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 مقدمه
گذرانند نسبت به كودكانی كه اين  دبستانی را می های پیش های انجام شدة دنیا حاكی از آن است، كودكانی كه آموزش پژوهش

های  هستند و از ثبات عاطفی بیشتر و اضطراب كمتری برخوردارند. روحیة مشاركت و فعالیتتر  تر و منظم اند مستقل ها را نديده آموزش

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

گی و اشتیاق تنها باعث افزايش آماد دبستانی و انتخاب برنامة آموزشی با كیفیت باال نه گذاری صحیح در آموزش پاية پیش لذا سرمايه

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

 ها تحصیالت مناسب و بااليی ندارند، خواهد داشت. درآمد و يا كودكانی كه والدين آن كم

 

 منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟ 

شوند كتاب  هايی كه هر سال چاپ و منتشر می توان مجموعه كتاب از يك ديدگاه می

های  طور خاص كتاب آموزشی نامید؛ زيرا هر كتابی پیامی برای آموزش دارد؛ اما به

 آيند. های رسمی و غیر رسمی به رشتة تحرير درمی آموزشی با هدف استفاده در آموزش

آموزشی، ج(  های كمك ب( كتاب های درسی، اند: الف( كتاب های آموزشی سه دسته كتاب

 درسی. های كمك كتاب

درسی خاص و با هدف معینی از   هايی هستند كه براساس برنامة های درسی كتاب كتاب

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

 شوند. س میزمانی معین آموزش و متناسب با پايه، رشته، شرايط ذهنی و سنی تدري

دبستانی بیش از  سازان فردای كشور هستند. كودكان دورة پیش كودكان امروز ما، آينده

گیرد تا  هر زمان ديگر، آمادة پذيرش آداب و رفتارهای مطلوب هستند. فطرت توحیدی در اين مقطع سنی در آستانة شكوفايی قرار می

كند رابطة كودك  ها و محتوای دورة پیش از دبستان با رويكرد الهی سعی می تها و فعالی ها شكل بگیرد. برای همین برنامه شخصیت آن

 اين سنین در چهار حوزة )ارتباط با خود، خدا، جامعه و نظام آفرينش( تعريف كند.  را متناسب با درك و ظرفیت

دوران سیادت مبتنی بر فطرت الهی های اولیه زندگی كودك زيربنای تكوين شخصیت است. اگر تعلیم و تربیت كودك در  بنابراين سال

 كند. خواهی، عبوديت و... در كودك بروز می جويی، فضیلت به خوبی انجام گیرد، در آينده سرشت حقیقت

 گردد. دبستان با رويكرد )شكوفايی فطرت الهی( طراحی و تدوين می های دورة پیش و فعالیت  رو برنامه از اين

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

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

 زيست و آشتی با طبیعت است. محیطهای زبان فارسی، ارتقای سطح بهداشت و ايمنی و آشنايی با  مهارت
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دبستانی با موضوعاتی مثل قصه، شعر و سرود، بازی، نقاشی، كاردستی، نمايش  وپرورش دورة پیش بر همین اساس محتوای آموزش

لم و افزايی مربیان و تماشای فی آموزی و دوزبانگی، مرجع نظری و دانش های علمی، بستة آموزشی، زبان خالق، انس با قرآن، فعالیت

  آيد. های جديد به اجرا درمی آوری آشنايی با نحوة استفاده از فن

 

 چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟ 

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

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

های تشويقی و های مناسب، خصوصاً سیاستذ سیاستهای غیردرسی و اتخاكتاب

 ايفا كند.های آموزشی  حمايتی، نقش مؤثرتری در هدايت پديدآورندگان كتاب

های مؤثر در  های علمی و آموزشی، از گامبندی كتابشك شناسايی و طبقه بی

شود و ابزاری  ـ يادگیری محسوب می محیط آموزشی و تقويت فرايند ياددهی توسعة

 رود. كارآمد در تقويت نظام آموزشی كشور به شمار می

 

 دهی منابع آموزشی و تربیتی سامان تشکیل دبیرخانه 

با اين هدف آغاز  1378در سال « های آموزشیبخشی كتابطرح سامان»اجرای  

آموزان های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش شد كه توان تولیدكنندگان كتاب

 ای را كه در عرصةپركردن خألهای موجود هدايت شود و بازار آشفتهو معلمان و 

بختانه دامنة اين  های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش تولید كتاب

« ها دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه سامان» نامه طرح با تصويب آيین

كتاب  از حوزة 1389توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهريور سال 

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

ريزی آموزشی موظف شده است  نامه، سازمان پژوهش و برنامه اين آيین 5 در ماده   

های گوناگون از جمله اعطای نشان  هبه شیو 828برای تحقق اهداف مصوبة 

فهرستگان توصیفی مواد و  نمايشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذيربط و تهیة استاندارد، برگزاری جشنواره و

 مواد و منابع استاندارد حمايت و پشتیبانی كند. های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة رسانه

آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، صرفاً از  نیز به صراحت تأكید كرده است كه خريد، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع 6 در مادة   

 منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 

 

 آشناييبامنابعبيشتر
 نامة منابع آموزشی و تربیتی رشد كتاب

شود؛ اما منابع آموزشی و سالیانه منتشر می

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته مورد 

 شود.گیرد و معرفی می ارزيابی قرار می

روز به اين منابع بیشتر و بهبرای ديدن 

 ها مراجعه فرمايید: نشانی

 کتاب:وبگاهسامان

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 سامانةکنترلکيفيتمنابعمكتوب:
http//:samanketab.roshd.ir 

 

 :سامانةکنترلکيفيتمنابعغيرمكتوب

http//:standard.roshd.ir 
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 های آموزشىفهرستگان توصیفى کتاب تهیه 

علمی و  های بندی كتاب دهی منابع آموزشی و تربیتی و با توجه به اهمیت شناسايی و طبقهسامان نامةآيین 6و  5 با عنايت به مادة  

ـ يادگیری و نظام آموزشی است، معرفی منابع آموزشی و تربیتی مناسب و استاندارد،  آموزشی كه گامی مهم در تقويت فرايند ياددهی

های رشد، كه فهرست  نامه شود. تولید كتاب گیری میهای آموزشی و تربیتی به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايی پی خصوصاً كتاب

عنوان انتشار  90در  1397گیرد و تا سال مناسب پنج دورة تحصیلی و آموزش وپرورش كودكان استثنايی را در برمیهای كامل كتاب

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

 قابل دريافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.irكتاب به نشانی  گاه سامان آن در وب

اين افزون بر تدوين و انتشار فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی است كه شامل منابع آموزشی و تربیتی منتخب سال است و از سال 

 شود.های كشور فرستاده میشگاهتولید و به تمام آموز 1395

 نامه جدول فراوانی موضوعات در کتاب

 فراوانی موضوع رديف فراوانی موضوع رديف

 12 قصه 7 18 بازی 1

 4 مربی -كتاب كار كودك 8 5 آموزیزبان 2

 12 افزايی مربیان مرجع نظری و دانش 9 43 شعر 3

 33 های زندگی مهارت 10 8 علوم تربیتی 4

 1 نقاشی 11 9 های علمیفعالیت 5

6 
 

 146 مجموع  1 كاردستی

 

های آموزشی و تربیتی رشد كه معموالً در نیمة دوم سال برگزار ها، در جشنوارة كتابنامههای معرفی شده در كتابگفتنی است كتاب

  خیزند. شود، بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزيده و تقديری آموزشی و تربیتی به رقابت باهم برمی می

 

 رشد ةنامفرایند تولید کتاب 

های آموزشی آماده و منتشر  درسی دوره های مناسب و مرتبط با برنامة ب فهرست توصیفی كتا با هدف ارائه« رشد نامةكتاب»   

ها، در اختیار كارشناسان  شود. كتاب گانة تحصیلی آغاز میهای پنجهای رسیده به دبیرخانه در دوره شود. اين فرايند با تفكیك كتاب می

دهد. هر  های تعیین شده، امتیازی به آن میمعیارگیرد و هر كارشناس بر اساس  ورزيده و مجرب قرار می آشنا با برنامة درسی و معلمان
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كه امتیاز بخش درصد از كل امتیاز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اين 60كتاب برای گرفتن نمرة قبولی، بايد حداقل 

 تر نباشد. درصد پايین 60اختصاصی كتاب نیز از 

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

طور كلی هر كارشناس بايد به سه پرسش پاسخ دهد: آيا در تدوين كتاب مورد بررسی،  اختصاصی كتاب طرح شده است؛ اما به

ك كتاب آموزشی رعايت شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا جمع محتوای اين كتاب با های الزم ي استانداردها و چهارچوب

تواند به عنوان يك مادة آموزشی مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ اين پرسش نیز  برنامة درسی ما همسويی و هماهنگی دارد و می

آموزان، هنرجويان، معلمان،  دبستان، دانش ت؛ برای كودكان پیشمثبت است اين كتاب برای كدام مخاطب يا گروه مخاطب مناسب اس

 مربیان، هنرآموزان، كارشناسان آموزش و پرورش، مديران يا دانشجومعلمان؟

 

 ای که پیش رو دارید نامه کتاب 

گیرد. در  را در برمیو يك سال قبل از آن  1397های آموزشی مناسب چاپِ اول سال نامه، فهرست توصیفی كتاباين شماره از كتاب   

ها عنوان كتاب رسیده انتخاب شده است. بقیة كتاب 465 مجموعكه از  شويد عنوان كتاب مناسب آشنا می 146نامه با  اين كتاب

 اند. عنوان( تشخیص داده شده 313عنوان( يا  نامناسب ) 6غیرمرتبط )

عنوان،  12تو با  عنوان، لوپه 19نامه به ترتیب به قديانی با  كتاب های مناسب معرفی شده در اين ترين كتاب ناشر، بیش 36از میان    

 18عنوان و بازی و سرگرمی با  33و  43های زندگی به ترتیب با عنوان تعلق دارد. در بین موضوعات نیز شعر و مهارت 11با  پرتقال

 ترين فراوانی برخوردارند. از بیش عنوان كتاب مناسب 12افزايی مربیان هر دو با  عنوان و قصه و مرجع نظری و دانش

 ترين بیش عنوان 19 عنوان و شركت انتشارات فنی ايران با 22ذكر با  وعنوان  35با  قديانی ،عنوان 126میچكا با  محترم ناشران بین از

 .متشكريم ها آن همراهی از كه داشتند كتاب ارسال در را مشاركت

 

 تنظیم اطالعات شیوة 

و در هر موضوع به تفكیك حروف « موضوع»ها بر اساسنامه، تنظیم عناوين كتاب  وجوی كتاب مناسب در كتاببه منظور سهولت جست

 الفبا صورت گرفته است.

شناختی آن آورده شده است كه يافتن كتاب مناسب را برای خواننده ای از محتوا و اطالعات اولیه كتاب در معرفی هر كتاب، چكیده

خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و  ات شامل موارد زير است: شمارة كتاب؛ نامكند. اين اطالع آسان می

خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ تصويرگر؛ گروه مخاطب كتاب؛ كلمات كلیدی و  نام

 كتاب. چكیدة

 های کتاب نمایه 

و نام و نشانی ناشر نیز تنظیم شده است تا مربیان، هايی بر اساس عنوان كتاب، نام پديدآورندگان نامه، نمايه در پايان هر كتاب   

رديف  دست يابند. در متن، به هر كتاب يك شماره  كارشناسان، والدين و ساير مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب
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كه دهند؛ ضمن اين ها ارجاع می اند و ما را به اين شماره ها مرتب شده های كتاب بر اساس اين شماره ه شده است. نمايهاختصاص داد

 وجوست. نامه نیز قابل جستهای الكترونیكی كتابفايل
  

 

 نامههمکاران ما در این کتاب 

ها حوصله و دقت زيادی به  اند و خصوصاً در بررسی كتاب رساندهنامه همكاران متعددی به ما ياری  سازی اين كتاب در تولید و آماده   

مریم  هايشان بهره برديم، به ترتیب عبارتند از:سازی اين مجموعه از نظرات و همكاری اند. اسامی كارشناسان كه در آماده كار بسته

فر، حمیدرضا  ناصریفرجاد، محمدحسن حسینی، اعظم فتحی، عصمت  اسفندیاری، کبری بابایی، مسعود تهرانی

 محمدبیگی

 

 

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

 گويد كه كتاب چه محتوايی دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است. می

خانوادگی و نام مؤلف )يا مؤلفان(، عنوان  نامه(، نام اطالعات به ترتیب شامل موارد زير است: شمارة مدخل كتاب )در اين كتاباين 

مخاطب كتاب،   مجموعه و عنوان كتاب، عنوان مترجم يا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب، تصويرگر،

 دة كتاب. كلمات كلیدی و باالخره چكی
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 نامه يا فرستادن كتاب، اين كتاب هاي خود دربارة براي بيان ديدگاه
دهي منابع آموزشي و  سامان آوري آموزشي، دبيرخانة وپرورش، دفتر انتشارات و فن آموزش 4زند، خيابان ايرانشهر شمالي، ساختمان شماره  خان به نشاني: تهران، خيابان كريم

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

http://samanketab.roshdmag.ir 
 هاي شماست. آمادة دريافت ديدگاه
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 بازی و سرگرمی

 

. وزيری. ص560. 1397. ندای سینا: تهران. نویسی های دیکته المعارف بازی دایره بازی، زندگی:آموزش، . جمالی، اسماعیل. 1

  9786008384052 شابك:

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی های آموزشی، آموزش پیش بازیکلمات کلیدی: 

اين منظور، كتاب نزديك به هزار  به. كتاب با هدف آسان نمودن نوشتن و خواندن از طريق بازی و سرگرمی است :معرفی کتاب

ها، شعرها و اسم و فامیل از  های كالمی، بازی با حروف، بازی با كلمات، جدول سرگرمی. بازی را در سیزده فصل گرد آورده است

 های اين كتاب هستند. جمله بخش

 

 شابك:. خشتی. ص44. 1398. نوجوانانكانون پرورش فكری كودكان و : تهران. ها بازی با انگشت. رحماندوست، مصطفی. 2

9789644324918  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  گويی های كودكانه، قصه بازی و سرگرمی كودكان، ترانهکلمات کلیدی: 

های كوتاهی دارد كه برای بازی با انگشتان دست طراحی شده  كتاب بازی با انگشتان، در قالب شعر و ترانه قصه :معرفی کتاب

ها، راه خوبی برای ايجاد ارتباط عاطفی و  بازی با انگشت آوری كه در مكان و موقعیتی قابل اجراست. های شاد و نشاط بازی. است

در كنار هر شعر راهنمای بزگساالن . دبستانی دارد شعر برای كودكان پیش 16اين كتاب دارای . ترهاست ها و بزرگ شاد میان بچه

 هم آمده است.

 

. 1398. يار مانا: اصفهان. سال 6تا  4های آموزشی برای پرورش خالقیت  بازی های آموزشی: بازی. درچه، منیرهعابدی . 3

  9786229941164 شابك:. وزيری. ص120

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی ، خالقیت، آموزش پیش بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

ترين  توانند كاربردی دهد و كودكان می بخش و عمیق رخ می غیرمستقیم، لذتدر جريان بازی، يادگیری به طور  :معرفی کتاب

كتاب با هدف پرورش انواع خالقیت، مانند خالقیتِ تجسمی، . ها و نگرش را در طول بازی به دست آورند مهارت، اطالعات، ويژگی

ها گرچه  بازی. پانزده بازی آموزشی استكالمی، حركتی، مكانیكی و ذهنی در كودكان پیش از دبستان تألیف شده است و شامل 

توان   سال طراحی شده است، اما با مراجعه به بخش تغییرات كه پس از توضیح هر بازی آورده شده است، می 6تا  4برای گروه سنی

 های باالتر هم قابل اجرا باشد. آموزان سال تغییراتی در بازی اعمال كرد تا برای دانش

 

يار : اصفهان. سال 6تا  4بدنی  -های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی  بازی های آموزشی: بازی. عابدی درچه، منیره. 4

  9786229941171 شابك:. وزيری. ص120. 1398. مانا

  مربی/ والدينمخاطب: 

  ، هوش راهنمای آموزشی، بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

های  ها و توانمندی در كنار آن و شايد بیشتر از آن، بايد به ويژگینیاز كودكان فقط بیشتر دانستن نیست، بلكه  :معرفی کتاب

اين كتاب شامل بیست بازی . اند ها بدان محتاج مره و برای دستیابی به موفقیت در همه عرصه اساسی مجهز شوند كه در زندگی روز

های حركتی ظريف  گی حركتی، مهارتاند از: هماهن های اين هوش عبارت مولفه. بدنی است - آموزشی برای پرورش هوش جنبشی

در ابتدای هر بازی، توضیحی . پذيری جسمی، استقامت و قدرت بدنی، سرعت، تعادل، حركت و جنب و جوش و درشت، انعطاف

 پس از آن، هدف از بازی بیان شده است.. ای برای شناخت كلیت بازی است واقع مقدمه آن بازی داده شده كه در ةكلی دربار
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 شابك:. رحلی. ص48. 1397. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان: تهران. لکی یا دارکوب؟ تو لک. خدايی، علی. 5

9789643916930  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  حیوانات، بازی و سرگرمی كودكان، نقاشیکلمات کلیدی: 

. هاست اين كتاب، بازی نقاشی. كتابی با تصاوير بسیار زيبا. های بدون متن است لكی يا داركوب از كتاب كتاب تو لك :معرفی کتاب

 جالب و نقاشی، نوعی بازی با ورق زدن كتاب به وجود آورده است. ةتصويرگر كتاب با ايد

 

  9786000806392 شابك:. بیاضی. ص48. 1398. قديانی: تهران. فرزانه كريمی. 1خالقیت، فعالیت، سرگرمی . زورنسن، هانا. 6

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، تقويت توجه سرگرمیکلمات کلیدی: 

ای  كتاب حاضر جلد اول از مجموعه. كنند ها را تقويت می ها را سرگرم و دقت و توجه آن های آموزشی بچه سرگرمی :معرفی کتاب

. های اول و دوم دبستان است هدبستانی و پاي های متنوع مناسب كودكان پیش ها و سرگرمی چند جلدی است كه شامل فعالیت

 ها هستند. ها از جملة آن ها و پیداكردن اختالف ها، پیداكردن راه، مقايسة تصوير كردن تصويرها، پیداكردن شباهت رنگ

 

  9786000806408 شابك:. بیاضی. ص48. 1398. قديانی: تهران. فرزانه كريمی. 2خالقیت، فعالیت، سرگرمی. زورنسن، هانا. 7

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی تقويت توجه، سرگرمیکلمات کلیدی: 

ای  كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه. كنند ها را تقويت می ها را سرگرم و دقت و توجه آن های آموزشی بچه سرگرمی :معرفی کتاب

. های اول و دوم دبستان است دبستانی و پايه پیشهای متنوع مناسب كودكان  ها و سرگرمی چند جلدی است كه شامل فعالیت

در انتهای . ها هستند ها از جملة آن ها، پیداكردن راه، مقايسة تصوير ها و پیداكردن اختالف كردن تصويرها، پیداكردن شباهت رنگ

 اند. ها آمده كتاب نیز پاسخ

 

  9786000806415 شابك:. بیاضی. ص48. 1398. قديانی: تهران. فرزانه كريمی. 3خالقیت، فعالیت، سرگرمی. زورنسن، هانا. 8

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های كودكان، تقويت توجه ها و سرگرمی خالقیت، بازیکلمات کلیدی: 

كتاب حاضر جلد . های آموزشی بهره برد های خالق و بازی توان از سرگرمی برای تقويت دقت و توجه كودكان می :معرفی کتاب

های اول و دوم  دبستانی و پايه های متنوع مناسب كودكان پیش ها و سرگرمی ای چند جلدی است كه شامل فعالیت مجموعهسوم از 

ها  ها از جملة آن ها و پیداكردن اختالف ها، پیداكردن راه، مقايسة تصوير كردن تصويرها، پیداكردن شباهت رنگ. دبستان است

 اند. دهها آم در انتهای كتاب نیز پاسخ. هستند

 

  9786000806422 شابك:. بیاضی. ص40. 1398. قديانی: تهران. فرزانه كريمی. 4خالقیت، فعالیت، سرگرمی. زورنسن، هانا. 9

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی ها، سرگرمی جدولکلمات کلیدی: 

كتاب حاضر جلد . های آموزشی بهره برد بازی های خالق و توان از سرگرمی برای تقويت دقت و توجه كودكان می :معرفی کتاب

های اول و  دبستانی و پايه های متنوع مناسب كودكان پیش ها و سرگرمی ای چند جلدی است كه شامل فعالیت چهارم از مجموعه

در . اند دهش ها تنظیم ها، حروف الفبا، اعداد و رنگ های سودوكوی شكل ها در قالب جدول دوم دبستان است.در اين جلد، سرگرمی

 اند. ها آمده انتهای كتاب نیز پاسخ
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 شابك:. رحلی. ص10. 1398. قديانی: تهران. راضیه خوئینی. رانم کامیون می بازی: پازل، ماشین كتاب+. بومون، امیلی. 10

9786000805524  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های فكری، مشاغل ، بازی بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

از . پازل دارد 4صفحه است و  8است.اين كتاب دارای « كتاب+ پازل»های  رانم از مجموعه كتاب كتاب كامیون می :کتابمعرفی 

در كنار بازی، كتاب به معرفی مشاغلی كه با . شود ها در هر صفحه بیشتر می شود و به تدريج تعداد تكه تكه شروع می 6پازل 

 كنند پرداخته است. ماشین كار می

 

 شابك:. رحلی. ص10. 1398. قديانی: تهران. راضیه خوئینی. رانم موتور می بازی: كتاب+ پازل، ماشین. بومون، امیلی. 11

9786000805517  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های فكری های آموزشی، بازی بازیکلمات کلیدی: 

. پازل دارد 4صفحه است و  8است.اين كتاب دارای « پازلكتاب+ »های  رانم از مجموعه كتاب كتاب+پازل موتور می :معرفی کتاب

در كنار بازی، كتاب به معرفی انواع موتورسیكلت . شود ها در هر صفحه بیشتر می شود و به تدريج تعداد تكه تكه شروع می 6از پازل 

 پرداخته است.

 

 شابك:. وزيری. ص16. 1397. راز بارش: تهران. 2های جورواجور بسازیم  آدمک های برشی: كتاب. بیات، آزاده. 12

9786006972459  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  آمیزی، كاردستی مشاغل، رنگکلمات کلیدی: 

در اين كتاب، تصاويری از صاحبان مشاغل گوناگون قرار داده شده است كه هر تصوير چند برش دارد و كودكان با  :معرفی کتاب

قرار داده شده است كه . .. ، پارچه، برچسب و ای از بافت همراه با كتاب بسته. كنند را كامل می ها تصاوير كنار هم قرار دادن آن

 ها مبادرت كنند. آمیزی آن خود، به رنگ ةها بپوشانند يا بر حسب سلیق توانند لباس افراد را با آن كودكان می

 

 شابك:. وزيری. ص120. 1398. ندای سینا: تهران. های تکلم و گفتار بازی كودك، بازی، زندگی:. جمالی، اسماعیل. 13

9786009538973  

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی بازی و سرگرمی كودكان، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

در اين كتاب . است« كودك، بازی، زندگی«  چهارمین كتاب از مجموعه از كتاب مجموعه« های تكلم و گفتار بازی» :معرفی کتاب

ها قدرت كالمی خود را تقويت كند و  تواند به كمك آن كالمی پرداخته شده است كه كودك می  بازی 100بیش از به معرفی 

 تر سخن بگويد. تر و مسلط روان

 

 شابك:. وزيری. ص120. 1398. ندای سینا: تهران. نفره و دونفره های تک بازی كودك، بازی، زندگی:. جمالی، اسماعیل. 14

9786009538959  

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی های آموزشی، آموزش پیش بازیکلمات کلیدی: 

در اين كتاب به . است« كودك، بازی، زندگی»دومین كتاب از مجموعه چهار جلدی « نفره و دو نفره های تك بازی» :معرفی کتاب

يا به اتفاق يك نفر ديگر در فضاهايی مانند  ها را به تنهايی تواند آن پرداخته شده است كه كودك می  بازی 100معرفی بیش از 

 خانه انجام دهد.
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 شابك:. وزيری. ص120. 1398. ندای سینا: تهران. جمعی و گروهی های دسته بازی كودك، بازی، زندگی:. جمالی، اسماعیل. 15

9786009538966  

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی پیشبازی و سرگرمی كودكان، آموزش کلمات کلیدی: 

در اين . است« كودك، بازی، زندگی«  سومین كتاب از مجموعه از كتاب مجموعه« جمعی و گروهی های دسته بازی» :معرفی کتاب

ها و  دبستانی، میهمانی گروهی پرداخته شده است كه از قابلیت اجرا در مهدها و مراكز پیش  بازی 100كتاب به معرفی بیش از 

 برخوردارند.محافل خانوادگی 

 

 شابك:. وزيری. ص456. 1397. ندای سینا: تهران. های کودکان دایرةالمعارف بازی كودك، بازی، زندگی:. جمالی، اسماعیل. 16

9786009538935  

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی های آموزشی، آموزش پیش بازیکلمات کلیدی: 

است كه برای كودكان است گردآورده   ای از صدها بازی شامل مجموعه« كودكانهای  دايرةالمعارف بازی»مجموعه  :معرفی کتاب

هايی را به والدين پیشنهاد دهد كه به كمك  در بخش نخست مؤلف كوشیده است فعالیت. اين كتاب چهار بخش دارد. شده است

دو نفری و گروهی معرفی شده است كه  های فردی، در بخش دوم و سوم بازی. آن بتوانند فضای شادتری را در منزل فراهم آوردند

هايی اختصاص دارد كه در صدد رشد و تقويت تكلم  آخرين بخش نیز به معرفی بازی. بهره گرفت ها توان بسته به موقعیت از آن می

 و گفتار كودكان است.

 

. ص120. 1398. ندای سینا: تهران. خواهیم فضای منزل را صمیمی و شاد می كودك، بازی، زندگی:. جمالی، اسماعیل. 17

  9786009538942 شابك:. وزيری

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی بازی و سرگرمی كودكان، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

. است« كودك، بازی، زندگی»نخستین كتاب از مجموعه چهار جلدی « خواهیم فضای منزل را صمیمی و شاد می» :معرفی کتاب

تری را  ها فضاهای شادتر و مطلوب توان با اجرای آن فعالیت به والدين معرفی است كه به زعم مؤلف، می 100در اين كتاب بیش از 

ها را به  توان آن هايی برای كودكان معرفی شده است كه می در سه دفتر ديگر اين مجموعه بازی. در خانه برای كودكان فراهم آورد

هايی اختصاص دارد كه با هدف رشد و تقويت توانايی تكلم و گفتار كودك  به بازی يك دفتر نیز صورت انفرادی يا گروهی انجام داد.

 گرد آورده شده است.

 

. قديانی: تهران. فرد مرضیه نوبختی، بهشاد حسینی. ها برای سرگرمی و رشد کودک بازی عملی با بچه 90. تاير، آنجال. 18

  9786000805845 شابك:. وزيری. ص120. 1398

  مربی/ والدينمخاطب: 

  دبستانی های فوق برنامه، آموزش پیش های آموزشی، فعالیت بازیکلمات کلیدی: 

اين كتاب به . ای مهم برای كودك است های نوپايی دوره سالگی، سال به دلیل رشد بسیار سريع مغز از تولد تا پنج :معرفی کتاب

از فرايند رشد كودك نوپای خود داشته باشند و همچنین كند تا درك بهتری  والدين، مربیان و پرستاران كودك كمك می

های  بازی». كند ريزی روزانه برای رشد كودك در اين دوره كمك می كتاب حاضر به برنامه. ها دارد پیشنهادهايی برای سرگرمی آن

های اين كتاب  ، ازجمله بخش«های بدون ريخت و پاش فعالیت»و « های هنری فعالیت»، «های حركتی درشت مهارت»، «حسی

 هستند.
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 زبان آموزی

 

. 1396. محمدصادق ابراهیمی چابكی: . (: آگاهی هجایی1های آوایی ) بازی های آوايی: بازی. صادق ابراهیمی چابكی، محمد. 19

  9786000491444 شابك:. رقعی. ص216

  مربی/ معلممخاطب: 

  آموزشیهای  راهنمای آموزشی، بازیکلمات کلیدی: 

های آموزشی متنوع، مبتنی بر آگاهی  هايی است كه سعی دارد با فعالیت اين كتاب اولین جلد از مجموعه كتاب :معرفی کتاب

آموزان با  دبستانی، دبستانی و دانش های خوانداری و نوشتاری كودكان مهد، پیش شناختی، زمینه را برای رشد و پیشرفت مهارت واج

شناختی به عنوان عامل مؤثر در يادگیری خواندن و نوشتن به  آگاهی واج. ا اختالل ارتباطی تسهیل كنداختالل يادگیری خاص ي

كاری اجزای كلمات )شفاهی(  معنای آگاهی از ساختمان آوايی كلمات است، مهارتی كه كودكان را قادر به شناسايی، تمیز و دست

 هجايی و واجی. هجايی، دروناين مهارت سطوح مختلفی دارد، ازجمله آگاهی . سازد می

 

: (: آگاهی درون هجایی.2های آوایی ) بازی های آوايی: بازی. سعید زاهد، حورا صادق/ پور ابراهیمی چابكی، محمد. 20

  9786000449445 شابك:. رقعی. ص108. 1398. محمدصادق ابراهیمی چابكی

  مربی/ معلممخاطب: 

  های آموزشی های آموزشی، زبان آموزی، بازی مهارتهای توجهی،  اختاللکلمات کلیدی: 

هايی است كه سعی دارد با  های آوايی دومین جلد از مجموعه كتاب تحت عنوان بازی« آگاهی درون هجايی»كتاب  :معرفی کتاب

برای پیشرفت  عنوان عامل مؤثر در يادگیری خواندن و نوشتن، زمینه را شناختی، به های آموزشی مبتنی بر آگاهی واج فعالیت

دبستانی،  گیری كودكان مهد، پیش ای طراحی شده است تا امكان بهره اين كتاب به گونه. خوانداری و نوشتاری كودكان آسان كند

 آموزان با نیازهای ويژه، اختالل يادگیری خاص يا اختالل ارتباطی را برای كسب مهارت درون هجايی فراهم آورد. دبستانی و دانش

 

: . الف -(: آگاهی واجی 3های آوایی ) بازی های آوايی: بازی. سعید زاهد، حورا صادق/ پور ابراهیمی چابكی، محمد. 21

  9786000494452 شابك:. رقعی. ص182. 1398. محمدصادق ابراهیمی چابكی

  مربی/ معلممخاطب: 

  های آموزشی زبان آموزی، زبان شناسی، بازیکلمات کلیدی: 

هايی است كه سعی دارد با  تحت عنوان آگاهی واجی سومین جلد از مجموعه كتاب« 3های آوايی بازی»كتاب  :معرفی کتاب

عنوان عامل مؤثر در يادگیری خواندن و نوشتن، زمینه را برای پیشرفت  شناختی، به های آموزشی مبتنی بر آگاهی واج فعالیت

به معنای آگاهی از ساختمان آوايی كلمات؛ مهارتی است كه كودكان  شناختی خوانداری و نوشتاری كودكان آسان كند.آگاهی واج

گیری كودكان  ای طراحی شده است تا امكان بهره اين كتاب به گونه. سازد را قادر به شناسايی و تمیز اجزای كلمات)شفاهی( می

تالل ارتباطی را برای كسب مهارت درون آموزان با نیازهای ويژه، اختالل يادگیری خاص يا اخ دبستانی، دبستانی و دانش مهد، پیش

 هجايی فراهم آورد.
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محمدصادق : . ب( (: آگاهی واجی )4های آوایی ) بازی های آوايی: بازی. سعید زاهد، حورا صادق/ پور ابراهیمی چابكی، محمد. 22

  9786000494759 شابك:. رقعی. ص204. 1398. ابراهیمی چابكی

  مربی/ معلممخاطب: 

  های آموزشی زبان آموزی، آموزش و يادگیری، بازیکلمات کلیدی: 

هايی است كه سعی دارد با  های آوايی چهارمین جلد از مجموعه كتاب تحت عنوان بازی« 4های آوايی  بازی»كتاب  :معرفی کتاب

وشتن، زمینه را برای پیشرفت عنوان عامل مؤثر در يادگیری خواندن و ن شناختی، به های آموزشی مبتنی بر آگاهی واج فعالیت

دبستانی،  گیری كودكان مهد، پیش ای طراحی شده است تا امكان بهره اين كتاب به گونه. خوانداری و نوشتاری كودكان آسان كند

 .آموزان با نیازهای ويژه، اختالل يادگیری خاص يا اختالل ارتباطی را برای كسب مهارت درون هجايی فراهم آورد دبستانی و دانش

 

. ص48. 1398. پايش: تهران. سال 5تا  4آموزی  کتاب زبان سال: 5تا  4های  مجموعه كتاب. عالمیان، وحید/ كلهر، لیال. 23

  9786008892717 شابك:. رحلی

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  دبستانی، الفبا، آمادگی برای خواندن زبان آموزی، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

هايی ساده، كوتاه و به هم پیوسته كودك در مسیر آموزش تلفظ صحیح، توجه به  اين كتاب با بیان داستاندر  :معرفی کتاب

اين كتاب با هدف آموزش غیرمستقیم . گیرد قرار می. های گفتاری و.. ی لغات، تقويت مهارت آواهای شنیداری، افزايش خزانه

 تألیف شده است. گويی، بازی و... ار كردن، قصهنیازهای خواندن و نوشتن از طريق ديدن، شنیدن، تكر پیش

 شعر

 

لیال نادری  تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. اتل متل کبوتری اتل متل:. رحماندوست، مصطفی. 24

  9786008761617 شابك: دلپاك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

ها  ها با پرنده داند كه پنجره  كبوتر می. او گرسنه است و بايد به دنبال دانه برود. كبوتر پَرپَری است ةاين شعر دربار :کتابمعرفی 

گويد  خواهد؛ اما پنجره می كند و دانه می نشیند، سالم می برای همین پشت پنجره می. دهند ها دانه می دوست هستند و به آن

داند كه   كبوتر می. رود، جايی كه مترسكِ خسته نشسته است كبوتر به طرف مزرعه می. برايش دانه بريزدكسی در خانه نیست تا 

خواهد باز هم   دهد تا خود را سیر كند و از كبوتر می مترسك به او اجازه می. كند مترسك مهربان است و چند دانه را از او دريغ نمی

 به او سربزند؛ چون مترسك همیشه تنهاست.

 

نرگس  تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. اتل متل یه بچه مار اتل متل:. رحماندوست، مصطفی. 25

  9786008761631 شابك: هاشمی منش

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

كه با هم بازی كنند! اما قطار خیلی كار دارد؛ او بايد مسافرها را  خواهد رسد و از او می مار كوچولو به قطار می بچه :معرفی کتاب

خواهد كه با هم بازی كنند؛ اما شیلنگ هم خیلی كار دارد؛ او بايد باغچه  رسد و از او می ماركوچولو به شیلنگ آب می. جا كند جابه

ترسد و فرار  خواهد كه با او بازی كنند؛ اما ماركوچولو می شنود و از مار می پشته، صدای مار كوچولو را می الكی الك». را آب بدهد

 كند.  گردد و با خواهر و برادرهايش بازی می اش برمی مار كوچولو به النه. كند  می
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 آناهیتا لیموئی تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. اتل متل یه بزغاله اتل متل:. رحماندوست، مصطفی. 26

  9786008761600 شابك:

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

. خاله برود؛ اما دوست دارد همسفری داشته باشد ةخواهد به خان كند كه می  ای را روايت می اين شعر، داستان بزغاله :معرفی کتاب

بزغاله از خروس زری . اش كند؛ ولی گربه بايد به دنبال غذا برود همراهیخواهد كه   رود و از او می  او اول از همه سراغ گربه می

پذيرد؛ چون  سگ گله هم اين پیشنهاد را نمی. خواهد تا با هم به خانه خاله بروند؛ اما خروس هم بايد برای خانم مرغه دانه ببرد می

 گذراند. ی خوش میرود و حساب بزغاله خودش به تنهايی به خانه خاله می. جا بماند بايد همان

 

 ناديا بازرگان تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. اتل متل یه زنبوره اتل متل:. رحماندوست، مصطفی. 27

  9786008761624 شابك:

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

دهد؛ اما  بیند و به او پیشنهاد ازدواج می او اول انگور را می. گردد كه با او ازدواج كند زنبور كوچولو دنبال كسی می :معرفی کتاب

خواهد به  زنبور می. كند  مار هم اين پیشنهاد را قبول نمی. آزار است و زنبور نیش دارد پذيرد؛ چون او موجودی بی انگور نمی

رود و پیشنهاد  سرانجام نزد گل می. شود افتد، پشیمان می  او می عنكبوت پیشنهاد كند؛ ولی وقتی چشمش به تارهای به هم تنیده

 خواند. سازد و برای او آواز می زنبور از شیره گل عسل می. پذيرد كند و گل خوشبو با كمال میل می خود را مطرح می

 

فهیمه  تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. با من بیا عروسک بازی، شعر، نمايش:. نژاد، افسانه شعبان. 28

  9786008761501 شابك: محجوب

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

های  خردساالن است و زمینه ةهای مورد عالق است كه از فعالیت« بازی، شعر، نمايش»اين كتاب از مجموعه  :معرفی کتاب

كالغ و موش و ماهی، هركدام . كند  ای جا مانده است و گريه می عروسكی در گوشه. كند ها فراهم می مناسبی را برای پرورش آن

جا  دهد همان كدام مناسب او نیست و عروسك ترجیح می هیچ ةخواهند او را به خانه خود ببرند تا ديگر تنها نباشد؛ اما خان می

حاال عروسك و دختركوچولو، . برد كه عروسكش را گم كرده است رسد و او را نزد دختر كوچولويی می سرانجام گربه از راه می. بماند

 حال هستند. هر دو خوش

 

نرگس  تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. بیا بیا، گردالی جون! بازی، شعر، نمايش:. نژاد، افسانه شعبان. 29

  9786008761518 شابك: هاشمی منش

  دبستانی/ مربی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

های  خردساالن است كه زمینه ةهای مورد عالق بوده و از فعالیت« بازی، شعر، نمايش»كتاب حاضر از مجموعه  :معرفی کتاب

برای همین قِل . خواهد آش و پلو بپزد قابلمه روی اجاق، خسته است و ديگر نمی. كند  ها فراهم می مناسبی را برای پرورش آن

. كند خواهد كه چرخ او باشد؛ اما قابلمه قبول نمی ماشینی كه يك چرخش شكسته، از قابلمه می. رود خورد و از خانه بیرون می می

كند   ای به قابلمه پیشنهاد می بچه كه پسر پذيرد تا اين نمیخواهد كه طبل او باشد؛ ولی قابلمه باز هم  دختر كوچولويی از قابلمه می

 . .كند؛ اما.. بار قابلمه قبول می با هم بازی كنند و اين
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 تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. من این طرف، تو اون طرف بازی، شعر، نمايش:. نژاد، افسانه شعبان. 30

  9786008761495 شابك: لیال نادری دلپاك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

های نمايشی اين مجموعه را با ابتكار  توانند بازی ترها می بزرگ. است« بازی، شعر، نمايش»كتاب حاضر از مجموعه  :معرفی کتاب

االكلنگ درست كرده است و « موشی موش». ر ياری دهندت خود و كمك كودكان به اجرا درآورند و كودكان را در يادگیری راحت

بعد مورچه . رسد؛ ولی برای بازی با االكلنگ بسیار بزرگ و سنگین است اول فیل از راه می. گردد تا با او بازی كند دنبال كسی می

توانند با هم االكلنگ بازی  ها می آنرسد و حاال  سرانجام خاله موشه از راه می. آيد؛ اما برای اين بازی بسیار كوچك و سبك است می

 كنند؛ چون اندازه هم هستند.

 

 تصويرگر:. خشتی كوچك. ص24. 1398. لوپه تو: تهران. نخودی نرو تو دیگ آش بازی، شعر، نمايش:. نژاد، افسانه شعبان. 31

  9786008761303 شابك: زهره پريرخ

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، كودكان انواع ادبی،کلمات کلیدی: 

شعر و ترانه به دلیل داشتن ريتم، تكرار جمالت كوتاه و موزون و موسیقی نهفته در آن، سازگاری بیشتری با دنیا » :معرفی کتاب

كند كه از ديگ  است و داستان نخودی را روايت می« بازی، شعر، نمايش»اين كتاب از مجموعه . و حال و هوای خردساالن دارد

خواهد وارد چاه آب شود؛  نخود می. خواهد وارد سوراخی در ديوار شود؛ اما سوراخ متعلق به موش است او می. پرد آش بیرون می

 رود تا در بهار سبز شود. نخود درون خاك به خواب می. شود كه وارد سوراخی در باغچه می تا اين. ولی ممكن است گم شود و..

 

: تهران. فوش کرد؟ مامان اونو خاموش کرد: لوازم خیاطی و کی بود که فیش: بود؟های كی بود؟ كی  ترانه. كشاورز، ناصر. 32

  9789640227756 شابك:. شكلی. ص24. 1398. نشر به

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات كودكان، آموزش و يادگیریکلمات کلیدی: 

های كی بود؟ كی  از مجموعه هشت جلدی ترانه« كردكی بودكه فیش و فوش كرد؟ مامان اونو خاموش »كتاب  :معرفی کتاب

. ست های اين كتاب در مورد معرفی لوازم خیاطی ترانه. شاعر اين مجموعه در هر جلد به موضوعی خاص پرداخته است. بود؟ است

رای مخاطب بیان ها ساده و روان با واژگان قابل درك ب ترانه. شیرينی و جذابیت تصويرها به فهم شعرها كمك بسیاری كرده است

 .... بستم ی پیرهنم بود كنار گردنم بود همیشه من با دستم خودم اونو می مثل: كی بود؟ كی بود؟ دكمه. شده است

 

. ص24. 1398. نشر به: تهران. کی بود؟ کی بود؟ یه آچار، کجا؟ تو جعبه ابزار: های كی بود؟ كی بود؟ ترانه. كشاورز، ناصر. 33

  9789640227732 شابك:. شكلی

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، مشاغل، ادبیات كودكانکلمات کلیدی: 

. های كی بود؟ كی بود؟ است از مجموعه هشت جلدی ترانه« كتاب كی بود؟ كی بود؟ يه آچار، كجا؟ تو جعبه ابزار» :معرفی کتاب

شیرينی و . اين كتاب در مورد معرفی مشاغل استهای  ترانه. شاعر اين مجموعه در هر جلد به موضوعی خاص پرداخته است

. ها ساده و روان با واژگان قابل درك برای مخاطب بیان شده است ترانه. جذابیت تصويرها به فهم شعرها كمك بسیاری كرده است

 .... مثل: كی بود؟ كی بود؟ شاعر بود اسمش آقاناصر بود ديدم مداد به دسته پشت میزش نشسته
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خشتی . ص12. 1398. جمال: قم. های من و خواهر کوچولو بازی اسباب های من و خواهر جونم: ترانه. نژاد، افسانه شعبان. 34

  9789642029976 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های ارتباطی های كودكانه، مهارت شعر، ترانهکلمات کلیدی: 

اين مجموعه با هدف . های من و خواهر جونم است خواهر كوچولو از مجموعه ترانههای من و  بازی كتاب اسباب :معرفی کتاب

در اين كتاب شعرهايی در مورد طبل كوچك من، قطار ماشین، . آموزش روابط دوستانه بین خواهر و برادرها سروده شده است

 خوانیم. را می. ها و.. ستاره

 

خشتی . ص12. 1398. جمال: قم. های من و خواهر کوچولو خوراکی جونم:های من و خواهر  ترانه. نژاد، افسانه شعبان. 35

  9789642029914 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های ارتباطی های كودكانه، شعر، مهارت ترانهکلمات کلیدی: 

اين مجموعه با هدف آموزش . های من و خواهر جونم است های من و خواهر كوچولو از مجموعه ترانه كتاب خوراكی :معرفی کتاب

را . در اين كتاب شعرهايی در مورد كیك تولد بابا، بشقاب پنیر، لیوان شیر و... روابط دوستانه بین خواهر و برادرها سروده شده است

 خوانیم. می

 

. خشتی كوچك. ص12. 1398. جمال: قم. های من و خواهر کوچولو رنگ های من و خواهر جونم: ترانه. نژاد، افسانه شعبان. 36

  9789642029907 شابك:

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های ارتباطی های كودكانه، مهارت شعر، ترانهکلمات کلیدی: 

اين مجموعه با هدف آموزش . های من و خواهر جونم است های من و خواهر كوچولو از مجموعه ترانه كتاب رنگ :معرفی کتاب

در اين كتاب شعرهايی در مورد جوجه زرد، كفشدوزك قرمز، گوسفند سفید . برادرها سروده شده استروابط دوستانه بین خواهر و 

 خوانیم. را می. و..

 

. خشتی كوچك. ص12. 1398. جمال: قم. های من و خواهر کوچولو لباس های من و خواهر جونم: ترانه. نژاد، افسانه شعبان. 37

  9789642029891 شابك:

  دبستانی پیشكودك مخاطب: 

  های كودكانه های آموزشی، ترانه شعر، مهارتکلمات کلیدی: 

اين مجموعه چهار جلدی با . های من و خواهر جونم است های من و خواهر كوچولو از مجموعه ترانه كتاب لباس :معرفی کتاب

در مورد لباس آستین كوتاه، شلوار در اين كتاب شعرهايی . هدف آموزش روابط دوستانه بین خواهر و برادرها سروده شده است

 خوانیم. را می. كوچولو، كفش قرمز و..

 

 شابك:. خشتی. ص12. 1398. جمال: قم. ای خوب و تکی نی وولکی تو بچه نی نی وولكی: های نی ترانه. كشاورز، ناصر. 38

9789642029853  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  كودكانه، شعرهای  داستان كودك، ترانهکلمات کلیدی: 

« ای خوب و تكی! وولكی تو بچه  نی نی». ناصر كشاورز است ةنی وولكی سرود های نی سه جلدی ترانه مجموعه :معرفی کتاب

در اين كتاب شعرهای چتر . كشد و آرام و قرار ندارد او به همه جا سرك می. نی وولكی است های پسر كوچولويی به نام نی داستان

 انگیز اين مجموعه اثر علی خدايی است. تصاوير شاد و خیال. خوانیم را می. تر، گل زرد و..های سرد نی، برف نی



10 دبستانی شماره نامه دوره پیش کتاب  

دبستانی دوره پیش های فعالیتآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  یها كتاب یفیفهرست توص   

16 

 

 شابك:. خشتی. ص12. 1398. جمال: قم. نی وولکی تو ماه مهد کودکی نی نی وولكی: های نی ترانه. كشاورز، ناصر. 39

9789642029884  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  كودكانه، شعرهای  ترانهکلمات کلیدی: 

های  داستان« وولكی تو ماه مهدكودكی  نی نی». ناصر كشاورز است ةنی وولكی سرود های نی سه جلدی ترانه مجموعه :معرفی کتاب

نی پزشكی،  در اين كتاب شعرهای نی. كشد و آرام و قرار ندارد او به همه جا سرك می. نی وولكی است پسر كوچولويی به نام نی

 انگیز اين مجموعه اثر علی خدايی است. تصاوير شاد و خیال. خوانیم را می. خورشید پرتقالی، گربه نقاشی و..مداد صدا، 

 

 شابك:. خشتی. ص12. 1398. جمال: قم. نی وولکی چه خوشگل و بانمکی! نی نی وولكی: های نی ترانه. كشاورز، ناصر. 40

9789642029877  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های كودكانه، شعر ترانهکلمات کلیدی: 

« وولكی چه خوشگل و بانمكی!  نی نی». ناصر كشاورز است نی وولكی سرودة های نی جلدی ترانهسه  مجموعه :معرفی کتاب

آيینه در اين كتاب شعرهای . كشد و آرام و قرار ندارد او به همه جا سرك می. نی وولكی است های پسر كوچولويی به نام نی داستان

انگیز اين مجموعه اثر علی خدايی  تصاوير شاد و خیال. خوانیم را می. گو، يه بشقاب سفالی و.. سلمونی، كالغ قارقارو، عروسك سخن

 است.

 

  9786003745926 شابك:. خشتی كوچك. ص12. 1398. گستر سايه: قزوين. صدای چیه؟ چی مال چیه؟:. مردانی، مهدی. 41

  دبستانی پیشكودك مخاطب: 

  دبستانی های كودكانه، شعر، آموزش پیش ترانهکلمات کلیدی: 

هايی در مورد  مجموعه ترانه. مهدی مرادی است ةهای چی مال چیه؟ سرود ی كتاب ؟ از مجموعه كتاب صدای چیه :معرفی کتاب

های قابل فهم و شیرين با تصاوير جذاب  نكتهشعرها دارای . كند كوتاه را روايت می هر ترانه يه قصة. صدای چیزهای گوناگون است

گم بارون ببار بارون دونه دونه رو پشت بوم  شعرهايی مثل چیك و چیك و چیك صدای چیه؟ ابر بهار بهش می. برای كودكان است

 خونه...

 

  9786003745933 شابك:. خشتی كوچك. ص12. 1398. گستر سايه: قزوين. صدای کیه؟ چی مال چیه؟:. مردانی، مهدی. 42

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های كودكانه، زندگی حیوانات، شعر ترانهکلمات کلیدی: 

هايی در مورد  مجموعه ترانه. مهدی مرادی است دةهای چی مال چیه؟ سرو ی كتاب ؟ از مجموعه كتاب صدای كیه :معرفی کتاب

های قابل فهم و شیرين با تصاوير جذاب  شعرها دارای نكته. كند كوتاه را روايت می هر ترانه يه قصة. صدای حیوانات گوناگون است

 شعرهايی مثل كواك كواك صدای كیه؟ يه اردك كه دوست شده با لك لك.... برای كودكان است

 

  9786003745940 شابك:. خشتی كوچك. ص12. 1398. گستر سايه: قزوين. غذای کیه؟ چی مال چیه؟:. مردانی، مهدی. 43

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های كودكانه، زندگی حیوانات، شعر ترانهکلمات کلیدی: 

هايی در مورد  مجموعه ترانه. مهدی مرادی است ةهای چی مال چیه؟ سرود ی كتاب ؟ از مجموعه كتاب غذای كیه :معرفی کتاب

های قابل فهم و شیرين با تصاوير جذاب  شعرها دارای نكته. كند كوتاه را روايت می ةهر ترانه يه قص. غذای حیوانات گوناگون است

 ی ناز و شیطون ... ی ما میومیو بدو بیا گربه شعرهايی مثل يه بشقاب پر از شیر غذای كیه؟ گربه. برای كودكان است
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  9789642029747 شابك:. خشتی. ص28. 1398. جمال: قم. شرشر بارون. پور، مريم هاشم. 44

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، انواع ادبی، كودكانکلمات کلیدی: 

شكرگزاری بابت داشتنِ چشم و دست و پا، . اين كتاب حاوی چهارده شعر برای شكرگزاری از خداوند مهربان است :معرفی کتاب

شايان ذكر است .. شود و. در بهار پُر از شكوفه می كهها و برای داشتن باغ سیبی  ها و درخت برای بارش باران و سیراب كردن گل

. كند و ديگری برای خانه گرم و راحتش  پشت آمده است كه يكی برای بودنش تشكر می كه دو شعر نیز از زبان كرمِ خاكی و الك

هد كه باران ببارد تا خوا  كند كه چرا مراقبش نیستند و درخت گردويی از خدا می  ها به خدا شكايت می همچنین درختی از آدم

 خشك نشود.

 

خشتی . ص24. 1398. گیسا: تهران. نژاد افسانه شعبان. اون یکی.... این یکی.. كتاب كوچك از غاز و اردك:. هیلز، تد. 45

  9786006885308 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات، شعر، كودكان داستانکلمات کلیدی: 

را با استفاده از تصاوير برای كودكان . اين كتاب مفاهیمی ساده مانند دور و نزديك، پايین و باال، سنگین و سبك و.. :معرفی کتاب

ای كه روی سرِ غاز كوچولو نشسته است،  ای مثل غازكوچولو سنگین يا پروانه  برای مثال، پَر سبك است؛ اما پرنده. دهد  توضیح می

 روی زمین، پايین.  باالست و پروانه

 

خشتی . ص24. 1398. گیسا: تهران. نژاد افسانه شعبان. چی بود؟ چی بود؟ کدو بود كتاب كوچك از غاز و اردك:. هیلز، تد. 46

  9786006885278 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، حیوانات، كودكانکلمات کلیدی: 

كنند به   آن دو شروع می. كنند؛ اما كدو متعلق به اردك ديگری است  يك كدو پیدا میكوچولو  غازكوچولو و اردك :معرفی کتاب

جا كدويی  گردند؛ اما هیچ ها و حتی رودخانه را می الی برگ ها روی شاخه درخت، البه آن. گشتن تا برای خودشان كدو پیدا كنند

 برند!  چینند و با خود می ردك در مزرعه كدوی بزرگی میغاز و ا. شوند بايد به مزرعه بروند كه متوجه می بینند تا اين نمی

 

خشتی . ص24. 1398. گیسا: تهران. نژاد افسانه شعبان. درخت ما عروس شده كتاب كوچك از غاز و اردك:. هیلز، تد. 47

  9786006885285 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، حیوانات، داستانکلمات کلیدی: 

ها بايستد، آسمان را تماشا كند و آواز  خواهد وسط برف  غاز كوچولو دلش می. جا را سفید كرده است بارش برف، همه :کتابمعرفی 

خواهد روی تپه سُر بخورد و مانند يك توپ پايین   غازكوچولو دلش می. خواهد كه باهم به خانه بروند  بخواند؛ اما دوستش، اردك می

اردك درختشان را به .  ها دراز بكشد و.. خواهد روی برف غاز كوچولو دلش می. كه با هم به خانه بروند خواهد  بیايد؛ ولی اردك می

 . .دهد لباس سفیدی از برف پوشیده و مانند عروس شده است و..  غاز نشان می
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. ص24. 1398. گیسا: تهران. نژاد افسانه شعبان. خواد؟ جون پس چی می غازی غاز كتاب كوچك از غاز و اردك:. هیلز، تد. 48

  9786006885292 شابك:. خشتی كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات انواع ادبی، شعر، كودكان، داستانکلمات کلیدی: 

دوستانش دورش . غازكوچولو غمگین است. شود كتاب حاضر داستانی كودكانه است كه در قالب شعر روايت می :معرفی کتاب

ای ندارد و غازكوچولو ناراحت است! دوستان او  كنند غاز را سرگرم كنند؛ اما فايده  ها سعی می آن. تا با او بازی كنندشوند  جمع می

 .. كه.. خوانند؛ اما غازكوچولو همچنان غمگین است تا اين  روند و برايش شعر می هايشان راه می كنند؛ حتی روی دست  هركاری می

 

خشتی . ص24. 1398. گیسا: تهران. نژاد افسانه شعبان. حالیم، تو هم بیا! ما خوش از غاز و اردك:كتاب كوچك . هیلز، تد. 49

  9786006885315 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات، شعر، كودكان داستانکلمات کلیدی: 

امیدواری، خودخواهی، . دهد  برای كودكان توضیح میاين كتاب در قالب شعر و با كمك تصاوير، مفاهیم مختلفی را  :معرفی کتاب

دهد و  به عنوان مثال، صبر را در حركت آهسته حلزون نشان می. حالی از جمله اين مفاهیم است سربلندی، ترس، صبر و خوش

 ای در خاك و انتظار برای جوانه زدن آن. امیدواری را در كاشت دانه

 

خشتی . ص24. 1398. گیسا: تهران. نژاد افسانه شعبان. تونیم تونیم، ما می ما می اردك:كتاب كوچك از غاز و . هیلز، تد. 50

  9786006885322 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات شعر، كودكان، داستانکلمات کلیدی: 

غازكوچولو و اردك كوچولو دوستان . شود  كتاب حاضر روايتی ساده برای كودكان است كه در قالب شعر بازگو می :معرفی کتاب

توانند راه بروند، در رودخانه شنا كنند و به آواز قورباغه گوش   ها می ن آ. دهند  خوبی هستند كه با هم كارهای مختلفی انجام می

 حال هستند. برند و خوش  غاز و اردك از انجام همه اين كارها لذت می.. توانند با گل و خاك بازی كنند و. ها می دهند، آن

 

. ص24. 1398. گیسا: تهران. نژاد افسانه شعبان. یک جوجه غاز دو جوجه اردک كتاب كوچك از غاز و اردك:. هیلز، تد. 51

  9786006885339 شابك:. خشتی كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات، شعر، كودكان داستانکلمات کلیدی: 

غاز، دو  يك جوجه. دهد  حاضر شمارش اعداد يك تا دَه را به كمك تصاوير به كودكان آموزش مینويسنده در كتاب  :معرفی کتاب

 «.جوجه نشسته با شش تا پای خسته»غاز، سه تكه ابر، چهار جوجه اردك و غاز، پنج گل و سه  جوجه

 

  9786000802950 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .اردک نازی نازی بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 52

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

اردك كوچولويی است  ةشعر دربار. تواند آن را با خود به حمام ببرد اين كتاب از جنس پالستیك است و كودك می :معرفی کتاب

كه روی  شوند و بعد درحالی كم تمام پرهايش تمیز می شود؛ اما كم خیس میپرد و  اردك توی آب می. بازی كند خواهد آب كه می

 ..آب نشسته است..
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 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .چه چنگی داره خرچنگ بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 53

9786000802974  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبی، شعر ادبیات كودكان، انواعکلمات کلیدی: 

در اين شعر، پسر كوچولو كنار ساحل . تواند آن را به حمام ببرد كتاب حاضر از جنس پالستیك است و كودك می :معرفی کتاب

آزار است و آهسته روی شِن و ماسه راه  كند كه ممكن است او را گاز بگیرد؛ اما خرچنگ بی بیند و فكر می او خرچنگی می. است

 شوند. شود، پاهايش تمیز می كثیف شده است! آب دريا كف دارد! و وقتی خرچنگ وارد آب میرود؛ ولی پاهايش  می

 

 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .پشت قد قشنگه الک چه بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 54

9786000802967  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبی، شعرادبیات كودكان، انواع کلمات کلیدی: 

او   الك. پشت است الك ةاين شعر دربار. تواند آن را با خود به حمام ببرد اين كتاب پالستیكی است و كودك می :معرفی کتاب

پشت  الك. رود آرام به سمت دريا می شود، آرام شود و وقتی كثیف می ترسد، در الكش پنهان می محكم است، مثل سنگ! وقتی می

 طور زير آفتاب خوابیدن بعد از شنا را. و همین بازی را دوست دارد آب

 

 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .دالی موشه، من اینجام بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 55

9786000802929  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

خواهد  پسركوچولويی است كه می ةاين شعر دربار. تواند آن را به حمام ببرد پالستیكی است و كودك میاين كتاب  :معرفی کتاب

سرانجام خودش را هم با صابون . كند  برد و حسابی بازی می هايش را هم با خود می بازی او اسباب. بازی كند به حمام برود و آب

 حاال پسرك تمیزِ تمیز است.. روند  آب از بین می ها با حاال تمام بدنش كَفی است؛ اما كَف. شويد می

 

  9786000802912 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .عروسکم کثیفه بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 56

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

در اين شعر، عروسك . تواند آن را با خود به حمام ببرد پالستیك است و كودك میكتاب حاضر از جنس  :معرفی کتاب

شويد و  برد و با لیف و صابون، بدن و دست و صورت عروسك را می  دخترك او را با خود به حمام می. دختركوچولو كثیف شده است

 افتاده است؟های عروسك بسته شده؟ چه اتفاقی  پیچد؛ اما چرا چشم او را در حوله می

 

 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .قور و قور و قور، قورباغه بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 57

9786000802943  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

كند  او در باغ زندگی می. قورباغه است ةشعر دربار. را به حمام ببردتواند آن  اين كتاب پالستیكی است و كودك می :معرفی کتاب

نشیند، توی رودخانه  های بدنش خاك می شود و روی خال وقتی قورباغه كثیف می. پرد ها می ها و علف و با پاهايش روی سبزه

 حال است. آيد، تمیز و خوش كند و وقتی از آب بیرون می پرد و حسابی شنا می می
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  9786000802905 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .ما دوتایی داداشیم بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 58

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

شود، دو  داستان كه در قالب شعر روايت میدر اين . تواند آن را به حمام ببرد اين كتاب پالستیكی است و كودك می :معرفی کتاب

آورد و  مادر برايشان حوله می. شويند كنند و بعد حسابی خودشان را می بازی می روند و كلی آب برادر كوچولو با هم به حمام می

 حاال دو پسر كوچولو تمیز و عزيز مادر هستند.

 

  9786000802936 شابك:. شكلی. ص6. 1398. قديانی: تهران .ماهی من چه ماهه بازی در حمام: كتاب. نیا، شكوه قاسم. 59

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، انواع ادبی، شعرکلمات کلیدی: 

در اين شعر، دختر كوچولو يك ماهی دارد كه . تواند آن را به حمام ببرد اين كتاب پالستیكی است و كودك می :معرفی کتاب

ماهی با آب . ريزد دخترك در تُنگ ماهی آب خنك می. طور دُم ماهی آب تُنگ كثیف شده است و همینخیلی دوستش دارد؛ اما 

 شود! گیرد و دوباره رنگ دُمش طاليی می  سرد دوش می

 

  9789640231432 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نشر به: تهران .های بابایی الالیی. پور، مريم هاشم. 60

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكانکلمات کلیدی: 

كودك در هريك از . خواند  ای است كه يك كودك برای پدرش می  های كودكانه اين كتاب مشتمل بر الاليی :معرفی کتاب

را به ها  محور قرار داده است و كاربرد هريك از آن. ها، يكی از وسايل شخصی پدرش را مانند كیف، جوراب، كاله، كفش و.. الاليی

تصاوير كتاب نیز ضمن ايجاد خالقیت در كودكان، موجب تصويرسازی اشعار در . دهد  اش شرح می صورت غیرمستقیم در الاليی

 شود.  ذهن می

 

 شابك:. خشتی كوچك. ص16. 1398. لوپه تو: تهران .لو، اردک کوچولو  لی الال لی لی الال: لی. نژاد، افسانه شعبان. 61

9786008761129  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، حیوانات، ادبیات كودكانکلمات کلیدی: 

شاعر در اين مجموعه با كلمات .  لی الال لو است ، از مجموعه چهار جلدی لی«لی الال لو اردك كوچولو لی»كتاب  :معرفی کتاب

ها با پرندگانی مانند  ، بچه«الال لو اردك كوچولولی  لی»در كتاب . ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به كودكان معرفی كرده است

ای  ها آمده است به گونه های آن در آخر هر جلد تصاوير حیوانات و سايه. شوند جغد، كالغ، اردك، جوجه، غاز و گنجشك آشنا می

 اش بیشتر با آن آشنا شوند. كه كودكان با وصل كردن هر حیوان به سايه

 

 شابك:. خشتی كوچك. ص16. 1398. لوپه تو: تهران .لو، پیشی کوچولو  لی الال لی : لی الال لی. نژاد، افسانه شعبان. 62

9786008761136  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، شعر، حیواناتکلمات کلیدی: 

شاعر در اين مجموعه با كلمات .  لی الال لو است ، از مجموعه چهار جلدی لی«لی الال لو پیشی كوچولو لی»كتاب  :معرفی کتاب

ها با خرگوش،  ، بچه«لی الال لو پیشی كوچولو لی»در كتاب . ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به كودكان معرفی كرده است

ای كه  ها آمده است به گونه های آن در آخر هر جلد تصاوير حیوانات و سايه. شوند سنجاب، فیل، موش، سگ و گربه آشنا می

 اش بیشتر با آن آشنا شوند. ن با وصل كردن هر حیوان به سايهكودكا
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 شابك:. خشتی كوچك. ص16. 1398. لوپه تو: تهران .لو، ماهی کوچولو  لی الال لی لی الال: لی. نژاد، افسانه شعبان. 63

9786008761143  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، شعر، حیوانات دريايیکلمات کلیدی: 

شاعر در اين مجموعه با كلمات .  لی الال لو است ، از مجموعه چهار جلدی لی«لی الال لو ماهی كوچولو لی»كتاب  :معرفی کتاب

ها با دلفین، ماهی،  ، بچه«لی الال لو ماهی كوچولو لی»در كتاب . ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به كودكان معرفی كرده است

ای  ها آمده است به گونه های آن در آخر هر جلد تصاوير حیوانات و سايه. شوند پا و نهنگ آشنا می هشت پشت، عروس دريايی، الك

 اش بیشتر با آن آشنا شوند. كه كودكان با وصل كردن هر حیوان به سايه

 

 شابك:. خشتی كوچك. ص16. 1398. لوپه تو: تهران .لو، مورچه کوچولو  لی الال لی : لی الال لی. نژاد، افسانه شعبان. 64

9786008761150  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ادبیات كودكان، شعر، حشراتکلمات کلیدی: 

شاعر در اين مجموعه با كلمات .  لی الال لو است ، از مجموعه چهار جلدی لی«لی الال لو مورچه كوچولو لی»كتاب  :معرفی کتاب

ها با كرم، مورچه،  ، بچه«لی الال لو مورچه كوچولو لی»در كتاب . معرفی كرده است ساده و قابل فهم حیوانات مختلف را به كودكان

ای كه كودكان با  ها آمده است به گونه های آن در آخر هر جلد تصاوير حیوانات و سايه. شوند زنبور، سوسك، پشه و ملخ آشنا می

 اش بیشتر با آن آشنا شوند. وصل كردن هر حیوان به سايه

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1397. كتاب نیستان: تهران .! اینجا کجاست؟ ما گم شدیم؟  من و عروسكام:. امیری، نسیمعرب . 65

9786222080235  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، كودكان، تغذيهکلمات کلیدی: 

ها غذاهای مفید را  بازی اسباب. شعری آموزندهاست، همراه با « من و عروسكام»اين كتاب، جلد دوم از مجموعه  :معرفی کتاب

هاست،  های مشترك خانواده اين اشعار بیان كننده دغدغه. ها بازی كند كوچك بماند و همیشه با آن« عسل»كنند تا  پنهان می

ارتباط عاطفی همچنین نويسنده . «اصول ابتدايی مراقبت از خود»و « تغذيه سالم و اهمیت تبیین آن برای كودكان»ازجمله: 

 دهد. بازی را نشان می كودك با اسباب

 

. خشتی. ص24. 1397. كتاب نیستان: تهران .زنه! توی کمد نشسته و حرفی باهام نمی من و عروسكام:. عرب امیری، نسیم. 66

  9786222080211 شابك:

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  اخالقیهای  انواع ادبی، شعر، كودكان، ارزشکلمات کلیدی: 

عسل و غزل، در كنار . هايشان است و عروسك« غزل»و « عسل»های  دختران كوچكی به نام ةاشعار اين كتاب دربار :معرفی کتاب

. آموزند های پايدار و بدون مرز اخالقی را می كنند و ارزش  هم اتفاقات مرتبط با زندگی روزمره را در خانه و مدرسه تجربه می

كنند و با خصايل نیك انسانی، مانند دوستی، بخشندگی و   سال در اين اشعار، حس جاندارپنداری را درك میكودكان پنج تا هشت 

 شوند.  همدلی آشنا می
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 علوم تربیتی

 

. چترنگ: تهران. نیوشا صدر. آزار کالمی: چگونه کودک را از آن در امان بداریم، شناخت و پیشگیری. جرتونی، اما. 67

  9786226220088 شابك:. رقعی. ص60. 1398

  مربی/ والدين/ معلم/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

  بهداشت روانیکلمات کلیدی: 

كتاب حاضر به . كه خود از آن باخبر باشد ای است كه شايد هر كسی دچار آن باشد، بدون آن آزار كالمی پديده :معرفی کتاب

را بشناسند، داليل آن را بفهمند، و بدانند چگونه خود را از آزردن كالمی كودكان  كند آزار كالمی والدين و مربیان كمك می

مخاطب اين كتاب با راهبردهای قابل استفاده در مدارا با آزار كالمی . دارند های آزار كالمی در امان نگه بازدارند و كودك را از آسیب

 شود. های روانی برخاسته از آن آشنا می و نیز آسیب

 

 شابك:. رقعی. ص112. 1398. آوای نور: تهران .پژوهی در آموزش و پرورش اقدام. زاده، شیما فرجی ارمكی، اكبر/ طبیب. 68

9786003094659  

  مربی/ معلم/ مدير/ هنرآموزمخاطب: 

  آموزش و پرورش، معلمان، پژوهشکلمات کلیدی: 

های عملی خود را در كالس به  توانند فعالیت كمك آن می پژوهی همان پژوهش عملی معلمان است كه به اقدام :معرفی کتاب

پژوهی شايد قدرتمندترين و ماندگارترين پژوهش  اقدام. پژوهی ارائه دهند صورت پژوهش دربیاورند و تدابیر خود را در قالب اقدام

آموزشی  های  اره در صدر برنامههای پژوهشی جای خود را باز كرده است و همو های آموزشی است كه در كنار ساير فعالیت در نظام

ممكن وظايف آموزشی و  ةتوانند به بهترين شیو پژوهی، معلمان می  به كمك اقدام. گیرد  های آموزشی قرار می و پژوهشی نظام

و  پژوهی كتاب حاضر حاوی هفت فصل است و در اين فصول چیستی اقدام. تربیتی خود را اداره كرده و تدريس خود را غنا بخشند

 دهد.  ها را توضیح می ها و چگونگی تحلیل آن گردآوری داده ةگونگی انجام آن، شیوچ

 

مريم . های خوب زندگی دانی کودکت باهوش است که...: راهنمای یک مبتدی برای جنبه زمانی می. گالبرايت، جودی. 69

  9786226045094 شابك:. رقعی. ص116. 1397. صالحیان: تهران. قبادی

  والدين/ مشاورمخاطب: 

  های اجتماعی،آموزش والدين، هوش تیزهوشان، مهارتکلمات کلیدی: 

ها باهوش است؛ ولی واقعیت چیست؟ پرسش بعدی اين است كه اگر  بسیاری از والدين بر اين باورند كه كودك آن :معرفی کتاب

های  باهوش كار كرده است و به پرسشهای  كودكی باهوش باشد، چه بايد كرد؟ مؤلف كتاب مدعی است بیست سال با بچه

هايی را در اختیار والدين جوان بگذارد كه به كمك آن كودكان خود را  كوشد نشانه او می. ها پاسخ گفته است های آن خانواده

 ها پشتیبانی كنند. تر را تشخیص دهند و به شكل مناسبی از آن های باهوش بشناسند و بچه
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. ابوالفضل بختیاری. داری ژاپن و آمریکا فرهنگ آموزشی ژاپن: مقایسه الگوی آموزش و مدرسه. يوشی، ريوكو تسونه. 70

  9786003094451 شابك:. وزيری. ص276. 1397. آوای نور: تهران

  مربی/ معلم/ مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب: 

  آموزش و پرورش، مديريت و سازماندهی، تحقیقکلمات کلیدی: 

های اين  نظران نیز ريشه شود و بسیاری از صاحب ژاپن به عنوان كشوری در عرصه تكنولوژی و صنعت شناخته می :معرفی کتاب

نويسنده در اين كتاب، معموالً از كشور ژاپن و به ويژه . كنند وجو می پیشرو بودن را در ساختار نظام آموزشی اين كشور جست

وی نظام . «فردگرايی»كند و از كشور امريكا به عنوان نماد  ياد می« گرايی گروه»يا « یگراي جمع»مدارس آن به عنوان نماد 

ها را  آموزان، آن دهد كه معلمان ژاپنی با دادن اختیار عمل به دانش كند و نشان می  آموزشی اين دو كشور را با هم مقايسه می

 كنند. میوجو  ها ر ا در جمعیت جست آورند و فرديت آن  خودمختار بار می

 

. 1398. آوای نور: تهران.. ها( مدیریت کالس درس )مبانی نظری و رویکرد. خدری، عبدالرضا/ صالحی، مهدی/ بیگی، هاجر. 71

  9786003094611 شابك:. وزيری. ص152

  مربی/ معلم/ مدير/ هنرآموزمخاطب: 

  تعلیم و تربیت، مديريت، كالس درسکلمات کلیدی: 

گیرند و نظام تربیتی به طور اعم و نظام   های اجتماعی از آن بهره می فعالیتی است كه تمامی سازمانمديريت  :معرفی کتاب

علوم  ةكالس درس، به طور اخص بايستی برای نیل به اهداف عالیه تعیین شده، از يك نظام مديريتی تبعیت كند كه در حوز

مديريت و  ةحاضر حاوی چهار فصل است؛ فصل اول كلیات حوزكتاب . شود تربیتی به آن دانش مديريت كالس درس گفته می

های مديريت كالس  گیرد، نظريه  فصل دوم كه بیشترين حجم كتاب را دربرمی. كند بیان می ارتباط آن با مديريت كالس درس را

كالس را از منظر پردازد و در آخرين فصل مديريت  فصل سوم به بحث انضباط و كنترل كالس درس می. كند درس را بررسی می

 دهد. شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می روان

 

 شابك:. وزيری. ص210. 1397. آوای نور: تهران. هما رحمانی، اسداهلل خديوی. مدار معلم اخالق. كمپبل، الیزابت. 72

9786003094567  

  مربی/ معلم/ مدير/ هنرآموزمخاطب: 

  تدريس ای، روش معلمان، اخالق حرفهکلمات کلیدی: 

آموزش . ایِ تدريس كه مورد غفلت قرار گرفته است، دانش اخالقی است های دانشِ حرفه ترين جنبه يكی از مهم :معرفی کتاب

های مورد نیاز معلمان اهمیت  دانش. سزايی دارد های آنان، نقش به های آموزشی در افزايش شايستگی معلمان و ارتقای سیاست

كتاب، مستقیم به سراغ مسائل اخالقی كالس و روابط كاری  ةنويسند. ص محدويتی وجود نداردزيادی دارد، اما در اين خصو

دهد كه معلمان چگونه  او نشان می. كند های عملی و واقعی موجود در تحقیقات خود را بررسی و گزارش می رود و نمونه معلمان می

توانند با تعارضات اخالقیِ محیط  در روش انجام كار، چگونه میتوانند تصمیمات اخالقی خوبی اتخاذ كنند و در صورت ابهام  می

 كنند.  كه چرا گاهی در اين مورد كوتاهی می كارشان مبارزه كنند يا اين
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  9786008781523 شابك:. وزيری. ص214. 1397. بیژن يورد: بجنورد .معلم فکور. نیا، مژگان اكرمی، سیدمحمد/ اسمعیل. 73

  مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمربی/ معلم/ مخاطب: 

  آموزش و پرورش، تربیت معلم، فناوری اطالعاتکلمات کلیدی: 

آشنا « معلم فكور»در اين كتاب، به شكل تفصیلی با رويكرد به كارگرفته شده در تربیت معلم، يعنی تربیت  :معرفی کتاب

با اين رويكرد، از جمله موضوعات و . انشجومعلم بارور كندمعلم و د شويد كه سعی دارد به صورت فزاينده، عمل فكورانه را در می

، «ابعاد تفكر انتقادی در تربیت معلم فكور»، «تربیت فكری معلم از نگاه دين»شود:  محورهای زير در كتاب پی گرفته می

فناوری اطالعات و »، «زيسته معلم فكور ةتجرب»، «ای معلم فكور اخالق حرفه»، «ای و بالندگی معلم فكور  نويسندگی، ابزار حرفه»

 «.دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم فكور»، «ای معلم فكور توسعه حرفه

 

 .های ارتباطی در آموزش مهارت. العابدين يار محمدی، زين فرد، رضا/ قوره جیلی، ثريا/ عرب فرجی ارمكی، اكبر/ حیدری. 74

  9786003094635 شابك:. رقعی. ص176. 1398. آوای نور: تهران

  مربی/ معلم/ مدير/ هنرآموزمخاطب: 

  های ارتباطی، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش مهارتکلمات کلیدی: 

مهارت ارتباطی آمادگی ذهنی و عاطفی افراد را برای . نیاز اساسی است های ارتباطی در آموزش يك پیش مهارت :معرفی کتاب

های ارتباطی به كادر آموزشی مدرسه، به ويژه معلمین و  آموزش مهارت. سازد پذير می امكاندرك، پذيرش، هضم و كاربرد مطالب 

داشتن شناخت از مفهوم ارتباط مؤثر، توانايی ارائه بازخورد، اعتمادسازی، احترام . مديران آموزشی، بسیار حیاتی و ضروری است

های مهارت ارتباطی در  ها و كاربردشان از پايه كه شناخت آن دادن مؤثر، ازجمله مواردی است  ها و گوش متقابل، رعايت حريم

 آموزش است.

 های علمی فعالیت

 

 شابك:. خشتی. ص32. 1398. افق: تهران. خانی محبوبه نجف. اولین روز مدرسه رياضی با موشی:. می، النور. 75

9786003534742  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  رياضیيادگیری، آموزش کلمات کلیدی: 

بار به مدرسه  برای اولین« آلبرت»، قرار است «رياضی با موشی»های  شش جلدی كتاب ةدر كتاب پنجم از مجموع :معرفی کتاب

دهد؛ اما آلبرت خیلی زود متوجه  اين اتفاق رخ می. كند كه زودتر شنبه از راه برسد و او مدرسه را ببیند شماری می او لحظه. برود

اين . شود كه.. رو می ای جديد و جالب روبه او هر روزِ هفته در مدرسه با برنامه. خانه تفاوت زيادی داردشود كه مدرسه با  می

 مجموعه برای استفاده كودكانی نوشته شده است كه با رياضی قدری مشكل دارند.

 

 شابك:. خشتی. ص32. 1398. افق: تهران. خانی محبوبه نجف. بازی در ساحل آب رياضی با موشی:. می، النور. 76

9786003534735  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  آموزش رياضی، يادگیریکلمات کلیدی: 

های نترس و وروجك، با آموزش عددها،  موش« واندا»و « آلبرت»، «رياضی با موشی»در مجموعه شش جلدی  :معرفی کتاب

خواهد در  در اين كتاب، آلبرت می. تخیل كودكان تقويت شودكنند تا قدرت   ها و ديگر مفاهیم رياضی كمك می ها، اندازه شكل

. داند چگونه بايد با يك سطل كوچك، آب به ساحل بیاورد ها برای خودش يك ساحل درست كند؛ اما نمی بازی آدم جعبه ماسه

ا رياضی قدری مشكل ظاهراً آلبرت برای اين كار بايد محاسبه كند! اين مجموعه برای استفاده كودكانی نوشته شده است كه ب

 دارند.
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 شابك:. خشتی. ص32. 1398. افق: تهران. خانی محبوبه نجف. شهر بازی پرماجرا رياضی با موشی:. می، النور. 77

9786003534704  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  آموزش رياضی، يادگیریکلمات کلیدی: 

. استفاده كودكانی نوشته شده است كه با رياضی قدری مشكل دارند، برای «رياضی با موشی»مجموعه شش جلدی  :معرفی کتاب

های  های اصلی كتاب دو موش به نام شخصیت. دهد  ای از مفاهیم رياضی پايه ارائه می هر جلد از اين مجموعه، برداشت تازه

آلبرت به خواهر بزرگش، واندا، در جلد نخست از اين مجموعه . كنند  هستند كه در ديوار يك خانه زندگی می« واندا»و « آلبرت»

چرخند،  روند يا می هايی را كه باال و پايین يا چپ و راست می ترسد، فقط آن  های شهر بازی نمی گويد كه از سوار شدن بر وسیله می

 ايستد. ها می  دوست ندارد! اما آلبرت به اشتباه در صف يكی از همین بازی

 

 شابك:. خشتی. ص32. 1398. افق: تهران. خانی محبوبه نجف. شدن در موزه گم رياضی با موشی:. می، النور. 78

9786003534711  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  آموزش رياضی، يادگیریکلمات کلیدی: 

خواهد به موزه يا  حال است كه می خیلی خوش« آلبرت»، «رياضی با موشی»شش جلدی  ةدر جلد دوم از مجموع :معرفی کتاب

گردند و در اين   جا را دنبالش می ها همه شود، آن برود؛ اما وقتی در موزه، دخترعموی دوستش گم می« موشزه»خودش به قول 

رياضی  ةای متفاوت دربار كند با شیوه  اين داستان در صدد است كودكان را تشويق . شوند رو می وجو با ماجراهای جالبی روبه جست

 برای استفاده كودكانی نوشته شده است كه با رياضی قدری مشكل دارند.اين مجموعه . وگو كنند فكر و گفت

 

 شابك:. خشتی. ص32. 1398. افق: تهران. خانی محبوبه نجف. موش بیشتر، خانه شادتر رياضی با موشی:. می، النور. 79

9786003534759  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  يادگیری، آموزش رياضیکلمات کلیدی: 

ناراحت است كه « آلبرت». روزی بارانی است ة، دربار«رياضی با موشی»های  اين كتاب جلد ششم از مجموعه كتاب :کتابمعرفی 

كند كه دوستانشان را به خانه دعوت كنند  ، پیشنهاد می«واندا»مادر به آلبرت و خواهر بزرگش، . تواند بیرون از خانه بازی كند نمی

اند؛ اما آيا مادر  ها جمع شده حاال كلی موش در خانه آن. كند بیند، دعوت می را كه سرِ راهش میحالی، هر موشی  و آلبرت با خوش

 تواند از اين همه موش پذيرايی كند؟  آلبرت می

 

 شابك:. خشتی. ص32. 1398. افق: تهران. خانی محبوبه نجف. باز های اسکیت موش رياضی با موشی:. می، النور. 80

9786003534728  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  آموزش رياضی، يادگیریکلمات کلیدی: 

. اند های آب، يخ بسته زمستان است و چاله. است« رياضی با موشی»اين كتاب، سومین جلد از مجموعه شش جلدی  :معرفی کتاب

هنگام . بازی كند ها، اسكیت يختر با دوستانش روی  خواهد هرچه سريع حالی روی پايش بند نیست و دلش می از خوش« آلبرت»

قلو،  های سه كشد، موش دايره می« واندا»كشند؛  های ديگر، با كفش اسكیتشان، اشكال هندسی مختلفی می بازی روی يخ، موش

كند! اين مجموعه برای استفاده كودكانی نوشته شده   خواهد شكلی بكشد كه دردسر بزرگی درست می آلبرت هم می. گوش و.. سه

 با رياضی قدری مشكل دارند. است كه
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. ص40. 1398. آوای آزاده: تهران .سفری به دنیای علوم. صفاری، منوچهر/ غالمی، صديقه/ صفاری، آزاده/ صفاری، بهاره. 81

  9786005019339 شابك:. رحلی

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  علوم، تفكر خالق، مهارتکلمات کلیدی: 

و  «علوم زمین»، «علوم زيستی»كتاب حاضر به منظور رشد حس كنجكاوی و كاوش در كودكان، در سه بخش  :معرفی کتاب

ها و مازهاست تا تفكر خالق و  هايی چون كار با قیچی و چسب، نقاشی، و انواع بازی شامل فعالیت تهیه شده و «علوم فیزيك»

 مهارتهای علمی و حركتی كودك پرورش يابد.

 

آوای : تهران.. سفری به دنیای علوم: انسان، حیوان، گیاه. منوچهر/ غالمی، صديقه/ صفاری، آزاده/ صفاری، بهارهصفاری، . 82

  9786005019346 شابك:. رحلی. ص28. 1398. آزاده

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  حركتی -های حسی علوم، فعالیتکلمات کلیدی: 

مندكردن  اند كه كتاب را با هدف عالقه تا سال نوشته شده است و نويسندگان مدعیكتاب برای كودكان سه تا چهار  :معرفی کتاب

های  ها، رشد مهارت هايی چون چسباندن برچسب، نقاشی و انواع بازی ای علمی، با استفاده از فعالیت  كودكان به مفاهیم پايه

در هر صفحه فعالیتی برای كودك تعريف  اند. ن كردهها، جانوران و گیاهان تدوي انسان ةها دربار حركتی و رشد حس كنجكاوی بچه

 هر فعالیت چند جمله به عنوان راهنمای مربی درج شده است. ةدر حاشی و

 

. ص204. 1398. آفرين, رشد انديشه دانش: تهران .هفت گام تا مدرسه. ، مژده پور آبادی، عهديه/ اسماعیل ابراهیمی شاه. 83

  9786006999074 شابك:. رقعی

  مربی/ والدينمخاطب: 

  حركتی - های حسی دبستانی، فعالیت مهارت، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

مربیان، معلمان و حتی . هايی است كه كودكان قبل از ورود به مدرسه بايد آموزش ببینند كتاب حاضر شامل مهارت :معرفی کتاب

های حركتی درشت،  اند از: مهارت اين هفت مهارت عبارت. دهندها را به كودكان آموزش  توانند اين مهارت والدين در منزل، می

ها را به  كتاب حاضر اين مهارت. نیاز رياضی نیاز خواندن و پیش نیاز نوشتن، زبانی، پیش حركتی ظريف، ادراك حسی، ترسیم و پیش

قل، به همراه توضیحات و اهداف ها و واحدكارهای مست ها، تكالیف، كاربرگ ها، تمرين دهد و بازی صورت فهرست شده توضیح می

شود كه با توجه به  بخشی آن مهارت خاص محسوب می ها نوعی مداخله آموزشی و توان هركدام آمده است كه در اصل همه اين

 ها را كم يا زياد كرد. توان آن آموزان می قوت و ضعف دانش

 قصه

 

 شابك:. بیاضی. ص32. 1398. پرتقال: تهران. آزاده، شاكر بازارنو. اگر گربه نیستی، این کتاب را باز نکن!. چكای، جف. 84

9786004626347  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات، زندگی حیوانات های تصويری، داستان داستان كودك، داستانکلمات کلیدی: 

به   كتاب پیداست با منع مخاطبان غیر گربهطور كه از نام  همان« اگر گربه نیستی، اين كتاب را باز نكن!»كتاب  :معرفی کتاب

 بیان شده است. خاصهاست كه به شكل  كتابی تصويری در مورد عادات گربه. كند خواندن كتاب جاذبه ايجاد می
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خشتی . ص28. 1398. پرتقال: تهران. آناهیتا حضرتی كیاوندانی. بلدی بشماری؟ بروس خرس عصبانی:. هیگینز، رايان تی. 85

  9786004626644 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های تصويری های حیوانات، داستان داستانکلمات کلیدی: 

هر شماره داستانی دارد و از . شمارش اعداد يك تا ده. در مورد شمردن اعداد است« بروس خرس عصبانی»كتاب  :معرفی کتاب

 طريق تصاوير آموزش داده شده است.

 

  9786004625258 شابك:. خشتی كوچك. ص24. 1397. پرتقال: تهران. ساناز آيتی. گویند کتاب! به این می. اسمیت، لین. 86

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات، ادبیات كودكان داستان كودك، داستانکلمات کلیدی: 

خرگوش كتاب را .  مواجه با يك كتابی میمون و خرگوش است در  داستان دو بچه« گويند كتاب به اين می » :معرفی کتاب

 برد. از بچه میمون به كارايی كتاب پی می. هايی مانند بايد بجومش؟ بايد بپوشمش؟ و.. شناسد به همین خاطر با پرسش نمی

 

  9786004623438 شابك:. خشتی. ص30. 1397. پرتقال: تهران. ساناز آيتی. تق تق، بیا بیرون. هنكس، كوين. 87

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات، دوستی ادبیات كودكان، داستانکلمات کلیدی: 

ابتدا يك تخم هستند، بعد . آيند پرندگان از تخم بیرون می. دوران نوزادی حیوانات است ةاين داستان تصويری دربار :معرفی کتاب

تخم ديگری هست كه هنوز نشكسته است و . آيد میشكند و يك جوجه از آن بیرون  دارد و عاقبت می از مدتی تخم تَرَك برمی

 آيد! اين ديگر چیست؟ شكند؛ اما از اين تخم، جوجه درنمی دارد و می زنند تا سرانجام تَرَك برمی  ها مرتب به آن نوك می جوجه

 

 شابك:. رحلی. ص32. 1398. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان: تهران .ها... خانه. جاللی فراهانی، طراوت. 88

9786000106430  

  مربیمخاطب: 

  گويی، داستان كودك های تصويری، قصه داستانکلمات کلیدی: 

. ای است كه هر خانه داستانی دارد ها، داستانی بدون متن است؛ اما در دل كتاب، در هر صفحه خانه كتاب خانه :معرفی کتاب

 خانه به خانه برويم و داستان هر خانه را بگويیم.. ويمهمراه ش« گربه زرد»توانیم با شخصیت اصلی داستان  می

 

. خشتی. ص24. 1397. شركت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران .خانه دیوانه های صلح و دوستی: داستان. شمس، محمدرضا. 89

  9786004366458 شابك:

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های حیوانات داستانهای تخیلی،  ادبیات كودكان، داستانکلمات کلیدی: 

كرد يا با   كرد و با ناودانش او را خیس می آمد، دنبالش می ای يك آجرش كم بود و هركسی به طرفش می خانه :معرفی کتاب

ها باشد؛  خواهند كه خانه آن  روند و از او می زد توی سرش! مرغ، گربه، خر و سگ به ترتیب به سراغ خانه ديوانه می دودكشش می

كند كاش مرغ و گربه و   لرزد و آرزو می  بیند و از ترس می ها می روزی خانه خود را در محاصره گرگ. كند و..  دنبالشان میاما خانه 

 شود؟ ديوانه پیدا می ةآيا كسی برای كمك به خان. خواهد و.. زند و كمك می او فرياد می. كردند  جا بودند و كمكش می خر و سگ آن
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 شابك:. خشتی. ص24. 1397. كتاب نیستان: تهران .خرگوشی و یک معما كالم: های بی قصه. احمدی، صديقه. 90

9786222080495  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های تصويری، داستان كودك ادبیات كودكان، داستانکلمات کلیدی: 

و بدون متن است كه برای كودكان  و حاوی داستانی تصويری« كالم های بی قصه»اين كتاب جلد دهم از مجموعه  :معرفی کتاب

در اين داستان خرگوشی باهوش با . يابی تهیه شده است گويی و واژه تا هفت سال و برای تقويت خالقیت، مهارت قصه چهار

شايان ذكر است كه داستان با . حل معمای مطرح شده را پیدا كند كند تا راه  های مختلف تالش می پیگیری، پشتكار و مطالعه كتاب

 شود. همكاری كودكان با مربیان و والدين خوانده و فهمیده می

 

استیو  تصويرگر:. رقعی. ص96. 1398. قديانی: تهران. هدا لزگی. ها دبستانی هایی برای پیش قصه. جمعی از نويسندگان. 91

  9786000802318 شابك: كاكس

  دبستانی/ مربی/ معلم كودك پیشمخاطب: 

  های كوتاه، كودكان ملل، داستانادبیات کلمات کلیدی: 

اين كتاب شامل شانزده داستان كوتاه است كه نويسندگان آن را به منظور خواندن برای كودكان پیش دبستانی  :معرفی کتاب

است كه « اريك»پسری به نام  ةداستان اول دربار شود. تخیل كودكان میة های قديمی و جديد كه باعث رشد قو قصه. اند نوشته

در راه خانه، فیل موزهای . شود! يك فیل زنده و واقعی بازار يك فیل برنده می او در جمعه. خواهد حیوان خانگی میدلش 

. برد و.. اريك فیلش را به هر زحمتی است به اتاقش می.. را و.« گروگینز»های باغچه خانم   خورد و گل  را می« اسپراوت»فروشیِ  میوه

 ها بايد توسط مربی خوانده شوند. كودكان پیش دبستانی در خواندن، اين داستانطبعا به دلیل عدم توانايی 

 

  9786004626484 شابك:. رقعی. ص32. 1398. پرتقال: تهران. پیام ابراهیمی. وصدا کتاب پر سر. آندروود، دبورا. 92

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های مصور داستانهای حیوانات،  داستان كودك، داستانکلمات کلیدی: 

توی دنیا يك . سرو صداهای اطراف ماست ةكتاب دربار. تس  كتابی با متن كم و تصاوير گويا« كتاب پر سرو صدا» :معرفی کتاب

توی . شوند همه به سمت ما برگردند سروصداهای خوب، سر و صداهای بد و سرو صداهای اتفاقی كه باعث می. عالمه سرو صداست

 آورد. ای را به وجد می اند كه هر خواننده شناسند طوری كنار هم جمع شده ها می يی كه بچهاين كتاب سروصداها

 

كانون پرورش فكری كودكان و : تهران. پرست نورا حق. خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ گوسفندی که می. تئوبالد، ژوزف. 93

  9789643910600 شابك:. رحلی. ص28. 1398. نوجوانان

  دبستانی پیشكودك مخاطب: 

  های حیوانات، خالقیت های تخیلی، داستان داستانکلمات کلیدی: 

كتاب حاضر . اند دهند و در عین حال سرگرم كننده و جذاب های تخیلی قدرت خالقیت كودكان را رشد می داستان :معرفی کتاب

تر شود و  با خوردن غذای بیشتر بزرگكوشد  ماجرای گوسفندی است كه از وضعیت فعلی خود راضی نیست و به همین خاطر می

در . رسد كه ديگر هیچ دوست و همراهی ندارد شود و گوسفند به جايی می قابل كنترل می تر شدن غیر اما اين بزرگ. تغییر كند

 گردد و ديگر ناراضی نیست. نهايت، در اثر يك اتفاق، به وضعیت قبلی خود بازمی

 

  9789642029723 شابك:. بیاضی. ص32. 1398. جمال: قم .ام عصبانیمن خیلی . كارگری، حمید. 94

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های تصويری، حسادت، كنترل خشم داستانکلمات کلیدی: 

. شود پردازی كودكان می ام، يك كتاب بدون نوشته است كه باعث پرورش خالقیت و خیال كتاب من خیلی عصبانی :معرفی کتاب

 خورد و... شود.خرس داستان به مشكلی برمی داستان يك خرس است كه دچار حسادت و خشم نسبت به ديگران میكتاب حاضر 
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. ص32. 1398. میچكا: تهران. ماندانا نارنجیها، حسام سبحانی طهرانی. های دندان مهمانی هیوال. ريكو، هارا/ اوشیدا، ساياكو. 95

  9786227014051 شابك:. خشتی

  دبستانی پیشكودك مخاطب: 

  های دهان و دندان ادبیات ملل، داستان كودك، بیماریکلمات کلیدی: 

گويد:   خورد و با خودش می او كلی شكالت، كلوچه، بستنی و نوشابه گازدار می. خرسه عاشق شیرينی است« كودی» :معرفی کتاب

درد گرفته است و  برند! كودی دندان  خوردن او لذت می؛ اما افراد ديگری هم هستند كه از شیرينی «قدر خوشمزه... هبه، چ به»

شود هیوالهای دندان كه از  كند و متوجه می  های كودی را معاينه می دندان« رايكو»دكتر . پزشك برود شود نزد دندان مجبور می

شان را با دستگاه تمیز كاري ها و كثیف كند میكروب  دكتر سعی می. اند های بدجنس هستند، در دهان كودی جشن گرفته میكروب

تواند اين دو هیوال را فراری  آيا دكتر رايكو می. كند؛ ولی هنوز دو تا از هیوالها در دهان كودی هستند و خیال بیرون آمدن ندارند

 دهد؟

 کاردستی

 

 شابك:. وزيری. ص16. 1397. راز بارش: تهران .2حیوانات جورواجور بسازیم  های برشی: كتاب. بیات، آزاده. 96

9786006972466  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  آمیزی، حیوانات ، رنگ بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

در اين كتاب، تصاويری از حیوانات گوناگون قرار داده شده است كه هر تصوير چند برش دارد و كودكان با كنار هم  :معرفی کتاب

قرار داده شده است كه . .. ، پارچه، برچسب و ای از بافت همراه با كتاب بسته. كنند ها تصاوير حیوانات را كامل می قرار دادن آن

 ها مبادرت كنند. آمیزی آن ها بپوشانند يا بر حسب سلیقه خود، به رنگ توانند بدن جانوران را با آن كودكان می

 مربی-کتاب کار کودک

 

  9786000803803 شابك:. خشتی. ص26. 1398. قديانی: تهران .آموزش اعداد با شعر و تصویر. اسالمی، مريم. 97

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  دبستانی شعر، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

های شاد و  اين كتاب دارای تصاوير و عكس. شعر خردساالنه است 10آموزش اعداد با شعر و تصوير شامل   كتاب :معرفی کتاب

 زود اومده زرنگه!. يك، عدد اوله... يه بازی قشنگه... .. مثل: شمردن عددها. استهر عدد با شعر معرفی شده . رنگارنگ است

 

. پايش: تهران.. سال 5تا  4ورزی رده سنی  کتاب بازی ودست سال: 5تا  4های  مجموعه كتاب. عالمیان، وحید/ كلهر، لیال. 98

  9786008892731 شابك:. رحلی. ص56. 1398

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  حركتی - های حسی های رفتاری، فعالیت های آموزشی، مهارت مهارتکلمات کلیدی: 

در اين كتاب تمرينات در قالب داستان بیان شده . ساله است 5تا  4ورزی كتاب كار كودكان  كتاب بازی و دست :معرفی کتاب

 ةاز مشخصات كتاب: اراي. كنند است می ها از زبان دو موش كوچك به نام پنی و پانی كه در يك مزرعه زندگی داستان. است

 .كار گروهی در كودكان و... ةكودكان، تقويت روحی ةها در رابطه با زندگی روزمر آموزش
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شركت انتشارات فنی : تهران.. سال 5تا  4ورزی: ویژه کودکان  های دست مهارت. عاطفه، صنم ياسینی، زهراسادات/ خوش. 99

  9786004772655 شابك:. رحلی. ص40. 1398. ايران

  دبستانی/ مربی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، خالقیت، حل مسئله مهارتکلمات کلیدی: 

ها،  در بخش اول كودك با استفاده از مواد و اشیای در دسترس، مانند دور ريختنی. رو دو بخش دارد كتاب پیش :معرفی کتاب

توان به خمیربازی، رد كردن مهره از سوراخ، پیچاندن كاموا  ها می اين فعالیت ةاز زمردهد؛  هايی را خارج از كتاب انجام می فعالیت 

دهد؛ رد شدن از هزارتو، نقاشی، بريدن و  هايی را درون خود كتاب انجام می در بخش دوم، كودك فعالیت. دور مداد اشاره كرد

 روند. شمار می ها به های از اين دسته فعالیت چسباندن و جورچین نیز نمونه

 

شركت انتشارات : تهران.. سال 6تا  5: ویژه کودکان 2ورزی های دست مهارت. عاطفه، صنم ياسینی، زهراسادات/ خوش. 100

  9786004772662 شابك:. رحلی. ص40. 1398. فنی ايران

  دبستانی/ مربی كودك پیشمخاطب: 

  دبستانی پیشهای آموزشی، آموزش  های آموزشی، مهارت بازیکلمات کلیدی: 

در دست گرفتن صحیح . دبستانی تألیف شده است پیش  ةكتاب با هدف محوری آموزش نوشتن به كودكان دور :معرفی کتاب

های افقی  دار منظم از راست به چپ، خط های جهت ها، ترسیم خط چین ها و نقطه چین كشی نوشتاری، وصل كردن خط مداد، دوره

بنابه گفته مؤلفان با توجه به . آموزشی است ةهای ابداعی از اهداف نوشتن برای اين دور قالب خطو عمودی و ترسیم تفكرات در 

ها و درك مفاهیم شناختی مانند  های كتاب، اهداف ضمنی ديگری مانند افزايش دقت و تمركز، پرورش مهارت تلفیقی بودن فعالیت

 پی گرفته شده است.. .. كوتاه و بلند و كوچك و بزرگ و

 افزایی مربیان مرجع نظری و دانش

 

: تهران.. آمادگی ورود به دبستان: پیشگیری از مشکالت تربیتی و آموزشی کودک. رضا تبريزی، مصطفی/ تبريزی، علی. 101

  9786008283454 شابك:. رقعی. ص136. 1398. شركت نشر فراروان

  مربی/ والدين/ كارشناسانمخاطب: 

  های آموزشی، آموزش و پرورش، پیشگیری والدين، بازیآموزش کلمات کلیدی: 

های آماده كردن فرزندشان برای ورود به دبستان و  برای آگاهی والدين از روش« آمادگی ورود به دبستان»كتاب :معرفی کتاب

ه میزان مخاطب اين كتاب تمامی والدين، بدون توجه ب. پیشگیری از مشكالت تربیتی و آموزشی كودكان تدوين شده است

بخش اول: آمادگی رفتاری و . كتاب دارای دو بخش است. تحصیالت آنان است، زبان كتاب ساده و بدون اصطالحات خاص است

كه تعلیم و  نويسنده به امید اين های تحصیلی. آمادگی كودك برای كسب مهارت روانی كودك برای ورود به دبستان و بخش دوم:

ها  در صورت عمل به اين توصیه. هايی كرده است های انسانی شود، توصیه تحقق تمامی جنبهتربیت رسمی و غیررسمی ما موجب 

 از جانب والدين گام مهمی در شكوفايی كودكان برداشته خواهد شد.



10 دبستانی شماره نامه دوره پیش کتاب  

دبستانی دوره پیش های فعالیتآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با  یها كتاب یفیفهرست توص   

31 

 

. فريبا شهبازيان. سوری های دکتر ماریا مونته کودک خود بدانیم، براساس سخنرانی ةآنچه باید دربار. جی.پراكاسام. ا. 102

  9789648282597 شابك:. وزيری. ص109. 1398. شهرتاش: تهران

  مربی/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  های آموزش دبستانی، كودكان، روش علوم تربیتی، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

. شده استلیف أسوری ت های دكتر ماريا مونته بر اساس سخنرانی« كودك خود بدانیم ةچه بايد دربار آن » كتاب :معرفی کتاب

اين روش بر مبنای قوانین رشد بدنی . سوری روش تعلیم و تربیت علمی است و مبنای آن شناخت دوران كودكی است روش مونته

 ةكم با مشاهد برود و كم  دهیم به پیش كنیم و اجازه می بدين گونه كه كودك را دنبال می. گذاری شده است و ذهنی كودك پايه

فصل  21اين كتاب دارای . نمايیم ها به او كمك می كنیم و در برآورده ساختن آن دهد نیازهايش را كشف می كارهايی كه انجام می

 تربیتی مناسب است. و برای مربیان، محققان و دانشجويان علوم

 

: كرمان. نسب وزيری محمود. از خانه به مهد تمدن )به سوی تحول از وابستگی به همبستگی(. پیك، لوئیس. 103

  9786006789613 شابك:. وزيری. ص198. 1397. جهاددانشگاهی استان كرمان

  مربی/ كارشناسانمخاطب: 

  های آموزشی، رفتار جمعی دبستانی، نظام آموزش پیشکلمات کلیدی: 

شش ساله مطیع و در عین حال های  های دو ساله و لوس ژاپنی به بچه مؤلف كتاب بر اين باور است كه تبديل بچه :معرفی کتاب

كودكان در اين دوره زندگی . برند ای است كه مربیان پیش از دبستان به كار می متكی به خود و برخوردار از روح همكاری، شعبده

سی كوشد با برر او می. های فردی خود را نسبت به گروه در مرتبه دوم قرار دهند گیرند كه خواسته آموزند و ياد می گروهی را می

 دبستان در كشور ژاپن راز و رمز اين اتفاق را آشكار سازد. های پیش ها و فعالیت برنامه

 

 شابك:. رقعی. ص100. 1398. پرنیان انديش: تهران. مريم قبادی. به کودکتان خواندن بیاموزید. فیتزپاتريك، مادلین. 104

9786008239567  

  مربی/ والدين/ كارشناسانمخاطب: 

  های آموزشی، خواندن دبستانی، مهارت آموزش پیشکلمات کلیدی: 

های پیشرفت فردی و اجتماعی به  ترين راه عادت به خواندن، يكی مهم. ارمغان خوانش، فهم و دانش و مهارت است :معرفی کتاب

توانند آموزش خواندن را به كودكانشان  میكتاب حاضر با اين هدف نوشته شده است كه به پدر و مادران جوان بگويد . رود شمار می

بايد دانست كه . مند به مطالعه بارآورند ها را از همان كودكی عالقه از سنین بسیار پايین، حتی از يك سالگی، آغاز كنند و آن

های پیش از  در سال كه در كشور ما ايران نیز از آموختن الفبا مقصود مؤلف از خواندن لزوماً خواندن با آموزش الفبا نیست )چنان

خوانی، با آواها نیز  خوانی و كلی شمارد و احتماالً كودك در حین كلمه شود(؛ گرچه آن را هم ممكن می دبستان پرهیز داده می

 يابد. آشنايی می

 

ايلبگی شیده . دبستان در سه فرهنگ: چین، ژاپن و ایاالت متحده پیش. توبین، ژوزف/ هوسوه، يه/ كاراساوا، مايومی. 105

  9786007325544 شابك:. رقعی. ص288. 1398. سازوكار: تهران. منش طاهر، حسین افشین

  مربی/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  های تربیتی پژوهی، پژوهش دبستانی، نمونه آموزش پیشکلمات کلیدی: 

. كنند ها را تمرين می هايشان، دوستی سرگرمیها و  دبستانی، در خالل بازی امروزه كودكان در مراكز پرهیاهوی پیش :معرفی کتاب

خود به مشق صلح  به ها را در بستری قرار داده كه خود ها دربرابر هم، آن ها و گذشت پذيرفتن تفاوت در جريان قهرها، آشتی

رغم  علی .دبستانی در سه كشور چین، ژاپن و اياالت متحده آمريكا، بررسی شده است در كتاب حاضر، مراكز پیش. اند مشغول

های تربیتی دارند، گويی همگی در يك قرارداد نانوشته كودكان سرزمین خود را به سويی  هايی كه اين سه فرهنگ در روش تفاوت

 كشورشان تنها تخم عشق و محبت بكارند. ةزارهای آيند دهند كه دركشت جهت می
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. 1398. ستايش هستی: تهران .رشد و تکامل کودک. محمدی، احمد/ حوائی، ناصر/ محمدی، محمداقبال/ محمدی، سینا. 106

  9786226445993 شابك:. وزيری. ص222

  مربی/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

  رشد جسمی، نظريه رشد، كودكانکلمات کلیدی: 

اين راه به توان انحرافات آشكار از الگوهای طبیعی را بازشناخت و از  با آگاهی از چگونگی رشد و تكامل كودك می :معرفی کتاب

های رشد و  های مختلف رشد و تكامل، نظريه مفاهیم بنیادی در رشد و تكامل، مراحل و جنبه. وجود اختالل در كودك پی برد

های اين كتاب  های فصل سالگی، عنوان های رشدی و تكامل از تولد تا پنج تكامل، رفلكس های رشد و تكامل، ارزيابی رشد و جنبه

 هستند.

 

های زمانی در بهبود رشد و  دریاب وقت و در یاب: استفاده از فرصت مربی شايسته:. حسین، كلوتی جاه/ امیر ترقیعلی، . 107

  9786222520472 شابك:. وزيری. ص120. 1398. میچكا: تهران.. یادگیری

  مربی/ والدين/ كارشناسانمخاطب: 

  طراحی آموزشیريزی،  دبستانی، كمك آموزشی، برنامه آموزش پیشکلمات کلیدی: 

های زمانی در بهبود  پنج جلدی مربی شايسته، در مورد استفاده از فرصت  از مجموعه« ر يابدرياب وقت و دُ»كتاب  :معرفی کتاب

« میم جیم خونه»دبستانی  خاله میم جیم مربی مهد و پیش. است« خاله میم جیم»شخصیت اصلی كتاب . رشد و يادگیری است

  شود، بابا آينه پیرمرد هفتاد و پنج ساله هايی مثل: چگونه از يك فعالیت به فعالیت ديگر برويم؟ مواجه می سؤالوقتی خاله با . است

های زمانی،  ما، محیط فصل قصه 6كتاب دارای . آيد ها و سفر كردن است به كمكش می جوگر كه عاشق دنیای بچهو جست

 ، دوستی با زمان و نقشه سفر است. د و چه انواعی دارند؟های زمانی چه هستن خواهد، محیط بندی طراحی می زمان

 

.. دلت قرص، آغوشت باز: نگاهی دوباره به امنیت عاطفی در مربیگری مربی شايسته:. جاه، علی شبیری، سوده/ ترقی. 108

  9786222521219 شابك:. وزيری. ص96. 1398. میچكا: تهران

  مربی/ والدين/ كارشناسانمخاطب: 

  های آموزشی، علوم تربیتی دبستانی، مهارت آموزش پیشکلمات کلیدی: 

 ةهر جلد از اين مجموعه داستانی دربار های مربی شايسته است. از مجموعه كتاب« دلت قرص، آغوشت باز »كتاب  :معرفی کتاب

ها ساكت است به همراه  تر وقتكه بیش« خاله میم جیم»شخصیت اصلی داستان . پردازد دبستان می مربیگری كودكان مهد و پیش

جوگر و به روز كه عاشق سؤال ايجاد كردن است به موضوعات مشاركت، پدر و مادرهای و جست ابا آينه پیرمرد هفتاد و پنج سالةب

امن و  ما،  ةاين كتاب دارای پنج فصل قص. امنیت عاطفی در مربیگری است  ةبار اين كتاب در. پردازند متوقع و همكاران ناسازگار می

 ناامن، مربی امن، محیط امن و امنیت در تعادل است.

 

.. های در دسترس برای مربیگری سقف کالست آسمان: بازطراحی محیط مربی شايسته:. جاه، علی/ شبیری، سوده ترقی. 109

  9786226721769 شابك:. وزيری. ص112. 1398. میچكا: تهران

  مربی/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  دبستانی، يادگیری آموزش پیشکلمات کلیدی: 

ة هر جلد از اين مجموعه داستانی دربار های مربی شايسته است. از مجموعه كتاب« سقف كالست آسمان »كتاب  :معرفی کتاب

اه ها ساكت است به همر كه بیشتر وقت« خاله میم جیم»شخصیت اصلی داستان . پردازد دبستان می مربیگری كودكان مهد و پیش

جوگر و به روز كه عاشق سؤال ايجاد كردن است به موضوعات مشاركت، پدر و مادرهای و ی جست بابا آينه پیرمرد هفتاد و پنج ساله

اين كتاب دارای پنج . های در دسترس برای مربیگری است بازطراحی محیط  ةبار اين كتاب در. پردازند متوقع و همكاران ناسازگار می

 های محیط يادگیری با كیفیت، محیط داخلی و محیط باز است. ها، ويژگی محیط ةدربارما، كمی   ةفصل قص
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مشکالت هیجانی و رفتاری در کودکان: مداخله اثربخش . آل هولند، ملیسا/ مالمبرگ، جسیكا/ گیمپل پیكوك، گرتچن. 110

 شابك:. وزيری. ص352. 1398. نوشته: اصفهان. مريم فوالدوند، احمد عابدی. دبستانی و مهد کودک در سنین پیش

9786003861626  

  مربی/ والدين/ مشاورمخاطب: 

  اختالالت رفتاری، كودكان، بهداشت روانیکلمات کلیدی: 

سال،  6تا  3رسیدگی به مشكالت رفتاری و هیجانی كودكان  ةاطالعاتی پیرامون نحو  اين كتاب قصد دارد با ارائه :معرفی کتاب

هدف اصلی كتاب ارائه مداخالت مؤثر و كاربردی است تا بتوان با . سالمت روان كودكان را ياری كند  ةفعاالن و عامالن حوز

 ها را اجرا كرد. های آموزشی آن های بالینی در محیط فعالیت

 

. میچكا: تهران.. های مشارکت برای مربیگری( )استفاده از ظرفیت. همراه شو عزیز... حسین امیرجاه، علی/ كلوتی،  ترقی. 111

  9786226721790 شابك:. وزيری. ص88. 1398

  مربی/ والدين/ كارشناسانمخاطب: 

  دبستانی يادگیری مشاركتی، تجربه، آموزش پیشکلمات کلیدی: 

 ةهر جلد از اين مجموعه داستانی دربار های مربی شايسته است. مجموعه كتاباز « همراه شو عزيز...»كتاب  :معرفی کتاب

ها ساكت است به همراه  كه بیشتر وقت« خاله میم جیم»شخصیت اصلی داستان . پردازد دبستان می مربیگری كودكان مهد و پیش

ن است به موضوعات مشاركت، پدر و مادرهای جوگر و به روز كه عاشق سؤال ايجاد كردو ی جست بابا آينه پیرمرد هفتاد و پنج ساله

 اين كتاب دارای چهار فصل مشاركت، پدر و مادرهای متوقع و همكاران ناسازگار است. پردازند. متوقع و همكاران ناسازگار می

 

  9786008283362 شابك:. وزيری. ص224. 1398. شركت نشر فراروان: تهران .تونن زرنگ باشن همه می. تبريزی، نرگس. 112

  مربی/ معلممخاطب: 

  ها هوش، تمرينکلمات کلیدی: 

توانند اين  هايی می تمرين. های آموزشی مستلزم همكاری و هماهنگی دو نوع مهارت و توانايی هستند اغلب فعالیت :معرفی کتاب

هايی مثل ترسیم خطوط صاف  باشد؛ تمرينزمان و هماهنگ چشم و دست  كارگیری هم ها به توانايی را پررورش دهند كه الزمة آن

هايی است برای ارتقای  اين كتاب شامل تمرين. ای به نقطة ديگر های مختلف و يا ترسیم خط از نقطه دار بین شكل و منحنی و زاويه

 سازی بیشتر كودكان. سطح يادگیری و توانمند

 های زندگی مهارت

 

 شابك:. وزيری. ص60. 1398. منشور صلح: تهران.. صلح و محیط زیستهای محیط زیستی:  ارزش. امینايی، اكرم. 113

9786226801027  

  مربیمخاطب: 

  های فوق برنامه محیط زيست، راهنمای آموزشی، فعالیتکلمات کلیدی: 

ناپذيری وارد  جبرانها صدمات  رويه آب، به زمین و آب توجهی به آن و مصرف بی انسان با آلوده كردن محیط، بی :معرفی کتاب

زدايی و وارد كردن مواد سمی به آب و خاك، به صدها میلیون كودك، از راه فقر، بیماری و نبود آب آشامیدنی سالم  جنگل. كند می

. هدف اين كتاب كمك به كودكان است تا هرچه بیشتر به اهمیت و مراقبت از زمین و موجودات آن آگاهی يابند. رساند آسیب می

مراقبت از زمین،  ةهای كودكان دربار اين فرايند شامل ايجاد عالقه به طبیعت، حیوانات و گیاهان و بخش ديگر ايدهبخشی از 

 زيست است. حیوانات، گیاهان و به طور كلی محیط
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 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نوشته: اصفهان. بنفشه رسولیان بروجنی. بیا با هم آشپزی کنیم. بريكت، جورجی. 114

9786003861671  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، شعر، آشپزی های رفتاری، مهارت  مهارتکلمات کلیدی: 

زندگی  ةهای پاي در هر جلد از كتاب به يكی از مهارت. است« بیا باهم»های  از مجموعه كتاب« آشپزی كنیم»كتاب  :معرفی کتاب

دارای تصويرهای جذاب، ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگويی به كتاب . دبستانی پرداخته است به كودكان پیش

 تر بريز......بیا يه وقت نريزه، آردی نشه روی میز مثل: باباجونم آردها رو، يه كم يواش های اولیه پرداخته است. آموزش مهارت

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نوشته: اصفهان. بنفشه رسولیان بروجنی. بیا با هم بازیافت کنیم. استاكهم، جس. 115

9786003861657  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  ها های آموزشی، شعر، بازيافت زباله های رفتاری، مهارت  مهارتکلمات کلیدی: 

زندگی  ةپايهای  در هر جلد از كتاب به يكی از مهارت. است« بیا باهم»های  از مجموعه كتاب« بازيافت كنیم»كتاب  :معرفی کتاب

كتاب دارای تصويرهای جذاب، ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگويی به . دبستانی پرداخته است به كودكان پیش

 مون ها رو برد، از حیاط خونه مون........تموم سطل مثل: باز كامیون بازيافت، اومد توی كوچه های اولیه پرداخته است. آموزش مهارت

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نوشته: اصفهان. بنفشه رسولیان بروجنی. بیا با هم بسازیم. جورجیبريكت، . 116

9786003861688  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، شعر های رفتاری، مهارت  مهارتکلمات کلیدی: 

زندگی به  ةهای پاي كتاب به يكی از مهارتدر هر جلد از . است« بیا باهم»های  از مجموعه كتاب« بسازيم»كتاب  :معرفی کتاب

كتاب دارای تصويرهای جذاب، ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگويی به آموزش . دبستانی پرداخته است كودكان پیش

 نگهمثل: لباسای قديمی، مخصوص كار با رنگه.........بايد اونو بپوشیم، اما يه خورده ت های اولیه پرداخته است. مهارت

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نوشته: اصفهان. بنفشه رسولیان بروجنی. بیا با هم بکاریم. بريكت، جورجی. 117

9786003861695  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، شعر های رفتاری، مهارت  مهارتکلمات کلیدی: 

زندگی به  ةهای پاي در هر جلد از كتاب به يكی از مهارت. است« بیا باهم»های  از مجموعه كتاب« بكاريم»كتاب  :معرفی کتاب

كتاب دارای تصويرهای جذاب، ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگويی به آموزش . دبستانی پرداخته است كودكان پیش

 مان با خودت، نمكدون رو زود بیاردار.......لطفاً ما ی سرخ آب مثل: به و به و به چه چیزی، گوجه های اولیه پرداخته است. مهارت

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نوشته: اصفهان. بنفشه رسولیان بروجنی. بیا با هم تمیز کنیم. بريكت، جورجی. 118

9786003861701  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، شعر، بهداشت های رفتاری، مهارت  مهارتکلمات کلیدی: 

 ةهای پاي در هر جلد از كتاب به يكی از مهارت. است« بیا باهم»های  از مجموعه كتاب« بیا تمیز كنیم»كتاب  :معرفی کتاب

كتاب دارای تصويرهای جذاب، ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگويی به . دبستانی پرداخته است زندگی به كودكان پیش

وام كه فنجونام، تمیز بشن تو تشت آب.........نعلبكیا شنا كنن، تو آب بگن خ مثل: منم می های اولیه پرداخته است. آموزش مهارت

 تولوب تاالب
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 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نوشته: اصفهان. بنفشه رسولیان بروجنی. بیا با هم خرید کنیم. استاكهم، جس. 119

9786003861640  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های اجتماعی، شعر مهارتهای رفتاری،   مهارتکلمات کلیدی: 

زندگی  ةهای پاي در هر جلد از كتاب به يكی از مهارت. است« بیا باهم»های  از مجموعه كتاب« خريد كنیم»كتاب  :معرفی کتاب

كتاب دارای تصويرهای جذاب، ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگويی به . دبستانی پرداخته است به كودكان پیش

جا كجاست؟ فروشگاه، جانمی جان رسیديم.........مثل پرنده بوديم، با اتوبوس  مثل: اين های اولیه پرداخته است. آموزش مهارت

 پريديم

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1398. نوشته: اصفهان. بنفشه رسولیان بروجنی. بیا با هم کمک کنیم. استاكهم، جس. 120

9786003861664  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، شعر های رفتاری، مهارت  مهارتکلمات کلیدی: 

زندگی  ةهای پاي در هر جلد از كتاب به يكی از مهارت. است« بیا باهم»های  از مجموعه كتاب« كمك كنیم»كتاب  :معرفی کتاب

شعر بدون پرگويی به كتاب دارای تصويرهای جذاب، ساده و بانمك است كه با زبان . دبستانی پرداخته است به كودكان پیش

ست، لیوان و كارد و  شو ببنده.......هر چی تو آشپزخونه ديم به مامان، تا جعبه مثل: كمك می های اولیه پرداخته است. آموزش مهارت

 رنده

 

مهارت های  ها و سرگرمی ها، بازی سال: فعالیت 6تا  5  ویژه 1تفکر، پژوهش  تفكر، پژوهش:. پور، امیرهوشنگ اقبال. 121

  9786002525031 شابك:. رحلی. ص40. 1397. آبرنگ: تهران.. سبک زندگی با رویکرد تلفیقی

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

   تفكر، پژوهش، بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

ای  منطقهدر اين مجموعه سعی شده است به جای رويكرد تفكیكی از رويكرد تلفیقی بر اساس نیازهای بومی و  :معرفی کتاب

ی آموزشی و پرورشی طراحی و نقش اضالع مثلث ياددهی و يادگیری)كودك، مربی و محیط( مشخص شود تا فرايند  كشور، نقشه

 ياددهی و يادگیری آهسته آهسته طی شود و كودك نیز امكان كودكی كردن را در بهترين شرايط داشته باشد.

 

های مهارت  ها و سرگرمی ها، بازی سال: فعالیت 6تا  5  ویژه 2تفکر، پژوهش  تفكر، پژوهش:. پور، امیرهوشنگ اقبال. 122

  9786002525048 شابك:. رحلی. ص40. 1397. آبرنگ: تهران.. سبک زندگی با رویکرد تلفیقی

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

   تفكر، پژوهش، بازی و سرگرمیکلمات کلیدی: 

ای  به جای رويكرد تفكیكی از رويكرد تلفیقی بر اساس نیازهای بومی و منطقهدر اين مجموعه سعی شده است  :معرفی کتاب

ی آموزشی و پرورشی طراحی و نقش اضالع مثلث ياددهی و يادگیری )كودك، مربی و محیط( مشخص شود تا فرايند  كشور، نقشه

 رايط داشته باشد.ياددهی و يادگیری آهسته آهسته طی شود و كودك نیز امكان كودكی كردن را در بهترين ش

 

  9786009832958 شابك:. رحلی. ص16. 1397. داستان جمعه: تهران.. چه کار کنم با نی نی؟. خلیلی، سپیده. 123

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های ارتباطی های خانواده، مهارت هیجان، احساسات، داستانکلمات کلیدی: 

مورد به دنیا آمدن نوزاد تازه و برخورد بقیه اعضا خانواده به خصوص خواهر و  در»  نی؟ چه كار كنم با نی»كتاب  :معرفی کتاب

های تعجب، شادی، خشم، عشق،  هیجان. های برخورد با نوزاد است داستان كتاب در مورد هیجان تر با اوست. برداران بزرگ

 ودكان است.ها برای ك ها و توصیف آن اين كتاب برای شناخت هیجان. حسادت، ترس، اندوه و تنفر
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 شابك:. رحلی. ص28. 1398. میچكا: تهران. حسام سبحانی طهرانی، فرشید حجازی. سیرک ادب و نزاکت. ير وينترز، پی. 124

9786226721134  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های تخیلی، كودكان ادبیات ملل، داستانکلمات کلیدی: 

. كند  زند و لجبازی می كند، مدام نِق می ها عصبانی است و حاضرجوابی می وقتاو بیشتر . شش سال دارد« نینا» :معرفی کتاب

او از . دهد؛ اما نینا اصالً برايش مهم نیست  خواهد دخترش با ادب باشد و مدام به او تذكر می او دلش می. مادر نینا ناراحت است

. كند  او با كنجكاوی داخل سوراخ را نگاه می. شنود میرود تا بازی كند كه ناگهان صدايی از سوراخی در درخت  خانه بیرون می

ها در سیرك ادب و نزاكت  آن. كند ، نینا را به سیرك دعوت می«لطفاً، ممنون»جا سیركی در حال اجرا است! مدير سیرك، آقای  آن

 كنند.  را تمرين می

 

. خشتی كوچك. ص27. 1398. پرتقال: تهران. راد دروديانناهید . من گاستون ترسو هستم گاستون:. شین شو شین، اورلی. 125

  9786004625678 شابك:

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  احساسات، داستان، يادگیریکلمات کلیدی: 

گاستون . های گاستون برای يادگیری و مديريت احساسات است از مجموعه كتاب« من گاستون ترسو هستم»كتاب  :معرفی کتاب

كمانی او با هر احساسی رنگ  های ديگر؛ با اين تفاوت كه يال جادويی و رنگین ی اسب كوچك است مثل همهيك اسب شاخدار 

 كارهای غلبه بر ترس را به كودك آموزش دهد. كوشد راه مؤلف می. ترسد در اين كتاب گاستون از چیزی می. كند عوض می

 

خشتی . ص28. 1398. پرتقال: تهران. راد ناهید دروديان. من گاستون خجالتی هستم گاستون:. شین شو شین، اورلی. 126

  9786004625692 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  يادگیری، داستان، احساساتکلمات کلیدی: 

. های گاستون برای يادگیری و مديريت احساسات است از مجموعه كتاب« من گاستون خجالتی هستم»كتاب  :معرفی کتاب

كمانی است و با هر احساسی  ولی يال جادويی گاستون رنگین های ديگر... اسب شاخدار كوچك است مثل همه اسبگاستون يك 

 شود. های غلبه بر خجالت آموزش داده می در اين كتاب راه. كشد گاستون خیلی خجالت می شود. رنگش عوض می

 

خشتی . ص28. 1398. پرتقال: تهران. راد دروديان ناهید. من گاستون خوشحال هستم گاستون:. شین شو شین، اورلی. 127

  9786004626279 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  هیجان، يادگیری، داستانکلمات کلیدی: 

. های گاستون برای يادگیری و مديريت احساسات است از مجموعه كتاب« من گاستون خوشحال هستم»كتاب  :معرفی کتاب

كمانی او با هر احساسی  های ديگر؛ با اين تفاوت كه يال جادويی و رنگین اسب  كوچك است مثل همه گاستون يك اسب شاخدار

 اش را با ديگران تقسیم كند. گیرد كه چگونه خوشحالی در اين كتاب ياد می او. گاستون امروز خوشحال است. كند رنگ عوض می
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خشتی . ص28. 1398. پرتقال: تهران. راد ناهید دروديان. هستممن گاستون شرمنده  گاستون:. شین شو شین، اورلی. 128

  9786004626262 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  يادگیری، داستان، احساساتکلمات کلیدی: 

. های گاستون برای يادگیری و مديريت احساسات است از مجموعه كتاب« من گاستون شرمنده هستم»كتاب  :معرفی کتاب

كمانی دارد، كه با هر احساسی  ولی يالی جادويی و رنگین. های ديگر.. اسب  يك اسب شاخدار كوچك است مثل همهگاستون 

مؤلف كتاب كوشیده است به او . كند كتاب، گاستون كاری كرده است كه از آن احساس شرمندگی می ندر اي. شود رنگش عوض می

 ياد بدهد كه با حس شرمندگی چه بايد كرد.

 

خشتی . ص27. 1398. پرتقال: تهران. راد ناهید دروديان. من گاستون عصبانی هستم گاستون:. شین شو شین، اورلی. 129

  9786004625661 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  يادگیری، داستان، احساساتکلمات کلیدی: 

. گاستون برای يادگیری و مديريت احساسات استهای  از مجموعه كتاب« من گاستون عصبانی هستم»كتاب  :معرفی کتاب

كمانی است و با هر احساسی  ولی يال جادويی گاستون رنگین. های ديگر.. اسب  گاستون يك اسب شاخدار كوچك است مثل همه

 گیرد چگونه حس خشم خود را مهار كند. شود و ياد می گاستون در اين كتاب عصبانی می. شود رنگش عوض می

 

خشتی . ص28. 1398. پرتقال: تهران. راد ناهید دروديان. من گاستون ناراحت هستم گاستون:. شو شین، اورلیشین . 130

  9786004625654 شابك:. كوچك

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  يادگیری، داستان، احساساتکلمات کلیدی: 

. های گاستون برای يادگیری و مديريت احساسات است از مجموعه كتاب« هستم ناراحتمن گاستون »كتاب  :معرفی کتاب

كمانی او با هر احساسی  های ديگر؛ با اين تفاوت كه يال جادويی و رنگین ی اسب گاستون يك اسب شاخدار كوچك است مثل همه

 اش چیره شود. بر حس ناراحتیگیرد كه چگونه  در اين كتاب ياد می او. گاستون امروز ناراحت است. كند رنگ عوض می

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1398. ذكر: تهران. مهتاب يعقوبی. یک روز در اردوی مدرسه ماجراهای جورج و پپا: .131

9789643079710  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، تجربه داستان كودك، مهارتکلمات کلیدی: 

در اين داستان، پپا به اتفاق برادر و دوستانش با اتوبوس مدرسه برای گردش . جورج دارد تری به نام پپا برادر كوچك :معرفی کتاب

 شوند. در كوه با انعكاس صدا آشنا می ها آن. روند به كوه می

 

  9789643079734 شابك:. خشتی. ص24. 1398. ذكر: تهران. مهتاب يعقوبی. یک روز در طبیعت ماجراهای جورج و پپا: .132

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، داستان كودك گردی، مهارت طبیعتکلمات کلیدی: 

قدر  ولی آن. روند اش برای گردش يه جنگل می در اين داستان، پپا و خانواده تری به نام جورج دارد. پپا برادر كوچك :معرفی کتاب

 يابند. ها با دنبال كردن حیوانات را خود را می آن كنند! در ادامه شوند كه راه را گم می سرگرم دنبال كردن رد پاها می
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 شابك:. خشتی. ص24. 1398. ذكر: تهران. مهتاب يعقوبی. یک روز در مرکز بازیافت ماجراهای جورج و پپا: .133

9789643079741  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی ها، داستان كودك، مهارت بازيافت زبالهکلمات کلیدی: 

ها در  آن. شود ها را به مركز بازيافت روايت می در اين كتاب ماجرای رفتن آن. تری به نام جورج دارد پپا برادر كوچك :معرفی کتاب

خانم خرگوش همه چیز را . شوند ها باخانم خرگوش آشنا می آن. گیرند چه چیزهايی قابل بازيافت است مركز بازيافت ياد می

 كند... بازيافت می

 

 شابك:. خشتی. ص24. 1398. ذكر: تهران. مهتاب يعقوبی. یک روز در مطب دندانپزشکی ماجراهای جورج و پپا: .134

9789643079727  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی، داستان كودك، بهداشت مهارتکلمات کلیدی: 

اين اولین باری . كند پزشكی روايت می ها را به دندان آنكتاب ماجرای رفتن . تری به نام جورج دارد پپا برادر كوچك :معرفی کتاب

بهداشت دندان و فضای ة ها را با نحو خواهد بچه كتاب می. رود و برای همین كمی نگران است پزشكی می است كه جورج به دندان

 پزشكی آشنا سازد. دندان

 

شركت انتشارات فنی : تهران.. هایت کو؟ انگشت پیشی کوچولو! ماجراهای ريحانه و پیشی كوچولو:. يزدانی، معصومه. 135

  9786004771450 شابك:. خشتی. ص24. 1398. ايران

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

   های آموزشی، بازی و سرگرمی های تخیلی، مهارت داستانکلمات کلیدی: 

آورد  فردا ده نقاشی بكشد كه كاغذ كم میريحانه بايد برای . ريحانه و پیشی كوچولو در حال نقاشی كشیدن هستند :معرفی کتاب

نقاشی  8شود كه  اما فردا در مهدكودك مشخص می ؛های دستش بیاورد خواهد كه ده تا كاغذ به تعداد انگشت و از پیشی می

ها،  تشوند كه به غیر از تعداد انگش ها متوجه می آن. شود كه ريحانه و پیشی دنبال علت بگردند اين قضیه باعث می. كشیده است

 شود. شان نمی های ديگری هم دارند كه هیچ كدام مانع دوستی تفاوت

 

. شركت انتشارات فنی ايران: تهران.. پیشی کوچولو! حسود شدی؟ ماجراهای ريحانه و پیشی كوچولو:. يزدانی، معصومه. 136

  9786004771443 شابك:. خشتی. ص24. 1398

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های آموزشی حسادت، داستان كودك، مهارتکلمات کلیدی: 

ريحانه و دختر عمويش ملینا . های ريحانه و پیشی كوچولوست كتاب پیشی كوچولو! حسود شدی؟ از مجموعه كتاب :معرفی کتاب

پیشی هم كه . كنند شوند كه پیشی كوچولو را فراموش می آن دو چنان سرگرم بازی دو نفرشان می. بازی هستند سرگرم خاله

كاری  ريحانه بعد از متوجه شدن با راه. زند تا توجه ريحانه را به خودش جلب كند اش شده است؛ خودش را به مريضی می سودیح

 دهد. شان راه می مناسب پیشی را به بازی دونفره
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. انتشارات فنی ايرانشركت : تهران .نترس!. پیشی کوچولو! نترس!.. ماجراهای ريحانه و پیشی كوچولو:. يزدانی، معصومه. 137

  9786004771436 شابك:. خشتی. ص24. 1398

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های رفتاری، داستان كودك  ترس، مهارتکلمات کلیدی: 

ريحانه . شوند برای خواب آماده می« بزبزقندی و گرگ بال»ی  ريحانه و پیشی كوچولو بعد از گوش كردن به قصه :معرفی کتاب

او با . كند گرگ ناقال در تاريكی وارد اتاق شده است پیشی كوچولو تحت تأثیر قصه احساس می. رود از اتاق بیرون میبرای مسواك 

كند  بیند؛ با يك چراغ قوه سعی می ها را می ريحانه كه ترس پیشی از تاريكی و سايه. رود كش به جنگ گرگ ناقال می يك خط

 بر ترسش غلبه كند. هايی را بازسازی كند تا پیشی كوچولو سايه

 

شركت انتشارات فنی : تهران.. باره رعایت نظم و مقررات( خیر شوتک! )در شب به ماجراهای شوتك:. يزدانی، معصومه. 138

  9786004772181 شابك:. خشتی. ص24. 1398. ايران

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  داستان كودك، نظم، خوابکلمات کلیدی: 

ی مادر وقتی مادر  بعد از شنیدن قصه. رود ای بازيگوشی است كه برای خوابیدن سر وقت طفره می دختربچهشوتك  :معرفی کتاب

نظمی در خوابیدن او باعث  بی. كند هايش بازی می بازی آيد و با اسباب رود، شوتك يواشكی از تختخواب بیرون می از اتاق بیرون می

 برد. كه در زمین بازی خوابش می تا اين. باشد حوصله شود كه به مهد دير برسد و خسته و بی می

 

  9786000805661 شابك:. خشتی كوچك. ص12. 1398. قديانی: تهران .خوام بخوابم مامان می. نیا، شكوه قاسم. 139

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  شعر، كودكان، خوابکلمات کلیدی: 

خواند درباره خوابیدن حیوانات مختلف  مادر برای او كتابی می. بخوابدخواهد  وقت خواب است؛ اما پسركوچولو نمی :معرفی کتاب

خوابد و  فیل ايستاده می. گیرند ها دست و پايشان را باال می ها به پشت، آن خوابند و كرگدن سوسمارها روی شكم می. به زبان شعر

 . .ها و.. ها روی سبزه بره. اش كه روی پشتش است و مار روی شاخه درخت حلزون در النه. خفاش وارونه

 

  9786000805654 شابك:. خشتی كوچك. ص10. 1398. قديانی: تهران .خوام ورزش کنم مامان می. نیا، شكوه قاسم. 140

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، ورزشکلمات کلیدی: 

حركت اول، پروانه است، كودك . شود شعر روايت میاين كتاب آموزش يوگا برای خردساالن است كه در قالب  :معرفی کتاب

آورد و سرش را  ايستد، دستانش را پايین می حركت دوم، میمون است، كودك روی دوپا می. دهد دستانش را مثل پروانه تكان می

زبانش را كشد و  نشیند، با پشت صاف و كشیده و نفس عمیق می حركت سوم، شیر است، كودك روی زمین می. كند و..  خم می

 . .حركت بعدی گربه است و حركت بعد از آن... آورد بیرون می

 

 شابك:. وزيری. ص24. 1398. شركت انتشارات فنی ايران: تهران. هايده كروبی. موشی و نگرانی. اسپلمن، كرنلیا ماد. 141

9786004772419  

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های رفتاری احساسات، مهارتکلمات کلیدی: 

الزم است بیاموزيم و به كودكان هم بیاموزيم بتوانند با . طور شوند؛ كودكان هم همین همه گاهی نگران می :معرفی کتاب

های ابتدايی نگرانی را به مخاطب  هايی كودكانه و تصويرهايی متناسب، نشانه كتاب حاضر با بیان مثال. هايشان كنار بیايند نگرانی

 كند. شدن پیشنهاد می یلی ساده را برای حل مشكل و آرامهايی خ آموزد و راه كودك می
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  9786229987964 شابك:. خشتی. ص24. 1397. توت: تهران.. چی دوست داری؟ هولیمو:. پريرخ، زهره. 142

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های انديشیدن های تخیلی، انديشه و تفكر، مهارت داستانکلمات کلیدی: 

هم فقط از خودش  آن سؤال را. شد خیلی وقت بود كه هر روز با يك سؤال، فقط با يك سؤال بیدار می هولیمو :معرفی کتاب

كه يك  تا اين «تر داشته باشی؟ خواهر كوچولو، دوست داری يك برادر بزرگ»گفت:  ايستاد و می روی آينه می هر روز روبه. پرسید می

 ..ه است تا با مادربزرگ و خاله و هولیمو بروند بیمارستان..روز پدربزرگ را ديدكه با يك دسته گل آماده ايستاد

 

  9786229987971 شابك:. خشتی. ص24. 1397. توت: تهران.. دوست دارم کجا بروم؟ هولیمو:. پريرخ، زهره. 143

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های انديشیدن های تخیلی، تفكر، مهارت داستانکلمات کلیدی: 

كه وقتش  شد؛ اما آن روز پیش از اين هولیمو هر روز سر وقت بیدار می. شود هولیمو هر روز با يك سؤال بیدار می :معرفی کتاب

. كه پرسید آيا شماها صدايم كرديد بیايم تماشا؟ جوابی نشنید هولیمو از هر «بیا تماشا!» انگار يكی او را صدا كرد:. برسد، بیدار شد

 كه با خودش فكر كرد... تا اين

 

  9786229987933 شابك:. خشتی. ص24. 1397. توت: تهران .من چه قدی هستم؟ هولیمو:. پريرخ، زهره. 144

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های انديشیدن های تخیلی، تفكر، مهارت داستانکلمات کلیدی: 

بیدار شد، شب  «؟من چه قدی هستم»آن روز صبح هولیمو با سؤال . شود هولیمو هر روز با يك سؤال بیدار می :معرفی کتاب

ها، گربه و بزبزك هر كدام  مورچه. هولیمو سؤالش را با فرياد پرسید. ای قد يك درخت ديده بود پیش هولیمو توی كتاب، زرافه

 ...كه. دانست كدام اندازه باشد تا اين هولیمو نمی. ای گفتند اندازه

 

  9786229987957 شابك:. خشتی. ص24. 1397. توت: تهران .من کجا بازی کنم؟ هولیمو:. پريرخ، زهره. 145

  دبستانی كودك پیشمخاطب: 

  های انديشیدن، تفكر های تخیلی، مهارت خودشناسی، داستانکلمات کلیدی: 

از شب تا صبح هم هیچ سؤالی توی . هولیمو هیچ سؤالی نداشت آن روز، . شد هولیمو هر روز با يك سؤال بیدار می :معرفی کتاب

 « كجا بازی كنم؟». سرش نبود؛ اما تا آمد بازی كند، يك سؤال توی سرش پیدا شد

 نقاشی

 

 شابك:. خشتی. ص72. 1398. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان: تهران. محسن احسانی. ها درخت. موناری، برونو. 146

9789644329302  

  مربی/ معلممخاطب: 

  شناسی زيستکلمات کلیدی: 

كتاب حاضر تمام مراحل رويش و رشد درخت را اعم از ظاهر آن . های متنوعی دارند ها انواع گوناگون و شكل درخت :کتابمعرفی 

اند و توضیحات نويسنده را  های درخت ترسیم شده ای از انواع حالت های ساده در هر صفحه شكل. كند تا چگونگی تغذيه بیان می

 كنند. دربارة مفاهیم كامل می
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 نمایه عنوان
 76 بازی در ساحل آب 

 12 2های جورواجور بسازیم  آدمک 

  آزار کالمی: چگونه کودک را از آن در امان بداریم، شناخت و

 67 پیشگیری

  آمادگی ورود به دبستان: پیشگیری از مشکالت تربیتی و

 101 آموزشی کودک

 97 آموزش اعداد با شعر و تصویر 

 های دکتر  آنچه باید درباره کودک خود بدانیم، براساس سخنرانی

 102 سوری ماریا مونته

 24 اتل متل کبوتری 

 25 اتل متل یه بچه مار 

 26 اتل متل یه بزغاله 

 27 اتل متل یه زنبوره 

 52 اردک نازی نازی 

 113 های محیط زیستی: صلح و محیط زیست ارزش 

  وابستگی به همبستگی(از خانه به مهد تمدن )به سوی تحول از 

103 

 34 های من و خواهر کوچولو بازی اسباب 

 68 پژوهی در آموزش و پرورش اقدام 

 !84 اگر گربه نیستی، این کتاب را باز نکن 

 75 اولین روز مدرسه 

 45 این یکی اون یکی 

  65 ! اینجا کجاست؟ ما گم شدیم؟ 

 28 با من بیا عروسک 

 2 ها بازی با انگشت 

 3 سال 6تا  4رای پرورش خالقیت های آموزشی ب بازی 

 6تا  4بدنی  -های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی  بازی 

 4 سال

 19 (: آگاهی هجایی1های آوایی ) بازی 

 20 (: آگاهی درون هجایی2های آوایی ) بازی 

 21 الف -(: آگاهی واجی 3های آوایی ) بازی 

 22 ب( (: آگاهی واجی )4های آوایی ) بازی 

 13 گفتار های تکلم و بازی 

 14 نفره و دونفره های تک بازی 

 15 جمعی و گروهی های دسته بازی 

 85 بلدی بشماری؟ 

 86 گویند کتاب! به این می 

 104 به کودکتان خواندن بیاموزید 

 114 بیا با هم آشپزی کنیم 

 115 بیا با هم بازیافت کنیم 

 116 بیا با هم بسازیم 

 117 بیا با هم بکاریم 

 118 بیا با هم تمیز کنیم 

 119 بیا با هم خرید کنیم 

 120 بیا با هم کمک کنیم 

 !29 بیا بیا، گردالی جون 

 105 دبستان در سه فرهنگ: چین، ژاپن و ایاالت متحده پیش 

 135 هایت کو؟ پیشی کوچولو! انگشت 

 136 پیشی کوچولو! حسود شدی؟ 

 !137 پیشی کوچولو! نترس! نترس 

  ها و  ا، بازیه سال: فعالیت 6تا  5  ویژه 1تفکر، پژوهش

 121 های مهارت سبک زندگی با رویکرد تلفیقی سرگرمی

  ها و  ها، بازی سال: فعالیت 6تا  5  ویژه 2تفکر، پژوهش

 122 های مهارت سبک زندگی با رویکرد تلفیقی سرگرمی

 87 تق تق، بیا بیرون 

 5 لکی یا دارکوب؟ تو لک 

 66 زنه! توی کمد نشسته و حرفی باهام نمی 

 53 خرچنگ چه چنگی داره 

 123 چه کار کنم با نی نی؟ 

 54 پشت قد قشنگه الک چه 

 46 چی بود؟ چی بود؟ کدو بود 

 142 چی دوست داری؟ 

  96 2حیوانات جورواجور بسازیم 

 89 خانه دیوانه 

 88 ها خانه 

 90 خرگوشی و یک معما 

  6 1خالقیت، فعالیت، سرگرمی 

 7 2خالقیت، فعالیت، سرگرمی 

 8 3خالقیت، فعالیت، سرگرمی 

 9 4خالقیت، فعالیت، سرگرمی 

 35 های من و خواهر کوچولو خوراکی 

 55 دالی موشه، من اینجام 

 16 های کودکان دایرةالمعارف بازی 
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 1 نویسی های دیکته المعارف بازی دایره 

 47 درخت ما عروس شده 

 146 ها درخت 

 های زمانی در بهبود  دریاب وقت و در یاب: استفاده از فرصت

 107 رشد و یادگیری

  دلت قرص، آغوشت باز: نگاهی دوباره به امنیت عاطفی در

 108 مربیگری

 143 دوست دارم کجا بروم؟ 

 106 رشد و تکامل کودک 

 36 های من و خواهر کوچولو رنگ 

 دانی کودکت باهوش است که: راهنمای یک مبتدی  زمانی می

 69 های خوب زندگی برای جنبه

 81 سفری به دنیای علوم 

  82 علوم: انسان، حیوان، گیاهسفری به دنیای 

 های در دسترس برای  سقف کالست آسمان: بازطراحی محیط

 109 مربیگری

 124 سیرک ادب و نزاکت 

 138 باره رعایت نظم و مقررات( خیر شوتک! )در شب به 

 44 شرشر بارون 

 77 شهر بازی پرماجرا 

 41 صدای چیه؟ 

 42 صدای کیه؟ 

 56 عروسکم کثیفه 

 48 خواد؟ میجون پس چی  غازی غاز 

 43 غذای کیه؟ 

 داری  فرهنگ آموزشی ژاپن: مقایسه الگوی آموزش و مدرسه

 70 ژاپن و آمریکا

 17 خواهیم فضای منزل را صمیمی و شاد می 

 91 ها دبستانی هایی برای پیش قصه 

 57 قور و قور و قور، قورباغه 

 10 رانم کامیون می 

 98 سال 5تا  4ورزی رده سنی  کتاب بازی ودست 

  92 وصدا پر سرکتاب 

 23 سال 5تا  4آموزی  کتاب زبان 

 فوش کرد؟ مامان اونو خاموش کرد: لوازم  و کی بود که فیش

 32 خیاطی

 33 کی بود؟ کی بود؟ یه آچار، کجا؟ تو جعبه ابزار 

 78 شدن در موزه گم 

 93 خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ گوسفندی که می 

 60 های بابایی الالیی 

 37 کوچولوهای من و خواهر  لباس 

 61 لو، اردک کوچولو  لی الال لی 

 62 لو، پیشی کوچولو  لی الال لی 

 63 لو، ماهی کوچولو  لی الال لی 

 64 لو، مورچه کوچولو  لی الال لی 

 49 حالیم، تو هم بیا! ما خوش 

 58 ما دوتایی داداشیم 

 50 تونیم تونیم، ما می ما می 

 139 خوام بخوابم مامان می 

 140 کنمخوام ورزش  مامان می 

 59 ماهی من چه ماهه 

 71 ها( مدیریت کالس درس )مبانی نظری و رویکرد 

  مشکالت هیجانی و رفتاری در کودکان: مداخله اثربخش در

 110 دبستانی و مهد کودک سنین پیش

 72 مدار معلم اخالق 

 73 معلم فکور 

 30 من این طرف، تو اون طرف 

 144 من چه قدی هستم؟ 

 94 ام من خیلی عصبانی 

  145 کجا بازی کنم؟من 

 125 من گاستون ترسو هستم 

 126 من گاستون خجالتی هستم 

 127 من گاستون خوشحال هستم 

 128 من گاستون شرمنده هستم 

 129 من گاستون عصبانی هستم 

 130 من گاستون ناراحت هستم 

 74 های ارتباطی در آموزش مهارت 

 99 سال 5تا  4ورزی: ویژه کودکان  های دست مهارت 

 100 سال 6تا  5: ویژه کودکان 2ورزی های دست مهارت 

 95 های دندان مهمانی هیوال 

 11 رانم موتور می 

 79 موش بیشتر، خانه شادتر 

 80 باز های اسکیت موش 

 141 موشی و نگرانی 

 31 نخودی نرو تو دیگ آش 

 38 ای خوب و تکی نی وولکی تو بچه نی 
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 39 نی وولکی تو ماه مهد کودکی نی 

 40 چه خوشگل و بانمکی! نی وولکی نی 

 83 هفت گام تا مدرسه 

 های مشارکت برای  همراه شو عزیز )استفاده از ظرفیت

 111 مربیگری(

 112 تونن زرنگ باشن همه می 

 51 یک جوجه غاز دو جوجه اردک 

 131 یک روز در اردوی مدرسه 

 132 یک روز در طبیعت 

 133 یک روز در مرکز بازیافت 

 134 یک روز در مطب دندانپزشکی 
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 نمایه پدیدآورنده
 110 آل هولند، ملیسا 

 92 آندروود، دبورا 

 87، 86 آیتی، ساناز 

 102 ا. جی.پراکاسام 

 19 صادق ابراهیمی چابکی، محمد ،

20 ،21 ،22 

 83 آبادی، عهدیه ابراهیمی شاه 

 92 ابراهیمی، پیام 

 146 احسانی، محسن 

 90 احمدی، صدیقه 

 141 اسپلمن، کرنلیا ماد 

 120، 119، 115 استاکهم، جس 

 97 اسالمی، مریم 

 83 ، مژده پور اسماعیل 

 73 نیا، مژگان اسمعیل 

 86 اسمیت، لین 

 105 منش، حسین افشین 

 122، 121 پور، امیرهوشنگ اقبال 

 73 اکرمی، سیدمحمد 

 107 حسین، کلوتی امیر 

 113 امینایی، اکرم 

  ،95 سایاکواوشیدا 

 105 ایلبگی طاهر، شیده 

 70 بختیاری، ابوالفضل 

 117، 116، 114 بریکت، جورجی ،

118 

 11، 10 بومون، امیلی 

 96، 12 بیات، آزاده 

 71 بیگی، هاجر 

 145، 144، 143، 142 پریرخ، زهره 

 22، 21، 20 سعید زاهد، حورا پور 

 103 پیک، لوئیس 

 18 تایر، آنجال 

 101 رضا تبریزی، علی 

 101 تبریزی، مصطفی 

 112 تبریزی، نرگس 

 111، 109، 108 جاه، علی ترقی 

 70 یوشی، ریوکو تسونه 

 105 توبین، ژوزف 

 93 تئوبالد، ژوزف 

 67 جرتونی، اما 

 88 جاللی فراهانی، طراوت 

 15، 14، 13، 1 جمالی، اسماعیل ،

16 ،17 

 91 جمعی از نویسندگان 

 84 چکای، جف 

 124 حجازی، فرشید 

 18 بهشادفرد،  حسینی 

 85 حضرتی کیاوندانی، آناهیتا 

 93 پرست، نورا حق 

 106 حوائی، ناصر 

 74 فرد، رضا حیدری 

 5 خدایی، علی 

 71 خدری، عبدالرضا 

 72 خدیوی، اسداهلل 

 123 خلیلی، سپیده 

 100، 99 عاطفه، صنم خوش 

 11، 10 خوئینی، راضیه 

 127، 126، 125 راد، ناهید درودیان ،

128 ،129 ،130 

 ،25، 24، 2 مصطفی رحماندوست ،

26 ،27 

 72 رحمانی، هما 

 115، 114 رسولیان بروجنی، بنفشه ،

116 ،117 ،118 ،119 ،120 

 95 ریکو، هارا 

 9، 8، 7، 6 زورنسن، هانا 

 124، 95 سبحانی طهرانی، حسام 

 84 شاکر بازارنو، آزاده 

 109، 108 شبیری، سوده 

 31، 30، 29، 28 نژاد، افسانه شعبان ،

34 ،35 ،36 ،37 ،45 ،46 ،47 ،48 ،
49، 50 ،51 ،61 ،62 ،63 ،64 

 89 شمس، محمدرضا 

 102 شهبازیان، فریبا 

 126، 125 شین شو شین، اورلی ،

127 ،128 ،129 ،130 

 71 صالحی، مهدی 

 67 صدر، نیوشا 

 82، 81 صفاری، آزاده 

 82، 81 صفاری، بهاره 

 82، 81 صفاری، منوچهر 

 68 زاده، شیما طبیب 

 4، 3 عابدی درچه، منیره 

 110 عابدی، احمد 

 98، 23 عالمیان، وحید 

 66، 65 عرب امیری، نسیم 

 74 العابدین یار محمدی، زین عرب 

 107 جاه علی، ترقی 

 82، 81 غالمی، صدیقه 

 74، 68 فرجی ارمکی، اکبر 

 110 فوالدوند، مریم 

 104 فیتزپاتریک، مادلین 

 55، 54، 53، 52 نیا، شکوه قاسم ،

56 ،57 ،58 ،59 ،139 ،140 

 104، 69 قبادی، مریم 

 74 قوره جیلی، ثریا 

 105 کاراساوا، مایومی 

 94 کارگری، حمید 

 141 کروبی، هایده 

 9، 8، 7، 6 کریمی، فرزانه 

 40، 39، 38، 33، 32 کشاورز، ناصر 

 98، 23 کلهر، لیال 

 111 حسین کلوتی، امیر 

 72 کمپبل، الیزابت 

 69 گالبرایت، جودی 

 110 گیمپل پیکوک، گرتچن 

  ،91 هدالزگی 

 110 مالمبرگ، جسیکا 

 106 محمدی، احمد 

 106 محمدی، سینا 

 106 محمدی، محمداقبال 
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 43، 42، 41 مردانی، مهدی 

 146 موناری، برونو 

 80، 79، 78، 77، 76، 75 می، النور 

 95 نارنجیها، ماندانا 

 78، 77، 76، 75 خانی، محبوبه نجف ،

79 ،80 

 18 نوبختی، مرضیه 

 103 نسب، محمود وزیری 

 124 یر وینترز، پی 

 60، 44 پور، مریم هاشم 

 87 هنکس، کوین 

 105 هوسوه، یه 

 85 هیگینز، رایان تی 

 50، 49، 48، 47، 46، 45 هیلز، تد ،

51 

 100، 99 یاسینی، زهراسادات 

 137، 136، 135 یزدانی، معصومه ،

138 

 133، 132، 131 یعقوبی، مهتاب ،

134 
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 نمایه ناشر
 122، 121 آبرنگ 

 82، 81 آوای آزاده 

 74، 72، 71، 70، 68 آوای نور 

 80، 79، 78، 77، 76، 75 افق 

 60، 33، 32 نشر به 

 73 بیژن یورد 

 98، 23 پایش 

 129، 128، 127، 126، 125، 92، 87، 86، 85، 84 پرتقال ،

130 

 104 پرنیان اندیش 

 145، 144، 143، 142 توت 

 94، 44، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34 جمال 

 103 جهاددانشگاهی استان کرمان 

 67 چترنگ 

 123 داستان جمعه 

 83 آفرین دانش 

 134، 133، 132، 131 ذکر 

 96، 12 راز بارش 

 83 رشد اندیشه 

 105 سازوکار 

 43، 42، 41 گستر سایه 

 106 ستایش هستی 

 89 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

  138، 137، 136، 135، 100، 99 فنی ایرانشرکت انتشارات ،

141 

 112، 101 شرکت نشر فراروان 

 102 شهرتاش 

 69 صالحیان 

 57، 56، 55، 54، 53، 52، 18، 11، 10، 9، 8، 7، 6 قدیانی ،

58، 59 ،91 ،97 ،139 ،140 

 146، 93، 88، 5، 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 90، 66، 65 کتاب نیستان 

 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45 گیسا 

 64، 63، 62، 61، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24 لوپه تو 

 22، 21، 20، 19 محمدصادق ابراهیمی چابکی 

 113 منشور صلح 

 124، 111، 109، 108، 107، 95 میچکا 

 17، 16، 15، 14، 13، 1 ندای سینا 

 120، 119، 118، 117، 116، 115، 114، 110 نوشته 

 4، 3 یار مانا 
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 آدرس ناشران
 آبرنگ  

 1314843593 كدپستی: 207فروردين، پل.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 2166419800 دورنگار: 2166407575 تلفن:

 آوای آزاده  

 كدپستی: 32زاده، پ.  م. انقالب، ابتدای كارگر جنوبی، خ. مهدی تهران: 

 2166922398 دورنگار: 2166903253 تلفن: 1313953598

 آوای نور  

، 2، ط. 99فروردين، خ. شهید نظری غربی، پ. 12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166967355 تلفن: 1314675577 كدپستی: 4واحد 

2166480882 

 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردين، خ. شهید نظری غربی، ك. جاويد  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 كدپستی: سوم

2166414285 

 نشر به  

م. انقالب، خ. كارگر شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، ك.  تهران: 

نشر  ، ط. سوم مشهد، بل. سجاد، خ. میالد، انتشارات به16طاهری، پ. 

 كدپستی: 05137652008)آستان قدس رضوی(، تلفن: 

 2188951739 دورنگار: 2188951740 تلفن: 1417983181

 بیژن یورد  

 كدپستی: 2، طبقه +3، ك. افق، پ.45خ. طالقانی، طالقانی  بجنورد: 

 5832235825 دورنگار: 5832235825 تلفن: 9415915983

 پایش  

 43میدان بهارستان، ضلع جنوبی، جنب بانك كشاورزی، پالك  تهران: 

 دورنگار: 2122875586 تلفن: 1141834814 كدپستی:

2122875586 

 پرتقال  

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

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 پرنیان اندیش  

 كدپستی: 3، ز. 1، پ. 1پاسداران، م. اختیاريه، انتهای يزدانیان  تهران: 

 2122569274 دورنگار: 2122569274 تلفن: 1958713815

 توت  

 كدپستی: 2، واحد 13، پ. 9خ. شريعتی، انديشه  تهران: 

 2188399346 دورنگار: 2188399346 تلفن: 1568937914

 جمال  

اولین فرعی سمت چپ)شهید زاهدی(  18خ. شهید فاطمی ،كوچه  قم: 

 دورنگار: 2531653 تلفن: 3715644811 كدپستی: 39پالك 

2537837074 

 جهاددانشگاهی استان کرمان  

، كلینیك 14خ. شهید باهنر )ناصريه(، نبش ك.  كرمان: 

 3432253640 تلفن: 7614836799 كدپستی: جهاددانشگاهی

 3432253829 دورنگار:

 چترنگ  

 4، واحد2، ط. 58خ. كارگر شمالی، خ. نصرت غربی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166126805 تلفن: 1418843355 كدپستی:

2166126805 

 داستان جمعه  

 كدپستی: 20خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، ك. نوروز، پالك  تهران: 

 2166959731 دورنگار: 2166469511 تلفن: 1314693533

 آفرین دانش  

ك دانشور  -ابتدای جمالزاده جنوبی  -ابتدای آزادی  -م انقالب  تهران: 

 2166912121 تلفن: 1313973413 كدپستی: 2واحد- 2پ  -

 2166912120 دورنگار:

 ذکر  

، ط. اول 20خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبی، خ. محتشم، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166410041 تلفن: 1315853493 كدپستی: غربی

2166468263 

 راز بارش  

، 4م. پاستور، خ. دانشگاه جنگ، خ. سلیمانیه، مجتمع نگین، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166908161 تلفن: 1318837884 كدپستی: 2واحد 

2166908193 

 رشد اندیشه  

 -ك. دانشور-ابتدای جمالزاده جنوبی-ابتدای آزادی -م. انقالب  تهران: 

 2188995181 تلفن: 1313973413 كدپستی: 2واحد  - 2پ.

 2166912120 دورنگار:

 سازوکار  

فروردين، خ. شهدای ژاندارمری غربی،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314665764 كدپستی: ، طبقه اول1بست گرانفر، پالك  بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900

 گستر سایه  

چهار راه نادری رو به روی بیمارستان بوعلی جنب داروخانه  قزوين: 
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 تلفن: 3413673699 كدپستی: 4طبقه دوم واحد  310قانون پالك 

 2833238033 دورنگار: 2833235305

  هستیستایش  

نظری، خ. مددكاران، دانشكده علوم  خ. میرداماد، م. مادر، خ. شاه تهران: 

 تلفن: 1545913487 كدپستی: بخشی، واحد انتشارات توان

 2122901956 دورنگار: 2122223566

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  

بل. نلسون ماندال )آفريقا(، چهار راه حقانی )جهان كودك(، ك.  تهران: 

 70-88774569-021 تلفن: 1518736313 كدپستی: 25پ.  كمان،

 2188774572 دورنگار:

 شرکت انتشارات فنی ایران  

 24روی بانك قوامین، پ.  خ. مطهری، خ. میرعماد، روبه تهران: 

 دورنگار: 2188505055 تلفن: 1587736511 كدپستی:

2188532136 

 شرکت نشر فراروان  

شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، پ.  زاده م. انقالب، خ. جمال تهران: 

 دورنگار: 2166437753 تلفن: 1418853756 كدپستی: 4، واحد 311

2166900299 

 شهرتاش  

 ، زنگ اول6پ.   خانی، خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ك. حاتم تهران: 

 دورنگار: 2122297367 تلفن: 1953815611 كدپستی:

2122297367 

 صالحیان  

، 127انقالب، خ. كارگر جنوبی، ك. شهدای ژاندارمری، پ. م.  تهران: 

 دورنگار: 66979300-021 تلفن: 1314654466 كدپستی: 3واحد

2166979300 

 قدیانی  

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

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 كدپستی: 90

2166403264 

  پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون  

 كدپستی: 24-22خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره  تهران: 

 2188715545 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416

 کتاب نیستان  

، 2بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 كدپستی: زنگ نیستان

2122612445 

 گیسا  

 1، رنگ 1، واحد 7م انقالب، خ كارگر جنوبی،ك. رشتچی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166125724 تلفن: 1313975446 كدپستی:

2166125823 

 لوپه تو  

 8واحد  -171فروردين، خ. لبافی نژاد، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166475867 تلفن: 1314964711 كدپستی:

2166475867 

 محمدصادق ابراهیمی چابکی  

، 114رشت، بل. شهید انصاری، ارشاد، مجتمع پرديسان، بلوك  گیالن: 

     9111397383 تلفن:     3واحد 

 منشور صلح  

خان زند، خ. ايرانشهر، نبش مهاجر، ساختمان كسری،  خ. كريم تهران: 

 2186070380 تلفن: 1584653133 كدپستی: جنوبی 4، ط. 197پ. 

 2186070380 دورنگار:

 میچکا  

، واحد سوم، 59خ.انقالب، خ. فخرازی، خ. نظری شرقی، پالك  تهران: 

 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764966 كدپستی: ط. ششم

2161094255 

 ندای سینا  

، واحد 4، پ. 5/33خ. شهید فتحعلی،   خ. پیروزی، نیروی هوايی، تهران: 

 دورنگار: 2177468914 تلفن: 1738753685 كدپستی: 1

2177468914 

 نوشته  

خ. فلسطین، صد متر مانده به چهارراه فلسطین، پشت ايستگاه  اصفهان: 

 تلفن: 8143984136 كدپستی: اتوبوس، ساختمان نويد

 3132208610 دورنگار: 3132226445

 یار مانا  

 تلفن: 8158938131 كدپستی: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ك.  اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 


