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اين فهرستگان، حاوي گزيده اي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات 
و تکنولوژي آموزشي مورد بررسي قرار گرفته است.

چنان که ديده مي شود، بخش قابل توجهي از اين منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتاب هاي 
آموزشي و تربيتي است. فهرست کامل کتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه هاي 
رشد دسته بندي و عرضه شده است که نسخه هاي الکترونيکي اين کتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه 

سامان کتاب قابل دستيابي و مطالعه است. براي ديدن اين کتاب نامه ها و منابع بيشتر، به وبگاه سامان کتاب 
)http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه کنيد.

■ تأثير فعاليت هاي پيش دبستاني و بهره مندي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب، بر کودکان
طبق پژوهش هاي انجام شده، کودکاني که آموزش هاي پيش دبستاني را مي گذرانند، نسبت به کودکاني که اين 
آموزش ها را نديده اند مستقل تر و منظم تر هستند و از ثبات عاطفي بيشتر و اضطراب کمتري برخوردارند. روحية 
مشارکت جويي و فعاليت هاي گروهي و اجتماعي آنان تقويت شده است و ارتباطات قوي تري با ديگران دارند. لذا 
سرمايه گذاري صحيح در آموزش دورة پيش دبستاني و انتخاب برنامة آموزشي کيفي، از جمله بهره گيري از منابع 
آموزشي مناسب، نه تنها باعث افزايش آمادگي و اشتياق کودکان براي ورود به مدرسه و اجتماع مي شود، بلکه 
به صورت خاص، تأثير بسيار مثبتي بر کودکان متعلق به خانواده هاي کم درآمد يا کودکان با والدين کم سواد، 

خواهد گذاشت.

■ چرا نيازمند منبع آموزشي و تربيتي هستيم؟ 
انجام  دورة پيش دبستاني، همانطور که مي دانيد، فاقد کتاب درسي است و مربيان مراکز پيش دبستاني، براي 
برنامه هاي آموزشي خود از "راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستاني" بهره مي گيرند. 

در چنين شرايطي، ضرورت استفاده از منابع آموزشي مناسب دو چندان احساس مي شود.
و  خالقيت پرور  فعاليت هاي  انجام  برانگيز،  تفکر  و  خيال آفرين  قصه هاي  و  شعرها  مناسب  کتاب هاي  انتخاب 
بازي هاي گروهي مناسب و... که در نهايت کودک را براي دنياي مدرسه آماده سازد، همه نيازمند بهرمندي از 
منابع آموزشي و تربيتي مناسب است. يک منبع آموزشي و تربيتي مناسب، ويژه مربي، به او مي گويد چگونه 
مي تواند پرثمرترين آموزش ها را به شاگردان خود بدهد بدون آن که در حيطه آموزش هاي ويژه دبستان وارد 
شود؛ و يک منبع آموزشي و تربيتي مناسب ويژه کودک، ضمن پرورش مهارت ها و ايجاد پيش زمينه هاي الزم در 
او، کودک را از درگير شدن با آموزش هاي نامناسب و زودهنگام و فاقد ارزش هاي آموزشي يا تربيتي بازميدارد 

و از تخريب احتمالي استعدادها و توانايي هاي او جلوگيري مي کند. 

مقدمه
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البته در استفاده از منابع آموزشي و تربيتي، در هيچ شرايطي نبايد اصل اختياري بودن استفاده از منابع آموزشي 
را ناديده گرفت.

■ فهرستگان مرجعي مطمئن براي مربي
منابع  اين فهرستگان، که در آن  مربيان، وجود  زياد  از سويي و مشغله هاي  منابع  فراواني  و  تنوع  به  توجه  با 
از  تن  ده ها  است.  بزرگ  غنيمتي  حقيقتاً  شده،  معرفي  آنها  مناسب ترين  و  بررسي  جديد  تربيتي  و  آموزشي 
همکاران با تجربه و آشنا با راهنماي فعاليت ها، اين منابع را با دقت از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، 
آنها را از بين صدها منبع، براي کودکان يا مربيان محترم مناسب تشخيص داده اند. طبيعي است که يک مربي 
هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار کمتري را مي تواند بررسي و با هم مقايسه کند. البته انتخاب نهايي از 

بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده مربي محترم است.

■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟ 
در معرفي هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده شده است. براي تهيه منابع مي توان 

با مراجعه به انتهاي فهرستگان، با ناشر يا توليد کنندگان آنها تماس گرفت. 

درباره اين فهرستگان
عنوان )104 جلد( کتاب آموزشي و تربيتي و 3 عنوان منبع آموزشي  در فهرستگاني که پيش رو داريد تعداد 52 
غير مکتوب معرفي شده است. کتاب هاي معرفي شده براي نخستين بار در سال 1397 يا يک سال قبل از آن 

منتشر شده اند و از بين 251 کتاب مناسب گزيده شده اند.

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفي شده در فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفي منابع، 
چکيده اي از محتوا يا اطالعاتي دربارة آنها داده شده است. در پايان هر فهرستگان نيز نمايه هايي تنظيم شده است که 
يافتن منبع مورد نياز را براي خوانندگان آسان مي کنند. شماره هايي که در اين بخش آورده شده است، ناظر به شماره 

رديف منابع در فهرستگان است. 
■ اسامي همکاران ما در اين دوره

چنانکه گفته شد کارشناسان و ارزيابان زيادي در ارزيابي منابع آموزشي با ما همکاري مي کنند. در اين بخش 
نام همکاران به تفکيک موضوع آورده شده است:

■ انس با قرآن: رضا نباتي
■ بازي: عليرضا باقري جبلي، طاهره خردور، شيرين فاضلي

■ زبان آموزي: زهرا اخوان، مريم اسفندياري، طاهره خردور، فريده عصاره، نسرين قليزاده، زهراسادات ياسيني
■ شعر: حسين احمدي، کبري بابايي، محمدحسن حسيني، مهري ماهوتي

■ علوم تربيتي: محمدرضا حشمتي، روفيا دهقان منشادي، زهرا دهقان نيري، فاطمه رمضاني، عليرضا 
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برای بیان ديدگاه های خود درباره اين فهرستگان، به نشانی تهران، خیابان كريمخان زند، خیابان ايرانشهر شمالی، شماره ۲66، ساختمان 
شماره ۴ آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمايید يا با شماره 

تلفن 88۳060۷۱ )0۲۱( تماس حاصل فرمايید. 

غالمي، مرتضي مجد فر، محمود معافي
■ قصه: نرگس افروز، الله جعفري، طاهره خردور، محمدرضا شمس،  مهري ماهوتي، عصمت ناصري فر

■ فعاليت هاي علمي:  مريم اسفندياري، طاهره خردور، سعيد راصد، مجيد راستي، زهرا شامانيان، اعظم 
فتحي،  رقيه قنبري، مهري ماهوتي، عليرضا متولي، حميدرضا محمدبيگي، عصمت ناصري فر

■ کتاب کار کودك- مربي: زهرا اخوان، مريم اسفندياري، طاهره خردور، جواد داروغه گي،  شيرين فاضلي، 
اعظم فتحي، عليرضا متولي، حميدرضا محمدبيگي، عصمت ناصري فر

■ مرجع نظري و دانش افزايي مربيان: مريم اسفندياري، طاهره خردور، اعظم فتحي، رقيه 
قنبري، حميدرضا محمدبيگي

■ نقاشي: مريم اسفندياري، مرضيه پناهيان پور، اعظم فتحي، سعيد کفايتي، حميدرضا محمدبيگي، عصمت ناصري فر
■ مهارت هاي زندگي: مريم اسفندياري، طاهره خردور، جواد داروغه گي، سعيد راصد، اعظم فتحي، عليرضا 

متولي، حميدرضا محمد بيگي، عصمت ناصري فر
■ راهنماي استفاده از اين فهرستگان

در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما مي گويد 
که کتاب چه محتوايي دارد و براي کدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مکتوب، به جاي ناشر 

)توليد کننده(، به جاي سال نشر )سال ساخت( و به جاي چکيده )معرفي( آورده شده است.

 نام کتاب

رفتم به باغ انار/ رفتم به باغ انجير/ رفتم به 
باغ انگور…

مجموعه نُه جلدی »رفتم به باغ« که در قالب شعر روايت شده است، انواع درختان و ميوه های آن ها 
را به کودکان معرفی می کند. پرتقال، نارگيل، شاتوت، انار و گردو، بعضی از اين ميوه هاست. قهرمان 
داستان، در باغ پرتقال، شغالی را می بيند که می خواهد جوجه مرغ بگيرد؛ اما... . او در باغ نارگيل، 
فيلی را می بيند که از همسايه هايش تعريف می کند، در باغ شاتوت با عنکبوت دوست می شود، در 
باغ انار، مار بزرگی است که... و در باغ گردو جغد به فکر موش است و موش در حال جمع کردن 

گردو و... .

چكیده

9 جلد

مجموع صفحات 

خشتی کوچک 

قطع کتاب

کودک/ مربی

مخاطب

انواع ادبی، شعر، کودکان 

کلمات کلیدي

تهران: لوپه تو. 1397

تصويرگر محل نشر: ناشر، سال نشر

مريم يکتافر

شعبان نژاد، 
افسانه

مؤلف

.9

نام مجموعهشمارة مدخل

رفتم به باغ: 

--

مترجم
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2. بالتراس، سوزان. بازی های فکری برای کودکان پيش از دبستان. علی محمد نظری/ عباس 
سامی/ عطيه اخوت. تهران: آوای نور. 1396. 232ص. وزيری. شابک: 9786003092716. 

مخاطب: مربی/ والدين 

کلمات کليدي: آموزش پيش دبستانی، فعاليت های فوق برنامه، بازی و سرگرمی کودکان 

چکيده: مجموعه بازی های اين کتاب، فرصت هايی را برای يادگيری سريع در کودکان خلق 
می کند اين بازی ها به کودکان نشان می دهد که فرآيند يادگيری می تواند جذاب و شاد باشد 
حافظه،  زبان،  خيال پردازی،  داستان سرايی،  دربرمی گيرد:  را  توانايی ها  اين  کتاب،  بازی های 
موسيقی، مشارکت های جسمی و همچنين اين بازی ها باعث رشد مهارت های زير می شود: 
مهارت های بصری، تفکر انتقادی، توان آزمايش، تفکر خالق، بيان هنری، مهارت گوش دادن و 
شايان ذکر است که بازی ها در چهار بخش کلی تدوين شده اند 1ـ بازی های داخل اتومبيل، 2ـ 

بازی های داخل خانه، 3ـ بازی های بيرون خانه، 4ــ بازی های بين راه. 

1. نيومن-دآميکو، فران. اگه گفتی! فاطمه صادقيان. تهران: مهرسا. 1396. 64ص. جيبی. 
شابک: 9786009890156. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: رنگ آميزی، بازی و سرگرمی ، مهارت 

چکيده: در اين کتاب، بيست و هفت تصوير دوتايی وجود دارد که هر دو يک منظره را 
نشان می دهند اما در واقع تفاوت هايی بين آن ها وجود دارد بهتر است اين بازی ها بدون 
استفاده از راهنمای پايان کتاب انجام شوند کودک می تواند در پايان هر قسمت تصاوير 

آن صفحات را نيز رنگ آميزی کند. 

3. کافنر، تريش. چهار فصل سرگرمی برای تحرك و تندرستی: مجموعه فعاليت های 
پاييز/  تابستان/  بهار/  و پيش دبستانی، سرگرمی های  نوپا  برای کودکان  جسمانی 
زمستان. فاطمه فدای حسين/ حسين فدايی حسين. تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير. 1397. 

4 جلد. رقعی. شابک: 9789643010706. 

مخاطب: مربی/ والدين 

کلمات کليدي: بازی و سرگرمی. آموزش پيش دبستان. فعاليت های خالق

چکيده:سرگرمی های چهارفصل، مجموعه فعاليت های جسمانی برای کودکان نوپا و پيش دبستانی 
است. ايده های اين مجموعه چهارجلدی به کودکان کمک می کند تا تحرک داشته باشند، سرگرم شوند و 
ياد بگيرند به شيوه های مختلف حرکت کنند. اين مجموعه به گونه ای تقسيم بندی شده است که کودکان 
بتوانند به راحتی فعاليت های مناسب را برای داخل و خارج از خانه بيابند. همچنين ايده هايی برای حرکات 

خالقانه، بازی های آبی و تعطيالت و مناسبت ها در روز ملی سال نو و... را نيز شامل می شوند.

بازي
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4. گروه مؤلفان کومن. کتاب کار کومن: مازبازی 1/ مازبازی 2. غزل يزدان پناه. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ايران. 1397. 2 جلد. رحلی. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: کودکان. بازی و سرگرمی. نوشتن

چکيده: اين مجموعه دوجلدی، کمک می کند تا مهارت های پاية به کارگيری مداد در کودک پرورش 
يابد. اين کار از طريق دنبال کردن مسيرهايی انجام می شود که به طور مشخص و واضح در ماز 
ديده می شود. مازهای ساده اين فرصت را به کودک می دهد تا با ترسيم خطوط، به صورتی خالقانه، 
مهارت های به کارگيری مداد را تمرين کند. اين مهارت ها برای نوشتن حروف و اعداد ضروری است. 

اين فعاليت همچنين توانايی تمرکز را در کودک تقويت می کند.

5. راستين، اکرم. مجموعه کتاب های پيش دبستانی گندمک: زبان آموزی. تهران: دادجو. 
1396. 96ص. رحلی. شابک: 9786005644487. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: آموزش پيش دبستانی، راهنمای آموزشی، خواندن 

چکيده: در اين دوره، زمينه يادگيری مفاهيم رياضی، استدالل و زبان آموزی غيرمستقيم 
برای کودکان فراهم می شود و محور آموزش ها بازی است. نقاشی کشيدن، ساخت اشکال 
هندسی، آشنايی با حروف، اعداد، مهارت مشاهده، شناخت رنگ ها و رشد حواس پنج گانه 
از جمله مهارت هايی است که کودکان با آن آشنا می شوند کتاب حاضر براساس يافته های 

روان شناسی و آموزشی، سعی می کند اين مهارت ها را به کودکان بياموزد. 

زبان آموزي

6. دادرس، محمد/ دستجردی کاظمی، مهدی/ نعمت زاده، شهين. زبان آموزی پيش دبستانی. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ايران. 1396. 80ص. رحلی. شابک: 9786004770187. 

مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدي: مهارت های آموزشی، فعاليت های فوق برنامه، کودکان 

چکيده: رويکرد اصلی کتاب، زبان آموزی و تقويت مهارت های زبانی چهارگانه است؛ گوش 
اثر  اين  مطالعه  نوشتن.  و  گفتن  سخن  مطلب،  درک  و  خواندن  فهميدن،  همراه  دادن 
سبب گسترش گنجينه واژگان کودکان در همه کاربردهای زبانی می شود. عنوان برخی 
از صفحه ها که فعاليت های آن به طور مستقيم به يکی از مهارت های زبانی مرتبط است، 

هدف آن فعاليت را بيان می کند. 

ي
باز
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شعر
7. لرستانی، فريبرز. پلنگه آی پلنگه چه پيرهنت قشنگه. تصويرگر: ناهيد لشکری فرهادی. 

کرمانشاه: ماهتاب غرب. 1397. 12ص. خشتی. شابک: 9786009773541. 

مخاطب: کودک/ مربی/ والدين 

کلمات کليدي: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکيده: اين کتاب دربردارنده شش شعر کوتاه است »خورشيد«، »پلنگه آی پلنگه« و »مهد 
کودک«، نام سه شعر از اين شعرهاست شعر اول درباره خورشيد توضيحاتی می دهد؛ خورشيد گرم 
و زيباست، شب ها پشت کوه می خوابد و صبح ها می تابد و آسمان را روشن می کند. شعر دوم، درباره 
پوست زيبای پلنگ است. کودک از پلنگ می پرسد، لباسش را از کجا خريده تا او هم بخرد! 
شعر سوم کودکان را با مهد کودک آشنا می کند. آنجا بچه ها دوستان زيادی پيدا می کنند، 

دوستانی که می توانند با آن ها بازی کنند. 

8. شامانی، طيبه. الاليی ها: چشماتو آروم ببند. تصويرگر: شيما زارعی. نجف آباد: مهر 
زهرا)س(. 1397. 24ص. خشتي کوچک. شابک: 9786009992966. 

مخاطب: کودک/ مربی/ والدين 

کلمات کليدي: انواع ادبی، شعر، کودکان 

است »نی نی کالغه«،  بچه های حيوانات  درباره  َده شعر کوتاه،  اين کتاب شامل  چکيده: 
اين شعرهاست. در شعر  از  برخی  نام  و »نی نی کرمه«،  »نی  نی سوسکه«، »نی نی کانگورو« 
اول بچه کالغ، خواب می بيند که پدرش نان و پنير آورده تا با گردو بخورند در شعر دوم، 
بچه سوسک، داخل دمپايی خوابيده است و خواب می بيند که عروس شده است. شعر سوم 
درباره بچه کانگورو است او خواب می بيند که مثل مادرش يک جيب بزرگ دارد و در آن 

خوراکی های خوشمزه می گذارد شعر چهارم... .

9. شعبان نژاد، افسانه. رفتم به باغ: رفتم به باغ انار/ رفتم به باغ انجير/ رفتم به باغ 
شاتوت…. تصويرگر: مريم يکتافر. تهران: لوپه تو. 1397. 9 جلد. خشتی کوچک. شابک: 

 .9786008761013

مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدي: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکيده: مجموعه نُه جلدی »رفتم به باغ« که در قالب شعر روايت شده است، انواع درختان 
گردو،  و  انار  شاتوت،  نارگيل،  پرتقال،  می کند.  معرفی  کودکان  به  را  آن ها  ميوه های  و 
بعضی از اين ميوه هاست. قهرمان داستان، در باغ پرتقال، شغالی را می بيند که می خواهد 
تعريف  از همسايه هايش  را می بيند که  فيلی  نارگيل،  باغ  او در   . اما...  بگيرد؛  جوجه مرغ 
می کند، در باغ شاتوت با عنکبوت دوست می شود، در باغ انار، مار بزرگی است که... و در 

باغ گردو جغد به فکر موش است و موش در حال جمع کردن گردو و... .
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عر
ش

10. لرستانی، فريبرز. شمع و گل وپروانه بابا آمد به خانه. تصويرگر: ناهيد لشکری فرهادی. 
کرمانشاه: ماهتاب غرب. 1397. 12ص. خشتی. شابک: 9786009773558. 

مخاطب: کودک/ مربی/ والدين 

کلمات کليدي: انواع ادبی، شعر، کودکان 

چکيده: کتاب حاضر شامل شش شعر کوتاه است. »مهمون«، »بابا« و »گرگ کلک«، نام 
سه شعر از اين اشعار است در شعر اول، مورچه خوش حال است که مهمان دارد و از او 
پذيرايی می کند. در شعر دوم، دخترک از آمدن پدرش به خانه شادی می کند، او مانند 
پروانه ای روی پای پدرش می نشيند. در شعر سوم، سگ گله، »هاپ هاپو«، مراقب است که 

گرگ ناقال به گوسفندان نزديک نشود. 

11. الندن، جاناتان. َوگی ورجه: َوگی رفته مهمونی اردوی تابستونی. ناصر کشاورز. تهران: افق. 
1397. 28 ص. خشتی. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: تفريحات سالم، سفر، بازي و سرگرمي 

چکيده: »وگی ورجه« يک بچه قورباغه است که ذوق دارد با دوست هايش به اردو برود و 
قايق سواری کند. آماده شدن برای اردوی تابستانی کار سختی است. وگی می خواهد به بچه ها 
نشان بدهد که مشکل برای همه است و حتی قورباغه ها هم در زندگی شان مشکل دارند. وگی 
وسيله های زيادی بايد با خودش ببرد اما در راه يادش می افتد که چيزهايی را جا گذاشته 

است. با وجود اين هر تجربه ای خوبی هايی نيز دارد و در اردو به او خيلی خوش می گذرد.

12. بومون، اميلی/ بيلی نو، ناتالی. نی نی های حيوانات: بچه خرس/ بچه خرس درختی)کوآال(/ 
بچه خرگوش…. راضيه خويينی. تصويرگر: ناديا برکن. تهران: قديانی. 1397. 9 جلد. خشتی 

کوچک. شابک: 9786000804077 . 

مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان. داستان حيوانات. مادر و کودک. عادات و رفتار.

چکيده: اين مجموعه نُه جلدی درباره بچه های حيوانات است و از زندگی آ ن ها می گويد. 
»گوساله«، »کره اسب«، »بچه گربه«، »توله سگ« و »بچه زرافه«، ازجمله اين حيوانات هستند. 
در کتاب اول، از بچه گاو می گويد که آن را گوساله می نامند. گوساله بازيگوش است و به حرف 
مادرش گوش نمی دهد؛ اما مادر در هر حالتی مراقب اوست. کتاب دوم، درباره کره اسب کوچولوی 
پاکوتاه »پونی« است و اينکه چطور ياد می گيرد سريع بدود و چطور علف تازه بخورد. کتاب سوم، 

بچه گربه را معرفی می کند که بسيار بازيگوش است و... .

فعالیت هاي علمي
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13. کاتن، پيتر ايسا. جدول شگفت انگيز سودوکو: تقويت حافظه، تمرکز و هوش، مهارت 
حل مسئله. واحد ترجمه نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ايران. 1396. 24ص. وزيری. 

شابک: 9789643899905. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: هوش، آموزش پيش دبستانی، تمرکز حواس 

چکيده: »سودوکو« يک بازی ژاپنی است که در افزايش دقت و تمرکز و هوش، موثر است هر 
بازی شامل يک جدول با تعداد خانه های برابر در همه رديف ها و ستون هاست در خانه های اين 
جدول، اعداد، اشکال و نمادها قرار می گيرند، به شکلی که هيچ يک از آن ها در يک رديف يا ستون 
تکرار نشود در اين کتاب، بازی سودوکو به ساده ترين شکل برای کودکان پيش دبستانی طراحی 

شده است جواب همه جدول ها در انتهای کتاب آمده است. 

پيش دبستانی:  کتاب های  مجموعه  عصمت.  ابراهيمی،  آذر/  ونکی،  بتول/  فتح  اهلل،   .14
 3  .1397 مهاجر.  تهران:  جانوران.  و  گياهان  علوم  فيزيکی/  علوم  انسان/  علوم 

جلد. رحلی. 

مخاطب: کودک/ مربی 

کلمات کليدي: کودک و نوجوان. علوم. فيزيک

چکيده: اين مجموعه سه جلدی »علوم فيزيکی«، »علوم انسان« و »علوم گياهان و جانوران« نام 
دارد. فراگيری علوم به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنيای اطراف خود را بهبود بخشند. 
بعضی از صفحات کتاب خود، فعاليت يک آزمايش است. آزمايشات بايد همراه کودک انجام شود تا 
شاهد نتيجه آن باشند. سواالتی در رابطه با آزمايش ها و فعاليت ها از کودک پرسيده می شود تا آن ها را 

به تفکر وادارد. همچنين از شعر و قصه و چيستان هم برای يادگيری بهتر استفاده شده است.

15. چايلد، لورن. آدم کوچولوی جديد. محبوبه نجف خانی. تصويرگر: لورن چايلد. تهران: 
زعفران. 1397. 32ص. رحلی. شابک: 9786008617334. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: روان شناسی کودک، حسادت، نظم 

عالمه  و بک  اتاق  او يک  بود.  فرزند خانواده  تنها  بچه ها  از  “المور” مثل خيلی  چکيده: 
اسباب بازي داشت. المور اخالق های خاصی هم داشت مثال دوست داشت. اسباب بازی هايش 
را با ترتيب خاصی توی اتاقش بچيند و هيچکس آن ها را حتی يک ميلی متر هم جابه جا 
تمام  او  آورد،  ژله ای هديه  پاستيل  او يک شيشه  برای  نکند حتی وقتی “عمو سيسيل” 
پاستيل ها را هر جور که دلش خواست تنهای تنها خورد. اما يک روز آدم کوچولويی به 
خانه شان آمد و همه چيز عوض شد اين آدم کوچک برای هميشه قرار بود پيش آن ها 

بماند المور بايد چه می کرد؟

قصه
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صه
ق

16. کنه که، اوله. آنتون شعبده بازی می کند!. ليال مکتبی فرد. تهران: مؤسسه فرهنگی 
فاطمی. 1397. 32ص. خشتی. شابک: 9786226011396. 

مخاطب: کودک

کلمات کليدي: ادبيات ملل، کودکان، داستان کودک 

چکيده: »آنتون« يک کاله شعبده بازی دارد و حاال می خواهد يک درخت را غيب کند؛ 
اما چرا درخت غيب نمی شود؟ شايد زيادی بزرگ است؟ شايد بتواند پرنده را که کوچک تر 
که  می گويد  »لوکاس«،  دوستش،  به  آنتون  می شود!  غيب  پرنده  بله  و  کند  غيب  است، 
می تواند شعبده بازی کند؛ ولی لوکاس باور نمی کند و آنتون او را غيب می کند و حاال آنتون 
می خواهد لوکاس را ظاهرکند؛ اما چيزی که ظاهر می شود، لوکاس نيست! چه باليی سِر 

لوکاس آمده است؟

ببعی/ تاب بازی  ببعی و نی نی  باسواد/  ابر  جعفری، الله. قصه های کوچک:   .17
بچه کالغ…. تهران: شهر قلم. 1397. 20 جلد. خشتی کوچک. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان، داستان های تخيلی، داستان کودک 

چکيده: نام اين مجموعه 20 جلدي به اين ترتيب است: »تاب بازي بچه االغ«، »سنجاقک«، 
»دوربين کوچولو«، »فسقلي و کيک گنده«، »قاشق چايخوري«، »اگر آب نبود«، »ابرباسواد«، 
»لک لک«، »غاغالي بزغاله«، »بوي باد«، »پيش کاغذي«، »ببعي و ني ني ببعي«، »درخت 
توت«، »گوش فيلي ها«، »گرگ ديوانه«، »سبزه خانم«، »ببعي پشمکي«، »بچه آخري«، 
»ادب خان«، »موي کجکي«. اين مجموعه قصه هاي ساده اي درمورد حس بويايي، تفاوت ها، 
فيل هايي که پز مي دهند، گربه کوچولويي که مي خواهد روي کاغذ نقاشي بکشد و ... است.

18. هارت، کريل. ماجراهای الفی: الفی دايناسور می کارد/ الفی و دزدان دريايی/ 
الفی و سوپرمارکت باغ وحش…. مريم رزاقی. تهران: زعفران. 1397. 6 جلد. رحلی. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات ملل. داستان تخيلی. کودکان 

چکيده: نام اين مجموعه شش جلدی به اين ترتيب است: »اَلفی و شکار اژدها«، »جوراب های 
بوگندوی اَلفی«، »اَلفی دايناسور می کارد« و... . در کتاب اول، »اَلفی« در کتابخانه دوست 
تازه ای پيدا می کند که شواليه است. در کتاب دوم، جوراب های اَلفی بوی بدی می دهند؛ اما آيا 
اين جوراب ها می توانند او را از دست مار »پيتون« نجات دهد؟ در کتاب سوم، اَلفی دانه هايی 

را در خاک می کارد و صبح روز بعد با يک جنگل روبه رو می شود و... .
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19. لنگن، آنت. دنيای شيرين دخترک: برادر نمی خواهم!. منيژه نصيری. تهران: زعفران. 
1397. 28ص. رحلی. شابک: 9786007438688. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: خيال پردازی، حسادت، رفتار اوليا و فرزندان، فرزندپروری 

چکيده: “تانيا” دختری مهربان اما جيغ جيغو است و به زودی قرار است صاحب برادر شود 
او از اين موضوع خيلی خوشحال است تا زمانی که “ تام” به خانه می آيد تام فقط شير 
می خورد و گريه می کند تانيا حوصله اش سر رفته از بس برادرش هيچ کار نمی کند اما باز 
هم توجه همه به اوست تام کم کم بزرگ می شود و تانيا می فهمد که او را چطور بخنداند؛ 

کاری که فقط خودش بلد است. 

زعفران.  تهران:  طاهری.  زينب  ملوس.  پيشی  زعفرانی:  پازل های  آندرئا.  پترليک،   .20
1396. 10ص. رحلی. شابک: 9786007438787. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: لباس، داستان های حيوانات، بازی و سرگرمی  

چکيده: در اين کتاب شما داستان پيشی ملوس را می خوانيد او عاشق پوشيدن لباس های 
مختلف است در هر صفحه قسمتی وجود دارد که کودکان می توانند شبيه تکه های پازل، 

لباس ها را دربياورند و با بندهای رنگی که روی جلد کتاب است تزئينشان کنند. 

21. برن، ريچارد. توی اين کتاب چه خبر است؟. آناهيتا حضرتی. تهران: پرتقال. 1397. 
32ص. خشتی. شابک: 9786004622400. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: داستان کودک، داستان های تخيلی 

چکيده: “بال” با سگش در حال قدم زدن در اين کتاب هستند که ناگهان سگ در ميان 
صفحات ناپديد می شود. “بن” که دوست بال است سر می رسد و می خواهد به بال کمک 
کند. اما او هم مثل سگ غيب می شود. ماشين امداد هم همين طور. شايد اگر خواننده ها 

کمی کتاب را تکان بدهند همه چيز درست شود. 
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22. پترليک، آندرئا. پازل های زعفرانی: خرسی زبل. زينب طاهری. تهران: زعفران. 1396. 
10ص. رحلی. شابک: 9786007438770. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: بازی و سرگرمی ، کاردستی، داستان کودک 

چکيده: در اين کتاب می توانيد به خرسی زبل کمک کنيد تا لباس های مختلفی بپوشد 
و به شغل آينده اش فکر کند چون او هنوز نمی داند می خواهد چه کاره شود در هر صفحه 
با  و  بردارند  را  آن  می توانند  کودکان  و  دارد  وجود  پازل  تکه ای  شبيه  حرفه  يک  لباس 

بندهای رنگی که روی جلد وجود دارد تزئينش کنند. 

23. بتو، اريک. به تنهايی می خوانم: دوست/ فندق. مرجان حجازی فر. تهران: راز بارش. 
1396. 2 جلد. رقعی. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات ملل، داستان های حيوانات، دوستی، داستان های تخيلی 

چکيده: نام دو کتاب اين مجموعه »فندق« و »دوست« است. کتاب فندق در مورد موش 
کوچولوي سبزي است که يک فندق پيدا مي کند، اما به تنهايي نمي تواند آن را بشکند و 
از دوستانش کمک مي گيرد اما به کمک دوستانش هم نمي تواند فندق را بشکند. تا اينکه 
فندق تکاني مي خورد و کرم ابريشمي از آن بيرون مي آيد... و کتاب دوم در مورد موش 
سبزي است که هيچ دوستي ندارد که با او صحبت کند او از ملخ، قورباغه و آفتاب پرست  
تقاضاي دوستي مي کند. اما هيج کدام قبول نمي کنند. آيا موش سبز مي تواند براي خودش 

دوستي پيدا کند؟

24. کابرال، ژنانه/ مانتن، گيل/ هاپگود، سالی. شمارش اعداد: سفر با اتوبوس مدرسه/ 
زعفران.  تهران:  طاهری.  زينب  حيوانات.  هواپيمای  با  سفر  حيوانات/  قطار  با  سفر 

1396. 3 جلد. خشتی. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان. وسايل نقليه. آشنايی با اعداد

با هواپيمای حيوانات«،  ترتيب است: »سفر  اين  به  اين مجموعه سه جلدی  نام  چکيده: 
»سفر با قطار حيوانات« و »سفر با اتوبوس مدرسه«. در کتاب اول حيوانات سوار هواپيما 
می شوند. هواپيما خانم فيل را در آفريقا پياده می کند و دو شتر را سوار هواپيما می کند. 
شترها در چين پياده می شوند و... . کتاب دوم، قطار برای سوار شدن اسب توقف می کند 

و وقتی اسب پياده می شود، دو گاو سوار می شوند و... .

صه
ق
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کوچولو.  قرمز  سنگ  شنيدنی:  قصه های  خواندنی  قصه های  افسانه.  شعبان نژاد،   .25
16ص.   .1397 برهان.  مدرسه  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  گلدوزيان.  عليرضا  تصويرگر: 

خشتی. شابک: 9789640815908. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان، داستان کودک، داستان های تخيلی 

انار قرمز است! او  چکيده: يک روز خاله سوسکه، سنگ کوچکی پيدا می کند که مثل 
سنگ را نزد خياط باشی می برد تا آن را به پيراهنش بدوزد؛ اما خياط باشی نمی تواند اين 
کار را بکند؛ چون سنگ سوراخ ندارد خاله سوسکه سنگ را نزد کفاش می برد؛ اما کفاش 
هم نمی تواند سنگ را به کفش بچسباند؛ چون سنگ بايد دوتا باشد تا اينکه زرگرباشی 

از سنگ قرمز، يک انگشتر زيبا برای خاله سوسکه درست می کند. 

26. طاقديس، سوسن. قصه های خواندنی قصه های شنيدنی: شما يک دماغ زرد نديديد؟. 
تصويرگر: غالمعلی مکتبی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1397. 16ص. خشتی. 

شابک: 9789640815915. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان، داستان کودک، داستان های تخيلی 

چکيده: اين داستان درباره مرد بسيار تنبلی است که از صبح تا شب، فقط می خورد و می خوابد تا 
اينکه روزی چشم هايش از جايشان بيرون می آيند و تصميم می گيرند با هم بروند و دنيا را ببينند! 
گوش ها هم از جای خودشان کنده می شوند و با هم می روند تا صداهای قشنگ دنيا را بشنوند! دست 
و پاها هم همين طور. چند ساعت بعد، پشه ای لُپ او را نيش می زند؛ ولی او چشم ندارد تا ببيند و 
دست که پشه را بزند او می خواهد از جايش بلند شود؛ اما پا ندارد مرد تنبل خيلی پشيمان است و 

می خواهد به دنبال چشم هايش برود؛ اما بدون پا چطور می تواند اين کار را انجام دهد؟

27. شنان، ديويد. مامان ديويد هميشه می گويد: نه، ديويد!. فرشته عبدی. تهران: پرتقال. 
1397. 32ص. رحلی. شابک: 9786004621519. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات ملل، داستان کودک، والدين، کودکان 

چکيده: وقتی »ديويد« پنج ساله بود، اين کتاب را نوشت و خودش هم آن را نقاشی کرد 
ديويد در همه صفحه های کتاب نوشته بود: »نه ديويد!« او در هر صفحه، همراه اين جمله، 
نقاشی ای هم از خودش کشيد که سرگرم کارهايی بود که نبايد انجام می داد. مثاًل نبايد 
با غذايش بازی کند، نبايد با پاهای کثيف وارد خانه شود، حاال ديويد حسابی بزرگ شده 
است؛ ولی بعضی چيزها هيچ وقت عوض نمی شوند! مادرش او را از خيلی کارها منع می کند؛ 

ولی هميشه او را دوست دارد!. 
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28. آلن، جاناتان. من آماده نيستم!. نيلوفر امن زاده. تهران: پرتقال. 1397. 27ص. 
رقعی. شابک: 9786004622882. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: داستان های حيوانات، اضطراب 

چکيده: بچه جغد برای اولين بار می خواهد به کودکستان برود. اما او هنوز آماده نيست. 
بايد اول وسايل اتاقش را سر جای خود بگذارد. بعد پرهايش را شانه کند، بعد کيفش را 
پيدا کند و پرهای عروسکش را هم شانه کند. اما عروسکش که پر ندارد! او از رفتن به 
کودکستان ترسيده است زمان برگشتن از آن جا اما بچه جغد نظر ديگری دارد حاال او هنوز 

برای ترک کودکستان آماده نيست. 

29. الن، جاناتان. من بامزه نيستم!. نيلوفر امن زاده. تهران: پرتقال. 1397. 27ص. رقعی. 
شابک: 9786004622691. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: داستان های حيوانات، داستان کودک 

چکيده: در اين کتاب بچه جغدی وجود دارد که همه به او می گويند چقدر بامزه و کرکی 
تعريف ها اصال خوشش  اين  از  اما بچه جغد  بزرگی دارد.  و کوچک است و چه چشمان 
نمی آيد او يک جغد شکاری گنده و ترسناک است با بال های نرم و بی صدا شما چه فکر 

می کنيد؟

پرتقال. 1397. 27ص.  تهران:  امن زاده.  نيلوفر  نمی آيد!.  من خوابم  جاناتان.  آلن،   .30
رقعی. شابک: 9786004622875. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: داستان های حيوانات، خواب 

چکيده: بچه جغد می گويد من خوابم نمی آيد. فقط دارم فکر می کنم فقط حوصله ام سر 
رفته است پدرش او را به خانه می برد تا يک قصه برايش تعريف کند قبل از اينکه قصه 
شروع شود فکر می کنيد چه اتفاقی می افتد؟ درست حدس زديد؛ بچه جغد خواِب خواِب 

خواب است. 
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31. آلن، جاناتان. من کتاب نمی خوانم!. نيلوفر امن زاده. تهران: پرتقال. 1397. 27ص. 
رقعی. شابک: 9786004622899. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: داستان های حيوانات، قصه گويی 

زير  رفتند  جغدی،  عروسکش  با  و  برداشت  را  عالقه اش  مورد  کتاب  بچه جغد  چکيده: 
درخت تا آن را بخوانند ناگهان “جوجه ريزه” سر و کله اش پيدا شد بعد هم خواهر و برادرها 
و هم کالسی ها و دوستانش به او پيوستند تا بچه جغد برايشان کتاب بخواند. راستی شما 

بچه جغد را نديده ايد؟ انگار زير صدها جوجه يک نفر دارد دست و پا می زند.

32. آلن، جاناتان. من نمی ترسم!. نيلوفر امن زاده. تهران: پرتقال. 1397. 27ص. رقعی. 
شابک: 9786004622868. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: داستان های حيوانات، ترس 

چکيده: بچه جغد می گويد: من نمی ترسم من يک جغد هستم و جغدها تمام شب را بيدار 
می مانند. اما گورکن و خرس و خفاش از ديدن بچه جغد در تاريکی جنگل تعجب کرده اند 
و نظرشان اين است که جغدی به اين کوچکی نبايد اين موقع شب در جنگل باشد. کدام 
يک درست می گويند؟ به نظر بابای بچه جغد اشکال ندارد اگر او يک ذره از تاريکی بترسد. 

33. زوپاردی، سم. نگرانی های قلمبه ای. نلی محجوب. تصويرگر: سم زوپاردی. تهران: 
شورا. 1397. 36ص. خشتی. شابک: 9786007579190. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان، داستان کودک، اضطراب 

چکيده: »جک« عاشق ترومپت زدن است و تمرين زيادی کرده است. صبح روزی که قرار 
است در مدرسه کنسرت اجرا شود، جک با نگرانی بيدار می شود او سعی می کند از نگرانی فرار 
کند؛ ولی هرجا می رود، نگرانی هم دنبالش می رود و مرتب بزرگ تر می شود. جک نمی خواهد 
به مدرسه برود؛ چون ممکن است اشتباهی پيش بيايد مادر به او اطمينان می دهد که اشتباه 
کردن مهم نيست، مهم اين است که از کاری که می کند، لذت می برد و دقيقاً در همان لحظه 

جک متوجه موضوع مهمی می شود!!!!
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34. پرالين، گيپارا. هندونه قل قله زن. مرجان حجازی فر. تهران: راز بارش. 1396. 24ص. 
خشتی کوچک. شابک: 9786006972268. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان، داستان های تخيلی، داستان کودک 

چکيده: مادربزرگ خيلی کوچولو و الغر است روزی او به مهمانی دخترش دعوت می شود. 
مادربزرگ در خانه اش را قفل می کند و راه می افتد؛ اما در راه گرگ بزرگی را می بيند که 
می خواهد او را بخورد مادربزرگ برای گرگ توضيح می دهد که خيلی الغر است و اگر او اجازه 
بدهد، به خانه دخترش برود و خوب بخورد و چاق شود و موقع برگشت، گرگ او را بخورد. 

آيا گرگ گول می خورد و حرف مادربزرگ را قبول می کند؟. 

پايش.  تهران:  کتاب رياضی رده سنی 4 تا 5 سال.  ليال.  عالميان، وحيد/ کلهر،   .35
1397. 44ص. رحلی. شابک: 9786008892663. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: تعليم و تربيت، آموزش رياضی، کودکان 

قالب  در  را  رياضی  کاربردی  و  اساسی  مفاهيم  تا  است  کرده  تالش  نويسنده  چکيده: 
داستان هايی ساده و مرتبط و به شيوه ای غير مستقيم به کودکان بياموزد همچنين تمرکز 
بر مهارت های شنيداری، عملی، استدالل ذهنی و توجه به مفاهيم اخالقی و کرامت انسانی، 
از شاخص های کتاب است. شايان ذکر است که راهکارهای  از جمله دوستی و بخشش 

عملی برای آموزش بهتر مطالب نيز ارائه شده است. 

36. عالميان، وحيد/ کلهر، ليال. کتاب علوم رده سنی 4 تا 5 سال. تهران: پايش. 1397. 
74ص. رحلی. شابک: 9786008892670. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: تعليم و تربيت، علوم، محيط زيست 

چکيده: نويسنده کوشيده است تا محتوای آموزشی را در قالب داستان هايی ساده و قابل 
فهم برای کودکان ارائه دهد اين داستان ها به کودک کمک می کند تا به محيط اطراف خود 
کنجکاوانه بنگرد و آموخته هايش را در زندگی روزه مره به کار گيرد تنوع آموزش برای رشد 
خالقيت در کودک، محتوای علمی پيوسته و طبقه بندی شده، توجه به مهارت های تفکر و 

توجه به ارتباطات انسانی و فضائل اخالقی از شاخص های اين کتاب است. 

کتاب کار کودك- مربي
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تصويرگر:  پيش دبستانی.  زندگی-  مهارت های  کار  کتاب  ثنا.  حسين پور،   .37
حسين پور، ثنا. تهران: خيلی سبز. 1397. 100ص. رحلی. شابک: 3426214006879. 

مخاطب: کودک/ مربی/ والدين 

کلمات کليدي: مهارت های اجتماعی، مهارت  های رفتاری، راهنمای آموزشی 

چکيده: هدف کتاب آموزش مهارت های اساسی و پايه به کودکان به ياری والدين و مربيان 
است. توانايی تعامل و همکاری با ديگران، درک و رعايت نظم و ترتيب اجتماعی، آداب دوستی 
و معاشرت، توانايی نه گفتن، مديريت احساسات و روبه رو شدن با ناراحتی و خشم، همگی 
ازجمله مهارت هايی است که زمان آموختنشان سال های کودکی است. »نينا« و »سينا«، دو 
به طور  بچه ها  است که  و »خرسی« شخصيت سومی  داستان های کتاب هستند  شخصيت 

اتفاقی با او آشنا می شوند و قرار است رفتار درست را از بچه ها ياد بگيرد. 

تهران: مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و  ما خوب فکر می کنيم.  هيات مؤلفان.   .38
تربيت انگاره. 1397. 76ص. خشتی. شابک: 9786009860432.

مخاطب: مربی/ والدين 

کلمات کليدي: راهنمای آموزشی، تفکر خالق، کودکان 

چکيده: تفکر قابل بهبود و يادگيری است و پرورش تفکر يکی از اهداف اصلی تربيت 
در دنياست. اين کتاب شامل مجموعه فعاليت هايی است که به منظور تمرين و پرورش 
برای  والدين می توانند  يا  مربی  و  تدوين شده اند  تا هفت ساله  پنج  برای کودکان  تفکر 
»کدام  چيه؟«،  »پيتزا  چی؟«،  يعنی  »دوستی  من«،  »فکرهای  کنند.  استفاده  کودکان 

حيوان خانگی« و »وارونه فکر کن«، ازجمله فعاليت هايی است که در کتاب آمده است. 

39. مهدوی تبار، ساناز/ خانی ابيانه، مژگان. راهکارهای رشد اخالقی کودکان. تهران: 
پرورش ذهن فرزام. 1397. 90ص. رقعی. شابک: 9786008068396. 

مخاطب: مربی/ والدين 

کلمات کليدي: مسائل اجتماعی و اخالقی، آموزش خانواده، تعليم و تربيت 

انسان هايی سالم و سازنده  به  فرزندانشان  آرزو دارند که  و  اميدوارند  والدين  همه  چکيده: 
تبديل شوند؛ اما در اين مسير، دائماً با مسائل پيچيده ای روبه رو هستند. دسترسی به اطالعات 
درست و کسب مهارت های الزم برای زندگی، در پيشگيری از آسيب های روانی سهم بسزايی 
روان  می آموزد »شکل گيری  والدين  به  را  اخالقی  رشد  راهکارهای  کتاب  اين  مطالب  دارد. 
ما شکست می خورد«،  انسان محترمی هستم«، »چرا روش های  مادر«، »من  مهر  با  انسان 

»شيوه های فرزندپروری« و »کودک خوب، کودک بد«، از جمله مطالب کتاب حاضر است. 

مرجع
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عملی  راهنمای  تدريس:  راهنماهای  خالقی.  آزاده،  ليال/  ولی زاده،  محمد/  نفريه،   .40
مربيان در برنامه ها و فعاليت های کودکان 5 تا 6 سال. تهران: دانش آفرين. 1397. 

360ص. وزيری. شابک:9786006999692. 

مخاطب: مربی 

کلمات کليدي: راهنمای آموزشی، آموزش پيش دبستانی، تربيت معلم 

چکيده: کتاب حاضر با توجه به اهميت توانمندسازی مربيان کشور در مؤسسه آموزش نيروی انسانی 
شهيد »مهدوی« تأليف شده است. اين کتاب حاصل تالش مؤلفين کتب درسی است که در حوزه 
نظر و عمل به فرايند ياددهی، يادگيری اشراف عملی داشته و شناخت عميق تری به نياز مربيان دارند 
و راه حل های آن را بهتر می دانند. کتاب شامل يازده فصل است. رويکردها و تئوری های آموزش و 
پرورش، آموزش پيش از دبستان در ساير کشورها، روش های آموزش و پرورش پيش از دبستان و 

ويژگی های کودکان پنج تا شش سال، از جمله مطالبی است که ارائه شده است. 

41. قاسم زاده، فاطمه ]و ديگران...[. طرح های کارمربی برای کار با کودکان 3 تا 5 سال)جلد 
پنجم(. تهران: شرکت انتشارات فنی ايران. 1396. 272ص. رحلی. شابک: 9789643899684. 

مخاطب: مربی 

کلمات کليدي: راهنمای معلم، آموزش پيش دبستانی، مراحل رشد و تحول 

چکيده: اين کتاب دارای ده طرح کار است و برای مربيان نوشته شده است. ابتدای هر 
فعاليت اهداف، روش اجرا و وسايل الزم برای انجام آن ذکر شده است. در هر طرح کار 
انتخاب  امکان  مربيان  تا  است  آورده شده  متعددی  داستان های  و  فعاليت ها  نيز شعرها، 
بيشتری داشته باشند و اجرای تمام فعاليت ها ضرورت ندارد برخی از طرح کارها به اين 
صورت است: ايران سرزمين من، خشم، کتاب و کتاب خوانی، مناسبت های ساليانه و نوروز. 

تا   3 کودکان  با  کار  برای  کارمربی  طرح های  ديگران...[.  ]و  فريبا  کيهانی،   .42
رحلی.  224ص.   .1396 ايران.  فنی  انتشارات  شرکت  تهران:  چهارم(.  سال)جلد   5

شابک:9789643899677. 

مخاطب: مربی 

کلمات کليدي: آموزش پيش دبستانی، راهنمای معلم، بازی های آموزشی 

چکيده: اين کتاب دارای ده طرح کار است که در ابتدای هر کدام، اهداف، روش اجرا و 
وسايل الزم ذکر شده است. مربيان با توجه به اين موارد و بررسی شرايط می توانند نوع 
فعاليت را انتخاب کنند هر طرح کار دارای بخش های متفاوت مثل شعر، داستان، کاردستی، 
کار گروهی، آزمايش، نمايش، بازی، گفت گو و بازديد است. تعدادی از فعاليت های هر طرح 
کار نيز برای اجرا در خانه طراحی شده است تا خانواده نيز در روند آموزش سهيم باشند. 
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43. شريعتی، سحر ]و ديگران...[. قصه بازِی گوش. تهران: سوفار. 1397. 78ص. 
رقعی. شابک: 9786009779239. 

مخاطب: مربی/ والدين/ کارشناسان 

کلمات کليدي: آموزش پيش دبستانی، شنيدن، تقويت توجه، بازی های آموزشی 

توجه  و می شنويم،  می بينيم  آنچه  به  نسبت  که  می  دهد  رخ  زمانی  يادگيری  چکيده: 
داشته باشيم. بنابراين، توجه شنيداری و حافظه شنيداری ازجمله مهارت های مهم در 
امر يادگيری است هدف از تدوين اين کتاب، تقويت توانايی های اساسی در شنيدن است 
تا کودکان بتوانند شيوه های گوش دادن فعال و هدفمند را بياموزند نويسندگان کتاب 
سعی کرده اند اين آموزش، با داستان و بازی های ساده ای همراه شود که قابليت اجرا به 

صورت فردی و گروهی در فضای آموزشی يا منزل را دارند. 

راهنمای آموزش محيط زيست  و  کار  کتاب  ديگران...[.  ]و  نجم السادات  موسوی،   .44
)ويژه مربيان پيش دبستانی(. تصويرگر: مرجان بابامرندی، نيلوفر حيدری. تهران: مؤسسه 

فرهنگی مدرسه برهان. 1397. 204ص. وزيری. شابک: 9789640815250. 

مخاطب: مربی/ والدين 

کلمات کليدي: راهنمای آموزشی، محيط زيست، آموزش پيش دبستانی 

چکيده: آلودگی هوا و آب و خاک، بحران کم آبی، گرم شدن زمين، مصرف بی رويه، فرونشست 
زمين، ترافيک، کاهش فضای سبز همه انسان ها را مضطرب کرده است. کتاب حاضر حاصل 
ـ آموزشی بين دانشگاه، علوم بهزيستی  دستاوردهای پژوهشی متعدد در چارچوب همکاری علمیـ 
و توان بخشی سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت آموزش و پرورش است و دو بخش دارد بخش 
اول مجموعه کارهايی است که مربيان هر روز و هر ساعت انجام می دهند و کودکان بدون آن که 
فشاری را تحمل کنند، با ديدن و مشارکت در آن نقشی ايفا می کنند. بخش دوم مجموعه ای از 

واحدهای کارمربی است. 

45. موسوی، نجم السادات/ شريفيان ثانی، مريم/ صنايع گلدوز، ساناز. مبانی آموزش محيط 
132ص.   .1397 برهان.  مدرسه  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  خانواده.  مشارکت  و  زيست 

وزيری. شابک: 3425180469879. 

مخاطب: مربی/ والدين/ کارشناسان 

کلمات کليدي: راهنمای آموزشی، آموزش پيش دبستانی، محيط زيست 

چکيده: اين کتاب حاوی چهار فصل است فصل اول درباره محيط زيست و آنچه که بايد يک مربی 
در اين زمينه بداند. فصل دوم ظرفيت های آموزشی محيط زيست و روش های آموزش آن، ويژگی 
مختلف کودکان پيش دبستان را توضيح می دهد. فصل سوم کتاب کار و راهنمای آموزشی محيط 
زيست را معرفی می کند و فصل چهارم شامل چگونگی مشارکت خانواده در آموزش محيط 

زيست و همکاری با مربيان است. 
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محمود  معلم(.  )راهنمای  تفکر  مهارت های  ترور.  هانکوک،  مايک/  جفريز،   .46
تلخابی/ يلدا دلگشايی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربيت انگاره. 1397. 

256ص. وزيری. شابک: 9786009733668. 

مخاطب: مربی 

کلمات کليدي: راهنمای آموزشی، تفکر خالق، حل مسئله 

چکيده: شواهد بسياری نشان می دهد که يادگيری در حال تحول است و مرکز اين فرايند 
تفکر. بنابراين، توسعه مهارت های تفکر در کالس ضرورت پيدا می کند. اين کتاب يکی از 
کنش ها برای پاسخ گويی به اين ضرورت است که در چهار فصل تنظيم شده است. سه فصل 
اول شامل مفاهيم و مباحثی مقدماتی درباره مهارت های تفکر در برنامه  درسی ملی انگلستان، 
مديريت تفکر در کالس درس و برنامه ريزی برای مهارت های تفکر است. فصل چهارم شامل 

64 طرح  عملی برای آموزش مهارت های تفکر در کالس است.

47. باباجانی، علی )بازنويسی(. عادت های خوب: اول نقاشی/ آی کاله مموشی، پر در آوردی؟ 
الکريم.  القرآن  جامعة  قم:  عواطف رستمي.  سميه  يخچال شده….  مموشی  کوشی؟/ شکم 

1397. 5 جلد. خشتی کوچک. شابک: 9786003581388. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان. راه و رسم زندگی. عادات و رفتارها

برای کودکان زير شش سال طراحی شده است.  اين مجموعه پنج جلدی  چکيده: 
سعی  که  است  »مموشی«  نام  به  موش کوچولويی  داستان ها،  اصلی  شخصيت 
می کند عادات و رفتارهای خوبی داشته باشد. هنگامی که کودکان همراه والدينشان 
هر کتاب را می خوانند، می توانند رفتارهای خوب بسياری را به طور غيرمستقيم ياد 
بگيرند. »شکم مموشی يخچال شده«، »آی کاله مموشی پر درآوردی؟ کوشی؟«، 
»مموشی نازنازی می ره به مسواک بازی«، »اول نقاشی« و »لبخند بزن مموشی«، 

نام اين کتاب هاست.

فتاحی.   حسين  پيش دبستانی ها.  برای  تو  تجربه های  اولين  نيکال.  اسمی،   .48
تهران: قديانی. 1397. 168ص. خشتی کوچک. شابک: 9786000804435. 

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات کودکان، داستان های کوتاه، آموزش پيش دبستانی 

چکيده: کتاب حاضر حاوی َده داستان کوتاه است در هر داستان، کودک موضوعی 
با نکاتی آشنا می کند  را برای نخستين بار تجربه می کند اين داستان ها، کودکان را 
که همگی آن ها را تجربه کرده اند يا به زودی تجربه می کنند. »در مهد کودک«، »در 
از  نام برخی  آرايشگاه«، »در استخر شنا«، »تولد نوزاد جديد« و »در بيمارستان«، 

اين داستان هاست. 

مهارت هاي زندگي
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مهارت های  پرورش  کتاب های  مجموعه  اس.  کاساندرا  فلورا،  کريستين/  شواب،   .49
اجتماعی و اخالقی در کودکان: ای وای! حاال می توانم چه کارهايی بکنم؟ پرورش 
مهارت های حفظ آرامش و مديريت احساسات/ چرا دوستم حالش خوب نيست؟ 
پرورش مهارت شناخت و بيان احساسات. ليال کاشانی وحيد. تصويرگر: الهام اشراقی 

اشلقی. تهران: مهرسا/ مهر و ماه نو. 1396. 120ص. رقعی. 

مخاطب: کودک/ مربی/ والدين

کلمات کليدي: ادبيات کودکان. مهارت  های اجتماعی. ارزش های اخالقی

چکيده: کودکان و نوجوانانی که مهارت های اجتماعی مناسب سن خود دارند، می توانند 
به شکل موثرتری با ديگران ارتباط برقرار کنند، مسائل خود را در مواقع دشوار راحت تر 
حل کنند، روابط موفقيت آميز پديد آورند، اين روابط را حفظ کنند و هيجانات و رفتارهای 
خود را مديريت کنند. تعامل و همکاری با ديگران، مهارت جرئت ورزی يا قاطعيت، عملکرد 
دربرابر اتفاق های روزمره مدرسه، خودآگاهی از احساسات و تنظيم و مديريت آن، ازجمله 

مطالبی است که در اين کتاب ها آمده است.

50. بانکی پور فرد، امير حسين ]و ديگران...[. تربيت جنسی کودکان. اصفهان: حديث راه 
عشق. 1396. 100ص. رقعی. شابک: 9786006722917.

مخاطب: مربی/ والدين 

کلمات کليدي: تعليم و تربيت، آموزش والدين، راهنمای معلم 

چکيده: از چه سنی اتاق خواب کودکتان را جدا می کنيد؟ آيا به کودکان قسمت های 
خصوصی بدن و لزوم پوشاندن و محافظت از آن ها را می آموزيد؟ آيا...؟ کتاب حاضر جلد 
اول از راهنمای آموزشی است که برای والدين و مربيان تهيه شده است و می کوشد به 
با بيانی ساده و روان و کاربردی پاسخ دهد هدف از  پرسش های فوق و سواالت مشابه 
تربيت جنسی، ضرورت تربيت جنسی کودکان، مراحل رشد جنسی کودکان و راهنمای 

کاربردی تربيت جنسی، از جمله مطالبی است که در کتاب ارائه شده است. 

51. کوردروی، تريسی. آرچی کوچولو: حاال!. آتوسا صالحی. تصويرگر: تيم وارنز. تهران: 
افق. 1397. 32ص. رحلی. شابک: 9786003534667.

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: ادبيات ملل، مهارت های اجتماعی، داستان های حيوانات 

چکيده: »آرچی کوچولو« از صبر کردن خوشش نمی آيد خيلی کارهاست که او دوست دارد انجام 
دهد و دلش می خواهد؛ اما مشکل اينجاست که او همه چيزهای خوب را با هم می خواهد، آن هم 
همين حاال! اما آرچی بايد قبول کند که کلمه حاال برايش دردسر درست می کند. مادر آرچی به او 
خبر می دهد که قرار است به مسافرت بروند و آرچی می خواهد همين حاال بروند؛ اما آرچی بايد َده 
روز صبر کند و اين مدت برای او خيلی زياد است پدر و مادر يک جدول روزشمار درست می کنند 

و سرانجام  آرچی ياد می گيرد که برای هرچيزی بايد صبر کند. 
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52. خانه ادبيات. نقاشی بکش، پاك کن. تصويرگر: حديثه قربان. تهران: خانه ادبيات. 
1397. 14ص. خشتی. شابک: 9789645454973.

مخاطب: کودک 

کلمات کليدي: نقاشی، حيوانات 

چکيده: اين کتاب به شيوه ای طراحی شده است که کودکان بتوانند مانند تخته وايت برد 
صورت حيوانات را با ماژيک نقاشی کنند و دوباره آن را پاک کنند کتاب هيچ متنی ندارد 

و تمام صفحات فقط دارای تصوير هستند. 

نقاشی

منابع آموزشی و تربیتي  غیر مكتوب

53. ماني نا. اصفهان: زينب زماني نيا.

تاريخ اعتبارنامه: 1400-02-31  

مخاطب: کودک/ مربي 

کلمات کليدي: بازي آموزشي، قصه، هوش هيجاني 

معرفي: بسته بازي آموزشي »ماجراهاي ماني نا« تلفيقي از قصه، بازي، نمايش و 
آموزش ويژه والد و کودک است که سعي دارد آموزش هاي روان شناسي مختص والدين 

و مربيان در ارتباط با هوش هيجاني کودک را به زباني ساده و در قالب بازي  ارائه 
نمايد. 

54. دست ورزي، يزد: دانش سپند نويد آريا.

تاريخ اعتبارنامه: 1400-05-31  

مخاطب: کودک/ مربي 

کلمات کليدي: باري، دست ورزي، مهارت، آموزش، تفکر 

معرفي: محصوالت و دست ورزي که براي کودکان قابل استفاده مي باشد و يک کار 
اموزشي و باعث ايجاد تحرک و تفکر مي شود و کودکان خودشان شروع به توليد 

محصوالت دستي و کارهاي ابداعي مي نمايند. 
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55. پک آموزشي سطح دو )کيف آبي( همراه با چهار جلد کتاب آموزشي 
I-Maths، تهران: موسسه عصر طاليي رشد کودک ايرانيان.

تاريخ اعتبارنامه: 1398-10-15

مخاطب: کودک/ مربي 

کلمات کليدي: بازي و سرگرمي، خالقيت 

معرفي: اين مجموعه آموزشي، مبتني بر يافته هاي روان شناسي تربيتي و روان شناسي 
رشد کودک است و به از بين بردن ترس از رياضي، رفع مشکل رياضي و از بين بردن 

موانع خالقيت کمک مي کند. بسته آموزشي ياد شده حاوي 4 کتاب کار و کيفي حاوي 
وسايل بازي است و آموزش ان طي 4 نيم سال دو و نيم ماهه )ده هفته، هر هفته دو 
جلسه شصت دقيقه اي( به شيوه تفکر واگرا، بازي و سرگرمي، در محيطي  شاد انجام 

مي شود. 

ب
كتو

ر م
  غی

تي
ربی

ی و ت
زش

مو
ع آ

ناب
م
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نمايه  عنوان

آدم کوچولوی جديد 15

آنتون شعبده بازی می کند! 16

آی کاله مموشی، پر در آوردی؟ کوشی؟ 
47

ابر باسواد 17

ادب خان 17

اگر آب نبود 17

اگه گفتی! 1

الفی دايناسور می کارد 18

الفی در مدرسه  آدم فضايی ها 18

الفی و دزدان دريايی 18

الفی و سوپرمارکت باغ وحش 18

الفی و شکار اژدها 18

اول نقاشی 47

اولين تجربه های تو برای پيش دبستانی ها 
48

کارهايی  چه  می توانم  حاال  وای!  ای 
بکنم؟ پرورش مهارت های حفظ آرامش 

و مديريت احساسات 49

از  پيش  کودکان  برای  فکری  بازی های 
دبستان 2

ببعی پشمکی 17

ببعی و نی نی ببعی 17

بچه آخری 17

بچه خرس 12

بچه خرس درختی)کوآال( 12

بچه خرگوش 12

بچه زرافه 12

بچه گربه 12

برادر نمی خواهم! 19

بوی باد 17

پک آموزشي سطح دو )کيف آبي( 55

پلنگه آی پلنگه چه پيرهنت قشنگه 7

پيشی کاغذی 17

پيشی ملوس 20

تاب بازی بچه کالغ 17

تربيت جنسی کودکان 50

توله سگ 12

توی اين کتاب چه خبر است؟ 21

تقويت  سودوکو:  شگفت انگيز  جدول 
حل  مهارت  هوش،  و  تمرکز  حافظه، 

مسئله 13

جوجه پنگوئن 12

جوراب های بو گندوی الفی 18

چرا دوستم حالش خوب نيست؟ پرورش 
مهارت شناخت و بيان احساسات 49

چشماتو آروم ببند 8

و  تحرک  برای  سرگرمی  فصل  چهار 
تندرستی: مجموعه فعاليت های جسمانی 
پيش دبستانی،  و  نوپا  کودکان  برای 

سرگرمی های بهار 3

و  تحرک  برای  سرگرمی  فصل  چهار 
تندرستی: مجموعه فعاليت های جسمانی 
پيش دبستانی،  و  نوپا  کودکان  برای 

سرگرمی های پاييز 3

و  تحرک  برای  سرگرمی  فصل  چهار 
تندرستی: مجموعه فعاليت های جسمانی 
پيش دبستانی،  و  نوپا  کودکان  برای 

سرگرمی های تابستان 3

و  تحرک  برای  سرگرمی  فصل  چهار 
تندرستی: مجموعه فعاليت های جسمانی 
پيش دبستانی،  و  نوپا  کودکان  برای 

سرگرمی های زمستان 3

حاال! 51

خرسی زبل 22

درخت توت 17

دست ورزي 54

دوربين کوچولو 17

دوست 23

راهکارهای رشد اخالقی کودکان 39

برنامه ها  در  مربيان  عملی  راهنمای 
وفعاليت های کودکان 5 تا 6 سال 40

رفتم به باغ انار 9

رفتم به باغ انجير 9

رفتم به باغ انگور 9

رفتم به باغ پرتقال 9

رفتم به باغ پسته 9

رفتم به باغ زردآلو 9

رفتم به باغ شاتوت 9

رفتم به باغ گردو 9

رفتم به باغ نارگيل 9

زبان آموزی 5

زبان آموزی پيش دبستانی 6

سبزه خانم 17

سفر با اتوبوس مدرسه 24

سفر با قطار حيوانات 24

سفر با هواپيمای حيوانات 24

سنجاقک 17

سنگ قرمز کوچولو 25

شکم مموشی يخچال شده 47

شما يک دماغ زرد نديديد؟ 26

شمع و گل وپروانه بابا آمد به خانه 10
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طرح های کارمربی برای کار با کودکان 3 
تا 5 سال)جلد پنجم( 41

طرح های کارمربی برای کار با کودکان 3 
تا 5 سال)جلد4( 42

علوم انسان 14

علوم فيزيکی 14

علوم گياهان و جانوران 14

غاغالی بزغاله 17

فسقلی و کيک گنده 17

فندق 23

قاشق چايخوری 17

قصه بازی گوش 43

کتاب رياضی رده سنی 4 تا 5 سال 35

کتاب علوم رده سنی 4 تا 5 سال 36

زندگی-  مهارت های  کار  کتاب 
پيش دبستانی 37

محيط  آموزش  راهنمای  و  کار  کتاب 

زيست )ويژه مربيان پيش دبستانی( 44

کره اسب 12

گرگ ديوانه 17

گوساله 12

گوش فيلی ها 17

لبخند بزن مموشی 47

لک لک 17

ما خوب فکر می کنيم 38

مازبازی 1 4

مازبازی 2 4

ماني نا 53

مامان ديويد هميشه می گويد: نه، ديويد! 
27

مبانی آموزش محيط زيست و مشارکت 
خانواده 45

مسواک بازی  به  می ره  نازنازی،  مموشی 
47

من آماده نيستم! 28

من بامزه نيستم! 29

من خوابم نمی آيد! 30

من کتاب نمی خوانم! 31

من نمی ترسم! 32

مهارت های تفکر )راهنمای معلم( 46

موی کجکی 17

نقاشی بکش، پاک کن 52

نگرانی های قلمبه ای 33

َوگی امشب تو خونه دوست نداره بمونه 
11

َوگی تنها با خودش تو روز تولدش 11

َوگی رفته مهمونی اردوی تابستونی 11

َوگی فوتبال بلده توی بازی ُگل زده 11

هندونه قل قله زن 34

نمايه  ناشر
افق 

51 ,11

آوای نور 

2

پايش 

36 ,35

پرتقال 

32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,21

پرورش ذهن فرزام 

39

جامعة القرآن الکريم 

47

حديث راه عشق 

50

خانه ادبيات 

52

خيلی سبز 

37

دادجو 

5

دانش آفرين 

40

دانش سپند نويد آريا

54

راز بارش 

34 ,23

زعفران 

24 ,22 ,20 ,19 ,18 ,15

زينب ماني نيا 

53

سوفار 

43

شرکت انتشارات فنی ايران 

42 ,41 ,13 ,6 ,4

شهر قلم 

17

شورا 

33

قديانی 
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شر
ه نا

ماي
ن

48 ,12

لوپه تو 

9

ماهتاب غرب 

10 ,7

مهاجر 

14

مهر زهرا)س( 

8

مهرسا 

1

مهرسا/ مهر و ماه نو 

49

مؤسسه انتشارات اميرکبير 

3

مؤسسه عصر طاليي رشد کودک ايرانيان

55

مؤسسه فرهنگی فاطمی 

16

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 

45 ,44 ,26 ,25

مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و 
تربيت انگاره 

46 ,38

نمايه پديدآورنده
اريک بتو 

23

افسانه شعبان نژاد 

25 ،9

اکرم راستين 

5

الهام رحمانی 

43

امير حسين بانکی پور فرد 

50

اميلی بومون 

12

اوله کنه که 

16

آتوسا صالحی 

51

آذر ونکی 

14

آناهيتا حضرتی 

21

آنت لنگن 

19

آندرئا پترليک 

22 ،20

بتول فتح  اهلل 

14

بتول فتح اهلل 

42 ،41

پيتر ايسا کاتن 

13

ترور هانکوک 

46

تريسی کوردروی 

51

تريش کافنر 

3

ثنا حسين پور 

37

جاناتان الن 

29

جاناتان آلن 

32 ،31 ،30 ،28

جاناتان الندن 

11

حبيبه رمضانی 

43

حسين فتاحی 

48

حسين فدايی حسين 

3

خالقی آزاده 

40

خانه ادبيات 

52

ديويد شنان 

27

راضيه خويينی 

12

رقيه يزدان دوست 

42 ،41

ريچارد برن 

21

زينب طاهری 

24 ،22 ،20

ژنانه کابرال 

24

سالی هاپگود 

24

ساناز صنايع گلدوز 
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45 ،44

ساناز مهدوی تبار 

39

سحر شريعتی 

43

سرور آرمان 

50

سم زوپاردی 

33

سميه عواطف رستمي 

47

سميرا صبوری 

42

سوزان بالتراس 

2

سوسن طاقديس 

26

شايا صفاايسينی 

41

شهره يوسفی 

42

شهناز کهن 

50

شهين نعمت زاده 

6

طيبه شامانی 

8

عباس سامی 

2

عصمت ابراهيمی 

14

عطيه اخوت 

2

علی )بازنويسی( باباجانی 

47

علی رضا سبقتی 

43

علی محمد نظری 

2

غزل يزدان پناه 

4

فاطمه صادقيان 

1

فاطمه فدای حسين 

3

فاطمه قاسم زاده 

41

فران نيومن-دآميکو 

1

فرشته عبدی 

27

فريبا کيهانی 

42 ،41

فريبرز لرستانی 

10 ،7

کاساندرا اس فلورا 

49

کريستين شواب 

49

کريل هارت 

18

گروه مؤلفان کومن 

4

گيپارا پرالين 

34

گيل مانتن 

24

الله جعفری 

17

لورن چايلد 

15

ليال کاشانی وحيد 

49

ليال کلهر 

36 ،35

ليال مکتبی فرد 

18

ليال ولی زاده 

40

مايک جفريز 

46

محبوبه شريفی 

50

محبوبه نجف خانی 

15

محمد دادرس 

6

محمد نفريه 

40

محمود تلخابی 

46

مرجان حجازی فر 

34 ،23

ده
ورن
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ن
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درهمكرد نام ناشر و نام کتاب

افق 

دوست  خونه  تو  امشب  َوگی  حاال!، 
تو  خودش  با  تنها  َوگی  بمونه،  نداره 
روز تولدش، َوگی رفته مهمونی اردوی 
تابستونی، َوگی فوتبال بلده توی بازی 

ُگل زده

آوای نور 

بازی های فکری برای کودکان پيش از 
دبستان

پايش 

سال،   5 تا   4 سنی  رده  رياضی  کتاب 
کتاب علوم رده سنی 4 تا 5 سال

پرتقال 

اين کتاب چه خبر است؟، مامان  توی 
ديويد هميشه می گويد: نه، ديويد!، من 
من  نيستم!،  بامزه  من  نيستم!،  آماده 

نمی خوانم!،  کتاب  من  نمی آيد!،  خوابم 
من نمی ترسم!

پرورش ذهن فرزام 

راهکارهای رشد اخالقی کودکان

جامعه القرآن الکريم 

در  پر  مموشی،  کاله  آی  نقاشی،  اول 
آوردی؟ کوشی؟، شکم مموشی يخچال 
مموشی  مموشی،  بزن  لبخند  شده، 

نازنازی، می ره به مسواک بازی

حديث راه عشق 

تربيت جنسی کودکان

خانه ادبيات 

نقاشی بکش، پاک کن

خيلی سبز 

زندگی-  مهارت های  کار  کتاب 
پيش دبستانی

دادجو 

زبان آموزی

دانش آفرين 

برنامه ها  در  مربيان  عملی  راهنمای 
وفعاليت های کودکان 5 تا 6 سال

دانش سپند نويد آريا

دست ورزي

راز بارش 

دوست، فندق، هندونه قل قله زن

مريم رحمانی 

43

مريم رزاقی 

16

مريم شريفيان ثانی 

45 ،44

مژگان خانی ابيانه 

39

منصوره سيدشريفی 

42

منيژه نصيری 

19

مهدی دستجردی کاظمی 

6

ناتالی بيلی نو 

12

ناصر کشاورز 

11

نجم السادات موسوی 

45 ،44

نلی محجوب 

33

نيکال اسمی 

48

نيلوفر امن زاده 

32 ،31 ،30 ،29 ،28

هيات مؤلفان 

38

واحد ترجمه نردبان 

13

وحيد عالميان 

36 ،35

يلدا دلگشايی 

46

ده
ورن

يدآ
ه پد
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ن
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زعفران 

الفی دايناسور می کارد، الفی در مدرسه  
دريايی،  دزدان  و  الفی  آدم فضايی ها، 
و  الفی  باغ وحش،  سوپرمارکت  و  الفی 
شکار اژدها، آدم کوچولوی جديد، برادر 
نمی خواهم!، پيشی ملوس، جوراب های 
با  سفر  زبل،  خرسی  الفی،  بو گندوی 
اتوبوس مدرسه، سفر با قطار حيوانات، 

سفر با هواپيمای حيوانات

سوفار 

قصه بازی گوش

شرکت انتشارات فنی ايران 

تقويت  سودوکو:  شگفت انگيز  جدول 
حل  مهارت  هوش،  و  تمرکز  حافظه، 
پيش دبستانی،  زبان آموزی  مسئله، 
طرح های کارمربی برای کار با کودکان 
طرح های  پنجم(،  سال)جلد   5 تا   3
 5 تا   3 کودکان  با  کار  برای  کارمربی 

سال)جلد4(، مازبازی 1، مازبازی 2

شهر قلم 

نبود،  آب  اگر  ادب خان،  باسواد،  ابر 
ببعی،  نی نی  و  ببعی  پشمکی،  ببعی 
کاغذی،  پيشی  باد،  بوی  آخری،  بچه 
توت،  درخت  بچه کالغ،  تاب بازی 
دوربين کوچولو، سبزه خانم، سنجاقک، 
گنده،  کيک  و  فسقلی  بزغاله،  غاغالی 
ديوانه،  گرگ  چايخوری،  قاشق 

گوش فيلی ها، لک لک، موی کجکی

شورا 

نگرانی های قلمبه ای

قديانی 

برای  تو  تجربه های  اولين 
پيش دبستانی ها، بچه خرس، بچه خرس 

درختی)کوآال(، بچه خرگوش، بچه زرافه، 
بچه گربه، توله سگ، جوجه پنگوئن، کره 

اسب، گوساله

لوپه تو 

انجير،  باغ  به  رفتم  انار،  باغ  به  رفتم 
رفتم به باغ انگور، رفتم به باغ پرتقال، 
رفتم به باغ پسته، رفتم به باغ زردآلو، 
رفتم به باغ شاتوت، رفتم به باغ گردو، 

رفتم به باغ نارگيل

ماهتاب غرب 

قشنگه،  پيرهنت  چه  پلنگه  آی  پلنگه 
شمع و گل وپروانه بابا آمد به خانه

مهاجر 

علوم  فيزيکی،  علوم  انسان،  علوم 
گياهان و جانوران

مهر زهرا)س( 

چشماتو آروم ببند

مهرسا 

اگه گفتی!، ای وای! حاال می توانم چه 
مهارت های  پرورش  بکنم؟  کارهايی 
حفظ آرامش و مديريت احساسات، چرا 
پرورش  نيست؟  خوب  حالش  دوستم 

مهارت شناخت و بيان احساسات

مهر و ماه نو 

کارهايی  چه  می توانم  حاال  وای!  ای 
حفظ  مهارت های  پرورش  بکنم؟ 
چرا  احساسات،  مديريت  و  آرامش 
پرورش  نيست؟  خوب  حالش  دوستم 

مهارت شناخت و بيان احساسات

مؤسسه انتشارات اميرکبير 

تحرک  برای  سرگرمی  فصل  چهار 

فعاليت های  مجموعه  تندرستی:  و 
و  نوپا  کودکان  برای  جسمانی 
پيش دبستانی، سرگرمی های بهار، چهار 
فصل سرگرمی برای تحرک و تندرستی: 
جسمانی  فعاليت های  مجموعه 
پيش دبستانی،  و  نوپا  کودکان  برای 
فصل  چهار  پاييز،  سرگرمی های 
تندرستی:  و  تحرک  برای  سرگرمی 
جسمانی  فعاليت های  مجموعه 
پيش دبستانی،  و  نوپا  کودکان  برای 
فصل  چهار  تابستان،  سرگرمی های 
تندرستی:  و  تحرک  برای  سرگرمی 
جسمانی  فعاليت های  مجموعه 
پيش دبستانی،  و  نوپا  کودکان  برای 

سرگرمی های زمستان

کودك  رشد  طاليي  عصر  مؤسسه 
ايرانيان

پک آموزشي سطح دو

مؤسسه فرهنگی فاطمی 

آنتون شعبده بازی می کند!

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 

دماغ  يک  شما  کوچولو،  قرمز  سنگ 
راهنمای  و  کار  کتاب  نديديد؟،  زرد 
مربيان  )ويژه  زيست  محيط  آموزش 
محيط  آموزش  مبانی  پيش دبستانی(، 

زيست و مشارکت خانواده

مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و 
تربيت انگاره 

مهارت های  می کنيم،  فکر  خوب  ما 
تفکر )راهنمای معلم(
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نام و نشاني ناشران  و تولیدکنندگان

افق 

آدرس: تهران: خ. 12 فروردين، خ. شهيد 
نظری غربی، ک. جاويد 1، پ. 2، ط. سوم 

کد پستي: 1314675351 

تلفن: 02166413367

آوای نور 

خيابان  انقالب-  ميدان  تهران:  آدرس: 
غربی  نظری  شهيد  خيابان  12فروردين 

پالک99 طبقه 2 واحد4 

کد پستي: 1314675577 

تلفن: 02166967355

پايش 

ضلع   - بهارستان  ميدان  تهران:  آدرس: 
جنوبی - جنب بانک کشاورزی - پالک 43 

کد پستي: 1141834814 

تلفن: 02122875586

پرتقال 

آدرس: تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. 
روانمهر، پ. 71، واحد 4 

کد پستي: 1314784665 

تلفن: 02163564

پرورش ذهن فرزام 

آدرس: تهران: بزرگراه رسالت - بين صياد 
شيرازی و استاد حسن بنای جنوبی- پالک 

1152 - انتشارات پرورش ذهن فرزام 

کد پستي: 1631893454 

تلفن: 02122302092

جامعة القرآن الکريم 

 -  10 معلم   - معلم  خيابان  قم:  آدرس: 
کوچه شماره 6 - فرعی اول دست راست 

ـ پالک 6 

کد پستي: 3715696738 

تلفن: 02537746882

حديث راه عشق 

کوی  عبدالرزاق،  خيابان  اصفهان:  آدرس: 
حاج محمد جعفر، بن بست غدير، پالک 51 

کد پستي: 8148733443 

تلفن: 03195011051

خانه ادبيات 

 12 خيابان  انقالب،  تهران:  آدرس: 
فروردين، پالک 310، طبقه سوم 

کد پستي: 1314665173 

تلفن: 02166468092

خيلی سبز 

اسالمی- انقالب  خيابان  تهران:  آدرس: 
خيابان فخر رازی-خيابان روانمهر شرقی-

شماره 71-واحدسوم 

کد پستي: 1314784664 

تلفن: 02166486790-4

دادجو 

آدرس: تهران: ميدان انقالب، خيابان فخر 
رازی، چهار راه لبافی نژاد، پالک 135 

کد پستي: 1314834111 

تلفن: 02166101090،

دانش آفرين 

آدرس: تهران: م انقالب - ابتدای آزادی - 
ابتدای جمالزاده جنوبی - ک دانشور - پ 

2 -واحد2 

کد پستي: 1313973413 

تلفن: 02166912121

دانش سپند نويد آريا

آدرس:يزد-شهرستان يزد-بخش مرکزي-
شهر يزد-قاسم آباد -کوچه يکتا-کوچه44 

طلوع-پالک0

تلفن: 38256177 035

راز بارش 

دانشگاه  خ.  پاستور،  م.  تهران:  آدرس: 
جنگ، خ. سليمانيه، مجتمع نگين، پ. 4، 

واحد 2 

کد پستي: 1318837884 

تلفن: 02166908161

زعفران 

لواسانی،  شهيد  خيابان  تهران:  آدرس: 
پالک 215، طبقه 5، واحد 9 

کد پستي: 1936614686 

تلفن: 02122719850

سوفار 

آدرس: تهران: خ. دولت، بين خ. ديباجی 
جنوبی و اختياريه، پ. 109 

کد پستي: 1959995488 

تلفن: 02122775604

شرکت انتشارات فنی ايران 

خيابان  مطهری.  خيابان  تهران:  آدرس: 
پالک  قوامين.  بانک  روی  روبه  ميرعماد. 

24. شرکت انتشارات فنی ايران 

کد پستي: 1587736511 

تلفن: 02188505055

شهر قلم 

نرسيده  مطهري،  خيابان  تهران:  آدرس: 
مجتمع  جنب  خاطر،  سليمان  خيابان  به 
چهارم،  طبقه   ،147 پالک  ارشاد،  قضايي 

واحد 8 

کد پستي: 1576637734 
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تلفن: 02188734186

شورا 

آدرس: تهران: خ انقالب - خ 12 فروردين - 
کوچه مينا - پالک 29 

کد پستي: 1314945171 

تلفن: 02166490402

قديانی 

آدرس: تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، 
خ. شهدای ژاندارمری شرقی، پ. 90 

کد پستي: 1314733861 

تلفن: 021-6640441

لوپه تو 

آدرس: تهران: خيابان انقالب- خيابان فخر 
رازی- کوچه فاتحی داريان- پالک 3- واحد 

 3

کد پستي: 1314734314 

تلفن: 02166475867

ماهتاب غرب 

پاساژ حافظ،  اعظم،  دبير  کرمانشاه:  آدرس: 
ط. آخر، نشر ماهتاب عرب 

کد پستي: 6717969399 

تلفن: 08337228450

مهاجر 

فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران:  آدرس: 

بن بست نيک پور، پ. 5، ط. اول 

کد پستي: 1314753713 

تلفن: 02166410036

مهر زهرا)س( 

شريعتی،  دکتر  خيابان  آباد:  نجف  آدرس: 
رجايی،  تقاطع  و  سعدی  خيابان  فاصل  حد 
بن بست انديشه، انتهای بن بست، پالک 23، 
واحد  دوم،  طبقه  زهرا،  مهر  نشر  ساختمان 

نشر 

کد پستي: 8513733811 

تلفن: 03142619562

مهر و ماه نو 

آدرس: تهران: خ انقالب - خ 12 فروردين 
- بعد از چهارراه لبافي نژاد - کوچه مينا - 

پالک 37 

کد پستي: 1314945481 

تلفن: 02166968589

مهرسا 

کارگر  خ  انقالب.  ميدان  تهران:  آدرس: 
جنوبي. قبل از خ جمهوري. کوچه صابر. پ 

1. طبقه اول. انتشارات مهرسا 

کد پستي: 1314933781 

تلفن: 02166493465

مؤسسه انتشارات اميرکبير 

ميدان  جمهوری،  خيابان  تهران:  آدرس: 
ضلع  سابق(  مخبرالدوله  )چهارراه  استقالل 
اميرکبير  انتشارات  ساختمان  شرقی  جنوب 

طبقه سوم کتاب های شکوفه 

کد پستي: 1143817818 

تلفن: 02133926622

کودك  رشد  طاليي  عصر  مؤسسه 
ايرانيان

آدرس: تهران ميدان گلها خ مرداد - فرعي 
دوم شرقي کوچه ارشد پالک 5 طبقه 3

تلفن: 88008535

مؤسسه فرهنگی فاطمی 

خيابان   - فاطمی  ميدان  تهران:  آدرس: 
جويبار - خيابان ميرهادی شرقی-پالک 14 

واحد2 

کد پستي: 1415884741 

تلفن: 02188945545

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 

به  تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسيده  آدرس: 
حقيقت طلب،  شهيد  زند، ک.  کريمخان  پل 

پ. 8 

کد پستي: 1598857911 

تلفن: 02188800324

و  شناخت  هنری  فرهنگی  مؤسسه 
تربيت انگاره 

پل  از  بعد  رسالت،  بزرگراه  تهران:  آدرس: 
به صياد شيرازی، پ.  نرسيده  سيد خندان، 

1228، واحد 14 
کد پستي: 1631696536 

تلفن: 02188461206
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