز را بشناسد. مجموعۀ پنج حواس انسان به او کمك می معرفی کتاب:

های ساده از زندگی  سان آشنا کند. هر جلد یك حس را مورد توجه قرار داده و با مثالهای حواس ان کودکان را با شگفتی
است. این جلد به حس المسه اختصاص دارد. یك بخش علمی نیز در انتهای کتاب  حس را برجسته ساخته  کودك، آن

 دهد. کردن به مخاطب اطالعات می است که دربارۀ حس المسه و چگونگی فرایند لمس آمده

 

کانون پرورش فكری : تهران. مجید عمیق وحش. ساز در حیات حیوانات ابزار: حیوانات دانشمند. گری، لیون. 673
  9786000106188: شابک رحلی. ص.32 .1397. کودکان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ها زندگی حیوانات، عادتکلمات کلیدی: 
کنند. این کتاب حیوانات را به سازندگان ابزار  عضی حیوانات در طبیعت زندگی خویش ابزارسازی میب معرفی کتاب:

ها ابزارهای غذاخوری  ها و کالغ ها، سمورهای دریایی، اورانگوتان است. شمپانزه بندی کرده دسته« سازی و حمله غذاخوری، النه»
سازی مهارت دارند. ابزار حمله را نیز  دار نیز در ساخت ابزارالنه پای رگه سازند. پرندگان خیاط، مرغان آالچیق و هشت می

است و  سازند. نحوۀ کار و زندگی این حیوانات، همراه با تصویرهایی دقیق، در کتاب آمده ها می گورکن آمریكایی و تمساح
 کر شده اند.اند نیز ذ برده و تقلید کرده ها از این حیوانات در زندگی خود بهره هایی که انسان نمونه

 

کانون پرورش فكری : تهران. مجید عمیق وحش. رسان در حیات حیوانات پیغام: حیوانات دانشمند. گری، لیون. 674
  9786000106171: شابک رحلی. ص.32 .1397. کودکان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ، رفتارها زندگی حیوانات، زبانکلمات کلیدی: 
های  کنند. این کتاب حیوانات را بر اساس شیوه حیوانات از انواع صداها و آواها برای برقراری ارتباط استفاده می معرفی کتاب:

های  رسانند. کرم ها با صدا پیغام می ها و فیل ها، دلفین است.وال بندی کرده دسته« صدا، عالئم و مواد شیمیایی»رسانی با  پیغام
ها با عالئم و شیرها، و بیدها، ببرها و راسوها نیز با مواد شیمیایی. نحوۀ زندگی این حیوانات،  رهای زنگی و طاووستاب، ما شب

برده و تقلید  ها از این حیوانات در زندگی خود بهره هایی که انسان است و نمونه همراه با تصویرهایی دقیق، در کتاب آمده
 اند نیز ذکر شده اند. کرده

 

کانون پرورش : تهران. مجید عمیق وحش. دهنده در حیات حیوانات تغیر شکل: حیوانات دانشمند. ری، لیونگ. 675
  9786000106164: شابک رحلی. ص.32 .1397. فكری کودکان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  زندگی حیوانات، رفتارکلمات کلیدی: 
دهند. این کتاب بر اساس چگونگی تغییر شكل حیوانات از جمله  حیوانات شكل یا رنگشان را تغییر می بیشتر معرفی کتاب:

ها دچار دگردیسی  ها و قورباغه است. سنجاقك بندی کرده ها را دسته آن« دگردیسی، تغییر شكل، تغییر رنگ و استتار»
کنند و ببرها و  پرست و روباه قطبی تغییر رنگ پیدا مییابند. آفتاب  شوند. ماهی مرکب و مرغان بهشتی تغییر شكل می می

ها از  هایی که انسان است و نمونه کنند. نحوۀ زندگی این حیوانات، همراه با تصویرهایی دقیق، در کتاب آمده پاها استتار می هشت
 اند نیز ذکر شده اند. برده و تقلید کرده این حیوانات در زندگی خود بهره
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کانون پرورش فكری کودکان : تهران. مجید عمیق وحش. حیوانات ردیاب در حیات: حیوانات دانشمند. گری، لیون. 676
  9786000106195: شابک رحلی. ص.32 .1397. و نوجوانان
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  زندگی حیواناتکلمات کلیدی: 

ها را  به حواسشان متكی هستند. این کتاب بر اساس ویژگی ردیابی حیوانات، آن حیوانات برای ادامۀ حیات و بقا معرفی کتاب:
ها و پرندگان  است. یوزپلنگ بندی کرده دسته« های تیز، بویایی برتر و حواس مخصوص بینایی برتر، گوش»های دارای  به گونه

شان خوب  ها بویایی ماهی ها و کوسه د. سگهای تیز دارن ها و جغدها گوش شكاری از انواع دارای بینایی برتر هستد و خفاش
ها از حواس خوبی برخوردارند. نحوۀ زندگی این حیوانات، همراه با تصویرهایی دقیق، در کتاب  هاو ماهی است و عنكبوت

 اند نیز ذکر شده اند. برده و تقلید کرده ها از این حیوانات در زندگی خود بهره هایی که انسان است و نمونه آمده

 

کانون پرورش فكری : تهران. مجید عمیق وحش. حیوانات مهندس در حیات: حیوانات دانشمند. گری، لیون. 677
  9786000106201: شابک رحلی. ص.32 .1397. کودکان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ها، رفتار زندگی حیوانات، عادتکلمات کلیدی: 
های  کنند. این کتاب حیوانات را به دسته حیوانات در طبیعت و در زندگی عادی خود مانند مهندسان عمل می معرفی کتاب:

های آبی و زنبوران  سازان در واقع شامل پرندگان بافنده، سگ است. آشیانه بندی کرده گذاران دسته سازان، حفاران و تله آشیانه
های گوژپشت و  ها، وال گذاران نیز عنكبوت زار، و تله های چمن ها و سگ ههای قطبی، مورچ شوند. حفاران همان خرس عسل می

هایی که  است و نمونه آسیابانك هستند. نحوۀ کار و زندگی مهندسی این حیوانات، همراه با تصویرهایی دقیق، در کتاب آمده
 ر شده اند.اند نیز ذک برده و تقلید کرده ها از این مهندسی حیوانات در زندگی خود بهره انسان

 

: شابک رحلی. ص.36 .1397. پرتقال: تهران. حمیدرضا شكاری خوار. خوب، بد، گوشت. رینولدز، آرون. 678
9786004623476  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های حیوانات، زندگی حیوانات حیوانات وحشی، داستانکلمات کلیدی: 
خوران  خوار. گوشت خوارند و بعضی گیاه ها گوشت د و طبیعتی برای خوردن غذا. بعضیهر حیوانی غذایی دار معرفی کتاب:

خوار است که چون حیوانات دیگر  ای ندارند جز اینكه گوشت بخورند. داستان این کتاب دربارۀ چند حیوان گوشت چاره
 خوار باشند. توانند گیاه اران نمیخو است که گوشت خوار شوند. اما واقعیت این گیرند گیاه دوستشان ندارند، تصمیم می

 

: شابک رحلی. ص.74 .1397. گوهر اندیشه: تهران. فاطمه فیروزوند سانان. دانشنامه گربه. براك، ژولیت کالتن. 679
9786003940611  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  حیوانات، زندگی حیوانات، دانشنامهکلمات کلیدی: 
هاست. گربه چیست  ها اطالعات کامل و جامعی دربارۀ موضوع خود در بردارند. کتاب حاضر دربارۀ گربه دانشنامه معرفی کتاب:

های  سانان، گربه های جوان، شخصیت گربه سانان، داخل بدن گربه، نظافت، گربه های اولیه چطور بودند، خانوادۀ گربه و گربه
شناسی  ها و نژاد ها و در نهایت مراقبت از گربه ها و موبلندها، زندگی خیابانی گربه کوتاهآبی، جنگلی، اشرافی و کنجكاو، مو

 اند. نامه و نمایه نیز آمده هاموضوعات مطالب کتاب هستند. در انتهای کتاب واژه آن
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: ابکش وزیری. ص.80 .1397. ذکر: تهران. زاده شهرام رجب جوی دایناسورها. و در جست. لمرس، جرج.ا. 680
9789643077181  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  حیوانات، زندگی حیواناتکلمات کلیدی: 
های زمین حاکم  میلیون سال بر اکوسیستم 160دار بودند که بیش از  دایناسورها گروهی از خزندگان مهره معرفی کتاب:

های دیرین شناسی، دایناسورها را به  بر آخرین یافته  کوشد با تكیه ر حاضر میاست. اث ها منقرض شده بودند، اما اکنون نسل آن
گونه است و در خالل داستان و بازدید گروهی نوجوان از موزه، انواع دایناسورها معرفی  مخاطب بشناساند. متن کتاب داستان

 اند. شده

 

شرکت : تهران. خورشید همتی آهویی محیط زیست. های سازگار با انرژی: دوستدار زمین باشیم. گاسمن، گیلیان. 681
  9789643897765: شابک وزیری. ص.32 .1396. انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  محیط زیستکلمات کلیدی: 
پذیر را معرفی  های تجدید انرژیشوند. کتاب حاضر  ها به دو دستۀ تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم می انرژی معرفی کتاب:

های خورشید، باد و آب از این  کند که با محیط زیست سازگارند. انرژی هایی تشویق می کند و مخاطب را به استفاده از آن می
کند و در  ای و سازگار بودن یا نبودن آن با محیط زیست نیز صحبت می هایی مثل انرژی هسته اند. کتاب دربارۀ انرژی جمله

 کند. های سازگار با محیط زیست تشویق می تها، با پیشنهاد یكی دو راه ساده، مخاطب را به استفاده از انرژیان

 

شرکت : تهران. خورشید همتی آهویی زندگی سازگار با محیط زیست.: دوستدار زمین باشیم. کولمن، میریام. 682
  9789643897819: شابک وزیری. ص.32 .1396. انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  محیط زیستکلمات کلیدی: 
های حفاظت از آن، سازگارشدن با محیط است. در  محیط زیست به نگهداری و محافظت نیاز دارد و از جمله راه معرفی کتاب:
شویم؛ در این  نونی زیست محیطی آشنا میبا شماری از مشكالت ک« دوستدار زمین باشیم»های چندجلدی  مجموعه کتاب

جویی در مصرف آب، خرید سبز و آشپزخانۀ سازگار با محیط زیست مطرح و  جلد، موضوعاتی مثل بازکاهی و بازمصرف، صرفه
 اند. اند. در انتهای کتاب نیز چند وبگاه زیست محیطی معرفی شده راهكارهایی پیشنهاد شده

 

 وزیری. ص.24 .1396. های سبز شمال کتاب: الهیجان. محمّد شیدایی گانه. و اهداف هفدهزمین . سازمان ملل متحد. 683

  9786008381334: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آب و هوا شناسی، دانشنامهکلمات کلیدی: 

ای  نامه داران علم جالب است. کتاب حاضر دانش وستهای جوی برای بسیاری از د آشنایی با آب و هوا و پدیده معرفی کتاب:
ها  اند تا مخاطب ارتباط بهتری با آن است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀآب و هوا که کامالً تصویری تنظیم شده

ای، گردباد، نواحی  حارههای  رصد وضع هوا، خورشید، یك روز آفتابی، یخ و یخبندان، روزهای ابری و آفتابی، توفان»برقرار کند. 
نامه و  ه شمار، بیشتر بدانید، واژه هایی از کتاب هستند. در انتهای کتاب نیز گاه بخش« های خانگی هواشناسی ساحلی و ایستگاه

 اند. ه نمایه محتوای آن را کامل کرد
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 .1397. کت انتشارات فنی ایرانشر: تهران. عباس زندباف های نو. ها و سوخت انرژی: سبزاندیشی. گروه نویسندگان. 684
  9789643899806: شابک وزیری. ص.64

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  منابع طبیعی، محیط زیستکلمات کلیدی: 
اند، سوخت جانشین هستند.  هایی که از نفت مشتق نشده کند. سوخت ای است که انرژی تولید می سوخت ماده معرفی کتاب:

شود. روغن نباتی، روغن بادام زمینی، چوب،  ها مطرح می های جایگزین و ضرورت استفاده از آن این کتاب موضوع سوخت در
شان توضیح  انرژی باد، انرژی خورشیدی، اتانول و متانول، و انواع گازها از جمله منابع سوختی مفیدند که در این کتاب درباره

 است. داده شده

 

 ص.64 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بهرام معلمی آثار گرمایش زمین.: سبزاندیشی. انگروه نویسندگ. 685

  9789643899745: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آلودگی زمین، زمین، محیط زیستکلمات کلیدی: 

شود. کتاب حاضر به موضوع گرم شدن زمین،  گفته می« ینگرمایش زم»به افزایش میانگین دمای سطح زمین  معرفی کتاب:
پردازد. در این زمینه مواردی مثل گازهای گلخانه ای،  های جلوگیری از این گرم شدن می دالیل آن، آثار زیانبار آن و راه

هوای داخل  مصرف و آلودگی های کم های فسیلی، المپ تخریب الیۀ ازون، تغییر اقلیم، آلودگی هوا، حمل و نقل، سوخت
شوند و راهكارهایی برای استفادۀ بهتر از منابع، به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از گرم  ساختمان مطرح و بررسی می

 شوند. شدن زمین، پیشنهاد می

 

کانون پرورش : تهران. علی خاکبازان داستان واقعی یک دوست الکترونیکی.: سالم، من ربات هستم. نوولی، لوکا. 686
  9786000105976: شابک رقعی. ص.80 .1397. كری کودکان و نوجوانانف

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  تخیلی-های علمی داستان، داستانکلمات کلیدی: 
یك ربات،  ها را از ابتدای تاریخشان، از زبان وجودآمدن ربات ای چند جلدی، داستان به کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

کنند، به کوچكی  کنند، در سیارات دیگر زندگی می فكر می: هایی که اند؛ ربات ها در کتاب معرفی شده کند. انواع ربات روایت می
توانند بدوند، رانندگی کنند و حرف بزنند. متن کتاب از زبان خود ربات و با  حشرات هستند، پلیس یا آشپز هستند، و می

 دهد. ها به مخاطب اطالعاتی می است و دربارۀ دنیای ربات ها همراه شده ن تصویرهایی از انواع آ

 

کانون : تهران. حسین ابوالقاسمی داستان واقعی یک سیاره منحصر به فرد.: سالم، من زمین هستم. نوولی، لوکا. 687
  9786000104153: شابک رقعی. ص.80 .1397. پرورش فكری کودکان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  زمین، داستانکلمات کلیدی: 
وجودآمدن زمین را از ابتدای تاریخش، از زبان خود زمین و  ای چند جلدی، داستان به کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

ها، سبزینه، هوای قابل تنفس،  اتمای از زمین،  کند. متن کتاب دربارۀ ماه، به عنوان قطعه به زبان و بیانی ساده، روایت می
داران اطالعاتی به مخاطب  رونده، اختراع پوسته، امپراتوری دایناسورها و انتقام پستان های عظیم، ماهی راه اسفنج، عقرب

 کننده نباشد. کنند تا متن خسته دهد. تصویرهایی کتاب را همراهی می می
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: شابک رحلی. ص.74 .1397. ایده پردازان چكاد: تهران. سپیده جواهری ن.دانشنامه زمی: شاهد عینی. رز، سوزانا ون. 688
9786008158431  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  شناسی دانشنامه، زمین، زمینکلمات کلیدی: 
ضر شناسی جالب است. کتاب حا داران علم زمین شناخت زمین و مواد سازندۀ آن برای بسیاری از دوست معرفی کتاب:

اند تا مخاطب ارتباط بهتری با  ای است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀ زمین که کامالً تصویری تنظیم شده نامه دانش
گذاری، عصر زمین، یخبندان، و کاوش درون  ها، فرسایش، رسوب مواد سازندۀ زمین، سیارۀ آبی، انواع سنگ»ها برقرار کند.  آن

 اند. ه نامه و نمایه محتوای آن را کامل کرد ه شمار، بیشتر بدانید، واژه هستند. در انتهای کتاب نیز گاه هایی از کتاب بخش« زمین

 

 رحلی. ص.82 .1396. محراب قلم: تهران. مهناز عسگری پرندگان شکاری.: های جهان شگفتی. بوکادور، سابین. 689

  9786004132053: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  هارم، پنجم، ششمچپایه تحصیلی: 
  حیوانات، زندگی حیوانات، دانشنامهکلمات کلیدی: 

های گوناگون علوم، فنون، طبیعت،  های اساسی در زمینه های جهان حاوی آگاهی های شگفتی مجموعه کتاب معرفی کتاب:
ان ساده و تصویرهای گویای های برتر این مجموعه است و زب جانبه، از ویژگی تاریخ، ورزش و هنر است. اطالعات تصویری و همه

کند خودشان بتوانند کتاب را مطالعه کنند. در این کتاب پرندگان شكاری مثل  آموزان دبستانی کمك می مجموعه به دانش
 شوند. عقاب طالیی، کرکس، شاهین، جغد و بوف معرفی می

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: رانته. بهرام معلمی انقراض جانوران.: علم در خدمت محیط زیست. هانتر، نیك. 690
  9789643897314: شابک وزیری. ص.48

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  شناسی، علوم زیستی، محیط زیست زیستکلمات کلیدی: 
طول تاریخ منقرض  هایی نیز در تنوع گستردۀ جانوران و گیاهان کرۀ زمین روبه کاهش و نابودی است. گونه معرفی کتاب:

شود. ابتدا از اهمیت تنوع زیستی  اند. در این کتاب به یكی از عوامل اصلی این معضل که همانا انسان است، پرداخته می شده
شود. در نهایت  ها مطرح می شوند و بحث حفاظت از زیستگاه شود. جانوران در معرض خطر و عوامل آن معرفی می صحبت می

های علمی موضوع عنوان  های دانشمندان و نیز چالش گذارد، فعالیت برای حل مشكل پیش پای ما میهایی که علم  نیز راه
 شوند. می

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بهرام معلمی بحران انرژی.: علم در خدمت محیط زیست. هانتر، نیك. 691
  9789643897284: شابک وزیری. ص.48

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمیه تحصیلی: پا

  محیط زیست، علوم تجربی، آلودگی زمینکلمات کلیدی: 
های مورد استفادۀ بشر برای کارکردن به سوخت نیاز دارند. در این کتاب موضوع  ها و ماشین ابزار و دستگاه معرفی کتاب:

ای، چگونگی کاستن از مصرف انرژی،  ع گازهای گلخانهای نزدیك، آلودگی زمین و موضو بحران انرژی و تمام شدن آن در آینده
شوند. موضوع چگونگی نبرد  سازی انرژی، مطرح می های آینده برای بحران انرژی، مثل ذخیره حل منابع انرژی جایگزین، و راه

 انسان، دانش و فناوری او با بحران انرژی در این کتاب دنبال شده است.
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 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بهرام معلمی تغییرات اقلیمی.: ت محیط زیستعلم در خدم. هانتر، نیك. 692
  9789643897291: شابک وزیری. ص.48

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  آلودگی زمین، زمین، محیط زیستکلمات کلیدی: 
غییر کند، اما تغییرات غیر طبیعی و ناشی از دستكاری انسان در طبیعت و تواند ت اقلیم زمین به طور طبیعی می معرفی کتاب:

پذیری سیارۀ زمین،  های دانشمندان در این باره، موضوع اصلی کتاب حاضر است. آسیب شدن تدریجی آن، و فعالیت گرم
های جدید  قلیم و استفاده از فناوریپیامدهای تغییر اقلیم و پیكار با آن، ضرورت همكاری مردم و کشورها برای مبارزه با تغییر ا

 برای حل مشكل، از جمله مباحث این کتاب هستند.

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بهرام معلمی های طبیعی. فاجعه: علم در خدمت محیط زیست. رویستون، آنجال. 693
  9789643897307: شابک وزیری. ص.48 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششم پایه تحصیلی:

  جغرافیای طبیعی، منابع طبیعی، محیط زیست، علوم زیستیکلمات کلیدی: 
ها همگی در  پیكر، و خشكسالی ها، امواج غول های عظیم، سیالب ها، توفان فشان های طبیعی مثل آتش فاجعه معرفی کتاب:

پردازد. ایجاد  ها می های مقاومت در برابر آن ا و راهاند. کتاب حاضر به عوامل این رویداده شكل گرفتن سیاره ما مؤثر بوده
کردن با خشكسالی از جمله مطالب این  های مقاوم در برابر زلزله، حفاظت در برابر باد، و چگونگی دست و پنجه نرم ساختمان

 کتاب هستند.

 

: شابک رحلی. ص.40 .1397. طبیب: تهران. زهرا میرزایی کالس علوم را به پرواز درآوریم.. میشل، دیوید. 694
9786006735627  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  کاردستی، علوم تجربیکلمات کلیدی: 
ها را  هایی هستند که گاه خودمان هم آن بازی های درس علوم، همان اسباب حاصل بخشی از آموختنی معرفی کتاب:

های  های جالب و مدل های قابل پرواز و ایده ها و بادبادك لی است برای ساخت کایتایم. کتاب حاضر راهنمای کام ساخته
تواند وسایلی مثل بادبادك، باالپوش دراکوال، سورتمۀ  گام این کتاب می های گام به گوناگون. مخاطب با استفاده از راهنمایی

 د.ها را به پرواز درآور ای و ستارۀ دلتا بسازد و آن آسمانی، بال حلقه 

 

 وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده مریم رضا خوریم. آنچه می: گروه سبز. هیوئیت، سالی. 695

  9789643898229: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  ها، محیط زیست ها و آشامیدنی خوردنیکلمات کلیدی: 

محل زندگی ماست و مراقبت از آن اهمیت دارد. کتاب حاضر با تأکید خوردن مواد غذایی سالم و محیط زیست  معرفی کتاب:
دهد. در ابتدا  مفید از لحاظ زیست محیطی، راهكارهایی برای غذاخوردن و در عین حال رعایت حفظ محیط زیست ارائه می

انتخاب کند. این کتاب، عالوه بر پیشنهاد مصرف خواهد غذاهای سالم را  آورد و از مخاطب می فهرستی از انواع غذاها می
شود. در انتهای  کار شدن برای تولید غذاهای سالم نیز می به هایی عملی و شرح چگونگی دست غذاهای سالم، شامل فعالیت

 است. کتاب چند وبگاه زیست محیطی نیز معرفی شده
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 وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. رویا رضوانی محیط زیست ما.: گروه سبز. هیوئیت، سالی. 696

  9789643899509: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  محیط زیستکلمات کلیدی: 

کند و  محیط زیست محل زندگی ماست و مراقبت از آن اهمیت دارد. کتاب حاضر محیط زیست را معرفی می معرفی کتاب:
های زیست ارائه می دهد. حیاط مدرسه، سرسبزی آن و وجود باغچۀ حیات وحش در آن،  رهایی برای حفظ انواع محیطراهكا

دهند. در  ها در محیط زیست، و چگونگی داشتن بوستان و محله ای پاك محتوای کتاب حاضر را شكل می درختان و نقش آن
 اند. انتهای کتاب چند وبگاه زیست محیطی نیز معرفی شده

 

  9786004623155: شابک رحلی. ص.26 .1397. پرتقال: تهران. نژاد مهرنوش پارسا لئون نارنجی.. کالرك، جین. 697
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  حیوانات، داستان کودكکلمات کلیدی: 

ها و  دارند؛ گاهی نیز به پرسش سش وامیکنند و انسان را به پر ها نیروی تفكر را فعال می ها و قصه داستان معرفی کتاب:
پرست که رنگ بدنش با بقیه متفاوت است.  دهند. کتاب حاضر داستانی است دربارۀ یك آفتاب های ذهنی پاسخ می کنجكاوی

د. در کنن دارند و او را با قهرمان داستان همراه می خوانیم، کودك را به فكر کردن و هیجان وامی اتفاقاتی که در این داستان می
 آموزد. این فرایند، کودك نكاتی را می

 

: شابک رحلی. ص.41 .1397. پرتقال: تهران. پور شبنم حیدری کنیم. ما این جا زندگی می. جفرز، الیور. 698
9786004622479  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  زمین، منظومه شمسیکلمات کلیدی: 
های زیادی دارد که برای کودکان جالب هستند. کتاب حاضر به زبانی بسیار ساده،  اشناختهسیارۀ زمین ن معرفی کتاب:

گوید، انسان و اعضای بدن او و  شناساند، از آسمان می کند، خشكی و دریای زمین را می منظومۀ خورشیدی را معرفی می
گوید و در نهایت مخاطب را به  ب و روز میزند، از گذر زمان و ش دهد، از حیوانات حرف می تنوعات انسانی را توضیح می

 کند. مراقبت از زمین دعوت می

 

. سالم کتاب: تهران. دانستان علوم ویژه پایه دوم دبستان: 2کاملوها : های دانستان مجموعه کتاب. سعیدی، علی. 699
  9786008676843: شابک خشتی. ص.84 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  علوم تجربی، داستانکلیدی: کلمات 
های این مجموعۀ چند جلدی  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شوند.  هایی از حیوانات دارند که در حوادث متعدد با مفاهیم علوم تجربی کتاب درسی علوم پایۀ دوم دبستان آشنا می شخصیت
 آموزند. بندی کتاب درسی می به طور غیرمستقیم مفاهیم علوم را مطابق بودجه مخاطبان این کتاب
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. دانستان علوم ویژه پایه سوم دبستان: 3کاملوها : های دانستان مجموعه کتاب. طباطبایی، عصمت/ برومند، مهال. 700
  9786008676874: شابک خشتی. ص.84 .1397. سالم کتاب: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  سومیه تحصیلی: پا

  علوم تجربی، داستانکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند جلدی  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:

هایی از حیوانات دارند که در حوادث متعدد با مفاهیم علوم تجربی کتاب درسی علوم پایۀ سوم دبستان آشنا  شخصیت
 آموزند. بندی کتاب درسی می شوند. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم مفاهیم علوم را مطابق بودجه می

 

. سالم کتاب: تهران. دانستان علوم ویژه پایه اول دبستان: 1کاملوها: های دانستان مجموعه کتاب. سعیدی، علی. 701
  9786008676898: شابک خشتی. ص.84 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  علوم تجربی، داستانکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند جلدی  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شوند.  میهایی از حیوانات دارند که در حوادث متعدد با مفاهیم علوم تجربی کتاب درسی علوم پایۀ اول دبستان آشنا  شخصیت
 آموزند. بندی کتاب درسی می مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم مفاهیم علوم را مطابق بودجه

 

دانستان علوم ویژه پایه ششم : تی های دی کنجکاوی: مجموعه کتابهای دانستان. ششتمدی، علی/ صنعتی، تكتم. 702
  9786008676829: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب: تهران. دبستان

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  علوم تجربی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شود. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم  یجلدی، مخاطب با مفاهیم علوم کتاب درسی علوم پایۀ ششم دبستان آشنا م
آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی  بندی کتاب درسی می مفاهیم علوم را مطابق بودجه

 های کتاب درسی پیش برود. پیشنهاد داده شده است تا مخاطب مطابق آموزه

 

. دانستان علوم ویژه پایه چهارم دبستان: من و دردسرهای بامزه: تانهای دانس مجموعه کتاب. رسولیان، بنفشه. 703
  9786008676942: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  علوم تجربی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند جلدی،  و جذاب است. در قصههای بیان مفاهیم علمی به زبان ساده  قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شود. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم مفاهیم  مخاطب با مفاهیم علوم کتاب درسی علوم پایۀ چهارم دبستان آشنا می
د آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی پیشنها بندی کتاب درسی می علوم را مطابق بودجه

 های کتاب درسی پیش برود. داده شده است تا مطابق آموزه



 40   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

: تهران. دانستان علوم ویژه پایه پنجم دبستان: دان چیز هپی همه: های دانستان مجموعه کتاب. نیا، فرزانه فرهبد. 704
  9786008676904: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجمپایه تحصیلی: 
  علوم تجربی، داستان کودكت کلیدی: کلما

های این مجموعۀ چند جلدی،  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:
شود. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم مفاهیم  مخاطب با مفاهیم علوم کتاب درسی علوم پایۀ پنجم دبستان آشنا می

آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی پیشنهاد  بندی کتاب درسی می ابق بودجهعلوم را مط
 های کتاب درسی پیش برود. داده شده است تا مخاطب مطابق آموزه

 

علوم تلفیق سنجش و یادگیری در : گیرنده مرآت مدارس یاد. نایلور، استوارت/ کییو، برندا/ گلدز سوارتی، آن. 705
 رحلی. ص.216 .1397. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران. طاهره رستگار با تأکید بر سنجش عملکرد.: تجربی

  9786229902110: شابک
  معلممخاطب: 

  علوم تجربی، راهنمای آموزشی، ارزشیابی آموزشیکلمات کلیدی: 
کتاب حاضر است. نویسنده نگاهی کاربردی بر شدن و یكی شدن آموزش و ارزشیابی موضوع اصلی  همراه معرفی کتاب:

آموز را یاری دهد. در بخش اول کتاب  کوشد معلم را راهنمایی کند و دانش هایی می ارزشیابی مستمر درس علوم دارد و با مثال
ر های مناسبی را د های تلفیق سنجش و ارزشیابی، فعالیت مبنای پژوهشی کار بررسی شده است. بخش دوم در تبیین روش

 توانند ابزار دست معلم در تحقق این هدف باشند. است که می برگرفته

 

 .1396. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. پشتان دریایی ایران( )الک: مهمان ناخوانده دریا. رضوانی، فاطمه. 706
  9786003901780: شابک رحلی. ص.26

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  حیوانات دریایی، زندگی حیواناتلمات کلیدی: ک
ها عامل قتل هر  های آن ها سال عمر دارند، اما امروزه استفاده از تخم، چربی و سایر مصرف ها میلیون پشت الك معرفی کتاب:

های  ان فایدهها، بی پشت پشت ایرانی، ایجاد آگاهی و عالقه به الك های الك است. کتاب حاضر با معرفی گونه شان شده روزه
های ظاهری، محل زندگی، خوراك و  دهد. ویژگی اکولوژیك، و نیز به منظور حفظ و نگهداری این جانور، مطالبی ارائه می

اند تا مخاطب  ها آمده های ایرانی به تفكیك نام، با تصویرهایی واقعی از آن پشت اند و اناوع الك دشمن این موجود معرفی شده
 ناسد.این موجود را بهتر بش

 

: شابک رحلی. ص.48 .1397. گستر سایه: قزوین. مرتضی سعیدپور رکس. حقیقت درباره تی 100. پارکر، استیو. 707
9786003744790  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  زندگی حیوانات، اطالعات عمومیکلمات کلیدی: 
واقعیت دربارۀ  100وجوانان به دانستن دربارۀ دایناسورها عالقه دارند. در این کتاب، بعضی از کودکان و ن معرفی کتاب:
ها و خصوصیات جالب بعضی دیگر  خوار تمام اعصار، چگونگی بعضی از انواع آن آساترین گوشت ترین و غول تیرکس، بزرگ

های بزرگ از جمله موضوعات کتاب های بزرگ، و دستان کوچك و پا است. غذای تیرکس، تیرکس فراستاره، دندان آمده
 شده در کتاب، با تصویرهای متعددی همراه است. واقعیت گفته 100هستند. هر نكته از 
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: شابک رحلی. ص.48 .1396. گستر سایه: قزوین. مرتضی سعیدپور حقیقت درباره جاسوسان. 100. فارندون، جان. 708
9786003744639  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششم پایه تحصیلی:

  جاسوسی، اطالعات عمومیکلمات کلیدی: 
 100دارند. در این کتاب،  جاسوسی از موضوعاتی است که کودکان و نوجوانان به دانستن دربارۀ آن عالقه معرفی کتاب:

های جاسوسی،  نها و سازما است. نحوۀ تغییر چهره و پوشش، شبكه واقعیت دربارۀ کیستی جاسوس و دالیل جاسوسی آمده
واقعیت  100ها و ابزارها، رمز و رمزگذاری، و به دام انداختن جاسوس از جمله موضوعات کتاب هستند. هر نكته از  سالح
 شده در کتاب با تصویرهای متعددی همراه است. گفته

 

: شابک رحلی. ص.40 .1396. گستر سایه: قزوین. عباس زارعی حقیقت درباره زندگی جانوری. 100. تیلور، باربارا. 709
9786003744646  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  حیوانات، اطالعات عمومیکلمات کلیدی: 
واقعیت  100ها عالقه دارند. در این کتاب،  بعضی از کودکان و نوجوانان به دانستن دربارۀ حیوانات و انواع آن معرفی کتاب:

است.  ها و نوزادانشان و بعضی خصوصیات جالب دیگر آمده هایشان برای بقا، تخم ها، مهارت ۀ حیوانات، غذا و خوردن آندربار
واقعیت  100حیوانات دریایی، زندگی در میان درختان و حیوانات قطبی از جمله موضوعات کتاب هستند. هر نكته از 

 .شده در کتاب، با تصویرهای متعددی همراه است گفته

 

: شابک رحلی. ص.40 .1396. گستر سایه: قزوین. عباس زارعی حقیقت درباره زندگی گیاهی. 100. دال بدویر، کامیال. 710
9786003744653  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  جانوران و گیاهان، اطالعات عمومیکلمات کلیدی: 
واقعیت دربارۀ گیاهان،  100نوجوانان به دانستن دربارۀ گیاهان عالقه دارند. در این کتاب، بعضی از کودکان و  معرفی کتاب:

های چسبناك،  افشانی، دام است. سیارۀ سبز ما، گرده ها و خصوصیات جالب بعضی دیگر آمده چگونگی بعضی از انواع آن
 100مله موضوعات کتاب هستند. هر نكته از های جهان، گیاهان در خطر، زندگی زیر آب، و دوستان و دشمنان از ج جنگل

 شده در کتاب، با تصویرهای متعددی همراه است. واقعیت گفته

 علوم تربیب  

 

حسین  دبستان و ابتدایی.   آموزش و پرورش ژاپن در دوره پیش: ها ها و اندیشه آموزش قلب. لوئیس، کاترین. 711
  9786007325360: شابک رقعی. ص.376 .1396 .سازوکار: تهران. منش، شیده ایلبگی طاهر افشین

  معلممخاطب: 
  های آموزشی، آموزش و پرورش دبستانی، نظام آموزش ابتدایی، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

های آموزشی پیش از دانشگاه، به ویژه  دولت ژاپن بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی خود را صرف دوره معرفی کتاب:
تان و ابتدایی، کرده است. در این کتاب با نگرشی علمی، به این موضوع و دلیل آن، پرداخته شده و با های پیش از دبس 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،  دبستانی بیان شده های پیش های مدرسه مسیر، پیشینۀ نظام آموزشی این کشور و تجربه

 است. خانواده و جامعه با کودکان تحلیل شده
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: شابک وزیری. ص.278 .1397. اندیشه عصر: تهران. آنچه مدیران مدارس باید بدانند. میرزائی، حسین. 712
9786004211901  

  معلممخاطب: 
  ای، حقوق مدیران، اخالق حرفهکلمات کلیدی: 

اندرکاران آموزش ضرورت دارد. در  ها برای دست اطالع از قوانین و مقررات مورد نیاز و استفادۀ مدیران مدرسه رفی کتاب:مع
های مدیران و مدیریت  است، ویژگی های دولتی و غیردولتی تدوین شده این کتاب که به عنوان مرجعی برای مدیران مدرسه

اند. متن کامل سند تحول، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون مدیریت  هآموزشی و مبانی حقوقی تعلیم و تربیت آمد
 خدمات کشوری و آیین نامۀ اجرایی مدارس، بخشی از محتوای این کتاب هستند.

 

رمز )وابسته به شرکت منظومه : تهران. صمد غالمی آنچه معلمان در مورد روش تدریس باید بدانند.. وود، پیتر وست. 713
  9789648547399: شابک وزیری. ص.92 .1397. خالقی(اندیشه 

  معلممخاطب: 
  روش تدریس، راهنمای تدریس، راهنمای معلمکلمات کلیدی: 

آموزان به یادگیری  هایی است که معلمان برای رسیدن دانش ای از اصول، روندها و روش روش تدریس مجموعه معرفی کتاب:
های  دهد. سپس روش شرح این موضوع، ابتدا مفهوم یادگیری و تدریس را توضیح میگیرند. کتاب حاضر در  کار می مطلوب به

آموز محور، تدریس مؤثر، ارزیابی یادگیری و موضوع فاصله بین تحقیق و عمل را بررسی  های دانش تدریس مستقیم، روش
رفی دیگر منابع اطالعاتی، در اختیار کند. راهنماهای کوتاهی با استفاده آسان و شامل اصول و مبانی موضوع، همراه با مع می

 گیرد تا نقش مؤثر خویش را در فرایند یادگیری بشناسد. معلم قرار می

 

انجمن : تهران. صغرا ابراهیمی قوام ارتقای پیشرفت تحصیلی پسران )راهنمای والدین و معلمان(.. ویلسون، گری. 714
  9789644512490: شابک رقعی. ص.112 .1397. اولیا و مربیان

  معلممخاطب: 
  پیشرفت تحصیلی، راهنمای آموزشیکلمات کلیدی: 

کند چگونگی برخورد با هر دسته را بهتر  های پسران با دختران به والدین و مربیان کمك می دانستن تفاوت معرفی کتاب:
ن، موانع پیشرفت پسران های میان تربیت و آموزش پسرا است ضمن تأکید بر تفاوت درك کنند. نویسندۀ 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

 

توصیفی ویژه  -ارزشیابی کیفی. اری، فروزنده/ جانبازی، زبیده/ حسینی، سیدمحمدمقنعی، محسن/ داداشی رودب. 715
  9789640816097: شابک وزیری. ص.56 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. والدین

  والدینمخاطب: 
  پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی آموزشی، آموزش والدینکلمات کلیدی: 

شود. در فصل اول  ین در خصوص ارزشیابی توصیفی، هدفی است که در این کتاب دنبال میافزایش آگاهی والد معرفی کتاب:
شود. چیستی این شیوۀ ارزشیابی و  توصیفی و حذف نمره و رقابت مطرح می-کتاب بحث چرایی نظام ارزشیابی کیفی

ها، تعریف آزمون  رها و تنوع آنشود و در فصل سوم از ابزا جایگزینی یادگیری عمیق با یادگیری سطحی در فصل دوم بحث می
هایی کوتاه  رود. مطالب در حد جمله عملكردی، انواع بازخورد، بایدها و نبایدهای والدین، پوشۀ کار و کارنامه توصیفی سخن می

 اند. های مرتبط عرضه شده و با تصویرگری
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ی برای پرورش هوش زبانی، کالمی ویژه های آموزش بازی: های آموزشی بازی. عابدی درچه، منیره/ جعفری، پریسا. 716
  9786009976102: شابک وزیری. ص.120 .1397. یار مانا: اصفهان. سال 12تا  7

  معلممخاطب: 
  های آموزشی های کودکان، بازی ها و سرگرمی بازیکلمات کلیدی: 

رتباط با اوست. در این کتاب های ا های یادگیری کودك و از جملۀ مؤثرترین راه ترین روش بازی از مهم معرفی کتاب:
اند. در ابتدای هر  های آموزشی قابل استفاده در منزل و کالس معرفی و در اختیار والدین، مربیان و معلمان قرار گرفته بازی

بازی توضیحی کلی برای شناخت کلیت آن آمده است. بعد از آن هدف از بازی بیان شده است و گروه سنی، تعداد بازیكنان و 
 تواند به سلیقۀ خود تغییراتی نیز در بازی اعمال کند. اند. مربی می ازی ذکر شدهنوع ب

 

. پور، الهه عمو منصوره بهرامی های دیجیتالی و پرورش خالقیت در کودکان. بازی. کافمن، جیمز.سی/ گرین، گارو.پی. 717
  9786003861275: شابک رقعی. ص.152 .1397. نوشته: اصفهان

  معلممخاطب: 
  شناسی، خالقیت های روان ، جنبه بازی و سرگرمیلمات کلیدی: ک

های امروزی  ای از بازی های دیجیتالی نمونه های رشد خالقیت و هوش کودك است و بازی بازی یكی از راه معرفی کتاب:
خالقیت، خالقیت های ویدیویی و  ای است از کتاب اصلی، دربارۀ رابطۀ بین بازی هستند. نویسنده در این کتاب که خالصه

ها در ارزیابی و  ها و چالش مثل فرصت»مضر، رفتارهای ضد اجتماعی، تقلب، حل مسئلۀ خالق به وسیلۀ تقلب، و نیز مواردی 
 کند. نكاتی مطرح می« های یادگیری تأیید خالقیت بازی، و آموزش خالقیت آموزگاران طراح بازی

 

 .1397. نواندیشان دنیای علم: تهران. یت معاون اجرایی دبیرستانبیست اصل مهم در موفق. مصدق صدقی، زهرا. 718
  9786009976638: شابک رقعی. ص.340

  معلممخاطب: 
  رفتار در مدرسه، مدیریت و سازماندهیکلمات کلیدی: 

ی در مدرسه افراد بسیاری مشغول کارند. روی سخن این کتاب با چنین افرادی است که مسئول تعالی روح معرفی کتاب:
آموزان هستند. نویسنده که تجربۀ چندین ساله در ادارۀ مدرسه دارد، بیست اصلی را که به نظر او الزم است در  واخالقی دانش

شده را مثال زده و  هایی تجربه آموزان بدانیم، به تفصیل شرح داده است. در هر مورد، نمونه  داری و کار با دانش امور مدرسه
 است. ورد با این موارد آوردهراهكارهای خویش را در برخ

 

لیست  شناسانه همراه با چک های روان های کودکانه، پاسخ پرسش. السادات زیدی، فاطمه لطیفی، زهره/ شاه. 719
: شابک وزیری. ص.184 .1396. جهاددانشگاهی واحد اصفهان: اصفهان. بررسی مشکالت کودکان و کتب پیشنهادی

9786003181441  
  معلموالدین/ مخاطب: 

  شناسی کودك ها، روان ها و پاسخ آموزش والدین، پرسشکلمات کلیدی: 
ها پاسخ دهند. در این  توانند بسیار ساده به آن آیند، اما والدین می بعضی سؤاالت کودکان سخت به نظر می معرفی کتاب:

ها، از ساده و کوتاه به مفصل و  ت آنهای کودکان بنا به سن، درجۀ درك و فهم و مقدار رشد ذهنی متفاو کتاب پاسخ به پرسش
دنیا آمدن کودك، موضوع مرگ، خدا و بهشت و جهنم، طالق و جدایی،  ای که به نحوۀ به اند. سؤاالت ساده پیچیده تنظیم شده

 اند. شناسانه و ساده پیدا کرده هایی روان اند، در این کتاب پاسخ مربوط  مسائل جنسی و جنسیتی، و ترس
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راه برای ایجاد ذهن باز از راه  13: چگونه فوراً به اعتماد، باور، نفوذ و رابطه دوستانه برسید. ، تامشرایتر. 720
  9786008237297: شابک رقعی. ص.96 .1396. آموخته: اصفهان. امیر انصاری آگاه. گو باضمیر ناخود و گفت

  مدیرمخاطب: 
  فردی خرید و فروش، روابط بینکلمات کلیدی: 

تواند بر کل فرآیند فروش شما تاثیرگذار  ایجاد حس اعتماد و باورسازی در چند ثانیه اول ارتباط با مشتری می ب:معرفی کتا
گیری مغز یا همان ضمیر ناخودآگاه شوید. نویسنده  وگوی مستقیم با بخش تصمیم باشد. برای ایجاد حس اعتماد باید وارد گفت

سازد. ایجاد  های تاثیرگذاری سریع بر مشتریان آشنا می یك ساده شما را با روشدر این کتاب با چند عبارت کوتاه و چند تكن
رابطه دوستانه، استفاده از کلمات جادویی برای برقراری رابطه دوستانه، تمجید صمیمانه و سواالت نابودکننده از جمله مطالب 

 کتاب حاضر است.

 

: تهران. های آموزشی )با رویکرد تطبیقی( فرهنگی در نظام چند .رهنما، اکبر/ بخشی، حامد/ صباغ اسماعیلی، رعنا. 721
  9786003093829: شابک رقعی. ص.184 .1397. آوای نور

  مدیر/ کارشناسانمخاطب: 
  ریزی آموزشی مدیریت آموزش و پرورش، برنامهکلمات کلیدی: 

آموزان دارای ملیت، طبقه، مذهب  دانشآموزش چند فرهنگی مفهومی است که در آن نتایج آموزش برای همه  معرفی کتاب:
یابی به عدالت آموزشی است.  شود. هدف اساسی آموزش چند فرهنگی دست و گروه اجتماعی مختلف بهبود بخشیده می

گرایی و  اند. تعریف فرهنگ، تنوع فرهنگی، کثرت نویسندگان در ضمن هشت فصل آموزش چند فرهنگی را بررسی کرده
احث چهار بخش ابتدایی است. در چهار بخش انتهایی نیز آموزش چند فرهنگی در نظام آموزشی آموزش چند فرهنگی از مب

 ایران، آلمان و استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است.

 

های آموزشی استرالیا، ژاپن و  مقایسه نظام: خالقیت آموزشی. )همكار(  السادات/ بزرگی، آزاده حسینی، افضل. 722
  9786001332371: شابک وزیری. ص.150 .1397. زمان جهاددانشگاهی تهرانسا: تهران. ایران

  معلم/ مدیر/ مشاور/ کارشناسانمخاطب: 
  های آموزشی های آموزشی، آموزش و پرورش، نظام خالقیت، نوآوریکلمات کلیدی: 

های آموزش و پرورش  نظام شود. در این کتاب، خالقیت از منظر خالقیت کلید اصلی رشد و توسعه محسوب می معرفی کتاب:
های  است. در استرالیا خالقیت هدف اصلی نظام آموزشی و در ژاپن بستر فعالیت کشور ایران، ژاپن و استرالیا بررسی شده  سه

های درسی و نظرات معلمان در خصوص خالقیت در کالس،  آموزشی است. سطوح، استاندارهای آموزشی، اهداف و برنامه
ها و اهداف آموزشی و پرورشی این کشورها در کتاب  آموزی در نظام آموزشی، وضعیت کالس ت مهارتجایگاه معلم و اهمی

 است. مطرح شده و در انتها نظام آموزشی ایران و جایگاه خالقیت در آن نقد شده

 

  9786000802301: شابک رقعی. ص.304 .1397. قدیانی: تهران. آموزی در ستایش هیچ. کریمی، عبدالعظیم. 723
  معلممخاطب: 

  های مذهبی، تعلیم و تربیت خودسازی، آموزش و پرورش، جنبهکلمات کلیدی: 
نویسندۀ این کتاب رویكرد نوینی را بر مبنای نظرات پیشوایان دینی و دیدگاه عارفان مسلمان به تعلیم و تربیت  معرفی کتاب:

شود و شناخت  هایی است که موجب قفل ذهنی می هکند. حرف اصلی در این کتاب خالی کردن ذهن از آموخت بررسی می
کند. کتاب حاضر شامل  های قبلی با هدف گشودگی روح و پیوند با عالم روحانی و فرامادی مطرح می ای را بر شناخت دوباره

از  آموزی، تربیت سلبی، فراتر انگاری، دانش سلبی، فراتر از هیچ شش بخش با عناوینی چون فرایند سخن، فراتر از هیچ
 معنایی تدوین شده است.. گویی و معنادرمانی سلبی، فراتر از بی کاری، ارتباط سلبی، در ستایش هیچ هیچ
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. پرورش ذهن فرزام: تهران. سال( 12تا  8راهکارهای افزایش دقت و تمرکز ). امیر آتشانی، زهرا/ فاطمی شورابی، ندا. 724
  9786008068327: شابک رقعی. ص.98 .1396

  معلم: مخاطب
  های آموزشی ها، سرگرمی تمرکز حواس، تقویت توجه، تمرینکلمات کلیدی: 

هایی علمی و منسجم آن را افزایش داد. کتاب حاضر  توان با برنامه دقت و تمرکز مهارتی یادگرفتنی است و می معرفی کتاب:
گام  15ها در  ساله است. فعالیت 12تا  8های دیداری، شنیداری و حرکتی برای افزایش دقت و تمرکز کودکان  شامل تمرین

هایی از هر جنبۀ  اند که با همراهی والدین یا مربیان و ارزیابی فعالیت فراگیرندگان صورت می گیرند. هر گام تمرین ارائه شده
 مهارتی، شنیداری و حرکتی را دربرمی گیرد.

 

پور  حسن نادعلی دانایی و توانایی فراگیران.راهنمای عملی سنجش میزان : سنجش عملکرد. بروکهارت، سوزان. 725
  9786005022995: شابک وزیری. ص.240 .1397. مؤسسه کورش چاپ: تهران. پلكی

  معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ کارشناسانمخاطب: 
  ها، آموزش و پرورش آزمونکلمات کلیدی: 

شود. کتاب پیش رو در بستر  های درس محسوب می سسنجش و ارزشیابی آموزشی از جمله عناصر مهم کال معرفی کتاب:
هایی متنوع از دورۀ دبستان تا  های نظری، راهكارهایی عملی ارائه کرده و مثال روش سنجش عملكرد، ضمن ارائۀ بحث

گذاری جدیدی  های عملكرد و طراحی نظام نمره دبیرستان و در موضوعات متفاوت آورده است. تقسیم بندی نوینی از سنجش
شده در فرایند  هایی عملیاتی از سنجش تكوینی جاسازی های آن است. مثال نام راهنمای توصیف عملكرد، از جمله ویژگی به

 اند. تدریس و یادگیری نیز در کتاب آمده

 

: شابک وزیری. ص.272 .1397. مارینا: قم. های مهیج یادگیری در مدرسه طرح. آیرملوی، بهروز. 726
9786009250950  

  معلمب: مخاط
  های تكمیلی ها، تدریس اثربخش، فعالیت مدرسهکلمات کلیدی: 

آموز را برای  های عملی که دانش ها به برنامه محور است، مدرسه در نظام آموزش سنتی که همچنان حافظه معرفی کتاب:
ناسند. کتاب حاضر پر است از ش ها را نمی های این فعالیت پردازند و نمونه رویارویی با دنیای واقعی آماده کند، کمتر می

توانند به  آموز و اولیا می های مدرسه در دورۀ ابتدایی که معلم، دانش های مرتبط با درس های عملی و اجرایی فعالیت نمونه
 ها را اجرا کنند. راحتی آن

 

: شابک رقعی. ص.288 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. حیدر تورانی قوانین مدیریت.. تمپالر، ریچارد. 727
9789640815830  

  معلم/ مدیر/ کارشناسانمخاطب: 
  مدیریت، عناصر مدیریتکلمات کلیدی: 

شود.  دانند که موفق به دریافت نتیجه توسط دیگران می مدیریت، هم علم است و هم هنر. مدیر را شخصی می معرفی کتاب:
کنند. نویسنده در کتاب حاضر قوانین مدیریت را  ختلفی را مدیریت میها در طول روز مسائل م ها مدیر هستند، آن همه انسان

اند. در بخش ابتدایی قوانین مربوط به مدیریت  بندی شده به زبانی ساده ارائه کرده است. این قوانین در چهار بخش تقسیم
 وانین زندگی بیان شده است.گروه، در بخش دوم مدیریت خود، در بخش سوم قوانینی برای کارآفرینان و در بخش انتهایی ق
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 رحلی. ص.376 .1397. تیمورزاده: تهران. پرستو رستمی سال. 5-12کتاب جامع سالمت کودک . ادروارد، ال.شور. 728

  9786002386281: شابک
  معلم/ مشاورمخاطب: 

  رشد جسمی، رشد شخصیت، مراحل رشد و تحول، آموزش والدینکلمات کلیدی: 
کند  هایی که سالمت و رفاه آیندۀ آنان را تعیین می ها و عادت سالگی کودکان باید به مهارت 12تا  5ن در سنی معرفی کتاب:

تسلط یابند. کتاب حاضر راهنمای جامعی است برای والدین و متخصصان اطفال که مشكالت شایع این سن و راهكارهای 
شد فردی و اجتماعی، انضباط، اختالالت رفتاری، اهمیت است. مسائل مربوط به بلوغ، تغذیه، ر ها را مطرح کرده درمان آن

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

 

 .1397. صابرین: تهران. کامیار سنایی فرزندپروری بدون شرط.: کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان. کهن، الفی. 729
  9786008733157: شابک رقعی. ص.292

  معلممخاطب: 
  تربیت، آموزش والدین، رفتار اولیا و فرزندانکلمات کلیدی: 

های تربیتی ابراز این  یكی از نیازهای هر کودکی عشق بدون شرط است و این در حالی است که در بیشتر روش معرفی کتاب:
دوست داریم که رضایت ما را  شود با این مضمون که در صورتی تو را شود و پیامی به کودك منتقل می محبت مشروط می

های بیرونی  ها و برنامه آموزد که چگونه خود را تابع طرح  هایی عملی را به والدین کودك می جلب کنی. کتاب حاضر شیوه
 آموزد. کودك کنند. هر فصل از این کتاب یكی از کلیدهای این شیوه را به مخاطب می

 

آموزان در  شده برای بهپویی یادگیری و زندگی دانش یی تجربهها چارچوب: مدارس شاد. جو کیم، گوانگ. 730
 ص.152 .1397. مدار پیشگامان پژوهش: تهران. نوری  مرتضی مجدفر، مهناز ابوالكاشف پاسیفیک. -مدارس حوزۀ آسیا

  9786008529101: شابک رحلی.
  معلممخاطب: 

  ها شادی، آموزش و پرورش، مدرسهکلمات کلیدی: 
ها که روابط مهم بین  اب حاضر ترجمۀ گزارشی است از نتایج اقدامات بخشی از پروژۀ شادسازی مدرسهکت معرفی کتاب:

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

 دهد. ها به مخاطب ارائه می از مدرسه

 

های  اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری )روش: گیرنده مرآت مدارس یاد. خلق، ایرج خوش. 731
: شابک وزیری. ص.192 .1397 .مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران. بخشی ارزشیابی توصیفی در کالس( کیفی

9786229902127  
  معلممخاطب: 

  یادگیری، تدریس اثربخش، ارزشیابی آموزشی، تربیت معلمکلمات کلیدی: 
آموز در نوشتن اهداف یادگیری، اجرای ابزارهای  در سنجش برای یادگیری بر مشارکت مشترك معلم و دانش معرفی کتاب:

شود. کتاب حاضر  بازخورد به منظور اصالح، بهبود یا ارتقای عملكرد تحصیلی تأکید میآوری اطالعات و تهیه و ارائۀ  جمع
های  کوشیده است مفروضات، اصول، باورها و مراحل تدوین تا اجرای سنجش برای یادگیری، به صورت علمی و با ارائۀ نمونه

 شوند.افزایی و مهارت افزایی معلمان معرفی  عملی و کاربردی در کالس، برای دانش
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مؤسسه : تهران. راهنمای عملی نگارش طرح درس: گیرنده مرآت مدارس یاد. زاده، محرم آقازاده، محرم/ نقی. 732
  9786229902141: شابک رحلی. ص.176 .1397. مدارس یادگیرنده مرآت

  معلممخاطب: 
  برنامه ریزی درسی، راهنمای آموزشیکلمات کلیدی: 

های اول کتاب، کلیات مربوط به  کوشد به مخاطب بیاموزد چگونه طرح درس بنویسد. فصل کتاب پیش رو می معرفی کتاب:
به بررسی ساختار طرح درس اختصاص دارد. نحوۀ نوشتن اهداف طرح درس در  3است. فصل  طرح درس و تدریس را ارائه داده

های تدریس متناسب با اهداف  وشدهی محتوا مربوط می شود. انتخاب ر است. فصل پنجم کتاب به سازمان آمده 4فصل 
هایی از طرح  است. نمونه شده  به بحث گذاشته 8ها در فصل  و سنجش آموخته 7یادگیری و تولید مواد کمك آموزشی در فصل

 آمده و فصل آخر کتاب نیز دوسویه، غیرمكتوب و مجازی است. 9شدۀ معلمان در فصل  های نوشته درس

 

: گیرنده مرآت مدارس یاد. لوید، براونی/ بیلی، استان مریك/ تارگت، راث/ چافی، گراهام/ مكگروس، میراکا/ کارولین، . 733
لیال کاشانی وحید، محمد ضیایی  آموزان مستعد در مدرسه. مدلی برای راهنمایی معلمان در شناسایی و آموزش دانش

  9786229902134: شابک وزیری. ص.128 .1397. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران. مؤید، محمدمهدی فیروزمنش
  معلممخاطب: 

  تیزهوشان، هوش، آموزش و پرورشکلمات کلیدی: 
شناسایی کودکان تیزهوش و مستعد به الگویی صحیح و معتبر نیاز درد. مدل افتراقی گانیه، که در این کتاب  معرفی کتاب:

شود. کتاب ابتدا به شناخت تیزهوشی  تلقی میتشریح شده است، برای حل مشكل شناسایی تیزهوشان، رهیافت مناسبی 
آموزی در  پردازد. شناسایی دانش آموزان تیزهوش و رشد عاطفی و اجتماعی آنان در مرحلۀ بعدی قرار دارد. تشخیص کم می

 های کتاب هستند. آموزان تیزهوش نیز دیگر بخش بندی متفاوت دانش تیزهوشان، برنامۀ درسی متفاوت و گروه

 

: تهران. حسین لیلی محمد خلق محیط یادگیرنده در کالس، مدرسه، جامعه.: مدرسه یادگیرنده. ه، پیترسنگ. 734
  9786006475608: شابک رقعی. ص.240 .1397. منظومه خرد

  معلم/ مدیر/ مشاور/ کارشناسانمخاطب: 
  ها یادگیری سازمانی، مدرسهکلمات کلیدی: 

کنند تا کل مجموعۀ مدرسه بتوانند لذت  امن برای دانش آموزان فراهم می های یادگیرنده فضایی مدرسه معرفی کتاب:
پردازد و  یادگیری را در کنار هم تجربه کنند. کتاب حاضر به موضوع خلق محیط یادگیرنده در کالس، مدرسه و جامعه می

ا چگونه با استفاده از ابزار، ه دهد مدرسه های عینی، نشان می کند. همچنین، با مثال مقدمات ایجاد این محیط را ذکر می
های دنیای امروز تطبیق  توانند رشد و تغییر کنند و خود را با تغییرات و چالش شده در این کتاب می ها و منابع ارائه تكنیك
 دهند.

 

نجمن ا: تهران. آموزان از مدرسه ها و انتظارات دانش خواسته: ای سرد ای در انتهای کوچه مدرسه. بازرگان، زهرا. 735
  9789644513206: شابک رحلی. ص.36 .1397. اولیا و مربیان

  معلممخاطب: 
  های آموزش و پرورش، مدیریت و سازماندهی آموزش و پرورش، هدفکلمات کلیدی: 

شود. در نتیجۀ آن، نویسنده  ای از بازدید نویسنده از مدرسۀ دوران کودکی خود آغاز می کتاب با ذکر خاطره معرفی کتاب:
کند. در نهایت،  های آموزش کیفی و نقش معلمان را در این میان واکاوی می ئل عمدۀ آموزش و پرورش را بررسی و شاخصمسا

 دهد. ترین چالش نظام آموزشی ایران است ارائه می راهكارهایی عملی برای دستیابی به آموزش کیفی که در واقع مهم
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: تهران. مدیریت راهبردی از نگاه حضرت علی)ع(: یریت فراسومد. محبی، محمد/ احمد جواهری، سید فرشید. 736
  9786008594055: شابک رقعی. ص.192 .1397. کالج برتر

  معلممخاطب: 
  البالغه، مدیریت مدیریت نیروی انسانی، نهجکلمات کلیدی: 

ایشات مقام معظم رهبری و مورد تربیت نیروهای باکفایتی که بتوانند مدیریت جامعه را بر عهده گیرند، از فرم معرفی کتاب:
البالغه مدنظر  تأکید کتاب حاضر است. در این کتاب، موضوع مدیریت راهبردی از نظر امام علی )ع( و با توجه به فرمایشات نهج

 اند. در ادامه، موضوع تربیت نیروی انسانی های مدیران برشمرده شده است. پس از بیان اصول، مبانی و مفاهیم حكومت، ویژگی
 کنندۀ مباحث کتاب است. ای به مدیریت بحران نیز کامل شناسی مدیران، مورد نظر است. اشاره و آسیب

 

پیما، فرزانه معتمدی،  زاده، سكینه راه منصوره کریم ریزی برای دوران اولیه کودکی. مدیریت و برنامه. کلیك، فیلیس. 737
  9786002501783: شابک رحلی. ص.580 .1397. دانژه: تهران. جانی سیامك طهماسبی، آمنه ولی

  معلم/ مدیر/ دانشجومعلمانمخاطب: 
  ها کودکان، مدرسهکلمات کلیدی: 

آموزش کودکان در سنین ابتدایی آموزشی قانونمند و هدفدار است که در جریان آن افراد براساس خصوصیات و  معرفی کتاب:
های فرهنگی  سمانی، شناختی و عاطفی کودکان در مسیر ارزشبینند. در جریان آموزش پیشرفت ج سطح رشدشان آموزش می

های مراقبت از  شود. کتاب در پنج بخش تنظیم شده است. در دو بخش ابتدایی به مدیریت مدارس، برنامه جامعه هدایت می
بودجه و  شود. در سه بخش انتهایی پیرامون مدیریت و آموزش کارکنان مدارس، ریزی آموزش اشاره می کودکان و برنامه

 مشارکت والدین و جامعه بحث شده است.

 

 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. یادنامه استاد عبدالمجید رشیدپور: معلم محبوب. دشتی، محمد. 738
  9789640814697: شابک وزیری. ص.288

  معلم/ مشاور/ دانشجومعلمان/ کارشناسانمخاطب: 
  ودك و نوجوان، آموزش و پرورشمعلمان، ادبیات ککلمات کلیدی: 

های علمی و تربیتی آموزش و پرورش به نام آقای عبدالمجید  این کتاب در بارۀ یكی از معلمان و شخصیت معرفی کتاب:
هایی با چند نفر از مربیان آموزش و پرورش، کارشناسان، اساتید و معلمانی که از نزدیك با  رشید پور است. در ابتدا مصاحبه

های این معلم اختصاص دارد.  ها و مقاله هایی از کتاب اند آورده شده است. بخش دیگر به معرفی آثار و بخش كار بودهایشان هم
 های تربیتی و یا خاطراتی از این معلم نقل قول شده است. در پایان کتاب داستان

 

: تهران. وسوی، اعظم معتمدیصادق م های درس چندپایه. نکات عملی برای تدریس در کالس. سازمان یونسكو. 739
  9786003093393: شابک رقعی. ص.96 .1396. آوای نور

  معلممخاطب: 
  راهنمای تدریس، روش تدریسکلمات کلیدی: 

ها، همچنان جمعیت عظیمی از  های چندپایه با تمام نظرهای مخالف و موافق دربارۀ وجود آن کالس معرفی کتاب:
ها، چیستی و  ای معلمان این کالس دهند. این کتاب به منظور ارتقای کیفیت کار حرفه میآموزان جهان را در خود جای  دانش

دهد. تدوین  سازی و تدریس مؤثر در چندپایه ارائه می دهد و راهكارهایی برای آماده چرایی تدریس چندپایه را شرح می
ر موارد کتاب هستند. در انتها نیز چند نكته ها از دیگ راهبردهای تدریس و یادگیری فعال، و نحوۀ ارزشیابی در این کالس

 دربارۀ چندپایه مطرح شده است.
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مؤسسه : تهران. های تلفن همراه بررسی آسیب: همراه خوب یا بد. تاجیك اسماعیلی، سمیه/ میرزایی، محمد. 740
  9786229501214: شابک رقعی. ص.80 .1397. فرهنگی هنری سیب سرخ نیكان

  م/ مشاوروالدین/ معلمخاطب: 
  های ارتباطی، روابط اجتماعی نوجوانان، مهارتکلمات کلیدی: 

ارزانی خطوط و دسترسی آسان به تلفن همراه در میان قشرهای جامعه، باعث ورود این وسیله ارتباطی به  معرفی کتاب:
شی همراه در میان نوجوانان مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور نیز شده است. عدم آگاهی و آموزش نحوه استفاده درست از گو

رسان این پدیده است. در این نوشتار تحقیقی، تأثیر تلفن همراه بر عملكرد تحصیلی، افت تحصیلی،  از پیامدهای آسیب
شناسی، تأثیرات این فناوری  های جامعه آموزان بررسی شده است. همچنین با استناد به دیدگاه مدگرایی و انضباط فردی دانش

 شناسی شده است. ی اجتماعی آسیبنوین در زندگ

 

سیدنادر  آموزان دشوار. گام مدیریت موفق کالس درس راهنمای معلمان در برخورد با دانش 8. کاپالكا، جورج. 741
  9786003093911: شابک وزیری. ص.232 .1397. آوای نور: تهران. آزادصفت

  معلم/ مدیرمخاطب: 
  مدیریت آموزشی، کالس درسکلمات کلیدی: 

آید. نویسنده در  های دشوار تدریس برای بسیاری از معلمان به حساب می مدیریت کالس درس یكی از جنبه معرفی کتاب:
کند. در چهار گام ابتدایی به صادر کردن دستورات موثر،  رو مدیریت کالس درس را در قالب هشت گام تشریح می کتاب پیش

دوین قرارداد رفتاری اشاره شده است. در چهار گام بعدی مدیریت کردن ها و ت خلقی دادن هشدارهای موثر، مدیریت کج
ای موثر برای  های خارج از کالس و تدوین برنامه ها، جلوگیری از قطع صحبت و کار دیگران، بهبود رفتار در محیط انتقال

 تكالیف منزل تشریح شده است.

 فاریس

 

: شابک رحلی. ص.88 .1397. المللی گاج بین: تهران. ویژه اولیا و مربیان امالی اول دبستان،: آس. زاده، ابوذر مؤمنی. 742
9786003598713  

  والدین/ معلممخاطب: 
  امالی فارسی، راهنمای آموزشی، راهنمای معلمکلمات کلیدی: 

ی از امال و مهارت نوشتن بخش بسیار مهمی است در مسیر یادگیری دانش آموز. کتاب امالی حاضر بخش معرفی کتاب:
کوشد با ارائۀ امالهای هفتگی، به اولیا کمك کند با فرزند خود همراه شوند. این کتاب بر  ای چندجلدی است که می مجموعه

و شامل امالهای هفتگی، ماهانه و فصلی است. در ابتدای کتاب نیز   های کتاب فارسی اول دبستان تنظیم شده اساس درس
 های برای والدین آمده است. راهنمایی

 

 ص.87 .1396. ماهتاب غرب: کرمانشاه. های مامان گلی آموزش و یادگیری آسان الفبا با داستان. سلطانی، محترم. 743

  9786009773572: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  الفبا، آمادگی برای خواندن، آمادگی برای نوشتنکلمات کلیدی: 

های خواندن و نوشتن  ینۀ کسب مهارت در نوشتن است. کتاب حاضر به منظور تقویت مهارتخواندن پیش زم معرفی کتاب:
است. هر قصه معرف یك صدا  ها و حروف الفبای فارسی را با داستان همراه کرده آموز پایۀ اول دبستان، آموزش نشانه در دانش

 اند. در آن معرفی شدهیا حرف است. در ابتدای هر قصه یكی دو بیت شعر آمده و حروف جدید درس 
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 ص.104 .1396. کتاب نیستان: تهران. (1درمان اختالل خواندن با بازی ): های یادگیری اختالل. صادقی، داریوش. 744

  9789643379131: شابک رحلی.
  والدین/ معلممخاطب: 

  یادگیری، درمان، خواندنکلمات کلیدی: 
کند، به احتمال بسیار روند  مهارت خواندن را در کودك دچار مشكل میاختالل خواندن نه تنها فراگیری  معرفی کتاب:

ای دو  کند. کتاب حاضر جلد اول از مجموعه یادگیری و پیشرفت او را در آموزش علوم و ریاضی و دیگر موضوعات کند می
در دو بخش نخست، دو منظور درمان اختالل خواندن در کودکان دربردارد. در این جلد،  هایی را به جلدی است که تمرین

داده شده است. در  مطرح و توضیح« شناسی و ترکیب حروف با روش جزئی به کلی واج»و « خواندن و اختالل خواندن«  موضوع
محور، و  خوانی با روش واژه خوانی، تشخیص و ساخت کلمه، درست های کلمه ها و بازی های بعدی، انواع تمرین بخش
 اند. شده  ئهخوانی ارا خوانی و روان جمله

 

 ص.96 .1396. کتاب نیستان: تهران. (2درمان اختالل خواندن با بازی ): های یادگیری اختالل. صادقی، داریوش. 745

  9789643379148: شابک رحلی.
  والدین/ معلممخاطب: 

  های آموزشی، درمان خواندن، بازیکلمات کلیدی: 
کند، به احتمال بسیار روند  هارت خواندن را در کودك دچار مشكل میاختالل خواندن نه تنها فراگیری م معرفی کتاب:

ای دو  کند. کتاب کتاب حاضر جلددوم از مجموعه یادگیری و پیشرفت او را در آموزش علوم و ریاضی و دیگر موضوعات کند می
رد. در این جلد، انواع اختالل هایی را دربردا سال، تمرین 12تا  7جلدی است که به منظور درمان اختالل خواندن در کودکان 

های دید پیرامونی، تقویت حافظۀ شنیداری و دیداری، مهارت خواندن، افزایش مهارت خواندن و  ها و بازی خواندن و تمرین
 اند. شده  مندکردن کودکان به خواندن ارائه های سادۀ عالقه درك مطلب با بازی، و در نهایت روش

 

  9786006230573: شابک خشتی. ص.36 .1397. پویش اندیشه: اصفهان. زندگیالفبای . عسگری، رضوان. 746
  آموز دانشمخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  الفبا، آموزش زبان فارسی، شعرکلمات کلیدی: 

ترین موضوع درسی است. در این کتاب همۀ حروف الفبای  آموزش حروف الفبا در پایۀ اول دبستان اساسی معرفی کتاب:
اند تا مخاطب ضمن شناخت بهتر حروف و صدایشان،  صورت شعرهایی با موضوعات اخالقی و اجتماعی آمده فارسی به

 موضوعات اخالقی و اجتماعی را نیز بیاموزد.

 

 .1397. مهر زهرا)س(: نجف آباد. خوانی مخصوص پایه اول دبستان روان: با لذت بخوانیم. پورقیصری، مطهره. 747
  9786226051019: شابک رقعی. ص.96

  آموز دانشمخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  الفبا، آمادگی برای خواندنکلمات کلیدی: 
آموزان پایۀ اول دبستان است تا با تكیه بر چهار  هایی ساده از جمالت روزمره برای دانش کتاب حاضر شامل متن معرفی کتاب:

ها در خواندن و نوشتن افزایش یابد. هر نشانه با چند متن  آنگفتن، توانایی  گردن، نوشتن، خواندن و سخن مهارت اصلی گوش
آمیزی و  روی هر متن تصویرهایی برای رنگ همراه شده است و هر متن چند کلمۀ جدید با آن نشانه را دربردارد. در صفحۀ روبه

 سرگرمی کودك قرار دارند.



 51   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

 .1396. راز بارش: تهران. فر مرجان حجازی ی من.نویس کتاب کوچک داستان: بازی، خنده، آموزش. ژیبرت، برونو. 748
  9786006972251: شابک رقعی. ص.22

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خالقیت، زبان آموزی، آموزش زبان فارسی، انشاء و تمرینکلمات کلیدی: 
ه آن مسلط شوند. کتاب حاضر شامل های ابتدایی است که الزم است کودکان ب سازی از جمله مهارت جمله معرفی کتاب:

توانند با هر کلمه که خواستند،  ها می اند. بچه است که هر یك در برشی در صفحات کتاب جا گرفته  ای کلمه مجموعه
روی هر  آموزد. صفحۀ روبه هایی بسازند. در واقع، کتاب حاضر خواندن و نوشتن خالق را در قالب بازی و سرگرمی می جمله

 هایش را در آن بنویسد. ست تا مخاطب جملهصفحه خالی ا

 

749 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، شهرناز  ساسان مبرز، محرم نقی آه سالمندان.: ها و ماناها های لولوبی داستان
  9786004641449: شابک وزیری. ص.76 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، فرحناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، خواندنکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

طراحی « شنوی احترام و حرف»خواندن و افزایش دانش دانش آموز سال چهارم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب  هایی در زمینه پس از پایان داستان، فعالیتشده است. 
 اند. شده هایی دربارۀ قوم مانا نیز به مخاطب عرضه اند تا درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی قرار گرفته

 

750 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز  ساسان مبرز، محرم نقی پایان کابوس.: اهاها و مان های لولوبی داستان
  9786004641432: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، خواندنکلمات کلیدی: 
یادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد های بن سواد خوندن و فهم آنچه می شنویم، از مهارت معرفی کتاب:

است. پس از پایان  آموز سال پنجم دبستان طراحی شده خوندن و افزایش دانش دانش آموز، داستانی مرتبط با فهم دانش
درك  اند تا های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار گرفته هایی در زمینه داستان، فعالیت

 عملكردی او سنجیده شود.

 

751 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده،  ساسان مبرز، محرم نقی هایی برای گذشت. درس: ها و ماناها های لولوبی داستان
  9786004641425: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. فرحناز نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمدوم، سوم، پایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان کودك، خواندن، مهارتکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  سواد خوندن و فهم آنچه می شنویم، از مهارت معرفی کتاب:

راحی شده است. خوندن و افزایش دانش دانش آموز سال چهارم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت عفو و گذشت ط
اند  های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار گرفته هایی در زمینه پس از پایان داستان، فعالیت

 تا درك عملكردی او سنجیده شود.



 52   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

752 .Sara ،Gürbüz Özeren .فرحناز زاده ساسان مبرز، محرم نقی زمستان سخت.: ها و ماناها های لولوبی داستان ،
  9786004641456: شابک وزیری. ص.72 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، خواندن، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 
ب، برای توسعۀ سواد های بنیادین آموزش است. در این کتا شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

« جویی قناعت و صرفه»خواندن و افزایش دانش و آگاهی دانش آموز سال چهارم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار  هایی در زمینه طراحی شده است. پس از پایان داستان، فعالیت

نیز به مخاطب « گوارش»هایی دربارۀ  ها، درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی د تا با انجام دادن آنان مخاطب قرار گرفته
 است. شده عرضه

 

753 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز  ساسان مبرز، محرم نقی وای گم شدیم.: ها و ماناها های لولوبی داستان
  9786004641500: شابک وزیری. ص.76 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی، خواندن، داستان های اجتماعی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خواندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

طراحی « یاری و همدلی»یش دانش و آگاهی دانش آموز سال چهارم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت خواندن و افزا
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب  هایی در زمینه شده است. پس از پایان داستان، فعالیت

نیز به مخاطب « جنگل»هایی دربارۀ  او سنجیده شود. دانستنی ها، درك عملكردی اند تا با انجام دادن آن قرار گرفته
 است. شده عرضه

 

754 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز  ساسان مبرز، محرم نقی خشکی. بیماری ناخن: ها های لولوبی داستان
  9786004641371: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز شدانمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  خواندن، داستان کودكکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  سواد خوندن و فهم آنچه می شنویم، از مهارت معرفی کتاب:

پس از پایان  است. آموز سال سوم دبستان طراحی شده خوندن و افزایش دانش دانش آموز، داستانی مرتبط با فهم دانش
اند تا درك عملكردی او  داستان، پرسش هایی در چهار فرایند تمرکز، استنباط، تفسیر و ارزیابی در اختیار مخاطب قرار گرفته

 سنجیده شود.

 

755 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز نجاتی،  ساسان مبرز، محرم نقی جمالت جادویی.: ها های لولوبی داستان
  9786004641401: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. یشهرناز نجات
  آموز دانشمخاطب: 

  سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، خواندن های ارتباطی، مهارت داستان، مهارتکلمات کلیدی: 

سواد  های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:
طراحی « احترام و ادب»خواندن و افزایش دانش و آگاهی دانش آموز سال سوم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 

های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب  هایی در زمینه شده است. پس از پایان داستان، فعالیت
نیز به مخاطب « سالمندان»هایی دربارۀ  ها، درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی ناند تا با انجام دادن آ قرار گرفته

 است. شده عرضه



 53   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

756 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، شهرناز نجاتی،  ساسان مبرز، محرم نقی خداحافظ ترس!.: ها های لولوبی داستان
  9786004641395: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. فرحناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری خواندن، مهارتکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

« شجاعت و جسارت»ید بر آموزش مهارت خواندن و افزایش دانش و آگاهی دانش آموز سال سوم دبستان، داستانی با تأک
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار  هایی در زمینه طراحی شده است. پس از پایان داستان، فعالیت

ها نیز به  هایی دربارۀ زندگی گرگ ها، درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی اند تا با انجام دادن آن مخاطب قرار گرفته
 است. شده خاطب عرضهم

 

757 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز نجاتی،  ساسان مبرز، محرم نقی کشف پیر دانا.: ها های لولوبی داستان
  9786004641364: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، خواندن، عدالت رتداستان کودك، مهاکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

طراحی شده « انصاف و عدالت»خوندن و افزایش دانش دانش آموز سال سوم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار  هایی در زمینه داستان، فعالیتاست. پس از پایان 

 است. شده هایی دربارۀ دادگاه نیز به مخاطب عرضه اند تا درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی گرفته

 

758 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده،  ساسان مبرز، محرم نقی شوند. یها مهربان م لولوبی: ها های لولوبی داستان
  9786004641388: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. شهرناز نجاتی، فرحناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  خواندن، داستان کودكکلمات کلیدی: 
است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد های بنیادین آموزش  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

طراحی شده « رحم و دلسوزی»خواندن و افزایش دانش دانش آموز سال سوم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار  هایی در زمینه است. پس از پایان داستان، فعالیت

 اند. شده هایی دربارۀ آب و سیل نیز به مخاطب عرضه د تا درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنیان گرفته

 

759 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، شهرناز نجاتی، فرحناز  ساسان مبرز، محرم نقی ادامه ماجرا.: های ماناها داستان
  9786004641524: شابک وزیری. ص.68 .1397. مرآت: تهران. نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، خواندنکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

طراحی شده « سپاس و قدردانی»خواندن و افزایش دانش دانش آموز سال پنجم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار  هایی در زمینه است. پس از پایان داستان، فعالیت

 است. اند تا درك عملكردی او سنجیده شود. متنی اطالعاتی دربارۀ نجات غریق نیز در انتهای کتاب آمده گرفته



 54   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

760 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز نجاتی،  ساسان مبرز، محرم نقی جوانمردان رأس کار.: های ماناها داستان
  9786004641531: شابک وزیری. ص.72 .1397. مرآت: تهران. شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، خواندن داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

« سخاوت و جوانمردی»خواندن و افزایش دانش و آگاهی دانش آموز سال پنجم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار  هایی در زمینه طراحی شده است. پس از پایان داستان، فعالیت

نیز به « حیوانات خانگی»هایی دربارۀ  ها، درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی اند تا با انجام دادن آن مخاطب قرار گرفته
 است. شده مخاطب عرضه

 

761 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز نجاتی، شهرناز  برز، محرم نقیساسان م گر صبر کنی.: های ماناها داستان
  9786004641548: شابک رحلی. ص.64 .1397. مرآت: تهران. نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  خواندن، داستان، نتایج صبرکلمات کلیدی: 
این کتاب، برای توسعۀ سواد های بنیادین آموزش است. در  شنویم، از مهارت سواد خواندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

« آوری صبر و تاب»خواندن و افزایش دانش و آگاهی دانش آموز سال پنجم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار  هایی در زمینه طراحی شده است. پس از پایان داستان، فعالیت

نیز به « گیری ماهی»هایی دربارۀ  ها، درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی اند تا با انجام دادن آن مخاطب قرار گرفته
 است. شده مخاطب عرضه

 

762 .H ،Hüseyn Doḡru .زاده، فرحناز  ساسان مبرز، محرم نقی شعر ماهی جنوب.: هایی از زبان حیوانات داستان
  9786004641340: شابک وزیری. ص.36 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری خواندن، داستان، مهارتکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خواندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

طراحی شده است. پس « خودباوری»ال دوم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت افزایی دانش آموز س خواندن و دانش
اند تا  های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار گرفته هایی در زمینه از پایان داستان، فعالیت

 است. شده اطب عرضهدرك عملكردی او سنجیده شود. متنی اطالعاتی دربارۀ اقیانوس نیز به مخ

 

763 .Eser،Ünalan Şenler/ Hümeyra ،Bektaş/ Meral،Canoğlu Cantürk .هائی از زبان حیوانات داستان :
: شابک وزیری. ص.32 .1397. مرآت: تهران. زاده، فرحناز نجاتی، شهرناز نجاتی سمیه کریمی، محرم نقی ها. بازی پنگوئن

9786004641241  
  آموز دانشمخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، داستان کودك خواندن، صداقت، مهارتکلمات کلیدی: 

های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:
طراحی شده « صداقت و راستگویی»ارت خوندن و افزایش دانش دانش آموز سال اول دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مه

های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار  هایی در زمینه است. پس از پایان داستان، فعالیت
 اند. شده هایی دربارۀ قطب جنوب نیز به مخاطب عرضه اند تا درك عملكردی او سنجیده شود. دانستنی گرفته



 55   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

764 .H ،Hüseyn Doḡru .زاده، فرحناز  ساسان مبرز، محرم نقی بینی. بازی خوش: هائی از زبان حیوانات داستان
  9786004641302: شابک وزیری. ص.36 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، خواندن داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می ب:معرفی کتا

طراحی شده است. پس « بینی خوش»خوندن و افزایش دانش دانش آموز سال دوم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
اند تا  ت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار گرفتههای سنجش و تقوی هایی در زمینه از پایان داستان، فعالیت

 درك عملكردی او سنجیده شود.

 

765 .H ،Hüseyn Doḡru .زاده، شهرناز  ساسان مبرز، محرم نقی شود. برفی بزرگ می: هائی از زبان حیوانات داستان
  9786004641333: شابک وزیری. ص.36 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، فرحناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  پذیری، خواندن مسئولیتکلمات کلیدی: 
آموزان است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد خواندن  های بنیادین در آموزش دانش سواد خواندن یكی از مهارت معرفی کتاب:

بینی  هایی پیش دن، داستانی طراحی شده و سپس فعالیتآموز دوم دبستان در موقعیت یادگیری سواد خوان و قرار گرفتن دانش
 شود. پذیری نیز آموخته می اند تا بر مهارت سواد ادبی مخاطب افزوده شود. در جریان این داستان، مهارت مسئولیت شده

 

766 .H ،Hüseyn Doḡru .رناز زاده، شه ساسان مبرز، محرم نقی میشی و میشانه.: هائی از زبان حیوانات  داستان
  9786004641326: شابک وزیری. ص.36 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، فرحناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، خواندن داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
رای توسعۀ سواد های بنیادین آموزش است. در این کتاب، ب شنویم، از مهارت سواد خوندن و فهم آنچه می معرفی کتاب:

طراحی شده « کوشی تالش و سخت»خواندن و افزایش دانش دانش آموز سال دوم دبستان، داستانی با تأکید بر آموزش مهارت 
های سنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار  هایی در زمینه است. پس از پایان داستان، فعالیت

 است. شده ها نیز به مخاطب عرضه او سنجیده شود. متنی اطالعاتی دربارۀ سیاره اند تا درك عملكردی گرفته

 

  9789642025916: شابک رقعی. ص.88 .1397. جمال: قم. زهای دنیای نویسندگان را. البنین زاده، ام عباس. 767
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  نویسندگی ای، نویسندگان، اخالق حرفهکلمات کلیدی: 

مند به نویسندگی  شاید دانستن جزئیات زندگی و عادت های روزانۀ نویسندگان برای کودکان و نوجوانان عالقه معرفی کتاب:
کوشد به کودکان و نوجوانانی که به نوشتن عالقه دارند و نویسنده شدن را در رویاها و اهداف  جالب باشد. این کتاب می

تر در این  د از نكات و مسائل خیلی ساده و عادی زندگی نویسندگی بیشتر بدانند تا آگاهانهبینند، کمك کن شان می زندگی
 مسیر قدم بردارند.



 56   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

. آفرین دانش: تهران. راهنمای تدریس فارسی اول دبستان: راهنماهای تدریس. پور، مژگان/ فرهادی، گلزار الیاس. 768
  9786006999500: شابک وزیری. ص.132 .1397

  معلم: مخاطب
  راهنمای تدریس، آموزش زبان فارسیکلمات کلیدی: 

های آموزش معلمان است. کتاب حاضر،  ای آنان از ضرورت های حرفه توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت معرفی کتاب:
دهد و  کامل شرح میهای برنامۀ درسی فارسی اول دبستان را به طور  برای توانمندسازی معلمان پایۀ اول دبستان، ابتدا مؤلفه

کند. سپس محتوا را درس به درس  های یاددهی یادگیری را نیز بررسی می ضمن توضیح نظام ارزشیابی و اهداف آن، روش
های الزم، مفاهیم ضروری درس، نحوۀ ارزشیابی و تعیین  کند و در هر درس اهداف، روش تدریس، وسایل و رسانه بررسی می

 دهد. تكلیف را توضیح می

 

. آفرین دانش: تهران. راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان: راهنماهای تدریس. خاتمی، معصومه/ بهروان، نازیال. 769
  9786006999548: شابک وزیری. ص.204 .1397

  معلممخاطب: 
  راهنمای تدریس، آموزش زبان فارسیکلمات کلیدی: 

های آموزش معلمان است. کتاب حاضر،  ای آنان از ضرورت فههای حر توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت معرفی کتاب:
دهد و ضمن  گانۀ فارسی دبستان را به طور کامل شرح می های هفت برای توانمندسازی معلمان پایۀ چهارم دبستان، ابتدا مؤلفه

رس به درس بررسی کند. سپس محتوا را د های یاددهی یادگیری را نیز بررسی می توضیح نظام ارزشیابی و اهداف آن، روش
های الزم، مفاهیم ضروری  و اهداف، روش تدریس، وسایل و رسانه  ای هر درس را شرح کند. روش تدریس چندین مرحله می

 دهد. درس، نحوۀ ارزشیابی و تعیین تكلیف را توضیح می

 

. آفرین دانش: تهران. تانراهنمای تدریس فارسی چهارم دبس: راهنماهای تدریس. خاتمی، معصومه/ بهروان، نازیال. 770
  9786006999531: شابک وزیری. ص.216 .1397

  معلممخاطب: 
  راهنمای تدریس، آموزش زبان فارسیکلمات کلیدی: 

های آموزش معلمان است. کتاب حاضر،  ای آنان از ضرورت های حرفه توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت معرفی کتاب:
دهد و ضمن  گانۀ فارسی دبستان را به طور کامل شرح می های هفت ۀ چهارم دبستان، ابتدا مؤلفهبرای توانمندسازی معلمان پای

کند. سپس محتوا را درس به درس بررسی  های یاددهی یادگیری را نیز بررسی می توضیح نظام ارزشیابی و اهداف آن، روش
های الزم، مفاهیم  ش تدریس، وسایل و رسانهداده شده و اهداف، رو ای هر درس شرح کند. روش تدریس چندین مرحله می

 دهد. ضروری درس، نحوۀ ارزشیابی و تعیین تكلیف را توضیح می

 

. آفرین دانش: تهران. راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان: راهنماهای تدریس. خاتمی، معصومه/ بهروان، نازیال. 771
  9786006999555: شابک وزیری. ص.184 .1397

  معلممخاطب: 
  راهنمای تدریس، آموزش زبان فارسیکلمات کلیدی: 

های آموزش معلمان است. کتاب حاضر،  ای آنان از ضرورت های حرفه توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت معرفی کتاب:
و ضمن  دهد گانۀ فارسی دبستان را به طور کامل شرح می های هفت برای توانمندسازی معلمان پایۀ ششم دبستان، ابتدا مؤلفه

کند. سپس محتوا را درس به درس بررسی  های یاددهی یادگیری را نیز بررسی می توضیح نظام ارزشیابی و اهداف آن، روش
های الزم، مفاهیم ضروری  و اهداف، روش تدریس، وسایل و رسانه  ای هر درس را شرح کند. روش تدریس چندین جلسه می

 دهد. یح میدرس، نحوۀ ارزشیابی و تعیین تكلیف را توض



 57   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

772 .Nehir ،Aydɪn Gökduman .ساسان مبرز، محرم  پشیمانی احسان.: های احسان و عرفان مجموعه داستان
  9786004641487: شابک وزیری. ص.80 .1397. مرآت: تهران. زاده، فرحناز نجاتی، شهرناز نجاتی نقی

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  پذیری های اجتماعی، مسئولیت ارتخواندن، مهکلمات کلیدی: 
آموزان است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد خواندن  های بنیادین در آموزش دانش سواد خواندن یكی از مهارت معرفی کتاب:

اند تا بر  بینی شده هایی پیش آموز در موقعیت یادگیری سواد خواندن، داستانی طراحی شده و سپس فعالیت و قرار گرفتن دانش
هایی در چهار فرایند تمرکز، استنباط، تفسیر و ارزیابی در اختیار  مهارت سواد ادبی مخاطب افزوده شود. در انتها، پرسش

پذیری نیز آموخته  اند تا عملكرد درك و فهم او سنجیده شود. در جریان این داستان، مهارت مسئولیت خواننده قرار گرفته
 شود. می

 

773 .Nehir ،Aydɪn Gökduman .ساسان مبرز، محرم  تکلیف روز جمعه.: های احسان و عرفان مجموعه داستان
  9786004641555: شابک وزیری. ص.84 .1397. مرآت: تهران. زاده، فرحناز نجاتی، شهرناز نجاتی نقی

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  خواندن، داستان کودكکلمات کلیدی: 
های بنیادین آموزش است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد  هم آنچه می شنویم، از مهارتسواد خوندن و ف معرفی کتاب:

است. پس از پایان  آموز سال سوم ششم دبستان طراحی شده خوندن و افزایش دانش دانش آموز، داستانی مرتبط با فهم دانش
 اند تا درك عملكردی او سنجیده شود. شده ئهآموز ارا هایی برای سنجش سواد اطالعاتی و سواد ادبی دانش داستان، فعالیت

 

774 .Nehir ،Aydɪn Gökduman .ساسان مبرز،  نگاران جوان. روزنامه: های احسان و عرفان مجموعه داستان
  9786004641579: شابک وزیری. ص.80 .1397. مرآت: تهران. زاده، فرحناز نجاتی، شهرناز نجاتی محرم نقی
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارمتحصیلی: پایه 
  خواندن، دوستی، داستانکلمات کلیدی: 

آموزان است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد خواندن  های بنیادین در آموزش دانش سواد خواندن یكی از مهارت معرفی کتاب:
هایی  عالیتآموز سال ششم دبستان در موقعیت یادگیری سواد خواندن، داستانی طراحی شده و سپس ف و قرار گرفتن دانش

هایی در چهار فرایند تمرکز، استنباط، تفسیر و  اند تا بر مهارت سواد ادبی مخاطب افزوده شود. در انتها، پرسش بینی شده پیش
اند تا عملكرد درك و فهم او سنجیده شود. در جریان این داستان، مهارت مهربانی و  ارزیابی در اختیار خواننده قرار گرفته

 شود. می دوستی نیز آموخته

 

ضریح : مشهد. براساس کتاب فارسی اول دبستان: های الفبا مجموعه داستان. عباسی، مریم/ علمشاهی، فروزان. 775
  9786004761604: شابک وزیری. ص.74 .1397. آفتاب

  آموز دانشمخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  الفبا، آموزش زبان فارسیکلمات کلیدی: 
شود تا بتواند بخواند و بنویسد. کتاب  هاو عالئم فارسی آشنا می  آموز با دنیای نشانه دبستان دانش در پایۀ اول معرفی کتاب:

هایی ساده و کودکانه است که کلمات آن برای امال نیز  آموز، حاوی متن خوانی دانش حاضر به منظور کمك به مهارت روان
 آمیزی نیز کند. تواند آن را رنگ مخاطب می است که مناسب هستند. هر متن داستانی با تصویری همراه شده



 58   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

776 .Sara ،Gürbüz Özeren .ساسان مبرز، محرم  ها. در دست غول: ها و ماناها های لولوبی مجموعه داستان
  9786004641418: شابک وزیری. ص.48 .1397. مرآت: تهران. زاده، فرحناز نجاتی، شهرناز نجاتی نقی

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمیلی: پایه تحص

  های رفتاری داستان کودك، خواندن، مهارتکلمات کلیدی: 
آموزان است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد خواندن  های بنیادین در آموزش دانش سواد خواندن یكی از مهارت معرفی کتاب:

تا بر مهارت سواد ادبی او افزوده اند  بینی شده هایی پیش آموز پایۀچهارم دبستان، داستانی طراحی شده و سپس فعالیت دانش
اند تا عملكرد درك و  هایی در چهار فرایند تمرکز، استنباط، تفسیر و ارزیابی در اختیار خواننده قرار گرفته شود. در انتها، پرسش

 شود. فهم او سنجیده شود. در جریان این داستان، مهارت وفای به عهد نیز آموخته می

 

777 .Sara ،Gürbüz Özeren .زاده، فرحناز  ساسان مبرز، محرم نقی های خوب. همسایه: های ماناها مجموعه داستان
  9786004641463: شابک وزیری. ص.68 .1397. مرآت: تهران. نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  دكهای رفتاری، خواندن، داستان کو های اجتماعی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
آموزان است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد خواندن  های بنیادین در آموزش دانش سواد خواندن یكی از مهارت معرفی کتاب:

اند تا بر مهارت سواد ادبی او افزوده  بینی شده هایی پیش آموز پایۀ پنجم دبستان، داستانی طراحی شده و سپس فعالیت دانش
اند تا عملكرد درك و  چهار فرایند تمرکز، استنباط، تفسیر و ارزیابی در اختیار خواننده قرار گرفتههایی در  شود. در انتها، پرسش

 شود. داری نیز آموخته می فهم او سنجیده شود. در جریان این داستان، مهارت همزیستی و همسایه

 

778 .H ،Hüseyn Doḡru .زاده،  ساسان مبرز، محرم نقی برنامه موش کور.: هائی از زبان حیوانات مجموعه داستان
  9786004641296: شابک وزیری. ص.32 .1397. مرآت: تهران. فرحناز نجاتی، شهرناز نجاتی

  آموز دانشمخاطب: 
  دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری ریزی، داستان کودك، مهارت خواندن، برنامهکلمات کلیدی: 
آموزان است. در این کتاب، برای توسعۀ سواد خواندن  ن در آموزش دانشهای بنیادی سواد خواندن یكی از مهارت معرفی کتاب:

اند تا بر مهارت سواد ادبی او افزوده شود.  بینی شده هایی پیش آموز پایۀدوم دبستان، داستانی طراحی شده و سپس فعالیت دانش
اند تا عملكرد درك و فهم  خواننده قرار گرفته هایی در چهار فرایند تمرکز، استنباط، تفسیر و ارزیابی در اختیار در انتها، پرسش

 شود. ریزی نیز آموخته می او سنجیده شود. در جریان این داستان، مهارت برنامه

 

. دانستان فارسی ویژه پایه اول دبستان: 1آسمون ریسمون: های دانستان مجموعه کتاب. آبادی، جواد فتح. 779
  9786008676980: کشاب خشتی. ص.84 .1397. سالم کتاب: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  داستان، زبان آموزی، الفباکلمات کلیدی: 
آموزی است. کتاب حاضر با هدف  خوانی و علم مند ساختن کودکان به کتاب های عالقه قصه یكی از بهترین راه معرفی کتاب:

بندی کتاب  کوشد با رعایت بودجه است و می شده حروف الفبا تدوین تثبیت مفاهیم کتاب فارسی اول دبستان و تعمیق آموزش
ها با کودکان این دورۀ سنی مرتبط هستند و عالوه بر  ها و حوادث آن دهد. داستان درسی، برای هر ماه چند داستان ارائه

 دهند. آموزی، مفاهیم اخالقی، علمی و اجتماعی را نیز پوشش می زبان
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دانستان فارسی ویژه پایه : 2آسمون ریسمون: های دانستان مجموعه کتاب. هدی/ سعیدی، علیم بامشاد، محمد. 780
  9786008676973: شابک خشتی. ص.84 .1397. سالم کتاب: تهران. دوم دبستان

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  زبان آموزی، قرائت فارسیکلمات کلیدی: 
آموزی است. کتاب حاضر با هدف  خوانی و علم مند ساختن کودکان به کتاب های عالقه ن راهقصه یكی از بهتری معرفی کتاب:

بندی  کوشد با رعایت بودجه است و می شده تثبیت مفاهیم کتاب فارسی پایۀ دوم دبستان و تعمیق آموزش حروف الفبا تدوین
ها با کودکان این دورۀ سنی مرتبط هستند و عالوه بر  ها و حوادث آن دهد. داستان کتاب درسی، برای هر ماه چند داستان ارائه

 دهند. آموزی، مفاهیم اخالقی، علمی و اجتماعی را نیز پوشش می زبان

 

. دانستان فارسی ویژه پایه سوم دبستان: 3آسمون ریسمون: های دانستان مجموعه کتاب. پور، مژگان ژیان. 781
  9786008676850: شابک خشتی. ص.84 .1397. سالم کتاب: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  قرائت فارسی، زبان آموزیکلمات کلیدی: 
آموزی است. کتاب حاضر با هدف  خوانی و علم مند ساختن کودکان به کتاب های عالقه قصه یكی از بهترین راه معرفی کتاب:

بندی  کوشد با رعایت بودجه است و می شده  لفبا تدوینتثبیت مفاهیم کتاب فارسی پایۀ سوم دبستان و تعمیق آموزش حروف ا
ها با کودکان این دورۀ سنی مرتبط هستند و عالوه بر  ها و حوادث آن دهد. داستان کتاب درسی، برای هر ماه چند داستان ارائه

 دهند. آموزی، مفاهیم اخالقی، علمی و اجتماعی را نیز پوشش می زبان

 

( مطالعه PIRLSفهم پرلز ): گیرنده مرآت مدارس یاد. زاده، محرم ور مقدم، حسین/ نقیپ مجدفر، مرتضی/ قاسم. 782
: شابک رحلی. ص.272 .1397. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران. المللی توسعه سواد خواندن بین

9786229902172  
  معلم/ مدیرمخاطب: 

  خواندن، راهنمای آموزشیکلمات کلیدی: 
ای و تخصصی معلمان کشور هدفی است که این کتاب در پی تحقق  های حرفه دسازی و افزایش صالحیتتوانمن معرفی کتاب:

اندرکاران تعلیم و تربیت کشور قرار دهند که آنان را در  اند راهنمایی در اختیار معلمان و دست آن است. نویسندگان کوشیده
آموزان ایرانی در مطالعات پرلز، چارچوب طراحی  كرد دانشبسط سواد خواندن یاری کند. کلیات و جزئیات پرلز و روند عمل

هایی از  پرلز، عوامل مربوط به مدرسه و نیز معلم، از جمله مدیریت کالس درس و راهبردهای یاددهی یادگیری، به همراه نمونه
 های گوناگون، از جمله مطالب کتاب هستند. های سال سؤاالت قابل انتشار پرلز در آزمون
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 قرآن

 

  9786006239484: شابک وزیری. ص.45 .1396. مرکز طبع و نشر قرآن کریم: تهران. ام قرآن کریم جز سی .783
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  قرآنکلمات کلیدی: 

ین شیوۀ نگارش و فاخرترین است تا برتر دارالكتابۀ مرکز طبع و نشر قرآن کریم این وظیفه را برعهده گرفته معرفی کتاب:
بزند. کتاب حاضر جزو سی قرآن کریم به قلم استاد   تزئین و صفحه آرایی قرآن را متناسب با فرهنگ و هنر اسالمی ایرانی قلم

ها و زیبایی  ابو الفضل خزاعی است و به تشخیص استادان و داوران برجستۀ خوش نویسی، به لحاظ قدرت در اجرای تكنیك
 از دارد.ای ممت رتبه

 

. راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان: راهنماهای تدریس. نیا، رحمت نباتی، رضا/ خدائیان، سعید/ اکبری. 784
  9786006999753: شابک وزیری. ص.92 .1397. آفرین دانش: تهران

  معلممخاطب: 
  آموزش قرآن، تعالیم قرآن، راهنمای تدریسکلمات کلیدی: 

جای  ای آنان و همچنین، رعایت رویكرد فرایند محوری به ندسازی معلمان و افزایش صالحیت حرفهتوانم معرفی کتاب:
محوری، از اهداف مجموعۀ چندجلدی حاضر است. در این جلد که به معلمان پایۀ اول اختصاص دارد، ابتدا مبانی و  دانش

است. در انتهای کتاب نیز آیات قرآنی  كیك آمدهکلیات درس قرآن پایۀ اول دبستان، و سپس راهنمای تدریس هر فصل به تف
های  اند. فهرست لغات و معنای کلمات قرآنی پرکاربرد کتاب شده آموزان این پایه گنجانده متناسب با درك و فهم دانش

 های آسمان و قرآن ابتدایی نیز ضمیمۀ کتاب است. هدیه

 

. راهنمای تدریس آموزش قرآن پنجم دبستان: نماهای تدریسراه. نیا، رحمت نباتی، رضا/ خدائیان، سعید/ اکبری. 785
  9786006999791: شابک وزیری. ص.140 .1397. آفرین دانش: تهران

  معلممخاطب: 
  راهنمای تدریس، آموزش قرآن، تعالیم قرآنکلمات کلیدی: 

جای  كرد فرایندمحوری بهای آنان و همچنین، رعایت روی توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت حرفه معرفی کتاب:
محوری، از اهداف مجموعۀ چندجلدی حاضر است. در این جلد که به معلمان پایۀ پنجم اختصاص دارد، ابتدا مبانی و  دانش

است. در انتهای کتاب نیز آیات قرآنی  کلیات درس قرآن پایۀ پنجم دبستان، و سپس راهنمای تدریس هر فصل به تفكیك آمده
های  اند. فهرست لغات و معنای کلمات قرآنی پرکاربرد کتاب شده آموزان این پایه گنجانده هم دانشمتناسب با درك و ف

 های آسمان و قرآن ابتدایی نیز ضمیمۀ کتاب است. هدیه

 

راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم : راهنماهای تدریس. نیا، رحمت نباتی، رضا/ خدائیان، سعید/ اکبری. 786
  9786006999784: شابک وزیری. ص.136 .1397. آفرین انشد: تهران. دبستان

  معلممخاطب: 
  آموزش قرآن، تعالیم قرآن، راهنمای تدریسکلمات کلیدی: 

جای  ای آنان و همچنین، رعایت رویكرد فرایندمحوری به توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت حرفه معرفی کتاب:
اضر است. در این جلد که به معلمان پایۀ چهارم اختصاص دارد، ابتدا مبانی و محوری، از اهداف مجموعۀ چندجلدی ح دانش

است. در انتهای کتاب نیز آیات  کلیات درس قرآن پایۀ چهارم دبستان، و سپس راهنمای تدریس هر فصل به تفكیك آمده
های  ی کلمات قرآنی پرکاربرد کتاباند. فهرست لغات و معنا شده آموزان این پایه گنجانده قرآنی متناسب با درك و فهم دانش

 های آسمان و قرآن ابتدایی نیز ضمیمۀ کتاب است. هدیه
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. راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان: راهنماهای تدریس. نیا، رحمت نباتی، رضا/ خدائیان، سعید/ اکبری. 787
  9786006999760: شابک وزیری. ص.104 .1397. آفرین دانش: تهران

  لممعمخاطب: 
  آموزش قرآن، تعالیم قرآن، راهنمای تدریسکلمات کلیدی: 

جای  ای آنان و همچنین، رعایت رویكرد فرایندمحوری به توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت حرفه معرفی کتاب:
مبانی و  محوری، از اهداف مجموعۀ چندجلدی حاضر است. در این جلد که به معلمان پایۀ دوم اختصاص دارد، ابتدا دانش

است. در انتهای کتاب نیز آیات قرآنی  کلیات درس قرآن پایۀ دوم دبستان، و سپس راهنمای تدریس هر فصل به تفكیك آمده
های  اند. فهرست لغات و معنای کلمات قرآنی پرکاربرد کتاب شده آموزان این پایه گنجانده متناسب با درك و فهم دانش

 ز ضمیمۀ کتاب است.های آسمان و قرآن ابتدایی نی هدیه

 

. راهنمای تدریس آموزش قرآن سوم دبستان: راهنماهای تدریس. نیا، رحمت نباتی، رضا/ خدائیان، سعید/ اکبری. 788
  9786006999777: شابک وزیری. ص.120 .1397. آفرین دانش: تهران

  معلممخاطب: 
  آموزش قرآن، تعالیم قرآن، راهنمای تدریسکلمات کلیدی: 

جای  ای آنان و همچنین، رعایت رویكرد فرایند محوری به توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت حرفه تاب:معرفی ک
محوری، از اهداف مجموعۀ چندجلدی حاضر است. در این جلد که به معلمان پایۀ سوم اختصاص دارد، ابتدا مبانی و  دانش

است. در انتهای کتاب نیز آیات قرآنی  فصل به تفكیك آمده کلیات درس قرآن پایۀ سوم دبستان، و سپس راهنمای تدریس هر
های  اند. فهرست لغات و معنای کلمات قرآنی پرکاربرد کتاب شده آموزان این پایه گنجانده متناسب با درك و فهم دانش

 های آسمان و قرآن ابتدایی نیز ضمیمۀ کتاب است. هدیه

 

. راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان: راهنماهای تدریس. رحمت نیا، نباتی، رضا/ خدائیان، سعید/ اکبری. 789
  9786006999807: شابک وزیری. ص.152 .1397. آفرین دانش: تهران

  معلممخاطب: 
  راهنمای تدریس، آموزش قرآن، تعالیم قرآنکلمات کلیدی: 

جای  رعایت رویكرد فرایند محوری بهای آنان و همچنین،  توانمندسازی معلمان و افزایش صالحیت حرفه معرفی کتاب:
محوری، از اهداف مجموعۀ چندجلدی حاضر است. در این جلد که به معلمان پایۀ ششم اختصاص دارد، ابتدا مبانی و  دانش

است. در انتهای کتاب نیز آیات قرآنی  کلیات درس قرآن پایۀ ششم دبستان، و سپس راهنمای تدریس هر فصل به تفكیك آمده
های  اند. فهرست لغات و معنای کلمات قرآنی پرکاربرد کتاب شده آموزان این پایه گنجانده درك و فهم دانش متناسب با

 های آسمان و قرآن ابتدایی نیز ضمیمۀ کتاب است. هدیه

 

سرود . رضا/ سرشور خراسانی، غالمعباس/ سیدصالحی، منصوره/ وکیل، مسعود تهرانی فرجاد، مسعود/ حیدری، حمید. 790
 ص.98 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. سال 9تا  7آموزش قرآن و زبان وحی برای کودکان : 2سمانی آ

  9789640815557: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  راهنمای آموزشی، آموزش قرآن، آموزش زبان عربیکلمات کلیدی: 

زمان و توأم، به مخاطبان نوآموز آموزش دهد. کتاب هشت  کوشد قرآن کریم و زبان عربی را هم این کتاب می معرفی کتاب:
وگو دربارۀ تصویر، اولین بخش  درس و دو یادآوری دارد. هر درس شامل چند واحد یادگیری است، از جمله تصویر اصلی )گفت

بردن از خواندن و  (، زمزمه و سخن خدا )با هدف لذتهای اولیۀ زبان عربی منظور کسب مهارت از تدریس است(، گفت و گو )به
های متنوع برای تثبیت یادگیری( و  ها )شامل تمرین شنیدن آیه یا سوره(، پیام قرآنی) پیامی مرتبط با موضوع درس(، فعالیت

 یادآوری.
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 ص.200 .1397. ب قلممحرا: تهران. ها اشخاص و مکان: فرهنگ اعالم قرآن برای کودکان. رضایی کهریز، بهروز. 791

  9786004132138: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  ها نامه قرآن، واژهکلمات کلیدی: 

شود.  ها اعالم گفته می ها و جانوران. به این اسم ها، مكان اسم آدم: اند های فراوانی به کار رفته در قرآن کریم اسم معرفی کتاب:
کند تا با داشتن اطالعاتی در این باره، بتوانند مفاهیم آیات قرآن را بهتر  اب اعالم قرآن را به مخاطبان کودك معرفی میاین کت

 درك کنند. هر مطلب یك تصویر هم دارد تا خواننده موضوع را بهتر یاد بگیرد.

 

 .1397. کتابك: قم. حید، فیل و مسدهای کوثر، قدر، تو آموزش سوره: (1های بهشتی ) نغمه. سبزی، ابوالفضل. 792
  9786007362594: شابک رحلی. ص.12

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی های قرآنی، سرگرمی آموزش قرآن، حفظ قرآن، داستانکلمات کلیدی: 
ممكن خوب است. این کتاب، عالوه بر آموزش  های های کوچك قرآن کریم با انواع روش حفظ و یادگیری سوره معرفی کتاب:

کند تا مخاطب هم از  از طریق کتاب و توضیح دربارۀ دلیل نزول آیات، با اپلیكیشن واقعیت افزوده نیز به این کار همت می
ا پازل، شوند. آموزش ب های کوثر، قدر، توحید، فیل و مسد آموخته می طریق دیداری و هم شنیداری بیاموزد. در این جلد سوره

 خوانی همراه است. آمیزی و جمع شعر، رنگ

 کار و فناوری

 

پور، ریحانه  پور، الهه حالج، مریم حبیبی فرزانه فاطمی خرد. خانواده کامپیوتر می: های سایبری بچه. هالپرت، بن. 793
  9786004761444: شابک خشتی. ص.22 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. دوست معارف

  زآمو دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ای، اینترنت، داستان کودك های رایانه شبكهکلمات کلیدی: 
سازی کودکان و نوجوانان در زمینۀ مسائل امنیتی و اخالقی در دنیای اینترنت الزم است. کتاب حاضر به  آگاه معرفی کتاب:

الین مخفی نگه دارد. این  ند محل زندگی و نام واقعی را در محیط آنآموزد چگونه اطالعات شخصی خود مان مخاطب می
 آموزد از اطالعات شخصی حفاظت کند. داستان با قصه و بازی و به زبان کودکانه، به کودك می

 

. ینزاده، سمانه/ رنجبری، بنیام نژاد، الدن/ رنجبری، حسن/ رضایی اهلل/ اسفندی محمدپور، محمدحسن/ دالکی، هدایت. 794
پردازان  ایده: بندرعباس. (1فناوری اطالعات کودک آموزش رایانه برای کودکان )سطح : ای بسته آموزشی سواد رسانه

  9786229940419: شابک خشتی. ص.112 .1397. جوان
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  علم رایانه، کودك و نوجوانکلمات کلیدی: 

تواند به  شود. آموزش رایانه به کودکان می روزه، رایانه و علم کارکردن با آن نوعی سواد ضروری محسوب میام معرفی کتاب:
هایی است که کار با رایانه را از ابتدا و به زبانی بسیار ساده به مخاطب  کننده باشد. این کتاب شامل درس ای سرگرم شیوه

هایی  فحه کلید، آموزش نقاشی با رایانه و اجرای ویندوز از جمله درسواره، استفاده از ص آموزند. عملكرد موش کودك می
 ای در کالس درس قابل اجرا هستند. دقیقه 45تا  30های  هستند که به صورت طرح درس
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. زاده، سمانه/ رنجبری، بنیامین نژاد، الدن/ رنجبری، حسن/ رضایی اهلل/ اسفندی محمدپور، محمدحسن/ دالکی، هدایت. 795
پردازان  ایده: بندرعباس. آموزش مغناطیس برای کودکان  :    رازهای مغناطیس: های آموزشی مهندسی و خالقیت هبست

                             9786229940402: شابک خشتی. ص.88 .1397. جوان
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های آموزشی علمی، سرگرمیهای  ها، پژوهش آزمایشکلمات کلیدی: 

های این کتاب به  های آموختن چگونگی و چرایی کارها، انجام آزمایش است. آزمایش یكی از بهترین راه معرفی کتاب:
اند.  ها با وسایل موجود در خانه طراحی شده کنند مفاهیم مرتبط با مغناطیس را درك کنند. آزمایش نوآموزان کمك می

نما بسازیم و  ربا را بیابیم، چطور قطب های آهن شوند، چطور قطب سامی توسط مغناطیس جذب میهایی مثل چه اج آزمایش
 های این کتاب هستند. ربای دائمی بسازیم، از نمونه چگونه آهن

 

. یقدیان: تهران. پروانه بیات ها. ساله 12تا  5: شوم با پمپ بنزین آشنا می: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 796
  9786000800505: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خدمات امدادی، وسایل حمل و نقلکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  تقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق داستان کمك می معرفی کتاب:

ها اختصاص دارند، مخاطب با پمپ  ای چند جلدی که به معرفی انواع ماشین در جلد حاضر از مجموعه شود و بهتر یاد بگیرد.
ها مربوط هستند. کتاب به طور مستقیم اطالعاتی  شود که همگی به نوعی به ماشین بنزین، کارواش، گاراژ و تعمیرگاه آشنا می

کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت  برقرار می دهد، بلكه ضمن سؤال ازمخاطب، با او تعامل به خواننده نمی
 کند تا خود بیابد و کشف کند. می

 

. قدیانی: تهران. پروانه بیات ها. ساله 12تا  5: شوم با خودروها آشنا می: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 797
  9786000800468: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ونقل زمینی، سرگرمی وسایل حمل و نقل، وسایل حملکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  تقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق داستان کمك می معرفی کتاب:

و نقل اختصاص دارند، مخاطب  جلدی که به معرفی انواع وسایل حملای چند  شود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مجموعه
قیمت و قدیمی، با ذکر جزئیات  های شهری، پرسرعت و پرقدرت، اسپورت، لوکس و گران شود. انواع ماشین با خودروها آشنا می

دهد، بلكه ضمن سؤال  ننده نمیاند. این کتاب اطالعاتی به خوا و تفاوت نوع طراحی با دیگر موتورها، در این کتاب معرفی شده
 کند. کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت می از مخاطب، با او تعامل برقرار می

 

. قدیانی: تهران. پروانه بیات ها. ساله 12تا  5: شوم ها آشنا می با کامیون: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 798
  9786000800482: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ونقل زمینی، سرگرمی وسایل حملکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  تقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق داستان کمك می معرفی کتاب:

و نقل اختصاص دارند، مخاطب  ای چند جلدی که به معرفی انواع وسایل حمل وعهشود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مجم
شور، کوچك و بزرگ، با ذکر جزئیات و  سازی، جاروکش و کف نشانی، راه های آتش شود. انواع کامیون ها آشنا می با کامیون

دهد،  ر مستقیم اطالعاتی به خواننده نمیاند. این کتاب به طو ها، در این کتاب معرفی شده تفاوت نوع طراحی با دیگر کامیون
کند تا خود بیابد و  کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت می بلكه ضمن سؤال از مخاطب، با او تعامل برقرار می

 کشف کند.
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. قدیانی: تهران. اتپروانه بی ها. ساله 12تا  5: شوم ها آشنا می با کشتی: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 799
  9786000800529: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ونقل دریایی، سرگرمی وسایل حملکلمات کلیدی: 
موضوع کند مخاطب جذب  تقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق داستان کمك می معرفی کتاب:

ای چند جلدی که به معرفی انواع وسایل حمل و نقل اختصاص دارند، مخاطب  شود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مجموعه
شود. کتاب به طور مستقیم اطالعاتی به  های موتوری آشنا می گیری، بادبانی، بندرگاه، لنچ و قایق های ماهی با انواع کشتی
کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت  ؤال ازمخاطب، با او تعامل برقرار میدهد، بلكه ضمن س خواننده نمی

 کند تا خود بیابد و کشف کند. می

 

. قدیانی: تهران. پروانه بیات شوم. نشانی آشنا می های آتش با ماشین: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 800
  9786000800512: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی، خدمات امدادی سرگرمیکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  تقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق داستان کمك می معرفی کتاب:

ها اختصاص دارند، مخاطب با  ه به معرفی انواع ماشینای چند جلدی ک شود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مجموعه
نشانی در  های آتش های جنگل و کامیون نشان نشانی، نردبان، آتش شود. ایستگاه آتش نشانی آشنا می ها و تجهیزات آتش ماشین

، با او تعامل برقرار دهد، بلكه ضمن سؤال از مخاطب اند. کتاب به طور مستقیم اطالعاتی به خواننده نمی این کتاب معرفی شده
 کند تا خود بیابد و کشف کند. کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت می می

 

. پروانه بیات ها. ساله 12تا  5: شوم های راه و ساختمان آشنا می با ماشین: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 801
  9786000800499: کشاب رحلی کوچك. ص.14 .1397. قدیانی: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ونقل زمینی، سرگرمی وسایل حملکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  تقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق داستان کمك می معرفی کتاب:

و نقل اختصاص دارند، مخاطب  ای چند جلدی که به معرفی انواع وسایل حمل موعهشود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مج
سازی و  های جاده شود. انواع لودر و بیل مكانیكی، جرثقیل، پمپ بتن، ماشین های راه و ساختمان آشنا می با ماشین

اند. این کتاب به طور مستقیم  شده ها، در این کتاب معرفی کاری، با ذکر جزئیات و تفاوت نوع طراحی با دیگر ماشین آسفالت
کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در  دهد، بلكه ضمن سؤال از مخاطب، با او تعامل برقرار می اطالعاتی به خواننده نمی

 کند تا خود بیابد و کشف کند. او تقویت می

 

. پروانه بیات ها. ساله 12تا  5: شوم میهای کشاورزی آشنا  با ماشین: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 802
  9786000800536: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397. قدیانی: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی، کشاورزی سرگرمیکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  مك میتقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق داستان ک معرفی کتاب:

ها اختصاص دارند، مخاطب با  ای چند جلدی که به معرفی انواع ماشین شود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مجموعه
کوب، تراکتور، دستگاه بذرافشان، غلتك و دستگاه انگورچین، با  های خرمن شود. انواع ماشین های کشاورزی آشنا می ماشین

دهد، بلكه ضمن سؤال از مخاطب، با  اند. کتاب به طور مستقیم اطالعاتی به خواننده نمی این کتاب معرفی شدهذکر جزئیات در 
 کند تا خود بیابد و کشف کند. کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت می او تعامل برقرار می
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. قدیانی: تهران. پروانه بیات ها. ساله 12تا  5: شوم میبا موتورها آشنا : ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 803
  9786000800451: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی وسایل حمل و نقل، سرگرمیکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  داستان کمك میتقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و بیان مطالب علمی از طریق  معرفی کتاب:

و نقل اختصاص دارند، مخاطب  ای چند جلدی که به معرفی انواع وسایل حمل شود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مجموعه
ت و چرخ و دوچرخ و چهارچرخ، وموتورهای قدیمی، با ذکر جزئیا ای، سه شود. انواع موتورهای تندرو، مسابقه با موتورها آشنا می

دهد، بلكه ضمن سؤال از  اند. این کتاب اطالعاتی به خواننده نمی تفاوت نوع طراحی با دیگر موتورها، در این کتاب معرفی شده
 کند. کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت می مخاطب، با او تعامل برقرار می

 

. قدیانی: تهران. پروانه بیات ها. ساله 12تا  5: شوم اها آشنا میبا هواپیم: ها پسر کوچولو و ماشین. بومون، امیلی. 804
  9786000800475: شابک رحلی کوچك. ص.14 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های آموزشی ونقل هوایی، هواپیما، سرگرمی وسایل حملکلمات کلیدی: 
کند مخاطب جذب موضوع  یان مطالب علمی از طریق داستان کمك میتقویت حس مشاهده و کنجكاوی، و ب معرفی کتاب:

و نقل اختصاص دارند، مخاطب  ای چند جلدی که به معرفی انواع وسایل حمل شود و بهتر یاد بگیرد. در جلد حاضر از مجموعه
ده، و قدیمی، با ذکر پاش، شكاری یا جنگن شو، مسافربری، آب شود. انواع هواپیماهای خصوصی کوچك با هواپیماها آشنا می

اند. این کتاب به طور مستقیم اطالعاتی به خواننده  جزئیات و تفاوت نوع طراحی با دیگر هواپیماها، در این کتاب معرفی شده
کند تا  کند و حس کنجكاوی و قدرت مشاهده را در او تقویت می دهد، بلكه ضمن سؤال از مخاطب، با او تعامل برقرار می نمی

 کشف کند. خود بیابد و

 

: شابک وزیری. ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. خورشید همتی آهویی خودروهای سبز.. پپاس، لین. 805
9789643898694  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  وسایل حمل و نقل، محیط زیستکلمات کلیدی: 
ای که آسیب  های اخیر، استفاده از وسایل نقلیه گرمایش زمین در سالهای زیست محیطی و  با افزایش آلودگی معرفی کتاب:

است. این نوع وسایل نقلیه که به جای سوزاندن  کنند، بسیار مورد توجه قرار گرفته کمتری به محیط زیست وارد می
آیند،  سانی به حرکت درمیهای فسیلی، با انواع دیگر انرژی، مانند انرژی خورشیدی، نیروی بخار، برق و نیروی محرکۀ ان سوخت

 کند. شوند. کتاب حاضر بعضی از این خودروها را معرفی می با محیط زیست سازگارند و از این رو سبز نامیده می

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. عباس زندباف ونقل سبز.  حمل: دوستدار زمین باشیم. کولمن، میریام. 806
  9789643897789: شابک وزیری. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  وسایل حمل و نقل، محیط زیستکلمات کلیدی: 
ها را تا  توان آن در دنیای امروز مشكالت زیست محیطی بسیاری وجود دارند که با کمی تدبیر و رعایت می معرفی کتاب:

اند. حمل و نقل  خودروهای سبز معرفی شده« شیمدوستدار زمین با»حدودی حل کرد. در کتاب حاضر از مجموعۀ چندجلدی 
بینی آینده از جمله مطالب کتاب هستند.  سازگار با محیط سبز، کشت سوخت تجدیدپذیر، اتوبوسی سبز برای مدرسه و پیش

 اند. در انتهای کتاب چند وبگاه زیست محیطی مرتبط نیز معرفی شده
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شرکت انتشارات فنی : تهران. نگار عجایبی کننده سبز. مصرف: د سبزخری: دوستدار زمین باشیم. گاسمن، گیلیان. 807
  9789643897802: شابک وزیری. ص.32 .1396. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  محیط زیستکلمات کلیدی: 
ها را تا  توان آن در دنیای امروز مشكالت زیست محیطی بسیاری وجود دارند که با کمی تدبیر و رعایت می معرفی کتاب:

، چگونگی خرید سبز به عنوان یكی از «دوستدار زمین باشیم»حدودی حل کرد. در کتاب حاضر از مجموعۀ چندجلدی 
های  است. خرید سبز یعنی چه، محصوالت سبز، مواد غذایی و شوینده  های کمك به حفظ محیط زیست معرفی شده حل راه

 آید، از جمله مطالب کتاب هستند. چه کاری برمیهای طبیعی و از دست ما  ارگانیك، لباس

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. عباس زندباف های سبز. خوراکی: دوستدار زمین باشیم. گاسمن، گیلیان. 808
  9789643897772: شابک وزیری. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  غذا، محیط زیستکلمات کلیدی: 
ها را تا  توان آن در دنیای امروز مشكالت زیست محیطی بسیاری وجود دارند که با کمی تدبیر و رعایت می ی کتاب:معرف

اند. چیستی  های سبز معرفی شده خوراکی« دوستدار زمین باشیم»حدودی حل کرد. در کتاب حاضر از مجموعۀ چندجلدی 
 بزپرور بودن و اهل تعاون باشیم از جمله مطالب کتاب هستند.محصوالت کشاورزی ارگانیك، استفاده از محصوالت محلی، س

 

: شابک رحلی. ص.128 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. رایانه پنجم دبستان. ملك، هما. 809
9789640815052  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  دآموزهاای، خو افزار رایانه علم رایانه، نرمکلمات کلیدی: 
شود. کتاب حاضر که  رایانه ابزاری است که امروزه اطالع از نحوۀ کارکرد آن و کار با آن نوعی سواد محسوب می معرفی کتاب:

و  است، در دو بخش مجرا، ابتدا کاربردهای اینترنت، جست تنظیم شده« ICDL»های آموزشی استاندارد بنیاد  بر اساس سرفصل
افزار اکسل و کار با آن را به مخاطب پایۀ  کند. سپس نرم ، و پست الكترونیكی را به مخاطب معرفی میجو در آن، دانلود و آپلود

 اند. شده  دهد. مطالب در حد فهم و زبان کودك این سن تنظیم پنجم دبستان یاد می

 

: شابک .رحلی ص.152 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. رایانه چهارم دبستان. ملك، هما. 810
9789640814703  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  ای، خودآموزها افزار رایانه علم رایانه، نرمکلمات کلیدی: 
شود. کتاب حاضر که  رایانه ابزاری است که امروزه اطالع از نحوۀ کارکرد آن و کار با آن نوعی سواد محسوب می معرفی کتاب:

است، در دو بخش مجرا، ابتدا برنامۀ پاورپوینت را به  تنظیم شده« ICDL»موزشی استاندارد بنیاد های آ بر اساس سرفصل
آموزد. سپس اینترنت، انواع مرورگر و کار در اینترنت را به کودك پایۀ  کند و طرز کار ربا آن را به او می مخاطب معرفی می

 اند. شده  این سن تنظیمدهد. مطالب در حد فهم و زبان کودك  چهارم دبستان یاد می
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: شابک رحلی. ص.144 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. رایانه ششم دبستان. ملك، هما. 811
9789640815137  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  ای، خودآموزها افزار رایانه علم رایانه، نرمکلمات کلیدی: 
شود. کتاب حاضر که  ه امروزه اطالع از نحوۀ کارکرد آن و کار با آن نوعی سواد محسوب میرایانه ابزاری است ک معرفی کتاب:

است، در دو بخش مجرا، ابتدا برنامۀ لگو، کار با آن و  تنظیم شده« ICDL»های آموزشی استاندارد بنیاد  بر اساس سرفصل
دهد. مطالب  را به مخاطب پایۀ ششم دبستان یاد می افزار فتوشاپ کند. سپس کار با نرم کاربرهای آن را به مخاطب معرفی می

 اند. شده  در حد فهم و زبان کودك این سن تنظیم

 

  9786226009003: شابک رحلی. ص.64 .1397. طالیی: تهران. سازی زنگ عروسک. حسینجانی، زینب. 812
  آموز دانشمخاطب: 

  ششمپایه تحصیلی: 
  آموزشی، کودکان و نوجوانانهای  سازی، سرگرمی عروسكکلمات کلیدی: 

ترین  ساز جهان گام به گام با ساده های دست های ساخت انواع مختلفی از عروسك در این کتاب مصور، روش معرفی کتاب:
شناسی و ابزارشناسی، انواع عروسك و ابزار را  شود. نویسنده در ابتدای کتاب پس از توضیح عروسك مواد آموزش داده می

نوع  18بازی و  نمدی، پنگوئنی، جورابی، دستكشی، خیمه شب-ای، پشمی ر ادامه عروسك انگشتی، بقچهکند. د معرفی می
ها مرحله به مرحله با تصاویر نشان  شود. در هر صفحه وسایل مورد نیاز و مراحل ساخت عروسك عروسك دیگر آموزش داده می

 شده است.داده شده است. در انتهای کتاب الگوی اجرای یك عروسك گنجانده 

 

: شابک رحلی. ص.28 .1397. محراب قلم: تهران. مهناز عسگری ها. آسمان خراش: های جهان شگفتی. دایان، ژاك. 813
9786004132794  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  اطالعات عمومیکلمات کلیدی: 
ای چند جلدی که  های بسیاری دارد. مجموعه شگفتی های گوناگون علوم، فنون، طبیعت و تاریخ جهان در زمینه معرفی کتاب:

هاست که با اطالعات  خراش پردازد. موضوع این جلد آسمان ها می کتاب حاضر یكی از مجلدات آن است، به این شگفتی
ی، های کامالً زیست محیط ها، آسانسورها و مسائل ایمنی، مرکز تجارت جهانی، برج تصویری بسیاری همراه است. نخستین برج

 پردازد. ها می های آینده از جمله مواردی هستند که کتاب به آن انگیز و برج های شگفت برج

 

  9786008241294: شابک وزیری. ص.64 .1396. نسیم قلم: ساری. ام من و رایانه. جواهر کاشی، سمیرا/ نقوی، سیده. 814
  آموز دانشمخاطب: 

  ششماول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، پایه تحصیلی: 
  ای، راهنمای آموزشی افزار رایانه علم رایانه، نرمکلمات کلیدی: 

افزاری ساده برای ساخت اسالیدهای نمایشی است. در این  افزارهای مجموعۀ آفیس و نرم پاورپوینت یكی از نرم معرفی کتاب:
است. از شناخت و ایجاد اسالید،  شده های کاربردی و ساخت اسالیدهای پاورپوینت آموزش داده  کتاب، نحوۀ انجام پروژه

گذاری اسالید، رسم جدول، و درج صدا و فیلم در  کردن تصویر، تا متحرك سازی و شماره های آماده و اضافه استفاده از قالب
 اند. اسالید، در این کتاب به زبان کودکانه مطرح شده
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: شابک رحلی. ص.64 .1397. ضریح آفتاب: هدمش. حوا میرمحمدیان ها. همه چیز درباره ربات. لپورا، ناتان. 815
9786004762052  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  روباتیكکلمات کلیدی: 
ای از حقایق و تصویرهایی  ها بدانند و بخوانند. کتاب پیش رو شامل مجموعه دارند دربارۀ ربات نوجوانان دوست معرفی کتاب:

های  کند، دربارۀ ربات کند، مهندسان مشهور ربات و انواع ربات را معرفی می ه را معرفی میهای اولی هاست. ربات دربارۀ ربات
 دهد. زند و در نهایت دربارۀ آینده رباتیك اطالعاتی به مخاطب می ها حرف می گوید، از ابر انسان نما و هوش مصنوعی می انسان

 

: شابک رحلی. ص.64 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. انحوا میرمحمدی همه چیز درباره مهندسی.. هانت، امیلی. 816
9786004762045  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  مهندسیکلمات کلیدی: 
کنند.  کند یا مهندسان در فضا چطور کار می نوجوانان بسیاری تمایل دارند بدانند ترن هوایی چگونه کار می معرفی کتاب:

ق و تصویرهایی دربارۀ انواع مواد و وسایل مهندسی را در خود دارد. اولین مهندسان، مواد و ای از حقای کتاب پیش رو مجموعه
های پرنده، برادران رایت، موتورهای جت، مهندسان هوافضا، زیر زمین، برج  ها، ترن هوایی، ماشین االت، ربات  مصالح، ماشین

 است. ها پرداخته ن مواردی هستند که این کتاب به آها، زیست مهندسی و در نهایت مهندسی آینده  خراش ایفل، آسمان

 مرجع

 

ش، -س: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد هفدهم: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودك. 817
 ص.274 .1396. نامه کودکان و نوجوانان شرکت تهیه و نشر فرهنگ: تهران. شیمی فیزیک -سیوطی، شابیزک-سورنا

  9789646356177: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  دانشنامه، ادبیات کودك و نوجوان، ادبیات فارسیکلمات کلیدی: 

است. این فرهنگنامه به زبان فارسی همراه با  "فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان"کتاب حاضر جلد هفدهم از  معرفی کتاب:
های  مدخل ٔ  ازجمله سورنا و سیوطی و همه« س»هایی از حرف  هفدهم این دانشنامه مَدخل است. جلد  تصاویر، تألیف شده

نقشه  18تصویر،  402مدخل ارجاعی،  48مقاله،  269فیزیك را دربردارد. این جلد شامل - مانند شابیزك و شیمی« ش»حرف 
 جدول و نمودار است. 25و 

 

 .1397. قدیانی: تهران. المعارف من هنخستین دائر: کودک و نوجوان کتاب مرجع. بشر دانش، علی/ الوندی، حسین. 818
  9786000803865: شابک رحلی. ص.840

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ها نامه ها، واژه المعارف دایرۀکلمات کلیدی: 
کتاب مرجعی است مخصوص کودکان و دهند. این  های مرجع اطالعات بسیاری به مخاطب خود می کتاب معرفی کتاب:

نامۀ ریاضی.  نامه، اطلس جغرافی، اطلس جانوران، اطلس بدن، و واژه دایرۀالمعارف، فرهنگ: نوجوانان که شامل هفت کتاب است
دك اند. در هر کتاب اطالعات کاملی از موضوع آن، متناسب با زبان و واژگان کو ها به تنهایی نیز چاپ شده هر جلد از این کتاب

 است. و نوجوان گنجانده شده
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 مطالعات اجتمایع

 

: شابک خشتی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ها چه خبر؟ پشت از الک. ربیعی، روناك. 819
9786004770149  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  کودكمحیط زیست، زندگی حیوانات، داستان کلمات کلیدی: 
هایی  پشت الك شود. در داستان این کتاب، ماجرای بچه های گوناگون انجام می حفاظت از محیط زیست از راه معرفی کتاب:

افتد. این داستان به موضوع حفاظت  مطرح شده است که بعد از بیرون آمدن از تخم، باید به سمت دریا بروند، اما این اتفاق نمی
 ها را دارد. شود و قهرمان داستان نیز این دغدغه مصرف بیهودۀ برق مربوط میاز حیوانات و نیز پرهیز از 

 

  9789643898250: شابک وزیری. ص.44 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. اشباح جنگلی. ابراهیمی، پیام. 820
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  انمحیط زیست، داستکلمات کلیدی: 

است کودکان نیز آن را  است که الزم ها از جمله اقدامات خوبی نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی و جنگل معرفی کتاب:
ماندن در آن و نیز  کردن داستانی در همین باره، توجه مخاطب را به جنگل و چگونگی شب بیاموزند. کتاب حاضر با تعریف

 نكردن آتش در جنگل و نریختن زباله در آن از جملۀ این راهكارها هستند. کند. روشن های حفاظت از آن جلب می راه

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. اگر جای من بودی. ربیعی، روناك. 821
9789643897932  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  حیوانات، محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 
یكی از مواردی که در حفظ محیط زیست باید به آن توجه کنیم، مراقبت از حیوانات است. در این کتاب  معرفی کتاب:

ها به زندگی  گیرد و از زاویۀ آن ها قرار می شود. شخصیت اصلی داستان جای گربه های شهری عنوان می مشكالت و مسائل گربه
 هاست. توجه کند که یكی از وظایف او در برابر حیوانات، مراقبت و نگهداری از آنخواهد مخاطب را م کند. داستان می نگاه می

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. وجق  این تبر اجق. موسوی، زهرا. 822
9789643899080  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  محیط زیست، شعرکلمات کلیدی: 
های آینده است. کتاب حاضر به موضوع  های امروزی در پرورش نسل نگهداری و حفظ محیط زیست از دغدغه رفی کتاب:مع

گوید.  هایش می است. متن کتاب به شعر است و در آن یك درخت از محاسن و فایده خصوص درخت پرداخته حفظ گیاه و به
 اندیشد. شود و به حفظ آن می مخاطب در ضمن خواندن شعر با این خصوصیات درخت آشنا می
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. زاده، سمانه/ رنجبری، بنیامین اهلل/ رضایی نژاد، الدن/ رنجبری، حسن/ دالکی، هدایت محمدپور، محمدحسن/ اسفندی. 823
پردازان  ایده: بندرعباس. آموزش جغرافیا برای کودکان: جغرافیای سرزمین من: های تلفیقی بسته آموزشی مهارت

  9786229940464: شابک خشتی. .ص66 .1397. جوان
  معلممخاطب: 

  جغرافیاکلمات کلیدی: 
وجوگر و ذهن  کردن خردساالن و کودکان با محیط پیرامون، عالوه بر درك بهتر محیط زندگی، نگاه جست آشنا معرفی کتاب:

های  های آموزشی مهارت بستههای آموزش جغرافیا در  کند. کتاب حاضر نخستین سطح از کتاب ها را نیز تقویت می پرسشگر آن
رو کند. در این جلد  تری از مباحث جغرافیایی روبه ای ساده، کودکان را با درك عمیق کوشد به شیوه می تلفیقی است که 

 شود. می شوند. همچنین، آدرس دهی با جهت نیز آموزش داده هایش، و دریاها و رودها شناسانده می سرزمین ایران و کوه

 

  9786008712121: شابک رحلی. ص.12 .1397. عمو زنجیرباف: تهران. تازه ماجرا شروع شده. منیر پور، ماهداستان. 824
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  ها بازیافت زبالهکلمات کلیدی: 

تولید کرد، از نكاتی است توان زبالۀ کمتری  شود و چگونه می درك این نكته که زباله چیست، چگونه تولید می معرفی کتاب:
های تر را از خشك توضیح  گونه چگونگی تفكیك زباله است. نویسنده دربیانی کودکانه و داستان که کتاب حاضر به آن پرداخته

 آموزد. دهد و به مخاطب می می

 

شرکت انتشارات : رانته. فروشی آقای آرواره بازی توتوله و فضانورد غمگین در اسباب. نوید  اکبر، سید علی  سید. 825
  9789643899912: شابک خشتی. ص.24 .1397. فنی ایران
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های تخیلی محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 

بازی که  ی اسبابتواند آموزنده هم باشد. کتاب حاضر داستانی تخیلی است از حیوانات ها می دنیای تخیل داستان معرفی کتاب:
کنند. این داستان ذهن خالق کودك را به اندیشیدن دربارۀ محیط زیست و لزوم  بازی فروشی قدیمی زندگی می در یك اسباب

 دارد. بودن حیوانات وامی آزاد

 

: بکشا وزیری. ص.40 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. خم و توتیوشا و جاده پرپیچ. ابراهیمی، پیام. 826
9789643898984  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های تخیلی محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 
ها و حیات موجودات آن را نباید فراموش کرد.  شدن، حفظ محیط زیست و نگهداری از جنگل در فرایند شهری معرفی کتاب:

ها صحبت کند. او تحصیالت دانشگاهی کسب  تواند به زبان انسان یخوانیم که م در این کتاب، ماجرای یك طوطی را می
ای  ها نقشه دهد. آن اش، به همراه طوطی دیگری، جنگل را از نابودی نجات می کند و پس از بازگشت به جنگل محل زندگی می

 دهند. کشند و مسیر اتوبان را از کنار جنگل عبور می جدید می

 

: شابک خشتی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ای زیر آب جزیره. یارمحمدی، آنیتا. 827
9786004770057  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 
به موضوع  های آینده است. کتاب حاضر های امروزی در پرورش نسل نگهداری و حفظ محیط زیست از دغدغه معرفی کتاب:
است. متن کتاب داستانی است با موضوع دوستی درخت و انسان. مخاطب، در ضمن  خصوص درخت پرداخته حفظ گیاه و به

 شود. مند می خواندن داستان، به درخت عالقه
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: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ای چشم شیشه. رضوانی، طیبه. 828
9789643899219  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  محیط زیست، شعرکلمات کلیدی: 
کند به کودکانمان بیاموزیم برق را  اهمیت آموزش و مدیریت مصرف انرژی در سنین کودکی ما را ملزم می معرفی کتاب:

رۀ وسایل برقی معمولی خانگی آورده است تا حاضر در قالب شعر و به زبان کودکانه، شعرهایی دربا  بیهوده مصرف نكنند. کتاب
جویی آشنا کند. باز نگذاشتن در یخچال و استفاده از نور طبیعی روز به جای نور چراغ از جمله  کودك را با موضوع صرفه

 راهكارهای این کتاب هستند.

 

 وزیری. ص.64 .1397. ازوکارس: تهران. کالغه به تبریز رسید: قصه تبریز: چند شهر و چند قصه. کاظمی، ناهید. 829

  9786007325308: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، ایران شناسیکلمات کلیدی: 

تر خواهد بود. در کتاب حاضر از  های ایران در قالب قصه برای کودکان جذاب آشنایی با شهرها و استان معرفی کتاب:
ها،  های تاریخی، دیدنی شود. در این قصه، مشخصات شهر تبریز، مكان دی، مخاطب با شهر تبریز آشنا میای چند جل مجموعه
 شوند. سادگی معرفی می های آن از زبان یك کودك و به ها و خوراکی سوغاتی

 

 ص.64 .1397. سازوکار: تهران. آبادی خیزان خرم سحر: آباد قصه خرم: چند شهر و چند قصه. کاظمی، ناهید. 830

  9786007325339: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، ایران شناسیکلمات کلیدی: 

تر خواهد بود. در کتاب حاضر از  های ایران در قالب قصه برای کودکان جذاب آشنایی با شهرها و استان معرفی کتاب:
های تاریخی، غذاهای  شود. در این قصه، مشخصات شهرها، مكان استان قزوین آشنا می ای چند جلدی، مخاطب با مجموعه

االفالك، برج آجری، گرداب سنگی، دریاچۀ گهر و  شوند. قلعۀ فلك سادگی معرفی می محلی و افراد مشهور به زبان کودکانه و به
 ها هستند. کوه از جملۀ آن اشتران

 

: شابک وزیری. ص.64 .1397. سازوکار: تهران. پنجاه به در: قصه قزوین: د قصهچند شهر و چن. کاظمی، ناهید. 831
9786007325322  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، ایران شناسیکلمات کلیدی: 
بود. در کتاب حاضر از  تر خواهد های ایران در قالب قصه برای کودکان جذاب آشنایی با شهرها و استان معرفی کتاب:

های تاریخی و افراد  شود. در این قصه، مشخصات شهرها، مكان ای چند جلدی، مخاطب با استان قزوین آشنا می مجموعه
قلعه از جملۀ  انبار سردار و میمون ستون، آب شوند. باغ صفوی، عمارت چهل سادگی معرفی می مشهور از زبان یك کودك و به

 ها هستند. آن
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 وزیری. ص.64 .1397. سازوکار: تهران. های کرمانی گُنده کله: قصه کرمان: چند شهر و چند قصه. کاظمی، ناهید .832

  9786007325346: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  ایران شناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 

تر خواهد بود. در کتاب حاضر از  ر قالب قصه برای کودکان جذابهای ایران د آشنایی با شهرها و استان معرفی کتاب:
ها،  های تاریخی، دیدنی شود. در این قصه، مشخصات شهرها، مكان ای چند جلدی، مخاطب با استان کرمان آشنا می مجموعه
ویر، شهرهای تاریخی، های معروف کرمان، ک شوند. حمام سادگی معرفی می های آن از زبان یك کودك و به ها و خوراکی سوغاتی

 ها هستند. گنبد از جملۀ آن باغ شاهزاده و سه

 

 .1397. سازوکار: تهران. من و آقای جهانگرد در همدان: قصه همدان: چند شهر و چند قصه. کاظمی، ناهید. 833
  9786007325315: شابک وزیری. ص.64

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، ایران شناسیی: کلمات کلید
تر خواهد بود. در کتاب حاضر از  های ایران در قالب قصه برای کودکان جذاب آشنایی با شهرها و استان معرفی کتاب:

ها،  های تاریخی، دیدنی شود. در این قصه، مشخصات شهر، مكان ای چند جلدی، مخاطب با شهر همدان آشنا می مجموعه
های عارف  نامه، آرامگاه شوند. اللجین، کتیبۀ گنج سادگی معرفی می های آن از زبان یك کودك و به ها و خوراکی سوغاتی

 ها هستند. قزوینی و باباطاهر از جملۀ آن

 

 ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. چه جوری برگردم؟ )در باره مصرف بهینه برق(. طهوری، مهدی. 834

  9786004770316: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 

کند به کودکانمان بیاموزیم برق را  اهمیت آموزش و مدیریت مصرف انرژی در سنین کودکی ما را ملزم می معرفی کتاب:
جویی آشنا کند. تمرکز این  ا موضوع صرفهحاضر در قالب داستانی به زبان کودکانه، کودك را ب  بیهوده مصرف نكنند. کتاب

 جویی در مصرف برق است. ها برای صرفه داستان بر موضوع استفاده از نور طبیعی روز و کنار زدن پرده

 

  9786008712190: شابک رحلی. ص.36 .1397. عمو زنجیرباف: تهران. حادثه در برج. فومنی، مژگان. 835
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آموزش ایمنی، داستان کودكکلمات کلیدی: 

سوزی یك  کنند. کتاب حاضر داستانی است دربارۀ آتش ها کودکان را با مسائل واقعی زندگی آشنا می داستان معرفی کتاب:
کوشد با  ت. او میاس بیند ساختمانشان آتش گرفته واحد مسكونی در یك برج. کودك داستان که قهرمان اصلی است، خواب می

های ایمنی و کنترل آتش  نشانی را خبر کند تا از شدت گرفتن آتش جلوگیری کند. پس از بیداری، دربارۀ راه هشیاری آتش
 کند و نكات ایمنی را به اجرا می گذارد. اطالعاتی جمع می
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. در باره مصرف بهینه برق: کرد گوریلی که مادرش را گم: خانه کوتوله با شیروانی نارنجی. راهنما، سیدجواد. 836
  9789643899608: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 
مصرف را بیاموزند. در کتاب حاضر، الزم است کودکان دربارۀ مصرف بهینۀ انرژی بیشتر بدانند تا مدیریت  معرفی کتاب:

اند. موضوع  های داستان خیالی هستند و ساختۀ ذهن نویسنده خواند. شخصیت مخاطب دربارۀ مصرف بهینۀ برق داستانی می
کوشند آن را خاموش کنند تا از  های داستان می کند و شخصیت داستان روشن ماندن کامپیوتری است که کسی با آن کار نمی

 رق جلوگیری کنند.هدر رفتن ب

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. لیلی کره و مجنون مربا: خانه کوتوله باشیروانی نارنجی. یاری، مسعود ملك. 837
  9789643897451: شابک خشتی. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  تخیلیهای  محیط زیست، داستان کودك، داستانکلمات کلیدی: 
ترهاست. داستان تخیلی این کتاب  های بسیاری از کودکان و حتی بزرگ باز گذاشتن در یخچال یكی از عادت معرفی کتاب:

های جلوگیری از هدر رفتن آن، تذکراتی به مخاطب داده است.  با دستمایه قراردادن این موضوع، دربارۀ مصرف بهینۀ برق و راه
آموزد که باز گذاشتن در یخچال، عالوه بر هدر دادن منابع انرژی برقی، به از بین رفتن  یکودك از داستان طنز این کتاب م

 انجامد. مواد غذایی نیز می

 

: شابک خشتی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ها بله، بدها نه خوب. موسوی، زهرا. 838
9786004770309  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم دوم،پایه تحصیلی: 

  محیط زیست، جانوران و گیاهان، شعرکلمات کلیدی: 
های آینده است. کتاب حاضر به موضوع  های امروزی در پرورش نسل نگهداری و حفظ محیط زیست از دغدغه معرفی کتاب:

حیوانات، است. متن کتاب به شعر است و در آن از آنچه زباله هست یا نیست، شكار نكردن  حفظ جانوران و گیاهان پرداخته
های محیط  شود. مخاطب در ضمن خواندن شعر با این نكته داشتن زمین و جلوگیری از آلودگی صوتی صحبت می تمیز نگه

 شود. زیستی آشنا می

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. داستان قنات. افضلی، محمدرضا. 839
9789643899455  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  تاریخ ایران، اختراعات علمی، داستانکلمات کلیدی: 
برداری از آب بوده  ها پیش قنات را اختراع کردند. حفر قنات روش باستانی ایرانیان برای بهره پدران ما سال معرفی کتاب:

های  های منطقۀ کویری. قنات های آن و قنات دهاست. کتاب حاضر داستانی است دربارۀ چیستی قنات، چگونگی حفر آن، فای
 اند. بودن قنات از دیگر مواردی هستند که در داستان حاضر مطرح شده های قنات نسبت به چاه عمیق و پرصرفه ایران، مزیت
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 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. های معمولی یک طبقه آدم: دردسرهای شهر روشن. یاری، مسعود ملك. 840
  9789643898526: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های تخیلی محیط زیست، داستان کودك، داستانکلمات کلیدی: 
های محیط زیست شهرها هستند. در داستان حاضر، مخاطب از مشكالتی آگاه  ها از جمله آالینده کارخانه معرفی کتاب:

آید و تصمیم  گی کارخانه است. قهرمان این قصه دختری بسیار معمولی است که از آلودگی به تنگ میشود که حاصل آلود می
 شود. گیرد به هر ترتیبی شده، آن را از میان ببرد. البته موفق هم می می

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. چیزهای مهمی مثل موسیقی: های شهر روشن دردسر. یاری، مسعود ملك. 841
  9786004770071: شابک خشتی. ص.24 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  محیط زیستکلمات کلیدی: 
صدا،  تواند آموزنده هم باشد. کتاب حاضر داستانی تخیلی است از شهری که آرام و بی ها می دنیای تخیل داستان معرفی کتاب:

اندیشد. البته تدبیرش درست نیست. ماجرای این  و آمد تدبیری می کردن رفت برای کمرسد و  اما شلوغ است. یك نفر از راه می
 کند. داستان ذهن خالق کودك را به اندیشیدن دربارۀ حفظ محیط زیست تشویق می

 

 .وزیری ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آبی بسازیم آبستان: بازی العمل گیج دستور. شاهی، زهرا. 842
  9786004770033: شابک

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  داستان، طنزکلمات کلیدی: 
های  داستان« بازی دستورالعمل گیج»کودکان طنز و سرگرمی را دوست دارند. مجمموعۀ چهار جلدی  معرفی کتاب:

ه تنها زندگی خود، بلكه زندگی اجتماعی و محیط ، ن کند که در اثر نادانی کاری دو دسته موجود خیالی را روایت می ندانم
از حد این جماعت در زمینۀ آب   اند. این جلد به مصرف زیاده ها به طنز روایت شده کشانند. داستان زیست را نیز به نابودی می

 مربوط است.

 

 ص.24 .1396. نی ایرانشرکت انتشارات ف: تهران. به کیلکاها رحم کنید: بازی العمل گیج دستور. شاهی، زهرا. 843

  9786004770026: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  داستان، طنزکلمات کلیدی: 

های  داستان« بازی دستورالعمل گیج»کودکان طنز و سرگرمی را دوست دارند. مجمموعۀ چهار جلدی  معرفی کتاب:
، نه تنها زندگی خود، بلكه زندگی اجتماعی و محیط  کند که در اثر نادانی یکاری دو دسته موجود خیالی را روایت م ندانم

ها در زمینۀ نابودی کیلكاهای  اند. این جلد به خرابكاری آن ها به طنز روایت شده کشانند. داستان زیست را نیز به نابودی می
 دریا، که تنها منبع اصلی خوراکشان است، اختصاص دارد.
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 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. شهری که دیگر شهر نبود: بازی العمل گیج دستور .شاهی، زهرا. 844

  9786004770040: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  داستان، طنز، محیط زیستکلمات کلیدی: 

های  داستان« بازی دستورالعمل گیج»جلدی کودکان طنز و سرگرمی را دوست دارند. مجمموعۀ چهار  معرفی کتاب:
، نه تنها زندگی خود، بلكه زندگی اجتماعی و محیط  کند که در اثر نادانی کاری دو دسته موجود خیالی را روایت می ندانم

ر، نوبت به اند. در این جلد، پس از نابودی غذا، آب و هوای شه ها به طنز روایت شده کشانند. داستان زیست را نیز به نابودی می
 رسد. نابودی خود شهر می

 

 وزیری. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. مصیبتی به نام دود: بازی العمل گیج دستور. شاهی، زهرا. 845

  9786004770019: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آلودگی زمین، داستان، طنزکلمات کلیدی: 

های  داستان« بازی دستورالعمل گیج»کودکان طنز و سرگرمی را دوست دارند. مجمموعۀ چهار جلدی  ب:معرفی کتا
، نه تنها زندگی خود، بلكه زندگی اجتماعی و محیط  کند که در اثر نادانی کاری دو دسته موجود خیالی را روایت می ندانم

 اند. این جلد به موضوع آلودگی هوا و تولید دود اختصاص دارد. شدهها به طنز روایت  کشانند. داستان زیست را نیز به نابودی می

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. زاده مریم رضا های دوستدار زمین. ساختمان: دوستدار زمین باشیم. کولمن، میریام. 846
  9789643897796: شابک وزیری. ص.32 .1396. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  محیط زیستات کلیدی: کلم
هایی است که  های حفاظت از آن، ایجاد ساختمان محیط زیست به نگهداری و محافظت نیاز دارد و از جمله راه معرفی کتاب:

محسوب « دوستدار زمین باشیم»های مجموعۀ چندجلدی  شوند. در این کتاب که از کتاب نامیده می« سبز»به اصطالح 
سازی سبز  مان سبز، ساختمان هوشمند، کاهش پسماند، مواد و مصالح سبز و آیندۀ ساختمانشود، موضوعاتی مثل ساخت می

 اند. اند. در انتهای کتاب نیز چند وبگاه زیست محیطی معرفی شده مطرح و راهكارهایی پیشنهاد شده

 

  9789643898830: کشاب خشتی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. دولپی. زاده، سعیده موسوی. 847
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  محیط زیستکلمات کلیدی: 

کند به کودکانمان بیاموزیم برق را  اهمیت آموزش و مدیریت مصرف انرژی در سنین کودکی ما را ملزم می معرفی کتاب:
جویی انرژی در وسایل برقی معمولی  نكاتی را دربارۀ صرفهحاضر در قالب شعر و به زبان کودکانه،   بیهوده مصرف نكنند. کتاب

خانگی آورده است. روشن نگذاشتن بیهوده تلویزیون یا توجه به برچسب انرژی وسایل برقی از جمله راهكارهای این کتاب 
 هستند.
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 وزیری. ص.116 .1397. جیسا: رودسر. روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی. عاطفی هنزنی، قربانعلی. 848

  9786007358955: شابک
  معلممخاطب: 

  راهنمای تدریس، علوم اجتماعی، تدریس اثربخشکلمات کلیدی: 
های متعدد تاریخ، جغرافیا و  های تدریس الزم است. علوم اجتماعی شامل رشته آشنایی معلمان با روش معرفی کتاب:

اعی در بیرون از مدرسه دربارۀ موضوعات آن مطالعه کنند. کتاب تعلیمات اجتماعی است که ضروری است معلمان علوم اجتم
آموز  ها در زندگی دانش حاضر در ابتدا مختصری دربارۀ علوم تعلیمات مدنی، جغرافیا و تاریخ، و اهمیت و کاربرد این درس

های تدریس  اعی، روششمارد. کودك و یادگیری علوم اجتم ها را برمی دهد. سپس اهداف و اصول آموزش این درس توضیح می
های اجتماعی در مدرسه، منابع و مواد آموزشی، و  تعلیمات اجتماعی، تدریس مفاهیم اجتماعی از طریق اجرای فعالیت

 های طرح درس تعلیمات اجتماعی، از دیگر محتویات کتاب هستند. نمونه

 

: شابک خشتی. ص.36 .1396. زعفران: تهران. نژاد پروین جلوه زنانی که دنیا را تغییر دادند.: زنان. پنكهرست، کِیت. 849
9786008617242  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  زنان، تاریخ جهانکلمات کلیدی: 
شود. کتاب حاضر به معرفی شرح حال و  اند، در تاریخ ماندگار می نام و یاد زنان و مردانی که کارهای بزرگ کرده معرفی کتاب:

هور شدن بعضی از زنان بزرگ تاریخ اختصاص دارد. گرترود ادرلی، کوکو شانل، امیلین پنكهرست، ساکه جوویه، چگونگی مش
رزا پارکر و آنه فرانك از جمله زنانی هستند که هرگز برای جلب توجه دیگران کاری نكردند. آنان از ندای قلبشان پیروی کردند 

 وند.و ناامید نشدند. همین کارها باعث شد مشهور ش

 

  9789643897635: شابک وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سیرک سیاه. رجبی، مهدی. 850
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های تخیلی، محیط زیست داستانکلمات کلیدی: 

حاضر داستانی تخیلی است از حیواناتی که اسیر تواند آموزنده هم باشد. کتاب  ها می دنیای تخیل داستان معرفی کتاب:
شتابد و موفق  ها می اند. قهرمان شجاع داستان با احساس حفاظت از حیوانات به نجات آن باز بدجنس سیرك شده شعبده

 کند. شود. این داستان ذهن خالق کودك را به اندیشیدن دربارۀ محیط زیست و حیوانات آن تشویق می می

 

 ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. )بچسبان و بیاموز(: جویی در مصرف برق صرفه. فریباهمتیان، . 851

  9789643898656: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های آموزشی سرگرمیکلمات کلیدی: 

جویی در مصرف برق  مستقیم است. این کتاب به موضوع صرفهآموزش در قالب سرگرمی دلپذیرتر از آموزش  معرفی کتاب:
است. مخاطب پس از  شود. در هر صفحه یك نكتۀ محیط زیستی مربوط به چگونگی مصرف صحیح برق آمده مربوط می

این  چسباند. به کند و در جای خود می ها که در وسط کتاب است، برچسب مناسب را جدا می خواندن متن، از صفحۀ برچسب
 آموزد. تیب، نكات زیادی دربارۀ نحوۀ صحیح مصرف برق میتر
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 ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. )بچسبان و بیاموز(: جویی در مصرف گاز صرفه. همتیان، فریبا. 852

  9786004770293: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های آموزشی سرگرمیکلمات کلیدی: 

جویی در مصرف گاز  آموزش در قالب سرگرمی دلپذیرتر از آموزش مستقیم است. این کتاب به موضوع صرفه معرفی کتاب:
است. مخاطب پس از خواندن  شود. در هر صفحه یك نكتۀ محیط زیستی مربوط به چگونگی مصرف صحیح گاز آمده مربوط می

این ترتیب  چسباند. به کند و در جای خود می ست، برچسب مناسب را جدا میها که در وسط کتاب ا متن، از صفحۀ برچسب
 آموزد. نحوۀ مصرف صحیح را می

 

جویی در مصرف  چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟ )صرفه: عمه خانم و ماجراهای آبکی. زاده، فرهاد حسن. 853
  9786004770651: ابکش وزیری. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آب(

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های تخیلی محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 
پردازند، به موضوع  جلدی که به موضوع حفظ منابع طبیعی می  هایی چند کتاب حاضر از مجموعه کتاب معرفی کتاب:

آموزد آب در چه جاهایی ممكن است هدر برود و  داستان، کودك میجویی درمصرف آب اختصاص دارد. در ضمن این  صرفه
 کنند. اند و برای هدفشان تالش می داده جویی آن چیست. قهرمانان این قصه گروهی تشكیل راهكارهای صرفه

 

: تهران. جویی در مصرف آب( )صرفه: کن گوش شیر آب حرف: عمه خانم و ماجراهای آبکی. زاده، فرهاد حسن. 854
  9786004770675: شابک وزیری. ص.24 .1397. کت انتشارات فنی ایرانشر

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  محیط زیستکلمات کلیدی: 
پردازند، به موضوع  جلدی که به موضوع حفظ منابع طبیعی می  هایی چند کتاب حاضر از مجموعه کتاب معرفی کتاب:

آموزد چگونه از هدررفتن آب در حمام جلوگیری  اختصاص دارد. در ضمن این داستان، کودك میجویی درمصرف آب  صرفه
 کنند. اند و برای هدفشان تالش می داده کند. قهرمانان این قصه گروهی تشكیل

 

 ی.خشت ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. این کدوی پیرزن است: های نهال قصه. سرمشقی، فاطمه. 855

  9789643899011: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  داستان، محیط زیستکلمات کلیدی: 

و داستانی « های نهال قصه»بودن، آموزنده نیز هستند. کتاب حاضر جلد دوم از  کننده ها، در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:
نی که از ترس حیوانات در کدو پنهان شده بود. در این کتاب ماجرا برعكس است است با همان موضوع کدوی قلقله زن و پیرز

 دهد تا در امان باشند. ها می و حیوانات جنگل از ترس شكارچیان دنبال جایی برای پنهان شدن هستند. پیرزن کدو را به آن

 

 خشتی. ص.24 .1396. رات فنی ایرانشرکت انتشا: تهران. باغی که درخت نداشت: های نهال قصه. سرمشقی، فاطمه. 856

  9789643898540: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 

و « های نهال قصه»بودن، آموزنده نیز هستند. کتاب حاضر جلد چهارم از  کننده ها، در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:
اند و باغ از  ها مسیر آب رودخانه را بسته ها. در این داستان، زباله موضوع همان دختر نارنج و ترنج مشهور قصهداستانی است با 

 کند تا این مشكالت را برطرف کند و محیط زیست را نجات دهد. درخت خالی شده است. قهرمان داستان تالش زیادی می
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 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. های آبی از گلزنی با تاجی : های نهال قصه. سرمشقی، فاطمه. 857

  9789643898885: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، محیط زیستکلمات کلیدی: 

و « های نهال قصه»از  بودن، آموزنده نیز هستند. کتاب حاضر سومین جلد کننده ها در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:
برد  داستانی است که ماجرایی قدیمی را با موضوع امروزی پیوند زده است و با استفاده از قدرت تخیل، کودك را به دنیایی می

 شدن آب رودخانه را حل کند. تواند مشكل خشك که در آن قهرمان قصه می

 

 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بزرگشب مادر قالی هزارویک: های نهال قصه. سرمشقی، فاطمه. 858

  9789643899004: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های تخیلی، محیط زیست داستانکلمات کلیدی: 

و داستانی « های نهال قصه»بودن، آموزنده نیز هستند. کتاب حاضر اولین جلد از  کننده ها در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:
است و با استفاده از قدرت تخیل، کودك را  پیشانی را به موضوع آلودگی محیط زیست ارتباط داده است که ماجرای قدیمی ماه

 تواند مشكل آلودگی آب شهر را حل کند. برد که در آن قهرمان قصه می به دنیایی می

 

  9789643898519: شابک وزیری. ص.32 .1397. تشارات فنی ایرانشرکت ان: تهران. قولولی. خلیفی، عادله. 859
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های حیوانات محیط زیست، داستان کودك، داستانکلمات کلیدی: 

پردازد  ای می اغهیكی از راهكارهای حفظ محیط زیست، نریختن زباله در جنگل است. ماجرای این کتاب به قورب معرفی کتاب:
گیرد. داستان این کتاب مخاطب را با  ریزند، تصمیم جالبی می ها می هایی که انسان داشتن جنگل از زباله که برای در امان نگه

توان به راحتی  سازد تا بیاموزد که در سفر به طبیعت، ریختن زباله در معابر، به ضرر محیط زیست است و می خود همراه می
 د.مانع از آن ش

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396. طلیعه سبز: قم. (1صندوقچه طال ): کودک، نوجوان و بیمه. بختیاری، علی اصغر. 860
9786007679456  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودكکلمات کلیدی: 
نگی آن آگاه کرد. کتاب حاضر جلد اول از بیمه از موضوعاتی است که خوب است کودکان ر ا از چگو معرفی کتاب:

کند. در جلد اول که ابتدای ماجراست، خبری از  ای دو جلدی است که داستانی کودکانه را با موضوع بیمه روایت می مجموعه
مر و کند. در انتهای کتاب، دربارۀ بیمۀ ع افتد که زمینه را برای بحث دربارۀ بیمه آماده می بیمه نیست، اما اتفاقاتی می

 است. گذاری آتیۀ فرزندان توضیحاتی آمده سرمایه

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396. طلیعه سبز: قم. (2صندوقچه طال ): کودک، نوجوان و بیمه. بختیاری، علی اصغر. 861
9786007679463  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودكکلمات کلیدی: 
مه از موضوعاتی است که خوب است کودکان ر ا از چگونگی آن آگاه کرد. کتاب حاضر جلد دوم از بی معرفی کتاب:

ای پیش  کند. در این جلد ماجرای داستان به گونه ای دو جلدی است که داستانی کودکانه را با موضوع بیمه روایت می مجموعه
گذاری آتیۀ فرزندان  انتهای کتاب، دربارۀ بیمۀ عمر و سرمایهشود. در  گذاری برای آینده آشنا می رود که مخاطب با سرمایه می

 است. توضیحاتی آمده
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: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ها و سوسن گاومیش. یاری، مسعود ملك. 862
9789643898328  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودكمحیط زیست، کلمات کلیدی: 
بودن، آموزنده نیز هستند. در کتاب حاضر، یك درخت چنار داستانی را تعریف  کننده ها در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:

ها را خوردند. وقتی دیگر سوسنی باقی نماند  ها آمدند و در اثر نادانی، آن ها به سرزمین سوسن کند از روزگاری که گاومیش می
ار قصۀ ما از تنها سوسن باقی مانده نگهداری کرد و توانست دوباره سرزمین سوسن ها را زنده کند. هم رفتند. درخت چن

 حفاظت از محیط زیست دغدغۀ این کتاب است.

 

 ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. مریم رضازاده .بازکاهی و بازمصرف: گروه سبز. هیوئیت، سالی. 863

  9789643899516: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  ها، محیط زیست بازیافت زبالهکلمات کلیدی: 

های مراقبت از محیط زیست رعایت  محیط زیست محل زندگی ماست و مراقبت از آن اهمیت دارد. یكی از راه معرفی کتاب:
ها و  بار مصرف، لباس های صحیح مصرف انواع لوازم خانگی، کاالهای یك اهتولید زباله است. این کتاب دربارۀ زباله و پسماند و ر

ها را گوشزد  دهد و نحوۀ استفادۀ مجدد از آن ها توضیحاتی می ها و مجله ها، کتاب بازی های پالستیكی، اسباب ها، کیسه کفش
 اند. کند. در انتهای کتاب چند وبگاه زیست محیطی نیز معرفی شده می

 

 وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. فاطمه باغستانی مصرف انرژی.: گروه سبز. یت، سالیهیوئ. 864

  9789643898236: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  ششمپایه تحصیلی: 
  محیط زیستکلمات کلیدی: 

اضر در این باره نكاتی به جویی در مصرف انرژی است. کتاب ح های حفظ محیط زیست، صرفه یكی از راه معرفی کتاب:
های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی در خانه، صرفه جویی در مصرف انرژی در خانه و  آموزد. انواع انرژی، انرژی مخاطب می

وشو، جبران کربن، و انرژی باد ازجمله مواردی هستند که این کتاب  پز و شست و مدرسه، حفظ گرمای مطلوب ساختمان، پخت
 است تا مخاطب را خسته نكند. است. مطالب کتاب در کادرهای کوچك و با تصویرهای بسیار همراه شده هها پرداخت ن به آ

 

 رحلی. ص.52 .1397. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. سحر ترهنده کنیم. ما این طوری زندگی می. لموث، مت. 865

  9786226011273: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  ارمدوم، سوم، چهپایه تحصیلی: 
  مطالعات فرهنگی، آداب و رسوم، شیوۀ زندگیکلمات کلیدی: 

کتاب حاضر به شرح چگونگی زندگی هفت کودك در چهارگوشۀ جهان پرداخته است. کودکانی از کشورهای  معرفی کتاب:
های مدرسه، مواد  لباس شرایط زندگی خود را، اعم از خانه، افراد خانواده،« پرو، ژاپن، ایران، ایتالیا، هند، اوگاندا و روسیه»

صبحانه، چگونگی رفتن به مدرسه، معلم مدرسه و مواد درسی، الفبای نوشتاری، ناهار، بازی، شام، کار در خانه، کارهای خانه و 
اند. در واقع، این کتاب مخاطب را با سبك زندگی و  اند و این خصوصیات با تصویر به نمایش در آمده محل خواب توصیف کرده

 کند. متفاوت از زندگی خودش آشنا می هایی سنت
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شرکت انتشارات فنی : تهران. بارید آن روز صبح که از آسمان گوسفند می: ماجراهای تانتانا. وند، سولماز خواجه. 866
  9789643898205: شابک خشتی. ص.24 .1397. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های تخیلی، داستان کودك استانمحیط زیست، دکلمات کلیدی: 
یكی دیگر از مظاهر حفظ محیط زیست، توجه به ایجاد فضاهای سبز و چراگاه برای حیوانات است.داستان  معرفی کتاب:

اند تا آنچه را دستشان  تخیلی این کتاب دربارۀ گوسفندهایی است که چون علفی برای خوردن ندارند، به خانه حمله کرده
کند. راه حل مشكل، ایجاد چراگاه است تا علف کافی برای حیوانات  جادوگر تخیلی این قصه مشكل را حل میرسد بخورند.  می

 باشد. داشته

 

نفهم راحت  پوک زبان شود از شر یک کله داند چگونه می تانتانا خوب می: ماجراهای تانتانا. وند، سولماز خواجه. 867
  9789643898199: شابک خشتی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. شد

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های تخیلی محیط زیست، داستانکلمات کلیدی: 
دهند. داستان این کتاب دربارۀ چند موجود تخیلی است که  ها را رشد می های تخیلی قدرت تخیل بچه داستان معرفی کتاب:

های آب شده است. در طول ماجراهایی تخیلی که حیوانات داستان از سر  شدن لوله باعث بستهشان نقش زباله را دارد و  یكی
 یابد. شود و دوباره آب در شهر جریان می جا کم می گذرانند، شر این موجود مزاحم از آن می

 

باره مصرف بهینه  در: های پیتزا نگهبان جعبه: ماجراهای گودی موفرفری و آقای دانشمند. وند، سولماز خواجه. 868
  9789643896850: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. برق

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  داستان، محیط زیستکلمات کلیدی: 
د. کتاب حاضر در الزم است کودکان از خردسالی و به زبان خودشان بیاموزند که برق را بیهوده مصرف نكنن معرفی کتاب:

آموزد. آقای  قالب داستانی کودکانه، به صورت غیرمستقیم، مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست را به کودك می
دانشمند، همسایۀ گودی، یك تلویزیون دزدگیر اختراع کرده است. به کمك گودی، و البته ادارۀ برق، آقای دانشمند متوجه 

 افی دارد و باید آن را کنار بگذارد.شود این اختراع مصرف اض می

 

: تهران. در باره مصرف بهینه برق: خوار بازی برق هم: ماجراهای گودی موفرفری و آقای دانشمند. ابراهیمی، پیام. 869
  9789643898557: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  داستان، محیط زیستکلمات کلیدی: 
الزم است کودکان از خردسالی و به زبان خودشان بیاموزند که برق را بیهوده مصرف نكنند. کتاب حاضر در  معرفی کتاب:

آموزد. آقای  قالب داستانی کودکانه، به صورت غیرمستقیم، مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست را به کودك می
همسایۀ گودی، اختراعات عجیبی دارد که هر یك در قالب داستانی جذاب و تصویرهایی دیدنی، به یكی از موارد دانشمند، 

 پردازد. جویی در مصرف برق می صرفه
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: تهران. در باره مصرف بهینه برق: یخچال تحریر: ماجراهای گودی موفرفری و آقای دانشمند. ابراهیمی، پیام. 870
  9789643898564: شابک خشتی. ص.24 .1396. یرانشرکت انتشارات فنی ا

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  محیط زیست، داستان کودكکلمات کلیدی: 
الزم است کودکان از خردسالی و به زبان خودشان بیاموزند که برق را بیهوده مصرف نكنند. کتاب حاضر در  معرفی کتاب:

آموزد. آقای  صورت غیرمستقیم، مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست را به کودك میقالب داستانی کودکانه، به 
است. این داستان نیز به یكی از موارد « یخچال تحریر»دانشمند، همسایۀ گودی، اختراعات عجیبی دارد که در این جلد 

 پردازد. جویی در مصرف برق می صرفه

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نارگل و طوقی: ماجراهای نارگل. صالحی، آتوسا. 871
9789643899820  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  ها داستان کودك، محیط زیست، اقتباسکلمات کلیدی: 
های  ز مجموعه کتابدهند. کتاب حاضر یكی ا ها موضوعات اخالقی را در متن خود آموزش می داستان معرفی کتاب:

است. طوقی این داستان همان طوقی داستان کلیله و دمنه است که حال به جنگل آمده است. مخاطب این «  ماجراهای نارگل»
 شود. داستان با موضوع حفظ محیط زیست و چگونگی مراقبت از حیواناتی که شكار می شوند، آشنا می

 

. دانستان اجتماعی ویژه پایه چهارم دبستان: بزن بریم سفر: نستانهای دا مجموعه کتاب. رسولیان، بنفشه. 872
  9786226262033: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  مواد درسی، داستان کودك، مطالعات اجتماعیکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند  م علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصههای بیان مفاهی قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شود. مخاطبان این کتاب به طور  جلدی، مخاطب با مفاهیم درس اجتماعی کتاب درسی اجتماعی پایۀ چهارم دبستان آشنا می
اب، هر فصل برای مطالعه در آموزند. در فهرست مطالب کت بندی کتاب درسی می غیرمستقیم مفاهیم درسی را مطابق بودجه

های کتاب درسی پیش برود. داستان از زبان یك کودك روایت  ماه خاصی پیشنهاد داده شده است تا مخاطب مطابق آموزه
 شود. می

 

دانستان اجتماعی ویژه پایه : تی سیتی با دی صفا: های دانستان مجموعه کتاب. ششتمدی، علی/ صنعتی، تكتم. 873
  9786008676911: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب: رانته. ششم دبستان

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  مطالعات اجتماعی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
های این مجموعۀ چند  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:

شود. مخاطبان این کتاب به طور  خاطب با مفاهیم درس اجتماعی کتاب درسی اجتماعی پایۀ ششم دبستان آشنا میجلدی، م
آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در  بندی کتاب درسی می غیرمستقیم مفاهیم درسی را مطابق بودجه

ای کتاب درسی پیش برود. داستان از زبان یك کودك روایت ه ماه خاصی پیشنهاد داده شده است تا مخاطب مطابق آموزه
 شود. می
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: تهران. دانستان اجتماعی ویژه پایه پنجم دبستان: حالو هپی با: های دانستان مجموعه کتاب. نیا، فرزانه فرهبد. 874
  9786008676928: شابک رقعی. ص.96 .1397. سالم کتاب
  آموز دانشمخاطب: 

  ، پنجمچهارمپایه تحصیلی: 
  مطالعات اجتماعی، داستان کودكکلمات کلیدی: 

های این مجموعۀ چند  های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصه قصه یكی از راه معرفی کتاب:
تاب به طور شود. مخاطبان این ک جلدی، مخاطب با مفاهیم درس اجتماعی کتاب درسی اجتماعی پایۀ پنجم دبستان آشنا می

آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در  بندی کتاب درسی می غیرمستقیم مفاهیم درسی را مطابق بودجه
های کتاب درسی پیش برود. داستان از زبان یك کودك روایت  ماه خاصی پیشنهاد داده شده است تا مخاطب مطابق آموزه

 شود. می

 

: شابک خشتی. ص.48 .1396. زعفران: تهران. نیلی در سرزمین زعفران: ی نیلیها نامه. رجبی، مهدی. 875
9786007438510  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  داستان، آثار تاریخیکلمات کلیدی: 
ها بیاموزند.  خالل داستان خصوص اطالعات تاریخی و جغرافیایی را در توانند بسیاری از موضوعات و به ها می بچه معرفی کتاب:

ها را به زبان کودکانه  های جغرافی و تاریخی آن های کشورمان و ویژگی شهرها و استان« نامه های نیلی»مجموعۀ چندجلدی 
 اش اختصاص یافته است. کند. این جلد به سرزمین خراسان و سوغات و جغرافیای آن و نیز آثار باستانی و تاریخی معرفی می

 

: شابک خشتی. ص.48 .1396. زعفران: تهران. نیلی در شهر سوخته: های نیلی نامه. بی، مهدیرج. 876
9786007438503  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  داستان، آثار تاریخی، جغرافیاکلمات کلیدی: 
ها بیاموزند.  ریخی و جغرافیایی را در خالل داستانخصوص اطالعات تا توانند بسیاری از موضوعات و به ها می بچه معرفی کتاب:

ها را به زبان کودکانه  های جغرافی و تاریخی آن های کشورمان و ویژگی شهرها و استان« نامه های نیلی»مجموعۀ چندجلدی 
ار و های حرا، بندر چابه هایی از جنوب ایران، اعم از دریای عمان، جنگل کند. این جلد به معرفی قسمت معرفی می

 های آن و نیز شهر سوخته اختصاص یافته است. فشان گل

 

  9786007438527: شابک خشتی. ص.48 .1396. زعفران: تهران. نیلی در قلعه گنج: های نیلی نامه. رجبی، مهدی. 877
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  داستان، آثار تاریخی، جغرافیاکلمات کلیدی: 

ها بیاموزند.  خصوص اطالعات تاریخی و جغرافیایی را در خالل داستان توانند بسیاری از موضوعات و به ها می بچه ی کتاب:معرف
ها را به زبان کودکانه  های جغرافی و تاریخی آن های کشورمان و ویژگی شهرها و استان« نامه های نیلی»مجموعۀ چندجلدی 

خان  الدین، سیرجان، حمام گنجعلی یزد و بناهای آن، چاپارخانۀ میبد، کاروانسرای زینکند. این جلد به معرفی شهر  معرفی می
 است. و شهر بم اختصاص یافته
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 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده شهرام رجب نبرد مایکل با پگی قاچاقچی.. پترسن، الی. 878

  9789643899639: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، محیط زیستکلمات کلیدی: 

شود. در این داستان  های امروزی مطرح می حفاظت از محیط زیست موضوعی است که در بسیاری از داستان معرفی کتاب:
کوشند آن  و می شوند هایش کم شده بودند. حامیان محیط زیست مشكل را متوجه می نیز ماجرای دریایی آمده است که ماهی

 آموزد که در عین استفاده از محیط زیست، باید مراقب آن نیز باشد. را حل کنند. مخاطب در ضمن داستان می

 

 خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. در باره مصرف بهینه برق: یک عادت بد. شامانی، طیبه. 879

  9789643897499: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، محیط زیست، شعرکلمات کلیدی: 

شعر  10ای از  آموزند. در این کتاب مجموعه هایی را به کودك می شعر و قصه به طور غیر مستقیم مهارت معرفی کتاب:
دۀ آن است. مخاطب در هدفمند به زبان کودکانه آمده است. مضمون شعرها آموزش رفتار با مصرف برق و هدرندادن بیهو

 آموزد که برای مثال از نور طبیعی خورشید استفاده کند یا در یخچال را بازنگذارد. ضمن خواندن شعرها می

 

: شابک رحلی. ص.48 .1396. گستر سایه: قزوین. راضیه نوری حقیقت درباره مصر باستان. 100. واکر، جین. 880
9786003744769  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمتحصیلی: پایه 

  تاریخ مصر، اطالعات عمومیکلمات کلیدی: 
واقعیت دربارۀ  100بعضی از کودکان و نوجوانان به دانستن دربارۀ تاریخ مصر باستان عالقه دارند. در این کتاب،  معرفی کتاب:

ان، معاوضه و خرید کاال، کشاورزی، ها و دشمن است. جنگ ها و معابد، و مومیایی کردن اجساد آمده ایزدان مصری، مقبره
شده در کتاب با تصویرهای  واقعیت گفته 100جایی، و تهیۀ غذا و نوشیدنی از جمله موضوعات کتاب هستند. هر نكته از  جابه

 متعددی همراه است.

  مهارت
 

 های زندگ

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. ه کروبیهاید رویم. وقتی به خانه دوستمان می: آداب زندگی. دورینگ تورویل، آماندا. 881
  9786004770330: شابک خشتی. ص.24 .1397. ایران

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك آداب معاشرت، مهارتکلمات کلیدی: 
آموزد چگونه  ن کتاب به مخاطب میشوند. داستان ای آداب زندگی در قالب کتاب و داستان به خوبی آموخته می معرفی کتاب:

هایی از برخورد صحیح در رفتن به خانۀ  در برخورد با دوستانش مؤدبانه رفتار کند و احترام بگذارد. در سرتاسر داستان، مثال
 اند تا مخاطب آداب اجتماعی رفتن به خانۀ دوستان را یاد بگیرد. دوستان آمده
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 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی رویم. کتابخانه میوقتی به : آداب زندگی. فین، کری. 882

  9789643898083: شابک خشتی. ص.24
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  ها، آداب معاشرت های رفتاری، کتابخانه مهارتکلمات کلیدی: 

برای کودکان هفت تا نه « آداب دانی»های  هر کودك مؤدب است. مجموعه کتابهای  آداب دانی یكی از ویژگی معرفی کتاب:
  کند. آهسته اند. جلد حاضر از این مجموعه، کودکان را با اصول صحیح مراجعه به کتابخانه آشنا می شده سال نوشته

ابخانه، در این کتاب به کردن از کتابدار، خوراکی نخوردن و مزاحم دیگران نشدن در کت کردن، مؤدبانه درخواست صحبت
 شوند. کودکان آموخته می

 

 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی رویم. وقتی بیرون می: آداب زندگی. فین، کری. 883

  9789643898069: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  فتاری، آداب معاشرت، ارتباط، داستان کودكهای ر مهارتکلمات کلیدی: 

برای کودکان هفت تا نه « آداب دانی»های  های هر کودك مؤدب است. مجموعه کتاب آداب دانی یكی از ویژگی معرفی کتاب:
اهی کند. عذرخو های عمومی آشنا می اند. جلد حاضر از این مجموعه، کودکان را با اصول صحیح رفتار در مكان شده سال نوشته

و تشكر از دیگران در مواقع لزوم، رعایت نوبت و ریختن آشغال در سطل زباله از جمله آدابی هستند که در این کتاب به 
 شوند. کودکان آموخته می

 

 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی زنیم. وقتی تلفن می: آداب زندگی. فین، کری. 884

  9789643898076: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، داستان کودك آداب معاشرت، مهارتکلمات کلیدی: 

برای کودکان هفت تا نه « آداب دانی»های  های هر کودك مؤدب است. مجموعه کتاب آداب دانی یكی از ویژگی معرفی کتاب:
های تلفنی آشنا  گویی به تماس کردن و پاسخ از این مجموعه، کودکان را با اصول صحیح تلفناند. جلد حاضر  شده سال نوشته

دادن از جمله آدابی هستند که در این کتاب به کودکان  کردن پای تلفن و با صدای واضح جواب کند. مؤدبانه صحبت می
 شوند. آموخته می

 

 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ده کروبیهای خوریم. وقتی غذا می: آداب زندگی. فین، کری. 885

  9789643898052: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری غذا، آداب معاشرت، داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 

برای کودکان هفت تا نه « آداب دانی»های  عه کتابهای هر کودك مؤدب است. مجمو آداب دانی یكی از ویژگی معرفی کتاب:
کند. شستن دست قبل از غذا،  اند. جلد حاضر از این مجموعه، کودکان را با اصول صحیح غذاخوردن آشنا می شده سال نوشته

آموخته بلندنشدن از جا در حین غذاخوردن و با دهان بسته جویدن غذا از جمله آدابی هستند که در این کتاب به کودکان 
 شوند. می
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: تهران. خورشید همتی آهویی پذیری. تقویت مسئولیت: خواب برادران خوش: ها آداب شهر سبزی. کنی، سیندی. 886
  9789643899028: شابک خشتی. ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  پذیری های رفتاری، مسئولیت مهارتداستان کودك، کلمات کلیدی: 
آداب »شوند. این کتاب از مجموعۀ چندجلدی  ها نیز آموخته می های رفتاری و اجتماعی در قالب داستان مهارت معرفی کتاب:

پذیری دعوت  تازگی به مسئولیت است. شخصیت اصلی این داستان به پذیری پرداخته به موضوع مسئولیت« ها شهر سبزی
 کند. پذیری را درك می افتد، احساس رضایت حاصل از مسئولیت در جریان داستان و اتفاقاتی که برایش می است. او شده

 

: تهران. خورشید همتی آهویی تقویت کار گروهی، پشتکار.: ها جنگ قورباغه: ها آداب شهر سبزی. کنی، سیندی. 887
  9789643899059: شابک خشتی. ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، کار گروهی، صبر مهارتکلمات کلیدی: 
آداب »شوند. این کتاب از مجموعۀ چندجلدی  ها نیز آموخته می های رفتاری و اجتماعی در قالب داستان مهارت معرفی کتاب:

خواهد موسیقی  است. شخصیت اصلی این داستان دلش می ر گروهی پرداختهبه موضوع پشتكار و نیز تقویت کا« ها شهر سبزی
افتد،  بنوازد، اما چون کار را از جای درستی آغاز نكرده است، چندان موفق نیست. در جریان داستان و اتفاقاتی که برایش می

 کند. شود و آن را اصالح می متوجه اشتباهش می

 

. خورشید همتی آهویی رسانی. دستی، کمک تقویت گشاده: طال خیار پنجه: ها آداب شهر سبزی. کنی، سیندی. 888
  9789643899035: شابک خشتی. ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
آداب »شوند. این کتاب از مجموعۀ چندجلدی  ها نیز آموخته می و اجتماعی در قالب داستانهای رفتاری  مهارت معرفی کتاب:

کند پول به  است. شخصیت اصلی این داستان تالش می دستی و کمك رسانی پرداخته به موضوع تقویت گشاده« ها شهر سبزی
دست آورده است، بهتر  گروهی در بیمارستان بهدهند چون پول را از اجرای فعالیتی  دست آورد، اما دوستانش به او هشدار می

 است آن را به خیریه بدهد.

 

: تهران. نسترن فتحی مقابله با ترس،تقویت امیدواری.: گمشده در فضا: ها آداب شهر سبزی. کنی، سیندی. 889
  9789643899042: شابک خشتی. ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمصیلی: پایه تح

  های رفتاری، داستان کودك ترس، امید، مهارتکلمات کلیدی: 
آداب »شوند. این کتاب از مجموعۀ چندجلدی  ها نیز آموخته می های رفتاری و اجتماعی در قالب داستان مهارت معرفی کتاب:

شده است و به   بار گم اصلی این داستان یك است. شخصیت به موضوع مقابله با ترس و تقویت امید پرداخته« ها شهر سبزی
شود ترس احساسی طبیعی است  افتد، متوجه می ترسد. در جریان داستان و اتفاقاتی که برایش می شدن می همین خاطر از گم

 توان موفق شد. که با غلبه بر آن می
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: شابک خشتی کوچك. ص.80 .1397. قدیانی: تهران. حسین فتاحی رو. های زیاده آدم. هاوات، ایرن. 890
9786000804428  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، رفتار، رفتار فردیکلمات کلیدی: 
ای است از چند  کند. این کتاب مجموعه ها را معرفی می دهد و آن ها را شكل می ها شخصیت آن رفتار آدم معرفی کتاب:

آورد که سبب  کند و ماجرایی به وجود می ك شخصیت در کاری خوب یا بد، بیش از حد افراط میداستان. در هر داستن ی
گوید، گرنی زیاد  کند، لوسی زیاد دروغ می شود شخصیت مورد نظر نتیجۀ خاصی از رفتارش بگیرد. هری زیاد کمك می می

 کند. زیادی زیادی کار میدهد، لونا زیادی کنجكاو است و ویلیام  گیرد، بابی زیادی پز می بهانه می

 

 ص.24 .1397. آبتین رسانه هنر: کرج. تجربه بزرگ با پدر: آقا پیروز خروس کوچولوی قصه ما. پاس بردی، راحله. 891

  9786226256018: شابک خشتی.
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های حیوانات انادبیات کودکان، داستان کودك، داستکلمات کلیدی: 

چیز  کنند و همه ، در کلبه زیبایی زندگی می«خاله مهربان»، همراه همسرش، «صدا خوش»خروسی به نام آقا  معرفی کتاب:
صدا آرزو دارد پسرش  گذارند. آقای خوش می« پیروز»شوند و نامش را  خروسی می ها صاحب جوجه راه است تا اینكه آن روبه

تواند خواننده خوبی شود. بعد از  کند بدون تمرین و به راحتی می بخواند؛ اما پیروز فكر می بتواند مانند خودش و پدرش
 اش کمك کند. گیرد به نوه رسد و تصمیم می تواند خوب بخواند! تا اینكه پدربزرگ از راه می ها، پیروز هنوز نمی مدت

 

 وزیری. ص.168 .1396. نوروزی: گرگان. المیهای زندگی اس آموزش آداب و مهارت. فاطمه میرعابدینی، سیده. 892

  9786004492584: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی اخالق اسالمی، شیوۀ زندگی، جنبهکلمات کلیدی: 

ست. کتاب های مورد نیاز برای زندگی در جامعۀ اسالمی ا ای از توانایی های زندگی مجموعه آداب و مهارت معرفی کتاب:
های اجتماعی خود،   کوشد مخاطب را قادر کند ضمن پذیرش مسئولیت ای سه جلدی است که می حاضر جلد اول از مجموعه

گیری از اصول اسالمی، با خواست، انتظارات و مشكالت روزانۀ  زدن به خود و دیگران، بتواند به شكل مؤثر و با بهره بدون لطمه
رویی، مشورت،  یاد خدا، تشكر، صداقت، خوش: پردازد و شود. جلد اول به این موضوعات میر فردی روبه خود در روابط بین

 خانواده، شادی، قناعت، نظم، ادب و تواضع، وفای به عهد، مهرورزی، شجاعت، احسان و صلۀ رحم.

 

 وزیری. ص.162 .1396. نوروزی: گرگان. های زندگی اسالمی آموزش آداب و مهارت. فاطمه میرعابدینی، سیده. 893

  9786004492591: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی، شیوۀ زندگی، اخالق اسالمی جنبهکلمات کلیدی: 

های مورد نیاز برای زندگی در جامعۀ اسالمی است. کتاب  ای از توانایی های زندگی مجموعه آداب و مهارت معرفی کتاب:
های اجتماعی خود،   کوشد مخاطب را قادر کند ضمن پذیرش مسئولیت ای سه جلدی است که می موعهحاضر جلد اول از مج

گیری از اصول اسالمی، با خواست، انتظارات و مشكالت روزانۀ  زدن به خود و دیگران، بتواند به شكل مؤثر و با بهره بدون لطمه
مداری،  مدیریت غم و اندوه، مدیریت خشم، قانون: پردازد ات میرو شود. جلد دوم به این موضوع فردی روبه خود در روابط بین

 پذیری، عفو و رازداری. داری، خیرخواهی، حسن ظن، مدارا، مناعت، اخالص، مسئولیت یابی، امانت حیا، دوستی و دوست
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 وزیری. ص.188 .1396. نوروزی: گرگان. های زندگی اسالمی آموزش آداب و مهارت. فاطمه میرعابدینی، سیده. 894

  9786004492607: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی، شیوۀ زندگی اخالق اسالمی، جنبهکلمات کلیدی: 

های مورد نیاز برای زندگی در جامعۀ اسالمی است. کتاب  ای از توانایی های زندگی مجموعه آداب و مهارت معرفی کتاب:
های اجتماعی خود،   کوشد مخاطب را قادر کند ضمن پذیرش مسئولیت ای سه جلدی است که می هحاضر جلد اول از مجموع

گیری از اصول اسالمی، با خواست، انتظارات و مشكالت روزانۀ  زدن به خود و دیگران، بتواند به شكل مؤثر و با بهره بدون لطمه
عفت و غیرتمندی، رضایتمندی، تفكر خالق، توبه، : پردازد میرو شود. جلد سوم به این موضوعات  فردی روبه خود در روابط بین

 دوراندیشی، تغافل، امیدواری، انصاف، امر به معروف، آزادی و حل مسئله.

 

 استفاده جنسی. راهنمای والدین برای محافظت کودکان در برابر سو: مراقبتی آموزش خود. ساندرز، جاینین. 895

  9786003093515: شابک رقعی. ص.80 .1397. آوای نور: تهران. ن، مهدی نصرآبادیمرتضی بختیاروند، مهرناز گودرزیا
  والدین/ معلممخاطب: 

  اخالق جنسی، پیشگیریکلمات کلیدی: 
غریزۀ جنسی یكی از غرایز نیرومند انسان است و الزم است پدر و مادر برای پاسخ به سؤاالت کودکان خود در  معرفی کتاب:

د. کتاب حاضر راهنمای والدین است در آموزش خودمراقبتی به کودکان خود. نویسنده نكات مهمی را که این باره مجهز باشن
دهد، راهكارهایی برای آگاه کردن کودك در نگهداری از بدن خود به  والدین باید به کودکانشان بیاموزند به دقت توضیح می

 کند. را ذکر میهای نادرست جنسی  های رایج استفاده دهد و نشانه مخاطب می

 

 ص.36 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده از من کاله بخرید.: آموزش سواد مالی به کودکان. هوروویتس، دیو. 896

  9786000804152: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 

هایی برای کسب درامد  ها، نه تنها کاری پسندیده است، بلكه ایده ازهای مردم و کوشش برای رفع آندرك نی معرفی کتاب:
این داستان کودکانه، با زبانی . های آموزش سواد مالی به کودکان است نیز در پی دارد. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب

کند و به  نویسنده از نیازهای افراد در شرایط متفاوت صحبت میکند.  های کسب درامد آشنا می بسیار ساده، کودکان را با ایده
گیری مالی  کنندگان توجه کند. مهارت تصمیم آموزد اگر به دنبال موفقیت در فروش است، باید به نیازهای مصرف مخاطب می

 و درك نیاز و خواسته در این داستان مطرح شده است.

 

 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده جیبی من. اولین پول تو: کودکانآموزش سواد مالی به . لوئیس، شئران. 897
  9786000804268: شابک خشتی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ز بیاموزند. کتاب حاضر یكی از مجموعه انداز کردن را نی کردن، پس خوب است کودکان از همان ابتدای خرج معرفی کتاب:

انداز و نیز  این داستان کودکانه، با زبانی بسیار ساده، کودکان را با خرج و پس. های آموزش سواد مالی به کودکان است کتاب
. چشد گیرد، طعم استقالل مالی را می توجیبی می  کند. وقتی کودك پول موضوع کاریابی و درامد و پول توجیبی آشنا می

 تواند برای خودش خرج کند و با توجه به اولویت نیازهایش برای خرید تصمیم بگیرد. می
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 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده خرم. با پولم هدیه هم می: آموزش سواد مالی به کودکان. سدلر، مریلین. 898
  9786000804213: شابک خشتی. ص.28

  آموز دانشمخاطب: 
  ، سوم، چهارمدومپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
انداز، از جمله موضوعاتی  دادن به دوستان و خانواده، و برنامۀ پس مفهوم خرید و پرداخت پول در ازای آن، هدیه معرفی کتاب:

شوند.  م سواد مالی آشنا میشوند. در داستان این کتاب، کودکان با یكی دیگر از مفاهی هستند که بهتر است به کودکان آموخته
شود، اما باید حواسش  حال می خرد و خوش هایی که دارد، برای خود، خانواده و دوستانش هدیه می قهرمان این داستان، با پول

 انداز. باشد که قلكش خالی نشود؛ یعنی خرج و پس

 

. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده قالیچه شد.بزی که : آموزش سواد مالی به کودکان. بالد، چارلز.ال/ لینك، مارتین. 899
  9786000804190: شابک خشتی. ص.40 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، مدیریت مالی، صنایع دستیکلمات کلیدی: 
های  ب حاضر یكی از مجموعه کتابآشنایی با روند تولید و بافت قالیچه برای کودکان جالب خواهد بود. کتا معرفی کتاب:

ها و  خصوص فرش این داستان کودکانه، با زبانی بسیار ساده، کودکان را با صنایع دستی، به. آموزش سواد مالی به کودکان است
 کند. های الزم برای تولید محصول آشنا می های ایرانی، مفهوم ارزش افزوده و تالش  های موجود در خانه قالیچه

 

. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده کنم. پولم خرید می  به اندازه: آموزش سواد مالی به کودکان. دسون، شرول ویلیسها. 900
  9786000804183: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالی، انتخابکلمات کلیدی: 
های  های هر انسانی است. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب پول و توانایی، یكی از قابلیتکردن به اندازۀ  خرید معرفی کتاب:

های خرید و هزینۀ فرصت و  آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار ساده، کودکان را با ایده
های بسیاری بخرد، اما ناچار است با توجه  بازی دارد اسباب آورد که دوست  کند. نویسنده داستانی از کودکی می انتخاب آشنا می

 گیری مالی در این داستان مطرح شده است. به پولش تصمیم بگیرد. مهارت تصمیم

 

. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده رسم. به هر شغلی که بخواهم می: آموزش سواد مالی به کودکان. ادوردز، سی. 901
  9786000804329: شابک خشتی. ص.16 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالی، موفقیت شغلیکلمات کلیدی: 
های آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار  کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب معرفی کتاب:

آموزد برای کسب درامد و داشتن شغل رویاهای خود، الزم است  کودك میکند.  ساده، کودکان را با انتخاب شغل آشنا می
 هدف خود را معلوم کند و به خودش ایمان داشته باشد.
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 ص.48 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده پولم چه زود تمام شد!.: آموزش سواد مالی به کودکان. ولز، روزمری. 902

  9786000804244: شابک خشتی.
  آموز دانش مخاطب:

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 

های آموزش  خرج کردن از کودکی مطرح است. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب اندازه کردن و به موضوع خرج معرفی کتاب:
ریزی و  گیری مالی، برنامه کان را با خرج، تصمیمسواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار ساده، کود

کند و در نهایت برای برگشت به  رود، بدون توجه به بودجه خرید می کند. قهرمان این داستان به خرید می انتخاب آشنا می
 ماند. خانه پولی برایش نمی

 

. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده چطوری پول اسکیت را جور کنم؟.: آموزش سواد مالی به کودکان. میر، مرسر. 903
  9786000804237: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
های  عه کتابکاریابی و درامد. این جلد از مجمو ،انداز گیرد؛ خرج و پس سواد مالی مفاهیم متعددی را دربرمی معرفی کتاب:

انداز در بانك، به منظور تأمین نیازخود، آشنا  کردن پول وپس سواد مالی، در داستانی کودکانه و با زبانی ساده، کودك را با جمع
انداز آن، چیزهایی را که  تواند دستمزد بگیرد و با پس آموزد که با کمك در کارهای منزل می کند. مخاطب این داستان می می

 رد.نیاز دارد بخ

 

 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده چه روزی قلکم را بشکنم؟.: آموزش سواد مالی به کودکان. براون، مارك. 904
  9786000804251: شابک خشتی. ص.28

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
توان آن را آموخت. کتاب حاضر یكی از مجموعه  انداز کردن مهارتی است که از کودکی می پس پول درآوردن و معرفی کتاب:

های ساده و  های آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار ساده، کودکان را با نمونه کتاب
کند. مخاطب این کتاب  خریدهای موردعالقه آشنا می انداز برای رفع نیازهای خود و کردن پس کودکانۀ پول درآوردن و جمع

 آموزد. انداز و خرج و کاریابی و کسب درامد را می مفاهیم خرج و پس

 

 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده خرم!. چی الزم دارم، چی می: آموزش سواد مالی به کودکان. ولز، روزمری. 905
  9786000804220: شابک خشتی. ص.28

  آموز دانشب: مخاط
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
های آموزش سواد مالی، مخاطب در داستانی کودکانه و با بیانی ساده، با مفهوم  در این جلد از مجموعه کتاب معرفی کتاب:

ای. او باید دست به انتخاب بزند. تأمین نیاز  دارد و خواستهشود. قهرمان این داستان نیازی  نیاز و خواسته و فرق آن دو آشنا می
 یا برآوردن خوسته.
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 ص.36 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده بافم. خودم شنل می: آموزش سواد مالی به کودکان. دی پائوال، تامی. 906

  9786000804275: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  ارمدوم، سوم، چهپایه تحصیلی: 
  تولیدات دامی، داستان کودك، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 

های زندگی است. کتاب حاضر یكی از مجموعه  کاریابی و درامد از جمله موضوعات مطرح در تمام دوره معرفی کتاب:
یند تولید آشنا های آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار ساده، کودکان را با فرا کتاب

شدن لباس پشمی، از چیدن پشم گوسفند تا ریسیدن نخ و بافتن پارچه و دوختن لباس، در داستان این  کند. مراحل آماده می
 است. کتاب آمده

 

 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده سه کیسه پشم به جای پول.: آموزش سواد مالی به کودکان. شو، ننسی. 907
  9786000804305: ابکش خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
های آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار  کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب معرفی کتاب:

آموزد پول در خرید و فروش اهمیت  کند. کودك می ری مالی آشنا میساده، کودکان را با موضوع مبادلۀ پایاپای در تصمیم گی
 دست آوردن آن وجود دارد. های زیادی برای به زیادی دارد و راه

 

 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده علف دادم، شیر گرفتم....: آموزش سواد مالی به کودکان. هاگروجین، نانی. 908
  9786000804312: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
های آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار  کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب معرفی کتاب:

آموزد، هر  کند. کودك می گیری مالی آشنا می ساده، کودکان را با موضوع نیازهای گوناگون افراد و معاملۀ پایاپای در تصمیم
 ای بهایی دارد و برای داشتن هر چیز ابتدا باید هزینۀ آن را پرداخت. خواسته

 

 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده کردم!. هایم را جمع می کاش پول: آموزش سواد مالی به کودکان. میر، مرسر. 909
  9786000804299: شابک خشتی. ص.28

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
های  وسایل مورد عالقه، به تدبیر نیاز دارد. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب  کردن پول کافی برای خرید جمع معرفی کتاب:

انداز آشنا  ده، کودکان را با چگونگی خرج و پسآموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار سا
هایش را جمع کند، یا در بخشی از  آموزد برای خریدهای شخصی و مورد عالقۀ خود، الزم است پول توجیبی کند. کودك می می

 اند. ه گیری مالی در این داستان مطرح شد انداز، کاریابی و درامد، و تصمیم های خرج و پس کارها همكاری کند. مهارت
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 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده سازم. ام را ساده می کلبه: آموزش سواد مالی به کودکان. جانسون، دی.بی. 910
  9786000804206: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
های  وسایل مورد عالقه، به تدبیر نیاز دارد. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب  کردن پول کافی برای خرید جمع معرفی کتاب:

انداز آشنا  آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار ساده، کودکان را با چگونگی خرج و پس
 هایش را کم کند. آموزد برای خریدهای شخصی و مورد عالقۀ خود، الزم است هزینه کند. کودك می می

 

 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده پزد؟. کی با من پیتزا می: آموزش سواد مالی به کودکان. استرجس، فیلمون. 911
  9786000804169: شابک خشتی. ص.40

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
همكاری و مشارکت در انجام کارها و کسب سود و مزیت از معامله، به زبان کودکانه در این کتاب بیان شده  :معرفی کتاب

شدن در منافع کارها، باید در بخشی از آن همكاری کند. همچنین  آموزد برای شریك است. داستان حاضر به کودك می
یابد  ای جریان می گونه ن ساده و کودکانه بیان شده و داستان بهآموزد چگونه برای خریدهایش فهرست تهیه کند. قصه به زبا  می

 گیرد. می  شود که خود مخاطب از آن نتیجه و تمام می

 

 ص.28 .1397. قدیانی: تهران. سودابه فرخنده وقت خرید با مامان.: آموزش سواد مالی به کودکان. میر، مرسر. 912

  9786000804282: شابک خشتی.
  وزآم دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  مدیریت مالیکلمات کلیدی: 

های آموزش سواد مالی به کودکان است. این داستان کودکانه، با زبانی بسیار  کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب معرفی کتاب:
آموزد در خرید، آنچه نیاز  کند. کودك می ساده، کودکان را با موضوع چیستی نیاز و خواسته در تصمیم گیری مالی آشنا می

 خواهد. بیند و دلش می است باید در اولویت قرارگیرد، نه آنچه می

 

: شابک رقعی. ص.204 .1397. جام جوان: قم. آموزش مداد گرفتن تا بهتر نوشتن. آیرملوی، بهروز. 913
9789647811590  

  والدین/ معلممخاطب: 
  های آموزشی هارتالخط، راهنمای آموزشی، م رسمکلمات کلیدی: 

نویسی و تندنویسی که  نویسی، پاك گرفتن مداد، زیبانویسی، راست آموزان بسیاری در صحیح امروزه دانش معرفی کتاب:
آموزان  ها مشكالت زیادی را برای دانش توجهی به این مهارت شوند، مشكل دارند. بی های فیزیكی نوشتن محسوب می مهارت

و راهكارهایی برای اولیا و مربیان و معلمان ابتدایی دربردارد و با ایفای نقش درمانی و پیشگیری شود. این کتاب نكات  سبب می
 کوشد از بروز مشكالت بعدی ناشی از این موضوع جلوگیری کند. می

 

 .1396. مفتاح حكیم: اصفهان. به هر موش چند تا؟: آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان. حسینی باالم، مریم. 914
  9786009853755: شابک خشتی. ص.12

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  عدالت، اقتصاد، داستان کودكکلمات کلیدی: 
کردن،  نیاز این مفهوم، مفاهیم تقسیم مفهوم عدالت در تعلیم و تربیت اقتصادی کودکان اهمیت دارد. پیش معرفی کتاب:

آموزد در عین گرفتن تصمیم درست، با  ست. داستان کودکانۀ حاضر به مخاطب میاشتراك گذاشتن، و رعایت نوبت ا به
 های ساده، عاقالنه و منصفانه، از حق خود دفاع کند. این داستان کودکانه و ساده است و با تصویرهایی همراه شده است. انتخاب
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. مفتاح حكیم: اصفهان. ره میرجابریزه های جانی. تصمیم: آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان. فالردو، جف. 915
  9786009834402: شابک خشتی. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  گیری، مدیریت مالی، اقتصاد تصمیمکلمات کلیدی: 
ن با واژگان، در توانند از طریق داستان و بدون درگیر شد اقتصاد چیزی بیش از مفهوم پول است. کودکان می معرفی کتاب:

گوهای شخصیت  و کننده و آموزشی در موضوع اقتصاد است. گفت مورد مباحث اقتصادی بیاموزند. کتاب حاضر داستانی سرگرم
دهند. داستان کتاب روان، ساده و کودکانه است و با  گیری را نشان می های داستان با دوستان، والدین و خودش، فرایند تصمیم

 است. تصویرهایی همراه شده

 

مفتاح : اصفهان. زهره میرجابری چارلی و شنل جدیدش.: آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان. پائوال، تامی دی. 916
  9786009834488: شابک رقعی. ص.16 .1396. حكیم

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  تولیدات دامی، اقتصاد، داستان کودكکلمات کلیدی: 
کند. در  ها کمك می آشنا کردن کودکان با چگونگی و فرایند تولید، به فهم و درك مفاهیم اقتصادی در آن تاب:معرفی ک

آموزد  شود. کودك می های الهی در طبیعت عنوان می گیری از نعمت های تأمین نیازها، بهره داستان این کتاب، یكی از روش
تولید بهره بگیرد. داستان کتاب کودکانه و آموزنده است و با تصویرهایی همراه  ها برای همراه با سایر عوامل تولید، از این نعمت

 است. شده

 

. مفتاح حكیم: اصفهان. شیدا ریاحی سلمانی عمو جد.: آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان. میشل، مارگارت کینگ. 917
  9786009834433: شابک وزیری. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششملی: پایه تحصی

  داستان کودك، مدیریت مالی، اقتصادکلمات کلیدی: 
توان کودکان را با مفاهیم مالی و اقتصادی آشنا کرد. کتاب  های ساده و واقعی از زندگی، می با بیان داستان معرفی کتاب:

انداز، ورشكستگی و پرداخت هزینۀ بیماری از جمله  پس ای چند جلدی، به این موضوع پرداخته است. مفهوم حاضر، از مجموعه
گیرند. داستان کتاب روان، ساده و کودکانه است و با تصویرهایی همراه  مشكالتی هستند که در این داستان پیش رو قرار می

 است. شده

 

. مفتاح حكیم: اصفهان. آرمان روشندل فنجانی برای هر کس.: آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان. یونزو، یوسوکه. 918
  9786009834426: شابک خشتی. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  اقتصاد، کارآفرینی، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
. کتاب توان کودکان را با مفاهیم مالی و اقتصادی آشنا کرد های ساده و واقعی از زندگی، می با بیان داستان معرفی کتاب:

کننده،  ای چند جلدی، به این موضوع پرداخته است. خالقیت اقتصادی، عرضه و تقاضا، تولیدکننده و مصرف حاضر، از مجموعه
شوند. داستان کتاب روان، ساده و کودکانه است و با  از جمله مفاهیمی هستند که در این داستان به مخاطب معرفی می

 است. تصویرهایی همراه شده
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. مفتاح حكیم: اصفهان. مائده جلوخانیان اش. مرد و گاری: آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان. ال، دونالد یوجینه. 919
  9786009834471: شابک خشتی. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  اقتصاد، بازارکار، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  و تولید مفاهیمی هستند که الزم است از کودکی آموخته شوند. این کتاب، از مجموعه فعالیت اقتصادی معرفی کتاب:

های اقتصادی یك خانوادۀ روستایی در گذشته و مفاهیم مبادله  چندجلدی دربارۀ آموزش مفاهیم اقتصادی، کودك را با فعالیت
کند. این داستان کودکانه و ساده است و با  اش آ شنا میو خرید و فروش، بازار، لزوم کارآفرینی برای تأمین نیازها و تنظیم مع

 تصویرهایی همراه شده است.

 

. مفتاح حكیم: اصفهان. زهره میرجابری یک روز خوب.: آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان. هوگروگیان، نانی. 920
  9786009834464: شابک خشتی. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  وم، سوماول، دپایه تحصیلی: 

  اقتصاد، داستان کودكکلمات کلیدی: 
توانند از طریق داستان و بدون درگیر شدن با واژگان، در  اقتصاد چیزی بیش از مفهوم پول است. کودکان می معرفی کتاب:

و داد و کننده و آموزشی در موضوع اقتصاد است. مفاهیم مبادله،  مورد مباحث اقتصادی بیاموزند. کتاب حاضر داستانی سرگرم
اند. داستان کتاب روان، ساده و کودکانه است و با تصویرهایی  ای مرتبط از عوامل تولید در این کتاب مطرح شده ستد در زنجیره

 همراه است.

 

. مفتاح حكیم: اصفهان. زهره میرجابری شکند. آرتور قلکش را می: آموزش مفاهیم مالی به کودکان. براون، مارك. 921
  9786009834419: شابک یری.وز ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 
ای  فعالیت اقتصادی و تولید مفاهیمی هستند که الزم است از کودکی آموخته شوند. این کتاب، از مجموعه معرفی کتاب:

کند.  انداز آ شنا می های سادۀ اقتصادی و مفاهیم کار و پس را با فعالیتچندجلدی دربارۀ آموزش مفاهیم مالی، کودك 
آموزد. این داستان کودکانه و ساده است  گیری را نیز می شخصیت اصلی این کتاب مفاهیم خواستۀ اقتصادی، انتخاب و تصمیم

 و با تصویرهایی همراه شده است.

 

 وزیری. ص.16 .1396. مفتاح حكیم: اصفهان. روز خرید: کودکانآموزش مفاهیم مالی به . حسینی باالم، مریم. 922

  9786009853748: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  خرید و فروش، اقتصاد، داستان کودكکلمات کلیدی: 

الزم است از کودکی آموخته ، مثل نیاز و خواسته، مفاهیمی هستند که  فعالیت اقتصادی و مفاهیم مرتبط با آن معرفی کتاب:
ها در  کند. بچه ای چندجلدی دربارۀ آموزش مفاهیم مالی، کودك را با شیوۀ صحیح خرید آ شنا می شوند. این کتاب، از مجموعه

شوند. این داستان کودکانه و ساده است  جریان خرید در فروشگاه، با مفاهیم نیاز و خواستۀ اقتصادی و خرید آگاهانه درگیر می
 ا تصویرهایی همراه شده است.و ب
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. مفتاح حكیم: اصفهان. زهرا جمشیدیان صندلی برای مادرم.: آموزش مفاهیم مالی به کودکان. ویلیامز، ورابی. 923
  9786009853700: شابک خشتی. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  مدیریت مالی، اقتصادکلمات کلیدی: 
توان کودکان را با مفاهیم مالی و اقتصادی آشنا کرد. کتاب  های ساده و واقعی از زندگی، می با بیان داستان کتاب: معرفی

ای چند جلدی، به این موضوع پرداخته است. مفاهیم مهمی در تربیت مالی کودکان، از جمله لزوم همدردی  حاضر، از مجموعه
نداز برای تأمین نیازهای زندگی، از جمله مفاهیمی هستند که در این داستان به ا ریزی مالی و پس و کمك به دیگران، برنامه

 است. شوند. داستان کتاب روان، ساده و کودکانه است و با تصویرهایی همراه شده مخاطب معرفی می

 

 وزیری. ص.16 .1396. مفتاح حكیم: اصفهان. قلک سبز بابام: آموزش مفاهیم مالی به کودکان. حسینی باالم، مریم. 924

  9786009853724: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 

انداز و بخشش، مفاهیمی هستند که الزم است از کودکی  ها مثل پس فعالیت اقتصادی و مفاهیم مرتبط با آن معرفی کتاب:
انداز، صدقه و بخشش آ شنا  ای چندجلدی دربارۀ آموزش مفاهیم مالی، کودك را با پس وعهآموخته شوند. این کتاب، از مجم

فهمد. این داستان کودکانه و  کند. شخصیت اصلی این کتاب، چگونگی کمك به نیازمندان، کمیتۀ امداد و خیریه را نیز می می
 ساده است و با تصویرهایی همراه شده است.

 

 وزیری. ص.16 .1397. مفتاح حكیم: اصفهان. بهترین دوست سارا: گذاری ش مفهوم سرمایهآموز. طغیانی، مهدی. 925

  9786229916308: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  مدیریت مالی، داستان کودك، اقتصادکلمات کلیدی: 

مالی است که آموزش آن به کودکان مفید خواهد بود. گذاری از جمله مفاهیم مرتبط با امور اقتصادی و  سرمایه معرفی کتاب:
در داستان کودکانۀ این کتاب، شخصیت اصلی داستان در پی وابستگی عاطفی به یك کدو حلوایی، و با تدبیر درست 

شود. مفاهیم صبوری و محبت نیز در ضمن داستان آموخته  گذاری و اندوختن سرمایه آشنا می ترها، با مفهوم سرمایه بزرگ
 شوند. این داستان کودکانه و روان با تصویر همراه است. یم

 

: شابک وزیری. ص.16 .1397. مفتاح حكیم: اصفهان. ها رستوران گربه: آموزش مفهوم کارآفرینی. طغیانی، مهدی. 926
9786229916322  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  ، داستان کودكمدیریت مالی، کارآفرینیکلمات کلیدی: 
کارآفرینی از جمله مفاهیم مرتبط با امور اقتصادی و مالی است که آموزش آن به کودکان مفید خواهد بود.  معرفی کتاب:

انداز و  دست آوردن غذای لذیذتر، با مفاهیم پس شخصیت اصلی داستان کودکانۀ این کتاب یك گربه است که در پی به
 شود. اندازی کسب و کار نیز مطرح می داستان، ایده و چگونگی راهشود. در طول  کارآفرینی آشنا می
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 ص.36 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. مریم رضازاده ترسوزوروس.: احساسات دایناسوری. موزس، برایان. 927

  9789643898915: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، احساسات ترس، مهارتلیدی: کلمات ک

ترها با  اند. الزم است بزرگ احساس ترس یكی دیگر از مشكالتی است که بسیاری از کودکان با آن مواجه معرفی کتاب:
ها اطمینان دهند که این احساس طبیعی است. همه گاهی می ترسند.  کودکانشان دربارۀ این حس حرف بزنند و به آن

هاست. در این جلد، بچه دایناسور از  دربارۀ هیجانات کودکان و نحوۀ برخورد با آن« احساسات دایناسوری»های  مجموعه کتاب
 است. خیلی چیزها می ترسد. نویسنده در دو صفحۀ آخر کتاب توضیحاتی نیز برای والدین آورده

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. مریم رضازاده حسودوزوروس.: احساسات دایناسوری. موزس، برایان. 928
  9789643898892: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان، رفتار، مهارتکلمات کلیدی: 
احساسات »چند جلدی ها آموزش داد. کتاب حاضر از مجموعۀ  توان موضوعات اخالقی را به بچه ها می با داستان معرفی کتاب:

کند. او این حس را با  های آنان حسادت می کند که به دوستانش و داشته داستان دایناسور حسودی را روایت می« دایناسوری
را کنترل کند. در  ن کنند حس حسادت را بیشتر بشناسد تا بتواند آ ها به او کمك می ن گذارد و آ پدر و مادرش در جریان می

 ترها آمده است. ارۀ این حس و چگونگی کنترل آن، توضیحاتی برای بزرگانتهای کتاب درب

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. مریم رضازاده خجالتیوزوروس.: احساسات دایناسوری. موزس، برایان. 929
  9789643898939: شابک خشتی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 
احساسات »ها آموزش داد. کتاب حاضر از مجموعۀ چند جلدی  توان موضوعات اخالقی را به بچه ها می با داستان معرفی کتاب:

این حس شود. او  ها یا صحبت در کالس دستپاچه می کند که در مهمانی داستان دایناسوری خجالتی را روایت می« دایناسوری
را کنترل کند. در انتهای کتاب دربارۀ این حس و   ن کنند بتواند آ ها به او کمك می ن گذارد و آ را با پدر و مادرش در جریان می

 ترها آمده است. چگونگی کنترل آن، توضیحاتی برای بزرگ

 

 ص.36 .1396. کت انتشارات فنی ایرانشر: تهران. مریم رضازاده نگرانوداکتیل.: احساسات دایناسوری. موزس، برایان. 930

  9789643898908: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، احساسات، اضطراب مهارتکلمات کلیدی: 

ترها با  اند. الزم است بزرگ احساس نگرانی یكی از مشكالتی است که بسیاری از کودکان با آن مواجه معرفی کتاب:
شوند.  ها اطمینان دهند که این احساس طبیعی است. همه گاهی نگران می کودکانشان دربارۀ نگرانی حرف بزنند و به آن

هاست. در این کتاب، بچه دایناسور  دربارۀ هیجانات کودکان و نحوۀ برخورد با آن« احساسات دایناسوری»های  مجموعه کتاب
 است. در دو صفحۀ آخر کتاب توضیحاتی نیز برای والدین آوردههای بزرگی دارد. نویسنده  نگرانی
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 ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده مریم رضا آید!. از همه چیز بدم می: احساسات من. گریوز، سو. 931

  9789643899561: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری احساسات، کنترل خشم، داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 

« احساسات من»ما به چگونگی تفكر ما بستگی دارند. کتاب حاضر از مجموعۀ چندجلدی   ها و رفتارهای هیجان معرفی کتاب:
ا این شرایط و تعامل ها بیزارند. نویسنده قصد دارد نحوۀ کنار آمدن ب شدن با آن ها از مواجه کند که بچه شرایطی را بررسی می

کتاب  27و  26های  ها و اعمالشان کند. در صفحه ها را متوجه پیامد گفته آمیز با دیگران را به کودکان نشان دهد و آن موفقیت
ساالن  است که کودك باید جزئیات آن را خودش حدس بزند و بسازد. در کتاب، بخشی هم برای بزرگ داستان مصوری آمده

 .است ه شد گنجانده

 

 ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. مریم رضازاده امان از این همه قانون!.: احساسات من. گریوز، سو. 932

  9789643899585: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  احساسات، آداب معاشرت، رفتارکلمات کلیدی: 

ها برای ما دشوار است. کتاب حاضر  از ما ایجاد شده اند؛ هر چند گاهی عمل کردن به آنقوانین برای محافظت  معرفی کتاب:
هایی از قوانین را به ما گوشزد کند و با تصویرهای رنگی به ما نشان دهد رعایت قوانین چرا اهمیت دارد و  کوشیده است نمونه

ترها آمده است تا  ای برای بزرگ ی کتاب نیز بخش ویژهکند زندگی شاد و امنی داشته باشیم. در انتها چگونه به ما کمك می
 ها صحبت کنند. بدانند دربارۀ رعایت قانون چگونه با بچه

 

 وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. فریبا رفوئیان ترس نداره!.: احساسات من. گریوز، سو. 933

  9789643899592: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومحصیلی: پایه ت
  های رفتاری احساسات، داستان، ترس، مهارتکلمات کلیدی: 

« احساسات من»ما به چگونگی تفكر ما بستگی دارند. کتاب حاضر از مجموعۀ چندجلدی   ها و رفتارهای هیجان معرفی کتاب:
تواند باعث ترس شود، در این  یا آنچه می ترها و حتی حیوانات، ها، بزرگ های معمولی بچه به موضوع ترس اختصاص دارد. ترس

و  26های  اند. نویسنده قصد دارد مخاطب را به خودآگاهی از نیازها، نظرها و احساساتش سوق دهد. در صفحه کتاب مرور شده
 است که کودك باید جزئیات آن را خودش بسازد. کتاب داستان مصوری آمده 27

 

 ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. فریبا رفوئیان ستینم بود!.تقصیر آ: احساسات من. گریوز، سو. 934

  9789643899578: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  گویی های رفتاری، داستان، دروغ احساسات، مهارتکلمات کلیدی: 

« احساسات من»بستگی دارند. کتاب حاضر از مجموعۀ چندجلدی  ما به چگونگی تفكر ما  ها و رفتارهای هیجان معرفی کتاب:
گویی چه عواقبی دارد، در این کتاب مرور  گویی مهم است و دروغ به موضوع راست گفتن اختصاص دارد. اینكه چرا راست

م، به عواقب کارش های گوناگون باال ببرد تا قبل از اقدا اند. نویسنده قصد دارد سطح آگاهی مخاطب را نسبت به موقعیت شده
 است که کودك باید جزئیات آن را خودش حدس بزند و بسازد. کتاب داستان مصوری آمده 27و  26های  بیندیشد. در صفحه
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: شابک خشتی کوچك. ص.252 .1397. قدیانی: تهران. قاسم کریمی های تو. احساس. موزس، برایان. 935
9786000804442  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارملی: پایه تحصی

  شناسی، داستان کوتاه احساسات، روانکلمات کلیدی: 
داستان کوتاه از  12دهد. این مجموعه شامل  احساس هر کسی دربارۀ خودش شخصیت او را تحت تأثیر قرار می معرفی کتاب:

شادی، خشم و معلولیت زبان کودکان است. در هر داستان، ویژگی یا احساس خاصی از یك کودك مانند ترس، حسادت، 
 ها رابطه برقرار کند. شوند تا مخاطب بهتر با آن ها بیان می اند و از زبان خود شخصیت ها کوتاه و کودکانه شود. جمله مطرح می

 

: شابک خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی ترسی؟. از دکتر می. جنسن، پاتریشیا. 936
9789643897987  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، داستان ترس، مهارتکلمات کلیدی: 
های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن های مثبت و منفی دارد. شناخت این ویژگی هر کودکی ویژگی معرفی کتاب:

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

 شود. ریختن ترس آشنا می

 

. کتاب ارجمند: تهران. دین و معلمان(های زندگی )راهنمای وال اصول کاربردی آموزش مهارت. فاضلی، اعظم. 937
  9786002005861: شابک رقعی. ص.112 .1397

  والدین/ معلممخاطب: 
  های اجتماعی، راهنمای آموزشی مهارتکلمات کلیدی: 

های زندگی را باید از همان سنین کودکی به فرزندان آموخت. کتاب حاضر معلمان و والدین را راهنمایی  مهارت معرفی کتاب:
اند. توضیح  های زندگی در یك فصل کتاب ارائه شده کند هر مهارت زندگی را چطور به کودك بیاموزند. هر کدام از مهارت می

اند، از  ها آمده هایی که در بعضی فصل های افراد دارای این مهارت و فعالیت چیستی مهارت، عوامل مؤثر و موانع آن، ویژگی
 جمله محتویات کتاب هستند.

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. جویدن در کودکان ناخن: اصول کاربردی مدیریت و کنترل. اضلی، اعظمف. 938
  9789640813287: شابک رقعی. ص.32 .1396

  والدین/ معلممخاطب: 
  شناسی کودك های رفتاری، روان اختاللکلمات کلیدی: 

ی نوجوانی است که گاه به عادتی غلط و آزاردهنده تبدیل ناخن جویدن یكی از مشكالت دورۀ کودکی و حت معرفی کتاب:
است از وجود اضطراب در کودك. در این کتاب، نكات اصلی و کاربردی شناخت و درمان این اختالل مطرح   ای شود و نشانه می

ن از جمله مطالب شناسی آن، انواع و شیوع آن و نیز راهبردهای درمانی ناخن جوید شناسی ناخن جویدن، سبب اند. روان شده
 کتاب هستند.

 

 وزیری. ص.32 .1397. مفتاح حكیم: اصفهان. کتاب کار اقتصاددان کوچک: اقتصاددان کوچک. بهارلویی، پریسا. 939

  9786229916315: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  اقتصاد، مشاغل، مدیریت مالیکلمات کلیدی: 

عنوان بخشی از مجموعۀ   شود. کتاب حاضر، به ش مفاهیم اقتصادی به کودکان ضرورت محسوب میآموز معرفی کتاب:
مفهوم اقتصادی شامل  18ای اقتصاد به کودکان تدوین شده است.  دان کوچك، با هدف تمرین مفاهیم پایه آموزشی اقتصاد

ها در قالب  اند. تمرین شده های متنوع ارائه انداز، در قالب مثال تولید و مصرف، تخصص و مشاغل، مبادله، و پول و پس
 ها، با مفاهیم نیز آشنا شود. ن دادن به آ اند تا کودك ضمن پاسخ شده های کودکانه ارائه فعالیت
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حمیدرضا قبادی، لیال  یابی سیستمی و طراحی اقدامات اهرمی. عارضه: 1الگوهای سیستمی. کیم، دانیل.اچ. 940
  9786008693482: شابک رقعی. ص.152 .1397. رهنگی آرمان رشدمؤسسه ف: تهران. کردگاری

  معلم/ مدیر/ مشاورمخاطب: 
  گیری، تفكر تصمیمکلمات کلیدی: 

اند، این  ها به الگوهای ثابت رفتاری در ساختارها و وجود مشكالت مشابه پی برده محققان با بررسی سازمان معرفی کتاب:
ها مشخص  گیری و نتایج آن های متداول تصمیم اند. با مطالعه الگوها برخی از روش هالگوها به الگوهای سیستمی معروف شد

ها را به کار گرفت. الگوی تغییر تدریجی اهداف، الگوی  حل دهنده را شناسایی و موثرترین راه توان ساختار تشكیل شده و می
شار، اعتیاد سازمانی و الگوی تراژدی منابع مشترك های موفقیت، الگوی انتقال ف گذاری پایین، الگوی محدودیت رشد و سرمایه

 کند. ها اشاره می از جمله الگوهایی است که نویسنده به آن

 

 ص.36 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. خورشید همتی آهویی های پرنده بن. امیلی و گل. مایر، اینگر. 941

  9789643898991: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمایه تحصیلی: پ
  های اجتماعی داستان، مرگ، مهارتکلمات کلیدی: 

تجربۀ مرگ یكی از نزدیكان، از دردهایی است که کنارآمدن با آن راحت نیست. در این زمینه، احساس کودکی  معرفی کتاب:
ر این باره آموزش داد. کتاب حاضر در ترها فرق دارد. بهتر است کودك را د که با مرگ عزیزش مواجه شده، با احساس بزرگ

های انتهایی  دهد. در صفحه های خواهرش را نشان می قالب داستانی کودکانه، تجربۀ مرگ برادر کوچك خانواده و ناراحتی
های سازگار کردن او با  ، توضیحات دقیقی دربارۀ چگونگی تفهیم مرگ به کودك و راه«سخنی با والدین»کتاب، زیر عنوان 

 اند. ارائه شده موضوع

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی شناخت نقاط ضعف و قوت.: این کار را خوب بلدم. گیكوو، آ، لوئیز. 942
  9789643897994: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانش مخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، داستان خودشناسی، مهارتکلمات کلیدی: 
های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن های مثبت و منفی دارد. شناخت این ویژگی هر کودکی ویژگی رفی کتاب:مع

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 توجه میتواند خوب شوت بزند و تند بدود، م ولی نمی

 ها بكوشد. ها و تقویت قوت تواند برای کاهش ضعف آموزد، ضمن آکاهی از وجود نقاط ضعف و قوت، می در این ماجرامی

 

 خشتی. ص.36 .1396. نتشارات فنی ایرانشرکت ا: تهران. الدن مقیمی اسكویی قدر ناامید نباش!. این. مالكهی، ویلیام. 943

  9789643898946: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی، داستان، امید مهارتکلمات کلیدی: 

« گیهای زند مهارت»های  های ضروری زندگی نیاز دارد. مجموعه کتاب داشتن زندگی سالم به کسب مهارت معرفی کتاب:
های زندگی و چگونگی رفع نیازهای زندگی اجتماعی را به کودکان بیاموزند. کتاب حاضر در قالب داستانی  کوشند مهارت می

رود، ناامید نشود. در  آموزد حتی وقتی هیچ کاری درست پیش نمی پردازد و به مخاطب می می« ناامیدی»کودکانه به موضوع 
 است. ترها آمده ر همین باره برای بزرگدو صفحۀ انتهای کتاب نیز راهنمایی د
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لیال کاشانی وحید،  اگر همه این کار را بکنند! پرورش مهارت رفتار صحیح در جامعه.: باشگاه مغز. جاورنیك، الن. 944
  9786009890019: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. فاضل مرادی سبزوار

  آموز دانشمخاطب: 
  وم، چهارمدوم، سپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، داستان های رفتاری، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
تری داشته باشیم. کتاب  ها هستند که بهتر است در کودکی آموخته شوند تا کودکان موفق ای از مهارت مجموعه معرفی کتاب:

کند حتی بیرون انداختن یك  وری میباشیم. داستان این کتاب یادآ حاضر دربارۀ رعایت قوانین است تا دنیایی بهتر داشته
های روزمره و کوچك هر فرد )مناسب یا نامناسب(  نظمی است. در واقع، انتخاب قوطی خالی از پنجرۀ ماشین، نوعی بی

 پیامدهای خاص خود را دارد.

 

. حی جهرمیمیترا نو ها. بدترین روز زندگی من! تقویت مهارت توجه به راهنمایی: باشگاه مغز. کوك، جولیا. 945
  9786009890033: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
م. کتاب تری داشته باشی ها هستند که بهتر است در کودکی آموخته شوند تا کودکان موفق ای از مهارت مجموعه معرفی کتاب:

کردن و  هایی مانند گوش های ضروری و مهم بردارد؛ مهارت هایی به سوی مهارت آموزد گام حاضر به مخاطب کودك می
کم موفقیت  شود، کم ها عمل می روند، اما وقتی به توصیه ها. در داستان این کتاب، در ابتدا کارها بد پیش می کردن توصیه دنبال

 شود. حاصل می

 

لیال کاشانی وحید، ریحانه  پذیری در کودکان. تقصیر من نبود که... پرورش مسئولیت: باشگاه مغز. لیاکوك، جو. 946
  9786009890026: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. کرباسچیان
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  داستان کودكهای رفتاری،  پذیری، مهارت مسئولیتکلمات کلیدی: 

ها ضروری است. الزم  پذیرش مسئولیت نوعی رفتار قابل آموزش در کودکان است که برای رشد شخصیت آن معرفی کتاب:
های نادرست تبدیل نشوند. کتاب حاضر داستانی است درباره  است رفتارهای نادرست کودکان جهت درست بگیرند تا به عادت

پذیرد و باور ندارد  دهند. کودك مسئولیت رفتارش را نمی دیگران به او تذکر می کودکی که خطاهای رفتاری دارد و مدام
 آموزد. پذیری را می خودش مقصر است. مخاطب این داستان حس مسئولیت

 

لیال کاشانی وحید،  های مغزی در کودکان. پرورش توانمندی: مغز خمیری، مغز سنگی: باشگاه مغز. کوك، جولیا. 947
  9786009890064: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: هرانت. عاطفه مهدوی

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان، مهارتکلمات کلیدی: 
تری داشته باشیم. کتاب  ها هستند که بهتر است در کودکی آموخته شوند تا کودکان موفق ای از مهارت مجموعه معرفی کتاب:

پردازد. داستان این کتاب دربارۀ دو شخصیت با مغزهای خمیری  های مغزی در کودکان می موضوع پرورش توانمندیحاضر به 
پذیرد. اما مغز  طور که هست می و سنگی است که دیدگاه هر کدام در زندگی متفاوت است. مغز سنگی هر چیز را همان

 را نیز تجربه کند.دهد پوشش مغزش را بردارد تا تغییر  خمیری به دوستش یادمی
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گویی در  پرورش صداقت و راست: شو گویم چه طوفانی به پا می وقتی راستش را نمی: باشگاه مغز. کوك، جولیا. 948
: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. لیال کاشانی وحید، ریحانه کرباسچیان کودکان و نوجوانان.

9786009751099  
  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمیلی: پایه تحص

  گویی، داستان کودك صداقت، دروغکلمات کلیدی: 
گفتن رفتاری عادی و مورد انتظار در کودکان است و حتی نشانۀ رشد و سالمت مغز است، اما الزم است  دروغ معرفی کتاب:

اعتماد محسوب شوند. درك  و در زندگی قابلکودکان پیامدهای این رفتار را بدانند تا با عبور از کودکی، آن را کنار بگذارند 
شود. کتاب حاضر داستانی است دربارۀ کودکی که دروغ  تر می های بیشتر و بزرگ گویی، مانع از گفتن دروغ پیامدهای دروغ

 آموزد. گویی را می کند. مخاطب این داستان صداقت و راست گوید. مادر او را متوجه خراب شدن شخصیتش می می

 

: شابک خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی بدبیاری!.. ن، جویآل. 949
9789643898090  

  آموز دانش مخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، داستان افسردگی، نتایج صبر، مهارتکلمات کلیدی: 
های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن ویژگی های مثبت و منفی دارد. شناخت این هر کودکی ویژگی معرفی کتاب:

ترهاست. در داستان این کتاب، به مهارت پیشگیری از افسردگی پرداخته شده است. کودکی در مواجهه با  مهم والدین و بزرگ
ن شناخت شود. مخاطب در این ماجرا، ضم دهد و مستعد افسردگی می های ناخوشایند، صبر و تحملش را از دست می موقعیت

 رسد. علل و عوامل افسردگی، به مهارت پیشگیری از آن و امیدواری به وقوع اتفاقات خوشایند می

 

شرکت انتشارات : تهران. پور عرفانه جواد ها(. ای در باره طالق برای بچه )قصه: به خاطر دسر شکالتی. لوینز، ساندرا. 950
  9789643898410: شابک بیاضی. ص.40 .1397. فنی ایران
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  روان شناسی خانواده، فروپاشی خانواده، داستان کودكکلمات کلیدی: 

کند. این کتاب در  تر را بیشتر درگیر می سن دارد که گاهی کودکان کم هایی در پی طالق در خانواده آسیب معرفی کتاب:
ها علت طالق والدین نیستند. نویسندۀ کتاب روانكاوانه به احساسات  فهماند آن مخاطب کودك می داستانی ساده و کودکانه، به

کند و از زبان خود کودك، به مخاطبان دیگر پیام  العمل کودکان در برابر جدایی والدین توجه می های فراگیر و عكس و آسیب
 کرد. توان با جدایی والدین نیز زندگی خوبی را تجربه دهد که می می

 

  9786009853793: شابک خشتی. ص.24 .1396. مفتاح حكیم: اصفهان. بهترین بالش دنیا. حسینی باالم، مریم. 951
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  مدیریت مالی، داستان کودكکلمات کلیدی: 

شوند که نیازمند آموزش از سنین کودکی هستند.  زیستی از اصول اخالق اقتصادی محسوب می قناعت و ساده معرفی کتاب:
زیستی را به مخاطب کودك  کتاب حاضر در داستانی کودکانه، به منظور آموزش مفاهیم مالی به کودکان، مفهوم قناعت و ساده

 های این داستان کودکانه و ساده حیوانات هستند و داستان با تصویرهایی همراه شده است. آموزد. شخصیت می
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  9786009861590: شابک خشتی. ص.21 .1397. آبتین رسانه هنر: کرج. پاکت ارزشمند. پاس بردی، راحله. 952
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی، آموزش اخالق، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 

است که هر فردی باید بیاموزد. داستان   های زندگی ارتشناخت حقوق خود و رعایت حقوق دیگران از جمله مه معرفی کتاب:
دارد، در دوراهی تشخیص  کند دوستانش را از خود راضی نگه می است. شخصی که سعی پرداخته« گفتن نه»حاضر به موضوع 

ی بهبود کند. این داستان در پ گفتن را انتخاب کند. او با کمی فكر، راه درست را انتخاب می درست و نادرست، باید نه
 های زندگی کودك است. مهارت

 

: شابک وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نگار عجایبی شناسم. پروانه تو را می. کلر، هالی. 953
9789643899646  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  ات، دوستیهای حیوان های تخیلی، داستان داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. کتاب حاضر داستانی است دربارۀ  کنندگی نكات رفتاری و اخالقی را نیز می ها در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:

است و مخاطب با این موضوع آشنایی مختصری پیدا  دوستی. در خالل داستان، فرایند تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه آمده
 است. ماندگاری آن نیز پرداخته کند. داستان به دوستی و می

 

: اندیشی به کودکان نگرش مثبت را بیاموزید پرورش مثبت: اندیشی پرورش مثبت. بویر، واندا/ رامسون، بارب. 954
  9786002123312: شابک رحلی. ص.68 .1397. دیبایه: تهران. طاهره رستگار، زینب وکیل دبستان و کالس اول. پیش

  معلممخاطب: 
  شناسی های تكمیلی، روان های مثبت و منفی، عزت نفس، فعالیت الگوی مثبت، عادتلیدی: کلمات ک

سازد. مجموعۀ  کند و فرد را برای رویارویی با مسائل زندگی آماده می نفس را زیاد می اندیشی اعتماد به مثبت معرفی کتاب:
زندگی را از کودکی پرورش دهد. جلد حاضر از این های خالقانه، نگرش مثبت به  کوشد با روش می« اندیشی مثبت»چندجلدی 

ها،  مجموعه به پرورش این حس در کودکان پیش دبستانی و اول دبستان اختصاص دارد و مطابق روحیه و شرایط سنی آن
ورد هایی در م 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. آید تا مخاطب مصداق هایی تمرینی می موضوع و فعالیت

 

: اندیشی به کودکان نگرش مثبت را بیاموزید پرورش مثبت: اندیشی پرورش مثبت. بویر، واندا/ رامسون، بارب. 955
: شابک رحلی. ص.64 .1397 .دیبایه: تهران. طاهره رستگار، نرگس لیاقی مطلق های چهارم تا ششم. کالس

9786002123336  
  والدین/ معلممخاطب: 

  شناسی های تكمیلی، روان های مثبت و منفی، فعالیت عادتکلمات کلیدی: 
سازد. مجموعۀ  کند و فرد را برای رویارویی با مسائل زندگی آماده می نفس را زیاد می اندیشی اعتماد به مثبت معرفی کتاب:

های خالقانه، نگرش مثبت به زندگی را از کودکی پرورش دهد. جلد حاضر از این  کوشد با روش می« یشیاند مثبت»چندجلدی 
ها،  مجموعه به پرورش این حس در کودکان چهارم تا ششم دبستان اختصاص دارد و مطابق روحیه و شرایط سنی آن

آید تا مخاطب  هایی تمرینی می و سپس فعالیت شود دهد. در هر درس از کتاب ابتدا موضوع مطرح می هایی ارائه می فعالیت
 اندیشی را تمرین کند. های مثبت مصداق
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: اندیشی به کودکان نگرش مثبت را بیاموزید پرورش مثبت: اندیشی پرورش مثبت. بویر، واندا/ رامسون، بارب. 956
: شابک رحلی. ص.68 .1397 .دیبایه: تهران. فاطمه شبیری طاهره رستگار، سیده های دوم و سوم دبستان. کالس

9786002123329  
  والدین/ معلممخاطب: 

  شناسی های تكمیلی، روان های مثبت و منفی، فعالیت الگوی مثبت، عادتکلمات کلیدی: 
سازد. مجموعۀ  کند و فرد را برای رویارویی با مسائل زندگی آماده می نفس را زیاد می اندیشی اعتماد به مثبت معرفی کتاب:

های خالقانه، نگرش مثبت به زندگی را از کودکی پرورش دهد. جلد حاضر از این  کوشد با روش می« اندیشی مثبت»دی چندجل
هایی  ها، فعالیت مجموعه به پرورش این حس در کودکان دوم و سوم دبستان اختصاص دارد و مطابق روحیه و شرایط سنی آن

های  آید تا مخاطب مصداق هایی تمرینی می شود و سپس فعالیت رح میدهد. در هر درس از کتاب ابتدا موضوع مط ارائه می
 اندیشی را تمرین کند. مثبت

 

 خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی مقابله با حسادت.: وارد تازه. پكارد، مری. 957

  9789643897888: شابک
  آموز دانش مخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  های خانواده، رفتار اولیا و فرزندان حسادت، داستانلمات کلیدی: ک

های  ها از مسئولیت ها و تالش برای تعدیل آن های مثبت و منفی دارد. شناخت این ویژگی هر کودکی ویژگی معرفی کتاب:
کودکی با یك رقیب مواجه  ترهاست. در داستان این کتاب، به مهارت مقابله با حسادت پرداخته شده است. مهم والدین و بزرگ

شود. خواهر یا برادر تازه متولد شده توجه والدین را به خود جلب کرده است. مخاطب در این ماجرا، ضمن شناخت  می
 یابد. حل ناراحتی و مشكل خویش را می شود و راه حسادت، با مهارت مدیریت خشم آشنا می

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. سینا امینی باید تصمیم بگیری کامیل!. :تامی االغه و دوستانش. مورفی، استوارت.جی. 958
  9789643898045: شابک بیاضی. ص.32 .1397. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  گیری، انتخاب داستان کودك، تصمیمکلمات کلیدی: 
توانند اطالعات تصویری را به راحتی تحلیل کنند  ، میکردن کودکان قبل از کسب توانایی در خواندن یا صحبت معرفی کتاب:

آموزد، بر  های زندگی را بر همین اساس می ای چند جلدی که مهارت و به طور بصری یاد بگیرند. کتاب حاضر از مجموعه
در  آموزد کنترل اضطراب، کند. در ضمن این داستان، مخاطب می گیری که مهارتی احساسی است، تمرکز می مهارت تصمیم

تواند در صورت  هایی از تعامل موفق با دیگران هستند و فرد می ها، و توانایی تصمیم گیری، بخش نظرگرفتن هزینه
 گیری نادرست، انتخاب خود را تغییر دهد. تصمیم

 

 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سینا امینی ترمز. تامی بی: تامی االغه و دوستانش. مورفی، استوارت.جی. 959
  9789643899295: شابک بیاضی. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  ، قوانین، داستان کودك بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 
توانند اطالعات تصویری را به راحتی تحلیل کنند  کردن، می کودکان قبل از کسب توانایی در خواندن یا صحبت معرفی کتاب:

آموزد، بر  های زندگی را بر همین اساس می ای چند جلدی که مهارت یاد بگیرند. کتاب حاضر از مجموعهو به طور بصری 
کردن و احترام  آموزند دانستن قوانین بازی، عاقالنه رفتار کند. در این داستان کودکان می رعایت ایمنی در زمین بازی تمرکز می
 کند. به دیگران، به داشتن ایمنی کمك می
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شرکت انتشارات فنی : تهران. سینا امینی ای!. های مسخره چه کفش: تامی االغه و دوستانش. مورفی، استوارت.جی. 960
  9789643897901: شابک بیاضی. ص.32 .1397. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 
توانند اطالعات تصویری را به راحتی تحلیل کنند  کردن، می کسب توانایی در خواندن یا صحبت کودکان قبل از معرفی کتاب:

آموزد، بر  های زندگی را بر همین اساس می ای چند جلدی که مهارت و به طور بصری یاد بگیرند. کتاب حاضر از مجموعه
پای کودکان است. در این داستان چند راهكار  کند. قلدری مشكلی جدی در پیش مهارت احساسی تقابل با قلدرها تأکید می

 است. شده اصلی برای مقابله با قلدری پیشنهاد

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. سینا امینی. چی بخورم قوی بشم؟: تامی االغه و دوستانش. مورفی، استوارت.جی. 961
  9789643899318: شابک بیاضی. ص.32 .1397. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومیه تحصیلی: پا

  های رفتاری، سالمت، داستان کودك تغذیه کودکان، مهارتکلمات کلیدی: 
توانند اطالعات تصویری را به راحتی تحلیل کنند  کردن، می کودکان قبل از کسب توانایی در خواندن یا صحبت معرفی کتاب:

آموزد، بر  های زندگی را بر همین اساس می مهارت ای چند جلدی که و به طور بصری یاد بگیرند. کتاب حاضر از مجموعه
آموزد که خوردن  کند. در ضمن این داستان، مخاطب می های سالم که مهارت ایمنی و سالمت است، تمرکز می عادت

 کند. شدن بدن کمك می های سالم به تناسب اندام و قوی خوراکی

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سینا امینی الغ لجباز.کره ا: تامی االغه و دوستانش. مورفی، استوارت.جی. 962
  9789643899325: شابک بیاضی. ص.32 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 
توان از کودکی رفتار صحیح را  که می  حالی ها گاهی بلد نیستند احساس و رفتار خود را کنترل کنند، در انسان معرفی کتاب:

آموزد، بر مهارت کنترل احساس و رفتار تمرکز  های زندگی را می ای چند جلدی که مهارت آموزش داد. کتاب حاضر از مجموعه
ی که با کمی گیرد؛ رفتارهای شود و بهانه می کوبد، بدعنق می شود، پا به زمین می کند. قهرمان این داستان، وقتی ناراحت می می

 کند. ها جلوگیری کرد. مخاطب در جریان داستان این آموزش را دنبال می ن توان از بروز آ آموزش می

 

 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سینا امینی لطفا بگو لطفا.: تامی االغه و دوستانش. مورفی، استوارت.جی. 963
  9789643898038: شابک بیاضی. ص.32

  آموز دانش مخاطب:
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك آداب معاشرت، مهارتکلمات کلیدی: 
توانند اطالعات تصویری را به راحتی تحلیل کنند.  کردن، می کودکان قبل از کسب توانایی در خواندن یا صحبت معرفی کتاب:

کند. در  بودن تمرکز می آموزد، بر مهارت اجتماعی مؤدب می های زندگی را ای چند جلدی که مهارت کتاب حاضر از مجموعه
باشند  ادب و رفتار خوب داشته« کنم می لطفاً، ممنون و خواهش» هایی مثل آموزند چگونه با گفتن عبارت این کتاب کودکان می

 و به روش مثبت با دیگران ارتباط برقرار کنند.
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حدیث راه : اصفهان. تربیت جنسی کودکان. وبه/ آرمان، سرور/ کهن، شهنازحسین/ شریفی، محب پور فرد، امیر بانكی. 964
  9786006722924: شابک رقعی. ص.80 .1396. عشق

  والدین/ معلممخاطب: 
  اخالق جنسی، رفتار اولیا و فرزندان، بلوغکلمات کلیدی: 

دکی شروع شود. کتاب حاضر به والدین های الزم در این باره باید از سنین کو تربیت جنسی و دادن آموزش معرفی کتاب:
ساله بیان کنند. نویسنده نمونه سؤاالتی را که معموالً در زمینه  12تا  6آموزد چگونه موضوعات جنسی را برای کودك  می

های  مسائل جنسی برای کودکان مطرح می شود آورده است و نحوۀ پاسخ دادن به آن ها را توضیح داده است. پاسخ به پرسش
 های دوران بلوغ به دختران و پسران از جمله موارد کتاب هستند. کودکان، آمادگی برای بلوغ، و آموزشجنسی 

 

  9786009853762: شابک خشتی. ص.12 .1396. مفتاح حكیم: اصفهان. تقسیم عادالنه. حسینی باالم، مریم. 965
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  اد، عدالت، داستان کودكاقتصکلمات کلیدی: 

کردن،  نیاز این مفهوم، مفاهیم تقسیم مفهوم عدالت در تعلیم و تربیت اقتصادی کودکان اهمیت دارد. پیش معرفی کتاب:
اشتراك گذاشتن، و رعایت نوبت است. داستان کودکانۀ حاضر با مطرح کردن چگونگی تقسیم یك کیك تولد، به مخاطب  به

 ه و عادالنه تقسیم کند. این داستان کودکانه و ساده است و با تصویرهایی همراه شده است.آموزد چگونه منصفان می

 

 خشتی. ص.24 .1397. ذکر: تهران. مصطفی رحماندوست من و مرگ عزیزان.: جایی توی قلب من. اوبری، آنتا. 966

  9789643074807: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  مرگ، غم در کودکان، داستانکلیدی:  کلمات

توانند هنگامی که عزیزی از  ها برای کودکان راحت نیست. والدین می تحمل مرگ عزیزان و از دست دادن آن معرفی کتاب:
ها صحبت کنند. کتاب حاضر داستانی است در این باره که در قالب  ها و کارهای خوب او با بچه رود، دربارۀ خوبی دست می

 تر بتوانند با مرگ عزیزان کنار بیایند. تر و منطقی دهد تا راحت نی کودکانه، راهكارهایی به والدین و کودك میداستا

 

: شابک خشتی. ص.32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی جغد پرچونه.. جونز، کریستین. 967
9789643898281  

  آموز دانشمخاطب: 
  ، سومدومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان های اجتماعی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
توان آموخت. داستان کتاب حاضر قصد دارد مهارت  ها نیز می های اجتماعی و زندگی را در خالل داستان مهارت معرفی کتاب:

های دیگران  کند به صحبت می کردن را به کودك بیاموزد. جغد این قصه پرحرف است و کمتر فرصت اندازه صحبت جا و به به
 های جالبی خواهد داشت. شود که اگر گاهی کمتر حرف بزند، تجربه گوش کند یا چیزی را تماشا کند. او متوجه می

 

: شابک رحلی. ص.37 .1397. پرتقال: تهران. فرمهر منجزی. چه کار می کنی با یک فرصت؟. یامادا، کوبی. 968
9786004623384  

  موزآ دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، فرصت حل مسئله، داستان، مهارتکلمات کلیدی: 
آورند. توجه به فرصت و برخورد صحیح  ها را به دست می گیرند و گاهی آن ها را نادیده می ها گاهی فرصت انسان معرفی کتاب:

کنند. در داستان  کار در واقع مهارت حل مسئله را تمرین میبا آن مهارتی است که الزم است کودکان آن را بیاموزند. با این 
 آورد. کند و فرصت را به چنگ می کودکانۀ این کتاب، کودك دستانش را دراز می
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: شابک رحلی. ص.37 .1397. پرتقال: تهران. فرمهر منجزی. چه کار می کنی با یک مشکل؟. یامادا، کوبی. 969
9786004623391  

  آموز/ معلم دانشوالدین/ مخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  حل مسئله، خودسازی، شجاعتکلمات کلیدی: 
شوند. رویارویی با مشكل و برخورد صحیح با آن  کنند و گاهی با آن رودررو می ها گاهی از مشكل فرار می انسان معرفی کتاب:

کنند. در داستان کودکانۀ  در واقع مهارت حل مسئله را تمرین می مهارتی است که الزم است کودکان آن را بیاموزند. با این کار
رو  گیرد با آن روبه شود. بنابراین تصمیم می تر می رفته بزرگ کند، ولی مشكل رفته این کتاب، کودك ابتدا از مشكلش فرار می

 شود. نتیجه جالب است.

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ای البی شیشهبچه گ: خانه کوتوله با شیروانی نارنجی. رهنما، سیدجواد. 970
  9786004770002: شابک خشتی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  داستان، محیط زیستکلمات کلیدی: 
است در وسط شهری  زنند. داستان کتاب حاضر دربارۀ خانه ای گیرند و حرف می ها اشیا جان می در تخیل بچه معرفی کتاب:
زنند؛ آباژور و مهتابی تا شیشۀ ترشی و  گیرند و حرف می ها یا وقتی کسی در خانه نیست، اشیای آن جان می شلوغ که شب

 و گوهای چند المپ است و در واقع مصرف بهینۀ برق را گوشزد می کند. کامپیوتر. داستان حاضر گفت

 

: تهران. امیر نوید درخت قدیمی ترسناک )کنجکاوی(.: های برنشتاین خرس. برنشتاین، استن/ برنشتاین، جان. 971
  9786009870882: شابک خشتی. ص.46 .1397. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 
ای چندجلدی، نویسنده  هاست. در این کتاب، از مجموعه تن مهارتهای آموخ یكی از راه   خواندن داستان معرفی کتاب:

ها برای  کوشیده است با بیان داستانی ساده و مرتبط با زندگی روزمره، مهارت کنجكاوی را به کودك بیاموزد. خرس
ها روی  ی برای آنروند و اتفاقات ها، از روی کنجكاوی، به داخل یك درخت قدیمی می آیند. آن ماجراجویی از خانه بیرون می

 دهد. می

 

 خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده مریم رضا خوبه بگویی ببخشید.. مالكهی، ویلیام. 972

  9789643898717: شابک
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  کودك های رفتاری، داستان های اجتماعی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 

های زندگی را  ای چندجلدی که مهارت های اجتماعی به آموزش نیاز دارد. کتاب حاضر از مجموعه کسب مهارت معرفی کتاب:
تر باشند. موضوع این  های روانی و اجتماعی آماده بهنجاریکند در رویارویی با مشكالت، و نا 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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: تهران. زهره حیدری شاهی یعنی چه؟ ) رشد هیجانی کودکان(.« دیگر بس است»: ودِ خودمخ. گایسلر، داگمار. 973
  9786008024163: شابک رحلی. ص.32 .1397. گیسا

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  شناسی هیجان، داستان، روانکلمات کلیدی: 
ویژه در مواجهه با مفاهیم حسی که اندازه و مقیاس مشخص ندارند، ضروری  بودن، به دانستن حد و اندازۀ کافی معرفی کتاب:

شود. در این  ها از ارکان سالمت روان محسوب می ها و داشته است. درك مرز بین نیاز و عادت و پذیرفتن محدودیت در خواسته
باشد مثال  خواهد بیشتر داشته د و میهایی از آنچه را دوست دار ای چندجلدی تعلق دارد، هر کودك نمونه کتاب که به مجموعه

هایش چیست و پایانش  خواهد به این فكر کند که حد و اندازۀ هر کدام از خواسته زند. نویسنده در نهایت از کودك می می
 کجاست.

 

زهره حیدری  رشد هیجانی کودکان خودشناسی کودکان(. شود ) کیمی قوی می: خودِ خودم. تسولر، الیزابت. 974
  9786008024187: شابک رحلی. ص.32 .1397. گیسا: تهران .شاهی

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  شناسی کودك، زورگویی نفس، روان اعتمادبهکلمات کلیدی: 
و کمبود  کنند و متأسفانه انزوا ها را تجربه می هایی هستند که همۀ کودکان آن زورگویی، تحقیر و ترس پدیده معرفی کتاب:

شوند. کتاب حاضر در پی آگاهی دادن به کودکان در این باره، راهكارهایی عملی را  نفس از پیامدهای آن محسوب می اعتمادبه
بودن  کرده و او را به ارزش قائل های کودکان را به گنج تشبیه دهد. نویسنده توانایی های واقعی به کودکان تمرین می در موقعیت

 هد.د برای خود سوق می

 

. گیسا: تهران. زهره حیدری شاهی شوم! )خودشناسی کودکان(. گاهی عصبانی می: خودِ خودم. گایسلر، داگمار. 975
  9786008024194: شابک رحلی. ص.32 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان، خودشناسی، کنترل خشمکلمات کلیدی: 
شود.  های اساسی زندگی سالم محسوب می های خود و تقویت مهارت خودآگاهی یكی از مهارت ژگیشناخت وی معرفی کتاب:

های گوناگون مهارت خودآگاهی و موضوع عصبانیت مورد توجه  ای چندجلدی تعلق دارد، جنبه در این کتاب که به مجموعه
فكر او دربارۀ این رفتار و عواقب آن و در نتیجه هایی از موارد عصبانیت قهرمان داستان و ت است. خواندن نمونه قرار گرفته

 کند او نیز بكوشد در موارد عصبانیت، احساس و رفتار خود را بهتر کنترل کند. کند، به مخاطب کمك می هایی که پیدا می چاره

 

. گیسا: رانته. زهره حیدری شاهی توانم گاهی هم نه )خودشناسی کودکان(. گاهی می: خودِ خودم. کرویل، هولده. 976
  9786008024217: شابک رحلی. ص.32 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  شناسی نفس، روان داستان، خودشناسی، اعتمادبهکلمات کلیدی: 
 شود. های اساسی زندگی سالم محسوب می های خود و تقویت مهارت خودآگاهی یكی از مهارت شناخت ویژگی معرفی کتاب:

ها مورد توجه  ها و ضعف های گوناگون مهارت خودآگاهی و توانایی ای چندجلدی تعلق دارد، جنبه در این کتاب که به مجموعه
تواند، به  هایی از آنچه نمی تواند انجام دهد و نمونه هایی از کارهایی که قهرمان داستان می است. خواندن نمونه قرار گرفته

 ها بكوشد. هایش را بشناسد و برای تقویت آن و تواناییکند او نیز خود  مخاطب کمك می
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. گیسا: تهران. زهره حیدری شاهی شود! )خودشناسی کودکان(. گاهی هم دعوا می: خودِ خودم. گایسلر، داگمار. 977
  9786008024200: شابک رحلی. ص.32 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  ودشناسیخکلمات کلیدی: 
شود.  های اساسی زندگی سالم محسوب می های خود و تقویت مهارت خودآگاهی یكی از مهارت شناخت ویژگی معرفی کتاب:

های گوناگون مهارت خودآگاهی و موضوع دعواکردن مورد توجه  ای چندجلدی تعلق دارد، جنبه در این کتاب که به مجموعه
آموزد  خصوص اعضای خانواده، به مخاطب می ها، به وارد عصبانیت و دعواکردن بین آدمهایی از م است. خواندن نمونه قرار گرفته

 ها را کنترل و رفع کرد. آیند و الزم است آن این برخوردها گاهی پیش می

 

 .1397. گیسا: تهران. زهره حیدری شاهی هایم )خودشناسی کودکان(. من و احساس: خودِ خودم. کرویل، هولده. 978
  9786008024224: شابک ی.رحل ص.32

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  شناسی احساسات، خودشناسی، روانکلمات کلیدی: 
شود.  های اساسی زندگی سالم محسوب می های خود و تقویت مهارت خودآگاهی یكی از مهارت شناخت ویژگی معرفی کتاب:

های گوناگون مهارت خودآگاهی و موضوع شناخت احساس مورد  لدی تعلق دارد، جنبهای چندج در این کتاب که به مجموعه
حالی، غمگینی، عصبانیت، کنجكاوی، خجالت، تعجب و  هایی از موارد احساسی مثل خوش است. خواندن نمونه توجه قرار گرفته

 رد.ها را کنترل ک آموزد این رفتارها طبیعی هستند و می توان آن دلخوری به مخاطب می

 

شرکت : تهران. زاده هایده عبدالحسین بازم. برم گاهی می کنم، گاهی می بازی می: خیلی چیزها بلدم. آویرام، جن. 979
  9789643899349: شابک جیبی. ص.24 .1397. انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، قوانین مهارتکلمات کلیدی: 
ای  کردن را دوست دارند و خوب است قواعد آن را هم بلد باشند. کتاب حاضر، از مجموعه ها بازی بچه معرفی کتاب:

پردازد. در بخش اول، کودکان با رفتار مناسب در  جلدی، در دو بخش اصلی و از زبان خود کودك به این موضوع می هفت
قدرها هم اهمیت ندارد، در بخش دوم فراگرفته  ن موضوع که بردن آنشوند. ای های بازی با کودکان دیگر آشنا می موقعیت

 اند. های کوتاه و با تصویر همراه ها به صورت جمله شود. آموزش می

 

شرکت : تهران. زاده هایده عبدالحسین حرف زدن از مدرسه، کنار آمدن با تغییرات.: خیلی چیزها بلدم. آویرام، جن. 980
  9786004770217: شابک جیبی. ص.24 .1397. انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری رفتار در مدرسه، مهارتکلمات کلیدی: 
دهد. کتاب حاضر، از  های زیادی را در آنان پرورش می کردن اتفاقات روزمره مهارت ها به تعریف تشویق بچه معرفی کتاب:

گو  و پردازد. در بخش اول، با تأکید بر گفت ، در دو بخش اصلی و از زبان خود کودك به این موضوع میجلدی ای هفت مجموعه
آموزند که  های گوناگون، کودکان می شود. در بخش دوم با ترسیم موقعیت زدن از مدرسه تشویق می با والد، کودك به حرف

های کوتاه و با تصویر  ها به صورت جمله ن کنار آمد. آموزشتوا مانند، ولی با تغییرشان هم می چیزها همیشه یك جور نمی
 اند. همراه
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: تهران. زاده هایده عبدالحسین شوم. عصبانی هستم ولی...، با دوستم شریک می: خیلی چیزها بلدم. آویرام، جن. 981
  9789643899264: شابک جیبی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومایه تحصیلی: پ

  های رفتاری کنترل خشم، مهارتکلمات کلیدی: 
جلدی، در  ای هفت دانند چگونه آن را ابراز کنند. کتاب حاضر، از مجموعه شوند و نمی ها گاهی عصبانی می بچه معرفی کتاب:

اسب در موقع عصبانیت به کودك پردازد. در بخش اول، رفتار من دو بخش اصلی و از زبان خود کودك به این موضوع می
ها به  شوند. آموزش ها نیز در بخش دوم کتاب آموزش داده می های استفادۀ شریكی از وسایل و خوراکی شود. مهارت آموخته می

 اند. های کوتاه و با تصویر همراه صورت جمله

 

: تهران. زاده هایده عبدالحسین کنم. یگیرم، کمک م پرسم، کمک می الزم باشد می: خیلی چیزها بلدم. آویرام، جن. 982
  9789643899332: شابک جیبی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری مهارتکلمات کلیدی: 
دانند چه  اند. در نتیجه نمی فهمیدهاست ن ها گفته شده آن کشند بگویند چیزی را که به  ها گاهی خجالت می بچه معرفی کتاب:

پردازد. در بخش  جلدی، در دو بخش اصلی و از زبان خود کودك به این موضوع می ای هفت باید بكنند. کتاب حاضر، از مجموعه
ی های گرفتن مهارت کردن و کمك اند. کمك گیرند چگونه به دیگران بگویند حرفشان را نشنیده یا نفهمیده اول، کودکان یاد می

 اند. های کوتاه و با تصویر همراه ها به صورت جمله شوند. آموزش الزم دارند که در بخش دوم فراگرفته می

 

شرکت انتشارات : تهران. زاده هایده عبدالحسین روم بخوابم. روم مدرسه، می می: خیلی چیزها بلدم. آویرام، جن. 983
  9789643899462: شابک جیبی. ص.24 .1397. فنی ایران
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری  رفتار در مدرسه، مهارتکلمات کلیدی: 

ای  شوند. کتاب حاضر، از مجموعه سختی برای رفتن به مهد کودك آماده می ها به  ها معموالً صبح بچه معرفی کتاب:
پردازد. در بخش اول، این کار مرحله به مرحله و با زبان  میجلدی، در دو بخش اصلی و از زبان خود کودك به این موضوع  هفت

شدن برای خوابیدن آداب و مراحلی دارد که در بخش دوم کتاب با زبان ساده به  شود. آماده می ساده به کودکان آموزش داده
 اند. های کوتاه و با تصویر همراه ها به صورت جمله شود. آموزش کودکان آموزش داده می

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی دایناسورها.. راسنی، لورن/ براون، مارك/ کرنسكی، استیونک. 984
  9789643896720: شابک خشتی. ص.120

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، داستان های رفتاری، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
ای شامل چهار  های زندگی یكی از نیازهای اساسی کودکان است. در این کتاب که خود مجموعه آموزش مهارت کتاب:معرفی 

شود. دربارۀ مرگ و جدایی  ی صحیح، رعایت بهداشت و ایمنی آشنا می یابی، تغذیه های دوست موضوع است، کودك با مهارت
 اند تا توجه کودك را جلب کنند. لب همراه شدهاست. تصویرهای زیادی نیز با مطا نیز ماجراهایی آمده
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 ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. افسانه وثوق روحانی دختری با موهای وزوزی.. دسموندی، ماریا. 985

  9789643898113: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری های اجتماعی، مهارت ارتداستان، مهکلمات کلیدی: 

های  کند بهتر از عهدۀ مشكالت زندگی برآید. مجموعه کتاب به کودك کمك می« های زندگی مهارت»یادگیری  معرفی کتاب:
های زندگی و چگونگی رفع نیازهای زندگی اجتماعی را به کودکان بیاموزند.  کوشند مهارت گانۀ زندگی می های ده مهارت»

آموزد وقتی چیزی او را ناراحت  پردازد و به مخاطب می می« ورزی جرئت»ضر در قالب داستانی کودکانه به مهارت کتاب حا
 ای بیان کند. همچنین، وقتی کسی مشكلی دارد، بتواند خود را جای او بگذارد و به او کمك کند. کند، آن را به شیوه می

 

 جیبی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده ه عبدالحسینهاید در رستوران، در سینما.. آویرام، جن. 986

  9789643899431: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، رفتار جمعی مهارتکلمات کلیدی: 

ای  . کتاب حاضر، از مجموعهها بلد باشند و رعایت کنند رفتن به رستوران آدابی دارد که خوب است بچه معرفی کتاب:
های  پردازد. در بخش اول، کودکان با ترسیم موقعیت جلدی، در دو بخش اصلی و از زبان خود کودك به این موضوع می هفت

آموزند چه رفتاری در رستوران مؤدبانه است. فیلم دیدن در سینما هم آداب خاص خود را دارد که در بخش دوم  گوناگون می
 اند. های کوتاه و با تصویر همراه ها به صورت جمله شود. آموزش می آموزش داده

 

 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی بالم. من به خودم می: درباره احساسات. توماس، ایزابل. 987
  9786004770484: شابک خشتی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  جم، ششماول، دوم، سوم، چهارم، پنپایه تحصیلی: 

  های رفتاری احساسات، مهارتکلمات کلیدی: 
ها هست و چگونه باید  دانند کدام احساسات مثبت و منفی در آن افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند، می معرفی کتاب:

« غرور»کند. کتاب پیش رو به موضوع  ها را مدیریت کنند. مجموعۀ چندجلدی حاضر کودك را با احساسات خود آشنا می آن
ها  دهد غرور چیست، چطور باید با آن کنار آمد و چه باید کرد تا دیگران احساس غرور کنند. این پاسخ پردازد و توضیح می می

 اند. های کودکانه ارائه شده ها و احساس در قالب جمله

 

 ص.24 .1397. ی ایرانشرکت انتشارات فن: تهران. هایده کروبی من حسودم.: درباره احساسات. توماس، ایزابل. 988

  9786004770453: شابک خشتی.
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری احساسات، حسادت، مهارتکلمات کلیدی: 

ها هست و چگونه باید  دانند کدام احساسات مثبت و منفی در آن افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند، می معرفی کتاب:
کند. کتاب پیش رو به موضوع  مدیریت کنند. مجموعۀ چندجلدی حاضر کودك را با احساسات خود آشنا می ها را آن
دهد حسادت چیست، چطور باید با آن کنار آمد و برای خالصی از آن چه باید کرد. این  پردازد و توضیح می می« حسادت»

 اند. های کودکانه ارائه شده ها و احساس ها در قالب جمله پاسخ
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 ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی ام. من خجالتی: درباره احساسات. توماس، ایزابل. 989

  9789643899882: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  احساساتکلمات کلیدی: 

ساسات خود را بشناسند و چگونگی مدیریت احساسات قدرتمندی مثل کودکان قابلیت این را دارند که اح معرفی کتاب:
کند احساس  ای چندجلدی دربارۀ احساسات، به مخاطب کمك می خشم، نگرانی یا غم را بیاموزند. کتاب حاضر از مجموعه

ز مواردی هستند کار باید کرد تا خجالت نكشیم، ا شوند و چه خجالت را بشناسد. اینكه چه چیزهایی باعث خجالت کشیدن می
ها سطح هوش هیجانی کودك را افزایش  دهد. این آگاهی ها را به کودك آموزش می هایی واقعی، آن که این کتاب، با ارائۀ نمونه

 دهند. می

 

 ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی ام. من عصبانی: درباره احساسات. توماس، ایزابل. 990

  9786004770477: کشاب خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  کنترل خشم، احساساتکلمات کلیدی: 

کودکان قابلیت این را دارند که احساسات خود را بشناسند و چگونگی مدیریت احساسات قدرتمندی مثل  معرفی کتاب:
کند احساس  جلدی دربارۀ احساسات، به مخاطب کمك میای چند خشم، نگرانی یا غم را بیاموزند. کتاب حاضر از مجموعه

توان از دست عصبانیت  های مناسب بیرون ریختن عصبانیت را متوجه شود و بفهمد چطور می عصبانیت را بشناسد، روش
 دهد. ها سطح هوش هیجانی کودك را افزایش می خالص شد. این آگاهی

 

 ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی نم.من مهربا: درباره احساسات. توماس، ایزابل. 991

  9786004770446: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  احساسات، مهربانیکلمات کلیدی: 

تمندی مثل کودکان قابلیت این را دارند که احساسات خود را بشناسند و چگونگی مدیریت احساسات قدر معرفی کتاب:
کند مهربانی را  ای چندجلدی دربارۀ احساسات، به مخاطب کمك می خشم، نگرانی یا غم را بیاموزند. کتاب حاضر از مجموعه

های کودکان دیگر را بخواند و سطح هوش هیجانی  دیدن تجربه کردن و مهربانی حالی، مهربانی بیاموزد، دربارۀ احساس خوش
 دهد.کودك را در این زمینه افزایش 

 

. تیمورزاده: تهران. آبادی فاطمه به اولین نگاه به ایمنی.: توانم مراقب باشم می: ها دوست خوب بچه. توماس، پت. 992
  9786002387240: شابک خشتی کوچك. ص.24 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  آموزش ایمنیکلمات کلیدی: 
و موارد آن از نكاتی است که خوب است کودکان بیاموزند. این کتاب با زبانی دوستانه و کودکانه رعایت ایمنی  معرفی کتاب:

آموزد در هر موقعیتی چگونه رفتار کند تا خود را از خطر  کند. کودك می مخاطب را از خطرهای موجود در جامعه آگاه می
شیدن لباس مخصوص ورزشی در هنگام ورزش، و حفظ کردن به چپ و راست در هنگام عبور از خیابان و پو حفظ کند. نگاه

 های کتاب هستند. های ضروری، از جمله آموزش تلفن
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 رحلی. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آبادی سارا وطن دیدار با احساسات.. روبنشتاین، لورن. 993

  9789643898700: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمچهارم، پایه تحصیلی: 
  احساسات، هیجان، کنترلکلمات کلیدی: 

بهتر است به جای سرکوب کردن احساس کودك، او را دعوت کنیم احساسش را بررسی و حتی با آن گفت وگو  معرفی کتاب:
است  ها دوستی کند. نویسنده کوشیده کند تمام احساساتش را با آرامش بپذیرد و با آن کند. این کتاب مخاطب را تشویق می

گونه با احساس، به خود راه  را با مخاطب تمرین کند و این کار را از طریق دعوت او به رفتار مهمان« حضورداشتن در لحظه»
 دهد. دادن آن، آشناشدن با آن و یافتن علت حضور آن در آن لحظه انجام می

 

 ص.24 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. نیعلی باباجا: سمیه عواطف رستمی، بازنویس اول ایمنی.: ر مثل رفتار. -. 994

  9786003581258: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  شیوۀ زندگی، آموزش ایمنیکلمات کلیدی: 

ای چندجلدی، به موضوع  نحوۀ برخورد ما با دیگران نشانۀ شخصیت درونی ماست. کتاب حاضر، از مجموعه معرفی کتاب:
دهد. رعایت   های خوب را که به منظور داشتن ایمنی باید رعایت کرد، آموزش می ای از عادت پردازد. این جلد، مجموعه یرفتار م

شدن از اتوبوس، نرفتن روی نیمكت کالس، عبور از روی خط عابر پیاده و توجه به رنگ چراغ راهنمایی در عبور  نوبت در پیاده
کوشد کار درست را به  این کتاب با تصویرهای بسیار همراه است و می  هستند. داستانهای کتاب  از خیابان، از جمله آموزش

 کودك بیاموزد.

 

جامعۀ القرآن : قم. علی باباجانی: سمیه عواطف رستمی، بازنویس های سالم، سالم بمانیم. با عادت: ر مثل رفتار. -. 995
  9786003581289: شابک خشتی. ص.24 .1397. الكریم

  آموز دانش مخاطب:
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های مثبت و منفی شیوۀ زندگی، عادتکلمات کلیدی: 
ای چندجلدی، به موضوع  نحوۀ برخورد ما با دیگران نشانۀ شخصیت درونی ماست. کتاب حاضر، از مجموعه معرفی کتاب:

این کتاب با   آموزد. داستان ها می ابل به بچههای خوب را در قالب روابط متق ای از عادت پردازد. این جلد مجموعه رفتار می
 کوشد کار درست را به کودك بیاموزد. تصویرهای بسیار همراه است و می

 

جامعۀ القرآن : قم. علی باباجانی: سمیه عواطف رستمی، بازنویس ترها مهربان باشیم. با کوچک: ر مثل رفتار. -. 996
  9786003581272: شابک خشتی. ص.24 .1397. الكریم

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری مهربانی، مهارتکلمات کلیدی: 
ای چندجلدی، به موضوع  نحوۀ برخورد ما با دیگران نشانۀ شخصیت درونی ماست. کتاب حاضر، از مجموعه معرفی کتاب:

این کتاب با   دهد. داستان ه الزم است کودکان بیاموزند، تذکر میکردن با دیگران را ک پردازد. این جلد مفهوم مهربانی رفتار می
 آمیز را به کودك بیاموزد. کوشد رفتار صحیح و محبت تصویرهای بسیار همراه است و می
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 ص.24 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. علی باباجانی: سمیه عواطف رستمی، بازنویس زورگو نباش.: ر مثل رفتار. -. 997

  9786003581296: شابک .خشتی
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری شیوۀ زندگی، مهارتکلمات کلیدی: 

ای چندجلدی، به موضوع  نحوۀ برخورد ما با دیگران نشانۀ شخصیت درونی ماست. کتاب حاضر، از مجموعه معرفی کتاب:
دهد.  آموزد و عواقب ناخوشایند آن را نشان می ها می را در قالب داستان به بچهپردازد. این جلد مفهوم زورگویی  رفتار می

 کوشد کار درست را به کودك بیاموزد. این کتاب با تصویرهای بسیار همراه است و می  داستان

 

 ص.120 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. آداب زندگی برای نوجوانان: راه زندگی. امینی پویا، حسین. 998

  9789640814413: شابک رقعی.
  آموز دانشمخاطب: 

  ششمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، شیوۀ زندگی مهارتکلمات کلیدی: 

است. در این کتاب، برخی از  های دینی اصول و آداب صحیح انجام هر کار در ابعاد گوناگون بیان شده در آموزه معرفی کتاب:
آداب فردی، آداب اجتماعی و »اند. مطالب در سه بخش کلی شده ها مطرح به این آموزه ترین آداب زندگی با نگاهی مهم

کردن، حضور در مراسم و اماکن  زدن، تفریح رفتن، خوابیدن، غذاخوردن، مسواك اند. راه شده بندی ارتباطات و فناوری دسته
 هستند.کردن از جمله مطالب کتاب  مذهبی و عمومی، سوار تاکسی شدن، عیادت و تلفن

 

 رحلی. ص.16 .1397. پیك ادبیات: تهران. بیا به هم کمک کنیم: آمیزی رفتارهای خوب رنگ. سلحشور، ماندانا. 999

  9786008457046: شابک
  آموز دانش مخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  آمیزی، رفتار اجتماعی رنگکلمات کلیدی: 

آمیزی کنند. در هر صفحه یك  ها را رنگ توانند آن ست که کودکان میاین کتاب دارای تصاویر سیاه و سفید ا معرفی کتاب:
 کند. جمله آمده است و رفتار یا اخالقی خوب را به کودك یادآوری می

 

: شابک رحلی. ص.16 .1397. پیك ادبیات: تهران. دوست خوبی باش: آمیزی رفتارهای خوب رنگ. سلحشور، ماندانا. 1000
9786008457053  

  آموز انشد مخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

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

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

 

 رحلی. ص.16 .1397. پیك ادبیات: تهران. مواظب خودت باش: آمیزی رفتارهای خوب رنگ. سلحشور، ماندانا. 1001

  9786008457039: شابک
  آموز دانش مخاطب: 

  اولپایه تحصیلی: 
  های رفتاری آمیزی، رفتار فردی، مهارت رنگکلمات کلیدی: 

توانند تصاویر را رنگ کنند و در کنار آن یك رفتار و اخالق خوب را هم بیاموزند.  کودکان میدر این کتاب  معرفی کتاب:
 کند. ای در پایین هر صفحه آمده است که این رفتارها را به کودکان یادآوری می جمله
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 .1396. مهرسا: تهران. احمد تصویری کودکان و همزیستی با دیگران.: زمین بازی شبیه جنگل است. آینز، شونا. 1002
  9786009859498: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی، روابط اجتماعی مهارتکلمات کلیدی: 
کند. در این  های ارزشمندی برای شادی، یادگیری، بازی و آشنایی با دیگران فراهم می کنار هم بودن فرصت معرفی کتاب:

ها ذکر کرده است. به این ترتیب  هایی بین آن بازی را باجنگل مقایسه کرده و شباهت نویسنده در موارد بسیاری زمینکتاب، 
 کوشیده است به مخاطب بیاموزد چگونه خودش باشد و بتواند با دیگران کنار بیاید.

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396 .شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. لبخند سفر مرد بی. یاری، مسعود ملك. 1003
9789643899356  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششم، هشتمپایه تحصیلی: 

  داستان، محیط زیستکلمات کلیدی: 
های آن است. در این داستان،  های حفظ محیط زیست، توجه به آن،مراقبت و لذت بردن از زیبایی یكی از راه معرفی کتاب:

  شود همه است، حاضر می کند، برای دیدن دوبارۀ دخترش که از پیشش رفته ییك شكارچی که حیوانات جنگل را شكار م
های جنگل  شود توجهی به حیوانات و زیبایی چیزش را، حتی دل، لبخند و عمرش را هم بدهد. در خالل داستان، او متوجه می

 است. نداشته

 

  9786007744918: شابک خشتی. ص.53 .1397. آموزش و ترویج کشاورزی: تهران. سالمت و زندگی. بساطی، امیر. 1004
  آموز دانشمخاطب: 

  ششم، هشتمپایه تحصیلی: 
  بهداشت، سالمت، درمانکلمات کلیدی: 

کند؛ از تمیز نگهداشتن و مراقبت از بدن و حفظ سالمت جسم  کتاب حاضر اصول بهداشت فردی را بررسی می معرفی کتاب:
آموزش سالمت، اهمیت : اند از اند و عبارت و خواب. موضوعات به چهار فصل تقسیم شده و روان تا استفاده از هوای سالم، ورزش

از چشم و بینایی، گوش و شنوایی، پوست و مو   واکسن، گروه خونی، هرم مواد غذایی، نحوۀ صحیح مسواك زدن؛ خودمراقبتی
 ها هو دهان و دندان؛ راهكارهای رسیدن به وزن مناسب، قندخون و دیابت؛ خواص میو

 

 .1397. صفار: تهران. پرویز احمدی انتفاعی. های عمومی و غیر سنجش عملکرد در سازمان. .اچ  پویستر، تئودور. 1005
  9789643885571: شابک وزیری. ص.372

  مدیرمخاطب: 
  سازمان، مدیریتکلمات کلیدی: 

گیری عملكرد را فرآیند تعریف، پایش و  . اندازهها دغدغه اساسی مدیران است امروزه سنجش عملكرد در سازمان معرفی کتاب:
دانند. کتاب حاضر در چهار بخش تنظیم شده است. در فصل ابتدایی به سیر تطور  های عینی عملكرد می استفاده از شاخص

شود. در ادامه پیرامون تعیین اهداف  های سنجش عملكرد اشاره می سنجش عملكرد، اهداف سنجش و مراحل ایجاد سیستم
های عملكرد بحث شده است. در فصل انتهایی فرایند کلی طراحی و  های عملكرد و پردازش داده لیاتی برنامه، تعیین شاخصعم

 شود. های شناسایی مسائل سیستم تشریح می گیری و راه های اندازه سازی سیسستم پیاده
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 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هزاد هایده عبدالحسین سؤال و جواب، سالم و خداحافظی.. آویرام، جن. 1006
  9789643899363: شابک جیبی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری رفتار جمعی، مهارتکلمات کلیدی: 
ی، در دو بخش جلد ای هفت شنویم. کتاب حاضر، از مجموعه کنیم، همیشه جواب نمی ها سؤال می وقتی از بچه معرفی کتاب:

های دیگران در  گیرند خوب است به پرسش پردازد. در بخش اول، کودکان یاد می اصلی و از زبان خود کودك به این موضوع می
های  دانند چه وقت سالم و خداحافظی کنند. در بخش دوم با انواع موقعیت ها گاهی نمی های مناسب پاسخ بدهند. بچه موقعیت

 اند. های کوتاه و با تصویر همراه ها به صورت جمله ی شوند. آموزشسالم و خداحافظی آشنا م

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. فاطمه جعفرآبادی در باره دکتررفتن.: ترسند! شیرها از آمپول نمی. بنت، هوارد جی. 1007
  9789643898274: شابک وزیری. ص.32 .1396. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششم چهارم،پایه تحصیلی: 

  های رفتاری، ترس رفتار فردی، مهارتکلمات کلیدی: 
ترسند. خوب است والدین دالیل این مشكل کودکان را بدانند تا بتوانند بهتر با  ها معموالً از دکتر رفتن می بچه معرفی کتاب:

دکتر با او خیلی خوب رفتار  ترسد. ها از دکتر می موضوع برخورد کنند. کتاب حاضر داستان کودکی است که مثل همۀ بچه
ترسد. نویسنده در انتهای کتاب نیز توضیحاتی به  کوشد قوی است و حتی از آمپول نمی کند، طوری که کودك متوجه می می

 دهد تا بتوانند کودك را در این زمینه کمك کنند. ترها می والدین و بزرگ

 

 ص.64 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سعید رهبری .عجب کارآگاهی!. وینر، میشل گارسیا/ کروك، پامال. 1008

  9786004770255: شابک بیاضی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی،آموزش والدین، هوش رفتار اجتماعی، مهارتکلمات کلیدی: 

گر از چشم و گوش و مغزشان به درستی استفاده کنند، به خوبی ها کارآگاهان اجتماعی هستند و ا همۀ انسان معرفی کتاب:
کننده  کنند و منظورشان از گفتار و کردارشان چیست. کودکان با مطالعۀ این کتاب سرگرم شوند دیگران چكار می متوجه می

ن در زندگی روزمره، های کارآگاهی خود را تقویت کنند. مفاهیم هوش اجتماعی و کاربردهای سادۀ آ آموزند چگونه مهارت می
 اند. ها، آموزش مفاهیم کلیدی تفكر اجتماعی را در این کتاب هدف گرفته های آن رفتارهای دور از انتظار و نمونه

 

: شابک خشتی. ص.36 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. مریم رضازاده زوروس. عصبانیو. موزس، برایان. 1009
9789643898922  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان، کنترل خشم، احساسات، مهارتکلمات کلیدی: 
ترها با کودکانشان دربارۀ این رفتار حرف  گاهی رفتار کودکان باعث خشم دیگران می شود. الزم است بزرگ معرفی کتاب:

دربارۀ هیجانات « احساسات دایناسوری»های  کنند. مجموعه کتاب می بزنند و مواردی را مثال بزنند که دیگران را عصبانی
زند. نویسنده در دو  شود و داد می هاست. در این جلد، بچه دایناسور از خیلی چیزها عصبی می کودکان و نحوۀ برخورد با آن

 است. صفحۀ آخر کتاب توضیحاتی نیز برای والدین آورده
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: تهران. آبادی سارا وطن پذیری، راستگویی(. )مسئولیت: کند فرانکلین فراموش می. دابورژوا، پولت/ کالرك، برن. 1010
  9789643898472: شابک وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
های زندگی را به مخاطب بیاموزند. داستان کودکانۀ حاضر با بیان ماجرایی واقعی،  توانند مهارت ها می نداستا معرفی کتاب:

دهد، اما متأسفانه،  است، قولی می است مفهوم فراموشكاری را بررسی کند. فرانكلین برای اینكه نشان دهد بزرگ شده کوشیده
 دهد. ونگی این فراموشی و عواقب آن را نشان میکند. قصۀ حاضر چگ در اثر فراموشی، به قولش عمل نمی

 

 ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آبادی سارا وطن بخشد. فرانکلین می. بورژوا، پولت/ کالرك، برندا. 1011

  9789643898489: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری دك، مهارتداستان کوکلمات کلیدی: 

های زندگی را به مخاطب بیاموزند. داستان کودکانه حاضر با بیان ماجرایی واقعی،  توانند مهارت ها می داستان معرفی کتاب:
کنیم تقاضای بخشش کنیم، کار سختی است،  است مفهوم بخشش را از دو جانب بررسی کند. اینكه وقتی اشتباهی می کوشیده

تری است. در قصۀ حاضر این کشمكش  اند ببخشیم، کار سخت یم دیگران را به خاطر اشتباهی که در حق ما کردهاما اینكه بتوان
 است. به نمایش در آمده

 

: شابک خشتی. ص.12 .1397. قدیانی: تهران. نیا تریفه قسیمی، شكوه قاسم شری شیرینه.: ها فسقلی. گراس، تونی. 1012
9786000804954  

  موزآ دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان کودك، رفتار فردی، مهارتکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر به  های جدید و تفكرات متفاوت آشنا می کودکان در ضمن قصه و داستان با شخصیت معرفی کتاب:

اخالق است که مدت کوتاهی بدرفتاری را تمرین  پردازد. قهرمان این داستان کودکی مؤدب و خوش موضوع رفتار خوب و بد می
 رفتاری بهتر است. اخالقی و خوش شود خوش کند. در نهایت هم متوجه می می

 

 خشتی. ص.12 .1397. قدیانی: تهران. نیا تریفه قسیمی، شكوه قاسم باف. فی خیال فی: ها فسقلی. گراس، تونی. 1013

  9786000804947: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومایه تحصیلی: پ
  پردازی، داستان کودك خیالکلمات کلیدی: 

شوند. کتاب حاضر به  های جدید و تفكرات متفاوت آشنا می کودکان در ضمن قصه و داستان با شخصیت معرفی کتاب:
کند و گاهی  غریبی میها و رفتار عجیب و  بافی است که بازی پردازد. قهرمان این داستان کودك خیال بافی می موضوع خیال

 سازد. دیگر کودکان را نیز با خود همراه می

 

: شابک خشتی. ص.12 .1397. قدیانی: تهران. نیا تریفه قسیمی، شكوه قاسم کوتی کارآگاه.: ها فسقلی. گراس، تونی. 1014
9786000804985  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری ك، مهارتداستان کودکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر به  های جدید و تفكرات متفاوت آشنا می کودکان در ضمن قصه و داستان با شخصیت معرفی کتاب:

پردازد. قهرمان این داستان کودکی کسل و ناراضی است که هیچ تفریحی او را راضی  کردن می دیدن و دقت موضوع خوب
 کند. ز این ویژگی خود به خوبی استفاده و مثل یك کارآگاه رفتار میبین است که ا کند.دقیق و نكته نمی
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: شابک خشتی. ص.12 .1397. قدیانی: تهران. نیا تریفه قسیمی، شكوه قاسم نقو. نلی نق: ها فسقلی. گراس، تونی. 1015
9786000804930  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  خلقیداستان کودك، بدکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر به  های جدید و تفكرات متفاوت آشنا می کودکان در ضمن قصه و داستان با شخصیت معرفی کتاب:

 کند. پردازد. قهرمان این داستان کودکی کسل و ناراضی است که هیچ تفریحی او را راضی نمی زدن و نارضایتی می موضوع نق

 

: شابک خشتی. ص.12 .1397. قدیانی: تهران. نیا تریفه قسیمی، شكوه قاسم .هلی هیوال: ها فسقلی. گراس، تونی. 1016
9786000804916  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  نفس، داستان کودك های رفتاری، اعتمادبه مهارتکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر به  اوت آشنا میهای جدید و تفكرات متف کودکان در ضمن قصه و داستان با شخصیت معرفی کتاب:

پردازد. قهرمان این داستان کودکی متفاوت است که هم قیافه و هم رفتارش عجیب و  های فردی می موضوع پذیرفتن تفاوت
نفس خود را از دست ندهد و از تفاوت خودش با دیگران ناراحت  غریب است. پدر و مادرش برای اینكه کودکشان اعتماد به

 آمیز است. کنند. نتیجه موفقیت ر خوب مینباشد، یك فك

 

: تهران. مهناز رهنمایان خشونت و عدم خشونت.: فلسفه برای کودکان و نوجوانان. البه، بریژیت/ پوش، میشل. 1017
  9786005556681: شابک رقعی. ص.56 .1397. مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین

  آموز/ معلم/ مشاور دانشمخاطب: 
  ششم پایه تحصیلی:

  های رفتاری شناسی، مهارت کنترل خشم، فلسفه، روانکلمات کلیدی: 
های عادی  است با زبان ساده و با مثال خشونت از جمله مشكالت رفتاری هر جامعه است. کتاب حاضر کوشیده معرفی کتاب:

تفكر مخاطب را از بعد فلسفی به  و واقعی از زندگی روزمره، مخاطب را به تأمل دربارۀ خشونت و عواقب آن وادارد. در واقع،
ها بهتر تصمیم  ها یا مواجهه با آن انگیزد تا بتواند موارد منجر به خشونت را تشخیص دهد و برای جلوگیری از آن موضوع برمی

 بگیرد.

 

. لمفرای ع: تهران. قانون، لطفا گوسفند باش جنگل بی: قصه های دیروز پندهای امروز. برادران، داریوش هفت. 1018
  9786007280874: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان های آموزشی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
« های امروزهای دیروز، پند قصه»های  کنندگی، پندآموز نیز هستند. مجموعه کتاب ها، در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:

پرورش مهارت « لطفاً گوسفند باش»است. داستان  است. در کتاب حاضر دو داستان آمده هایی آموزنده را دربرگرفته داستان
آموزد. هر دو  را به کودك می« پذیرش قوانین»مهارت « قانون جنگل بی»را مد نظر دارد و داستان دوم، یعنی « کردن اعتماد»

 کنند. های پرلز، به بهبود سواد خواندن مخاطب کمك می اند و همگام با آزمون گرفته شده« نوی مث»های  داستان از داستان
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: تهران. یه خونه نقلی بایه عالمه مهمون: های دیروز پندهای امروز قصه. برادران، داریوش طاقدیس، سوسن/ هفت. 1019
  9786007280454: شابک خشتی. ص.24 .1397. فرای علم

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
های عامیانه و آشنای ادبیات کهن را با تأکید بر  ای چند جلدی تعلق دارد که قصه کتاب حاضر به مجموعه معرفی کتاب:

کمك به   پیرزن معروف است، مهارت ن خالهکند. در این کتاب که داستان هما ها به مخاطب عرضه می های آموزشی آن جنبه
هایی مرتبط با موضوع قصه از کودك  شود. در انتهای داستان، سؤال پناهان به کودك آموخته می دیگران پناه دادن به بی

 متن بیشتر شود.  پرسیده شده است تا توجه کودك نسبت به پیام

 

  9786229903032: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. دبینب: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1020
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، احساسات داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 

هایی  کند کسی او را دوست ندارد و خودش هم خودش را دوست ندارد. خواندن داستان آدم بدبین احساس می معرفی کتاب:
توان بدبین نبود. داستان  کند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می به کودکان کمك می« بدبینی»دربارۀ 

کند بداند چگونه  دهد و در نهایت به مخاطب کمك می هایی واقعی و کودکانه از بدبینی را نشان می کودکانۀ این کتاب نمونه
 ات خوب برایش بیفتد.تواند بدبین نباشد تا اتفاق می

 

  9786229903049: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. ترسو: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1021
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری ترس، داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 

به کودکان « ترسیدن»هایی دربارۀ  کنند. خواندن داستان همه گاهی آن را تجربه میاحساسی است که « ترس» معرفی کتاب:
هایی  توان ترسو نبود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه کند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می کمك می

 تواند ترسو نباشد. د بداند چگونه میکن دهد و در نهایت به مخاطب کمك می واقعی و کودکانه از ترسیدن را نشان می

 

: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. حسود: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1022
9786229929315  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری احساسات، حسادت، مهارتکلمات کلیدی: 
ها  کند چیزی کم دارد. حسادت حس بدی است که گاهی به سراغ انسان شود احساس می ی حسود میآدم وقت معرفی کتاب:

کند این حس را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه  هایی دربارۀ افراد حسود به کودکان کمك می آید. خواندن داستان می
دهد و در نهایت به مخاطب  دکانه از حسادت نشان میهایی واقعی و کو 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

 

: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. خجالتی: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1023
9786229929322  

  آموز نشدا مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 
به « خجالت»هایی دربارۀ  کند تا کسی او را نبیند. خواندن داستان آدم خجالتی خودش را از جمع پنهان می معرفی کتاب:

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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: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. بین خوش: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1024
9786229903001  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، احساسات، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 
بیند و خودش را هم دوست دارد. خواندن  های دیگران را می بیند. او خوبی بین همه را خوب می آدم خوش معرفی کتاب:

توان  کند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می کمك می به کودکان« بینی خوش»هایی دربارۀ  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 کند بداند در چه مواردی می کمك می

 

: شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم. حال خوش: سر به  پسر و گل های گل هقص. باباجانی، علی. 1025
9786009844340  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك احساسات، مهارتکلمات کلیدی: 
به کودکان کمك « حالی خوش»ی دربارۀ های زند. خواندن داستان های خوب می خندد و حرف حال می آدم خوش معرفی کتاب:

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  کند بداند مصداق دهد و در نهایت به مخاطب کمك می حالی را نشان می واقعی و کودکانه از خوش

 اردی هستند.حال چه مو خوش

 

: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. عجول: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1026
9786009844395  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك، صبر مهارتکلمات کلیدی: 
کند و صبور است، آرامش دارد و مهربان  فكر انجام دادن. کسی که عجله نمیکردن یعنی کاری را بدون  عجله معرفی کتاب:

کند این رفتار را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه  به کودکان کمك می« کردن عجله»هایی دربارۀ  است. خواندن داستان
دهد و در نهایت به  کردن را نشان می هایی واقعی و کودکانه از عجله 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

 

: شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم. عصبانی: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1027
9786009844388  

  آموز دانش مخاطب: 
  ل، دوم، سوماوپایه تحصیلی: 

  های رفتاری کنترل خشم، داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
کند. دیگران هم دوست ندارند به او نزدیك شوند.  کشد و داد و فریاد می شود، جیغ می وقتی کسی عصبانی می معرفی کتاب:

د و تشخیص دهند چگونه کند این حس را بیشتر بشناسن به کودکان کمك می« عصبانیت»هایی دربارۀ  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
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: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. غمگین: سر به  و گل پسر های گل قصه. باباجانی، علی. 1028
9786229929339  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری غم در کودکان، داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
به کودکان کمك « غمگینی»هایی دربارۀ  خواهد با کسی حرف بزند. خواندن داستان آدم غمگین دلش نمی معرفی کتاب:

هایی واقعی  توان غمگین نبود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه کند این حس را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می می
شود، چه کارهایی  کند بداند که وقتی غمگین می دهد و در نهایت به مخاطب کمك می و کودکانه از غم را در کودکان نشان می

 هد تا حالش بهتر شود.باید انجام د

 

  9786009844364: شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم. کمک: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1029
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، داستان کودك مهارتکلمات کلیدی: 

هایی  شوی. خواندن داستان ای و هم شاد می کنی بزرگ شده م احساس میکنی، ه وقتی به کسی کمك می معرفی کتاب:
کردن را بیشتر درك کنند و تشخیص دهند چگونه  کند احساس حاصل از کمك ، به کودکان کمك می«کمك کردن»دربارۀ 

 دهد. نشان می هایی واقعی و کودکانه از این رفتار را توان به دیگران کمك کرد. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه می

 

  9786009844371: شابک خشتی. ص.12 .1396. آسمانه: قم. نگران: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1030
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، داستان کودك احساسات، مهارتکلمات کلیدی: 

به کودکان « نگرانی»هایی دربارۀ  ای. خواندن داستان کنی چیزی را گم کرده ساس میشوی، اح وقتی نگران می معرفی کتاب:
هایی  توان نگران نبود. داستان کودکانۀ این کتاب نمونه کند این مهارت را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می کمك می

کند بداند در هنگام نگرانی، چه کارهایی باید انجام  دهد و در نهایت به مخاطب کمك می واقعی و کودکانه از نگرانی را نشان می
 دهد.

 

  9786229903094: شابک خشتی. ص.12 .1397. آسمانه: قم. نه: سر به  پسر و گل های گل قصه. باباجانی، علی. 1031
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  کودك گیری، داستان های رفتاری، تصمیم مهارتکلمات کلیدی: 

کار ببندیم. خواندن  هایی است که ما باید یاد بگیریم در مواقع مناسب آن را به یكی از مهارت« نه گفتن» معرفی کتاب:
« نه»توان  کند این مهارت را بیشتر بشناسند و تشخیص دهند چگونه می به کودکان کمك می« گفتن  نه»هایی دربارۀ  داستان

دهد و در نهایت به مخاطب کمك  هایی واقعی و کودکانه از این مهارت را نشان می مونهگفت. داستان کودکانۀ این کتاب ن
 کند بداند که وقتی الزم است بگوید نه، چه کارهایی باید انجام دهد تا حالش بهتر شود. می

 

: شابک خشتی. ص.34 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. های مانی و مانا قصه. خلیلی، سپیده. 1032
9789640814970  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
ای چندجلدی با موضوع آموزش  آموزند. کتاب حاضر از مجموعه  ها می و رسم زندگی را به بچه  ها راه قصه معرفی کتاب:

کوشد نكاتی را دربارۀ چگونگی حفاظت از بدن به مخاطب بیاموزد.  کوتاه میحفاظت از خود برای کودکان، با چند قصه 
ها از جمله  نشدن با غریبه شدن از این کار، پوشاندن لباس زیر از دید دیگران و همراه نزدن به بدن دیگری و چگونگی مانع دست

 شوند. ها مطرح می نكاتی هستند که در این قصه
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مؤسسه فرهنگی منادی : تهران. رو های پیش قله. نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش اداره کل قرآن عترت و. 1033
  9786003902398: شابک پالتویی. ص.60 .1397. تربیت

  معلممخاطب: 
  های مذهبی اعتقادات مذهبی، جنبهکلمات کلیدی: 

های دیگر نیز مسئول است و این پایۀ امر  كرد انسانانسان عالوه بر مسئولیت در برابر اعمال خود، در برابر عمل معرفی کتاب:
المثل، به سه موضوع امر به معروف، یعنی صداقت و  هایی مثل داستان، شعر و ضرب به معروف است. در کتاب حاضر، در قالب

 است. این کتاب ویژۀ مربیان است. راستگویی، کار و تالش، و نیكی به والدین پرداخته شده

 

 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. فرزاد ابرقویی کاش من یک گاو بودم!.. نر، مارسال/ نایمارك، جیلباکوروای. 1034
  9789643898359: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك های اجتماعی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
های زندگی را  ای چندجلدی که مهارت های اجتماعی به آموزش نیاز دارد. کتاب حاضر از مجموعه ب مهارتکس معرفی کتاب:

تر باشند. موضوع این  های روانی و اجتماعی آماده کند در رویارویی با مشكالت، و نابهنجاری آموزد، به کودکان کمك می می
کند. از آنجا که  خوردن و دوری از دیگران بروز می صورت غصه نفس است که نبود آن در بعضی کودکان به کتاب اعتمادبه

بودن برای خود، به  کنند، این داستان در ایجاد حس درونی ارزش قائل ذات پنداری می کودکان با شخصیت اصلی داستان هم
 کند. ها کمك می آن

 

  9786008617259: شابک خشتی. ص.48 .1397. زعفران: تهران. نژاد پروین جلوه کتاب احساسات.. مكاردی، امندا. 1035
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری احساسات، مهارتکلمات کلیدی: 

حالی، خجالت،  ها هست. در این کتاب، مخاطب با احساساتی مثل خوش احساسات در وجود همۀ انسان معرفی کتاب:
هایی که احساسی به کودك دست  ها یا مصداق آموزد. بعضی از موقعیت ن میشا شود و درباره حسودی و غمگینی آشنا می

 ها گذر کرد. درستی از آن توان به اند تا مخاطب آگاه شود که این احساسات طبیعی هستند و می دهد نیز برای نمونه آمده می

 

 ص.12 .1397. جیسا: رودسر .آزاده عصری آمیزی شپش. کتاب آموزشی و رنگ. انجمن ملی پدیكلوزیس آمریكا. 1036

  9786007358443: شابک رحلی.
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آمیزی، بهداشت ها، رنگ بیماریکلمات کلیدی: 

در این  های کنترل و درمان آن هاست.چیستی شپش و راه آلودگی به شپش سر از جمله مشكالت شایع مدرسه معرفی کتاب:
آمیزی  های این کتاب در واقع به صورت تصویری و انجام فعالیت است. کودك در حین رنگ اند. آموزش کتاب آموزش داده شده

ها در سر  کند و نسبت به کنترل و وجود آن ها کسب می ، اطالعات مختصر و مفیدی دربارۀ آن هایی با موضوع شپش نقاشی
 شود. خود حساس می
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 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین پسر وول وولکی.: های جولیا کتاب. ولیاکوك، ج. 1037
  9786004770606: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان مهارتکلمات کلیدی: 
شان جلوگیری کرد. این  توان از دردسر سازی هایی دارند که با کمی مدیریت و توجه میگاهی کودکان رفتار معرفی کتاب:

شده هم برای دیگران دردسرساز  ای چندجلدی، داستان پسری است که آرام و قرار ندارد. همین مشكل باعث کتاب از مجموعه
ل داستان، مخاطب نیز عایت این نكات را کند بر مشكلش فائق آید. در طو باشد و هم خود اذیت شود. مادر به او کمك می

 آموزد. می

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین ساز. های دردسر جواب: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1038
  9786004770422: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان هارتمکلمات کلیدی: 
نفس و درك ارزش خود را در کودك افزایش  العمل مطلوب در برابر تعریف و تمجید صادقانه، اعتماد به عكس معرفی کتاب:

ها چگونه رفتار کند. داستان دربارۀ  شنیدن  آموزد در برابر تعریف ای چندجلدی، به کودك می دهد. این کتاب از مجموعه می
ها را نرنجاند. مخاطب در ضمن داستان با  داند در برابر تعریف و تمجید دوستانش چه جوابی بدهد تا آن نمیپسری است که 

و   ترها مطرح شده آموزد در چنان مواقعی چگونه رفتار کند. در انتهای کتاب نیز سخنی با بزرگ شود و می قهرمان همراه می
 اند. شده نكاتی آموخته

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. زاده هایده عبدالحسین داد. چنگالی که بوی بد می: های جولیا بکتا. کوك، جولیا. 1039
  9786004770613: شابک خشتی. ص.36 .1397. ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان بهداشت، مهارتکلمات کلیدی: 
ها دربارۀ آن ممكن است دشوار باشد. این کتاب از  وگو با بچه کردن موضوع بهداشت فردی و گفت حمطر معرفی کتاب:

پردازد. داستان دربارۀ یك چنگال است که عاشق کارش است.  می« های زندگی مهارت»ای چندجلدی، به آموزش  مجموعه
ترها مطرح  تهای کتاب نیز سخنی با بزرگآموزد چگونه بهداشت فردی را رعایت کند. در ان مخاطب در ضمن داستان می

 است. شده

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین. چه شغلی، چه کفشی؟: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1040
  9786004770347: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های شغلی، داستان کودك هارتمکلمات کلیدی: 
کردن داستانی  ای است که والدین در قبال فرزندان دارند. کتاب حاضر با مطرح  تربیت شغلی بخشی از وظیفه معرفی کتاب:

برد و  کوشد به زبان ساده و در قالبی کامالً غیر مستقیم، به کودك بیاموزد کشف کند از چه کاری لذت می کودکانه، می
 کند. های الزم برای داشتن شغل را به کودك پیشنهاد می کاره شود. در انتها نیز فهرستی از مهارت خواهد چه می
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 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین رفتارهای سرمیزی.: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1041
  9786004770620: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری آداب معاشرت، مهارتکلمات کلیدی: 
ای چندجلدی، به  های رفتاری از نكاتی هستند که کودکان باید بیاموزند. این کتاب از مجموعه آداب و مهارت معرفی کتاب:

کردن،  ردن و آدابی اجتماعی مثل مالحظهپردازد. نویسنده از زبان میز غذاخوری، آداب غذاخو می« رفتارهای سرمیزی»آموزش 
 اند. های کتاب به صورت بایدها و نبایدهای رفتاری آمده دهد. گفته داشتن را توضیح می مهربان بودن و توجه

 

 ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین ط مثل ....: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1042

  9786004770637: ابکش خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، فروپاشی خانواده مهارتکلمات کلیدی: 

طالق از اتفاقاتی است که برای کودکان سخت و ناخوشایند است. حتی گاهی کودك خود را مسئول طالق  معرفی کتاب:
قبوالند که علت طالق والدین، کودك نیست،  تانی کودکانه و با زبانی ساده، به مخاطب میپندارد. این کتاب در داس والدین می

 آموزد که چطور با موضوع کنار بیاید و خود را نبازد. بلكه نارضایتی پدر و مادر از همدیگر است. قهرمان این داستان می

 

شرکت انتشارات : تهران. زاده هایده عبدالحسین زنم.... زنم، غر می زنم، غر می غر می: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1043
  9786004770644: شابک خشتی. ص.36 .1397. فنی ایران
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های مثبت و منفی، داستان های رفتاری، عادت مهارتکلمات کلیدی: 

ای چندجلدی، به آموزش  شاید چندان ساده نباشد. این کتاب از مجموعه آموزش تغییر دید منفی به مثبت معرفی کتاب:
پردازد. داستان دربارۀ پسری است که زندگی برایش جز دردسر چیزی نیست. بعد از مدتی، متوجه  می« های زندگی مهارت»

ت فكر کند. در انتهای آموزد چگونه مثب کوشد آن را رفع کند. مخاطب در ضمن داستان می شود و می مشكل رفتاری خود می
 اند. شده و نكاتی آموخته  ترها مطرح شده کتاب نیز سخنی با بزرگ

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین قانون برای من نیست.: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1044
  9786004770354: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمحصیلی: پایه ت

  های رفتاری، داستان قوانین، مهارتکلمات کلیدی: 
است سخت و پردردسر باشد. الزم است به کودکان بیاموزیم  گاهی ترغیب کودکان به پیروی از قوانین ممكن معرفی کتاب:

آموزد هدف از قوانین چیست و هر جمعی و محلی  ای چندجلدی، به کودك می قوانین را رعایت کنند. این کتاب از مجموعه
ها دردسرساز خواهد  شود نبود آن قوانینی خودش را دارد. داستان دربارۀ پسری است که قوانین را قبول ندارد، اما متوجه می

 اند. شده و نكاتی آموخته  ترها مطرح شده بود. در انتهای کتاب نیز سخنی با بزرگ
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. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین تقی. های تق ملکه نایلون: های جولیا بکتا. کوك، جولیا. 1045
  9786004770361: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، آموزش ایمنیکلمات کلیدی: 
شود. این کتاب، در  ترین کارهای والدین محسوب می ر هر مكانی، یكی از مهمداشتن کودکان د امروزه ایمن نگه معرفی کتاب:

کشد و موارد معمول و در عین حال خطرساز زندگی عادی کودك را یادآور  داستانی کودکانه، این موضوع را به چالش می
ها  ان داستان، توضیحاتی نیز به خانوادهآموزد. در پای ها را به او می شود و چگونگی ایمن ماندن در برابر خطرهای ناشی از آن می

 است. داده شده

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین من که تقصیر ندارم!.: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1046
  9786004770378: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری پذیری، مهارت داستان کودك، مسئولیتلمات کلیدی: ک
پذیرش مسئولیت کارهای خود، رفتاری است که باید آن را آموخت. این کتاب، در داستانی کودکانه، این  معرفی کتاب:

شتباهی دهد و وقتی کار ا آموزد خودش مسئول کارهایی است که انجام می کشد و به کودك می موضوع را به چالش می
تواند از هر اشتباه چیزی یاد بگیرد. در پایان داستان توضیحاتی نیز  گیرد چطور می کند، نباید عذر و بهانه بیاورد. او یاد می می

 است. ها داده شده به خانواده

 

 .1397. ایرانشرکت انتشارات فنی : تهران. پور عرفانه جواد همه چیز درباره دماغ.: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1047
  9789643898373: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، سالمت، داستان مهارتکلمات کلیدی: 
ای چندجلدی، به  های رفتاری از نكاتی هستند که کودکان باید بیاموزند. این کتاب از مجموعه آداب و مهارت معرفی کتاب:

دهد و نحوۀ رفتار با آن را  پردازد. نویسنده از زبان آب بینی، اهمیت و کارهای آن را شرح می می« آب بینی»وزش مفهوم آم
اند تا مخاطب را جذب کنند و تأثیرگذار باشند. بایدها و  های کتاب به صورت بامزه و با تمثیل ارائه شده کند. گفته معرفی می

 اند. دهنبایدهای رفتاری در این کتاب آم

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده هایده عبدالحسین واقعا این را تو گفتی؟ !.: های جولیا کتاب. کوك، جولیا. 1048
  9786004770385: شابک خشتی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری  داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
رسند؛ هر چند  زنیم که از لحاظ اجتماعی چندان مؤدبانه و اخالقی به نظر نمی هایی می همۀ ما گاهی حرف اب:معرفی کت

کشد و به مخاطب می آموزد  کنند. این کتاب، در داستانی کودکانه، این موضوع را به چالش می واقعیت درستی را مطرح می
است  ها را در ذهن خود بررسی کند. ابتكار نویسنده این بوده بگوید، آنچندان خوشایند را  های نه قبل از اینكه بعضی واقعیت
 کند تفكرات و جمالتش را از صافی اجتماعی ذهنش رد کند و سپس آن جمله را بلند بگوید. که به مخاطب پیشنهاد می
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 .1397. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی کردن را دوست دارم. من بازی: های خرگوش کوچولو کتاب. مورونی، تریس. 1049
  9789642223749: شابک خشتی کوچك. ص.16

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

  ، داستان کودك بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 
های  شکند. رو اندیشی او را نیز تقویت می کند که مثبت بازی کردن محیطی مفرح و امن برای کودك فراهم می معرفی کتاب:

شود. در این جلد، قهرمان داستان از  های حاضر به مخاطب آموخته می اندیشی موضوعی است که در مجموعه کتاب 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 سادۀ چگونگی مثبت این ترتیب مثال شدن در بازی. به پیدا

 

 .1397. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی ام را دوست دارم. من خانواده: های خرگوش کوچولو کتاب. مورونی، تریس. 1050
  9789642223800: شابک خشتی کوچك. ص.16

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  ، داستان کودكخانوادهکلمات کلیدی: 
بینند. این  شوند و همدلی می اند، تشویق می کنند با هم راحت خانواده جایی است که اعضای آن احساس می معرفی کتاب:

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  کند؛ مواردی مثل لحظاتی که مامان و بابا به او می اش دارد تعریف می اوقاتی که با خانواده جلد، قهرمان داستان از

 کنند. دهند و حتی وقتی بغلش می است، احساس اعتماد به او می کارش اشتباه بوده

 

 .1397. پنجره: نتهرا. عذرا جوزدانی من خوابیدن را دوست دارم.: های خرگوش کوچولو کتاب. مورونی، تریس. 1051
  9789642223763: شابک خشتی کوچك. ص.16

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

  های رفتاری داستان کودك، خواب، مهارتکلمات کلیدی: 
جموعه اندیشی موضوعی است که در م تر خواهد کرد. چگونگی مثبت تر و موفق اندیشی انسان را سالم مثبت معرفی کتاب:

کند تا  می شود. در این جلد، قهرمان داستان از اتفاقات خوب هنگام خواب صحبت های حاضر به مخاطب آموخته می کتاب
خواب را برای کودك مخاطب دلپذیرتر جلوه دهد؛ مواری مثل پوشیدن لباس مخصوص خواب، قصه خواندن پدر هنگام خواب 

 کند. مخاطب نسبت به خواب و رختخواب احساس خوبی پیدا میاین ترتیب،  زدن از کارهای روزانه. به و حرف

 

 ص.16 .1397. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی من خودم را دوست دارم.: های خرگوش کوچولو کتاب. مورونی، تریس. 1052

  9789642223794: شابک خشتی کوچك.
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  نفس ان کودك، اعتمادبهداستکلمات کلیدی: 

اندیشی و  های مثبت دوستی به کودك مشكل است، اما این حس یكی از روش آموختن مفهوم خویشتن معرفی کتاب:
هایی از  شود. در این جلد، قهرمان داستان دربارۀ 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 حس بهتری به او میها را دوست دارد و  خود که آن
 کنند. داشتن خود را در او تقویت می ها حس دوست شمارد و این هایش را نیز برمی بودنش. بعضی قابلت
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 .1397. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی هایم را دوست دارم. من دوست: های خرگوش کوچولو کتاب. مورونی، تریس. 1053
  9789642223817: شابک خشتی کوچك. ص.16

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  دوستی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
کند. این کتاب  ها فراهم می ها مهم است و چارچوبی حمایتی برای آن سن و ساالن برای رشد بچه دوستی با هم معرفی کتاب:

آموزد. در این جلد، قهرمان  اندیشی، دوستی و چگونگی رفتار با دوستان را به مخاطب می های آموزش مثبت کتاباز مجموعه 
کند؛ مواردی مثل  گذراند تعریف می ها می حالی با آن داستان از اشتراکاتش با دوستانش و اوقاتی که در ناراحتی و خوش

 شاکردن فیلم.زدن دربارۀ آینده و تما ها، حرف گذاشتن حس درمیان

 

: تهران. عذرا جوزدانی بزرگم را دوست دارم. بزرگ و بابا من مامان: های خرگوش کوچولو کتاب. مورونی، تریس. 1054
  9789642223787: شابک خشتی کوچك. ص.16 .1397. پنجره

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  انوادههای خ داستان کودك، داستانکلمات کلیدی: 
های آموزش  بخش است. این کتاب از مجموعه کتاب تجربۀ داشتن پدربزرگ و مادربزرگ برای کودکان لذت معرفی کتاب:

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 گش دارد تعریف میلحظات خوبی که با پدربزرگ و مادربزر

 کردن با یكدیگر، یادگرفتن بافتنی و پختن کلوچه. باغبانی

 

. پنجره: تهران. عذرا جوزدانی من مدرسه رفتن را دوست دارم.: های خرگوش کوچولو کتاب. مورونی، تریس. 1055
  9789642223770: شابک خشتی کوچك. ص.16 .1397

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، الگوی مثبت، روابط اجتماعیکلمات کلیدی: 
اندیشی موضوعی است که در مجموعه  تر خواهد کرد. چگونگی مثبت تر و موفق اندیشی انسان را سالم مثبت معرفی کتاب:

در این جلد، قهرمان داستان از آنچه در مدرسه وجود دارد و به کودك احساس  شود. های حاضر به مخاطب آموخته می کتاب
ها، یا وجود تعداد زیادی کودك  های خود بچه ها و داستان کند؛ مواری مثل کالسی پر از نقاشی دهد صحبت می خوشی می

 د.شود مدرسه را تجربه کند و آن را دوست بدار این ترتیب، مخاطب تشویق می سن خود. به هم

 

. جامعۀ القرآن الكریم: قم. صادقی محمد مژگان میر: سمیه عواطف رستمی، بازنویس ببخشید.: کلمات مؤدبانه. -. 1056
  9786003581203: شابک خشتی. ص.24 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی شیوۀ زندگی، مهارتکلمات کلیدی: 
ای  های خوب در روابط اجتماعی بسیار مؤثر است. این کتاب متعلق به مجموعه کار بردن واژه تار مؤدبانه و بهرف معرفی کتاب:

شود چگونه  ها یاد داده می ها اختصاص دارد. در کتاب حاضر به بچه چهارجلدی است که هر جلد آن به آموزش یكی از این واژه
کودکی مؤدب « ببخشید»ا ادب این داستان به دلیل استفاده درست از واژه و در کجا از کلمۀ ببخشید استفاده کنند. کودك ب

 کند. جلوه می
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 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. مژگان میرمحمدصادقی: سمیه عواطف رستمی، بازنویس لطفاً.: کلمات مؤدبانه. -. 1057
  9786003581227: شابک خشتی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  م، سوم، چهارمدوپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی، شیوۀ زندگی های رفتاری، مهارت  مهارتکلمات کلیدی: 
های خوب در روابط اجتماعی بسیار مؤثر است. در این کتاب، که سومین مجلد  کار بردن واژه رفتار مؤدبانه و به معرفی کتاب:

استفاده کنند. کودك « لطفاً»چگونه و در کجا از کلمۀ شود  ها یاد داده می است به بچه«کلمات مؤدبانه»چهارجلدی   از مجموعه
 کند. داستان به دلیل استفاده درست از این واژه جادویی، کودکی مؤدب جلوه می

 

. جامعۀ القرآن الكریم: قم. مژگان میرمحمدصادقی: سمیه عواطف رستمی، بازنویس متأسفم.: کلمات مؤدبانه. -. 1058
  9786003581234: شابک خشتی. ص.24 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی شیوۀ زندگی، مهارتکلمات کلیدی: 
ترها به  های خوب در روابط اجتماعی از رفتارهایی است که همواره بزرگ کار بردن واژه رفتار مؤدبانه و به معرفی کتاب:

ها  ای چهارجلدی است که هر جلد آن به آموزش یكی از این واژه وعهآموزند. این کتاب سومین مجلداز مجم کودکان می
گیرد و به همین  را به کار می« متأسفم»درستی واژه  اختصاص دارد، کودك این داستان در کارهای عادی و روزمرۀ خود، به

 کند. لحاظ کودکی مؤدب جلوه می

 

 ص.44 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. ن یوسفی مقدمدوست، حس صغری حق گامی به سوی آرامش.. هالر، آنتون. 1059

  9786004761345: شابک خشتی کوچك.
  آموز دانشمخاطب: 

  ششم، هشتمپایه تحصیلی: 
  صلح، دوستیکلمات کلیدی: 

است  شود. کتاب حاضر در این زمینه تدوین شده صلح، دوستی و آرامش از نیازهای جوامع امروزی محسوب می معرفی کتاب:
زند تا خواننده را  ای از صلح را مثال می های ساده هایی برای به دست آوردن آرامش معرفی کند. نویسنده مصداق د راهکوش و می

 به فكر وادارد.

 

 خشتی. ص.24 .1397. ذکر: تهران. مصطفی رحماندوست من و زورگویی دیگران.: کمان گروه رنگین. اوبری، آنتا. 1060

  9789643074814: شابک
  آموز دانش مخاطب:

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی، شیوۀ زندگی های اجتماعی، مهارت داستانکلمات کلیدی: 

توانند مانع برقراری ارتباط با دیگران  اند و قابل توجه، اما بسیاری هم اهمیتی ندارند و نمی ها مهم بعضی تفاوت معرفی کتاب:
ای دوستانه  توانند رابطه های ظاهری، می گیرند، بدون توجه به تفاوت ی در جمعی قرار میها بدانند، وقت باشند. الزم است بچه

ها  توان با آن آموزد بدون توجه به ظاهر دیگران، می برقرار کنند و اوقات خوشی را داشته باشند. داستان این کتاب به کودك می
 متحد شد و گروه خوبی تشكیل داد.
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شرکت انتشارات : تهران. حل مسئله کار گروهی: همکاری در یک روز شیری: اهای پویانماجر. مشهدی، بدری. 1061
  9789643899257: شابک خشتی. ص.24 .1396. فنی ایران
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری های ارتباطی، مهارت داستان، مهارتکلمات کلیدی: 

ای  های ارتباطی و اجتماعی یكی از نیازهای اساسی کودکان است. در این کتاب که به مجموعه آموزش مهارت معرفی کتاب:
ها در کالس در یك روز  شود. ماجرا به ماندن بچه های حل مسئله و کارگروهی آشنا می چندجلدی تعلق دارد، کودك با مهارت

 ی کارکردن را به مخاطب نشان دهد.شود. نویسنده کوشیده است نتیجۀ خوب همكاری و گروه بارانی مربوط می

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آبادی سارا وطن خرکوشک هول نزن!.: ای پنبه ماجراهای دم. بینگو، هاوارد. 1062
  9789643898793: شابک بیاضی. ص.32 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  داستان رفتار اجتماعی،کلمات کلیدی: 
های  کتاب  روی در کارها به تمرین نیاز دارد. کتاب حاضر یكی از مجموعه یادگیری رعایت قوانین و میانه معرفی کتاب:

شود. این جلد داستان خرگوشی را روایت  است. در هر داستان یك موضوع اخالقی و رفتاری مطرح می«ای پنبه ماجراهای دم»
 روی را یادبگیرد. کند میانه بد زیاد خوردن، یا تماشای زیاد تلویزیون، سعی می کند که برای دوری از پیامدهای می

 

 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آبادی سارا وطن خرگوشک نترس!.: ای پنبه ماجراهای دم. بینگو، هاوارد. 1063
  9789643898779: شابک بیاضی. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم دوم،پایه تحصیلی: 

  رفتار اجتماعی، ترس، داستانکلمات کلیدی: 
رو شود.  ترسیدن بسیار عادی و نشانۀ سالمت فرد است. شجاع بودن هم یعنی آدم بترسد، ولی با ترسش روبه معرفی کتاب:

اری مطرح است. در هر داستان یك موضوع اخالقی و رفت« ای پنبه ماجراهای دم»های  کتاب  کتاب حاضر یكی از مجموعه
ترسید. او  شویی، ارتفاع و صدای بلند می کند که از خیلی چیزها، مثل دست شود. این جلد داستان خرگوشی را روایت می می
 شود. کند و موفق می رو شود. سعی می فهمد که باید با ترسش روبه می

 

 ص.24 .1397. کت انتشارات فنی ایرانشر: تهران. دارم می االن... االن بر: ماجراهای شوتک. یزدانی، معصومه. 1064

  9786004770514: شابک خشتی.
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  انضباط، داستان کودكکلمات کلیدی: 

ها را در کودك ایجاد و تقویت  توان آن های رفتاری است که از طریق داستان می رعایت انضباط یكی از مهارت معرفی کتاب:
است. قهرمان  گرفته ، موضوع رعایت انضباط و داشتن نظم مورد توجه قرار«شوتك»های  کتاب  در این کتاب از مجموعه کرد.

  اندازد. نظمی در نهایت او را به دردسر می نظمی است و این بی داستان فرد بی

 

. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بردباری، مقابله با دلتنگی: آی؟ چرا نمی: ماجراهای شوتک. یزدانی، معصومه. 1065
  9789643898304: شابک خشتی. ص.24 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان کودك های اجتماعی، مهارت صبر، مهارتکلمات کلیدی: 
آموزند. در این  ز به کودك میهای زندگی و رفتار اجتماعی را نی کنندگی، مهارت ها در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:

شود. مادر کودکی در بیمارستان است. کودك در اثر دلتنگی  کتاب، مهارت بردباری و مقابله با دلتنگی به کودك آموخته می
 فهمد که باید صبوری کند. کند. اما به هر حال می برای مادر، ناسازگاری می
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 خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ا بازم چرا؟چرا و چر: ماجراهای شوتک. یزدانی، معصومه. 1066

  9789643898311: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  های اندیشیدن داستان کودك، تفكر، مهارتکلمات کلیدی: 

آموزند. در این  ز به کودك میهای زندگی و رفتار اجتماعی را نی کنندگی، مهارت ها در عین سرگرم داستان معرفی کتاب:
خواهد کودك را فریب دهد. کودك  شود. مادر کودکی در خانه نیست. فردی می کتاب، مهارت تفكر نقاد به کودك آموخته می

 کند. شود و مدام سؤال و جواب می های او تسلیم نمی در برابر صحبت

 

در باره مصرف بهینه : ای های سبیل گربه گره: نشمندماجراهای گودی موفرفری و آقای دا. وند، سولماز خواجه. 1067
  9789643896867: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. برق

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  محیط زیست، داستان کودكکلمات کلیدی: 
بیاموزند که برق را بیهوده مصرف نكنند. کتاب حاضر در  الزم است کودکان از خردسالی و به زبان خودشان معرفی کتاب:

آموزد. آقای  قالب داستانی کودکانه، به صورت غیرمستقیم، مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست را به کودك می
ز موارد است. این داستان نیز به یكی ا« گره بند کفش»دانشمند، همسایۀ گودی، اختراعات عجیبی دارد که در این جلد 

 پردازد. جویی در مصرف برق می صرفه

 

شرکت : تهران. ورزی، راستگویی جرئت: شود چسباند اما... همه چیز را نمی: ماجراهای مهتاب. فیاضی، مریم. 1068
  9789643899202: شابک خشتی. ص.24 .1396. انتشارات فنی ایران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  رفتار، آموزش اخالقکلیدی: کلمات 
آموزند. کتاب حاضر از  مدار و رفتار صحیح را به کودکان می های برخورد اخالق های اخالقی روش داستان معرفی کتاب:
شكند و از ترس آن را  داستان کودکی است که ناخواسته عینك مادر بزرگش را می« ماجراهای مهتاب»های  مجموعه کتاب

شود باید راستش را بگوید. کودك در این داستان  افتد و سرانجام مهتاب متوجه می ل داستان اتفاقاتی میکند. در طو پنهان می
 شود. ورزی آشنا می با مهارت راستگویی وجرئت

 

: شابک خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نارگل و شغال: ماجراهای نارگل. صالحی، آتوسا. 1069
9789643899844  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  ها، محیط زیست های فارسی، اقتباس داستانکلمات کلیدی: 
های  دهند. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب ها موضوعات اخالقی را در متن خود آموزش می داستان معرفی کتاب:

شود. مخاطب این  ان مثنوی مولوی، در اثر ماجرایی رنگی میاست. شغال این داستان مانند شغال داست«  ماجراهای نارگل»
هایی که زندگی حیوانات را به خطر  داستان با موضوع حفظ محیط زیست، مراقبت از حیوانات در حال انقراض و نریختن زباله

 شود. اندازند، آشنا می می
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: شابک خشتی. ص.24 .1396. تشارات فنی ایرانشرکت ان: تهران. نارگل و کالغ: ماجراهای نارگل. صالحی، آتوسا. 1070
9789643899837  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های فارسی ها، داستان محیط زیست، اقتباسکلمات کلیدی: 
های  دهند. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب ها موضوعات اخالقی را در متن خود آموزش می داستان معرفی کتاب:

شود و سعی  است. کالغ این کتاب مانند کالغ داستان کلیله و دمنه است. او متوجه خطری در جنگل می«  اجراهای نارگلم»
 شود. کند مردم را خبر کند. مخاطب این داستان با موضوع نگهداری از جنگل آشنا می می

 

 خشتی. ص.24 .1396. تشارات فنی ایرانشرکت ان: تهران. نارگل و مرغ مینا: ماجراهای نارگل. صالحی، آتوسا. 1071

  9789643899813: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  ها های فارسی، اقتباس داستانکلمات کلیدی: 

های  دهند. کتاب حاضر یكی از مجموعه کتاب ها موضوعات اخالقی را در متن خود آموزش می داستان معرفی کتاب:
خواهد  است. مرغ مینای این کتاب مانند طوطی بازرگان داستان مثنوی مولوی است. مرغ مینا دلش می«  گلماجراهای نار»

نكردن  داشتن، دربند شود که راز دوست کند. مخاطب این داستان متوجه می خواند و شادی می آزاد باشد. اگر آزاد باشد، آواز می
 محبوب و دادن حس آزای به اوست.

 

  9786007579343: شابک خشتی. ص.28 .1396. شورا: تهران. زهره مریدی ماجرای تنهایی من!.. هانس ویلهلم،. 1072
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  نفس، داستان اعتمادبهکلمات کلیدی: 

بعضی پدر و مادرها نیز از این توانند به هر کسی بگویند. گاهی  کودکان در تنهایی خود رازهایی دارند که نمی معرفی کتاب:
کنند دیگر بزرگ شده است و باید مثل  احساسات دنیای کودکانه اطالع ندارند. در این کتاب، کودکی که پدر و مادرش فكر می

کند. در واقع، نویسنده راهی پیش  ترها رفتار کند، تنهایی خودش را با خرسی که مادربزرگش به او هدیه داده است پر می بزرگ
 اند. کند که این احساسش طبیعی است و بیشتر کودکان با آن مواجه گذارد. در ضمن، او رامتوجه می ی مخاطب کودك میپا

 

 ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. در باره آلودگی صوتی: مامان صدای چیه؟. ربیعی، روناك. 1073

  9789643897390: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمیه تحصیلی: پا
  محیط زیست، آلودگی زمین، داستانکلمات کلیدی: 

در هر کتاب یك یا « نردبان»های   اهمیت آموزش حفظ محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. مجموعه کتاب معرفی کتاب:
کان و نوجوانان خلق کند. موضوع دهد تا آثاری خواندنی و تأثیرگذار برای کود مایه قرار می چند موضوع زیست محیطی را دست

کنند که به  یابد در محیط پیرامونش موجودات دیگری هم زندگی می این کتاب آلودگی صوتی در شهرهاست. مخاطب درمی
 شوند. دلیل ازدحام و شلوغی، نه دیده و نه شنیده می
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احمد  و امنیت در اینترنت. کودکان: اینترنت شبیه چاله است: مجموعه کتاب های کودکان. آینز، شونا. 1074
  9786009859450: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. تصویری

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، تكنولوژی، اینترنتکلمات کلیدی: 
کند، الزم است کودکان بیاموزند  کودك مهیا میانگیزی برای  های شگفت تجربه  در شرایطی که اینترنت فرصت معرفی کتاب:

ای مفرح و ایمن استفاده کنند. در خانواده، برای استفاده از اینترنت، باید قوانین  چگونه از اینترنت و تكنولوژی به گونه
ست. به این ها را ذکر کرده ا های بین آن مشخصی وضع شوند. در این داستان، نویسنده اینترنت را به چاله تشبیه و شباهت

ای فراهم کند تا کودك  ترتیب، کوشیده است با رویكردی مالیم و البته مستقیم، به مسائل پیش روی کودکان بپردازد و زمینه
 در امنیت بیشتری زندگی کند.

 

 کودکان و مفهوم تعادل در زندگی.: دوستی شبیه االکلنگ است: مجموعه کتاب های کودکان. آینز، شونا. 1075

  9786009859443: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. صویریاحمد ت
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  دوستی، تعادلکلمات کلیدی: 

دوستی فرصت خوبی است تا فرد دربارۀ خود و دیگران آگاهی بیشتری کسب کند. در این کتاب، نویسنده در  معرفی کتاب:
است. به این ترتیب کوشیده است مخاطب را با   ه ها را ذکر کرد های آن ی دوستی را به االکلنگ تشبیه و شباهتموارد بسیار

دهد که فراز و نشیب رابطه و چالش روابط به پرورش  مفهوم تعادل در زندگی آشنا کند. نویسنده برای والدین توضیح می
اند، به تقویت  های این کتاب که به زبان کودکانه و ساده آمده با آموزشتوانند  ها می کند و آن های بین فردی کمك می مهارت

 مسائل هیجانی کودك خود کمك کنند.

 

: تهران. احمد تصویری کودکان و مفهوم زندگی.: زندگی شبیه باد است: مجموعه کتاب های کودکان. آینز، شونا. 1076
  9786009859467: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا

  آموز دانش: مخاطب
  دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  شیوۀ زندگی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
پرهیزند. در این کتاب، نویسنده  ترها، در شرایط بحرانی یا ناخوشایند، از گفت و گو با کودك می بعضی از بزرگ معرفی کتاب:

است. به این ترتیب کوشیده است مخاطب را با فقدان   ه ها را ذکر کرد آنهای  در موارد بسیاری زندگی را به باد تشبیه و شباهت
های برخورد با هیجان، در این کتاب به زبان کودکانه و ساده  و اندوه آشنا کند. چگونگی طرح موضوع با کودکان و گوناگونی راه

 است. توضیح داده شده

 

اجازه! : های اجتماعی و اخالقی در کودکان های پرورش مهارت مجموعه کتاب. شواب، کریستین/ فلورا، کاساندرا. 1077
 .1396. مهرسا: تهران. لیال کاشانی وحید ها و رفتارهای پسندیده درمدرسه. ممکنه به من کمک کنید؟ پرورش مهارت

  9786009816675: شابک رقعی. ص.120
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی مهارتکلمات کلیدی: 

هوش هیجانی، اجتماعی و اخالقی، حتی بیشتر از هوش تحصیلی، در موفقیت آیندۀ کودکان مؤثر است. کتاب  معرفی کتاب:
 12پردازد. این کتاب دورن خود  ورزی یا قاطعیت می ای چند جلدی است که به مهارت جرئت حاضر جلد ششم از مجموعه

ها را از کتاب اصلی جدا کند و جداگانه به کتاب تبدیلشان کند. هر کتابچه یكی از  آن تواند صفحات کتابچه دارد که کودك می
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.
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ای : های اجتماعی و اخالقی در کودکان های پرورش مهارت کتابمجموعه . شواب، کریستین/ فلورا، کاساندرا اس. 1078
. لیال کاشانی وحید های حفظ آرامش و مدیریت احساسات. توانم چه کارهایی بکنم؟ پرورش مهارت وای! حاال می

  9786009816651: شابک رقعی. ص.120 .1396. مهر و ماه نو /مهرسا: تهران
  آموز/ معلم والدین/ دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومیه تحصیلی: پا
  های رفتاری، احساسات مهارت، مهارتکلمات کلیدی: 

شوند که بتوانند در شرایط مختلف احساسات خود را کنترل کنند  هایی آشنا می در این کتاب کودکان با مهارت معرفی کتاب:
کنند و  کنم، وقتی دیگران مرا مسخره می وقتی عصبانی هستم، وقتی باید صبر: 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. کودك می
 آمیزی کرد. توان رنگ متصل کند.تصاویر کتاب را نیز می

 

: های اجتماعی و اخالقی در کودکان ای پرورش مهارته مجموعه کتاب. شواب، کریستین/ فلورا، کاساندرا اس. 1079
 .1396. مهر و ماه نو /مهرسا: تهران. لیال کاشانی وحید ها! بیاین با هم بازی کنیم!پرورش مهارت همکاری با دیگران. بچه
  9786009816637: شابک بیاضی. ص.120

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  آمیزی های ارتباطی، رنگ های اجتماعی، مهارت رتمهاکلمات کلیدی: 
آموزد. صحبت کردن با اطرافیان ضمن  کتاب حاضر تعامل، همكاری و بازی کردن با دیگران را به کودکان می معرفی کتاب:

گزاری و عذرخواهی، رعایت حریم شخصی، به کار بردن کلمات مناسب و آداب غذا خوردن از جمله  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

 

: های اجتماعی و اخالقی در کودکان های پرورش مهارت عه کتابمجمو. شواب، کریستین/ فلورا، کاساندرا. 1080
لیال  بفرمایید! من االن بهش احتیاج ندارم! پرورش مهارت و انگیزه برای رعایت آداب معاشرت در خانه و مدرسه.

  9786009816668: شابک رقعی. ص.128 .1396. مهرسا: تهران. کاشانی وحید
  آموز/ معلم والدین/ دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی، آداب معاشرت مهارتکلمات کلیدی: 

هوش هیجانی، اجتماعی و اخالقی، حتی بیشتر از هوش تحصیلی، در موفقیت آیندۀ کودکان مؤثر است. کتاب  معرفی کتاب:
کتابچه  12ین کتاب دورن خود ای چند جلدی است و به رعایت آداب معاشرت اختصاص دارد. ا 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 کودك می
های  رابطه منصفانه، مشارکت در بازی، رعایت نوبت در بازی: دوستی و معاشرت در خانه و مدرسه را آموزش می دهد، مثل

 و کارگروهی.جمعی  دسته

 

: های اجتماعی و اخالقی در کودکان های پرورش مهارت مجموعه کتاب. شواب، کریستین/ فلورا، کاساندرا اس. 1081
مهر و ماه  /مهرسا: تهران. لیال کاشانی وحید چرا دوستم حالش خوب نیست؟ پرورش مهارت شناخت و بیان احساسات.

  9786009816644: شابک رقعی. ص.120 .1396. نو
  آموز/ معلم والدین/ دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی های رفتاری، احساسات، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 

کند که در شرایط متفاوت چه احساساتی داشته باشند و احساسات دیگران را  این کتاب به کودکان کمك می معرفی کتاب:
قتی عصبانی هستم، وقتی دوستم ناراحت است، وقتی حالم خوب نیست، بغل کردن و من بهتر درك کنند. شرایطی مثل و

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



 132   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

: های اجتماعی و اخالقی در کودکان های پرورش مهارت مجموعه کتاب. کاساندراشواب، کریستین/ فلورا، . 1082
لیال کاشانی  پرورش مهارت و انگیزه برای احترام به قوانین مدرسه و جامعه.: ها کلی برنامه داره مدرسه برای ما بچه

  9786009816682: شابک رقعی. ص.120 .1396. مهرسا: تهران. وحید
  معلمآموز/  دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  قوانینکلمات کلیدی: 

هوش هیجانی، اجتماعی و اخالقی، حتی بیشتر از هوش تحصیلی، در موفقیت آیندۀ کودکان مؤثر است. کتاب  معرفی کتاب:
ابچه دارد کت 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 که کودك می
مدرسه و جامعه، مثل رفتن به اردو، واکنش درست هنگام اتفاق پیش بینی نشده و چگونگی رفتار در کتابخانه را آموزش می 

 دهد.

 

: چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟: های کودکان و نوجوانان مجموعه کتاب. ناترسون، کارا لی/ شیفر، ولری. 1083
 وزیری. ص.104 .1396. مهرسا: تهران. مهناز جعفری توانند بپرسند!. تر نمی پاسخ به سؤاالتی که دختران کوچک

  9786006591872: شابک
  آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب: 

  م، چهارم، پنجم، ششمسوپایه تحصیلی: 
  ها ها و پاسخ بلوغ، بهداشت، پرسشکلمات کلیدی: 

ترها سؤال کنند.  برای دختران حدود سن بلوغ چندان آسان نیست که دربارۀ تغییرات بدن خودشان از بزرگ معرفی کتاب:
ی با بدن، مراقبت از موها، است. آشنای ساله دربارۀ مراقبت از بدن نوشته شده 12تا  9کتاب حاضر برای کمك به دختران 

ارتودنسی، منطقۀ شرمگاهی، تندرستی و مشكالت خواب از جمله موضوعات کتاب هستند. مطالب به زبان ساده و مناسب 
 اند. های مربوط به آن نیز پاسخ داده شده اند و در پایان هر موضوع، سؤال دختران این سن نگاشته شده

 

چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟پاسخ به : های کودکان و نوجوانان بمجموعه کتا. ناترسون، کارا. 1084
: شابک وزیری. ص.96 .1396. مهرسا: تهران. مهناز جعفری توانند بپرسند!. سؤاالتی که دختران بزرگتر نمی

9786009751020  
  آموز دانشمخاطب: 

  ششمپایه تحصیلی: 
  ها ها و پاسخ بهداشت، بلوغ، پرسشکلمات کلیدی: 

برای دختران، چه در سن بلوغ و چه پیش از آن، چندان آسان نیست که دربارۀ تغییرات بدن خودشان از  معرفی کتاب:
است. آشنایی با  ساله دربارۀ مراقبت از بدن نوشته شده 17تا  12ترها سؤال کنند. کتاب حاضر برای کمك به دختران  بزرگ

ییرات مغز، احساسات و ذهن دختران، از جمله موضوعات کتاب هستند. مطالب به ای مثل قاعدگی و تغ بدن، رازهای دخترانه
 اند. های مربوط به آن نیز پاسخ داده شده اند و در پایان هر موضوع، سؤال زبان ساده و مناسب دختران این سن نگاشته شده

 

احمد  و پذیرش خویشتن. کودکان: تو فقط شبیه خودت هستی: های کودکان مجموعه کتاب. آینز، شونا. 1085
  9786009859481: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. تصویری

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، احساسات، خودشناسیکلمات کلیدی: 
رد. در این داستان، نویسنده کودك را گذا نفس او تأثیر می احساس کودك به خودش بر میزان شادی و اعتمادبه معرفی کتاب:

اند. به این  کند که چگونه وجود او را شكل داده انگیز بدنش می کند و او را متوجه اعضای شگفت فقط با خودش مقایسه می
ك کند تا کود ای فراهم می پردازد و زمینه ترتیب، با رویكردی مالیم و البته مستقیم، به مسائل هیجانی پیش روی کودکان می

 نظیر بودن خود شود. خود و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسد و متوجه بی
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احمد  کودکان و احساس تعلق به خانواده.: خانواده شبیه کیک است: های کودکان مجموعه کتاب. آینز، شونا. 1086
  9786009890002: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. تصویری

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومیه تحصیلی: پا

  های ارتباطی خانواده، مهارتکلمات کلیدی: 
کند که بتواند در آن احساس امنیت داشته باشد. در این کتاب،  خانوادۀ سالم فضایی برای کودك فراهم می معرفی کتاب:

رده است. به این ترتیب کوشیده ها ذکر ک هایی بین آن نویسنده در موارد بسیاری خانواده را با کیك مقایسه کرده و شباهت
 ها با هم آشنا کند و ضرورت تشكیل خانواده را گوشزد کند. های خانواده های آن و تفاوت است مخاطب را با خانواده، ویژگی

 

. احمد تصویری ها. کودکان و شناخت هیجان: خشم شبیه سپر است: های کودکان مجموعه کتاب. آینز، شونا. 1087
  9786009890163: شابک خشتی. ص.36 .1397. مهرسا: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  کنترل خشم، احساسات، داستان کودكکلمات کلیدی: 
خشم هیجان شدیدی است که مهار آن به تمرین زیادی نیاز دارد. در این داستان، نویسنده خشم را با سپر  معرفی کتاب:
کند. به این ترتیب، نویسنده  ها ذکر کرده است، زیرا خشم مانند سپر از فرد محافظت می هایی بین آن هتمقایسه و شبا

ای فراهم کند تا کودك  کوشیده است با رویكردی مالیم و البته مستقیم، به مسائل هیجانی پیش روی کودکان بپردازد و زمینه
 را مطرح کند.  ر آنت احساس خشم را بهتر بشناسد و در فضای خانواده راحت

 

احمد  کودکان و مفهوم عالقه به دیگران.: عشق شبیه درخت است: های کودکان مجموعه کتاب. آینز، شونا. 1088
  9786009859474: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. تصویری

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  اده، داستان کودكعشق، خانوکلمات کلیدی: 
ای جداگانه شكل دهد. در این  ها رابطه بعد از جدایی والدین، الزم است کودك در شرایطی ایمن، با هر دوی آن معرفی کتاب:

است. به این ترتیب کوشیده است   ه ها را ذکر کرد های آن کتاب، نویسنده در موارد بسیاری عشق را به درخت تشبیه و شباهت
دهد که عشق ارزشمند است  کردن و نتایج دلچسب آن آشنا کند. نویسنده برای والدین توضیح می هوم مهربانیمخاطب را با مف

 مند شود. و کودك حق دارد هم از حمایت پدر و هم مادر بهره

 

. احمد تصویری آگاهی.  کودکان و آشنایی با ذهن: مغز شبیه باغ است: های کودکان مجموعه کتاب. آینز، شونا. 1089
  9786009890170: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
کند. اما گاهی الزم است بار اضافه از آن نكشیم.  ای اطالعات را پردازش می مغز به طور هوشمندانه معرفی کتاب:

تواند خود را آرام  مهارت توجه به لحظۀ اکنون و توجه به حال، افكار و احساسات است. کودك با این توانایی می« آگاهی ذهن»
ها ذکر کرده است. به این  هایی بین آن سازد و تمرکز و تجدید قوا کند. در این داستان، نویسنده مغز را با باغ مقایسه و شباهت

ای فراهم کند تا  كردی مالیم و البته مستقیم، به مسائل هیجانی پیش روی کودکان بپردازد و زمینهترتیب، کوشیده است با روی
 کودك احساساساتش را بهتر بشناسد و کنترل کند.
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. احمد تصویری کودکان و شناخت احساسات.: نگرانی شبیه ابر است: های کودکان مجموعه کتاب. آینز، شونا. 1090
  9786009859436: شابک خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، هیجان، احساساتکلمات کلیدی: 
شود. در  هایی است که هنگام رویارویی با اتفاقات تهدیدکنندۀ زندگی تجربه می اضطراب از آن دسته احساس معرفی کتاب:

ها ذکر کرده است. به این ترتیب کوشیده  هایی بین آن ر موارد بسیاری نگرانی را با ابر مقایسه و شباهتاین کتاب، نویسنده د
ای فراهم کند تا کودکان  است با رویكردی مالیم و البته مستقیم، به مسائل هیجانی پیش روی کودکان بپردازد و زمینه

 ها را مطرح کنند. تر آن حتاحساسات و مشكالت را بهتر بشناسند و در فضای خانواده را

 

های مؤدبانه و مثبت  ای از عبارت مجموعه: نیکو سخن بگوییم: های شهروندی مجموعه مهارت. هیبتی، خلیل. 1091
: شابک رقعی. ص.104 .1397. مؤسسه انتشاراتی فرهنگی اشتیاق نور: تهران. در گفتگوهای دوستانه و رسمی

9786005034882  
  آموز دانشمخاطب: 

  ششمپایه تحصیلی: 
  های ارتباطی، آداب معاشرت مهارتکلمات کلیدی: 

های ارتباطی در بیان  نوعانش. ارتباط کالمی نیز از برترین توانایی انسان اجتماعی است و نیازمند ارتباط با هم معرفی کتاب:
وگوهای دوستانه،  ه و رایج در گفتهای مثبت، مؤدبان ای است از واژگان و عبارت احساس و منظور است. کتاب حاضر مجموعه

های پسندیدۀ اجتماعی، به تقویت روابط مثبت بین  ها. افزایش گنجینۀ واژگان و عبارت محترمانه و رسمی در انواع موقعیت
 است. آمده« عیادت»گو در موقعیت  و کند. برای مثال چندین عبارت برای گفت فردی نیز کمك می

 

: شابک خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده مریم رضا رکه است.مغز تو مع. دیك، جوآن. 1092
9789643899943  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  علوم تجربیکلمات کلیدی: 
هایی همراه با  ب جملهآموزد. نكات در قال محتوای این کتاب نكاتی علمی را دربارۀ مغز به مخاطب می معرفی کتاب:

توان به رشد بهتر آن کمك کرد، مغز مسئول انجام چه کارهایی  اند. اینكه مغز چیست و چگونه می تصویرهای گویا ارائه شده
های متنوع، مطرح  توان با تمرین، خیلی از کارها را به راحتی انجام داد، از نكاتی هستند که در کتاب، با مثال است و چگونه می

 د.ان شده

 

اعظم  کتاب خودیاری برای کمک به کنترل خشم کودکان.: ام! من بد نیستم، فقط عصبی. شاپیرو، الرنس. 1093
  9786002006240: شابک وزیری. ص.152 .1396. کتاب ارجمند: تهران. فاضلی

  والدین/ معلممخاطب: 
  های رفتاری کنترل خشم، آموزش والدین، مهارتکلمات کلیدی: 

های الزم را  ای است که بیشتر کودکان با آن مشكل دارند. بنابراین الزم است والدین مهارت کنترل خشم مقوله :معرفی کتاب
برای آموزش این موضوع به فرزندشان کسب کنند. کتاب حاضر برای بزرگ ترها در کمك به کودکان دچار مشكل کنترل 

کردنی، عالوه بر آموزش، جنبۀ سرگرمی دارند و برای  های حل پازلفعالیت دارد. ماز، بازی با کلمات و  40خشم طراحی شده و 
 ها را به کار گیرند تا مشكل ناتوانی فرزندشان در کنترل خشم را حل کنند. اند. والدین می توانند آن کودکان جذاب
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 بیاضی. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. خورشید همتی آهویی اخالقم. من خوش. واگن باخ، دبی. 1094

  9789643899875: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های رفتاری رفتار اجتماعی، مهارتکلمات کلیدی: 

دهد که مشكالت کوچك، بزرگ جلوه کنند. کتاب  بدخلقی رفتاری طبیعی است و هنگامی به انسان دست می معرفی کتاب:
رساند که  گذارد و در نهایت مخاطب را به این نتیجه می هایی از بدخلقی را به نمایش می ی کودکانه، نمونهحاضر، در داستان

تواند بیاموزد چگونه  ترها و حرف زدن دربارۀ احساسش، می انسان پرخاشگر قادر به فهم احساس خود نیست و با کمك بزرگ
 اند. ای در کتاب پیشنهاد شده عملی ساده های باشد. راهكارها و روش احساس و رفتار بهتری داشته

 

. منیژه نصیری مرزها. و داستانی برای شناختن حد: به من دست نزن: مراقبتی های خود مهارت. فرس، ورونیكا. 1095
  9786008457107: شابک رحلی. ص.28 .1397. پیك ادبیات: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  داستان، رفتار اجتماعیکلمات کلیدی: 
ترین نكاتی است که والدین باید به فرزند آموزش دهند. مجموعۀ چندجلدی حاضر  مراقبت از خود از مهم معرفی کتاب:

اختصاص دارد. نویسنده در « شناختن حد و مرزها»های مراقبت از خود آشنا کند. این جلد به  کوشد کودکان را با روش می
ترها خبر دهد و  ای خواست او را لمس کند، او باید چگونه رفتار کند، به بزرگ آموزد اگر غریبه استان به مخاطب میطول یك د

 دیگران را در جریان بگذارد.

 

. منیژه نصیری روش برخورد با غریبه و آشنا.: روم من با هر کسی نمی: مراقبتی های خود مهارت. گایسلر، داگمار. 1096
  9786008457114: شابک رحلی. ص.28 .1397. دبیاتپیك ا: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری راه و روش، داستان، مهارتکلمات کلیدی: 
ترین نكاتی است که والدین باید به فرزند آموزش دهند. مجموعۀ چندجلدی حاضر  مراقبت از خود از مهم معرفی کتاب:

اختصاص دارد. « روش برخورد با غریبه و آشنا»های مراقبت از خود آشنا کند. این جلد به  وشد کودکان را با روشک می
کند، با  تواند در هر شرایطی که احساس امنیت نمی دهد کودك چگونه می کند و نشان می نویسنده ماجراهایی را تعریف می

 ها همراه شود. تواندبا آن است که کودك می این کتاب فهرستی از کسانی آمده ها را نپذیرد. در انتهای دیگران همراه نشود و آن

 

. منیژه نصیری شدن. راهکارهای الزم هنگام گم: شوم من که گم نمی: مراقبتی های خود مهارت. گایسلر، داگمار. 1097
  9786008457121: شابک رحلی. ص.28 .1397. پیك ادبیات: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمیه تحصیلی: پا

  راه و روش، داستان، رفتار اجتماعیکلمات کلیدی: 
ترین نكاتی است که والدین باید به فرزند آموزش دهند. مجموعۀ چندجلدی حاضر  مراقبت از خود از مهم معرفی کتاب:

اختصاص دارد. نویسنده ماجراهایی را « شدن مگ»های مراقبت از خود آشنا کند. این جلد به  کوشد کودکان را با روش می
شدن، باید چه کند. نویسنده  دهد چه مواقعی ممكن است کودك گم شود و در صورت گم کند و نشان می تعریف می

 در پایان کتاب تكرار کرده و در این زمینه، یاداشتی نیز برای والدین آورده است.« شدن قوانین گم»راهكارهایی را در قالب 
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،  هایی برای تمرین نه داستان: توانم با صدای بلند بگویم نه من می: مراقبتی های خود مهارت. راده، سوزا آپن. 1098
  9786008457138: شابک رحلی. ص.28 .1397. پیك ادبیات: تهران. منیژه نصیری گفتن.

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان هارتراه و روش، مکلمات کلیدی: 
ترین نكاتی است که والدین باید به فرزند آموزش دهند. مجموعۀ چندجلدی حاضر  مراقبت از خود از مهم معرفی کتاب:

اختصاص دارد. نویسنده ماجراهایی را تعریف « گفتن نه»های مراقبت از خود آشنا کند. این جلد به  کوشد کودکان را با روش می
کند، نه بگوید و درخواستی را رد کند.  تواند در هر موردی که احساس امنیت نمی دهد کودك چگونه می می کند و نشان می
 ها را نپذیرد. تواند آن ها، از جمله مواردی هستند که کودك می شدن با آن کردن، بوسیدن دیگران یا همراه بغل

 

منیژه  اعتماد به نفس و مقابله با قلدری.: قوی باشم توانم من می: مراقبتی های خود مهارت. تسولر، الیزابت. 1099
  9786008457091: شابک رحلی. ص.28 .1397. پیك ادبیات: تهران. نصیری

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  نفس، شجاعت، راه و روش داستان، اعتمادبهکلمات کلیدی: 
ین نكاتی است که والدین باید به فرزند آموزش دهند. مجموعۀ چندجلدی حاضر تر مراقبت از خود از مهم معرفی کتاب:

اختصاص دارد. « نفس و مقابله با قلدری اعتمادبه»های مراقبت از خود آشنا کند. این جلد به  کوشد کودکان را با روش می
را از دست بدهد و در این شرایط  دهد چه مواقعی ممكن است کودك اعتماد خود کند و نشان می نویسنده داستانی تعریف می

 اند. کردن فهرست شده شدن و از خود دفاع باید چه کند. در انتهای کتاب، مجموعه راهكارهای قوی

 

 ص.36 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نگار عجایبی این مال کیه؟من، تو.: های زندگی مهارت. کانگ، آنا. 1100

  9789643899615: شابک خشتی.
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های رفتاری، داستان خودشناسی، مهارتکلمات کلیدی: 

ها و وسایلشان موضوعی همیشگی و تكراری است. در این کتاب، دو  بازی داستان دعوای کودکان بر سر اسباب معرفی کتاب:
زنند و  کنند، به هم کلك می کنند، رقابت می ها با هم دعوا می آنشود.  شخصیت اصلی داستان بر سر یك صندلی دعوایشان می

 گیرند که با هم از آن استفاده کنند. در آخر یاد می

 

نکردن و باارزش   داوری راهنمایی برای پیش: کنند ها با هم فرق می آدم: های زندگی مهارت. ای  آدامز، کریستین. 1101
  9786008733133: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: نتهرا. برزو سریزدی ها. دانستن تفاوت

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری های ارتباطی، مهارت های اجتماعی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
ند. این کتاب به کودکان ها تفاوت دار الزم است کودکانمان یاد بگیرند چطور با افرادی زندگی کنند که با آن معرفی کتاب:

ها نشان دهد  ن کوشد راه درك و شناختی به آ ها احترام بگذارند. می آموزد معنای اختالف و تفاوت را درك کنند و به تفاوت می
ها، درك  داوری، در نظر داشتن تفاوت دوستان با هم، درك تفاوت که به صلح منتهی شود؛ راهكارهایی مثل گریز از پیش

 طور رفتار کنند. ها با ما آن رود آن ذهبی، و با دیگران طوری رفتار کردن که انتظار میهای م تفاوت
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 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نگار عجایبی توکوچولو هستی،نیستی.: های زندگی مهارت. کانگ، آنا. 1102
  9789643899622: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانش مخاطب: 
  ول، دوم، سوماپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، داستان مهارتکلمات کلیدی: 
خوانیم که سر  ها عادت دارند خودشان را با هم مقایسه کنند. در این کتاب داستان دو موجود پشمالو را می بچه معرفی کتاب:

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

 

 راهنمای کودک برای بازی و ورزش.: جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش: های زندگی مهارت. گریپو، دنیل. 1103

  9786008733195: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران. برزو سریزدی
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های ارتباطی ، ورزش، مهارت بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

های تفریحی خود به راهنمایی احتیاج دارند. این کتاب  کودکان امروزی بیش از هر زمان دیگری برای فعالیت معرفی کتاب:
های  کند، از فعالیت ای بدهد تا در حالی که اصول و ضوابط را رعایت می ورزش به کودك دید تازه کوشد نسبت به بازی و می

هایی مثل اخالق ورزشكاری، کارگروهی، پیروزی و شكست، و انصاف و مسئولیت شخصی  ها درس خود لذت ببرد. این فعالیت
ترین نكات در بازی  کردن، از مهم كاری و جوانمردانه بازیدهند. رعایت اصول ایمنی در بازی، نگران نبودن از خراب به کودك می

 اند. معرفی شده

 

راهنمای کودک برای اینکه بداند، خانواده از هر : تر است خانواده مهم: های زندگی مهارت. اس جكسون، جی.. 1104
  9786008733140: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران. برزو سریزدی تر است. جمعی باارزش

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری خانواده، روابط اجتماعی، مهارتکلمات کلیدی: 
خانواده منشأ هنجارها، باورها و رفتارهاست. اما برای حفظ آن الزم است نكاتی آموخته و رعایت شوند. مطالب و  معرفی کتاب:

کردن پیوندهای خانوادگی بیابد.  های مناسبی برای مستحكم کنند راه و روش تصویرهای این کتاب به مخاطب کمك می
های  گوهای خانوادگی، آداب و رسوم خانوادگی، غذاخوردن در جمع خانواده، مالقات و نویسنده با طرح نكاتی دربارۀ گفت

 کند. کمك می های خانوادگی، مخاطب را در این زمینه کردن در کارهای خانواده و بازی خانوادگی، کمك

 

 رویی را به نقطه قوت تبدیل کنیم!. چگونه کم: بودن بد نیست خجالتی: های زندگی مهارت. اس، جكسون جی.. 1105

  9786008733096: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران. برزو سریزدی
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های ارتباطی جتماعی، مهارتهای ا مهارتکلمات کلیدی: 

های این کتاب به  رویی فرزندانشان است. آموزه های جدی والدین، چگونگی حل مشكل کم یكی از دغدغه معرفی کتاب:
های گوناگون احساس  ها در موقعیت های کاربردی و مفیدی یاد بگیرد تا با آن کنند بتواند روش کودك خجالتی کمك می

است تا عالوه بر  سنده اصولی بسیار ساده و در عین حال قابل اجرا را به کودك خجالتی پیشنهادکردهآسودگی داشته باشد. نوی
 نفس به او، او را کمك کند با مشكلش کنار بیاید و در نهایت آن را حل کند. دادن اعتمادبه
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برزو  الف بین خواهرها و برادرها.کتابی در باره اخت: خواهرها و برادرها: های زندگی مهارت. آر  دبلیو، اَلِی.. 1106
  9786008733225: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران. سریزدی

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی خانواده، مهارتکلمات کلیدی: 
ها بیشتر نمایان  ترند، این اختالف نان کوچك رقابت بین خواهرها و برادرها همیشه وجود دارد. البته زمانی که آ معرفی کتاب:

ها. به این  آموزد در جایگاه فرزند خانواده، خود را در کنار دیگران ببیند، نه در رقابت با آن هستند. این کتاب به مخاطب می
هایی از  ه نمونهفرد خود را در خانواده، و در مراحل بعدی در کل جهان، ببیند. نویسند تواند نقش منحصر به طریق کودك می

زند و  شوند کودك خود را با دیگر اعضای خانواده قیاس کند و احساس بدی پیدا کند، مثال می مواردی را که باعث می
 کند. راهكارهایی سازنده پیشنهاد می

 

برزو  راهنمایی برای کاهش استرس در کودکان.: رهایی از استرس: های زندگی مهارت. ماندی، مایكلین. 1107
  9786008733119: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران. یزدیسر

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری اضطراب، مهارتکلمات کلیدی: 
کودکان امروز چنان که باید روزگار ساده و آرامی ندارند. هر چند بخشی از استرس قسمتی از روند رشد و  معرفی کتاب:

یعی است، اما بخشی نیز به خاطر فشار نامتعادل اطرافیان و جامعه بر کودك است. این کتاب چند روش ساده را برای طب
کند. سپس  کند. نویسنده ابتدا مخاطب کودك را با چیستی استرس و حس آن آشنا می کردن استرس کودك پیشنهاد می کم

بودن استرس، چگونگی کنار آمدن با آن و کنترل آن نیز با  عیشمارد. طبی شوند برمی چند مورد را که باعث استرس می
 اند. تصویرهایی مرتبط مطرح شده

 

گرفتن از فضای مجازی  راهنمای کودک برای فاصله: زمانی دور از تکنولوژی: های زندگی مهارت. ویگانت، مالی. 1108
  9786008733089: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران. برزو سریزدی و تفریح در دنیای واقعی.

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی تكنولوژی، مهارتکلمات کلیدی: 
ها مجازی  توان تشخیص داد کدام روابط واقعی و کدام کند که در آن به سختی می اینترنت فضایی را ایجاد می معرفی کتاب:

آموزد  گذارد، کم نیستند. در این کتاب کودك می های مفیدی که اینترنت در اختیار می وژییا اشتباه هستند. البته تكنول
که مخاطب مستقیم   چگونه از امكانات تكنولوژی بهرۀ خوبی ببرد و در عین حال از زندگی واقعی غافل نشود.با توجه به این

ی، مخاطب را به استفادۀ صحیح از تكنولوژی راهنمایی کتاب کودکان هستند، نویسنده با بیان چند اصل و راهنمایی برای زندگ
 کند. می

 

: تهران. برزو سریزدی جایی خانه. کتابی برای زمان جابه: سالم محله جدید: های زندگی مهارت. ماندی، مایكلین. 1109
  9786008733218: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین

  آموز دانشمخاطب: 
  ششم چهارم، پنجم،پایه تحصیلی: 

  های رفتاری های ارتباطی، مهارت هیجان، مهارتکلمات کلیدی: 
کند  کشی و رفتن به خانۀ جدید برای کودکان چندان آسان نیست. این کتاب به مخاطب کمك می اسباب معرفی کتاب:

دید و اندوه خداحافظی با ها و افراد ج جایی وجوددارد پیدا کند. در عین حال، با هراس از مكان هیجان و تفریحی را که در جابه
ارتباط با دوستان، کمك : دهد؛ از جمله دوستان قبلی کنار بیاید. نویسنده، به منظور سازگاری بیشتر، راهكارهایی پیشنهاد می

 ها. خواستن و شناخت همسایه



 139   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

: تهران. برزو سریزدی ات. کتابی در باره تو و معجزه مهربانی: کودک مهربان: های زندگی مهارت. ماندی، مایكلین. 1110
  9786008733126: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی های اجتماعی، مهارت دوستی، مهربانی، مهارتکلمات کلیدی: 
زندگی تبدیل کند؛ هم خودش محبت کند و هر فردی این قدرت را دارد که بتواند دنیا را به محل بهتری برای  معرفی کتاب:

اند تا مخاطب یاد بگیرد چطور با خود، اطرافیان،  شده هم محبت دریافت کند. در این کتاب، راهكارهایی عملی و ساده پیشنهاد
 طبیعت و کل جهان در صلح و دوستی باقی بماند و مسیرهای مناسبی برای ابراز دوستی بیابد

 

. برزو سریزدی راهنمای کودک برای رهایی از حسادت.: کنم من حسادت نمی: های زندگی هارتم. ویگانت، مالی. 1111
  9786008733102: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری حسادت، مهارتکلمات کلیدی: 
کوشد به  و حسادت مأموریتی سنگین برای والدین است. نویسندۀ کتاب حاضر میکردن کودکان از رشك  رها معرفی کتاب:

ها و احساس غرور نسبت  ها کمك کند مسائل را با دید بهتری ببینند و حسادت را مدیریت کنند. احساس رضایت از داشته بچه
دهند چگونه  ه مخاطب رهنمود میهای واقعی این کتاب ب رساند. نمونه به خود، رقابت ناسالم و حسادت را به حداقل می

 تواند بر حس حسادت غلبه کند. می

 

کتابی برای کودکانی که حس : ای باش که هستی! همان ستاره: های زندگی مهارت. کیف، سوزان بور او هی. 1112
  9786008733188: شابک خشتی. ص.36 .1397. صابرین: تهران. برزو سریزدی اند. کنند متفاوت می

  آموز نشدامخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری های ارتباطی، مهارت های اجتماعی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 
بینند. این  های خود را مایۀ شرمساری می کنند و گاهی تفاوت بودن می کودکان به دالیل زیادی احساس متفاوت معرفی کتاب:

حال باشد. نویسنده  ها خوش بین انسان  ها را قدر بداند و از تفاوت ا بپذیرد، آنهایش ر کند تفاوت کتاب به کودك کمك می
 دهد. می ن گوید و راهكارهایی به مخاطب نشا ها نكاتی می های ظاهری و درونی، و نیز استعدادهای متفاوت آدم دربارۀ تفاوت

 

 .1397. صابرین: تهران. برزو سریزدی شوند. میوقتی پدر و مادر جدا : های زندگی مهارت. منندز آپونته، امیلی. 1113
  9786008733171: شابک خشتی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های ارتباطی های اجتماعی، مهارت والدین، مهارتکلمات کلیدی: 
تواند گذر از این مرحله را  ساالن می بزرگجدایی والدین برای کودکان تجربۀ دردناکی است. اما حمایت و توجه  معرفی کتاب:

دهد تا بیاموزند  گرایانه به کودك و والدین می حال واقع هایی دلسوزانه و در عین کند. نویسندۀ این کتاب راهنمایی کمی آسان
، مشكالت پس از جدایی ها نیست. همچنین، برای کنارآمدن با احساسات ناخوشایند و حل که جدایی والدین تقصیر آن

 کند. راهكارهای مؤثری را معرفی می
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لقا  فرخ کند!. دهد! دعوا ناراحتمان می زورگویی آزارمان می: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1114
  9789643898458: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زاده دانا، هایده عبدالحسین رئیس

  آموز نشدامخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی های اجتماعی، زورگویی، سرگرمی مهارتکلمات کلیدی: 
های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:

است. در این جلد،  ر هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداختهد« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه
ایستادن در برابر »مد نظر قرار دارند. داستان اول کتاب به موضوع « مقابله با زورگویی، ادب رفتاری و ادب کالمی»های   مهارت

ن آشنا کند. نویسنده ابتدا دربارۀ کوشد مخاطب را باموضوع دعوا و نحوۀ برخورد با آ پردازد و داستان دوم می می« زورگویی
 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت موضوع توضیحاتی می

 

 آید! ما با مواد مخدر کاری نداریم!. ما از سیگار بدمان می: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1115

  9789643898595: شابک رحلی. ص.28 .1396. رات فنی ایرانشرکت انتشا: تهران. عبدالرضا شهبازی، صنم بهاور
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی، رفتار اجتماعی، مواد مخدر مهارتکلمات کلیدی: 

های  یكی از آموزشهای زندگی  دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:
است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه

کشیدن سیگار و »مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موضوع « ورزی و تفكر نقاد مراقبت از خود، جرئت»های   مهارت
برخورد درست با تعارف دوستان در استفاده از مواد »کوشد مخاطب را با موضوع  میپردازد و بخش دوم  می« ضررهای آن

 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت آشنا کند. نویسنده ابتدا دربارۀ موضوع توضیحاتی می« مخدر 

 

 گذاریم! ما مسئول بدن خود هستیم!. ما به دیگران احترام می: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1116

: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. امیرحسین میرزائیان، عبدالرضا شهبازی
9789643898601  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  تیهای اجتماعی، اخالق جنسی، مالحظات جنسی مهارتکلمات کلیدی: 
های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:

است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه
احترام گذاشتن »مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موضوع « جنسیادب رفتاری، ادب کالمی و رعایت حریم »های   مهارت

آشنا کند. « ها های خصوصی بدن و حفظ آن قسمت»کوشد مخاطب را با موضوع  پردازد و بخش دوم می می« و چگونگی آن
 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت نویسنده ابتدا دربارۀ موضوع توضیحاتی می

 

ها هم  شویم! استرس به سراغ بچه ما حریف عصبانیتمان می: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1117
  9789643898380: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سیما سودخواه، صنم بهاور آید!. می

  آموز دانشمخاطب: 
  رم، پنجماول، دوم، سوم، چهاپایه تحصیلی: 

  های آموزشی های اجتماعی، سرگرمی کنترل خشم، مهارتکلمات کلیدی: 
های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:

است. در این جلد،  ختهدر هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پردا« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه
مد نظر قرار دارند. داستان اول کتاب به « مقابله با خشم، کاهش فشار روانی، تقویت آرمیدگی و بدن آگاهی»های   مهارت

کوشد مخاطب را با استرس و انواع و نحوۀ کنترل  پردازد و داستان دوم می می« آرام کردن خود در هنكام عصبانیت»موضوع 
 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت نده ابتدا دربارۀ موضوع توضیحاتی میآن آشنا کند. نویس
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 ما خواندن را دوست داریم! ما ریاضی را دوست داریم.: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1118

  9789643898434: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. امیرحسین میرزائیان
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی آموزی، مهارت ریاضیات، سوادکلمات کلیدی: 

های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:
  است. در این جلد، مهارت در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»عۀ چند جلدیاست. مجمو پیشگیرانه

پردازد و داستان دوم  می« داشتن سواد و لذت بردن از دانستن»مد نظر قرار دارد. داستان اول کتاب به موضوع « سوادآموزی»
 مند کند. کوشد مخاطب را به ریاضی عالقه می

 

. بهناز کمالی ما خوش رفتاریم! ما به فکر دیگران هستیم!.: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. نویسندگان گروه. 1119
  9789643897611: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری های آموزشی، مهارت رگرمیهای اجتماعی، س مهارتکلمات کلیدی: 
های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:

است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه
های بچۀ  ویژگی»مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موضوع « رفتاری، ادب کالمی و رعایت حقوق دیگران ادب»های   مهارت
اهمیت احساسات دیگران، کمك به دیگران و »کوشد مخاطب را با موضوع  پردازد و بخش دوم می می« رفتار خوش

 آورد. باره می هایی در این هد و سپس تمرین و فعالیتد آشنا کند. نویسنده ابتدا دربارۀ موضوع توضیحاتی می« کردن مهربانی

 

 خوریم!. شوییم! ما غذاهای مفید می هایمان را می ما دست: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1120

  9789643898397: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. لطیفه بابو
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی، بهداشت، سالمت مهارتکلمات کلیدی: 

های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:
است. در این جلد،  ا چند مهارت پرداختهدر هر جلد به آموزش یك ی« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه

توجه بیشتر به پاکیزگی و »مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موضوع « مراقبت از خود و رعایت بهداشت»های   مهارت
آشنا کند. نویسنده ابتدا دربارۀ موضوع « غذاهای سالم و مفید»کوشد مخاطب را با موضوع  پردازد و بخش دوم می می« تمیزی

 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت توضیحاتی می

 

 ما دوست داریم برویم مدرسه! علم خیلی باحال است!.: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1121

: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. امیرحسین میرزائیان، عبدالرضا شهبازی
9789643897598  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، رفتار در مدرسه، اسرار علم مهارتکلمات کلیدی: 
های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:

است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»ۀ چند جلدیاست. مجموع پیشگیرانه
مندشدن  مد نظر قرار دارند. داستان اول کتاب به موضوع چگونگی عالقه« سوادآموزی، رعایت انضباط و کنجكاوی»های  مهارت

 شود. مهم بودن آن آشنا می پردازد و در داستان دوم، مخاطب با علم و دالیل به رفتن به مدرسه می
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 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

 آییم!. کنیم! ما از عهده فشار همساالن برمی ما زود آشتی می: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1122

  9789643898618: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. لطیفه بابو، صنم بهاور
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجملی: پایه تحصی
  های اجتماعی، دوستی، رفتار مهارتکلمات کلیدی: 

های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:
است. در این جلد،  ت پرداختهدر هر جلد به آموزش یك یا چند مهار« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه

« دوستی، قهر و آشتی»مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موضوع « دادن فعال، احترام و اتكا به نفس گوش»های   مهارت
آشنا کند. « ها بازی مقاومت در برابر اجبار دوستان و رفتار صحیح با هم»کوشد مخاطب را با موضوع  پردازد و بخش دوم می می

 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت ده ابتدا دربارۀ موضوع توضیحاتی مینویسن

 

بندیم! ما برای مواقع اضطراری  ما کمربند ایمنی را می: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1123
: شابک رحلی. ص.28 .1396. ایرانشرکت انتشارات فنی : تهران. عبدالرضا شهبازی، بهناز کمالی ایم!. آماده

9789643897628  
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های آموزشی های اجتماعی، رفتار اجتماعی، سرگرمی مهارتکلمات کلیدی: 

های  یكی از آموزشهای زندگی  دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:
است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه

« بستن کمربند ایمنی در ماشین»مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موضوع « مراقبت از خود و احتیاط»های   مهارت
آشنا کند. « مقابله با بحران و برخورد درست در مواقع اضطراری»طب را با موضوع کوشد مخا پردازد و بخش دوم می می

 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت نویسنده ابتدا دربارۀ موضوع توضیحاتی می

 

بهناز کمالی،  تیم!.های خوبی هس هایی داریم! ما بچه ما وظیفه: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1124
  9789643898441: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. خورشید همتی آهویی

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های آموزشی پذیری، سرگرمی های اجتماعی، مسئولیت مهارتکلمات کلیدی: 
های  های زندگی یكی از آموزش بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارتدورۀ کودکی  معرفی کتاب:

است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه
پردازد و بخش دوم  می« شناسی وظیفه»وع مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موض« پذیری و احترام مسئولیت»های   مهارت

آشنا کند. نویسنده ابتدا دربارۀ موضوع « بودن خود بودن و چگونگی تقویت روحیۀ خوب خوب»کوشد مخاطب را با موضوع  می
 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت توضیحاتی می

 

سیما  ماهمه با هم فرق داریم! هر کس یک جور است!.: هیمهای زندگی، ما آگا مهارت. گروه نویسندگان. 1125
  9789643897604: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ای سودخواه، زینت افجه

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  نفس عتمادبههای آموزشی، ا های اجتماعی، سرگرمی مهارتکلمات کلیدی: 
های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:

است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه
ها و  فرق بین آدم»مد نظر قرار دارند. داستان اول کتاب به موضوع « ف و قوتهویت یابی، و شناخت نقاط ضع»های   مهارت

نفس آشنا کند. نویسنده ابتدا دربارۀ  کوشد مخاطب را با موضوع اعتماد به پردازد و داستان دوم می می« خوبی یا بدی آن
 آورد. باره می هایی در این دهد و سپس تمرین و فعالیت موضوع توضیحاتی می
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 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

 آید! ما مراقب امنیت خود هستیم!. همه از دروغ بدشان می: های زندگی، ما آگاهیم مهارت. گروه نویسندگان. 1126

  9789643898465: شابک رحلی. ص.28 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. لطیفه بابو، صنم بهاور
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  گویی، رفتار های اجتماعی، دروغ مهارتت کلیدی: کلما

های  های زندگی یكی از آموزش دورۀ کودکی بهترین دورۀ آموزش پیشگیرانه است و برنامۀ آموزش مهارت معرفی کتاب:
است. در این جلد،  در هر جلد به آموزش یك یا چند مهارت پرداخته« ما آگاهیم»است. مجموعۀ چند جلدی پیشگیرانه

پردازد  می« دروغ و عواقب آن»مد نظر قرار دارند. بخش اول کتاب به موضوع « راستگویی، تعهد و مراقبت از خود»های   مهارت
دهد و  آشنا کند. نویسنده ابتدا دربارۀ موضوع توضیحاتی می« حفظ امنیت خود»کوشد مخاطب را با موضوع  و بخش دوم می

 رد.آو باره می هایی در این سپس تمرین و فعالیت

 

 ص.844 .1397. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد: تهران. شده در تولید و صنعت نگاهی به راه طی. عبدالصمدی، محمد. 1127

  9786009870486: شابک وزیری.
  معلم/ مدیر/ مشاورمخاطب: 

  خاطره نویسی، مدیریت مشاغلکلمات کلیدی: 
ها و عدم  کاری رانیان در نگارش کتاب خاطرات یكی از علل دوبارهتجربه به اندازه علم ارزش دارد. فقر ما ای معرفی کتاب:

پیشرفت در حوزه صنعت است. نویسنده در کتاب حاضر خاطرات خود در حوزه صنعت را گردآوری کرده است. پیشینه کاری و 
ها،  ور موضوع فصلشود. سپس نویسنده به فراخ های سیاسی و فكری نویسنده در دو فصل ابتدایی تشریح می تحصیلی و گرایش

ها و  های الزم برای مدیر و برداشت به خاطرات خود پیرامون خالقیت در مدیریت، اخالق مدیریت، سازماندهی، تولید، خصلت
 کند. های قرآنی اشاره می آموزه

 

 .1397. یرانشرکت انتشارات فنی ا: تهران. هایده کروبی رویم. خوری می وقتی به ناهار. دورینگ تورویل، آماندا. 1128
  9789643899691: شابک خشتی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  های رفتاری، غذا، داستان مهارتکلمات کلیدی: 
برای کودکان هفت تا نه « آداب دانی»های  های هر کودك مؤدب است. مجموعه کتاب آداب دانی یكی از ویژگی معرفی کتاب:

کند.ایستادن در صف،  لد حاضر از این مجموعه، کودکان را با اصول صحیح رفتار در ناهارخوری آشنا میاند. ج شده سال نوشته
کردن و استفاده از کارد و چنگال برای خوردن از جمله آدابی هستند که در این  صحبت  تشكر از مسئول ناهارخوری، آهسته

 شوند. کتاب به کودکان آموخته می

 

 ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. ها پشت و مرغابی الک: ام وقتی من این شکلی .یزدانی، معصومه. 1129

  9786004770095: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های حیوانات داستان کودك، داستانکلمات کلیدی: 

ای است  های حیوانات، شیوه ای با شخصیت های کودکانه انهای زندگی به کودکان در قالب داست آموزش مهارت معرفی کتاب:
خوانیم  در پیش گرفته است. در کتاب حاضر از این مجموعه، داستانی را می« ام وقتی من این شكلی»که مجموعۀ چندجلدی 

پشت را  باشد و الك ای بروند که آب کافی داشته خواهند به برکه ها می است. مرغابی که موضوع همدلی را مورد توجه قرار داده
 برند. البته این داستان با داستان معروف کلیله و دمنه فرق دارد. هم با خود می
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 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 

 خشتی. ص.24 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. خروسه و روباهه: ام شکلی وقتی من این. یزدانی، معصومه. 1130

  9789643898878: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های حیوانات داستان کودك، نقد، داستانکلمات کلیدی: 

ای است  های حیوانات، شیوه ای با شخصیت های کودکانه های زندگی به کودکان در قالب داستان آموزش مهارت معرفی کتاب:
خوانیم  استانی را میدر پیش گرفته است. در کتاب حاضر از این مجموعه، د« ام وقتی من این شكلی»که مجموعۀ چندجلدی 

 شود. خواهد حیوانات جنگل را به دام بیندازد، اما هوش و ذکاوت خروس و همراهی حیوانات مانع آن می که روباه قصه می

 

: شابک خشتی. ص.24 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. پور عرفانه جواد پای عصبانی. هشت. الیت، لوری. 1131
9789643897475  

  آموز دانشب: مخاط
  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های رفتاری کنترل خشم، داستان کودك، مهارتکلمات کلیدی: 
کوشد  های رفتاری است که الزم است کودك بیاموزد. در این کتاب نویسنده می مدیریت خشم یكی از مهارت معرفی کتاب:

های بدنی خاصی بهره بگیرد. در کتاب چندین فعالیت در این  عالیتها و ف به کودك بیاموزد تا برای مهار خشم خود از تمرین
 زمینه عرضه شده است.

 

: شابک خشتی. ص.36 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. آبادی سارا وطن همینه که هست.. گسمن، جولی. 1132
9786004770392  

  آموز دانش مخاطب: 
  اول، دومپایه تحصیلی: 

  کنترل خشم، داستان کودكکلمات کلیدی: 
آموزند. کتاب حاضر داستانی است کودکانه که به  ها در محتوای خود مفاهیم رفتاری را به مخاطب می داستان معرفی کتاب:

شود و  رسد عصبی می هایش نمی کند. شخصیت اصلی داستان کودکی است که وقتی به خواسته موضوع خشم توجه می
کنند تا او را آرام کنند. این ماجرا  دهد. در نهایت، معلم مدرسه و اولیایش راهی پیدا می شان میرفتارهای غیراخالقی از خود ن

 آموزد چگونه صحیح رفتار کند. به طور غیر مستقیم به کودك می

 

 .1397. ذکر: تهران. شیما فتاحی ترسد. خرس کوچولو نمی: یاد بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم. 1133
  9789643079369: شابک خشتی. ص.24

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، داستان، ترس مهارتکلمات کلیدی: 
یاد »های  هوش اجتماعی یكی از موارد هوشی است که الزم است در کودکان تقویت شود. مجموعه کتاب معرفی کتاب:

ها  های اخالقی اجتماعی را به بچه ، به همین منظور، در هر جلد یكی از ارزش«باشیم بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته
خواهد پیش  آموزد. در این جلد، موضوع ترسیدن از تنهایی در قالب داستانی کودکانه مطرح شده است. خرس کوچولو می می

 کسی بخوابد تا تنها نباشد، ولی هیچ جا برایش مناسب نیست.
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. ذکر: تهران. فتاحی شیما کنیم. ما دوستیم قهر و دعوا نمی: ر هم زندگی خوبی داشته باشیمیاد بگیریم کنا. 1134
  9789643079338: شابک خشتی. ص.34 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی دوستی، داستان، مهارتکلمات کلیدی: 
یاد »های  که الزم است در کودکان تقویت شود. مجموعه کتابهوش اجتماعی یكی از موارد هوشی است  معرفی کتاب:

ها  های اخالقی اجتماعی را به بچه ، به همین منظور، در هر جلد یكی از ارزش«باشیم بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته
است. نعنایی و  آموزد. در این جلد، موضوع دوستی کردن و پرهیز از قهر و دعوا در قالب داستانی کودکانه مطرح شده می

 کنند. شود. اما با هم دوستی می روغنی در طول بازی دعوایشان می

 

. ذکر: تهران. شیما فتاحی کنیم. نام یکدیگر را مسخره نمی: یاد بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم .1135
  9789643079345: شابک خشتی. ص.24 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  وم، سوماول، دپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، رفتار داستان، مهارتکلمات کلیدی: 
یاد »های  هوش اجتماعی یكی از موارد هوشی است که الزم است در کودکان تقویت شود. مجموعه کتاب معرفی کتاب:

ها  ه بچههای اخالقی اجتماعی را ب ، به همین منظور، در هر جلد یكی از ارزش«باشیم بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته
ها باید نسبت به اسم  کردن نام یكدیگر، در قالب داستانی کودکانه مطرح شده است. بچه آموزد. در این جلد، موضوع مسخره می

 خود احساس خوبی داشته باشند.

 

. ذکر: تهران. شیما فتاحی همه چیز را برای خودمان نخواهیم.: یاد بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم .1136
  9789643079352: شابک خشتی. ص.24 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های اجتماعی، رفتار، داستان مهارتکلمات کلیدی: 
یاد »های  هوش اجتماعی یكی از موارد هوشی است که الزم است در کودکان تقویت شود. مجموعه کتاب معرفی کتاب:

ها  های اخالقی اجتماعی را به بچه ، به همین منظور، در هر جلد یكی از ارزش«باشیم بی داشتهبگیریم کنار هم زندگی خو
ها به در اختیار داشتن بعضی چیزها، در قالب داستانی کودکانه مطرح شده است. اگر  آموزد. در این جلد، موضوع عالقۀ بچه می
 فهمند. ها معنی مشارکت را یاد بگیرند، ارزش آنچه را دارند می بچه

 

: شابک رحلی. ص.56 .1397. نوید شیراز: شیراز. کتاب کار طرح کرامت اول: یار مهربان. جوکار، اصغر. 1137
9786001928741  

  آموز دانشمخاطب: 
  اولپایه تحصیلی: 

  های تكمیلی، کمك آموزشی علوم قرآنی، فعالیتکلمات کلیدی: 
شود و هدف از آن رشد فضایل اخالقی، تقویت بینش و  ها اجرا می انطرح کرامت چند سالی است در دبست معرفی کتاب:

آموزان پایۀ اول مخاطب این  هایی را برای دانش های زندگی است. کتاب کار حاضر فعالیت آموزان و طرح مهارت مهارت دانش
ر کودکانه و استفاده از تصویرهای آمیزی تصویرها، شع های مرتبط با واحد کار، رنگ ها و داستان حكایت: طرح دربردارد؛ از جمله

 های مرتبط انجام گیرد. رنگی برای بیان اهداف. هر واحد کار باید در کنار درس
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: شابک رحلی. ص.56 .1397. نوید شیراز: شیراز. کتاب کار طرح کرامت پنجم: یار مهربان. جوکار، اصغر. 1138
9786001928772  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  های تكمیلی، کمك آموزشی علوم قرآنی، فعالیتکلمات کلیدی: 
شود و هدف از آن رشد فضایل اخالقی، تقویت بینش و  ها اجرا می طرح کرامت چند سالی است در دبستان معرفی کتاب:

پنجم مخاطب این  آموزان پایۀ هایی را برای دانش های زندگی است. کتاب کار حاضر فعالیت آموزان و طرح مهارت مهارت دانش
های مرتبط،  ها و داستان آوری احادیث ائمه، استفاده از تصویرهای تفكر انگیز، استفاده از حكایت جمع: طرح دربردارد؛ از جمله
 های مرتبط انجام گیرد. های واحد کار. هر واحد کار باید در کنار درس المثل و تحقیق در زمینۀ ویژگی استفاده از شعر یا ضرب

 

 رحلی. ص.64 .1397. نوید شیراز: شیراز. کتاب کار طرح کرامت چهارم: یار مهربان. سرشت، زهرا جوکار، اصغر/ نیك. 1139

  9786001928765: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارمپایه تحصیلی: 
  کمك آموزشی، علوم قرآنیکلمات کلیدی: 

شود و هدف از آن رشد فضایل اخالقی، تقویت بینش و  ها اجرا می طرح کرامت چند سالی است در دبستان معرفی کتاب:
آموزان پایۀ چهارم مخاطب این  هایی را برای دانش های زندگی است. کتاب کار حاضر فعالیت آموزان و طرح مهارت مهارت دانش

آوری  ای آزاد، جمعه المثل، فعالیت های مرتبط با واحد کار، جدول، شعر یا ضرب ها و داستان حكایت: طرح دربردارد؛ از جمله
 های مرتبط انجام گیرد. احادیث ائمه. هر واحد کار باید در کنار درس

 

 رحلی. ص.56 .1397. نوید شیراز: شیراز. کتاب کار طرح کرامت سوم: یار مهربان. سرشت، زهرا جوکار، اصغر/ نیك. 1140

  9786001928758: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  سومپایه تحصیلی: 
  های تكمیلی، علوم قرآنی کمك آموزشی، فعالیتلیدی: کلمات ک

شود و هدف از آن رشد فضایل اخالقی، تقویت بینش و  ها اجرا می طرح کرامت چند سالی است در دبستان معرفی کتاب:
ب این آموزان پایۀ سوم مخاط هایی را برای دانش های زندگی است. کتاب کار حاضر فعالیت آموزان و طرح مهارت مهارت دانش

هایی در زمینۀ موضوعات طرح کرامت، استفاده از تصویرها در زمینۀ واحد کار، استفاده از  بیان مثال: طرح دربردارد؛ از جمله
المثل. هر واحد کار باید در  های مرتبط، اجرای نمایش و استفاده از شعر یا ضرب ها و داستان سخنان ائمه، استفاده از حكایت

 نجام گیرد.های مرتبط ا کنار درس

 

: شابک رحلی. ص.56 .1397. نوید شیراز: شیراز. کتاب کار طرح کرامت ششم: یار مهربان. جوکار، اصغر. 1141
9786001928789  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  های تكمیلی، علوم قرآنی کمك آموزشی، فعالیتکلمات کلیدی: 
شود و هدف از آن رشد فضایل اخالقی، تقویت بینش و  ها اجرا می دبستانطرح کرامت چند سالی است در  معرفی کتاب:

آموزان پایۀ ششم مخاطب این  هایی را برای دانش های زندگی است. کتاب کار حاضر فعالیت آموزان و طرح مهارت مهارت دانش
های مرتبط،  ها و داستان اده از حكایتآوری احادیث ائمه، استفاده از تصویرهای تفكر انگیز، استف جمع: طرح دربردارد؛ از جمله
 های مرتبط انجام گیرد. های واحد کار. هر واحد کار باید در کنار درس المثل و تحقیق در زمینۀ ویژگی استفاده از شعر یا ضرب
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 خشتی. .ص32 .1396. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. افسانه وثوق روحانی آید!. یک روز خوب می. کیم، یونگ آه. 1142

  9789643898298: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  های اجتماعی، رفتار فردی مهارتکلمات کلیدی: 

برقرار کند. در چنین شرایطی، کودك   احساس تنهایی وقتی به سراغ کودك می آید که نتواند با دیگران رابطه معرفی کتاب:
بودن آن کند. سپس  کوشد مخاطب را متوجه این حس و گذرا دهد و می س را نشان میشود. کتاب حاضر این ح گیر می گوشه
دربارۀ « ترها با بزرگ سخنی»دهد. در انتهای کتاب، در قسمت  اندازی از روزهای روشن و خوب در برابرش قرار می چشم

 انند کودك خویش را همراهی کنند.دهد تا بهتر بتو های مقابله با آن به والدین توضیح می احساس تنهایی، دالیل و روش

 

. کتاب ارجمند: تهران. اعظم فاضلی های اجتماعی به کودکان. روش برای آموزش مهارت 101. شاپیرو، الرنس. 1143
  9786002005762: شابک رقعی. ص.216 .1396

  والدین/ معلممخاطب: 
  های فوق برنامه ، فعالیتهای اجتماعی، روابط اجتماعی، راهنمای آموزشی مهارتکلمات کلیدی: 

کنند. این  تر عمل می برخی از کودکان در برقراری روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند. چنین کودکانی موفق معرفی کتاب:
های اجتماعی را باید  است، چون مهارت های کودکان طراحی شده های اجتماعی به بسیاری از گروه کتاب برای آموزش مهارت

برقراری ارتباط، ابراز احساسات، »است که هر بخش، مثل  شده بخش ارائه 9فعالیت کتاب در  101کسب کرد.  در محیط جامعه
 شود. های اصلی رشد اجتماعی محسوب می یكی از مقوله« بودن حل مسئله و عضوی از گروه

 

  9789648378733: شابک خشتی. ص.72 .1397. خاتم االنبیا: اصفهان. گشا گره ی ستاره 8. آقاخانی، مرضیه. 1144
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، حل مسئله، ریاضیاتکلمات کلیدی: 

سازی یادگیری راهبردهای حل  ریاضی در جهان اطراف ما همیشه و همه جا وجود دارد. کتاب حاضر برای آسان معرفی کتاب:
است تا عالوه بر اینكه  های روزمرۀ زندگی آورده تباط تنگاتنگ آن ها با مهارتهایی در خصوص راهبردها و ار مسئله، داستان

های این کتاب  ها را به مخاطب آموزش نیز بدهد. هر کدام از داستان کنیم، آن نشان دهد ما همواره از این راهبردها استفاده می
 خواهند. معمایی هستند که راهبردی برای حل مسئله از کودك می

 آموزش ادنی  -نقد ادنی 

 

مؤسسه فرهنگی : تهران. هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان: فولکلور کودکان. رسولی، جواد. 1145
  9789640813928: شابک وزیری. ص.120 .1397. مدرسه برهان

  معلممخاطب: 
  فرهنگ عامه، مقاله ها، کودکانکلمات کلیدی: 

درآمدی بر شناخت »ت مقاله درباره فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان است. کتاب حاضر شامل هف معرفی کتاب:
، نام سه مقاله از «های شفاهی کودکان اسلوب زبان در ترانه»و « های کودکان انواع ترانه»، «ها و انواع فولكلور کودکان شاخص

و « زمینه»، «متن»ساالن تفكیك شده است.  زرگهاست. در مقاله اول، فولكلور کودکان، با هفت شاخص از فولكلور ب این مقاله
های منظوم کودکان به دو دسته تقسیم شده است؛ منظوم  هاست. در مقاله دوم، متن ، از جمله این شاخص«نشانه»و « کنش»

شود. نویسنده در  های مختلفی تقسیم می شفاهی بدون بازی کودکان و منظوم شفاهی در بازی کودکان که هر کدام به بخش
 های کودکان خراسان کرده است. نگاهی به ترانه« اسلوب زبان...»قاله م
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: شابک وزیری. ص.116 .1397. پارسی سرا: ساری. گویی، راز ماندگاری تدریس قصّه. سپهدار، سمیّه. 1146
9786008560326  

  والدین/ معلم/ مشاورمخاطب: 
  گویی آموزش و پرورش، راهنمای تدریس، قصهکلمات کلیدی: 

های آموزشی، به ویژه زمان  گویی، در زمان اجرای فعالیت کتاب حاضر به ترویج و آموزش علمی و اصولی قصه معرفی کتاب:
گویی همراه شود.  مندانِ قصه به گام با عالقه  تدریس اختصاص دارد. این کتاب سه فصل دارد و بر آن است تا به صورت گام

هایی که تاکنون در این  گویی و مثال های کمّی و کیفی مؤثر بر اجرای کار قصه اخصضرورت وجودی، ارکان و قلمرو فعالیت، ش
گویی  نظران علمی و فنی قصه زمینه به صورت عملی به اجرا درآمده است، از جمله مطالب کتاب است. همچنین نظرات صاحب

 است.در کنار منابع متعدد و متنوعی که تاکنون در این زمینه تألیف شده، آورده شده 

 های آسمان هدیه

 

 ص.36 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های آبان حکایت: او را هم ببوس: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1147

  9786003581050: شابک رقعی.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آداب و رسوم مذهبی، مذهبی، حكایتکلمات کلیدی: 

جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت رفی کتاب:مع
حكایت کوتاه دینی دربارۀ  30روزه بودن این ماه، 30نام دارد، به مناسبت « های آبان حكایت»کتاب جلد هشتم آن است و 

استخراج « بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  ت. به گفتۀ نویسنده، این حكایتاس آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده
 اند. شده

 

 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های آذر حکایت: شوی اول جوان می: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1148
  9786003581067: شابک رقعی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  ارم، پنجم، ششمچهپایه تحصیلی: 

  حكایت، آداب و رسوم مذهبی، مذهبیکلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

ت کوتاه دینی دربارۀ آداب و حكای 30روزه بودن این ماه، 30نام دارد، به مناسبت « های آذر حكایت»کتاب جلد نهم آن است و 
 اند. استخراج شده« بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده

 

 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های فروردین حکایت: این در مقابل آن: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1149
  9786003580985: شابک رقعی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، مذهبی حكایت، آداب و رسوم مذهبی، داستانکلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

حكایت کوتاه دینی به  31روزه بودن ماه فروردین،  31های فروردین نام دارد، به مناسبت  اب جلد اول آن است و حكایتکت
 اند. استخراج شده« بحاراالنوار»است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت ها از منابع معتبری مثل  زبان کودکانه آمده
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 ص.36 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های تیر حکایت: از هم نیکی کنب: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1150

  9786003581012: شابک رقعی.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آداب و رسوم مذهبی، مذهبی، حكایتکلمات کلیدی: 

جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  شده ها برای کودکان بازگو های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:
حكایت کوتاه دینی دربارۀ  31روزه بودن این ماه، 31نام دارد، به مناسبت « های تیر حكایت»کتاب جلد چهارم آن است و 

استخراج  «بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده
 اند. شده

 

 ص.36 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های بهمن حکایت: عمیر بلبل ابو: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1151

  9786003581081: شابک رقعی.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  حكایت، آداب و رسوم مذهبی، مذهبیکلمات کلیدی: 

جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت کتاب: معرفی
حكایت کوتاه دینی دربارۀ  30روزه بودن این ماه، 30نام دارد، به مناسبت « های بهمن حكایت»کتاب جلد یازدهم آن است و 

استخراج « بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  . به گفتۀ نویسنده، این حكایتاست آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده
 اند. شده

 

 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های مهر حکایت: به کودکت دروغ نگو: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1152
  9786003581043: شابک رقعی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  هارم، پنجم، ششمچپایه تحصیلی: 

  آداب و رسوم مذهبی، مذهبی، حكایتکلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

ایت کوتاه دینی دربارۀ حك 30روزه بودن این ماه،  30نام دارد، به مناسبت « های مهر حكایت»کتاب جلد ششم آن است و 
استخراج « بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده

 اند. شده

 

 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های شهریور حکایت: خندی؟ چرا می: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1153
  9786003581036: شابک رقعی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  آداب و رسوم مذهبی، مذهبی، حكایتکلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

حكایت کوتاه دینی دربارۀ  31روزه بودن این ماه،  31نام دارد، به مناسبت « های شهریور حكایت»کتاب جلد ششم آن است و 
استخراج « بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده

 اند. شده
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. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های خرداد حکایت: حسن! حسین را بگیر: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1154
  9786003581005: شابک رقعی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  آداب و رسوم مذهبی، مذهبی، حكایتکلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ان بازگو شدهها برای کودک های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

حكایت کوتاه دینی دربارۀ  31روزه بودن این ماه،  31نام دارد، به مناسبت « های خرداد حكایت»کتاب جلد سوم آن است و 
استخراج « راالنواربحا»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده

 اند. شده

 

 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های اسفند حکایت: خدا نخوابیده است: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1155
  9786003581098: شابک رقعی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  مذهبی حكایت، آداب و رسوم مذهبی،کلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

حكایت کوتاه دینی دربارۀ  29روزه بودن این ماه، 29نام دارد، به مناسبت « های اسفند حكایت»کتاب جلد آخر آن است و 
استخراج « بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت نه آمدهآداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکا

 اند. شده

 

 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های مرداد حکایت: دعوای گوسفندان: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1156
  9786003581029: شابک رقعی. ص.36

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمتحصیلی:  پایه

  آداب و رسوم مذهبی، مذهبی، حكایتکلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

حكایت کوتاه دینی دربارۀ  31ین ماه،روزه بودن ا 31نام دارد، به مناسبت « های مرداد حكایت»کتاب جلد پنجم آن است و 
استخراج « بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده

 اند. شده

 

. قرآن الكریمجامعۀ ال: قم. های اردیبهشت حکایت: زمین او را فرو برد: های طال تکه. حیدری ابهری، غالمرضا. 1157
  9786003580992: شابک رقعی. ص.36 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  آداب و رسوم مذهبی، مذهبی، حكایتکلمات کلیدی: 
جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده های دینی به انواع و اقسام شكل حكایت معرفی کتاب:

حكایت کوتاه دینی  31روزه بودن ماه اردیبهشت،  31های اردیبهشت نام دارد، به مناسبت  اب جلد دوم آن است و حكایتکت
« بحاراالنوار»ها از منابع معتبری مثل  است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت دربارۀ آداب و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه، آمده

 اند. استخراج شده
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 ص.36 .1397. جامعۀ القرآن الكریم: قم. های دی حکایت: شیطان باال آورد: های طال تکه. بهری، غالمرضاحیدری ا. 1158

  9786003581074: شابک رقعی.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  آداب و رسوم مذهبی، مذهبیکلمات کلیدی: 

جلدی حاضر که این  12اند. در مجموعۀ  ها برای کودکان بازگو شده لهای دینی به انواع و اقسام شك حكایت معرفی کتاب:
حكایت کوتاه دینی دربارۀ آداب  30روزه بودن این ماه، 30نام دارد، به مناسبت « های دی حكایت»کتاب جلد دهم آن است و 

استخراج « بحاراالنوار»ی مثل ها از منابع معتبر است. به گفتۀ نویسنده، این حكایت و رسوم مذهبی، به زبان کودکانه آمده
 اند. شده

 

: قم. السالم علیه حسین پنج حدیث از امام: اول به او سالم کن: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1159
  9789642026845: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی حادیث، داستانامامان، اکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی « احادیث امام حسین )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمدهمرتبط و مصور مطرح 

 

. جمال: قم. السالم رضاعلیه پنج حدیث از امام: اول کارت را بشناس: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1160
  9789642026890: شابک رحلی. ص.12 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  ، چهارم، پنجم، ششمسومپایه تحصیلی: 

  های کوتاه، احادیث های مذهبی، داستان داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

د. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی اختصاص دار« احادیث امام رضا )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده

 

. جمال: قم. السالم علیه هادی پنج حدیث از امام: آی آدم طمعکار: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1161
  9789642026913: شابک رحلی. ص.12 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، احادیث های کوتاه، داستان داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی « احادیث امام رضا )ع(»به « و شعر و قصه حدیث»مجموعۀ چند جلدی 
 است. مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده

 

. جمال: قم. السالم علیه صادق پنج حدیث از امام: تنبلی را خط بزن: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1162
  9789642026876: شابک رحلی. ص.12 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، امامان، احادیث داستانکلمات کلیدی: 
د. این کتاب از آموزن کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی « احادیث امام صادق )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده
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: قم. السالم علیه زمان پنج حدیث از امام: خدا همیشه با ماست: هحدیث و شعر و قص. مهاجرانی، سیدمحمد. 1163
  9789642026937: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های کوتاه، احادیث های مذهبی، داستان داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می کودکان از احادیث بزرگان دینی معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی « احادیث امام زمان )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. آمده مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر

 

. جمال: قم. السالم علیه حسن پنج حدیث از امام: خیلی سپاسگزارم: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1164
  9789642026838: شابک رحلی. ص.12 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  تاههای کو های مذهبی، داستان احادیث، داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی « احادیث امام حسن )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. یث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمدهمرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حد

 

. السالم جوادعلیه پنج حدیث از امام: دست بدهیم، دوستی کنیم: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1165
  9789642026906: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال: قم

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، احادیث، امامان داستانلمات کلیدی: ک
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

نی اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستا« احادیث امام جواد )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده

 

. جمال: قم. السالم باقرعلیه پنج حدیث از امام: سالمتی، چه نعمتی!: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1166
  9789642026869: شابک رحلی. ص.12 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی امامان، احادیث، داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی (« احادیث امام باقر )ع»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده

 

: قم. السالم علیه پنج حدیث از حضرت علی: ها مثل باغند کتاب: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1167
  9789642026814: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، احادیث های کوتاه، داستان داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:
اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی « احادیث حضرت علی )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»جلدی  مجموعۀ چند

 است. مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده
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دیث از پنج ح: نادانی دشمن ماست: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1168
  9789642026920: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال: قم. السالم علیه عسگری حسن امام

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، احادیث، امامان داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  اسالمی را نیز میکودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی  معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب « احادیث امام حسن عسكری )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. داستانی مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده

 

. سلم و وآله علیه اهلل صلی پنج حدیث از حضرت محمد: محبت  نگاه با: حدیث و شعر و قصه. ی، سیدمحمدمهاجران. 1169
  9789642026807: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال: قم

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های کوتاه های مذهبی، داستان احادیث، داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می ب:معرفی کتا

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی مرتبط و « احادیث پیامبر»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. و مفهوم آن در دو بیت شعر آمدهمصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، 

 

: قم. السالم علیه کاظم پنج حدیث از امام: پاش، نه اسراف و نه ریخت: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1170
  9789642026883: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های کوتاه، احادیث های مذهبی، داستان نداستاکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب داستانی « احادیث امام کاظم )ع(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. ط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمدهمرتب

 

: قم. پنج حدیث از حضرت زهراعلیهاالسالم: همسایه را دعا کن: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1171
  9789642026821: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمیه تحصیلی: پا

  های کوتاه های مذهبی، داستان احادیث، داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب « احادیث حضرت زهرا )س(»به « حدیث و شعر و قصه»مجموعۀ چند جلدی 
 است. داستانی مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده

 

: قم. السالم سجادعلیه پنج حدیث از امام: ها باش همنشین گل: حدیث و شعر و قصه. مهاجرانی، سیدمحمد. 1172
  9789642026852: شابک رحلی. ص.12 .1397. جمال

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی امامان، احادیث، داستانکلمات کلیدی: 
آموزند. این کتاب از  کودکان از احادیث بزرگان دینی و امامان و پیامبران، درس زندگی اسالمی را نیز می معرفی کتاب:

اختصاص دارد. مفهوم هر حدیث در قالب « احادیث حضرت سجاد )ع(»به « شعر و قصهحدیث و »مجموعۀ چند جلدی 
 است. داستانی مرتبط و مصور مطرح شده و سپس متن عربی حدیث، ترجمۀ فارسی آن، و مفهوم آن در دو بیت شعر آمده
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  9789642027057: شابک وزیری. ص.128 .1397. جمال: قم. خاطرات خدا. حیدری ابهری، غالمرضا. 1173
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی خاطره، خداشناسی، داستانکلمات کلیدی: 

پیام پیامبران و امامان معرفی خدا به مردم و اصل توحید است. کتاب حاضر برای اثبات خدا یا بیان صفات او، با  معرفی کتاب:
های کتاب ریشه  واره کوشد سبك زندگی توحیدی را به مخاطب کودك بیاموزد. حكایت میبیانی خاطره گونه از زبان خداوند، 

حكایت از زبان خداوند با تصویرهایی کودکانه در این کتاب عرضه  56اند.  در احادیث اسالمی دارند و در پایان کتاب ذکر شده
 اند. شده

 

 رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. سفید رهای س اردک: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1174

  9789649735122: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 

ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:
شدن  شان و بزرگ گذاری ها، ونیز تخم های آرام و مرداب ها در آب ن های سرسفید و زندگی آ ، با اشاره به اردكچندجلدی

گوید که با  کند و در نهایت خداوند را شكر می ها و مهاجرت دوباره، مخاطب را به اندیشه دربارۀ مخلوقات خدا جلب می جوجه
 کند. دایت میها را در مهاجرت به سزمین ما ه مهربانی، آن

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. آسمان رنگارنگ: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1175
9789649735092  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  آسمان، خداشناسیکلمات کلیدی: 
ای  کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از معرفی کتاب:

های متنوع آن، مخاطب را به اندیشه دربارۀ این خلقت خداوند جلب  ها و رنگ های آسمان، حالت چندجلدی، با بیان ویژگی
 گوید که با مهربانی، چنین آسمانی به او عطا کرده است. کند و در نهایت خداوند را شكر می می

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. باران: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1176
9789649734798  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  یاموزیم. کتاب حاضر از مجموعهخداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان ب معرفی کتاب:

کند. در نهایت  هایی از شهر و سرزمین غبارگرفته و دودآلود، توجه مخاطب را به برکت باران جلب می چندجلدی، با ذکر نشانه
 کند. جا را سیراب و درخشان می بارد و همه گوید که با مهربانی، باران را فرو می خداوند را شكر می

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. های اهلی حیوان: خداشناسی خردساالن. سیدمحمد مهاجرانی،. 1177
9789649735207  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودك، حیواناتکلمات کلیدی: 
ای  انمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعهخداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزند معرفی کتاب:

ها و  چندجلدی، توجه مخاطب را به حیواناتی اهلی مثل مرغ خالخالی، خروس حنایی، بوقلمون سیاه، اردك سفید، گاوها، گربه
ست تا ا گوید که در کنار حیوانات وحشی، حیوانات اهلی را نیز آفریده کند. در نهایت خداوند را شكر می ها جلب می پروانه
 ها استفاده کنند. ها از آن انسان
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: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. درخت گیالس: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1178
9789649734781  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  ز مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعهخداشناسی ا معرفی کتاب:

شدنشان و نهال  های گندم و خوشه شدنشان، دانه های شیر و قوی شدنشان، بچه های قو و بزرگ هایی از جوجه چندجلدی، نمونه
گوید  کند. در نهایت خداوند را شكر می وقات خدا جلب میزند و مخاطب را به اندیشه دربارۀ مخل گرد و بار گردویش را مثال می

 کند تا رشد کنند و بزرگ شوند. که به مخلوقات کمك می

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. دنیای رنگارنگ: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1179
9789649735146  

  آموز دانشمخاطب: 
  وم، سوماول، دپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

ها،  برهها و  ها، رنگین کمان و گله هایی مثل رودخانه، جنگل، پرنده چندجلدی، با یادآوری آنچه در دنیا وجود دارد و نمونه
گوید که با مهربانی، چنین  کند و در نهایت خداوند را شكر می مخاطب را به اندیشه دربارۀ مخلوقات خدا در دنیا جلب می

 آسمانی به او عطا کرده است.

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. زبان: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1180
9789649735214  

  آموز دانشطب: مخا
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

کند و در نهایت  به اندیشه دربارۀ آن جلب میای برای برقراری ارتباط، مخاطب را  چندجلدی، با یادآوری زبان به عنوان وسیله
 خوبی استفاده کنیم. گوید که به ما زبان داد تا شعر بخوانیم، قصه بگوییم و از آن به خداوند را شكر می

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. شب و روز: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1181
9789649735153  

  آموز دانش: مخاطب
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

ها، مخاطب را به اندیشه  مدن ستارهچندجلدی، با اشاره به خورشید و نور گرمابخش آن در روز، و شب و رفتن خورشید و آ
ها و موجودات روی  گوید که با آفرینش روز و شب، به انسان کند و در نهایت خداوند را شكر می دربارۀ مخلوقات خدا جلب می

 کند. زمین، کار و استراحت هدیه می
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: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. صداهای زیبا: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1182
9789649735221  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

ها و آواز  هایی مثل باد بهاری، رود پرخروش، چشمه، کوه و دریای بیكران، بلبل چندجلدی، با اشاره به صداهای پدیده
گوید که زندگی ما را با  کند و در نهایت خداوند را شكر می قشنگشان، مخاطب را به اندیشه دربارۀ صداهای طبیعت جلب می

 صداهای جور واجور زیباتر کرده است.

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. فکر و هوش: ردساالنخداشناسی خ. مهاجرانی، سیدمحمد. 1183
9789649735191  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  عقل، خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  مجموعهخداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از  معرفی کتاب:

کند و  هایی کودکانه با موضوع فكر، عقل و هوش، مخاطب را به اندیشه دربارۀ عقل در انسان جلب می چندجلدی، با بیان قصه
 است. گوید که به انسان این موهبت را عطا کرده در نهایت خداوند را شكر می

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. های مهربان قلب: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1184
9789649735160  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

کند  طب را به اندیشه دربارۀ خشكی درخت در زمستان و تازگی و پربرگ و باری آن در زمستان جلب میچندجلدی، توجه مخا
 کند. رنگ می بو و خوش گوید که در بهار درختان را خوش و در نهایت خداوند را شكر می

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. لبخند: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1185
9789649735177  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

دهای دوستانه و روزانه، مخاطب را به اندیشه دربارۀ این موهبت خدایی زدن در برخور هایی از لبخند چندجلدی، با ذکر نمونه
 است. ها آموخته گوید که با مهربانی، خندیدن را به انسان کند و در نهایت خداوند را شكر می جلب می

 

: ابکش رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. ها ماه و ستاره: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1186
9789649735139  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، خداشناسیکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

ها، ماه، خورشید، مخاطب را به اندیشه دربارۀ  هایی مثل ستاره هچندجلدی، با یادآوری آنچه در آسمان وجود دارد و نمون
 است. گوید که با مهربانی، آسمان را روشن و نورانی کرده کند و در نهایت خداوند را شكر می مخلوقات خدا جلب می
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 رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. کنند همه رشد می: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1187

  9789649735184: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 
  داستان کودك، خداشناسیکلمات کلیدی: 

ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:
شدن موجودات عالم، مخاطب کودك را به اندیشه  دکانه از رشد کردن و بزرگهایی کامالً ساده و کو چندجلدی، با ذکر نمونه

 کند رشد کنند و بزرگ شوند. گوید که با مهربانی به همه کمك می کند و در نهایت خداوند را شكر می دربارۀ رشد جلب می

 

: شابک رقعی. ص.12 .1397. کتاب جمكران: قم. هنر: خداشناسی خردساالن. مهاجرانی، سیدمحمد. 1188
9789649735238  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خداشناسی، داستان کودكکلمات کلیدی: 
ای  خداشناسی از مفاهیمی است که الزم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه معرفی کتاب:

ی، سفالگری، بافندگی و خیاطی، مخاطب را به اندیشه دربارۀ هنر و هنرمندان هایی از هنر، مثل نقاش چندجلدی، با ذکر نمونه
 است. ها آموخته گوید که با مهربانی، هنر را به انسان کند و در نهایت خداوند را شكر می جلب می

 

  9789642026975: شابک رحلی. ص.32 .1397. جمال: قم. خدای خوب و مهربان. مهاجرانی، سیدمحمد. 1189
  آموز دانشخاطب: م

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  صفات خدا، شعر، شعر مذهبیکلمات کلیدی: 

های خداوند را در قالب شعر  هایی از نعمت های او بسیارند. کتاب حاضر مصداق خداوند مهربان است و آفریده معرفی کتاب:
دهندگی خداوند، خورشید فروزنده، زمین و آنچه در آن  زیها، رو کودکانه به نظم در آورده است. مهربانی خداوند، شكر نعمت

ها را از قرآن آورده  های مربوط به آن ها و آیه ها، سوره زدن آن هایی از مواردی هستند که نویسندۀ این کتاب، با مثال است، نمونه
 است. و توضیح داده

 

 .1397. کتاب جمكران: قم. دعایی برای باران: المالس علیه حضرت ادریس: داستان پیامبران. بیگی، ابراهیم حسن. 1190
  9789649735610: شابک وزیری. ص.16

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ها، داستان نامه پیامبران، زندگیکلمات کلیدی: 
دهد که  شان را شرح میحضرت ادریس از جملۀ پیامبران خدا بود. داستان این کتاب، بخشی از زندگی ای معرفی کتاب:

ادریس از ظلم پادشاه زمانه به ستوه آمد. آنگاه که اعتراض کرد، پادشاه تصمیم به کشتن او گرفت. ادریس و یارانش از شهر 
ها بعد چنین شد و در نهایت پادشاه تسلیم  سالی از بین برود. سال خارج شدند، اما دعا کردند شهر در اثر قحطی و خشك

 به شهر برگردد.ادریس شد تا آب 
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. کتاب جمكران: قم. گناه بود السالم، شتری که بی علیه حضرت صالح: داستان پیامبران. بیگی، ابراهیم حسن. 1191
  9789649735641: شابک وزیری. ص.16 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ها نامه پیامبران، داستان، زندگیکلمات کلیدی: 
های جذاب برای کودکان است. کتاب حاضر داستان زندگی حضرت  خواندن شرح زندگی پیامبران از داستان عرفی کتاب:م

کند. در این جریان، حضرت صالح شتری را از دل کوه ظاهر کرد تا مردم به او  اش را به زبان کودکانه بیان می صالح و معجزه
آوردند. مدتی بعد، صالح یارانش را به خارج از شهر برد تا زمانی که رعد و برقی که  ای ایمان واقعی ایمان بیاورند، اما تنها عده

 معجزۀ پروردگار بود، مردم شهر را سوزاند.

 

 .1397. کتاب جمكران: قم. آخرین پیامبر: علیه اهلل صلوات حضرت محمد: داستان پیامبران. بیگی، ابراهیم حسن. 1192
  9789649735764: شابک وزیری. ص.16

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ها نامه پیامبران، زندگیکلمات کلیدی: 
اش را خوانده باشید. این کتاب، به زبانی  حضرت محمد آخرین پیامبر خداست. شاید بارها داستان زندگی معرفی کتاب:

شدنش در دست  دنیا آمدن حضرت تا بزرگ کند. از به ك بیان میکودکانه، داستان زندگی حضرت محمد را برای مخاطب کود
اش با پدربزرگ مهربان و سپس عمویش ابوطالب، تا نوجوانی محمد، مشهور شدنش به محمد  دایه و سپردنش به مادر، زندگی

 اند. شده شدن و در نهایت نیز از دنیا رفتن او، در این کتاب شرح داده امین، به پیامبری مبعوث

 

 ص.16 .1397. کتاب جمكران: قم. کبوتر کوچولو: السالم علیه حضرت نوح: داستان پیامبران. بیگی، ابراهیم حسن. 1193

  9789649735627: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  ها نامه پیامبران، داستان، زندگیکلمات کلیدی: 

های جذاب برای کودکان است. کتاب حاضر داستان زندگی حضرت  زندگی پیامبران از داستانخواندن شرح  معرفی کتاب:
کند. در این جریان، حضرت نوح یك کشتی ساخت و یارانش را در آن جمع  نوح و کشتی معروفش را به زبان کودکانه بیان می

در امان ماندند و ظالمان و ایمان نیاورندگان به  کرد. روزی که به امر خداوند باران و طوفان شدیدی روی داد، حضرت و یارانش
 پروردگار یكتا از بین رفتند.

 

 ص.16 .1397. کتاب جمكران: قم. عزیز مصر: السالم علیه حضرت یوسف: داستان پیامبران. بیگی، ابراهیم حسن. 1194

  9789649735658: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  ها نامه پیامبران، داستان، زندگیکلمات کلیدی: 

های جذاب برای کودکان است. کتاب حاضر داستان زندگی حضرت  خواندن شرح زندگی پیامبران از داستان معرفی کتاب:
به مقام  داد او در آینده کند. در این کتاب، حضرت یوسف خوابی دید. تعبیر خوابش نشان می یوسف را به زبان کودکانه بیان می

هایی را متحمل شود. یوسف را برادرانش به چاه افكندند و به عنوان برده  واالیی خواهد رسید، اما در ابتدا باید سختی
 شد، اما در نهایت، بر اثر ذکاوت و کاردانی، به مقام عزیزی مصر رسید و پیامبر خدا شد. فروخته
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 .1396. حدیث راه عشق: اصفهان. عملی تربیت دینی کودکان راهکارهای: دست بچتو بگیر. بیرانوند، محمد. 1195
  9786006722832: شابک رقعی. ص.168

  والدینمخاطب: 
  های مذهبی، تعلیمات دینی، تربیت جنبهکلمات کلیدی: 

بیان اصول و »است و مبانی و اصولی دارد. کتاب حاضر الزمۀ تربیت دینی را  دین برای تربیت بشر آمده معرفی کتاب:
هایی برای جذب، جلب، خوشایندی و  پذیری و بیان روش های دین ها و زمینه راهبردهای اساسی در تربیت دینی، توجه به عامل

انداز مسیر بحث این کتاب نیز همین است و  داند. چشم می« کردن موضوعات محوری در تربیت دینی کردن و نهادینه عمل
 تربیت دینی فرزندان ارائه دهد.نویسنده کوشیده است راهكارهایی عملی برای 

 

خلیل  سید السالم. علیه الرضا موسی بن زندگی سیاسی هشتمین امام حضرت علی. مرتضی حسینی، جعفر. 1196
  9789644309700: شابک رقعی. ص.260 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. خلیلیان

  معلممخاطب: 
  یاسی، امامانهای س ها، نظام نامه زندگیکلمات کلیدی: 

اند. بر همین  آفرین کننده نیستند، بلكه به شدت در زندگی کنونی ما نقش های سرگرم حوادث تاریخی داستان معرفی کتاب:
خصوص دوران والیتعهدی ایشان را بررسی کرده  اساس، نویسنده در کتاب حاضر وقایع و رویدادهای عهد امام رضا )ع( و به

مقدمات رویداد؛ شرایط و علل بیعت؛ تشریح موضوع امام؛ چند پرده : اند بندی شده ها جمع عنواناست. محتوای کتاب تحت این 
 از رویدادها.

 

  9789649734958: شابک رحلی. ص.24 .1396. کتاب جمكران: قم. زیباترین عید. مهاجرانی، سیدمحمد. 1197
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  های مذهبی خم، داستانغدیر کلمات کلیدی: 

ها جشن عید سعید غدیر است. این کتاب که  ها و عیدهای مذهبی بسیاری دارند که یكی از آن مسلمانان جشن معرفی کتاب:
است و از طرف دیگر دربارۀ نحوۀ برگزاری جشن این   در واقع دو کتاب در یك مجلد است، از یك طرف به عید غدیر پرداخته

یستی عید غدیر، اتفاقی که در آن روز افتاده، خطبۀ غدیر و امامت حضرت علی)ع( از مطالب بخش گوید. چ روز سخن می
نیز راهكارهایی برای برگزاری جشن غدیر در کالس و مدرسه، خانه و « زیباترین جشن»زیباترین عید هستند. در بخش 

 است. مجتمع مسكونی عرضه کرده

 

: شابک وزیری. ص.24 .1397. آثار سبز: تهران. اسب سرکش: دگیهای زن سرمشق. پیری، اکبر خواجه. 1198
9786008566304  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  های قرآنی های مذهبی، جنبه داستانکلمات کلیدی: 
مل جلدی تعلق دارد. کتاب شا 14ای  ها هستند. کتاب حاضر به مجموعه آیات قرآن سرمشق زندگی ما انسان معرفی کتاب:

ها نیز، در  هایی مرتبط با آن های زندگی برای کودکان است. داستان ها سرمشق ای از آیات قرآن است که موضوع آن مجموعه
آید و پس از آن داستان یا حكایت  شود. سپس حدیثی مرتبط می اند. هر گام با آیۀ قرآن و ترجمۀ آن آغاز می گام، آمده 10

 شود. تعریف می
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: شابک وزیری. ص.24 .1397. آثار سبز: تهران. این چنین باشیم!: های زندگی سرمشق. ی، اکبرپیر خواجه. 1199
9786008566274  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  های قرآنی های مذهبی، جنبه داستانکلمات کلیدی: 
جلدی تعلق دارد. کتاب شامل  14ی ا ها هستند. کتاب حاضر به مجموعه آیات قرآن سرمشق زندگی ما انسان معرفی کتاب:

ها نیز، در  هایی مرتبط با آن های زندگی برای کودکان است. داستان ها سرمشق ای از آیات قرآن است که موضوع آن مجموعه
آید و پس از آن داستان یا حكایت  شود. سپس حدیثی مرتبط می اند. هر گام با آیۀ قرآن و ترجمۀ آن آغاز می گام، آمده 10
 شود. ف میتعری

 

 ص.24 .1397. آثار سبز: تهران. السالم علیه چهار سفارش از امام صادق: های زندگی سرمشق. پیری، اکبر خواجه. 1200

  9786008566175: شابک وزیری.
  آموز دانشمخاطب: 

  ششمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی های قرآنی، داستان جنبهکلمات کلیدی: 

جلدی تعلق دارد. کتاب شامل  14ای  ها هستند. کتاب حاضر به مجموعه ق زندگی ما انسانآیات قرآن سرمش معرفی کتاب:
ها نیز، در  هایی مرتبط با آن های زندگی برای کودکان است. داستان ها سرمشق ای از آیات قرآن است که موضوع آن مجموعه

آید و پس از آن داستان یا حكایت  یثی مرتبط میشود. سپس حد اند. هر گام با آیۀ قرآن و ترجمۀ آن آغاز می گام، آمده 10
 شود.احادیث این جلد از امام صادق )ع( هستند. تعریف می

 

: شابک وزیری. ص.24 .1397. آثار سبز: تهران. دعای مادر: های زندگی سرمشق. پیری، اکبر خواجه. 1201
9786008566069  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  های قرآنی های مذهبی، جنبه داستانکلمات کلیدی: 
جلدی تعلق دارد. کتاب شامل  14ای  ها هستند. کتاب حاضر به مجموعه آیات قرآن سرمشق زندگی ما انسان معرفی کتاب:

ها نیز، در  هایی مرتبط با آن های زندگی برای کودکان است. داستان ها سرمشق ای از آیات قرآن است که موضوع آن مجموعه
آید و پس از آن داستان یا حكایت  شود. سپس حدیثی مرتبط می اند. هر گام با آیۀ قرآن و ترجمۀ آن آغاز می آمده گام، 10

 شود. تعریف می

 

: شابک وزیری. ص.24 .1397. آثار سبز: تهران. شاد کردن دل دیگران: های زندگی سرمشق. پیری، اکبر خواجه. 1202
9786008566083  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، اخالق اسالمی های قرآنی، داستان داستانکلمات کلیدی: 
جلدی تعلق دارد. در این جلد،  14ای  ها هستند.کتاب حاضر به مجموعه آیات قرآن سرمشق زندگی ما انسان معرفی کتاب:

های  ها سرمشق آن است که موضوع آنای از آیات قر مطرح شده است.کتاب شامل مجموعه« شادکردن دل دیگران»موضوع 
شود.  اند. هر گام با آیۀ قرآن و ترجمۀ آن آغاز می گام، آمده 10ها نیز، در  هایی مرتبط با آن زندگی برای کودکان است. داستان

 شود. آید و پس از آن داستان یا حكایت تعریف می سپس حدیثی مرتبط می
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 ص.12 .1397. کتابك: قم. توضیح زشتی قهر برای کودکان: حال نکنشیطونو خوش. حیدری ابهری، غالمرضا. 1203

  9786007362587: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی های رفتاری، داستان دوستی، مهارتکلمات کلیدی: 

کند. کتاب حاضر به موضوع قهر کردن  بط توانمند میها را در برقراری روا آموزش رفتار اجتماعی به کودکان، آن معرفی کتاب:
شود هیچ کدام کار خطایی  کند، متوجه می خواهد با دوستانش قهر کند، اما هربار که فكر می پردازد. قهرمان داستان می می

کند و به  حال می کردن شیطان را خوش کند که قهر ها قهر کند. در نهایت نیز به قول مادرش اشاره می است که او با آن نكرده
 همین لحاظ او نباید قهر کند.

 

: شابک بیاضی. ص.16 .1396. کتاب جمكران: قم. آتش سرسبز: غیبت پیامبران. باباجانی، علی. 1204
9789649735030  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  پیامبران، داستان کودكکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر، از  ها معجزه هم محسوب می هایی دارند که بعضی از آن و امامان ما ویژگیپیامبران  معرفی کتاب:

پردازد. داستان این  شدن آتش برای او می ای چند جلدی، به شرح زندگی حضرت ابراهیم )ص( و چگونگی گلستان  مجموعه
شود  شود تا زمانی که ابراهیم بزرگ می آغاز می شدنش در غار و پیش عمویش آذر دنیا آمدن حضرت و بزرگ کتاب از ابتدای به

 رود. شمار می شدن آتش بر حضرت ابراهیم، یكی از معجزات او به کند. گلستان و مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت می

 

: شابک بیاضی. ص.16 .1396. کتاب جمكران: قم. باز هم آن مرد را دیدم: غیبت پیامبران. عبدی، زهرا. 1205
9789649735085  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  داستان کودك، پیامبرانکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر، از  ها معجزه هم محسوب می هایی دارند که بعضی از آن پیامبران و امامان ما ویژگی معرفی کتاب:

مردم زمانش سخنان او و پرستش خدای یكتا را قبول  ای چند جلدی، به شرح دعوت حضرت یونس می پردازد که مجموعه
گوید که حضرت یونس از مردم ناامید شد و آنان را رها کرد و رفت و به دهان ماهی  نداشتند. داستان این کتاب از زمانی می

 ای بیش نبود. شدن یونس از دهان ماهی، بوته شود که هنگام خارج افتاد. قصه از زبان درختی روایت می

 

: شابک بیاضی. ص.16 .1396. کتاب جمكران: قم. بگو باران ببارد: غیبت پیامبران. زمانی، هاجر. 1206
9789649734774  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  پیامبران، داستان کودكکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر، از  ا معجزه هم محسوب میه هایی دارند که بعضی از آن پیامبران و امامان ما ویژگی معرفی کتاب:

پردازد. داستان این کتاب از ظلم پادشاه  ای از دورۀ پیامبری حضرت ادریس )ص( می ای چند جلدی، به شرح گوشه مجموعه
 ها در اثر دعای ادریس و به منظور تنبیه شدن زمین گوید و نیز از خشك های کشاورزی آنان می وقت به مردم و گرفتن زمین

 بارد. پادشاه. سرانجام با دعای ادریس و مردم، باران می
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 بیاضی. ص.16 .1396. کتاب جمكران: قم. کشتی روی ابرهای سیاه: غیبت پیامبران. علیزاده لوشابی، زینب. 1207

  9789649735023: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  کودكپیامبران، داستان کلمات کلیدی: 

شوند. کتاب حاضر، از  ها معجزه هم محسوب می هایی دارند که بعضی از آن پیامبران و امامان ما ویژگی معرفی کتاب:
پردازد. داستان این کتاب از ابتدای  بخش پیروان او می ای چند جلدی، به شرح دعوت حضرت نوح)ص( و کشتی نجات مجموعه
یابد. قصه از زبان  شود و با سوارشدن مسلمانان خداپرست به کشتی پایان می شدن کشتی یاران حضرت نوح آغاز می ساخته

 است. اش، سخنان حضرت نوح را باور دارد و یكتایی خداوند را پذیرفته شود که همراه خانواده کودکی روایت می

 

: شابک بیاضی. ص.16 .1396. کتاب جمكران: قم. طالیی  گوساله: غیبت پیامبران. عالمی، سمیه. 1208
9789649735054  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  پیامبران، داستان کودكکلمات کلیدی: 
شوند. کتاب حاضر، از  ها معجزه هم محسوب می هایی دارند که بعضی از آن پیامبران و امامان ما ویژگی معرفی کتاب:

پردازد.  پرستی مردم آن زمان شهر سامرا می ان حضرت موسی)ص( و بتای چند جلدی، به شرح گوسالۀ سامری در زم مجموعه
کنند حضرت موسی برگردد و حقایق  شود تا زمانی که مردم آرزو می شدن گوساله آغاز می داستان این کتاب از چگونگی ساخته

 اور دارند.اش سخنان و دین حضرت موسی را ب شود که خانواده را آشكار کند. قصه از زبان کودکی روایت می

 

  9786222080129: شابک رحلی. ص.36 .1397. کتاب نیستان: تهران. فصل خوب پیوستن. شجاعی، سیدمهدی. 1209
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی قیام عاشورا، داستانکلمات کلیدی: 

ها را شنیده باشیم. یكی از  های متفاوت آن ها و بیان زبان هایی دارد که شاید بارها به واقعۀ عاشورا پیش و پس معرفی کتاب:
بن عوسجه به   زیاد است. این کتاب داستان پیوستن مسلم بن عقیل به فرمان ابن های سوزناك این ماجرا، شهادت مسلم بخش

 ن امام صورت گرفت.شدن با کاروا کردن امام از خیانت مردم کوفه و همراه کاروان امام حسین )ع( است که به منظور آگاه

 

: شابک وزیری. ص.16 .1397. قدیانی: تهران. یوسف و پیرزن: الطیر های تصویری از منطق قصه. شیخی، مژگان. 1210
9786002518699  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ها، کودك و نوجوان ادبیات کالسیك، اقتباسکلمات کلیدی: 
برند. در بازار همه مبهوت زیبایی او  کشند و برای فروش به بازار مصر می را از چاه بیرون می« یوسف»کاروانیان  :معرفی کتاب

نشاند. مردی  کند و او را باالی تختی می های زیبا به تن یوسف کرده و موهای سیاهش را تزیین می ساالر لباس شوند. کاروان می
رود.  شوند و قیمتش باال و باالتر می گوید. لحظه به لحظه خریداران یوسف بیشتر می چرخد و از زیبایی او می دور تخت می

خواهد در برابر ده  رود و می ها حاضرند به اندازه وزن او مس و درنهایت نقره و طال بدهند. در این میان پیرزنی جلو می بعضی
 کالف ریسمان، یوسف را بخرد!... .
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مؤسسه فرهنگی مدرسه : تهران. هایی در باره احکام حجاب( دو ستاره )قصه: زینبهای  قصه. ماهوتی، مهری. 1211
  9789640815540: شابک وزیری. ص.28 .1397. برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی حجاب، داستانکلمات کلیدی: 
تر خواهد بود. کتاب حاضر با بیان چند داستان کوتاه  های واقعی راحت آموزش احكام در متن زندگی و با مثال معرفی کتاب:

کودکانه از ماجراهای زینب، به زبان کودکانه، دربارۀ حجاب و نكات آن، شناخت محرم و نامحرم و چگونگی لباس پوشیدن در 
 آموزد. طور غیرمستقیم به کودك می کند و احكام حجاب را به جلوی نامحرم صحبت می

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. هایی درباره احکام نماز( مهر گلی )قصه: های زینب قصه. ماهوتی، مهری. 1212
  9789640815625: شابک وزیری. ص.28 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  نماز، احكام شرعیکلمات کلیدی: 
ای است که هدف  ان در قالب داستان و قصه به کودکان آموخت. کتاب حاضر از مجموعهتو احكام شرعی را می معرفی کتاب:

آن آشنایی و آموزش احكام تقلید، وضو، تیمم، نماز، روزه و حجاب به زبان داستانی به دختران است. این جلد احكام نماز را 
ام کجاست، خواب شیرین و زائر  راهن نماز، سجادهتربت، مهر گلی، پی: اند از های این کتاب عبارت های قصه آموزد. عنوان می

 کوچولو.

 

مؤسسه : تهران. هایی در باره احکام طهارت و نجاست( مهمان کوچولو )قصه: های زینب قصه. ماهوتی، مهری. 1213
  9789640815595: شابک وزیری. ص.24 .1397. فرهنگی مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  ، پنجم، ششمسوم، چهارمپایه تحصیلی: 

  های مذهبی، احكام شرعی داستانکلمات کلیدی: 
تر خواهد بود. کتاب حاضر با بیان چند داستان کوتاه  های واقعی راحت آموزش احكام در متن زندگی و با مثال معرفی کتاب:

طور  ها را به دهد و آن یهای واقعی شرح م کودکانه از ماجراهای زینب، به زبان کودکانه، احكام طهارت و نجاست را با مثال
 آموزد. غیرمستقیم به کودك می

 

  9786004761246: شابک رقعی. ص.64 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. (1کبوتر نجف ). البنین زاده، ام عباس. 1214
  معلممخاطب: 

  البالغه های مذهبی، نهج های حیوانات، داستان داستانکلمات کلیدی: 
البالغه از ایشان به یادگار مانده است. کتاب حاضر  امام اول شیعیان بودند. کتاب معروف نهجحضرت علی )ع(  معرفی کتاب:
هایی است از زبان یك کبوتر که از کبوتران حرم امام علی )ع( در نجف است. او ماجراهای خود با حیوانات را در  شامل داستان

است )مورچه،  البالغه آمده شود که نامشان در نهج صحبت میکند. در ماجراهای این جلد، از حیواناتی  این کتاب تعریف می
 گوید. ها را به حیوانات می آن جغد، ملخ، بره و اسب( و این کبوتر 

 

  9786004761253: شابک رقعی. ص.64 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. (2کبوتر نجف ). البنین زاده، ام عباس. 1215
  معلممخاطب: 

  البالغه های مذهبی، نهج ه، داستانداستان کوتاکلمات کلیدی: 
البالغه از ایشان به یادگار مانده است. کتاب حاضر  حضرت علی )ع( امام اول شیعیان بودند. کتاب معروف نهج معرفی کتاب:
در هایی است از زبان یك کبوتر که از کبوتران حرم امام علی )ع( در نجف است. او ماجراهای خود با حیوانات را  شامل داستان

است )طاووس، مار،  البالغه آمده شود که نامشان در نهج کند. در ماجراهای این جلد از حیواناتی صحبت می این کتاب تعریف می
 گوید. ها می البالغه دربارۀ هر حیوان را به آن سخنان نهج شتر و شیر( و این کبوتر، 
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: شابک خشتی. ص.16 .1397. ؤسسه فرهنگی مدرسه برهانم: تهران. ها سالم بر آن: های آسمان گل. معینی، مهدی. 1216
9789640815656  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوم، سومپایه تحصیلی: 

  های مذهبی داستانکلمات کلیدی: 
کردن  هایی از سالم است. نویسنده ابتدا نمونه طراحی شده« آداب معاشرت»کتاب به منظور آموزش غیرمستقیم  معرفی کتاب:
کند که الزم است به عزیزانی مثل امامان نیز سالم کنیم. در نهایت، ذکر  زند و مخاطب را هشیار می را مثال میدر برخوردها 

 آموزد. کند و چگونگی آن را به مخاطب می کردن به امامان معرفی می های سالم را یكی از راه« صلوات»

 

 ص.16 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. صد شاخه گل از بهشت: های آسمان گل. معینی، مهدی. 1217

  9789640815649: شابک خشتی.
  آموز دانشمخاطب: 

  سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 
  های مذهبی های رفتاری، داستان مهارتکلمات کلیدی: 

ابتدا  است. نویسنده طراحی شده« قدردانی»داستان کتاب حاضر به منظور آموزش غیرمستقیم مهارت  معرفی کتاب:
کند که الزم است از خداوند هم قدردانی  زند و مخاطب را هشیار می هایی روشن از قدردانی از والدین و معلم را مثال می نمونه

کند و چگونگی آن را به مخاطب  های قدردانی از پروردگار معرفی می را یكی از راه« تسبیحات اربعه»شود. در نهایت، ذکر 
 آموزد. می

 

: شابک خشتی. ص.36 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. کلید بهشت: های آسمان گل. ان، حمیدگروگ. 1218
9789640815632  

  آموز دانشمخاطب: 
  سومپایه تحصیلی: 

  های مذهبی نماز، آداب و رسوم مذهبی، داستانکلمات کلیدی: 
است. نویسنده ابتدا دربارۀ ضرورت راز و نیاز با  احی شدهطر« نماز خواندن»کتاب به منظور آموزش غیرمستقیم  معرفی کتاب:

کند و چگونگی آن را به مخاطب  های حرف زدن با خداوند معرفی می خداوند صحبت و در نهایت، نماز خواندن را یكی از راه
 دهد. ش میآموزد. چگونگی وضوگرفتن، تیمم، اذان و اقامه، رکوع، سجده، تشهد و سالم و نیز سورۀ حمد را آموز می

 هن  

 

  9786002832696: شابک رقعی. ص.64 .1397. تخت جمشید: شیراز. آموزش خط ریز. ارشاد، احمد. 1219
  آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  خط نستعلیق، آموزش انفرادی، خطکلمات کلیدی: 

خط "نویسی است. نویسنده در این کتاب با دست خط خود، تمرین برای آموزش خوش 76این کتاب شامل  معرفی کتاب:
دهد. در ابتدا مسائلی مانند درست گرفتن قلم در دست، رعایت فاصلۀ  آموزان و والدین آموزش می را به معلمان، دانش "ریز

ف الفبا با استفاده از بندی حرو تقریبی نوك قلم با انگشت و نكاتی از این قبیل با تصاویر نشان داده شده است. در ادامه گروه
 ها نكات مهم با استفاده از رنگ قرمز از مطالب آموزشی تفكیك شده است. ها آمده است. در تمرین تمرین
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 .1397. کانون پژوهش: اصفهان. (1های ساده )تحریری آموزش خوشنویسی با نقاشی. السادات سجادیه، ملیحه. 1220
  9786007305805: شابک رحلی. ص.64

  آموز/ معلم دانش: مخاطب
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  خط، خوشنویسی خط، نقاشیکلمات کلیدی: 
آموزش خط با نقاشی، شیوۀ پیشنهادی این کتاب به نوآموزان است. کتاب حاضر برای تمام نوآموزان خط مفید  معرفی کتاب:

های صحیح و غلط نوشتن حروف با تصویرهایی تذکر  شیوه است، اما بهتر است از پایۀ اول دبستان آغاز شود. در ابتدای کار،
رسند و  ها از حرف به کلمه می ها قابل جداشدن نیز هستند. تمرین های آن است که برگه حروف آمده اند. سپس تمرین شده داده

 اند. شده به کار در مدرسه و کار در خانه تقسیم

 

 وزیری. ص.176 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. سی دوم و سوم دبستانفار - 3و 2اصول زیبا نویسی. فارسی، شهناز. 1221

  9786004761628: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سومپایه تحصیلی: 
  خط، خط نستعلیق، خوشنویسیکلمات کلیدی: 

وزد. در ابتدا آم  های دوم و سوم ابتدایی می کتاب حاضر شیوۀ صحیح خط تحریری نستعلیق را به مخاطبان پایه معرفی کتاب:
ها بر اساس  ها، تمرین نگاره اند. سپس توضیح حروف الفبا و اتصاالت آن برخی از اصول و قواعد خط تحریری توضیح داده شده

های درسی  های کتاب درسی، و تمرین حروف الفبا بر اساس کتاب متن کتاب فارسی نوشتاری، تمرین سطرها و برخی متن
 اند. آمدههای اول تا ششم دبستان  پایه

 

: شابک وزیری. ص.92 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. (4نویسی فارسی ) اصول زیبا. فارسی، شهناز. 1222
9786004762090  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارمپایه تحصیلی: 

  خوشنویسی، خطکلمات کلیدی: 
آموزد. در ابتدا برخی از   ابتدایی می کتاب حاضر شیوۀ صحیح خط تحریری نستعلیق را به مخاطبان پایۀ چهارم معرفی کتاب:

های  ترتیب حروف الفبا و بر اساس کتاب ها به اند. سپس تمرین واژه شده اصول و قواعد خط تحریری و حروف الفبا توضیح داده
 اند. های ادبی آمده درسی پایۀ چهارم و در نهایت تمرین برخی از اشعار و متن

 

: شابک وزیری. ص.128 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. (5ویسی فارسی )ن اصول زیبا. فارسی، شهناز. 1223
9786004762106  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  خط، خط نستعلیق، خوشنویسیکلمات کلیدی: 
از  آموزد. در ابتدا برخی  کتاب حاضر شیوۀ صحیح خط تحریری نستعلیق را به مخاطبان پایۀ پنجم ابتدایی می معرفی کتاب:

های  ها بر اساس حروف الفبا و مطابق کتاب اند. سپس تمرین واژه شده اصول و قواعد خط تحریری و حروف الفبا توضیح داده
اند. کتاب برای همۀ هنرجویان خط تحریری قابل  های ادبی آمده درسی پایۀ پنجم و در نهایت تمرین برخی از اشعار و متن

 است.  استفاده
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: شابک وزیری. ص.68 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. (6نویسی فارسی ) اصول زیبا. ازفارسی، شهن. 1224
9786004762113  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  خط، خط نستعلیق، خوشنویسیکلمات کلیدی: 
ر ابتدا برخی از آموزد. د  کتاب حاضر شیوۀ صحیح خط تحریری نستعلیق را به مخاطبان پایۀ ششم ابتدایی می معرفی کتاب:

های  ها بر اساس حروف الفبا و مطابق کتاب اند. سپس تمرین واژه شده اصول و قواعد خط تحریری و حروف الفبا توضیح داده
اند. کتاب برای همۀ هنرجویان خط تحریری قابل  های ادبی آمده درسی پایۀ ششم و در نهایت تمرین برخی از اشعار و متن

 است.  استفاده

 

. طبیب /تیمورزاده: تهران. بابایی مرجان حاجی بیا با هم بسازیم! پالستیک.: بیا با هم بسازیم. پلومر، آنالیموس .1225
  9786006735573: شابک رحلی. ص.124 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  ها کاردستی، کاردستی با کاغذ، سرگرمیکلمات کلیدی: 
های زیادی  ها کاردستی در اطراف ما اشیای استفاده شدۀ زیادی موجودند که با کمی خالقیت، شاید بتوان با آن رفی کتاب:مع

دهند. هر کتاب به  ها طرز ساخت کاردستی را آموزش می ای است از چند کتاب که همۀ آن ساخت. مجلد حاضر مجموعه
، مقوا، پالستیك، پارچه و خمیر مجسمه سازی. در این مجلد، همۀ ساخت کاردستی با یك جنس اختصاص دارد. برای مثال

 است. شده طرح آموزش داده 48اند و ساخت  ها یكجا جمع شده این کاردستی

 

 .1397. طبیب /تیمورزاده: تهران. بابایی مرجان حاجی بیا باهم بسازیم! مقوا.: بیا با هم بسازیم. پلومر، آنالیموس. 1226
  9786006735559: شابک رحلی. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمپایه تحصیلی: 

  ها کاردستی با کاغذ، سرگرمیکلمات کلیدی: 
های زیادی  ها کاردستی در اطراف ما اشیای استفاده شدۀ زیادی موجودند که با کمی خالقیت، شاید بتوان با آن معرفی کتاب:

شوند. راکت پینگ پنگ، حلزون، دمپایی روفرشی، طوطی  هایی است که با مقوا ساخته می یساخت. کتاب حاضر شامل کاردست
 ها در این کتاب آمده است. هایی هستند که طرز ساخت آن متحرك، جامدادی و قلك عروسكی از جمله کاردستی

 

. خطاط کوچولو. عبدالرحیمی، ساراراحیل/  کار طرقبه، لیال/ هاشمی، سیده زاده، زیبا/ گل شریفی صحی، علی/ استاد. 1227
  9786008682639: شابک وزیری. ص.112 .1397. مناجات: مشهد

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  خط، خوشنویسیکلمات کلیدی: 
ارد. این های شناختی، ادراکی و حرکتی نیاز د ای در خصوص مهارت نویسی به هماهنگی پیچیده فرایند درست معرفی کتاب:

های هدفمند در زمینۀ  کنند و نیازمند آموزش، تجربه و تمرین هستند. این کتاب با تمرین ها به خودی خود رشد نمی مهارت
 آموزان کمك کند. نویسی و نوشتاری دانش کوشد به رفع مشكالت دست نویسی، می نیاز نوشتن و خوش های پیش مهارت
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: شابک وزیری. ص.124 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. م دبستانخوشنویسی پنج. تنها، غالمرضا. 1228
9789640815304  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجمپایه تحصیلی: 

  خوشنویسی، هنر، خط نستعلیقکلمات کلیدی: 
ه به گفتۀ خصوص اگر از کودکی آغاز شود. در این کتاب ک پذیر است، به نوشتن به خط خوش و خوانا امكان معرفی کتاب:

نویسی ملكه و عادت دستِ آموزنده  نویسنده به ساعت آموزشی خاص و نیز معلم مخصوصی نیاز ندارد، بنیان و اساس خوش
خواهد شد. این روش مختص دانش آموزان دورۀ ابتدایی و نیز متناسب با توانایی، درك و مهارت دست هنرآموز طراحی شده و 

 فارسی پایۀ پنجم تهیه شده است.  های کتاب ا و لغته کتاب حاضر بر اساس سطح درس  متن

 

. ترین مدارس سال تدریس خط تحریری در موفق 40حاصل : خوشنویسی چهارم دبستان. تنها، غالمرضا. 1229
  9789640814895: شابک وزیری. ص.104 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران

  آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب: 
  دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمیلی: پایه تحص

  هنر، خوشنویسی، راهنمای آموزشیکلمات کلیدی: 
خصوص اگر از کودکی آغاز شود. در این کتاب که به گفتۀ  پذیر است، به نوشتن به خط خوش و خوانا امكان معرفی کتاب:

نویسی ملكه و عادت دستِ آموزنده  نویسنده به ساعت آموزشی خاص و نیز معلم مخصوصی نیاز ندارد، بنیان و اساس خوش
خواهد شد. این روش مختص دانش آموزان دورۀ ابتدایی و نیز متناسب با توانایی، درك و مهارت دست هنرآموز طراحی شده و 

 های فارسی پایۀ چهارم تهیه شده است. های کتاب کتاب حاضر بر اساس سطح درس  متن

 

: شابک وزیری. ص.124 .1397. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. تانخوشنویسی ششم دبس. تنها، غالمرضا. 1230
9789640815311  

  آموز دانشمخاطب: 
  ششمپایه تحصیلی: 

  هنر، خوشنویسی، خط نستعلیقکلمات کلیدی: 
فتۀ خصوص اگر از کودکی آغاز شود. در این کتاب که به گ پذیر است، به نوشتن به خط خوش و خوانا امكان معرفی کتاب:

نویسی ملكه و عادت دستِ آموزنده  نویسنده به ساعت آموزشی خاص و نیز معلم مخصوصی نیاز ندارد، بنیان و اساس خوش
خواهد شد. این روش مختص دانش آموزان دورۀ ابتدایی و نیز متناسب با توانایی، درك و مهارت دست هنرآموز طراحی شده و 

 های فارسی پایۀ ششم تهیه شده است. های کتاب تها و لغ کتاب حاضر بر اساس سطح درس  متن

 

 ص.60 .1397. المللی حافظ بین: تهران. اکرم ذاکری )کوئیلینگ(. 2خودآموز جامع ملیله کاغذی : دنیای هنر .1231

  9786002771049: شابک رحلی.
  آموز دانشمخاطب: 

  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 
  هاکاردستی با کاغذ، خودآموزکلمات کلیدی: 

کنند.  های خالقانه ایجاد می ملیله کاغذی شكلی از هنر است که در آن به وسیله نوارهای باریك کاغذی طرح معرفی کتاب:
دهد.  های ایجاد حیوانات کاغذی را از مبتدی تا پیشرفته آموزش می نویسنده در کتاب حاضر به صورت مرحله به مرحله روش

وش برش دادن کاغذ و مراحل اولیه ساخت اشكال از جمله مطالب کتاب است. از جمله لوازم مورد نیاز کار ملیله کاغذی، ر
 توان به روباه، موش، زرافه، فیل و شتر اشاره کرد. شوند می ها آشنا می حیوانات کاغذی که خوانندگان با روش ساخت آن
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: شابک خشتی. ص.36 .1397. پرتقال: تهران. پریسا هاشمی طاهری دو تا دوست خمیری.. پتی، دو. 1232
9786004624107  

  آموز دانشمخاطب: 
  اول، دوم، سومپایه تحصیلی: 

  ، کاردستی بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 
هایی خالقه، نیروی خالقیت کودکان را تقویت کنند. این کتاب ماجرای دو تا  توانند با سرگرمی ها می کتاب معرفی کتاب:

کنند. مخاطب با ماجراهای این کتاب همراه  های متعددی تبدیل می ها و قیافه به شكل گلولۀ خمیری است که خودشان را
 زمان این بازی را با گل انجام دهد. تواند خودش نیز هم شود و می می

 

: شابک وزیری. ص.56 .1397. ضریح آفتاب: مشهد. 1نویسی در خط تحریری سطح  زیبا. زاده، زهره مؤمن. 1233
9786004761598  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  خط، هنر، خوشنویسیکلمات کلیدی: 
نویس و با توضیحات مختصر  صورت دست ای دو جلدی و دو سطحی است که به این کتاب جلد اول از مجموعه معرفی کتاب:

های ساده که برای گردش  ود به سطح اول، حرکتگام زیبانویسی تحریری پرداخته است. قبل از ور به و مفید، به آموزش گام
اند. آموزش شكل تحریری حروف الفبا و کلمات بدون اتصال، اتصاالت دوحرفی تا حرف  دست در خط تحریری مفیدند، آمده

 دار، و کلمات کشیده از جمله موارد کتاب هستند. و کلمات مربوط، تمرین و توضیح کلمات دندانه« ط»

 

: شابک رحلی. ص.110 .1396. فرانك شیرمحمدی: . افزایی های نوین خالقیت شیوه. فرانك شیرمحمدی،. 1234
9786000476977  

  معلممخاطب: 
  های هنری، خالقیت هنر، فعالیتکلمات کلیدی: 

کند.  هایی برای پرورش خالقیت هنری معرفی می شود. کتاب حاضر راه هنر بخش مهمی از زندگی محسوب می معرفی کتاب:
کشند،  کند و دربارۀ اینكه چرا کودکان نقاشی می سال معرفی می یسنده در ابتدای کتاب دنیای کودکان را به مخاطب بزرگنو

نكاتی که هنگام آموزش هنر باید به خاطر داشت، مراحل رشد هنر در کودکان و راهنمای شروع طراحی و نقاشی توضیحاتی 
نقاشی با دست، نقاشی روی عكس، ساخت ماسك و ساخت کاغذ : هد؛ از جملهد تمرین هنری ارائه می 35دهد.پس از آن،  می

 دار . طرح

 

: شابک رحلی. ص.8 .1397. افق: تهران. سازی، بولدوزر ه های را خودرو: کاردستی من. مطیع، منصور. 1235
9786003533714  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  ذکاردستی با کاغکلمات کلیدی: 
کند  به مخاطبان کمك می« سازی خودروهای راه»های  های جذاب است. مجموعه کتاب کاردستی از سرگرمی معرفی کتاب:

ها را بسازند. کاردستی هر کتاب از این مجموعه سطح دشواری متفاوتی  ای از آن این خودروها را بشناسند و خودشان نمونه
ها را که در کتاب با  شود. مخاطب باید تكه آموخته می« بولدوزر»رز ساخت دارد. در این جلد که سطح آن پیشرفته است، ط

 اند به هم بچسباند تا صاحب یك بولدوزر و تجهیزات آن شود. کاغذ مقوا و خط برش و تا مشخص شده
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: شابک رحلی. ص.8 .1397. افق: تهران. سازی، بیل مکانیکی ه های را خودرو: کاردستی من. مطیع، منصور. 1236
9786003533691  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  کاردستی با کاغذکلمات کلیدی: 
کند  به مخاطبان کمك می« سازی خودروهای راه»های  های جذاب است. مجموعه کتاب کاردستی از سرگرمی معرفی کتاب:

ستی هر کتاب از این مجموعه سطح دشواری متفاوتی ها را بسازند. کارد ای از آن این خودروها را بشناسند و خودشان نمونه
هایی را که در کتاب با  شود. مخاطب باید تكه دارد. در این جلد، با سطح دشواری متوسط، طرز ساخت بیل مكانیكی آموخته می

 اند به هم بچسباند تا صاحب یك بیل مكانیكی و تجهیزات آن شود. کاغذ مقوا و خط برش و تا مشخص شده

 

: شابک رحلی. ص.8 .1397. افق: تهران. سازی، غلتک ه های را خودرو: کاردستی من. مطیع، منصور. 1237
9786003533684  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  کاردستی با کاغذکلمات کلیدی: 
کند  ه مخاطبان کمك میب« سازی خودروهای راه»های  های جذاب است. مجموعه کتاب کاردستی از سرگرمی معرفی کتاب:

ها را بسازند. کاردستی هر کتاب از این مجموعه سطح دشواری متفاوتی  ای از آن این خودروها را بشناسند و خودشان نمونه
ها را که در کتاب با کاغذ مقوا و خط برش و تا مشخص  شود. مخاطب باید تكه دارد. در این جلد طرز ساخت غلتك آموخته می

 چسباند تا صاحب یك غلتك و تجهیزات آن شود.اند به هم ب شده

 

: شابک رحلی. ص.8 .1397. افق: تهران. سازی، گریدر  های راه خودرو: کاردستی من. مطیع، منصور. 1238
9786003533677  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  کاردستی با کاغذکلمات کلیدی: 
کند  به مخاطبان کمك می« سازی خودروهای راه»های  ی جذاب است. مجموعه کتابها کاردستی از سرگرمی معرفی کتاب:

ها را بسازند. کاردستی هر کتاب از این مجموعه سطح دشواری متفاوتی  ای از آن این خودروها را بشناسند و خودشان نمونه
ها را که در کتاب با  ب باید تكهشود. مخاط آموخته می« گریدر»دارد. در این جلد که سطح آن پیشرفته است، طرز ساخت 

 اند به هم بچسباند تا صاحب یك گریدر و تجهیزات آن شود. کاغذ مقوا و خط برش و تا مشخص شده

 

: شابک رحلی. ص.8 .1397. افق: تهران. سازی، لودر ه های را خودرو: کاردستی من. مطیع، منصور. 1239
9786003533707  

  آموز دانشمخاطب: 
  پنجم، ششم: پایه تحصیلی

  کاردستی با کاغذکلمات کلیدی: 
کند  به مخاطبان کمك می« سازی خودروهای راه»های  های جذاب است. مجموعه کتاب کاردستی از سرگرمی معرفی کتاب:

ها را بسازند. کاردستی هر کتاب از این مجموعه سطح دشواری متفاوتی  ای از آن این خودروها را بشناسند و خودشان نمونه
ها را که در کتاب با کاغذ مقوا و خط برش و تا  شود. مخاطب باید تكه آموخته می« لودر»ارد. در این جلد طرز ساخت د

 اند به هم بچسباند تا صاحب یك لودر و تجهیزات آن شود. مشخص شده
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. ورتا: تهران. ا کبیریزهر ها. آورنده برای بچه کننده و سرذوق کارگاههای هنری خالقانه، سرگرم. کبیری، زهرا. 1240
  9786009969104: شابک رحلی. ص.43 .1397

  معلممخاطب: 
  های آموزشی های هنری، خالقیت، سرگرمی هنر، فعالیتکلمات کلیدی: 

ها را در این راه همراهی کنند. این کتاب  ترها باید آن هنری نیاز دارند و بزرگ  کودکان برای خالقیت به فعالیت معرفی کتاب:
 6اند که برای کودکان س تا  کارگاه در کتاب آمده 12هایی را که برای برگزاری کارگاه هنری الزم است، در خود دارد.  نكته

چگونگی استفاده از ابزار و مواد مورد نیاز؛ توضیح روش کار به : گیرد اند. هر کارگاه این موارد را دربرمی سال به باال تنظیم شده
هایی از روند کارگاه و نتیجۀ آن؛ ترفندهایی برای رهاسازی احساسات هنری در کودك.  گام؛ عكسصورت کامل، ساده و گام به 

 های هنری بیشتر داده شده است. هایی خالق برای فعالیت در انتهای کتاب نیز ایده

 

  9786226051170: شابک خشتی. ص.60 .1397. مهر زهرا)س(: نجف آباد. لذت خوشنویسی. صالحی، بهزاد. 1241
  آموز دانشمخاطب: 

  اول، دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  خط نستعلیق، هنر، خوشنویسیکلمات کلیدی: 

. نویسی هایی مثل تصویر سازی حروف، بزرگ نویسی نستعلیق تحریری از روش در این کتاب آموزش خوش معرفی کتاب:
ل کتاب مفاهیم مربوط به خط و قواعد کلی آن مطرح مقایسۀ حروف با هم و اشكال سادۀ دیگر مورد توجه است. در بخش او

شود و سپس تمرین عملی حروف و کلمات آمده است. به عنوان تمرین سطرنویسی نیز از سخنان حضرت علی )ع( استفاده  می
 است. شده

 

: کشاب خشتی کوچك. ص.60 .1397. المللی گاج بین: تهران. (1جلدی خط )ج.  5مجموعه . مازادی، احمد. 1242
9786220300106  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  هنر، خوشنویسی، خطکلمات کلیدی: 
ای پنج جلدی است. جلد اول با آموزش شاکلۀ  شود.کتاب حاضر از مجموعه خط و خطاطی هنر محسوب می معرفی کتاب:

تر بیاموزد. در هر تمرین، سطرهایی از  زیبا نوشتن را به شكلی ساده کوشد های مهم، می الفبا آغاز شده و با معرفی کلیدنگاره
اند تا برای  ها با رنگ قرمز مشخص شده ها و متن ها در بیت اند. کلیدنگاره اشعار بزرگان ادبیات به عنوان تمرین آمده

ی به صورت محو برای مخاطب در ها بهره گرفت. در تمام مراحل، سطرهای تر، بتوان از آن نوشتن کلمات و حروف پیچیده راحت
 اند تا با مداد آن را پررنگ و تمرین کند. نظر گرفته شده

 

: شابک خشتی کوچك. ص.60 .1397. المللی گاج بین: تهران. (3جلدی خط )ج.  5مجموعه . مازادی، احمد. 1243
9786220300120  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  خط، خوشنویسی، هنرکلیدی: کلمات 
ای پنج جلدی است. جلد سوم، در ادامۀ جلدهای  شود. کتاب حاضر از مجموعه خط و خطاطی هنر محسوب می معرفی کتاب:

تر بیاموزد. در هر  کوشد زیبا نوشتن را به شكلی ساده های مهم، می قبلی، با آموزش شاکلۀ الفبا آغاز شده و با معرفی کلیدنگاره
ها با رنگ قرمز مشخص  ها و متن ها در بیت اند. کلیدنگاره طرهایی از اشعار بزرگان ادبیات به عنوان تمرین آمدهتمرین، س

ها بهره گرفت. در تمام مراحل، سطرهایی به صورت محو  تر، بتوان از آن نوشتن کلمات و حروف پیچیده اند تا برای راحت شده
 اد آن را پررنگ و تمرین کند.اند تا با مد برای مخاطب در نظر گرفته شده
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: شابک خشتی کوچك. ص.60 .1397. المللی گاج بین: تهران. (2جلدی خط)ج.  5مجموعه . مازادی، احمد. 1244
9786220300113  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  خط، خوشنویسی، هنرکلمات کلیدی: 
ای پنج جلدی است. جلد دوم با معرفی  شود.کتاب حاضر از مجموعه سوب میخط و خطاطی هنر مح معرفی کتاب:

تر بیاموزد. در هر تمرین، سطرهایی از اشعار بزرگان ادبیات به  کوشد زیبا نوشتن را به شكلی ساده های مهم، می کلیدنگاره
نوشتن کلمات و حروف  تا برای راحت اند ها با رنگ قرمز مشخص شده ها و متن ها در بیت اند. کلیدنگاره عنوان تمرین آمده

اند تا با مداد  ها بهره گرفت. در تمام مراحل، سطرهایی به صورت محو برای مخاطب در نظر گرفته شده تر، بتوان از آن پیچیده
 آن را پررنگ و تمرین کند.

 

: شابک تی کوچك.خش ص.60 .1397. المللی گاج بین: تهران. (4جلدی خط)ج.  5مجموعه . مازادی، احمد. 1245
9786220300137  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  خط، خوشنویسی، هنرکلمات کلیدی: 
ای پنج جلدی است. جلد چهارم، در ادامۀ  شود. کتاب حاضر از مجموعه خط و خطاطی هنر محسوب می معرفی کتاب:

تر بیاموزد. در هر تمرین، سطرهایی از اشعار بزرگان ادبیات به عنوان  سادهکوشد زیبا نوشتن را به شكلی  جلدهای قبلی می
اند تا با مداد آن را پررنگ و تمرین  اند. در تمام مراحل، سطرهایی به صورت محو برای مخاطب در نظر گرفته شده تمرین آمده

 کند.

 

: شابک خشتی کوچك. ص.60 .1397. المللی گاج بین: تهران. (5جلدی خط)ج.  5مجموعه. مازادی، احمد. 1246
9786220300144  

  آموز دانشمخاطب: 
  سوم، چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  خط، خوشنویسی، هنرکلمات کلیدی: 
ای پنج جلدی است. جلد پنجم، در ادامۀ  شود. کتاب حاضر از مجموعه خط و خطاطی هنر محسوب می معرفی کتاب:

تر بیاموزد. در هر تمرین، سطرهایی از اشعار بزرگان ادبیات به عنوان  تن را به شكلی سادهکوشد زیبا نوش جلدهای قبلی می
اند تا با مداد آن را پررنگ و تمرین  اند. در تمام مراحل، سطرهایی به صورت محو برای مخاطب در نظر گرفته شده تمرین آمده

 کند.

 

 خشتی. ص.64 .1397. زعفران: تهران. الهام فیاضی انگشتی.های  باغ و رنگ: های انگشتی نقاشی. وات، فیونا. 1247

  9786008617440: شابک
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  نقاشی، رنگکلمات کلیدی: 

هایی است که کودکان به آن عالقه دارند. کتاب حاضر این امكان را برای کودك  کردن از جمله سرگرمی نقاشی معرفی کتاب:
های موضوعی و پیشنهادی کتاب را کامل کند.در این جلد،  کرده است که بتواند با رنگ و با انگشتانش نقاشیفراهم 
ها آورده شده است. با این کتاب یك بسته رنگ انگشتی نیز همراه است تا کودك با استفده از  هایی با موضوع باغ و گل نقاشی

 های کتاب را کامل کند. آن، نقاشی
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 خشتی. ص.64 .1397. زعفران: تهران. الهام فیاضی های انگشتی. حیوانات و رنگ: های انگشتی نقاشی. فیوناوات، . 1248

  9786008617495: شابک
  آموز دانش مخاطب: 

  اول، دومپایه تحصیلی: 
  نقاشی، رنگکلمات کلیدی: 

ند. کتاب حاضر این امكان را برای کودك هایی است که کودکان به آن عالقه دار کردن از جمله سرگرمی نقاشی معرفی کتاب:
های موضوعی و پیشنهادی کتاب را کامل کند.در این جلد،  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 کودك با استفاده از آن  نقاشی
 های کتاب را کامل کند. شینقا

 

: شابک رحلی. ص.32 .1397. منظومه خرد: تهران. مانلی آیگانی همه ما اثر هنری هستیم.. اسپرینگ، مارك. 1249
9786006475707  

  آموز دانشمخاطب: 
  چهارم، پنجم، ششمپایه تحصیلی: 

  صفات انسانی، خودآگاهی، خودشناسیکلمات کلیدی: 
هایی  داشتن خود به همان صورتی که هستیم، مفهوم اصلی این کتاب است. نویسنده با جمله ود و قبولباور خ معرفی کتاب:

هایی مثل نظر رنگ، نژاد، جنس و چهره  ها را از جنبه بسیار کوتاه و تصویرهای زیاد و متنوع کوشیده است مفهوم تفاوت انسان
 اند. ا الزم و هنرمندانهه نشان دهد و مخاطب را به این درك برساند که این تفاوت

 

  9786005414967: شابک وزیری. ص.40 .1397. پرك: قزوین. هنر خط و نقاشی. سلیمانی، اعظم. 1250
  آموز دانشمخاطب: 

  دوم، سوم، چهارمپایه تحصیلی: 
  هنر، خط، خوشنویسیکلمات کلیدی: 

گرفتن مداد شروع کرد تا در دورۀ ابتدایی  به دست توان از همان ابتدای نویسی را می آموزش نوشتن و خوش معرفی کتاب:
گرفتن مداد و درك  نویسی و درست به دست شكل صحیح خود را پیدا کند. به خصوص در پایۀ اول ابتدایی آموزش درست

صحیح شكل حروف الفبا و اتصاالت در اولویت است. کتاب حاضر کوشیده است طرز صحیح نوشتن حروف را به مخاطب پایۀ 
 دبستان بیاموزد.اول 
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 نمایۀ عنوان
 842 آبی بسازیم آبستان 

 1204 آتش سرسبز 

 619 آتشفشان آزمایشگاه 

 303 آتشفشان کاراماکو: اشعه اسرارآمیز 

 649 نشان خبردار آتش 

 685 آثار گرمایش زمین 

 297 آمیز آخرین دانه سحر 

 60 آخرین روز خانم بیکسبی 

 280 آدا دانشمند کوچک 

 998 جوانانآداب زندگی برای نو 

 61 آدم بدها در عملیات انتقام از گلوله پشمالو 

 62 ها آدم بدها در عملیات حمله به زیتن 

 63 آدم بدها در عملیات فضایی بودار 

 64 پرانی آدم بدها در عملیات مرغ 

 65 ها آدم بدها در عملیات نجات سگ 

 66 برفی سردشه آدم 

 اورید کنند: راهنمایی برای پیش ها با هم فرق می آدم  

 1101 ها نکردن و باارزش دانستن تفاوت

 890 رو های زیاده آدم 

 840 های معمولی یک طبقه آدم 

 354 آدمی که خرس شد 

 921 شکند آرتور قلکش را می 

 67 آرزوی پرده حصیری 

 )68 آرزوی زنبور عسل )دوزبانه، عربی، فارسی 

 39 آسان آموز فارسی و ریاضی 

 1175 آسمان رنگارنگ 

 779 : دانستان فارسی ویژه پایه اول دبستان1آسمون ریسمون 

 780 : دانستان فارسی ویژه پایه دوم دبستان2آسمون ریسمون 

 781 دانستان فارسی ویژه پایه سوم دبستان :3آسمون ریسمون 

 129 آشوبی در مدرسه 

 521 چیکی آقا چیک 

 522 خاشی آقا خاش 

 523 قاپی قاپ  آقا 

 69 خانم نارنجی آقاپادشاه مشکی و ملکه 

 524 قچی آقاقچ 

 70 آقای بوگندو 

 81 رسد پن از راه می آقای پتی 

 212 آقای تاد در روز شوخی اول آوریل 

 71 شود آقای ماجیکا بازیگر سیرک می 

 72 آقای ماجیکا توی اینترنت 

 73 شود آقای ماجیکا ناپدید می 

 74 آقای ماجیکا و اردوی مدرسه 

 75 آقای ماجیکا و بازرس مدرسه 

  76 سرایدار مدرسهآقای ماجیکا و 

 77 آقای ماجیکا و قالیچه پرنده 

 78 آقای ماجیکا و معلم موسیقی 

 79 آقای ماجیکا و نمایش مدرسه 

 80 ی کتاب آقای ماجیکا و هفته 

 610 گنده آلبرت گوش 

 660 آلیس در سرزمین نانو 

 894، 893، 892 های زندگی اسالمی آموزش آداب و مهارت 

 1219 آموزش خط ریز 

 راقبتی: راهنمای والدین برای محافظت م آموزش خود

 895 استفاده جنسی کودکان در برابر سو

 1220 (1های ساده )تحریری آموزش خوشنویسی با نقاشی 

 ها: آموزش و پرورش ژاپن در دوره  ها و اندیشه آموزش قلب

 711 دبستان و ابتدایی   پیش

 913 آموزش مداد گرفتن تا بهتر نوشتن 

 743 های مامان گلی لفبا با داستانآموزش و یادگیری آسان ا 

 866 بارید آن روز صبح که از آسمان گوسفند می 

 13 آن سوی آیینه 

 83 کند! بازی می آنتون شعبده 

 84 ها آنتون و برگ 

 712 آنچه مدیران مدارس باید بدانند 

 713 آنچه معلمان در مورد روش تدریس باید بدانند 

 695 خوریم آنچه می 

 749 آه سالمندان 

 375 اسیر آهوی 

 402 آواز بزغاله: هفت قصه برای کودکان 

 85 آواز فورودل 

 1161 السالم علیه هادی آی آدم طمعکار: پنج حدیث از امام 

 86 الین در دریا اتو 
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 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 ها و  اجازه! ممکنه به من کمک کنید؟ پرورش مهارت

 1077 رفتارهای پسندیده درمدرسه

 935 های تو احساس 

 759 ادامه ماجرا 

 87 ا زرافهارادتمند شم 

  ارتقای پیشرفت تحصیلی پسران )راهنمای والدین و

 714 معلمان(

 89 اردک، مرگ و گل الله 

 1174 سفید های سر اردک 

 90 اردوی جاسوسی 

 715 توصیفی ویژه والدین -ارزشیابی کیفی 

 91 از این کتاب به آن کتاب 

 936 ترسی؟ از دکتر می 

 92 آیی گل سرخ! از کجا می 

 819 خبر؟ها چه  پشت از الک 

 896 از من کاله بخرید 

 931 آید! از همه چیز بدم می 

 95 اژدهای آب 

 96 اژدهای آتش 

 93 اژدهای آزمایشگاه 

 97 اژدهای رعد 

 98 کمان اژدهای رنگین 

 99 اژدهای زمین 

 100 اژدهای زهر 

 101 اژدهای صاعقه 

 102 اژدهای ماه 

 103 اژدهای یخ 

 94 خواند اژدهایی که کتاب می 

 283 اسب حاتم طایی 

 1198 اسب سرکش 

 503 ماجرا کشی پر اسباب 

 296 های دریایی اسب 

 211 استینک دمدمی در سوپر تُندر 

 105 استینک و حمله کپک غولی 

 106 ها پیمایی شبانه زامبی استینک و راه 

 107 استینک و قورباغه عجیب و غریب 

 108 ها استینک و یک شب خوابیدن کنار کوسه 

 109 زده اسرار کاخ مارمولک 

  405 اسکار عاشق چه چیزهایی است؟ 

 820 اشباح جنگلی 

 1221 فارسی دوم و سوم دبستان - 3و 2اصول زیبا نویسی 

 1222 (4نویسی فارسی ) اصول زیبا 

 1223 (5نویسی فارسی ) اصول زیبا 

 1224 (6نویسی فارسی ) اصول زیبا 

 های زندگی )راهنمای والدین  اصول کاربردی آموزش مهارت

 937 و معلمان(

 938 جویدن در کودکان اصول کاربردی مدیریت و کنترل: ناخن 

  اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری

 731 بخشی ارزشیابی توصیفی در کالس( های کیفی )روش

 661 انگیز در زندگی جانوران اعداد شگفت 

 110 زری و دندان مروارید افسانه کاکل 

 111 گیر و مرغ آه افسانه ماهی 

 821 ای من بودیاگر ج 

  441 اگر گفتی چقدر دوستت دارم؟ 

  اگر همه این کار را بکنند! پرورش مهارت رفتار صحیح در

 944 جامعه

 !17 اگه گفتی 

 1064 دارم می االن... االن بر 

  :114 حرف 32قصه با  32الف چی بود، ب کی بود 

 746 الفبای زندگی 

 115 پشتی که غیبش زد! الفی: الک 

 یابی سیستمی و طراحی  : عارضه1الگوهای سیستمی

 940 اقدامات اهرمی

 116 اما و مامان و مامانی 

 !932 امان از این همه قانون 

 742 امالی اول دبستان، ویژه اولیا و مربیان 

 284 امیر کوتاه قامت 

 941 های پرنده بن امیلی و گل 

 684 های نو ها و سوخت انرژی 

 681 های سازگار با محیط زیست انرژی 

  690 جانورانانقراض 

 1147 های آبان او را هم ببوس: حکایت 

 117 او هنوز اینجاست 

 994 اول ایمنی 



 175   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 1159 السالم علیه حسین اول به او سالم کن: پنج حدیث از امام 

 1148 های آذر شوی: حکایت اول جوان می 

 1160 السالم رضاعلیه اول کارت را بشناس: پنج حدیث از امام 

 897 جیبی من اولین پول تو 

 !495 اومدیم مامان! اومدیم بابا 

 توانم چه کارهایی بکنم؟ پرورش  ای وای! حاال می

 1078 های حفظ آرامش و مدیریت احساسات مهارت

 279 ایگی پسرک معمار 

 118 ایگی سزار، پسرک معمار 

 822 وجق  این تبر اجق 

 !1199 این چنین باشیم 

 1149 های فروردین این در مقابل آن: حکایت 

 119 ال کیه؟این دگمه م 

 942 این کار را خوب بلدم: شناخت نقاط ضعف و قوت 

 855 این کدوی پیرزن است 

 1100 این مال کیه؟من، تو 

 1074 اینترنت شبیه چاله است: کودکان و امنیت در اینترنت 

 120 زی تری زی، آن تری این 

 943 قدر ناامید نباش! این 

 285 بِیطار 

 121 گرفتگی! با احتیاط باز کنید خطر گاز 

 122 با آیدا تا همیشه 

 123 ها با پرنده 

 796 ها ساله 12تا  5شوم:  با پمپ بنزین آشنا می 

 898 خرم با پولم هدیه هم می 

 591 با تشکر از رفیق صمیمی 

 797 ها ساله 12تا  5شوم: با خودروها آشنا می 

 995 های سالم، سالم بمانیم با عادت 

 798 ها ساله 12تا  5شوم:  ها آشنا می با کامیون 

 799 ها ساله 12تا  5شوم:  ها آشنا می با کشتی 

 996 ترها مهربان باشیم با کوچک 

 747 خوانی مخصوص پایه اول دبستان با لذت بخوانیم: روان 

 800 شوم نشانی آشنا می های آتش با ماشین 

 801 ها ساله 12تا  5شوم:  های راه و ساختمان آشنا می با ماشین 

 802 ها ساله 12تا  5شوم:  نا میهای کشاورزی آش با ماشین 

 286 کنید؟ با مشکل خود چه می 

 803 ها ساله 12تا  5شوم:  با موتورها آشنا می 

 804 ها ساله 12تا  5شوم:  با هواپیماها آشنا می 

 124 باب 

 355 بابا گردویی 

 125 بابا و دایناسور 

 1176 باران 

 1205 باز هم آن مرد را دیدم 

 1150 تیر های باز هم نیکی کن: حکایت 

 863 بازکاهی و بازمصرف 

 639 بازی با اعداد 

 21 بازی با هوش 

 763 ها بازی پنگوئن 

 764 بینی بازی خوش 

 322 بازی محرمانه 

 979 بازم برم گاهی می کنم، گاهی می بازی می 

 22 بازی، نشاط، آموزش 

 12تا  7های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی، ویژه  بازی 

 4 سال

 12تا  7ی برای پرورش تفکر خالق، ویژه های آموزش بازی 

 5 سال

 7های آموزشی برای پرورش هوش زبانی، کالمی ویژه  بازی 

 716 سال 12تا 

 717 های دیجیتالی و پرورش خالقیت در کودکان بازی 

 274 باغ مخفی 

 1247 های انگشتی باغ و رنگ 

 856 باغی که درخت نداشت 

 6 سباهم فکر کردن: کندوکاوهای فلسفی برای کال 

 !958 باید تصمیم بگیری کامیل 

 1056 ببخشید 

 514 قدر دوستت دارم در بهار ببین چه 

 515 قدر دوستت دارم در پاییز ببین چه 

 516 قدر دوستت دارم در تابستان ببین چه 

 517 قدر دوستت دارم در زمستان ببین چه 

 126 بچه آدم 

 !330 بچه فیلی که خیلی گم شده بود 

 970 ای بچه گالبی شیشه 

 656 ها بهار بچه 
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 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 ها! بیاین با هم بازی کنیم!پرورش مهارت همکاری با  بچه

 1079 دیگران

 128 های ساختمان بیست بچه 

 691 بحران انرژی 

 442 بخواب مثل ببر 

 !949 بدبیاری 

 1020 بدبین 

 163   بدتر، باز هم بدتر، از آن هم بدتر     

 945 ها یبدترین روز زندگی من! تقویت مهارت توجه به راهنمای 

 2 بر روی پرتو نور: سرگذشت آلبرت اینشتین 

 886 پذیری خواب: تقویت مسئولیت برادران خوش 

 !130 بردن پیانو به ساحل؟ هرگز 

 !131 بردن تمساح به مدرسه؟ هرگز 

 !132 بردن سیرک به کتابخانه؟ هرگز 

 765 شود برفی بزرگ می 

 778 برنامه موش کور 

 !461 برویم مامانم را پیدا کنیم 

 136 بریم و بیایم با اتوبوس 

 137 بریم و بیایم با آمبوالنس 

 138 بریم و بیایم با سرویس مدرسه 

 139 بریم و بیایم با قطار 

 140 بریم و بیایم با کشتی 

 141 بریم و بیایم با هواپیما 

 376 خوان بزغاله آوازه 

 546 ها شنا کنیم! بزن بریم با کوسه 

 872 پایه چهارم دبستان بزن بریم سفر: دانستان اجتماعی ویژه 

 159 بزن به جاده 

 899 بزی که قالیچه شد 

 622 بشنو و باور نکن 

  بفرمایید! من االن بهش احتیاج ندارم! پرورش مهارت و

 1080 انگیزه برای رعایت آداب معاشرت در خانه و مدرسه

 451 بقال و طوطی 

 23 بگرد و پیدا کن 

 1206 بگو باران ببارد 

 443 بگیر بخواب جسی 

 1151 های بهمن عمیر: حکایت لبل ابوب 

 900 کنم پولم خرید می  به اندازه 

 950 ها( ای در باره طالق برای بچه به خاطر دسر شکالتی: )قصه 

 410 به خاطر دوستی 

 1152 های مهر به کودکت دروغ نگو: حکایت 

 843 به کیلکاها رحم کنید 

 1095 مرزها و به من دست نزن: داستانی برای شناختن حد 

 901 رسم ه هر شغلی که بخواهم میب 

 914 به هر موش چند تا؟ 

 951 بهترین بالش دنیا 

 925 بهترین دوست سارا 

 356 بهترین رفوگر شهر 

 520 بهترین کارلسون دنیا 

 668 بویایی 

 1225 بیا با هم بسازیم! پالستیک 

 1226 بیا باهم بسازیم! مقوا 

 999 بیا به هم کمک کنیم 

 !444 بیب، بیب، برو بخواب 

 718 بیست اصل مهم در موفقیت معاون اجرایی دبیرستان 

 154 بیلو سبیلو 

 754 خشکی بیماری ناخن 

 669 بینایی 

 155 شود بئاتریس سروته می 

 156 پاپی جوراب بلند تو همه کار موفقه 

 385 پادشاه نادان و سگش 

 559 های کرمی پاستیل 

 952 پاکت ارزشمند 

 157 پاندورا و پرنده 

 750 پایان کابوس 

 158 تراپ 

 891 تجربه بزرگ با پدر 

 298 ها در یخبندان پرپیشی 

 224 کند پرستار اژدها پرواز می 

 225 شود پرستار اژدها قهرمان می 

 226 شود پرستار اژدها کارآگاه می 

 شناسانه همراه با  های روان های کودکانه، پاسخ پرسش

 لیست بررسی مشکالت کودکان و کتب پیشنهادی چک

719 

 689 یپرندگان شکار 
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 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 452 پرنده گرفتار و باغبان طعمکار 

 953 شناسم پروانه تو را می 

 اندیشی به کودکان نگرش مثبت را بیاموزید:  پرورش مثبت

 954 دبستان و کالس اول پیش

 اندیشی به کودکان نگرش مثبت را بیاموزید:  پرورش مثبت

 955 های چهارم تا ششم کالس

 را بیاموزید:  اندیشی به کودکان نگرش مثبت پرورش مثبت

 956 های دوم و سوم دبستان کالس

 633 داستان دیگر 25پری دریایی کوچک و 

 167 رسیم؟ پس کی می 

 531 پستچی فضول 

 168 پسر + ربات 

 1037 پسر وول وولکی 

 !169 پسری که با پیراناها شنا کرد 

 142 پسری که با یوزپلنگ حرف زد 

 772 پشیمانی احسان 

 173 1پلیس قهرمان 

 352 اه شنبه پنج 

 366 پندهای گنجشک 

 287 پنگوئن غرغرو 

 164 پنیر کبابی و اژدهاها 

 180 پوپک مرغ کنجکاو 

 !902 پولم چه زود تمام شد 

 143 پولیچو ترسناکه 

 547 زاده پیتزای داغ برای کنت اشراف 

 498 پیداش کن بازی 

 181 پیرگو و پارتیزان ژلیکو 

 592 پیش به سوی استخر 

 594 های بلوطی پیشاهنگ 

 411 ه و چخهپیشت 

 133 ای پیشگوی چشم نقره 

 182 پیکو، جادوگر کوچک 

 534 پنگ در تله پینگ 

 183 پینوکیو 

 331 تاب عباسی تاب 

 667 تاریخ کارتونی کره زمین 

 184 تاریکی 

 824 تازه ماجرا شروع شده 

 957 وارد: مقابله با حسادت تازه 

 959 ترمز تامی بی 

 پوک  یک کلهشود از شر  داند چگونه می تانتانا خوب می

 867 نفهم راحت شد زبان

 964 تربیت جنسی کودکان 

 !933 ترس نداره 

 1021 ترسو 

 927 ترسوزوروس 

 36 تصاویر پنهان 

 915 های جانی تصمیم 

  بازی را  شب چه کسی عروسک خیمه»تعطیالت پلیسی یا

 186 «دزدیده است؟

 ،29 سال 8تا  7تعیین الگوها 

 692 تغییرات اقلیمی 

 7 های آموزش و یادگیری تفکر خالق: مهارت 

 187 تفنگ اهلی 

 ....412 تق تق تق 

 965 تقسیم عادالنه 

 !934 تقصیر آستینم بود 

 946 پذیری در کودکان تقصیر من نبود... که پرورش مسئولیت 

 ( 1تقویت دقت و توجه در کودکان) 15 

 ( 2تقویت دقت و توجه در کودکان) 16 

 188 تک خال 

 773 تکلیف روز جمعه 

 189 تلفن 

 فیق سنجش و یادگیری در علوم تجربی: با تأکید بر تل

 705 سنجش عملکرد

 535 ماهی تله شاه 

 1162 السالم علیه صادق تنبلی را خط بزن: پنج حدیث از امام 

 190 تنها در خانه 

 1085 تو فقط شبیه خودت هستی: کودکان و پذیرش خویشتن 

 623 تو نخندی، من بخندم؟ 

 فروشی آقای  بازی بتوتوله و فضانورد غمگین در اسبا

 825 آرواره

 826 خم و توتیوشا و جاده پرپیچ 

 192 های ضایع تورفین و اسکاتلندی 
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 193 تورفین و حمله افتضاح 

 194 تورفین و گنج وحشتناک 

 195 تورفین و مسابقات مخوف 

 196 تورفین و مهاجمان خشمگین 

 197 آور تورفین و مهمانی چندش 

 1102 توکوچولو هستی،نیستی 

 560 فیتولد بر 

 499 تولد... تولد... تولدت مبارک 

 198 توی این کتاب چه خبر است؟ 

 !199 توی کتاب گیر افتادم 

 24 های مارپیچ جاده 

 200 جادوگر ترسو 

 506 جادوگرها 

 966 جایی توی قلب من: من و مرگ عزیزان 

 46 جدول درسی خونه به خونه سال اول ابتدایی 

 47 انجدول درسی خونه به خونه سال پنجم دبست 

 48 جدول درسی خونه به خونه سال چهارم دبستان 

 49 جدول درسی خونه به خونه سال دوم دبستان 

 50 جدول درسی خونه به خونه سال سوم دبستان 

 51 جدول درسی خونه به خونه سال ششم دبستان 

 انگیز سودوکو: تقویت حافظه، تمرکز و هوش،  جدول شگفت

 25 مهارت حل مسئله

 26 انگیز جدول شگفت 

 783 ام قرآن کریم جز سی 

 227 جزیره پرستار اژدها 

 827 ای زیر آب جزیره 

 565 جشن تولد فرانکلین 

 967 جغد پرچونه 

 823 جغرافیای سرزمین من: آموزش جغرافیا برای کودکان 

 755 جمالت جادویی 

 205 رود جناب تام به ساحل می 

 206 رود جناب تام به مریخ می 

 207 کند جناب تام دوست پیدا می 

 208 شود جناب تام صاحب خانه و زندگی می 

 209 شود جناب تام گوگولی می 

 210 گیرد بچه خوبی باشد جناب تام یاد می 

 887 ها: تقویت کار گروهی، پشتکار جنگ قورباغه 

 203 جنگ مسخره 

 312 جنگجوی جوان و طرح بزرگ 

 204 جنگل برای همه 

 1018 قانون، لطفا گوسفند باش جنگل بی 

 425 ودجنگل رازآل 

 304 جنون سرعت: ارثیه آقای پامپ 

 1038 ساز های دردسر جواب 

 760 جوانمردان رأس کار 

  جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش: راهنمای کودک برای

 1103 بازی و ورزش

 213 های خانگی جودی دمدمی در دردسر حیوان 

 217 جودی و فهرست آرزوها 

 218 های بوگندو جوراب 

 650 قور و قور و جیر قور و جیر و جیر 

  646 : دانستان ریاضی ویژه پایه سوم دبستان3چارستون 

 563 : دانستان ریاضی پایه اول دبستان1چارستون 

 916 چارلی و شنل جدیدش 

 219 چارلی و موشی و بابابزرگ 

 220 چارلی و موشی و بازیگوشی 

 221 های سفید چتری با پروانه 

 222 چتری برای دو نفر 

 نیست؟ پرورش مهارت شناخت و  چرا دوستم حالش خوب

 1081 بیان احساسات

 1153 های شهریور خندی؟: حکایت چرا می 

 1065 آی؟: بردباری، مقابله با دلتنگی چرا نمی 

 1066 چرا و چرا بازم چرا؟ 

 223 چراغ قوه 

 670 چشایی 

 479 چشم آهو 

 828 ای چشم شیشه 

 508 چشمه جادویی 

 جویی در  هچطور باید یک ماشین را به حمام برد؟ )صرف

 853 مصرف آب(

 903 چطوری پول اسکیت را جور کنم؟ 

  چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ : پاسخ به سؤاالتی

 1083 توانند بپرسند! تر نمی که دختران کوچک
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  چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟پاسخ به سؤاالتی

 1084 توانند بپرسند! که دختران بزرگتر نمی

 ه اعتماد، باور، نفوذ و رابطه دوستانه برسید: چگونه فوراً ب

گو باضمیر  و راه برای ایجاد ذهن باز از راه گفت 13

 720 آگاه ناخود

 232 انگیز هاپو چمدان شگفت 

 721 های آموزشی )با رویکرد تطبیقی( فرهنگی در نظام چند 

 1039 داد چنگالی که بوی بد می 

 )834 چه جوری برگردم؟ )در باره مصرف بهینه برق 

 904 چه روزی قلکم را بشکنم؟ 

  1040 چه شغلی، چه کفشی؟ 

  968 چه کار می کنی با یک فرصت؟ 

  969 چه کار می کنی با یک مشکل؟ 

 313 شوند چه کسانی انتخاب می 

 960 ای! های مسخره چه کفش 

 1200 السالم علیه چهار سفارش از امام صادق 

  961 چی بخورم قوی بشم؟ 

 ! 27 چی فرق کرده؟ 

  37 کجاست؟!چی 

 905 خرم! چی الزم دارم، چی می 

 841 چیزهای مهمی مثل موسیقی 

 835 حادثه در برج 

 288 حاکم و دشتبان 

 357 حاکم و زن فقیر 

 !445 حاال دیگر شب بخیر 

 980 حرف زدن از مدرسه، کنار آمدن با تغییرات 

 165 جا! به حرکتی نا 

 1154 های خرداد حسن! حسین را بگیر: حکایت 

 1022 حسود 

 928 حسودوزوروس 

 663 حشرات 

 1190 السالم: دعایی برای باران علیه حضرت ادریس 

 1191 گناه بود السالم، شتری که بی علیه حضرت صالح 

 1192 علیه: آخرین پیامبر اهلل صلوات حضرت محمد 

 1193 السالم: کبوتر کوچولو علیه حضرت نوح 

 1194 السالم: عزیز مصر علیه حضرت یوسف 

 806 ونقل سبز  حمل 

 233 رفته! ام سر حوصله 

 201 حیوان ترکیبی 

 !234 حیوان خانگی گنده ریتا 

 673 وحش ساز در حیات حیوانات ابزار 

 674 وحش رسان در حیات حیوانات پیغام 

 675 وحش دهنده در حیات حیوانات تغیر شکل 

 676 وحش حیوانات ردیاب در حیات 

 677 وحش حیوانات مهندس در حیات 

 1248 انگشتیهای  حیوانات و رنگ 

 1177 های اهلی حیوان 

 413 پشت خارپشت و الک 

 228 خاطرات پرستار اژدها 

 1173 خاطرات خدا 

 261 خاطرات نینجا 

 235 خاطرات یک مارمولک 

 358 خاله اناری 

 496 خاله گوسفندها 

 214 خانم دمدمی در بدبیاری روز تولد 

  249 طبقه 104خانه درختی 

 حساس تعلق به خانواده شبیه کیک است: کودکان و ا

 1086 خانواده

 793 خرد خانواده کامپیوتر می 

 تر است: راهنمای کودک برای اینکه بداند،  خانواده مهم

 1104 تر است خانواده از هر جمعی باارزش

 236 دارند ها خنده خانواده 

 1023 خجالتی 

 رویی را به نقطه قوت  بودن بد نیست: چگونه کم خجالتی

 1105 تبدیل کنیم!

 929 وروسخجالتیوز 

 1155 های اسفند خدا نخوابیده است: حکایت 

 1163 السالم علیه زمان خدا همیشه با ماست: پنج حدیث از امام 

 !756 خداحافظ ترس 

 1189 خدای خوب و مهربان 

 359 خر دانا 

 426 های قصر گمشده پرت و خرت 

 144 خرس تنبل 

 414 خرس سیاه و سفید و خرس سفید و سیاه 
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 237 خرس کتاب در برف 

 238 خرس کتاب 

 1133 ترسد خرس کوچولو نمی 

 239 خرس و عسل 

 240 خرس یا اردک 

 !1062 خرکوشک هول نزن 

 !241 خرگوش گوش داد 

 !1063 خرگوشک نترس 

 415 خرگوشک و عروسکش 

 377 خروس دنیادیده 

 1130 خروسه و روباهه 

 807 کننده سبز خرید سبز: مصرف 

 1087 ها خشم شبیه سپر است: کودکان و شناخت هیجان 

 1017 خشونت و عدم خشونت 

 416 خط خطکی فوتش کن 

 1227 خطاط کوچولو 

 507 خطر در آسمان 

 386 خفاشی به دنبال خورشید 

 های آموزشی استرالیا، ژاپن  خالقیت آموزشی: مقایسه نظام

 722 و ایران

 8 ها خالقیت، نوآوری و کارآفرینی بین فرهنگ 

 734 خلق محیط یادگیرنده در کالس، مدرسه، جامعه 

 88 کردن اشعه دکتر مربا خنثی 

 403 خنده کبک: هفت قصه برای کودکان 

 404 خواب روباه: هفت قصه برای کودکان 

 242 آید! خوابم نمی 

 !243 خواندن این کتاب ممنوع 

  خواهرها و برادرها: کتابی در باره اختالف بین خواهرها و

 1106 برادرها

 446 خوب بخوابی پیشی زنجبیلی 

 678 خوار خوب، بد، گوشت 

 972 خوبه بگویی ببخشید 

 838 ها بله، بدها نه خوب 

  1231 )کوئیلینگ( 2خودآموز جامع ملیله کاغذی 

 1235 سازی، بولدوزر ه های را خودرو 

 1236 سازی، بیل مکانیکی ه های را خودرو 

 1237 سازی، غلتک ه های را خودرو 

 1238 سازی، گریدر  های راه خودرو 

 1239 ودرسازی، ل ه های را خودرو 

 805 خودروهای سبز 

 906 بافم خودم شنل می 

 808 های سبز خوراکی 

 462 دهی؟  خورشید را برایم قورت می 

 1024 بین خوش 

 244 ترین غول شهر تیپ خوش 

 1025 حال خوش 

 1228 خوشنویسی پنجم دبستان 

  سال تدریس خط  40خوشنویسی چهارم دبستان: حاصل

 1229 ترین مدارس تحریری در موفق

 1230 ویسی ششم دبستانخوشن 

 888 رسانی دستی، کمک طال: تقویت گشاده خیار پنجه 

 1164 السالم علیه حسن خیلی سپاسگزارم: پنج حدیث از امام 

 250 های جهنمی دسته خرگوش دار و 

 603 دارکوس، پسر سوسکی 

 246 روم!  دارم از دست می 

 651 دارو و درمان 

 360 داروغه و سگ مریض 

 247 داستان قلقلک 

 839 استان قناتد 

  248 : خواهر کوچولو 3داستان های ترمه و تپل 

 252 های کودکان و نوجوانان داستان 

 305 دانشمند دیوانه: اشعه اسرارآمیز 

 688 دانشنامه زمین 

 679 سانان دانشنامه گربه 

 475 دانینو 

 984 دایناسورها 

 253 دختر آفتاب 

 254 ای دختر پروانه 

 177 دختر شاه فرنگ 

 275 ختیدر دختر مو 

 985 دختری با موهای وزوزی 

 255 پشت دختری به نام الک 

 256 رفت دختری که باال می 

 289 کرد دختری که موهایش را شانه نمی 
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 290 شنوی؟ در پارک چه صدایی می 

 536 های تقلبی در تعقیب اسکناس 

 264 در جستجوی آینه گمشده 

 680 جوی دایناسورها و در جست 

 314  معمولیکامال  وجوی دو بچه در جست 

 776 ها در دست غول 

 986 در رستوران، در سینما 

 723 آموزی در ستایش هیچ 

 257 درخت بخشنده 

 406 درخت خاطره 

 258 درخت دختر 

 )971 درخت قدیمی ترسناک )کنجکاوی 

 1178 درخت گیالس 

 417 خانم و جیرجیری دردونه 

 751 هایی برای گذشت درس 

 ( 1درمان اختالل خواندن با بازی) 744 

 ( 2درمان اختالل خواندن با بازی) 745 

 306 ها دره کبری 

 259 دری وروجک و یک دوست واقعی 

 332 دریای من کو؟ 

 468 دزدی کاله کاپیتان 

 1195 دست بچتو بگیر: راهکارهای عملی تربیت دینی کودکان 

  دست بدهیم، دوستی کنیم: پنج حدیث از

 1165 السالم جوادعلیه امام

 3 نامه تربیت بدنی دست 

 291 کش های زحمت دست 

 537 دسیسه برای املت 

 1201 دعای مادر 

 260 های صمیمی دعوای دوست 

 1156 های مرداد دعوای گوسفندان: حکایت 

 52 ریزی به روش مهندس جوکار پایه اول دبستان دفتر برنامه 

 ریزی به روش مهندس جوکار پایه پنجم  دفتر برنامه

 53 دبستان

 ندس جوکار پایه چهارم ریزی به روش مه دفتر برنامه

 54 دبستان

 55 ریزی به روش مهندس جوکار پایه سوم دبستان دفتر برنامه 

 ریزی به روش مهندس جوکار پایه ششم  دفتر برنامه

 56 دبستان

 انگیز دفتر سه مهارت: الگویابی، تقارن، جدول شگفت  

 640 ریاضی اول دبستان

 !418 دنیا پر از مورچه شده 

 664 دنیای جانوران 

 1179 نیای رنگارنگد 

 361 دو امیر شهر 

 362 دو آفتابه طال 

 1232 دو تا دوست خمیری 

 1211 هایی در باره احکام حجاب( دو ستاره )قصه 

 262 دو مرغ عشق عاشق 

 263 باره المر دو 

 595 کردن دوست پیدا 

 1000 دوست خوبی باش 

 525 دوستت دارم موش کوچولو 

 265 جونی های جون دوست 

 266 دوستی دو طرفه 

 378 دوستی دیو و جهانگرد 

  دوستی شبیه االکلنگ است: کودکان و مفهوم تعادل در

 1075 زندگی

 847 دولپی 

 993 دیدار با احساسات 

  634 داستان دیگر 30دیو و دلبر و 

 435 دیو و دلبر 

 های هپی: دانستان ریاضی ویژه پایه پنجم دبستان دیوانگی 

564 

 267 دیوسیاه وموش سفید 

 469 راز برج ایفل 

 611 راز خانم لومباگو 

 191 مانند بان شبح راز دروازه 

 419 راز سمور آبی 

 268 راز لِنا 

 767 زهای دنیای نویسندگان را 

 795 آموزش مغناطیس برای کودکان  :    رازهای مغناطیس             

 215 انگیز باز شگفت راکی زَنگ در آقای شعبده 

 ( 12تا  8راهکارهای افزایش دقت و تمرکز )724 سال 
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 10 هایی برای کالس فلسفه برای کودکان راهنمای انیمیشن 

 784 راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان 

 785 راهنمای تدریس آموزش قرآن پنجم دبستان 

 786 راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم دبستان 

 787 راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان 

 788 ستانراهنمای تدریس آموزش قرآن سوم دب 

 789 راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان 

 9 راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان 

 768 راهنمای تدریس فارسی اول دبستان 

 769 راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان 

 770 راهنمای تدریس فارسی چهارم دبستان 

 771 راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان 

 732 رسراهنمای عملی نگارش طرح د 

 269 راورندوم 

 809 رایانه پنجم دبستان 

 810 رایانه چهارم دبستان 

 811 رایانه ششم دبستان 

 270 شود رباتی که سیر نمی 

 271 رزی گودنس، دخترک مهندس 

 281 رزی مهندس کوچک 

 59 رژه هیوالها 

 145 رستم کوی فردوسی 

 272 رستم و افراسیاب 

 926 ها رستوران گربه 

 1041 رفتارهای سرمیزی 

 174 رقیب رکوردشکن بی 

  رهایی از استرس: راهنمایی برای کاهش استرس در

 1107 کودکان

 652 رهبر مهربان ما 

 434 روباه و ستاره 

 427 سرزمین دور  رودخانه 

 612 روز باورنکردنی 

 922 روز خرید 

 774 نگاران جوان روزنامه 

 848 روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی 

 278 یستما روی پاهای خودم می 

 282 زاک خیرخواه 

 1180 زبان 

 گرفتن  زمانی دور از تکنولوژی: راهنمای کودک برای فاصله

 1108 از فضای مجازی و تفریح در دنیای واقعی

 127 صحبت فریدا بودم زمانی که هم 

 752 زمستان سخت 

 1157 های اردیبهشت زمین او را فرو برد: حکایت 

 مزیستی با زمین بازی شبیه جنگل است: کودکان و ه

 1002 دیگران

 683 گانه زمین و اهداف هفده 

 849 زنانی که دنیا را تغییر دادند 

 295 انگیز بل و زنبور زد: دنیای شگفت زنبوری که حرف می 

 682 زندگی سازگار با محیط زیست 

  زندگی سیاسی هشتمین امام حضرت

 1196 السالم علیه الرضا موسی بن علی

  1076 و مفهوم زندگیزندگی شبیه باد است: کودکان 

 812 سازی زنگ عروسک 

 857 های آبی زنی با تاجی از گل 

 997 زورگو نباش 

 1114 کند! دهد! دعوا ناراحتمان می زورگویی آزارمان می 

 1197 زیباترین عید 

 653 زیباست شهر من 

 1233 1نویسی در خط تحریری سطح  زیبا 

 846 های دوستدار زمین ساختمان 

  308 گرتل در دنیای امروزساسی و بوبا: هانسل و 

 641 ساعت چنده؟ 

 500 ساکت بازی 

 !309 ساکت باشید 

 665 ها، و ... ها، سیاره ستاره 

  635 داستان دیگر 26سرباز حلبی شجاع و 

 447 کنی؟ سرجای من چه کار می 

 310 وحش سردترین روز در باغ 

 311 ریخته هم سرزمین به 

 428 های خوشمزه سرزمین خوراکی 

 178 سرزمین دیوها 

 14 سرزمین عجایب 

 572 سرزمین موجودات وحشی 

 245 نارنجی؟  سرسخت یا نازک 



 183   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

  آموزش قرآن و زبان وحی برای کودکان  2سرود آسمانی :

 790 سال 9تا  7

 170 سفر به آسیا 

 171 سفر به آفریقا 

 172 سفر به آمریکا 

 1003 لبخند سفر مرد بی 

 316 سفید بود، سفید تنها بود 

 1216 ها سالم بر آن 

 526 سالم کن موش کوچولو 

 !497 سالم مامان! سالم بابا 

 1109 جایی خانه سالم محله جدید: کتابی برای زمان جابه 

  سالم، من ربات هستم: داستان واقعی یک دوست

 686 الکترونیکی

 642 سفر سالم، من زمان هستم: داستان واقعی یک هم 

  سالم، من زمین هستم: داستان واقعی یک سیاره منحصر

 687 فرد به

  سالم، من صفر هستم: داستان واقعی )هیچ( ی که

 643 ها میلیون ارزش دارد میلیون

 1004 سالمت و زندگی 

 1166 السالم باقرعلیه سالمتی، چه نعمتی!: پنج حدیث از امام 

 367 سلطان محمود و دزدها 

 387 سلطان و پسر ماهیگیر 

 388 سلطان و خارکن 

 389 سلطان و مرد دانا 

 917 جد سلمانی عمو 

 317 سموره 

 1005 انتفاعی های عمومی و غیر سنجش عملکرد در سازمان 

  سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و

 725 توانایی فراگیران

 202 سنگ بکس 

 400 سنگ قرمز کوچولو 

 146 های بدون اسم سنگریزه 

 436 سه بز و یک غول 

 907 سه کیسه پشم به جای پول 

 379 راهزن سه 

 318 و کدو حلوایی در مدرسه سوفی 

 319 سوفی و کدو حلوایی 

 1006 سؤال و جواب، سالم و خداحافظی 

 509 سؤال و سؤال و سؤال 

 429 انگیز شگفت  سیاره 

 850 سیرک سیاه 

 430 های پرنده سیرک قوطی 

 437 سیندرال 

 320 ها در خاک ها در باد ریشه شاخه 

 321 شاد شاد در کنار هم 

 1202 شاد کردن دل دیگران 

 390 شاه در زندان 

 363 شاه و چوپان 

 134 شاهزاده شنل تشتکی 

 438 شاهزاده قورباغه 

 380 گر شاهزاده و درخت معجزه 

 ...407 شاید چیزی زیبا 

 527 شب بخیر موش کوچولو 

 1181 شب و روز 

 518 شبح سرگردان 

  470 شبح قصر چه کسی است؟ 

 273 شربت آرزو 

 1012 شری شیرینه 

 762 شعر ماهی جنوب 

 368 الی که طاووس شدشغ 

 229 شکالت یا شیطنت پرستار اژدها 

 292 شکم گرسنه و پیرمرد زاهد 

 813 ها های جهان: آسمان خراش شگفتی 

 323 وحش ترین روز در باغ شلوغ 

  401 شما یک دماغ زرد ندیدید؟ 

 300 شنل قرمزی و گرگ بدشانس 

 671 شنوایی 

 510 شهر ترسناک 

 844 شهری که دیگر شهر نبود 

 854 جویی در مصرف آب( کن: )صرفه گوش ب حرفشیر آ 

 453 شیر درنده و خرگوش باهوش 

 1007 ترسند!: در باره دکتررفتن شیرها از آمپول نمی 

 333 فهمید شیری که دیر می 

 1158 های دی شیطان باال آورد: حکایت 



 184   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

 1203 شیطونو خوشحال نکن: توضیح زشتی قهر برای کودکان 

 1234 افزایی های نوین خالقیت شیوه 

 1217 صد شاخه گل از بهشت 

 1182  صداهای زیبا 

 851 جویی در مصرف برق: )بچسبان و بیاموز( صرفه 

 852 جویی در مصرف گاز: )بچسبان و بیاموز( صرفه 

 تی: دانستان اجتماعی ویژه پایه ششم  سیتی با دی صفا

 873 دبستان

 923 صندلی برای مادرم 

 ( 1صندوقچه طال) 860 

 ( 2صندوقچه طال) 861 

 ... 1042 ط مثل 

 726 های مهیج یادگیری در مدرسه طرح 

 369 طوطی و بازرگان 

 370، 324 طوطی و بقال 

 !1008 عجب کارآگاهی 

 1026 عجول 

 28 های من عدد 

  عشق شبیه درخت است: کودکان و مفهوم عالقه به

 1088 دیگران

 981 شوم عصبانی هستم ولی...، با دوستم شریک می 

 1027 عصبانی 

 1009 وروسز عصبانیو 

 636 داستان دیگر 24الدین و چراغ جادو و عال 

 ...908 علف دادم، شیر گرفتم 

 538 عملیات سری کشک 

 539 عملیات ماهیتابه 

 299 عملیات نجات اژدها 

 112 عنکبوت و مگس 

 504 ماجرا  عید پر 

 !325 عیدت مبارک، تربچه 

 1043 زنم... زنم، غر می زنم، غر می غر می 

 326 غریبۀ شب 

 1028 غمگین 

 179 غول بیابونی 

 147 غول سر دماغ 

 175 پز زبردست فاجعه 

 693 های طبیعی فاجعه 

 654 علیها اهلل فاطمه سالم 

 251 فامیل دور سگ و گربه 

 160 فرار از آتش 

 166 ها فرازمینی 

 216 پزی فرانک پِرل در مسابقه جنجالی شیرینی 

 566 رود فرانکلین با قایق پارویی به سفر می 

 پذیری، راستگویی( کند: )مسئولیت اموش میفرانکلین فر 

1010 

 1011 بخشد فرانکلین می 

 567 فرانکلین و جشن هالووین 

 568 فرانکلین و روز شکرگزاری 

 569 فرانکلین و معلم جدید 

 729 فرزندپروری بدون شرط 

 791 ها فرهنگ اعالم قرآن برای کودکان: اشخاص و مکان 

 ش، -م: سفرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد هفده

 817 شیمی فیزیک -سیوطی، شابیزک-سورنا

 327 شعورها فرودگاه بی 

 554 ها فسقلی 

 1209 فصل خوب پیوستن 

 328 فقط همه ما 

 !329 فقط یک قصه دیگر 

 1183 فکر و هوش 

 11 فلسفه کودکی: نظریه ادبیات کودک و مفهوم کودکی 

  فناوری اطالعات کودک آموزش رایانه برای کودکان )سطح

1) 794 

 918 نجانی برای هر کسف 

 ( فهم پرلزPIRLSمطالعه بین ) 782 المللی توسعه سواد خواندن 

 476 فوفوکی 

  فولکلور کودکان: هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبیات

 1145 شفاهی کودکان

  فیزلبرت استامپ پسری که از سیرک فرار کرد)و عضو

 340 کتابخانه شد(

 1013 باف فی خیال فی 

 371 فیل در تاریکی 

 858 شب مادربزرگ قالی هزارویک 

 420 قالیچه پرنده 
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 1044 قانون برای من نیست 

 341 قایق چارلی 

 448 قبل از اینکه بخوابم چیزی بگو خوشحالم کند 

 1146 گویی، راز ماندگاری تدریس قصّه 

 342 12،11،10های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 343 15،14،13های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 344 17،17،16های  گولو: قصه زی ای زیه قصّه 

 345 21،20،19های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 346 24،23،22های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 347 27،26،25های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 348 3،2،1های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 349 30،29،28های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 350 6،5،4های  گولو: قصه یز های زی قصّه 

 351 9،8،7های  گولو: قصه زی های زی قصّه 

 391 نظیر شاه قصر بی 

 613 قصر یخ 

 829 قصه تبریز: کالغه به تبریز رسید 

 830 آبادی خیزان خرم آباد: سحر قصه خرم 

 353 4المثل  ضرب  قصه 

 831 قصه قزوین: پنجاه به در 

 832 های کرمانی گُنده قصه کرمان: کله 

 833 همدان: من و آقای جهانگرد در همدان قصه 

 396 های چهارفصل: بهارانه قصه 

 397 های چهارفصل: پاییزانه قصه 

 398 های چهارفصل: تابستانه قصه 

 399 های چهارفصل: زمستانه قصه 

 1032 های مانی و مانا قصه 

 454 های نقلی قصه 

 302 های هانس کریستین اندرسن  قصه 

 455 قفس 

 334 قل بزنم یا نزنم؟ 

 1184 های مهربان قلب 

 230 پرستار اژدها  قلعه 

 431 گیس قلعه جادوگران چهل 

 148 جادویی  جان و دنباله قل قل 

 924 قلک سبز بابام 

 1033 رو های پیش قله 

 727 قوانین مدیریت 

 335 قلی قور قل 

 456 کند قورباغه دوست پیدا می 

 457 ترسد قورباغه می 

 458 قورباغه و آواز پرنده 

 459 ه و غریبهقورباغ 

 460 قورباغه و گنج 

 !464 قورررک 

 465 قوطی کبریت خاطرات 

 466 قول 

 859 قولولی 

 540 کاپیتان کچاپ 

 467 کارآگاه پادی در جنگل بلوط 

 474 حافظه های یک سوسک کم بازی کارآگاه 

 آورنده  کننده و سرذوق کارگاههای هنری خالقانه، سرگرم

 1240 ها برای بچه

 !596 کاری بکنید 

 392 مسی چه گفت؟   سهکا 

 909 کردم! هایم را جمع می کاش پول 

 !1034 کاش من یک گاو بودم 

 655 کاالی ایرانی بخر 

  699 : دانستان علوم ویژه پایه دوم دبستان2کاملوها 

  700 : دانستان علوم ویژه پایه سوم دبستان3کاملوها 

 701 : دانستان علوم ویژه پایه اول دبستان1کاملوها 

  1214 (1)کبوتر نجف 

 ( 2کبوتر نجف) 1215 

 478 های پرنده باشی و زرافه کبوتر 

 1035 کتاب احساسات 

 1036 آمیزی شپش کتاب آموزشی و رنگ 

 30 های مناسب داخل و خارج از خانه کتاب بزرگ بازی: بازی 

  728 سال 5-12کتاب جامع سالمت کودک 

 939 کتاب کار اقتصاددان کوچک 

 1137 کتاب کار طرح کرامت اول 

 1138 کتاب کار طرح کرامت پنجم 

 1139 کتاب کار طرح کرامت چهارم 

 1140 کتاب کار طرح کرامت سوم 

 1141 کتاب کار طرح کرامت ششم 
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 748 نویسی من کتاب کوچک داستان 

 532 دار عجیب و غریب کتاب 

 السالم علیه ها مثل باغند: پنج حدیث از حضرت علی کتاب 

1167 

 483 کرمالویی 

 962 کره االغ لجباز 

 528 کریسمس مبارک موش کوچولو 

 1207 کشتی روی ابرهای سیاه 

 757 کشف پیر دانا 

 694 کالس علوم را به پرواز درآوریم 

 910 سازم ام را ساده می کلبه 

 1218 کلید بهشت 

 614 کلید معما 

 555 دمنه و کلیله 

 1 الملک کمال 

 1029 کمک 

 تی: دانستان علوم ویژه پایه ششم  های دی کنجکاوی

 702 دبستان

 1014 کوتی کارآگاه 

 31 (1کودک باهوش)جلد 

 32 (2کودک باهوش)جلد 

 1110 ات کودک مهربان: کتابی در باره تو و معجزه مهربانی 

 666 ها و... ها دلفین کوسه 

 484 کوالک 

 432 بک کوه تک و چند تا گنده 

 911 پزد؟ کی با من پیتزا می 

  485 کی گفته من بداخالقم؟ 

 هیجانی کودکان خودشناسی رشد  شود ) کیمی قوی می

 974 کودکان(

 !486 کیو کیو کشتمت 

 1059 گامی به سوی آرامش 

 541 گانگستر خیارشور 

 975 شوم! )خودشناسی کودکان( گاهی عصبانی می 

 976 توانم گاهی هم نه )خودشناسی کودکان( گاهی می 

 977 شود! )خودشناسی کودکان( گاهی هم دعوا می 

 862 ها و سوسن گاومیش 

 761 کنی گر صبر 

 439 پوش گربه چکمه 

 381 گربه و اسب و سوارکار 

 408 کرد ای که تقلید می گربه 

 487 گرگی که از کتاب بیرون افتاد 

 1067 ای: در باره مصرف بهینه برق های سبیل گربه گره 

 491 آیند های وحشی می گروه خرگوش 

 1060 کمان: من و زورگویی دیگران گروه رنگین 

  488 ن کوتاه دیگر...داستا 10گروه وحشت و 

 556 گلستان 

 889 گمشده در فضا: مقابله با ترس،تقویت امیدواری 

 600 گنج ناخدا باراکودا 

 480 شده گورخر گم 

 490 گوریل و هانا 

 836 گوریلی که مادرش را گم کرد: در باره مصرف بهینه برق 

 1208 طالیی  گوساله 

 301 گیلی کوچولو و شاه 

 982 کنم گیرم، کمک می پرسم، کمک می الزم باشد می 

 1129 ها پشت و مرغابی الک 

 421 الکو الک ندارد 

 672 المسه 

 149 لباس عروس 

 1185 لبخند 

 161 لبه پرتگاه 

 1241 لذت خوشنویسی 

 ً1057 لطفا 

 963 لطفا بگو لطفا 

 570 لقب فرانکلین 

 542 پوپ لوکاس لولی 

 758 شوند ها مهربان می لولوبی 

 336 گنده لولوی پا 

 277 یشهلولوی پشت ش 

 492 کن لونای کلمه جمع 

 انگیز شیری که پرستار  لیدی اسکارلت و داستان شگفت

 493 بچه شد

 837 لیلی کره و مجنون مربا 

 697 لئون نارنجی 

 1115 آید! ما با مواد مخدر کاری نداریم! ما از سیگار بدمان می 
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 698 کنیم ما این جا زندگی می 

 865 کنیم ما این طوری زندگی می 

 گذاریم! ما مسئول بدن خود  یگران احترام میما به د

 1116 هستیم!

 ها هم  شویم! استرس به سراغ بچه ما حریف عصبانیتمان می

 1117 آید! می

 1118 ما خواندن را دوست داریم! ما ریاضی را دوست داریم 

 !1119 ما خوش رفتاریم! ما به فکر دیگران هستیم 

 1120 خوریم! د میشوییم! ما غذاهای مفی هایمان را می ما دست 

 !1121 ما دوست داریم برویم مدرسه! علم خیلی باحال است 

 1134 کنیم ما دوستیم قهر و دعوا نمی 

 کنیم! ما از عهده فشار همساالن  ما زود آشتی می

 1122 آییم! برمی

 بندیم! ما برای مواقع اضطراری  ما کمربند ایمنی را می

 1123 ایم! آماده

 1124 های خوبی هستیم! بچههایی داریم! ما  ما وظیفه 

 (2ماجراهای آقای خرمالو) 501 

 502 ماجراهای آقای خرمالو 

 505 ماجراهای پریا و آریا 

 513 ها لک ماجراهای شاهزاده و لک 

 530 شهر: نجات شاهزاده ماجراهای هیراد 

 )185 ماجرای تماشایی )تا حدی 

 !1072 ماجرای تنهایی من 

 533 ماجرای عجیب ماموت گمشده 

 544 ی یک روز آفتابیماجرا 

 382 مار در خانه موش 

 33 مارپیچ 

 34 های اقیانوسی مارپیچ 

 35 های حشرات مارپیچ 

 545 ماری ادلند، دخترک دانشمند 

 337 کار شجاع ما 

 644 ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه!: یک داستان ریاضی 

 657 مامان چه خوب است 

 1073 مامان صدای چیه؟: در باره آلودگی صوتی 

 150 مامان و بابای کوچولو 

 551 بزرگ گانگستر مامان 

 422 ماه و بستنی 

 1186 ها ماه و ستاره 

 552 پیشونی ماه 

 481 ماهک و سیاهک 

 !1125 ماهمه با هم فرق داریم! هر کس یک جور است 

 151 ماهنی 

 553 ماهیگیر زبل 

 364 مإمور مخصوص خلیفه 

 489 ها مبارزه با رومی 

 1058 متأسفم 

 494 م روژانمترسکی به نا 

 557 مثنوی معنوی 

  1242 (1جلدی خط )ج  5مجموعه 

  1243 (3جلدی خط )ج  5مجموعه 

  1244 (2جلدی خط)ج  5مجموعه 

  1245 (4جلدی خط)ج  5مجموعه 

 645 های چوب کبریتی مجموعه پرسش 

 های الفبا: براساس کتاب فارسی اول  مجموعه داستان

 775 دبستان

 1246 (5جلدی خط)ج  5مجموعه 

 571 فرانکلین  همحل 

 696 محیط زیست ما 

 شده برای بهپویی  هایی تجربه مدارس شاد: چارچوب

 -آموزان در مدارس حوزۀ آسیا یادگیری و زندگی دانش

 730 پاسیفیک

 ها کلی برنامه داره: پرورش مهارت و  مدرسه برای ما بچه

 1082 انگیزه برای احترام به قوانین مدرسه و جامعه

 574 جاسوسی  مدرسه 

 433 روزی هیچ تا پوچ مدرسه شبانه 

 276 ها مدرسه مردودی 

 ها و انتظارات  ای سرد: خواسته ای در انتهای کوچه مدرسه

 735 آموزان از مدرسه دانش

  مدلی برای راهنمایی معلمان در شناسایی و آموزش

 733 آموزان مستعد در مدرسه دانش

 )736 مدیریت راهبردی از نگاه حضرت علی)ع 

 737 ریزی برای دوران اولیه کودکی نامهمدیریت و بر 

 662 مراقبت از کره زمین: تغذیه و زندگی سبز 

 293 نامه رسیدگی به خرها مرام 
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 393 مرد عابد و ریشش 

 919 اش مرد و گاری 

 365 مردان باالی کوه 

 575 کرد های اقیانوس را باز می مردی که بطری 

 558 نامه مرزبان 

 576 مرغابی کارلینه 

 519 ا ببازمسابقه بپز ی 

 423 کنی مسابقه تونل 

 864 مصرف انرژی 

 845 مصیبتی به نام دود 

 738 معلم محبوب: یادنامه استاد عبدالمجید رشیدپور 

 471 السیر شرق معمای قطار سریع 

 543 روت معمای مورگن 

 1092 مغز تو معرکه است 

 های مغزی در  مغز خمیری، مغز سنگی: پرورش توانمندی

 947 کودکان

  1089 آگاهی  باغ است: کودکان و آشنایی با ذهنمغز شبیه 

 307 مقصد نیویورک: ارثیه آقای پامپ 

 577 مکس شجاع 

 581، 578 مکس و پرنده 

 579 مکس و ماه 

 580 مکس و موش 

 658 مگر لب زیپ دارد 

 394 مگس در کندوی عسل 

 548 مالقات با هیوالی برفی 

 582 مالله و مداد جادویی 

  637 رداستان دیگ 28ملکه برفی و 

 1045 تقی های تق ملکه نایلون 

 529 ممنونیم موش کوچولو 

 561 ترسم من از دکمه می 

 1096 روم: روش برخورد با غریبه و آشنا من با هر کسی نمی 

 1049 کردن را دوست دارم من بازی 

 ام!: کتاب خودیاری برای کمک  من بد نیستم، فقط عصبی

 1093 به کنترل خشم کودکان

 987 مبال من به خودم می 

 کنم: راهنمای کودک برای رهایی از  من حسادت نمی

 1111 حسادت

 988 من حسودم 

 1050 ام را دوست دارم من خانواده 

 989 ام من خجالتی 

 1051 من خوابیدن را دوست دارم 

 1052 من خودم را دوست دارم 

 1094 اخالقم من خوش 

 1053 هایم را دوست دارم من دوست 

 !583 من صندلی نیستم 

 990 ام نیمن عصبا 

 !1046 من که تقصیر ندارم 

 1097 شدن شوم: راهکارهای الزم هنگام گم من که گم نمی 

 584 من کی هستم؟ 

 1054 بزرگم را دوست دارم بزرگ و بابا من مامان 

 1055 من مدرسه رفتن را دوست دارم 

 659 من مهربان هستم 

 991 من مهربانم 

 152 بینم من می 

 هایی برای  م نه: داستانتوانم با صدای بلند بگوی من می

 1098 ، گفتن تمرین نه

 1099 توانم قوی باشم: اعتماد به نفس و مقابله با قلدری من می 

 978 هایم )خودشناسی کودکان( من و احساس 

 انگیز:دانستان ریاضی ویژه پایه چهارم  من و چهار شگفت

 647 دبستان

 585 من و خواهرم با هم 

 586 من و خواهرم دور از هم 

  دردسرهای بامزه: دانستان علوم ویژه پایه چهارم من و

 703 دبستان

 814 ام من و رایانه 

 12 های تفکر )راهنمای معلم( مهارت 

 1212 هایی درباره احکام نماز( مهر گلی )قصه 

 395 پرستی مهلتی برای بت 

 هایی در باره احکام طهارت و نجاست( مهمان کوچولو )قصه 
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 706 پشتان دریایی ایران( مهمان ناخوانده دریا: )الک 

 231 مهمانی پرستار اژدها 

 315 نشدنی مهمانی فراموش 

 !587 مهندس الی 



 189   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب
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 1001 مواظب خودت باش 

 588 موجودات کوچک 

 153 کار های ندانم مورچه 

 372 موسی و شبان 

 511 موش کور 

 589 موش مترو 

 383 موش و دوستان دروغکی 

 373 موش و شتر 

 590 موش و گربه و باقی دوستانا 

 597 های پیشاهنگ در اردو موش 

 593 ها موشی در مدرسه گربه 

 598 موطال در خانه دایناسورها 

 992 توانم مراقب باشم: اولین نگاه به ایمنی می 

 983 روم بخوابم روم مدرسه، می می 

 766 میشی و میشانه 

 113 پشت عاقل گر و الک میمون حیله 

 599 ها را بشمار میمون 

 477 میمینو 

 82 نجات بدهیم ناتیلوس را 

 601 ناخدا باراکودا، آخر دنیا 

  نادانی دشمن ماست: پنج حدیث از

 1168 السالم علیه عسگری حسن امام

 1069 نارگل و شغال 

 871 نارگل و طوقی 

 1070 نارگل و کالغ 

 1071 نارگل و مرغ مینا 

 1135 کنیم نام یکدیگر را مسخره نمی 

 562 نامه مال منه 

 472 محرمانه  نامه 

 602 ای سانیه نامه 

 549 های راهزن نبرد با گربه 

 878 نبرد مایکل با پگی قاچاقچی 

 !449 نترسید کوچولوهای من 

 104 نجات اژدهای خورشید 

 512 نجات آتالنتیس 

 604 نجار شهر هیوالها 

 374 نحوی و کشتیبان 

 818 نخستین دائرۀالمعارف من 

 605 ندای مرداب 

 قدر، توحید، های کوثر (: آموزش سوره1های بهشتی ) نغمه ،

 792 فیل و مسد

 550 نفرین هرم پنیری 

 606 جاسوسی  نقشه 

 607 اش دسته خان و دارو نقلی 

 739 های درس چندپایه نکات عملی برای تدریس در کالس 

 محبت: پنج حدیث از حضرت   نگاه با

 1169 سلم و وآله علیه اهلل صلی محمد

 1127 شده در تولید و صنعت نگاهی به راه طی 

 1030 نگران 

 930 نگرانوداکتیل 

 1090 نگرانی شبیه ابر است: کودکان و شناخت احساسات 

 868 های پیتزا: در باره مصرف بهینه برق نگهبان جعبه 

 294 نگین انگشتری 

 1015 نقو نلی نق 

 پاش، نه اسراف: پنج حدیث از  و نه ریخت

 1170 السالم علیه کاظم امام

 608 نه! مدرسه جای دخترها نیست 

 1031 نه 

 162 نهنگ گرسنه 

 609 گردن نوربرت خر 

 های مؤدبانه و  ای از عبارت نیکو سخن بگوییم: مجموعه

 1091 مثبت در گفتگوهای دوستانه و رسمی

 875 نیلی در سرزمین زعفران 

 876 نیلی در شهر سوخته 

 877 نیلی در قلعه گنج 

 409 نینجا خرگوشه 

 ! 1048 واقعا این را تو گفتی؟ 

 616 روم! واقعا دارم از دست می 

 تی: دانستان ریاضی ویژه پایه ششم  وای از دست دی

 648 دبستان

 753 وای گم شدیم 

 473 لوور  وحشت در موزه 

 38 های کودکان ورجه وورجه: شرح بازی 

 617 وارد وروجک تازه 
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 912 وقت خرید با مامان 

 !450 وقت خواب است خرس کوچولو 

 881 رویم وقتی به خانه دوستمان می 

 882 رویم بخانه میوقتی به کتا 

 1128 رویم خوری می وقتی به ناهار 

 883 رویم وقتی بیرون می 

 1113 شوند وقتی پدر و مادر جدا می 

 884 زنیم وقتی تلفن می 

 شو: پرورش  گویم چه طوفانی به پا می وقتی راستش را نمی

 948 گویی در کودکان و نوجوانان صداقت و راست

 885 خوریم وقتی غذا می 

 618 تیم! رییس آزمایشگاهوقتی ما نیس 

 176 کن خطرناک ویروس پخش 

 40 آموزان سال دوم و ورودی سال سوم دبستان ویژه دانش 

 41 آموزان سال سوم و ورودی سال چهارم دبستان ویژه دانش 

 620 دونالد پارتریج ویلفرد گوردن مک 

 621 هامپتی دامپتی 

 440 هانسل و گرتل 

 874 پایه پنجم دبستانحالو: دانستان اجتماعی ویژه  هپی با 

 704 دان: دانستان علوم ویژه پایه پنجم دبستان چیز هپی همه 

 338 هدیه تولد 

 573 ترسد... هرکس از چیزی می 

 1131 پای عصبانی هشت 

 624 هفت اسب هفت رنگ 

 615 هفت واقعیت 

 1016 هلی هیوال 

 ای باش که هستی!: کتابی برای کودکانی که  همان ستاره

 1112 اند کنند متفاوت حس می

 869 خوار: در باره مصرف بهینه برق بازی برق هم 

 740 های تلفن همراه همراه خوب یا بد: بررسی آسیب 

 همسایه را دعا کن: پنج حدیث از حضرت زهراعلیهاالسالم 

1171 

 777 های خوب همسایه 

 1061 همکاری در یک روز شیری: حل مسئله کار گروهی 

 1172 السالم سجادعلیه امها باش: پنج حدیث از ام همنشین گل 

 1126 آید! ما مراقب امنیت خود هستیم! همه از دروغ بدشان می 

 1047 همه چیز درباره دماغ 

 815 ها همه چیز درباره ربات 

 816 همه چیز درباره مهندسی 

 1136 همه چیز را برای خودمان نخواهیم 

 ورزی، راستگویی شود چسباند اما...: جرئت همه چیز را نمی 

1068 

 1187 کنند ه رشد میهم 

 1249 همه ما اثر هنری هستیم 

 1132 همینه که هست 

 1250 هنر خط و نقاشی 

 1188 هنر 

 42 هوش و خالقیت، دوره اول ابتدایی: پایه دوم، کار در کالس 

 43 هوش و خالقیت، دوره اول ابتدایی: پایه دوم، کار در منزل 

 44 کالس هوش و خالقیت، دوره دوم ابتدایی: پایه پنجم، کار در 

 45 هوش و خالقیت، دوره دوم ابتدایی: پایه پنجم، کار در منزل 

 ( اول دبستان1هوش، دقت، تمرکز ) 57 

 ( دوم دبستان2هوش، دقت، تمرکز ) 58 

 625 هولولو با کوچولو در سرزمین رویایی 

 626 پوش هویج پالتو 

 627 کس را در دنیا به اندازه تو دوست ندارم هیچ 

 339 چی هیچی نخود 

 135 خوار یوالی کلمهه 

 870 یخچال تحریر: در باره مصرف بهینه برق 

 628 یک چیز سیاه 

 629 یک دانه از هزار دانه 

 424 یک دانه گردو 

 1142 آید! یک روز خوب می 

 920 یک روز خوب 

 879 یک عادت بد: در باره مصرف بهینه برق 

 463 غول پیکر!  یک قورتش بده 

 630 یک کتاب خیلی خوب کثیف شده 

 631 گرگ، یک اردک، یک موش یک 

 632 یک، دو، سه، چیلیک 

 384 پند پند و سه یک 

 1019 یه خونه نقلی بایه عالمه مهمون 

 482 خالی یوزی و خال 

 1210 یوسف و پیرزن 

 «973 یعنی چه؟ ) رشد هیجانی کودکان(« دیگر بس است 
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 100 707 رکس حقیقت درباره تی 

 100 708 حقیقت درباره جاسوسان 

 100  709 درباره زندگی جانوریحقیقت 

 100 710 حقیقت درباره زندگی گیاهی 

 100 880 حقیقت درباره مصر باستان 

 101 18 بازی برای حضور ذهن به همراه معماهایی برای کودکان 

 101 19 گرفتن در خانه بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن 

 101 20 بازی نمایشی: سرگرمی و آموزش با بازی و ایفای نقش 

 101 1143 های اجتماعی به کودکان روش برای آموزش مهارت 

 25 638 شغل ماشافیلیپنکو 

 8 1144 گشا ی گره ستاره 

 8  گام مدیریت موفق کالس درس راهنمای معلمان در

 741 آموزان دشوار برخورد با دانش
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 نمایۀ پدیدآورندگان
 51 خضر، فرخنده آب 

 1098 راده، سوزا آپن 

 1101 ای  آدامز، کریستین 

 964 آرمان، سرور 

 616، 246 آرنولد، تد 

 741 آزادصفت، سیدنادر 

 1144 آقاخانی، مرضیه 

 732 آقازاده، محرم 

 169 آلموند، دیوید 

 949 آلن، جوی 

 1142 کیم، یونگ آه 

 38 آهنگر، راحله 

 982، 981، 980، 979 آویرام، جن ،

983 ،986 ،1006 

 913، 726 آیرملوی، بهروز 

 1249 آیگانی، مانلی 

 1075، 1074، 1002 ینز، شوناآ ،

1076 ،1085 ،1086 ،1087 ،1088 ،

1089 ،1090 

 609، 273، 268 اِنده، میشائیل 

 714 ابراهیمی قوام، صغرا 

 87 ابراهیمی، بیتا 

 427، 426، 188 ابراهیمی، پیام ،

428 ،429 ،430 ،431 ،432 ،433 ،

464 ،492 ،820 ،826 ،869 ،870 

 452، 451، 144 ابراهیمی، جعفر ،

453 

 314، 313، 312 ابراهیمی، نادر ،

315 

 1034 ابرقویی، فرزاد 

 643، 642 ابوالقاسمی، حسین ،

687 

 730 نوری، مهناز  ابوالکاشف 

 218 اتابکی، عرفان 

 736 احمد جواهری، سید فرشید 

 1005 احمدی، پرویز 

 326 احمدی، حسن 

 40 رضا احمدی، محمد 

 235 احمدیان، حامد 

 343، 342 اخوان، محمدکاظم ،

344 ،345 ،346 ،347 ،348 ،349 ،

350 ،351 

  اداره کل قرآن عترت و نماز

معاونت پرورشی وزارت آموزش و 

 1033 پرورش

 728 ادروارد، ال.شور 

 901 ادوردز، سی 

 19 ارسالنی، منصوره 

 1219 ارشاد، احمد 

 596، 595، 594 پیما، ساره ارض ،

597 

 89 ارلبروخ، ولف 

 1249 اسپرینگ، مارک 

 ،666 هلنا اسپیتری 

 9 اسپیدکار، محبوبه 

 1227 زاده، زیبا استاد 

 266 سی استد، فلیپ 

 911 استرجس، فیلمون 

 588 استلی، نویل 

 124 استید، ربکا 

 527، 526، 525 استیر، دوگالد ،

528 ،529 

 547، 546 استیلتن، جرونیمو ،

548 ،549 ،550 

 823، 795، 794 نژاد، الدن اسفندی 

 593، 592، 591 اسکاتون، راب 

 245 پور، نسیم اسالم 

 277 اسالمی، مریم 

 280، 279 رضا پور، علی اسماعیل ،

281 

 670، 669، 668 اسماعیلی، ملیحه ،

671 ،672 

 14، 13 اسمولیان، ریموند 

 544 اسمیت، لین 

 220، 219 اسنایدر، لورل 

 184 اسنیکت، لمونی 

 200 اشپنگلر، کنستانسه 

 587 اشرفیان، سعیده 

 278 اشمیتس، تامارا 

 181 تمادی، اختراع 

 1125 ای، زینت افجه 

 711 منش، حسین افشین 

 839 افضلی، محمدرضا 

 257 پور، امیرهوشنگ اقبال 

 45، 44، 43، 42 اکبری، مرتضی 

 470، 469، 468 اکبری، نیلوفر ،

471 ،472 ،473 

 786، 785، 784 نیا، رحمت اکبری ،

787 ،788 ،789 

 410، 73، 72، 71 اکرمی، جمال 

 255 الحسینی، عطیه 

 818 الوندی، حسین 

 768 پور، مژگان الیاس 

 520 امرایی، امیلی 

 261 امرسون، مارکوس 

 352، 309، 167 زاده، نیلوفر امن 

 724 امیر آتشانی، زهرا 

 219، 117، 115، 94 امیری، میترا ،

220 ،621 

 998 امینی پویا، حسین 

 961، 960، 959، 958 امینی، سینا ،

962 ،963 

 64، 63، 62، 61 انتظاریان، شهال ،

65 ،154 

 انجمن ملی پدیکلوزیس آمریکا 
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 60 اندرسن، جان دیوید 

 720 انصاری، امیر 
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 251، 250 انصاریان، معصومه 

 641 اوارد، آنا 

 1060، 966 اوبری، آنتا 

 488 اورنگ، طوبا 

 638 اوسپنسکی، ادوارد 

 421 ایبد، طاهره 

 260 ایتانی، فرانسس 

 640 ایرانپور، حمیدرضا 

 711 هر، شیدهایلبگی طا 

 506 ایلدرمی، مهناز 

 87 ایواسا، مگومی 

 995، 994، 454 باباجانی، علی ،

996 ،997 ،1020 ،1021 ،1022 ،

1023 ،1024 ،1025 ،1026 ،1027 ،

1028 ،1029 ،1030 ،1031 ،1204 

 22 بابائی، پروین 

 1126، 1122، 1120 بابو، لطیفه 

 18 بارتل، آلیسون 

 631، 599، 189 بارنت، مک 

 644 ز، مارلینبارن 

 735 بازرگان، زهرا 

 864 باغستانی، فاطمه 

 1034 باکورواینر، مارسال 

 780، 563 بامشاد، محمدمهدی 

 964 حسین پور فرد، امیر بانکی 

 203 بتو، اریک 

 895 بختیاروند، مرتضی 

 7 بختیاری، ابوالفضل 

 861، 860 بختیاری، علی اصغر 

 721 بخشی، حامد 

 447 فورد، دیوید بد 

 679 یت کالتنبراک، ژول 

 121 براملی، نیک 

 490، 290 براون، آنتونی 

 984، 921، 904 براون، مارک 

 138، 137، 136 برآبادی، محمود ،

139 ،140 ،141 

 162، 161، 160، 159 برکس، جیمز 

 59 برلیر، مکس 

 2 برن، جنیفر 

 198، 91 برن، ریچارد 

 971 برنشتاین، استن 

 971 برنشتاین، جان 

 289 برنهایمر، کیت 

 725 وکهارت، سوزانبر 

 182 برومند، آرش 

 700 برومند، مهال 

 470، 469، 468 بریزی، پاسکال ،

471 ،472 ،473 

 419 بزرگی، اعظم 

 722 )همکار(  بزرگی، آزاده 

 1004 بساطی، امیر 

 818 بشر دانش، علی 

 658 بکتاش، غالمرضا 

 899 بالد، چارلز.ال 

 510، 509، 508، 507 بالنک، اولف ،

511 ،512 

 233 یان  ایکلبلک، م 

 65، 64، 63، 62، 61 بلیبی، آرون ،

88 

 939 بهارلویی، پریسا 

 1122، 1117، 1115 بهاور، صنم ،

1126 

 992 آبادی، فاطمه به 

 248 بهرامی، اعظم 

 248 بهرامی، فاطمه 

 202، 201 بهرامی، مهناز 

 717 پور، منصوره بهرامی 

 771، 770، 769 بهروان، نازیال 

 583 بوراک، راس 

  ،571، 568، 567 پالتبورژوا 

 1011، 1010 بورژوا، پولت 

 689 بوکادور، سابین 

 798، 797، 796 بومون، امیلی ،

799 ،800 ،801 ،802 ،803 ،804 

 223 بوید، لیزی 

 956، 955، 954 بویر، واندا 

 799، 798، 797، 796 بیات، پروانه ،

800 ،801 ،802 ،803 ،804 

 280، 279، 271، 118 بیتی، آندریا ،

281 ،545 

 433، 431 بیدآبادی مقدم، شهروز 

 1195 بیرانوند، محمد 

 434 بیکفورداسمیت، کورالی 

 733 بیلی، استان 

 667 بیلی، جکی 

 1063، 1062 بینگو، هاوارد 

 493 پارساکیش، محمدرضا 

 406، 405 نژاد، مهرنوش پارسا ،

408 ،697 

 132، 131، 130 پارسلی، الیز 

 486 پارسیوند، نیلوفر 

 707 پارکر، استیو 

 952، 891 پاس بردی، راحله 

 489 پاکزاد، آیدا 

 491 پانتر مولر، آلیس 

 328، 116 پاولی، لورنتس 

 408 پای، الی 

 906 دی پائوال، تامی 

 805 پپاس، لین 

 878 پترسن، الی 

 1232 پتی، دو 

 308 پتیسون، دارسی 

 126 پرت، دلفین 

 333 پریرخ، زهره 

 223، 189 گروه پژوهش دیبایه 

 957 پکارد، مری 

 1226، 1225 ومر، آنالیموسپل 

 849، 519، 518 پنکهرست، کِیت 

 85 پورتیس، آنتوانت 

 747 پورقیصری، مطهره 

 149 پوریا، سرور 

 1017 پوش، میشل 

 1005 .اچ  پویستر، تئودور 
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 587 پیرس، جکسون 

 185 پیشون، لیز 

 639 پیکتال، شی 

 173 پیلکی، دیو 

 740 تاجیک اسماعیلی، سمیه 

 444 تارپلی، تاد 

 ،733 راث تارگت 

 37، 36 تاالریکو، تونی 

 .269 آر آر. تالکین، جی 

 67 تبرایی، اعظم 

 207، 206، 205 تبریزی، فرناز ،

208 ،209 ،210 

 157 ترنبول، ویکتوریا 

 865 ترهنده، سحر 

 1099، 974 تسولر، الیزابت 

 545، 271، 118 تصویری، احمد ،

1002 ،1074 ،1075 ،1076 ،1085 ،

1086 ،1087 ،1088 ،1089، 1090 

 148 تقی، شکوفه 

 406، 405 تکنتراپ، بریتا 

 13، 12 تلخابی، محمود 

 182 گن، تون تله 

 727 تمپالر، ریچارد 

 1230، 1229، 1228 تنها، غالمرضا 

 790 تهرانی فرجاد، مسعود 

 608 توبوا، اینگرید 

 22 توپال، بهروز 

 176، 175، 174 توحیدی، مونا 

 727 تورانی، حیدر 

 182 تورن کویست، ماریت 

 1 جانی، جعفر توزنده 

 989، 988، 987 توماس، ایزابل ،

990 ،991 

 992 توماس، پت 

 613، 612، 611، 610 تیبو، ژیل ،

614 ،615 

 709 تیلور، باربارا 

 14 قدم جهرمی، صهبا ثابت 

 33، 26 جابری، زکیه 

 33، 26 جابری، نفیسه 

 445، 287 جان، جوری 

 715 جانبازی، زبیده 

 910 جانسون، دی.بی 

 944 ک، النجاورنی 

 352 جسیکا دی، جورج 

 1007 جعفرآبادی، فاطمه 

 716 جعفری، پریسا 

 107، 106، 105 جعفری، ریحانه ،

108 ،169 ،518 ،519 

 58، 57، 50، 49، 46 جعفری، زهرا 

 48 جعفری، صدیقه 

 417، 337، 143، 114 جعفری، الله ،

495 ،496 ،497 

 1084، 1083 جعفری، مهناز 

 698 جفرز، الیور 

 ،12 مایک جفریز 

 .1104 اس جکسون، جی 

 285، 284، 283 جاللی، مریم ،

288 ،291 ،292 ،293 ،294 

 919 جلوخانیان، مائده 

 1035، 849 نژاد، پروین جلوه 

 923 جمشیدیان، زهرا 

 633 جمعی از نویسندگان دنیا ،

634 ،636 ،637 

 936 جنسن، پاتریشیا 

 569، 566، 565 جنینگز، شارون ،

570 

 730 جو کیم، گوانگ 

 1047، 950 پور، عرفانه جواد ،

1131 

 688 جواهری، سپیده 

 193، 192، 151 جوزدانی، عذرا ،

194 ،195 ،196 ،197 ،1049 ،

1050 ،1051 ،1052 ،1053 ،1054 ،

1055 

 55، 54، 53، 52 جوکار، ابوالفضل ،

56 

 1139، 1138، 1137 جوکار، اصغر ،

1140 ،1141 

 664 جونز، امی 

 967 جونز، کریستین 

 .1105 س، جکسونا جی 

 1007 بنت، هوارد جی 

 733 چافی، گراهام 

 550، 548، 546 چاوشی، فریبا 

 265، 242 چپمن، جین 

 125 چولدنکو، جنیفر 

 110 زاده، کلثوم چویی 

 341 چیس، کیت 

 1226، 1225 بابایی، مرجان حاجی 

 793 پور، مریم حبیبی 

 748، 203 فر، مرجان حجازی 

 509، 508، 507 حجوانی، مسعود ،

510 ،511 ،512 

 559، 422، 412 حدادی، هدی ،

560 ،561 ،562 

 11 پور، سعید حسام 

 11 پور، مریم حسام 

 1191، 1190 بیگی، ابراهیم حسن ،

1192 ،1193 ،1194 

 616، 246 زاده، عرفان حسن 

 853، 616، 221 زاده، فرهاد حسن ،

854 

 113، 112 زاده، وحید حسن 

 650 حسنی، خاتون 

 812 حسینجانی، زینب 

 922، 914 نی باالم، مریمحسی ،

924 ،951 ،965 

 608 حسینی روزبهانی، مژگان 

 722 السادات حسینی، افضل 

 715 حسینی، سیدمحمد 

 335، 114 حسن حسینی، محمد ،

411 
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 505 حسینی، نادر 

 122، 121، 91 حضرتی، آناهیتا ،

157 ،198 ،237 ،238 ،258 ،266 ،

484 ،584 ،585 ،586 ،591 ،592 ،

593 ،599 ،631 

 1059 دوست، صغری حق 

 290، 287 ناوند، فاطمه حقی 

 793 حالج، الهه 

 1147 حیدری ابهری، غالمرضا ،

1148 ،1149 ،1150 ،1151 ،1152 ،

1153 ،1154 ،1155 ،1156 ،1157 ،

1158 ،1173 ،1203 

 974، 973 حیدری شاهی، زهره ،

975 ،976 ،977 ،978 

 790 رضا حیدری، حمید 

 190، 166، 66 پور، شبنم حیدری ،

233 ،485 ،582 ،630 ،698 

 771، 770، 769 خاتمی، معصومه 

 686 خاکبازان، علی 

 289، 286 لو، پروانه خدابنده 

 114 خداجو، فروزنده 

 605 خدایاری، ناهید 

 28 خدایی، علی 

 549، 547 خدایی، محبوبه 

 786، 785، 784 خدائیان، سعید ،

787 ،788 ،789 

 413، 331، 114 خردور، طاهره 

 463، 462، 461 ادلهخلیفی، ع ،

553 ،859 

 59 خلیلی جعفرآباد، نسرین 

 278، 247، 114 خلیلی، سپیده ،

325 ،338 ،1032 

 1196 خلیل خلیلیان، سید 

 1199، 1198 پیری، اکبر خواجه ،

1200 ،1201 ،1202 

 427، 426 وند، سولماز خواجه ،

428 ،429 ،431 ،432 ،433 ،866 ،

867 ،868 ،1067 

 657 خورشاهیان، هادی 

 731 خلق، ایرج خوش 

 715 داداشی رودباری، فروزنده 

 340 دارالشفایی، بهمن 

 824 منیر داستانپور، ماه 

 7 داکورت، الینور روت 

 506 دال، رولد 

 628 دالوند، رضا 

 448 دانبار، جویس 

 129 دانشور کیان، امیرحسین 

 9 دانشور، میترا 

 573 دانشوری، گیتی 

 667 داهی، محمدرضا 

 813 دایان، ژاک 

 168 ایکمن، ایمید 

 .1106 آر  دبلیو، اَلِی 

 455 درستی، یاسمن 

 153 اشرف درویشیان، علی 

 985 دسموندی، ماریا 

 738 دشتی، محمد 

 های  دفتر تربیت بدنی و فعالیت

 3 ورزشی وزارت آموزش و پرورش

 710 دال بدویر، کامیال 

 823، 795، 794 اهلل دالکی، هدایت 

 13، 12 دلگشایی، یلدا 

 532، 531 یکدمرس، دومین 

 8 دوبینا، ایگورا .ان 

 241 دورفلد، کوری 

 881 دورینگ تورویل، آماندا ،

1128 

 244 دونالدسون، جولیا 

 916 پائوال، تامی دی 

 1092 دیک، جوآن 

 597، 596، 595، 594 دیالرد، سارا 

 466 دیویس، نیکوال 

 1231 ذاکری، اکرم 

 427، 426، 425 ذبیحی، راحیل ،

428 ،429 ،430 ،431 ،433 

 24 رادکی، بکی 

 234 راس، تونی 

 323، 310 راسبریجر، آلن 

 330، 147، 114 راستی، مجید ،

415 ،418 

 129 راسل، ریچل رنی 

 956، 955، 954 رامسون، بارب 

 301، 300 راموس، ماریو 

 737 پیما، سکینه راه 

 836 راهنما، سیدجواد 

 66 رایت، مورین 

 430، 428، 426 ربیعی، روناک ،

431 ،432 ،433 ،819 ،821 ،1073 

 878، 680 زاده، شهرام رجب 

 602 زاده، مانا رجب 

 185 رجبی، بهرنگ 

 135، 134، 133 رجبی، مهدی ،

850 ،875 ،876 ،877 

 239، 120 رحماندوست، مصطفی ،

316 ،320 ،966 ،1060 

 305، 303 رحمانی، محمد 

 248 رحیمی، امین 

 235 محمد رحیمی، علی 

 955، 954، 705 رستگار، طاهره ،

956 

 728 رستمی، پرستو 

 1145 رسولی، جواد 

 872، 703، 647 رسولیان، بنفشه 

 6 رشتچی، مژگان 

 زاده، مریم رضا  

 863، 846، 695 رضازاده، مریم ،

927 ،928 ،929 ،930 ،931 ،932 ،

972 ،1009 ،1092 

 791 رضایی کهریز، بهروز 

 823، 795، 794 زاده، سمانه رضایی 

 696 رضوانی، رویا 
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 828 رضوانی، طیبه 

 706 رضوانی، فاطمه 

 934، 933 رفوئیان، فریبا 

 551، 70 رفیعی، مریم 

 409، 322، 259 رنجبر، شیدا ،

578 ،579 ،580 

 823، 795، 794 رنجبری، بنیامین 

 823، 795، 794 رنجبری، حسن 

 558 رهبر تربتی، محسن 

 1008 رهبری، سعید 

 721 رهنما، اکبر 

 970 رهنما، سیدجواد 

 1017 رهنمایان، مهناز 

 487 وبرشت، تیئریر 

 993 روبنشتاین، لورن 

 918 روشندل، آرمان 

 484 روکو، جان 

 20 رویاکرز، پائول 

 693 رویستون، آنجال 

 917 ریاحی، شیدا 

 589 رید، باربارا 

 86 ریدل، کریس 

 113 ریزال، جی 

 678 رینولدز، آرون 

 671، 670، 669، 668 ریوس، ماریا ،

672 

 1114 لقا دانا، فرخ رئیس 

 341 رئیسی، مریم 

 641، 639، 302 زارعی، عباس ،

709 ،710 

 590 زاکانی، عبید 

 145 کلک، نورالدین زرین 

 22 زمانی، سارا 

 1206 زمانی، هاجر 

 808، 806، 684 زندباف، عباس 

 98، 97، 96، 95 بودی، رویا زنده ،

99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 

 477، 476، 475، 423 ژوبرت، کلر 

 781 پور، مژگان ژیان 

 ،748 برونو ژیبرت 

 683 سازمان ملل متحد 

 739 سازمان یونسکو 

 617، 155 ساعدی، زهرا 

 282 سامیا مایر، جی 

 123 سانا، فرانچسکا 

 191 سانتیاگو، روبرتو 

 895 ساندرز، جاینین 

 14 سبحانی طهرانی، حسام 

 792 سبزی، ابوالفضل 

 1146 سپهدار، سمیّه 

 1220 السادات سجادیه، ملیحه 

 898 سدلر، مریلین 

 790 ور خراسانی، غالمعباسسرش 

 857، 856، 855 سرمشقی، فاطمه ،

858 

 1103، 1101 سریزدی، برزو ،

1104 ،1105 ،1106 ،1107 ،1108 ،

1109 ،1110 ،1111 ،1112 ،1113 

 173 سعید دانشمندی، محمد 

 708، 707 سعیدپور، مرتضی 

 780، 701، 699 سعیدی، علی 

 666، 665، 664، 663 سالمیان، نیما 

  ،1000، 999 مانداناسلحشور ،

1001 

 609، 268 سلطانی، کتایون 

 743 سلطانی، محترم 

 21 زاده، علی سلمانی 

 264 سلیمانی موحد، طوبی 

 1250 سلیمانی، اعظم 

 729 سنایی، کامیار 

 621، 167 سنتت، دن 

 572 سنداک، موریس 

 734 سنگه، پیتر 

 1125، 1117 سودخواه، سیما 

 299، 298، 297، 296 سیترو، آژیا 

 146 نوید  اکبر، سید علی  سید ،

425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،430 ،

431 ،432 ،433 ،825 

 68 سید، حامد 

 68 سید، معصومه 

 479، 142 اصغر سیدآبادی، علی ،

480 ،481 ،482 

 229، 228 سیدآقا، سیدمحمدرضا ،

230 ،231 

 638 مهنا آقایی رضایی، سیده سید 

 790 سیدصالحی، منصوره 

 257 سیلور استاین، شل 

 584 سیما، جسی 

 1143، 1093 شاپیرو، الرنس 

 879 شامانی، طیبه 

 322 شانون، هیل 

 603 آبادی، زهرا شاه 

 295 حسینی، فائقه شاه 

 719 السادات زیدی، فاطمه شاه 

 226، 225، 224 محمدی، شیوا شاه ،

227 

 844، 843، 842، 474 شاهی، زهرا ،

845 

 956 فاطمه شبیری، سیده 

 77 شبیری، محدثه 

  ،235 آرینشجاعی 

 590 شجاعی، سید علی 

 1209 شجاعی، سیدمهدی 

 720 شرایتر، تام 

 244 ئی، حمیده شرزه 

 653، 651، 253 شرفشاهی، کامران 

 619، 618، 93 شرفی، آویسا 

 644 شرقی، هوشنگ 

 535، 534 شرودر، راینر ماریا ،

536 ،537 ،538 ،539 ،540 ،541 ،

542 ،543 

 308 شریعت، شیما 
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 32، 31 ،21 شریفی صحی، علی ،

1227 

 964 شریفی، محبوبه 

 873، 702، 648 ششتمدی، علی 

 623، 622، 400 نژاد، افسانه شعبان 

 467 شعبانی، نوشین 

 7 کار، شیما شعله 

 661 شفر، لوال.م 

 502، 501، 327 شفیعی، شهرام 

 678 شکاری، حمیدرضا 

 178، 177، 114 شمس، محمدرضا ،

179 ،339 ،424 

 1116، 1115 شهبازی، عبدالرضا ،

1121 ،1123 

 572، 236، 89، 6 شهرتاش، فرزانه ،

620 

 576 شهشهانی، مهدی 

 573 شهیدی، سپیده 

 907 شو، ننسی 

 1078، 1077 شواب، کریستین ،

1079 ،1080 ،1081 ،1082 

 275 شوشتری، مکرمه 

 356، 355، 354 شیخی، مژگان ،

357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،

363 ،364 ،365 ،385 ،386 ،387 ،

388، 389 ،390 ،391 ،392 ،393 ،

394 ،395 ،1210 

 683، 588 شیدایی، محمّد 

 1234 شیرمحمدی، فرانک 

 513 لک، بنیامین  شیروانی 

 530، 252 شیروانی لک، عرفان 

 1083 لی شیفر، ولری 

 182 صابری، توبا 

 556 شاهی، پگاه صادقی قلعه 

 744، 16، 15 صادقی، داریوش ،

745 

 27، 24، 23، 17 صادقیان، فاطمه ،

34 ،35 ،36 ،37 

 1070، 1069، 871 صالحی، آتوسا ،

1071 

 1241 صالحی، بهزاد 

 646 صانعی، فرزانه 

 721 صباغ اسماعیلی، رعنا 

 162، 161، 160، 159 صبوری، آرزو 

 32، 31 صدر مقدم، فاطمه 

 433، 425 صریحی، سپیده 

 301، 300 صفایی مولوی، شیرین 

 873، 702، 648 صنعتی، تکتم 

 612، 611، 610 دیضرغامیان، مه ،

613 ،614 ،615 

 733 ضیایی مؤید، محمد 

 332، 150، 114 طاقدیس، سوسن ،

401 ،414 ،1019 

 516، 515، 514 زاده، نیره طالب ،

517 

 8 المحمد طاهری، عبد 

 200 طباطبایی، بنفشه 

 700 طباطبایی، عصمت 

 926، 925 طغیانی، مهدی 

 737 طهماسبی، سیامک 

 834 طهوری، مهدی 

 716، 5، 4 ه، منیرهعابدی درچ 

 544، 222، 168 عاشوری، سارا 

 848 عاطفی هنزنی، قربانعلی 

 1208 عالمی، سمیه 

 1214، 767 البنین زاده، ام عباس ،

1215 

 21 زاده، ریحانی عباس 

 2 الدین عباسی، شهاب 

 775 عباسی، مریم 

 204 عباسی، نازنین 

 427، 426، 425 عباسیان، امیر ،

428 ،429 ،430 ،431 ،432 ،433 

 980، 979 زاده، هایده عبدالحسین ،

981 ،982 ،983 ،986 ،1006 ،

1037 ،1038 ،1039 ،1040 ،1041 ،

1042 ،1043 ،1044 ،1045 ،1046 ،

1048 ،1114 

 1227 عبدالرحیمی، سارا 

 1127 عبدالصمدی، محمد 

 1205 عبدی، زهرا 

 1100، 953، 807 عجایبی، نگار ،

1102 

 328 نیا، پروانه عروج 

 660 عزتی، عطیه 

 10 عسکری نودهی، سمانه 

 746 عسگری، رضوان 

 689، 532، 531 عسگری، مهناز ،

813 

 1036 عصری، آزاده 

 456، 263 عطاری، هورزاد 

 775 علمشاهی، فروزان 

 273 علوی، آیدا 

 1207 علیزاده لوشابی، زینب 

 717 عمو، الهه 

 675، 674، 673، 662 عمیق، مجید ،

676 ،677 

 995، 994 عواطف رستمی، سمیه ،

996 ،997 ،1056 ،1057 ،1058 

 459، 458 عیوضی، شبنم 

 183 پور، بهروز غریب 

 152 غفارزادگان، داوود 

 47 النسا غفرانی، خیری 

 9 غالمحسینی، احمد 

 114 غالمی، ارغوان 

 713 غالمی، صمد 

 50، 48 غندالی، علی 

 1222، 1221 فارسی، شهناز ،

1223 ،1224 

 708 فارندون، جان 

 1093، 938، 937 فاضلی، اعظم ،

1143 

 724 فاطمی شورابی، ندا 

 793 پور، فرزانه فاطمی 
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 620 فاکس، مم 

 218 فتاحی، پروانه 

 368، 367، 366 فتاحی، حسین ،

369 ،370 ،371 ،372 ،373 ،374 ،

890 

 1135، 1134، 1133 فتاحی، شیما ،

1136 

 779 آبادی، جواد فتح 

 889 فتحی، نسترن 

 20، 19، 18 حسین، حسین فدایی 

 486 ابر، ماری  نفرانسی 

 898، 897، 896 فرخنده، سودابه ،

899 ،900 ،901 ،902 ،903 ،904 ،

905 ،906 ،907 ،908 ،909 ،910 ،

911 ،912 

 276 فردشاد، زهرا 

 199 فرزین، شادی 

 1095 فرس، ورونیکا 

 768 فرهادی، گلزار 

 874، 704، 564 نیا، فرزانه فرهبد 

 564 نیا، نسترن فرهبد 

 244 فرهنگ، شیدا 

 536، 535، 534 یهی، فریبافق ،

537 ،538 ،539 ،540 ،541 ،542 ،

543 

 915 فالردو، جف 

 465 فالیشمن، پل 

 459، 458، 456 هاوس، ماکس فلت ،

460 

 1080، 1077 فلورا، کاساندرا ،

1082 

 1079، 1078 فلورا، کاساندرا اس ،

1081 

 464 فولگیرا، رودریگو 

 835 فومنی، مژگان 

 1248، 1247 فیاضی، الهام 

 1068، 533، 432 فیاضی، مریم 

 733 فیروزمنش، محمدمهدی 

 679 فیروزوند، فاطمه 

 34 فیلیپس، دیو 

 885، 884، 883، 882 فین، کری 

 629 قادری، طیبه 

 782 پور مقدم، حسین قاسم 

 1013، 1012، 114 نیا، شکوه قاسم ،

1014 ،1015 ،1016 

 940 قبادی، حمیدرضا 

 552 قبادی، فرشته 

 483 قدیر محسنی، عباس 

 132، 131، 130 قربانی برزی، سارا ،

661 

 29 رضا قربانی، علی 

 1013، 1012، 554 قسیمی، تریفه ،

1014 ،1015 ،1016 

 581، 577، 123 زاده، آرزو قلی ،

598 

 491 قنبریان، لیال 

 88 قوامی، رژینا 

 632 قیومی، سمیرا 

 741 کاپالکا، جورج 

 25 کاتن، پیتر ایسا 

 8 کارایانیس، الیاس.جی 

 74، 73، 72، 71 ر، هامفریکارپنت ،

75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 

 166 کارتر، کریس 

 32، 31 کارگر جابوز، اعظم 

 733 کارولین، مریک 

 944، 733 کاشانی وحید، لیال ،

946 ،947 ،948 ،1077 ،1078 ،

1079 ،1080 ،1081 ،1082 

 814 کاشی، سمیرا 

 831، 830، 829 کاظمی، ناهید ،

832 ،833 

 717 کافمن، جیمز.سی 

 605 کالی، داوید 

 601، 600 کامپوس، یائوس 

 465، 319، 318، 158 کامیار، آزاده 

 1102، 1100 کانگ، آنا 

 1240، 1240 کبیری، زهرا 

 984 کراسنی، لورن 

 948، 946 کرباسچیان، ریحانه 

 329 کردری، تریسی 

 163، 124 کردکریمی، خاطره ،

164 ،165 

 940 کردگاری، لیال 

 984 کرنسکی، استیون 

 883، 882، 881 ، هایدهکروبی ،

884 ،885 ،936 ،942 ،949 ،957 ،

967 ،984 ،987 ،988 ،989 ،990 ،

991 ،1128 

 1008 کروک، پامال 

 165، 164، 163 کرولیک، نانسی 

 978، 976 کرویل، هولده 

 186 کریستف روآتا آرن، ماری 

 557 پور، عبدالجلیل کریم 

 737 زاده، منصوره کریم 

 763 کریمی، سمیه 

  ،723 عبدالعظیمکریمی 

 935 کریمی، قاسم 

 5 کشانی، مهدیه 

 353 کشفی، لیلی 

 1011، 1010 کالرک، برندا 

 697 کالرک، جین 

 126 کالس، گوتمن 

 494 کالنتری، پرویز 

 487، 126 کلباسی، دینا 

 953 کلر، هالی 

 238، 237 کلمینسون، کیتی 

 376، 375، 311، 111 کلهر، فریبا ،

377 ،378 ،379 ،380 ،381 ،382 ،

383 ،384 ،604 ،607 

 737 کلیک، فیلیس 

 6 کم، فیلیپ 

 1124، 1123، 1119 کمالی، بهناز 

 94 کمبل، جن 
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 407 کمپوی، ایزابل 

 119 کندی، پائول 

 84، 83 که، اوله کنه 

 888، 887، 886 کنی، سیندی ،

889 

 729 کهن، الفی 

 964 کهن، شهناز 

 662 کوپ، مگان 

 158 کوپو، ماریانا 

 82، 81 کوپونس، ژائومه 

 232 کوردروی، تریسی 

 112 کوک، ام 

 948، 947، 946، 945 کوک، جولیا ،

1037 ،1038 ،1039 ،1040 ،1041 ،

1042 ،1043 ،1044 ،1045 ،1046 ،

1047 ،1048 

 846، 806، 682 کولمن، میریام 

 183 کولودی، کارلو 

 575 کوئواس، میشل 

 272 کیانپور، حسین 

 68 کیالنی، کامل 

 940 کیم، دانیل.اچ 

 705 نداکییو، بر 

 493 گارسیا، استر 

 808، 807، 681 گاسمن، گیلیان 

 977، 975، 973 گایسلر، داگمار ،

1096 ،1097 

 1013، 1012، 554 گراس، تونی ،

1014 ،1015 ،1016 

 11 گرت بی، متیوز 

 446 گرس، ادل 

 733 گروس، میراکا 

 1218 گروگان، حمید 

 602 گرویت، امیلی 

 409 گری اوسون، جنیفر 

 676، 675، 674 ،673 گری، لیون ،

677 

 1103 گریپو، دنیل 

 249 گریفیتس، اندی 

 717 گرین، گارو.پی 

 934، 933، 932، 931 گریوز، سو 

 1132 گسمن، جولی 

 625 گلپور، مرضیه 

 705 گلدز سوارتی، آن 

 645 رضا گلستان، علی 

 1227 کار طرقبه، لیال گل 

 44، 43، 42 محمدی، ساحل گل ،

45 

 443 گلیسون، لیبی 

 109 ر، کاتالیناگنسالس بیال 

 895 گودرزیان، مهرناز 

 555 گوهرپور، حسن 

 606، 574، 90 گیبز، استوارت 

 264 گیدویتز، ادم 

 942 گیکوو، آ، لوئیز 

 1017 البه، بریژیت 

 663 البی، استر 

 245 الرو، کارا 

 437، 436، 435 الموند، مارگرت ،

438 ،439 ،440 

 222 الندن، جاناتان 

 485 النگ، سوزان 

 ،627، 321 یوتا النگرویتر 

 1131 الیت، لوری 

 815 لپورا، ناتان 

 659 لرستانی، فریبرز 

 270 لرنر، جرت 

 307، 306، 304 زاد، نسترن لطفی 

 719 لطیفی، زهره 

 680 لمرس، جرج.ا 

 865 لموث، مت 

 442 لوک، مری 

 660 لونگ، استفان 

 950 لوینز، ساندرا 

 897 لوئیس، شئران 

 711 لوئیس، کاترین 

 955 لیاقی مطلق، نرگس 

 226، 225، 224 لیسی، جاش ،

227 ،228 ،229 ،230 ،231 

 520، 156 لیندگرن، آسترید 

 899 لینک، مارتین 

 122 لیویس، کران 

 603 لئونارد، ام.جی 

 449 ، باتلر م.کریستینا 

 181 مارتیچ، اندلکا 

 1244، 1243، 1242 مازادی، احمد ،

1245 ،1246 

 124 ماس، وندی 

 457 هاوس ماکس، فلت 

  ،972، 943 ویلیاممالکهی 

 1109، 1107 ماندی، مایکلین ،

1110 

 256، 218، 199 مانش، رابرت 

 74 قلم، مینا مانی 

 1211، 334، 114 ماهوتی، مهری ،

1212 ،1213 

 941 مایر، اینگر 

 751، 750، 749 مبرز، ساسان ،

752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،757 ،

758 ،759 ،760 ،761 ،762 ،764 ،

765 ،766 ،772 ،773 ،774 ،776 ،

777 ،778 

 114 رضا متولی، علی 

 191، 109، 82، 81 متین، سعید ،

600 ،601 

 243 رضا مجابی، علی 

 782، 730 مجدفر، مرتضی 

 156 مجیدی، ارغوان 

 736 محبی، محمد 

 795، 794 محمدپور، محمدحسن ،

823 

 734 حسین، لیلی محمد 

 236، 89 محمدحسینی، مهسا 
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 248 محمدی گلچی، منا 

 324، 267 هادی محمدی، محمد ،

624 ،626 

 944 مرادی سبزوار، فاضل 

 416 مرادی الکه، یگانه 

 186 مرتضایی، مریم 

 1196 مرتضی حسینی، جعفر 

 127 مرزوقی، محمدرضا 

 1072، 119 مریدی، زهره 

 1061 مشهدی، بدری 

 718 مصدق صدقی، زهرا 

 9 نیک، کبری مصدقی 

 41 نژاد، پریسا مصطفی 

 575 مطلوب، سارا 

 1237، 1236، 1235 مطیع، منصور ،

1238 ،1239 

 793 دوست، ریحانه معارف 

 21 معاشرتی، طیبه 

 739 معتمدی، اعظم 

 737 معتمدی، فرزانه 

 256 معتمدی، ناهید 

 691، 690، 685 معلمی، بهرام ،

692 ،693 

 1217، 1216 معینی، مهدی 

 715 مقنعی، محسن 

 943 مقیمی اسکویی، الدن 

 515، 514، 441 مک برتنی، سم ،

516 ،517 

 1035 مکاردی، امندا 

 84، 83 فرد، لیال مکتبی 

 630 دانل، پتریک مک 

 107، 106، 105 دونالد، مگان مک ،

108 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،

216 ،217 

 194، 193، 192 فیل، دیوید مک ،

195 ،196 ،197 

 295 کوئیش، آل مک 

 263 کی، دیوید مک 

 733 لوید، براونی مک 

 117 ام مگی، هالی 

 656 ی، ناصرمالبابای 

 202، 201 مالنسکی، سارا 

 302 ملبورن، آنا 

 811، 810، 809 ملک، هما 

 649 ثابت، مهین ملک 

 606، 574، 90 فاضلی، شیرین ملک 

 234، 187 یاری، مسعود ملک ،

269 ،478 ،837 ،840 ،841 ،862 ،

1003 

 968، 323، 310 منجزی، فرمهر ،

969 

 1113 منندز آپونته، امیلی 

 654، 652 مدمهاجرانی، سیدمح ،

655 ،1159 ،1160 ،1161 ،1162 ،

1163 ،1164 ،1165 ،1166 ،1167 ،

1168 ،1169 ،1170 ،1171 ،1172 ،

1174 ،1175 ،1176 ،1177 ،1178 ،

1179 ،1180 ،1181 ،1182 ،1183 ،

1184 ،1185 ،1186 ،1187 ،1188 ،

1189 ،1197 

 427، 426، 425 مهدوی، اعظم ،

428 ،429 ،430 ،431 ،432 ،433 

 947 مهدوی، عاطفه 

 437، 436، 435 مهدوی، مهدی ،

438 ،439 ،440 

 274 مهدویان، مهرداد 

 504، 503، 86 پور، پارسا مهین 

 959، 958 مورفی، استوارت.جی ،

960 ،961 ،962 ،963 

 1050، 1049 مورونی، تریس ،

1051 ،1052 ،1053 ،1054 ،1055 

 929، 928، 927 موزس، برایان ،

930 ،935 ،1009 

 420 سوی گرمارودی، افسانهمو ،

521 ،522 ،523 ،524 

 838، 822 موسوی، زهرا 

 739 موسوی، صادق 

 847 زاده، سعیده موسوی 

 125 موفق، نازنین 

 1233 زاده، زهره مؤمن 

 742 زاده، ابوذر مؤمنی 

 912، 909، 903 میر، مرسر 

 920، 916، 915 میرجابری، زهره ،

921 

 694 میرزایی، زهرا 

 184، 180، 85 میرزایی، شهرداد ،

466 

 740 میرزایی، محمد 

 712 میرزائی، حسین 

 1116 میرزائیان، امیرحسین ،

1118 ،1121 

 892 فاطمه میرعابدینی، سیده ،

893 ،894 

 404، 403، 402 میرکیانی، محمد 

 92 میرکیایی، مهدی 

 1056 صادقی، مژگان محمد میر ،

1057 ،1058 

 816، 815 میرمحمدیان، حوا 

 694 میشل، دیوید 

 917 یشل، مارگارت کینگم 

 576 میشلز، تیلده 

 319، 318 میلر، پت زیتلو 

 1084، 1083 ناترسون، کارا 

 10 ناجی، سعید 

 30 نادری، منیره 

 336، 114 نادری، ناصر 

 725 پور پلکی، حسن نادعلی 

 176، 175، 174 نادین، جوآنا 

 262، 254 ناصری، علی 

 79، 78 ناطقی، زهره 

 39 ناظمی، محمد 

 617 ترینانانستاد، کا 

 705 نایلور، استوارت 

 1034 نایمارک، جیل 
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 787، 786، 785، 784 نباتی، رضا ،

788 ،789 

 751، 750، 749 نجاتی، شهرناز ،

752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،757 ،

758 ،759 ،760 ،761 ،762 ،763 ،

764 ،765 ،766 ،772 ،773 ،774 ،

776 ،777 ،778 

 751، 750، 749 نجاتی، فرحناز ،

752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،757 ،

758 ،759 ،760 ،761 ،762 ،763 ،

764 ،765 ،766 ،772 ،773 ،774 ،

776 ،777 ،778 

 212، 211 خانی، محبوبه نجف ،

213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،232 ،

240 ،242 ،260 ،265 ،329 ،446 ،

447 ،449 ،450 ،525 ،526 ،527 ،

528 ،529 ،633 ،634 ،635 ،636 ،

637 

 296، 270، 60 ینیان، هداحس نژاد ،

297 ،298 ،299 

 282 نژادشیر، مرضیه 

 895 نصرآبادی، مهدی 

 1096، 1095 نصیری، منیژه ،

1097 ،1098 ،1099 

 32 الهی، فرشته نعمت 

 627، 321 نفیسی، معصومه 

 814 جواهر نقوی، سیده 

 750، 749، 732 زاده، محرم نقی ،

751 ،752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،

757 ،758 ،759 ،760 ،761 ،762 ،

763 ،764 ،765 ،766 ،772 ،773 ،

774 ،776 ،777 ،778 ،782 

 945، 407 نوحی جهرمی، میترا 

 489 نورتفیلد، گری 

 504، 503 نورد کوییست، اسون 

 32، 21 نوروزیان یدکی، اسماء 

 880 نوری، راضیه 

 687، 686، 643، 642 نوولی، لوکا 

 971 نوید، امیر 

 1140، 1139 سرشت، زهرا نیک 

 586، 585، 258 نیکلز، لوری 

 325 نیلسون، فریدا 

 27، 23، 17 دآمیکو، فران-نیومن ،

35 

 1248، 1247 وات، فیونا 

 19 واردا، شاندو 

 80، 76، 75 واسعی، پژمان 

 180 واکر، آنا 

 880 واکر، جین 

 1094 واگن باخ، دبی 

 450 والترز، کاترین 

 551، 70 والیامز، دیوید 

 30 وایز، دبرا 

 1142، 985 ی، افسانهوثوق روحان 

 317 ودودی، آذر 

 98، 97، 96، 95 وست، تریسی ،

99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 

 713 وود، پیتر وست 

 1010، 993 آبادی، سارا وطن ،

1011 ،1062 ،1063 ،1132 

 114 شناس، شراره وظیفه 

 69 وفاداری، کوروش 

 954 وکیل، زینب 

 790 وکیل، مسعود 

 504، 503، 490 وکیلی، نسرین، 

589 

 905، 902 ولز، روزمری 

 737 جانی، آمنه ولی 

 688 رز، سوزانا ون 

 581، 580، 579، 578، 577 ویر، اد 

 1111، 1108 ویگانت، مالی 

 714 ویلسون، گری 

 598 ویلمس، مو 

 1072 ویلهلم، هانس 

 923 ویلیامز، ورابی 

 251، 250 ویلیس، جین 

 492 ویمر، سونیا 

 1008 وینر، میشل گارسیا 

 208، 207، 206، 205 هابز، لی ،

209 ،210 

 274 هاجسن برنت، فرانسس 

 240 هادسن، کتی 

 900 هادسون، شرول ویلیس 

 172، 171، 170 هادی، لیدا 

 1232 هاشمی طاهری، پریسا 

 128 سعید  هاشمی، سید 

 1227 راحیل هاشمی، سیده 

 567، 566، 565 هاشمی، شهره ،

568 ،569 ،570 ،571 

 908 هاگروجین، نانی 

 919 د یوجینهال، دونال 

 793 هالپرت، بن 

 665 هالتون، مالنی 

 1059 هالر، آنتون 

 255 هالم، جنیفرال 

 172، 171، 170 هامفریز، الستر 

 816 هانت، امیلی 

 236 هانت، نان 

 692، 691، 690 هانتر، نیک 

 12 هانکوک، ترور 

 890 هاوات، ایرن 

 407 هاول، ترزا 

 533 هتی، الی 

 116 هدایی، شیرین 

 115 هدر، تورا 

 307، 306، 305، 304، 303 رژهه 

 340 هرولد، ای.اف 

 1018 برادران، داریوش هفت ،

1019 

 682، 681 همتی آهویی، خورشید ،

805 ،886 ،887 ،888 ،941 ،1094 ،

1124 

 852، 851 همتیان، فریبا 

 527، 526، 525 همیلتون، لیبی ،

528 ،529 
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 259 هنلون، ابی 

 660 هورتن، لیقا 

 896 هوروویتس، دیو 

 920 گیان، نانیهوگرو 

 1091 هیبتی، خلیل 

 1112 کیف، سوزان بور او هی 

 441، 434، 241 هیرمندی، رضی ،

442 ،443 ،444 ،445 ،448 ،583 

 309 هیگینز، رایان تی 

 190 هیوز، جان 

 154 هیوس، بریجیت 

 863، 696، 695 هیوئیت، سالی ،

864 

 827، 261، 249 یارمحمدی، آنیتا 

 969، 968، 286 یامادا، کوبی 

 500، 499، 498 یزدانی، معصومه ،

1064 ،1065 ،1066 ،1129 ،1130 

 460، 457 پور، سارا یوسف 

 582 زی، مالله یوسف 

 1059 یوسفی مقدم، حسن 

 397، 396 یوسفی، محمدرضا ،

398 ،399 

 918 یونزو، یوسوکه 

 155 یوهانس، شلی 

 Eser،Ünalan Şenler 763 

 H ،Hüseyn Doḡru 762 ،764 ،

765 ،766 ،778 

 Hümeyra ،Bektaş 763 

 Meral،Canoğlu Cantürk 763 

 Nehir ،Aydɪn Gökduman 

772 ،773 ،774 

 Sara ،Gürbüz Özeren 749 ،

750 ،751 ،752 ،753 ،754 ،755 ،

756 ،757 ،758 ،759 ،760 ،761 ،

776 ،777 

  



 203   21نامه دوره آموزش ابتدایی شماره  کتاب

 مه درسی دوره آموزش ابتداییهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنا کتابی فهرست توصیف

ان  نمایۀ نارسر
 568، 567، 566، 565 آبادیران ،

569 ،570 ،571 

 952، 891 آبتین رسانه هنر 

 353، 257 آبرنگ 

 1200، 1199، 1198 آثار سبز ،

1201 ،1202 

 1022، 1021، 1020 آسمانه ،

1023 ،1024 ،1025 ،1026 ،1027 ،

1028 ،1029 ،1030 ،1031 

 68 آشنایی 

 720 آموخته 

 29 آموزش برتر 

 1004 آموزش و ترویج کشاورزی 

 741، 739، 721، 8، 7 آوای نور ،

895 

 33، 26 اخترنگار 

 172، 171 ،170 اطراف 

 133، 108، 107، 106، 105 افق ،

134 ،135 ،177 ،178 ،179 ،183 ،

211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،

217 ،268 ،518 ،519 ،609 ،1235 ،

1236 ،1237 ،1238 ،1239 

 735، 714 انجمن اولیا و مربیان 

 712 اندیشه عصر 

 688 ایده پردازان چکاد 

 823، 795، 794 پردازان جوان ایده 

 408، 407، 406، 405 رزندانبا ف ،

409 ،441 ،442 ،443 ،444 ،445 ،

446 ،447 ،448 ،449 ،450 ،525 ،

526 ،527 ،528 ،529 ،578 ،579 ،

580 

 552 بادآس 

 277 بداهه 

 655، 654، 652 ها بهار دل 

 1231 المللی حافظ بین 

 55، 54، 53، 52 المللی گاج بین ،

56 ،283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،

288 ،289 ،290 ،291 ،292 ،293 ،

294 ،742 ،1242 ،1243 ،1244 ،

1245 ،1246 

 558، 557، 556، 555 پادیاب 

 1146 پارسی سرا 

 94، 91، 88، 66، 60، 59 پرتقال ،

95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،

102 ،103 ،104 ،115 ،117 ،121 ،

122 ،123 ،126 ،129 ،154 ،155 ،

157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،

166 ،167 ،168 ،173 ،190 ،198 ،

199 ،201 ،202 ،218 ،219 ،220 ،

222 ،233 ،234 ،237 ،238 ،241 ،

245 ،246 ،255 ،256 ،258 ،264 ،

266 ،269 ،270 ،296 ،297 ،298 ،

299 ،309 ،318 ،319 ،322 ،341 ،

352 ،464 ،465 ،484 ،485 ،487 ،

492 ،534 ،535 ،536 ،537 ،538 ،

539 ،540 ،541 ،542، 543 ،544 ،

575 ،577 ،581 ،582 ،583 ،584 ،

585 ،586 ،587 ،591 ،592 ،593 ،

598 ،599 ،616 ،617 ،621 ،630 ،

631 ،678 ،697 ،698 ،968 ،969 ،

1232 

 1250 پرک 

 724 پرورش ذهن فرزام 

 1051، 1050، 1049، 114 پنجره ،

1052 ،1053 ،1054 ،1055 

 746 پویش اندیشه 

 276، 275، 273 پیدایش 

 45، 44، 43، 42 شرو مبتکرانپی 

 730 مدار پیشگامان پژوهش 

 1001، 1000، 999 پیک ادبیات ،

1095 ،1096 ،1097 ،1098 ،1099 

 640 پیکانو 

 530، 513، 252 تخت جمشید ،

1219 

 671، 670، 669، 668 تیمورزاده ،

672 ،728 ،992 ،1225 ،1226 

 913 جام جوان 

 995، 994 جامعۀ القرآن الکریم ،

996 ،997 ،1056 ،1057 ،1058 ،

1147 ،1148 ،1149 ،1150 ،1151 ،

1152 ،1153 ،1154 ،1155 ،1156 ،

1157 ،1158 

 1161، 1160، 1159، 767 جمال ،

1162 ،1163 ،1164 ،1165 ،1166 ،

1167 ،1168 ،1169 ،1170 ،1171 ،

1172 ،1173 ،1189 

 719 جهاددانشگاهی واحد اصفهان 

 1036، 848 جیسا 

 1195، 964 حدیث راه عشق 

 1144 خاتم االنبیا 

 553، 497، 496، 495 خانه ادبیات ،

559 ،560 ،561 ،562 

 244 خانه تحول 

 22 خوزستان 

 51، 50، 49، 48، 47، 46 دادجو ،

57 ،58 

 737 دانژه 

 769، 768، 41، 40، 9 آفرین دانش ،

770 ،771 ،784 ،785 ،786 ،787 ،

788 ،789 

 625 درج سخن 

 1196 دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

 223، 189، 184، 180، 85 دیبایه ،

466 ،954 ،955 ،956 

 1060، 966، 680، 301، 300 ذکر ،

1133 ،1134 ،1135 ،1136 

 748، 203 راز بارش 

 41، 40 رشد اندیشه 
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  رمز )وابسته به شرکت منظومه

 713 اندیشه خالقی(

 260، 242، 240، 232 زعفران ،

265 ،329 ،602 ،633 ،634 ،635 ،

636 ،637 ،849 ،875 ،876 ،877 ،

1035 ،1247 ،1248 

 سازمان جهاددانشگاهی تهران 

722 

 831، 830، 829، 711 سازوکار ،

832 ،833 

 305، 304، 303، 302 گستر سایه ،

306 ،307 ،639 ،641 ،657 ،707 ،

708 ،709 ،710 ،880 

 647، 646، 564، 563 سالم کتاب ،

648 ،699 ،700 ،701 ،702 ،703 ،

704 ،779 ،780 ،781 ،872 ،873 ،

874 

 69 شباویز 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

200 ،239 ،250 ،251 ،434 ،498 ،

499 ،500 ،514 ،515 ،516 ،517 ،

632 

 25 شرکت انتشارات فنی ایران ،

111 ،187 ،317 ،474 ،478 ،663 ،

664 ،665 ،666 ،667 ،681 ،682 ،

684 ،685 ،690 ،691 ،692 ،693 ،

695 ،696 ،805 ،806 ،807 ،808 ،

819 ،820 ،821 ،822 ،825 ،826 ،

827 ،828 ،834 ،836 ،837 ،838 ،

839 ،840 ،841 ،842 ،843 ،844 ،

845 ،846 ،847 ،850 ،851 ،852 ،

853 ،854 ،855 ،856 ،857 ،858 ،

859 ،862 ،863 ،864 ،866 ،867 ،

868 ،869 ،870 ،871 ،878 ،879 ،

881 ،882 ،883 ،884 ،885 ،886 ،

887، 888 ،889 ،927 ،928 ،929 ،

930 ،931 ،932 ،933 ،934 ،936 ،

941 ،942 ،943 ،949 ،950 ،953 ،

957 ،958 ،959 ،960 ،961 ،962 ،

963 ،967 ،970 ،972 ،979 ،980 ،

981 ،982 ،983 ،984 ،985 ،986 ،

987 ،988 ،989 ،990 ،991 ،993 ،

1003 ،1006 ،1007 ،1008 ،1009 ،

1010 ،1011 ،1034 ،1037 ،1038 ،

1039 ،1040 ،1041 ،1042 ،1043 ،

1044 ،1045 ،1046 ،1047 ،1048 ،

1061 ،1062 ،1063 ،1064 ،1065 ،

1066 ،1067 ،1068 ،1069 ،1070 ،

1071 ،1073 ،1092 ،1094 ،1100 ،

1102 ،1114 ،1115 ،1116 ،1117 ،

1118 ،1119 ،1120 ،1121 ،1122 ،

1123 ،1124 ،1125 ،1126 ،1128 ،

1129 ،1130 ،1131 ،1132 ،1142 

 282 شرکت انتشارات ویژه نشر ،

295 ،325 ،396 ،397 ،398 ،399 

  شرکت تعاونی خدمات نشر

 629 حسامی

 نامه  شرکت تهیه و نشر فرهنگ

 817 کودکان و نوجوانان

 137، 136، 124، 90، 87 شهر قلم ،

138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،

144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،

150، 151 ،152 ،153 ،163 ،164 ،

165 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،

229 ،230 ،231 ،261 ،279 ،280 ،

281 ،308 ،312 ،313 ،314 ،315 ،

425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،430 ،

431 ،432 ،433 ،468 ،469 ،470 ،

471 ،472 ،473 ،479 ،480 ،481 ،

482 ،491 ،494 ،574 ،594 ،595 ،

596 ،597 ،606 ،638 

 620، 572، 236، 89، 6 هرتاشش 

 1072، 660، 119 شورا 

 729، 30، 20، 19، 18 صابرین ،

1101 ،1103 ،1104 ،1105 ،1106 ،

1107 ،1108 ،1109 ،1110 ،1111 ،

1112 ،1113 

 1005 صفار 

 815، 793، 775، 39 ضریح آفتاب ،

816 ،1059 ،1214 ،1215 ،1221 ،

1222 ،1223 ،1224 ،1233 

 1226، 1225، 694 طبیب 

 812، 524، 523، 522، 521 طالیی 

 861، 860 طلیعه سبز 

 645 علیرضا گلستان 

 835، 824 عمو زنجیرباف 

 1234 فرانک شیرمحمدی 

 1019، 1018 فرای علم 

 355، 354، 311، 274 قدیانی ،

356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،

362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،367 ،

368 ،369 ،370 ،371 ،372 ،373 ،

374 ،375 ،376 ،377 ،378 ،379 ،

380 ،381 ،382 ،383 ،384 ،385 ،

386 ،387 ،388 ،389 ،390 ،391 ،

392 ،393 ،394 ،395 ،507 ،508 ،

509 ،510 ،511 ،512 ،554 ،604 ،

607 ،723 ،796 ،797 ،798 ،799 ،

800 ،801 ،802 ،803 ،804 ،818 ،

890 ،896 ،897 ،898 ،899 ،900 ،

901 ،902 ،903 ،904 ،905 ،906 ،

907 ،908 ،909 ،910 ،911 ،912 ،

935 ،1012 ،1013 ،1014 ،1015 ،

1016 ،1210 

 92 قو 

 736 کالج برتر 

  کانون پرورش فکری کودکان و

، 576، 533، 247، 28، 11 نوجوانان

642 ،643 ،673 ،674 ،675 ،676 ،

677 ،686 ،687 

 1220 کانون پژوهش 

 651، 262، 254، 253 کتاب ابرار ،

653 

  1143، 1093، 937 ارجمندکتاب 
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 1174، 454، 128 کتاب جمکران ،

1175 ،1176 ،1177 ،1178 ،1179 ،

1180 ،1181 ،1182 ،1183 ،1184 ،

1185 ،1186 ،1187 ،1188 ،1190 ،

1191 ،1192 ،1193 ،1194 ،1197 ،

1204 ،1205 ،1206 ،1207 ،1208 

 316، 120، 16، 15 کتاب نیستان ،

320 ،327 ،501 ،502 ،590 ،744 ،

745 ،1209 

 1203، 792 کتابک 

 683، 588 های سبز شمال کتاب 

 10 کرگدن 

 248 گام مهر 

 110 گسترش علوم نوین 

 506 گل آذین 

 679 گوهر اندیشه 

 975، 974، 973، 551، 70 گیسا ،

976 ،977 ،978 

 438، 437، 436، 435 لوپه تو ،

439 ،440 ،622 ،623 

 726 مارینا 

 743، 659 ماهتاب غرب 

 93، 65، 64، 63، 62، 61 مبتکران ،

118 ،125 ،130 ،131 ،132 ،243 ،

271 ،310 ،321 ،323 ،467 ،490 ،

503 ،504 ،545 ،589 ،619 ،627 

 75، 74، 73، 72، 71 محراب قلم ،

76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،259 ،410 ،

411 ،412 ،413 ،414 ،415 ،416 ،

417 ،418 ،419 ،420 ،421 ،422 ،

423 ،424 ،531 ،532 ،610 ،611 ،

612 ،613 ،614 ،615 ،689 ،791 ،

813 

 753، 752، 751، 750، 749 مرآت ،

754 ،755 ،756 ،757 ،758 ،759 ،

760 ،761 ،762 ،763 ،764 ،765 ،

766 ،772 ،773 ،774 ،776 ،777 ،

778 

 783 مرکز طبع و نشر قرآن کریم 

 917، 916، 915، 914 مفتاح حکیم ،

918 ،919 ،920 ،921 ،922 ،923 ،

924 ،925 ،926 ،939 ،951 ،965 

 1227، 32، 31، 21 مناجات 

 1249، 734، 573 منظومه خرد 

 )1241، 747، 235 مهر زهرا)س 

 1081، 1079، 1078 مهر و ماه نو 

 35، 34، 27، 24، 23، 17 مهرسا ،

36 ،37 ،944 ،945 ،946 ،947 ،

948 ،1002 ،1074 ،1075 ،1076 ،

1077 ،1078 ،1079 ،1080 ،1081 ،

1082 ،1083 ،1084 ،1085 ،1086 ،

1087 ،1088 ،1089 ،1090 

 38 نگاشت مه 

  موزه علوم وفناوری جمهوری

 662 اسالمی ایران

 278 مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،

326 ،342 ،343 ،344 ،345 ،346 ،

347 ،348 ،349 ،350 ،351 ،455 ،

483 ،608 ،650 ،658 

  مؤسسه انتشاراتی فرهنگی

 1091 اشتیاق نور

  هنری  -فرهنگی مؤسسه- 

 پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

182 ،263 ،267 ،324 ،456 ،457 ،

458 ،459 ،460 ،624 ،626 

 156 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد ،

940 ،971 ،1127 

 84، 83 مؤسسه فرهنگی فاطمی ،

116 ،188 ،204 ،221 ،328 ،486 ،

605 ،628 ،644 ،661 ،865 

 1 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان ،

13 ،14، 67 ،330 ،331 ،332 ،333 ،

334 ،335 ،336 ،337 ،338 ،339 ،

400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،451 ،

452 ،453 ،475 ،476 ،477 ،715 ،

727 ،738 ،790 ،809 ،810 ،811 ،

938 ،998 ،1032 ،1145 ،1211 ،

1212 ،1213 ،1216 ،1217 ،1218 ،

1228 ،1229 ،1230 

 3 مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ،

272 ،706 ،1033 

  مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ

 1017، 488 آفرین

  مؤسسه فرهنگی هنری سیب

 740 سرخ نیکان

  مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و

 12 تربیت انگاره

 725 مؤسسه کورش چاپ 

 مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت 

705 ،731 ،732 ،733 ،782 

 618، 86 میچکا 

 2 نخستین 

 814 نسیم قلم 

 656 نگار تابان 

  718، 505 دنیای علمنواندیشان 

 894، 893، 892 نوروزی 

 717، 113، 112 نوشته 

 1139، 1138، 1137 نوید شیراز ،

1140 ،1141 

 649 نیکوروش 

 1240 ورتا 

 169، 127، 109، 82، 81 هوپا ،

174 ،175 ،176 ،181 ،185 ،186 ،

191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،

197 ،205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،

210 ،249 ،340 ،461 ،462 ،463 ،

489 ،493 ،520 ،546 ،547 ،548 ،

549 ،550 ،600 ،601 ،603 

 716، 5، 4 یار مانا 
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 نمایۀ آدرس
 آبادیران  

، ط. 6خ. شریعتی، روبروی پارك شریعتی، خ. اتوبانك، پالك  تهران:

، دورنگار: 2122844934 تلفن: ،1661738773 کدپستی: همكف

2122882380 

 آبتین رسانه هنر  

خ. شهید بهشتی، ابتدای خ. فروغی، ك. هتل مرمر، ك. برنجی،  :کرج

، دورنگار: 2632221594 تلفن: ،3153856357 کدپستی: 19پ. 

2632220634 

 آبرنگ  

 ،1314843593 کدپستی: 207فروردین، پل.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166419800، دورنگار: 2166407575 تلفن:

 آثار سبز  

، 352روی خ. شریعتی، نبش خ. نورمحمدی، پ.  وبهخ. انقالب، ر تهران:

 تلفن: ،1148963373 کدپستی: 26، واحد 5ساختمان تنكابن، ط. 

 2177619582، دورنگار: 2177619582

 آسمانه  

 ،3719139364 کدپستی: 12فرهنگیان، فرهنگستان هفتم، پ.  قم:

 2537749643، دورنگار: 2537744059 تلفن:

 آشنایی  

، انتشارات آشنایی نشانی پستی 15815، 3399ستی صندوق پ تهران:

)صرفاً جهت استحضار(: خ. وحید نظری، بین فلسطین و ابوریحان، پ. 

، دورنگار: 2166974137 تلفن: ،1315883419 کدپستی: 2، واحد 12

2166974138 

 آموخته  

 ،8158938131 کدپستی: 46، پالك 19خ مهرآباد، کوی  اصفهان:

 3132603501ورنگار: ، د3132616360 تلفن:

 آموزش برتر  

 کدپستی: ط. دوم 916م. انقالب خ کارگر جنوبی پالك  تهران:

 2166129862، دورنگار: 2166129862 تلفن: ،1313935739

 آموزش و ترویج کشاورزی  

فروردین، ساختمان ظروفچی، ط.  12خ. انقالب، بین فخررازی و  تهران:

، 2166963126 لفن:ت ،1314743578 کدپستی: 11سوم، واحد 

 2166403452دورنگار: 

 آوای نور  

 2ط.  99فروردین خ. شهید نظری غربی پالك12م. انقالب، خ.  تهران:

، دورنگار: 2166967355 تلفن: ،1314675577 کدپستی: 4واحد

2166480882 

 اخترنگار  

 تلفن: ،9561753644 کدپستی: 4، پ. 8خ. شهید مدرس  خواف:

 5154226565، دورنگار: 5154226565

 اطراف  

نبی، خ. شهید ناطق نوری، ك. رضابیگ، پ.  خ. پاسداران، خ. گل تهران:

، دورنگار: 2122855247 تلفن: ،1947863716 کدپستی: 9

2122855247 

 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردین، خ. شهید نظری غربی، ك. جاوید  12خ.  تهران:

ار: ، دورنگ2166413367 تلفن: ،1314675351 کدپستی: سوم

2166414285 

 انجمن اولیا و مربیان  

 مندان، ط. ده خ. سپهبد قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان عالقه تهران:

، دورنگار: 2182284270 تلفن: ،1581663315 کدپستی:

2188829416 

 اندیشه عصر  

م. انقالب، ابتدای خ. آزادی، پاساژ )بازار بزرگ انقالب(، ط. زیر  تهران :

، 2166424617 تلفن: ،1418914318 :کدپستی 9همكف، پ. 

 2166424617دورنگار: 

 ایده پردازان چکاد  

خ. ولیعصر، خ. بزرگمهر، نبش برادران مظفر، ساختمان بزرگمهر،  تهران:

 تلفن: ،1416935188 کدپستی: 606، واحد 6، ط. 16پالك 

 2166452092، دورنگار: 2166452096

 پردازان جوان ایده  

شمالی، بل. پردیس، جنب بیمارستان خلیج خ. رسالت  بندرعباس:

، انتشارات 2(، واحد فناور 9فارس، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی )فاز 

 تلفن: ،7919783135 کدپستی: پردازان جوان پارسی ایده

 7633671797، دورنگار: 7633662380

 با فرزندان  

 ، ط. ششم1348م. انقالب، ابتدای خ. انقالب، ساختمان  تهران:

، دورنگار: 2166950877 تلفن: ،1314664195 دپستی:ک

2166965796 

 بادآس  

 5، واحد 3خ. کریم خان، خ. ایرانشهر، خ. قصرالدشتی، پ. تهران:

، دورنگار: 2188490253 تلفن: ،1584747717 کدپستی:

2188315119 

 بداهه  

خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری غربی،  تهران:

 تلفن: ،1314665764 کدپستی: 3. ط.1فر، پ.  گران بست بن

 2166176419، دورنگار: 2166176419

 ها بهار دل  

 کدپستی: 92)ناصر(، جنب نانوایی، پ.  18ب. شهید منتظری، ك.  قم:

 2537836975، دورنگار: 2537741362 تلفن: ،3713744873
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 المللی حافظ بین  

وحیدیه، مقابل کلینیك قدس، خ. دماوند، بین ایستگاه سبالن و  تهران:

، دورنگار: 2177812155 تلفن: ،1733676483 کدپستی: 878پالك 

2177431258 

 المللی گاج بین  

 کدپستی: 1302فروردین، پ.  12خ.انقالب، نبش خ.  تهران:

 2166976095، دورنگار: 2164363131 تلفن: ،1314743533

 پادیاب  

 2، واحد 12رامش، پ. ، ك. آ16، آزادی 25بل. مجد، مجد  مشهد:

، دورنگار: 5137296033 تلفن: ،9184673587 کدپستی:

5137296033 

 پارسی سرا  

، پ. 2شهر، شهرك فرهنگیان، خ. بوعلی سینا، گلبرگ  جاده قائم ساری:

، دورنگار: 1133022594 تلفن: ،4813137646 کدپستی: 301

1133022594 

 پرتقال  

 کدپستی: 4، واحد 71روانمهر، پ. خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ.  تهران:

 2166486797، دورنگار: 2163564 تلفن: ،1314784665

 پرک  

 ، ط. دوم132چهارراه فلسطین، خ. مهجور، بن. یگانه، پ.  قزوین:

، دورنگار: 2833321213 تلفن: ،3413897469 کدپستی:

2833662350 

 پرورش ذهن فرزام  

استاد حسن بنای جنوبی،  بزرگراه رسالت، بین صیاد شیرازی و تهران:

 ،1631893454 کدپستی: ، انتشارات پرورش ذهن فرزام1152پالك 

 2122302095، دورنگار: 2122302092 تلفن:

 پنجره  

م. انقالب، خ. انقالب، خ. دوازدهم فروردین، بعد از تقاطع  تهران:

 تلفن: ،1314953639 کدپستی: 1، واحد22نژاد، ك. مینا، شماره لبافی

 2166403562، دورنگار: 2166416927

 پویش اندیشه  

 ، پالك سوم، انتشارات پویش اندیشه17خ. پنج رمضان، کوی  اصفهان:

، دورنگار: 3133363218 تلفن: ،8137867741 کدپستی:

3133373577 

 پیدایش  

 86خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، پ.  تهران:

، دورنگار: 2166970270 تلفن: ،1314733963 کدپستی:

2166401514 

 پیشرو مبتکران  

 ، ط. اول178خ لبافی نژاد، بین خ. دانشگاه و فخر رازی، پ  تهران:

، دورنگار: 2166976713 تلفن: ،1314883813 کدپستی:

2166976713 

 مدار پیشگامان پژوهش  

، 12، واحد 3خ. کریم خان زند، خ. ماهشهر، نبش یگانه، پالك  تهران:

، دورنگار: 2188345217 تلفن: ،1584733336 ستی:کدپ ط. سوم

2188345218 

 پیک ادبیات  

فروردین، بعد از شهدای ژاندارمری، پالك  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 تلفن: ،1314674671 کدپستی: 3، ط. همكف، واحد 294

 2166475204، دورنگار: 2166475195

 پیکانو  

ی پنجم، ساختمان صدف، خ. توحید، ك. شبنم پنج، ابتدای فرع بوشهر:

، دورنگار: 7733556079 تلفن: ،7514735796 کدپستی: واحد سوم

7733556079 

 تخت جمشید  

فلكه شهرداری، خ. پیروزی، جنب بانك تجارت شعبه پیروزی،  شیراز:

 کدپستی: جمشید  روی مهمانپذیر دریا، ط. اول، انتشارات تخت روبه

 7132245401ر: ، دورنگا7132245401 تلفن: ،7137673996

 تیمورزاده  

، ط. سوم شرقی، 111م. هفت تیر، خ. کریمخان زند، پ.  تهران:

، 2188809090 تلفن: ،1597985735 کدپستی: انتشارات تیمورزاده

 2188809898دورنگار: 

 جام جوان  

 کدپستی: ، انتشارات جام جوان31، پالك 3خ. سمیه، ك.  قم:

 2537747294گار: ، دورن2537747294 تلفن: ،3715833377

 جامعۀ القرآن الکریم  

 6، فرعی اول دست راست ـ پالك 6، ك. شماره 10خ. معلم، معلم  قم :

، دورنگار: 2537746882 تلفن: ،3715696738 کدپستی:

2537730009 

 جمال  

اولین فرعی سمت چپ)شهید زاهدی(  18ك.  ،خ. شهید فاطمی قم:

، دورنگار: 2531653 تلفن: ،3715644811 کدپستی: 39پالك 

2537837074 

 جهاددانشگاهی واحد اصفهان  

فروشی جهاد  دروازه شیراز، ابتدای خ. دانشگاه، کتاب اصفهان :

، دورنگار: 3136680062 تلفن: ،8174673441 کدپستی: دانشگاهی

3136680062 

 جیسا  

آور  روی پارك ملت، مرکز رشد واحدهای فن خ. بسیج، روبه رودسر:

 تلفن: ،4481836187 کدپستی: وری گیالن(، ط. دوم)پارك علم و فنا

 1342622557، دورنگار: 1342616136

 حدیث راه عشق  

 51بست غدیر، پالك  خ. عبدالرزاق، کوی حاج محمد جعفر، بن اصفهان:

، دورنگار: 3195011051 تلفن: ،8148733443 کدپستی:

3195011051 
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 خاتم االنبیا  

 78زادگان، پ.  ، بن. سلمان23خ. مدرس، خ. مولوی، ك.  اصفهان:

، دورنگار: 3132213050 تلفن: ،8149843851 کدپستی:

3132213050 

 خانه ادبیات  

 کدپستی: ، ط. سوم310فروردین، پالك  12انقالب، خ.  تهران:

 2166467727، دورنگار: 2166468092 تلفن: ،1314665173

 خانه تحول  

، 54. شهید شفیعی، پ. اقدسیه، بلوار ارتش، ب. شهید مژدی، خ تهران:

، دورنگار: 2122196442 تلفن: ،1956983884 کدپستی: 4واحد 

2122196442 

 خوزستان  

، مجتمع 8امانیه، خ. انقالب، بین دز و سقراط، ك. رشیدی، پ.  اهواز:

، 6133330411 تلفن: ،6133863743 کدپستی: مطبوعاتی نور

 6133363692دورنگار: 

 دادجو  

 135نژاد، پالك  . فخر رازی، چهار راه لبافیم. انقالب، خ تهران:

، دورنگار: 2166101090 تلفن: ،1314834111 کدپستی:

2166976274 

 دانژه  

 4/2خ. استاد مطهری، خ. سلیمان خاطر، ك. اسالمی، پ.  تهران:

، دورنگار: 2188846148 تلفن: ،1578635811 کدپستی:

2188842543 

 آفرین دانش  

ی آزادی، ابتدای جمالزاده جنوبی، ك دانشور، پ م انقالب، ابتدا تهران:

، دورنگار: 2166912121 تلفن: ،1313973413 کدپستی: 2، واحد2

2166912120 

 درج سخن  

، انتشارات درج 14بلوار استقالل، ك. شهید نوریان، پالك  بجنورد:

، دورنگار: 5832260309 تلفن: ،9415653913 کدپستی: سخن

5832260309 

 گ اسالمیدفتر نشر فرهن  

پاسداران، م. هروی، خ. وفامنش، خ. آزادی، خ. افتخاریان، ك.  تهران:

، 22940054-021 تلفن: ،1669747414 کدپستی: 23مریم، پ. 

 2122956401دورنگار: 

 دیبایه  

 کدپستی: 4، واحد 8سیدخندان، ارسباران، شفاپی، ك. یكم، پ.  تهران:

 2122886450، دورنگار: 2122886452 تلفن: ،1541654711

 ذکر  

، ط. اول 20خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبی، خ. محتشم، پ.  تهران:

، دورنگار: 2166410041 تلفن: ،1315853493 کدپستی: غربی

2166468263 

 راز بارش  

، 4م. پاستور، خ. دانشگاه جنگ، خ. سلیمانیه، مجتمع نگین، پ.  تهران:

، دورنگار: 2166908161 تلفن: ،1318837884 کدپستی: 2واحد 

2166908193 

 رشد اندیشه  

م. انقالب، ابتدای آزادی، ابتدای جمالزاده جنوبی، ك. دانشور،  تهران:

، 2188995181 تلفن: ،1313973413 کدپستی: 2، واحد 2پ.

 2166912120دورنگار: 

 )رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی  

 کدپستی: 17واحد ، 27زاده، پ.  خ. کارگر جنوبی، خ. مهدی تهران:

 2166925244، دورنگار: 2166925244 تلفن: ،1313966184

 زعفران  

 کدپستی: 9، واحد 5، ط. 215خ. شهید لواسانی، پالك  تهران:

 2122719852، دورنگار: 2122719850 تلفن: ،1936614686

 سازمان جهاددانشگاهی تهران  

گاه تهران، روی درب غربی دانش آذر، روبه16م. انقالب، خ.  تهران:

 ،1417611677 کدپستی: سازمان جهاددانشگاهی تهران، ط. سوم

 2166464941، دورنگار: 2166954368 تلفن:

 سازوکار  

بست  فروردین، خ. شهدای ژاندارمری غربی، بن 12خ. انقالب، خ.  تهران:

 تلفن: ،1314665764 کدپستی: ، ط. اول1گرانفر، پالك 

 2142694577، دورنگار: 2166461900

 گستر سایه  

چهار راه نادری رو به روی بیمارستان بوعلی جنب داروخانه  قزوین:

 تلفن: ،3413673699 کدپستی: 4ط. دوم واحد  310قانون پالك 

 2833238033، دورنگار: 2833235305

 سالم کتاب  

 کدپستی: ، ط. دوم134م. انقالب، خ. شهدای ژاندارمری، پ.  تهران:

 2166961261، دورنگار: 2166961261 تلفن: ،1314673991

 شباویز  

م. جمهوری اسالمی، خ. جمهوری اسالمی، بین چهارراه باستان و  تهران:

 ،1318645163 کدپستی: 4و  2چهارراه گلشن، نبش ك. نوری، پ. 

 2166427858، دورنگار: 2166423995 تلفن:

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  

چهار راه حقانی )جهان کودك(، ك.  بلوار نلسون ماندال)آفریقا(، تهران:

-88774569-021 تلفن: ،1518736313 کدپستی: 25کمان، پالك 

 2188774572، دورنگار: 70

 شرکت انتشارات فنی ایران  

. 24خ. مطهری. خ. میرعماد. روبه روی بانك قوامین. پالك  تهران:

 تلفن: ،1587736511 کدپستی: شرکت انتشارات فنی ایران

 2188532136دورنگار: ، 2188505055

 شرکت انتشارات ویژه نشر  

 1خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی )ویال(، ك. هواپیمایی، پ.  تهران:
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، دورنگار: 2188910091 تلفن: ،1599686411 کدپستی:

2188910430 

 شرکت تعاونی خدمات نشر حسامی  

انتهای روی پاساژ مهستان،  م. انقالب، ابتدای کارگر جنوبی، روبه تهران:

 تلفن: ،1314983591 کدپستی: 1، واحد 5بن بست سرود، پ. 

 2166954190، دورنگار: 2166989340

 نامه کودکان و نوجوانان شرکت تهیه و نشر فرهنگ  

 1، زنگ 24خ. انقالب، خ. ابوریحان، ك. عنصری، شماره  تهران:

، دورنگار: 2166404383 تلفن: ،1315663831 کدپستی:

2166950217 

  قلمشهر  

خ. مطهری، نرسیده به خ. سلیمان خاطر، جنب مجتمع قضایی  تهران:

 تلفن: ،1576637734 کدپستی: 8، ط. چهارم، واحد 147ارشاد، پالك 

 2188734188، دورنگار: 2188734186

 شهرتاش  

 ، زنگ اول6خانی، پ.  خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ك. حاتم تهران:

، دورنگار: 2122297367 تلفن: ،1953815611 کدپستی:

2122297367 

 شورا  

 کدپستی: 29فروردین، ك. مینا، پالك  12خ انقالب، خ  تهران:

 2166490400، دورنگار: 2166490402 تلفن: ،1314945171

 صابرین  

 کدپستی: 1( ك. مرجان پالك 5خ فاطمی خ شهید علیزاده) تهران:

 2188976494، دورنگار: 2188968890 تلفن: ،1415674111

 فارص  

 کدپستی: 6م. انقالب، مقابل سینما بهمن، بازارچه کتاب، پالك  تهران:

 2166408487، دورنگار: 2166408487 تلفن: ،1314663661

 ضریح آفتاب  

هنری و  _، دفتر مرکزی موسسه فرهنگی 8امام خمینی  مشهد:

 تلفن: ،9133714165 کدپستی: انتشاراتی ضریح آفتاب

 5132212224، دورنگار: 5132280166

 طبیب  

 ،1417994671 کدپستی: 68آذر، شماره  16بلوار کشاورز، خ  تهران:

 2188971112، دورنگار: 2183383 تلفن:

 طالیی  

 2، واحد 11خ. طالقانی، خ سرپرست جنوبی، ك. پارس، پالك  تهران:

، دورنگار: 2166483066 تلفن: ،1416893571 کدپستی:

2166415233 

 طلیعه سبز  

، واحد Bمهوری، ابتدای محمودنژاد، مجتمع فردوس، بلوك بلوار ج قم:

، دورنگار: 2532611862 تلفن: ،3716743186 کدپستی: 602

2532611862 

 علیرضا گلستان  

-021 تلفن: ، 2، واحد 128آباد، خ. شهید فاطمی، پ.  نازی تهران:

55344106  

 عمو زنجیرباف  

 کدپستی: 10احد ، و2پاسداران، خ. زمرد، ك. نگین، پالك  تهران:

 2188345338، دورنگار: 2144570988 تلفن: ،1893616174

 فرانک شیرمحمدی  

شهریور مرکزی، ك. امید، پشت پاساژ  17آباد، خ.  نجف اصفهان:

  9128919239 تلفن: ، سیروس، مؤسسه فرهنگی هنری برگستان

 فرای علم  

، واحد 96ك م. انقالب، خ. جمالزاده جنوبی، نبش خ. دیلمان، پال تهران:

، دورنگار: 2166943481 تلفن: ،1313836183 کدپستی: 2

2166943481 

 قدیانی  

 90فروردین، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

، دورنگار: 66404410-021 تلفن: ،1314733861 کدپستی:

2166403264 

 قو  

 40ش، پ. م. ولیعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ك. نوربخ تهران:

 2188903798، دورنگار: 14-02188813412 تلفن: ،0 کدپستی:

 کالج برتر  

 کدپستی: فروردین، ساختمان ناشران 12انقالب، خ.  تهران:

 2166972922، دورنگار: 2166972922 تلفن: ،1314733474

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

 کدپستی: 24 ،22خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره  تهران:

 2188715545، دورنگار: 2188715545 تلفن: ،1511647416

 کانون پژوهش  

الحسنه امام حسن)ع(، ط.  خ. جهاد)صارمیه، ساختمان قرض اصفهان:

، 3132372378 تلفن: ،8184675848 کدپستی: 19دوم، واحد 

 3132372378دورنگار: 

 کتاب ابرار  

رگراه یادگار امام، خ. شهیدان، م. آزادی، خ. آزادی، نرسیده به بز تهران:

 کدپستی: 2، واحد 5ضلع شرقی م. دکتر هوشیار، پالك 

 2189775204، دورنگار: 2166157338 تلفن: ،1343643373

 کتاب ارجمند  

 کدپستی: ، ط. اول292آذر، پالك  16بلوار کشاورز، بین کارگر و  تهران:

 2188964380، دورنگار: 2188996166 تلفن: ،1417994443

 کتاب جمکران  

مسجد مقدس جمكران، ساختمان اداری نیمه شعبان، انتشارات  قم:

، 2537732212 تلفن: ،3747113135 کدپستی: کتاب جمكران

 2537253340دورنگار: 

 کتاب نیستان  

، 2بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن تهران:
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، دورنگار: 2122612443 تلفن: ،1939667933 کدپستی: زنگ نیستان

2122612445 

 کتابک  

 کدپستی: 11پالك  21فرعی  18خ شهید فاطمی کوی  قم:

 2537837482، دورنگار: 2537837483 تلفن: ،3715674978

 های سبز شمال کتاب  

، انتشارات 2)امام هادی(، ساختمان مریم، ط.9خ. شهدا، شهدا الهیجان:

 :تلفن ،4414633699 کدپستی: کتاب های سبز شمال

 1342338783، دورنگار: 1342338783

 کرگدن  

 ، ط. اول11زادۀ شمالی، خ. طوسی، ك. شیوا، پ.  خ. جمال تهران:

، دورنگار: 2166576809 تلفن: ،1419844331 کدپستی:

2166576809 

 گام مهر  

 کدپستی: روی فرعی دوم ، روبه18بل. هفت تنان، ك.  شیراز:

 7132262822ار: ، دورنگ7137340559 تلفن: ،7146778653

 گسترش علوم نوین  

 کدپستی: 101، واحد eخ. دانشگاه آزاد، مجنمع بهداشت  بجنورد:

 2166968463، دورنگار: 5832251036 تلفن: ،9419893451

 گل آذین  

ـ ط. اول ـ  146نژاد ـ پالك  خ. انقالب ـ خ. ابوریحان ـ خ. لبافی تهران:

، دورنگار: 2166970816 تلفن: ،1315634755 کدپستی: 4واحد 

2166970817 

 گوهر اندیشه  

فروردین و اردیبهشت، پ.  12نژاد، بین  خ. انقالب، خ. لبافی تهران:

، 2166466521 تلفن: ،1314944144 کدپستی: ، ط. اول214

 2166479006دورنگار: 

 گیسا  

، رنگ 1، واحد 7م انقالب، خ کارگر جنوبی، ك. رشتچی، پالك  تهران:

، دورنگار: 2166125724 تلفن: ،1313975446 کدپستی: 1

2166125823 

 لوپه تو  

 3، واحد 3خ. انقالب، خ. فخر رازی، ك. فاتحی داریان، پالك  تهران:

، دورنگار: 2166475867 تلفن: ،1314734314 کدپستی:

2166475867 

 مارینا  

 کدپستی: ، انتشارات مارینا31، پالك 3خ. سمیه، ك.  قم:

 2537747294، دورنگار: 2537835016 تلفن: ،3715833377

 ماهتاب غرب  

 کدپستی: دبیر اعظم، پاساژ حافظ، ط. آخر، نشر ماهتاب عرب کرمانشاه:

 8337228450، دورنگار: 8337228450 تلفن: ،6717969399

 مبتکران  

 کدپستی: 59م. انقالب، خ. فخر رازی، خ. وحیدنظری پالك تهران:

 2161094182گار: ، دورن2161094311 تلفن: ،1314764965

 محراب قلم  

 104فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پالك  12خ. انقالب، خ.  تهران:

، دورنگار: 2166490879 تلفن: ،1314733663 کدپستی:

2166465201 

 مرآت  

 ، ط. چهارم80خ. کریمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پالك  تهران:

نگار: ، دور2188821500 تلفن: ،1585814386 کدپستی:

2188813519 

 مرکز طبع و نشر قرآن کریم  

روی مصلی، مجتمع امام خمینی )ره(،  بزرگراه رسالت، روبه تهران:

 ،1587517170 کدپستی: ، مرکز طبع و نشر قرآن ج.ا.ا.6ساختمان 

 2188153550، دورنگار: 2188501188 تلفن:

 مفتاح حکیم  

 کدپستی: 74خ. آل محمد، مجتمع حافظ، پ.  اصفهان:

 3134520404، دورنگار: 3134520404 تلفن: ،8193834548

 مناجات  

 200نبش چهارراه حجت)عج(، به سمت مقدم طبرسی، پ.  مشهد:

، دورنگار: 5132220719 تلفن: ،9143788547 کدپستی:

5132220719 

 منظومه خرد  

الحكما(،  ولنجك، بل. دانشجو، بعد از م. یاسمن )شهیدان حسام تهران :

 تلفن: ،1984713356 کدپستی: منظومه خردانتشارات 

 2122420085، دورنگار: 2122420086

 )مهر زهرا)س  

خ. دکتر شریعتی، حد فاصل خ. سعدی و تقاطع رجایی، بن  نجف آباد:

، ساختمان نشر مهر زهرا، ط. 23بست اندیشه، انتهای بن بست، پالك 

، 3142619562 تلفن: ،8513733811 کدپستی: دوم، واحد نشر

 3142618871ورنگار: د

 مهر و ماه نو  

نژاد، ك. مینا،  فروردین، بعد از چهارراه لبافی 12خ. انقالب، خ.  تهران:

، دورنگار: 2166968589 تلفن: ،1314945481 کدپستی: 37پ. 

2166408400 

 مهرسا  

. 1م. انقالب. خ کارگر جنوبی. قبل از خ جمهوری. ك. صابر. پ  تهران:

 تلفن: ،1314933781 کدپستی: ساط. اول.انتشارات مهر

 2166481989، دورنگار: 2166493465

 نگاشت مه  

 کدپستی: م. قدس، خ. ابوعمار، ك. ساالرزاده، مجتمع صدف بهشهر:

 1143561146، دورنگار: 1143561146 تلفن: ،4851949341
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 موزه علوم وفناوری جمهوری اسالمی ایران  

 کدپستی: 344، پ. اللهی، خ. طالقانی غربی خ. نجات تهران:

 2188851448، دورنگار: 88807762-021 تلفن: ،1599675413

 مؤسسه انتشارات امیرکبیر  

خ. جمهوری، م. استقالل )چهارراه مخبرالدوله سابق(ضلع جنوب  تهران:

 کدپستی: شرقی ساختمان انتشارات امیرکبیر ط. سوم کتابهای شكوفه

 2133926622، دورنگار: 2133926622 تلفن: ،1143817818

 مؤسسه انتشاراتی فرهنگی اشتیاق نور  

 کدپستی: 7زاده، ك. افشین، پ.  بل. کشاورز، خ. عبداهلل تهران:

 2188983055، دورنگار: 2188983051 تلفن: ،1415944531

  پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان -هنری  -مؤسسه فرهنگی  

 ت چپ، درب سم26، خ. شایان، پالك 23آباد، خ.  یوسف تهران :

، دورنگار: 2188718757 تلفن: ،1433834373 کدپستی:

2188718758 

 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد  

، ساختمان 1182و ابوریحان، پ.   انقالب، بین خ. دانشگاه خ.  تهران:

 تلفن: ،1315693567 کدپستی: 38، واحد 10فروردین، ط. 

 2166486011، دورنگار: 2166486013

 مؤسسه فرهنگی فاطمی  

 2واحد 14م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادی شرقی، پالك  ان:تهر

، دورنگار: 2188945545 تلفن: ،1415884741 کدپستی:

2188944051 

 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان  

خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، ك. شهید  تهران:

، 2188800324 تلفن: ،1598857911 کدپستی: 8طلب، پ.  حقیقت

 2188903809ر: دورنگا

 مؤسسه فرهنگی منادی تربیت  

 26تر از خ. طالقانی، ك. بیمه، پالك  الهی، پایین خ. استاد نجات تهران:

، دورنگار: 2188894296 تلفن: ،1599813813 کدپستی:

2188894290 

 مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین  

 1 ، واحد31انتهای همت غرب، خ. شهران جنوبی، ك. بهار، پ.  تهران:

، دورنگار: 2188533326 تلفن: ،1474954133 کدپستی:

2144302319 

 مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان  

، 5زاده، پ.  م. آزادی، خ. آزادی، خ. شهیدان، نبش ك. هاشمی تهران:

، دورنگار: 2166157338 تلفن: ،1343643373 کدپستی: 2واحد 

2189775204 

 گارهمؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت ان  

بزرگراه رسالت، بعد از پل سید خندان، نرسیده به صیاد شیرازی،  تهران:

، 2188461206 تلفن: ،1631696536 کدپستی: 14، واحد 1228پ. 

 2188461206دورنگار: 

 مؤسسه کورش چاپ  

خ. شریعتی، خ. خواجه نصیرالدین طوسی، خ. پادگان ولیعصر،  تهران:

 کدپستی: تشارات کورش چاپ، ط. دوم، ان46نبش ك. شهدا، پالك 

 2177685206، دورنگار: 2177685196 تلفن: ،1613976914

 مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت  

 ، ط. همكف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهانی، خ. گلریز، پ.  تهران:

، دورنگار: 2185670000 تلفن: ،1589654994 کدپستی:

2188813519 

 میچکا  

، واحد سوم، 59خ. نظری شرقی، پالك  خ. انقالب، خ. فخرازی، تهران:

، دورنگار: 2161094311 تلفن: ،1314764966 کدپستی: ط. ششم

2161094255 

 نخستین  

 227فروردین، تقاطع روانمهر، شماره  12خ. انقالب، خ.  تهران:

، دورنگار: 2166498148 تلفن: ،1314713115 کدپستی:

2166418979 

 نسیم قلم  

 کدپستی: گلستان، ساختمان گلپرساری، خ. ملت، ك.  ساری:

 1133302768، دورنگار: 1133302767 تلفن: ،4814761014

 نگار تابان  

 ،3168988886 کدپستی: 1، واحد 5شرقی، پ.  11، خ. 1فاز  اندیشه:

 2155858382، دورنگار: 2165517225 تلفن:

 نواندیشان دنیای علم  

یی بی غش )چهارم(، روی وزارت کشور، خ. میرزا خ. فاطمی، روبه تهران:

 تلفن: ،1415774851 کدپستی: شرقی 5، ط. 8ك. یزدی، پ. 

 2188961059، دورنگار: 2188961059

 نوروزی  

 کدپستی: خ. شهید بهشتی، بازار رضا، ط. همكف گرگان:

 1732220027، دورنگار: 1732242258 تلفن: ،4916675369

 نوشته  

ه فلسطین، پشت ایستگاه خ. فلسطین، صد متر مانده به چهاررا اصفهان:

 تلفن: ،8143984136 کدپستی: اتوبوس، ساختمان نوید

 3132208610، دورنگار: 3132226445

 نوید شیراز  

بهمن، انتشارات نوید  22خانی، خ.  بلوار زند، پشت ارگ کریم شیراز :

، دورنگار: 7132226662 تلفن: ،7136654416 کدپستی: شیراز

7132229676 

 نیکوروش  

بتدای خ. امام خمینی )ره(، نرسیده به ك. مسجد برخوردار، پ. ا یزد:

، دورنگار: 3536246499 تلفن: ،8913713738 کدپستی: 45

3536246499 

 ورتا  

، 1نارمك، خ. جانبازان شرقی، خ. مدائن، ك. سیاح شرقی، پ.  تهران:
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، دورنگار: 2177946016 تلفن: ،1649989813 کدپستی: ط.اول

2177946016 

 هوپا  

 ، ط. دوم غربی3/1م. فاطمی، خ. بیستون، ك. دوم الف، پ.  تهران:

، دورنگار: 2188964615 تلفن: ،1431653765 کدپستی:

2188964615 

 یار مانا  

 تلفن: ،8158938131 کدپستی: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ك.  اصفهان:

 3132603501، دورنگار: 3132616360

 


