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اين فهرســتگان، حاوي گزيده اي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي مورد 
بررسي قرار گرفته است. چنان که ديده مي شود، بخش قابل توجهي از اين منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتاب هاي آموزشي 
و تربيتي است. فهرست کامل کتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه هاي رشد دسته بندي و عرضه شده است که 
نسخه هاي الکترونيکي اين کتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستيابي و مطالعه است. براي ديدن اين کتاب نامه ها 

و منابع بيشتر، به وبگاه سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir(  مراجعه کنيد.

چرا فهرستگان؟
از ســال 1395، بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد )كــه شــامل گزيــده اي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت( بــه تعداد 
آموزشگاه هاي كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار مي رود با اين فهرست گزيده، يافتن منابع آموزشي 
مورد نياز به ويژه براي معلمان آسان تر از پيش شده باشد و امیدواریم پيامد هاي مثبت آن  در آينده نزديك آشكار شود. در اين فهرستگان، 

خوش بختانه منابع آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شده اند. 

آيا کتاب درسي کافي نيست؟ 
برخي اســتفاده از منابع آموزشــي تکميلي را با وجود کتاب هاي درســي، مفيد نمي دانند. اين تصور نادرســت اســت. اين کار يک دليل ســاده 
دارد؛ چون کتاب درســي معموالً براي ســطح متوســط دانش آموزان نوشــته مي شــود و در يک کالس درس همواره دانش آموزاني هســتند که 
باالتــر از ســطح متوســط يــا بــه داليلي پايين تر از آن قرار دارند. طبيعي اســت که گــروه دوم نياز به تمرين و تکــرار بيش تري دارند؛ در حالي 
کــه فرونشــاندن تشــنگي و عالقــه گــروه اول با معرفي منابعي باالتر از ســطح کالس ميســر اســت و ايــن وظيفه يک معلم کاردان اســت که 
شاگردانش را شناسايي و به هر يک منابع مناسب او را معرفي کند. منابع آموزشي و کمک درسي، کم و بيش، در همة کشورهاي دنيا مورد 

استفاده قرار مي گيرند!
نکته مهم ديگر اين است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايي مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جاي متن 

ِصرف، مي تواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد.
البته "جايگزين کردن کتاب هاي کمک درســي به جاي کتاب درســي" قطعاً کاري نادرســت اســت و از آن ناپسندتر، "اجباري" کردن استفاده از 
منابع آموزشــي و تربيتي و تحميل هزينه هاي اضافي به خانواده هاســت. هيچ گاه و در هيچ شــرايطي نبايد اصل اختياري بودن اســتفاده از 

منابع آموزشي ناديده گرفته شود.

مرجعي مطمئن براي معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــي منابــع از ســويي و مشــغله هاي زياد مربيــان، وجود اين فهرســتگان، کــه در آن منابع آموزشــي و تربيتي جديد 
بررســي و مناســب ترين آن ها معرفي شــده، حقيقتاً غنيمتي بزرگ اســت. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا 
با برنامه هاي آموزشي اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، براي دانش آموزان يا 
همکاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعي است که يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار کمتري را مي تواند بررسي و 

با هم مقايسه کند. البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.
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منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده 
شــده اســت. براي تهيه منابع می توان با مراجعه به انتهای فهرســتگان، با 

ناشر يا توليد کنندگان آن ها تماس گرفت.

درباره اين فهرستگان
در فهرســتگانی کــه پيشــرو داريــد تعــداد 198 عنــوان کتــاب آموزشــی و 
تربيتــی و 37  عنــوان منبــع آموزشــي غيــر مکتــوب معرفي شــده اســت. 
کتابهای معرفي شــده  در ســال1397 يا يک سال قبل از آن منتشر شده 
انــد و از بيــن 107  کتــاب مناســب گزيده شــدهاند. همچنيــن از کتابهای 
معرفی شــده  159 عنوان کمک آموزشــی و 39 عنوان تربيتی )داســتانی  

و شعر( است.

شيوه تنظيم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در ايــن فهرســتگان، بر اســاس موضوع و بــه ترتيب 
حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت. در معرفــي منابع، چکيــده ای از محتوا 
يــا اطالعاتــی دربــاره آن ها داده شــده اســت. در پايان هر فهرســتگان نيز 
نمايه هايی تنظيم شده است که يافتن منبع مورد نياز را برای خوانندگان 

آســان می کنند. شــماره هايی که در اين بخش آورده شــده است، ناظر بر شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

آشنایی با منابع بیشتر

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
 سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی 
و تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته 

ارزیابی و معرفی می شود. 
برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این 

نشانی ها مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانة کنترل کیفیت منابع غیر مکتوب:
http://standard.roshd.ir



راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما می گويد که کتاب چه محتوايی دارد 
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مکتوب، به جای ناشر )توليد کننده( به جای سال نشر )سال ساخت( و به جای 

چکيده )معرفی( آورده شده است. 

برای بیان دیدگاه های خود درباره این فهرستگان، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، 
شماره 270، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایید.

 توماس آلوا ادیسون 
)مخترع جوان(

رقعی48ص. 

»توماس آلوا ادیســون« از همان کودکی می خواســت از هرچیزی ســردربیاورد. او در هفت ســالگی به مدرســه رفت. معلمش بسیار سخت گیر 
بود و به دانش آموزان اجازه سؤال  کردن و حتی تکان خورن هم نمی داد و توماس که به آزاد و رها بودن عادت داشت، از مدرسه فرار کرد... 

اما در ســال های بعد، او صدها وســیله اختراع کرد که زندگی مردم دنیا را تغییر داد؛ اختراعاتی مانند المپ برق و گرامافون. 

--- سابین، لوئیز

شرکت انتشارات ویژه نشر. 1398.سپیده خلیلی

ادبیات کودک و نوجوان،پنجم، ششمدانش آموز
 اختراعات
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1. ملتــزر، بــرد. آدم هــای معمولی جهــان را تغییر می دهند!: این منم آلبرت اینشــتین. زهرا 
غفاری. تهران: مهرسا/ مهر و ماه نو. 1398. 42ص. خشتی. شابک: 9786009890453. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، سرگذشــت نامه ها، نوجوانان 

چکیــده: »آلبــرت انیشــتین« از همــان کودکــی کارهایــش را بــه روشــی خارق العــاده انجام 
می داد. او به جای فکر کردن به کمک کلمه ها، به وســیله تصاویر فکر می کرد و این روش 
ویــژه فکــر کردنــش به او کمک کرد تا مفاهیم بزرگی را مثل ســاختار موســیقی یا اینکه چرا 
قطب نماهــا همیشــه بــه ســمت شــمال هســتند، درک کنــد و کم کــم در تالش برای کشــف 
رازهای هســتی برآید. بقیه مردم او را فقط یک خیالباف می دیدند؛ اما انیشــتین به خاطر 
کنجکاوی و شــیوه خاص تفکرش، توانســت به یکی از بزرگ ترین دانشــمندان جهان تبدیل 

شود.

 2. ملتــزر، بــرد. آدم هــای معمولی جهان را تغییر می دهنــد!: این منم گاندی. زهرا غفاری. 
تهران: مهرســا/ مهر و ماه نو. 1398. 42ص. خشــتی. شابک: 9786009890484. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، سرگذشــت نامه ها، نوجوانان 

چکیــده: »گانــدی« مردی جــوان هندی بود. او در روزگار خود می دیــد که چطور دولتمردان 
بریتانا با مردم کشورش ناعادالنه رفتار می کنند. گاندی راهی خارق العاده برای مبارزه پیدا 
کرد؛ اعتراض در کمال آرامش و صلح. او از آفریقای جنوبی به هندوستان رفت؛ جایی که 
در آن انقالبی بدون خشــونت را رهبری و کشــورش را از زیر بار قوانین بریتانایی آزاد کرد. 
گاندی اگرچه آرام و خونســرد بود، توانســت همه چیز را در هندوســتان تغییر دهد و بعدها 

بر جنبش های حقوق اجتماعی سرتاســر دنیا تأثیر بگذارد. 

3. ملتــزر، بــرد. آدم هــای معمولی جهان را تغییر می دهند!: این منم نیل آرمســترانگ. زهرا 
غفاری. تهران: مهرسا/ مهر و ماه نو. 1398. 48ص. خشتی. شابک: 9786009890637. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: دانشــمندان، زندگی نامه ها، داستان 

چکیــده: نیــل آرمســترانگ اولین انســانی بود کــه روی کرۀ ماه راه رفت. کتاب حاضر شــرح 
زندگی این دانشمند را به زبان کودکانه و به صورت همراهی متن با تصویر شرح می دهد. 
شــرح کودکــی نیــل، نوجوانــی او و عشــقش به پرواز، دانشــگاه  رفتن او، تحصیل در رشــتۀ 

مهندســی، و به فضا رفتن او، به طور کامل در این داســتان آمده اند. 

تاریخ علم
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4. ملتــزر، بــرد. آدم هــای معمولی جهان را تغییر می دهند!: این منم هلن کلر. زهرا غفاری. 
تهران: مهرســا/ مهر و ماه نو. 1398. 42ص. خشــتی. شابک: 9786009890477. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، سرگذشــت نامه ها، نوجوانان 

چکیــده: »هلــن کلــر« در کودکــی، بیمــاری نــادری گرفت که باعــث نابینایی و ناشــنوایی او 
شد. از آن به بعد، ارتباط برقرارکردن با دنیای بیرون و اطرافیان برای هلن تقریباً ناممکن 
شــد؛ اما وقتی شش ســاله بود، با فردی آشــنا شد که زندگی اش را برای همیشه تغییر داد، 
معلمش، »آن سالیوان«. با کمک های او، هلن یاد گرفت چطور با زبان اشاره صحبت کند 
و خط بریل بخواند. او که حاال توانســته بود خودش را به دیگران ثابت کند، در بزرگســالی 
به فعال اجتماعی تبدیل شد و مردم را به جنگ با ناتوانی ها و دیگر مشکالت تشویق  کرد. 

5. ســابین، لوئیــز. تومــاس آلــوا ادیســون )مخترع جــوان(. ســپیده خلیلی. تهران: شــرکت 
انتشــارات ویژه نشر. 1398. 48ص. رقعی. شابک: 9786229505977. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: سرگذشــت نامه ها، ادبیات کودک و نوجوان، اختراعات 

چکیده: »توماس آلوا ادیســون« از همان کودکی می خواســت از هرچیزی ســردربیاورد. او 
در هفت ســالگی به مدرســه رفت. معلمش بســیار ســخت گیر بود و به دانش آموزان اجازه 
سؤال  کردن و حتی تکان خورن هم نمی داد و توماس که به آزاد و رها بودن عادت داشت، 
از مدرســه فرار کرد... اما در ســال های بعد، او صدها وســیله اختراع کرد که زندگی مردم 

دنیــا را تغییــر داد؛ اختراعاتی مانند المپ برق و گرامافون. 

6. سانچز وگارا، ام.ایزابل. زنان کوچک، رویاهای دور و دراز: آگاتا کریستی. مریم فیاضی. 
تهران: شــهر قلم. 1397. 32ص. رحلی. شابک: 9786003205666. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، سرگذشــت نامه ها، زنان 

چکیــده: در ایــن کتــاب از مجموعــه »زنــان کوچــک«، زندگــی »آگاتاکریســتی«، نویســنده 
داستان های جنایی، برای کودکان شرح داده می شود. او در »دِوِن« انگستان به دنیا آمد. 
آگاتــا در جنــگ جهانــی اول در بیمارســتان کار کــرد. در ســال 1928، اولیــن رمانــش به نام 
»قتل در قطار سریع الســیر شــرق« را نوشــت. وی»هرکول پوآرو« و »خانم مارپل«را خلق 

کرد. »جنایت خفته«، از آخرین آثار اوســت. آگاتاکریســتی در سال 1976 درگذشت. 
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7. ســانچز وگارا، ام.ایزابــل. زنــان کوچــک، رؤیاهای دور و دراز: ماری کــوری. مریم فیاضی. 
تهران: شــهر قلم. 1397. 32ص. رحلی. شابک: 9786003205727. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: سرگذشت نامه ها، زنان 

چکیــده: ایــن کتاب از مجموعه کتاب های »زنان کوچک، رویاهای دور و دراز« اســت که در 
آن زندگــی »مــاری کوری«، دانشــمند و فیزیکدان لهســتانی، ارائه می شــود. او دوبار برنده 
جایزه نوبل شد. او کاشف »رادیوم« و »پلونیوم« و مخترع دستگاه »اشعه ایکس« است. 
ماری اعتقاد داشــت انســان ها می توانند از علم برای رســیدن به اهداف متعالی اســتفاده 

کنند. 

8. ســابین، لوئیز. مارک تواین جوان. ســپیده خلیلی. تهران: شــرکت انتشــارات ویژه نشــر. 
1398. 48ص. رقعی. شابک: 9786229505960. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: سرگذشــت نامه ها، ادبیات ملل، نویسندگان 

چکیده: »ساموئل النگ هورن کلمنز« در 1835 در مرز ایالت میسوری آمریکا در روستای 
فلوریــدا بــا کلبه هــای چوبــی پراکنده بــه دنیا آمد. پــدرش قاضی بخش و تاجــری کوچک و 
اصالتــاً اهــل ویرجینیــا بــود کــه درس حقــوق خوانده بود. در 12ســالگی پدرش فــوت کرد و 
ســاموئل مجبــور شــد در چاپخانه هــای محلی پادویــی کند و بعد در روزنامــه ای که برادرش 
دایــر کــرده  بــود، ابتــدا حروفچیــن و ســپس چاپچــی شــد. صفحاتــی از روزنامه بــه مقاالت 
طنزآمیز اختصاص داشــت که ســاموئل آن ها را می نوشــت. در 18 سالگی به سنت لوئیس 
بزرگ تریــن شــهر ایالــت میســوری رفت و.... او بعدها نام مســتعار »مــارک تواین« را برای 

خود انتخاب کرد. 

9. برنت، کیت. ماری کوری )دانشــمند شــجاع(. ســپیده خلیلی. تهران: شــرکت انتشــارات 
ویژه نشــر. 1398. 48ص. رقعی. شابک: 9786229505984. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: سرگذشــت نامه ها، دانشمندان، نوجوانان 

چکیده: »مانیا اسکلودوسکی« در »لهستان « به دنیا آمد و وقتی چهارساله بود، هوشش 
را نشــان داد، هنگامی که خواهر هفت ســاله اش از درس خواندن خسته شده بود، تصمیم 
گرفــت بــا مانیــا معلم بــازی کنــد و.... پــدر مانیا معلــم فیزیــک و ریاضی بود و مانیا عاشــق 
لوازم آزمایشــگاهی شــد. ســال ها بعد مانیا به عنوان شــاگرد اول از مدرســه فارغ التحصیل 
شــد و مدال طال گرفت. در آن زمان دخترها حق نداشــتند به کالج بروند.... ســرانجام مانیا 
در دانشــگاه »ســوربن« فرانســه ثبت نام و روی عنصر اورانیوم تحقیق کرد. چندســال بعد 
بــا »پی یــر کــوری« ازدواج کرد. آن هــا با هم به تحقیــق درباره رادیواکتیو ادامــه دادند و دو 
عنصــر» پولونیــوم« و »رادیــوم« را کشــف کردند. ماری کوری اولین کســی بود که برنده دو 

جایزه نوبل شد.
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10. درزی رامنــدی، علــی/ درزی رامنــدی، اعظم. لذت ورزش در مــدارس ابتدایی )راهنمای 
مربیــان تربیــت بدنــی و اولیــا دانش آموزان(. قزویــن: سایه گســتر. 1398. 146ص. وزیری. 

شابک: 9786003746220. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، تربیت بدنی، کودکان 

چکیده: امروزه ورزش یکی از اموری اســت که به عناوین مختلف در جهان مطرح شــده و 
گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. ورزش کمک شایانی به ایجاد و تقویت 
ســالمتی جســمانی و روانــی می  کنــد. افرادی که با روش صحیــح ورزش می کنند یا کارهای 
باتحــرک دارند، ســالم تر بــوده و کیفیت زندگی بهتری دارند. کتــاب حاضر راهنمای مربیان 
تربیت بدنی و اولیای دانش آموزان اســت و هشــت فصل دارد. اهمیت ورزش، آشــنایی با 
بعضــی مفاهیم ورزشــی، ویژگی هــای درس تربیت بدنی و مدیریــت کالس ورزش، ازجمله 

فصل های این کتاب است. 

11. کارپنتر، نورا. یوگای قورباغه ای. نگار شــجاعی. تهران: پرتقال. 1398. 40ص. خشــتی. 
شابک: 9786004625975. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: تربیت بدنی، داســتان کودک 

تقویــت  جملــه:  از  دارد،  کــودکان  بــرای  بی شــماری  فایده هــای  یــوگا  تمرینــات  چکیــده: 
اعتمادبه نفــس؛ افزایــش خویشــتن داری؛ درک ارزش هــای وجــودی؛ بهبــود مهارت هــای 
حرکتــی. ایــن کتــاب مجموعه ای حقیقــی از حرکت های یوگا را معرفــی می کند. حرکت های 
ابتدایــی، عضــالت را بــرای حرکت های بعدی گــرم و حرکت های نهایی هم عضالت را ســرد 
می کننــد. ایــن کتــاب حرکت های یوگا را متناســب بــا روحیۀ کــودکان، در قالب حرکت های 

قورباغه آموزش می دهد تا هم جذاب و هم ملموس تر باشــند. 

12. لنگــرر، جان.آمــوزش تفکــر: تمرین هایی پایــه ای در مهارت های اساســی تفکر برای 6 
تــا 11 ســاله ها. مرتضــی بختیاروند...]وديگران[. تهران: آوای نــور. 1397. 136ص. وزیری. 

شابک: 9786003094277. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، آموزش ابتدایی، تفکر خالق 

چکیده: به کودکان باید یاد داد که به چه مسائلی بیندیشند؛ اما باید به آن ها فرایندهایی 
را نیــز کــه بــرای فکر کردن نیــاز دارند، باید آموخت. به بیانی دیگر، آن هــا نیازمندِ یادگیری 
ســؤاالتی هســتند که زمان فکر کردن به مســائل مختلف، باید از خود بپرســند. ما برای به 
هم پیوستن و معنایابی اطالعاتی که دریافت می  کنیم، از بیست مهارت یا فرایند اساسی 
تفکــر کمــک می  گیریــم. این مهارت ها در فهرســت کتاب نوشــته شــده اند. تمرین های این 
کتاب، کودکان را قادر می ســازد که این فرایند را با خود تمرین کنند و ســؤال هایی از خود 

بپرســند که پرسیدن آن ها برایشان مفید است. 

تربیت بدنی

تفکر و پژوهش



10

13. یامــادا، کبــی. بــا یــک فکر تازه چــه کار می توانم بکنم؟. احمد تصویری. تهران: مهرســا. 
1398. 36ص. رحلی. شابک: 9786009890217. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: ادبیات ملل، تفکر خالق، کودک و نوجوان 

چکیــده: یــک روز فکــر تــازه ای بــه ذهن پســر کوچولو می رســد. پســرک اول تعجــب می  کند 
کــه ایــن فکــر از کجــا آمده و با آن چه کار کند. فکر عجیب و غریب اســت و پســرک تصمیم 
می گیرد رهایش کند؛ اما فکر، دســت از ســر پســرک برنمی دارد. پســرک نگران حرف مردم 
هــم هســت، بــرای همیــن فکــر را پنهان می  کنــد؛ ولی بودِن فکر تازه، پســرک را خوشــحال 
می  کنــد. پســرک آرام آرام بــه فکر توجه می کند، از او مراقبــت می  کند، غذا های مقوی به او 

می دهد و با او به گردش می  رود. فکر تازه هر روز بزرگ تر می شــود تا اینکه یک روز.... 

ـرای  14. کــم، فیلیــپ. داســتان های فکــری: داســتان های فکــری 1: کند و کاوهــای فلســفی ـب
ـرای دوره هــای ابتدایــی و راهنمایــی. فرزانــه شــهرتاش، مــژگان  کــودکان بــا 74 فعالیــت ـب

رشــتچی. تهران: شهرتاش. 1398. 124ص. رحلی. شابک: 9789648282122. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: اندیشــه و تفکر، فلسفه، داستان کودک 

چکیده: کتاب حاضر جلد اول از مجموعه ای اســت شــامل داســتان هایی فکری با مضمون 
کندوکاو فلســفی برای کودکان 8 تا 12 ســال که آن ها را تشــویق می کند ســؤال های خود را 
دربارۀ ماهیت حقیقت، خوبی و زیبایی، انصاف و دوستی، مطرح کنند، دربارۀ تجربۀ خود 
از زمان و تغییر بحث و روابط ما و محیط را بررسی کنند. پس از هر داستان، راهنمای آن 
شــامل انواع تمرین ، طرح بحث و فعالیت آمده اســت. این کتاب 74 فعالیت دارد. »خانۀ 

تو یا من، چاقو، و لیندا و کالرا« از جمله داســتان های این جلد هســتند. 

ـرای  15. کــم، فیلیــپ. داســتان های فکــری: داســتان های فکــری 2: کند و کاوهــای فلســفی ـب
کودکان با 89 فعالیت برای دوره های ابتدایی و راهنمایی. مژگان رشتچی، فرزانه شهرتاش. 

تهران: شــهرتاش. 1397. 120ص. رحلی. شابک: 9789648282139. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داســتان کودک، فعالیت های فوق برنامه، اندیشــه و تفکر، فلسفه 

چکیده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه ای اســت شــامل داســتان هایی فکری با مضمون 
کندوکاو فلســفی برای کودکان 8 تا 12 ســال که آن ها را تشــویق می کند ســؤال های خود را 
دربارۀ ماهیت حقیقت، خوبی و زیبایی، انصاف و دوستی، مطرح کنند، دربارۀ تجربۀ خود 
از زمان و تغییر بحث و روابط ما و محیط را بررسی کنند. پس از هر داستان، راهنمای آن 
شــامل انواع تمرین ، طرح بحث و فعالیت آمده اســت. این کتاب89 فعالیت دارد. »مردی 
که نمی توانســت صورتش را کنترل کند، و درســت مثل جادوگری « از جمله داســتان های 

این جلد هستند. 
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16. عابدی درچه، منیره. بازی های آموزشی برای پرورش هوش طبیعت گرا )7 تا 12 ساله(. 
اصفهان: یار مانا. 1398. 120ص. وزیری. شــابک: 9786226740654. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: بازی و ســرگرمی کودکان، بازی های آموزشی 

چکیــده: بــازی از مهم تریــن روش هــای یادگیــری کــودکان و از مؤثرتریــن راه هــای ارتباط با 
آن هاســت. کتــاب حاضــر شــامل بازی هایی اســت کــه برای کــودکان هفت تا دوازده ســال 
مناســب اند و هــدف از آن هــا، عــالوه بر سرگرم شــدن و آمــوزش، تقویت توجــه کودکان به 
طبیعت و شناخت آن است. متن کتاب برای کودکان تنظیم نشده است. در واقع بزرگ ترها 

بایــد چگونگــی اجرای بازی ها را بخوانند و بچه ها را در انجام آن ها همراهی کنند. 

17. وایلر، رز. چیســتان های علمی. کتایون صدرنیا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان. 1398. 48ص. رقعی. شــابک: 9789644321474. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: معما، پرســش ها و پاسخ ها 

چکیــده: چیســتان ها از دیربــاز مــورد توجه و عالقــۀ افراد، به خصوص کــودکان و نوجوانان، 
بوده اند. کتاب حاضر شــامل چیســتان هایی علمی اســت که پاسخ های مختصر و علمی نیز 

دارند. 

18. فیشر، رابرت. فلسفه برای کودکان: بازی هایی برای فکر کردن. مبینا شاهری لنگرودی. 
تهران: کرگدن. 1398. 250ص. وزیری. شــابک: 9786226420426. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، بازی های آموزشی، کودکان 

چکیده: بازی فعالیت دوران کودکی است که به هزاران شکل وجود دارد. بهترین نوع بازی، 
باعــث ایجــاد فعالیــت، لذت همــکاری، بحــث، تحقیق و حل مســئله در کودکان می شــود. 
کــودکان می تواننــد بــا بــازی لذِت انگیزه داشــتن را حــس کنند و چیزهایی یــاد بگیرند که از 
هیــچ راه دیگــری نمی تــوان آموخــت. هــدف از تدوین این کتاب، آن اســت کــه مجموعه ای 
از بازی هــا را در اختیــار کــودکان، دانش آمــوزان یا بزرگســاالن قرار دهد تا هــم بازی کنند، 
هم درباره بازی ها بیندیشــند. پس از هر بازی، فعالیت ها و پرســش هایی برای به چالش 
کشــیدن اندیشــه و افزایش تفکر درباره آن بازی ارائه شــده اســت. این بازی ها مهارت فکر 

کــردن، یادگیری، منطق و زبان را پرورش می دهند. 

جنبی و سرگرمی
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19. مهرآبــادی، کتایــون. مجموعــه تمرین هــای خالقیــت )جلــد1(. تهــران: میچــکا. 1398. 
200ص. رحلی. شابک: 9786227014389. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: خالقیت، تمرین ها، ســرگرمی های آموزشی 

چکیــده: کتــاب حاضــر مجموعــه ای از تمرین هــای خالقیــت را در بــر دارد. فعالیت های این 
کتــاب کــه جلــد اول از مجموعه  ای ســه جلدی و شــامل ســه دســته تمرین  اســت. بعضی از 
فعالیت هــا عبارت انــد از: بــا ایــن چه کنیم، جمله ســازی، بــازی با واپــگان، و طراحی کنیم. 
نحوۀ انجام هر فعالیت در نخســتین فعالیت از آن گروه شــرح داده شــده اســت. همچنین 

شــاخه ای که فعالیت به آن تعلق دارد و زیرشــاخه های مربوط نیز اعالم شده اند. 

20. تبریــزی، مصطفــی/ ترابــی، زهــرا. 110 بــازی برای پــرورش خالقیت کــودکان و نوجوانان 
)کتاب کار(. تهران: آوای هانا. 1398. 108ص. وزیری. شــابک: 9786229946138. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: بازی و ســرگرمی ، بازی های آموزشی، خالقیت 

چکیده: برای پرورش خالقیت در کودکان، باید از همان کودکی روش های درست اندیشیدن 
را بــه آن هــا آموخــت. برنامه هــای پــرورش خالقیــت کتــاب حاضــر شــامل نمایــش خــالق، 
داســتان پردازی خــالق، نقاشــی خالق، کاردســتی، موســیقی و بــارش فکری اســت. در این 
کتــاب، نویســنده تعــداد 110 فعالیــت  بازی گونــه را معرفــی کرده اســت. بازی هــای کتــاب با 

همراهی بزرگ ترها قابل انجام اند. 

21. خان، رخسانا. آبنبات چوبی قرمز بزرگ. منیژه اسالمی. تهران: میچکا. 1398. 36ص. 
رحلی. شابک: 9789647082860. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، شــیوۀ زندگی، کودکان 

چکیده: ســه خواهر به همراه خانواده  خود به شــهر جدید آمده اند. خواهر بزرگ تر »رابینا 
» به تولد دعوت می شــود و مادر که خیلی با جشــن تولد و آداب و رســوم شــهر جدید آشنا 
نیســت؛ اصــرار دارد کــه خواهــر کوچک ترش »ســانا« را نیز با خود ببرد؛ امــا خواهر کوچک 
همه چیز را به هم می ریزد. مدتی می گذرد و یکی از دوســتان »ســانا« او را به جشــن تولد 
دعــوت می کنــد. حاال مــادر اصرار دارد که او کوچک ترین خواهرشــان »مریم« را همراهش 
به مهمانی ببرد. موضوع داســتان درباره رقابت فرزندان و راه و رســم صحیح زندگی اســت. 

داستان
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22. ریدل، کریس. آقای زیر تختی. حسام سبحانی طهرانی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. 
رحلی. شابک: 9789647082938. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان کودک، خواب 

چکیده: »جیم« در تختش دراز کشیده بود که ناگهان تشکش تکانی خورد و از زیر تختش، 
آقای »زیرتختی« بیرون آمد. او خودش را معرفی کرد و از جیم خواســت که اجازه دهد تا 
کنارش روی تخت بخوابد! جیم خیلی تعجب کرد؛ اما اجازه داد و آقای زیرتختی خیلی زود 
به خواب رفت؛ ولی خروپف های او نمی  گذاشــت جیم بخوابد. جیم ســراغ کمدش رفت تا 

گوش گیرش را بردارد که.... 

23. دهریــزی، محمــد. آوازی برای وطن. تهــران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 
1398. 32ص. خشتی. شابک: 9789643918064. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داســتان های حیوانات، وطن 

چکیده: زاغ بور کف قفس طالیی بازرگان افتاده اســت و آب و دانه نمی  خورد! او دلتنگ و 
غمگین است و مرتب آواز »کو،  کو وطنم« را می خواند. سرانجام صاحب زاغ خسته می شود 
و درِ قفــس را بــاز می کنــد و او را بیــرون می انــدازد. زاغ بــا خوش حالی پــرواز می  کند و دور 
می  شــود. او در راه بازگشــت به وطن، به ســپیدار سرســبز، به باغ پرندگان که مانند بهشت 
است، به برکه زالل و زیبا می رسد و همه کسانی که در این مکان ها زندگی می  کنند، از او 
می  خواهند که همان جا بماند و النه بســازد؛ اما زاغ بورمی خواهد به ســرزمینش برود و در 

کنار زاغ های بور دیگر باشــد. وطن او کجاســت و آیا زاغ به هدفش می رسد؟ 

24. غالمــی داودآبــادی، زهــرا. بالــش پرنده. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایــران. 1397. 
24ص. خشتی. شابک: 9786004771245. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان های تخیلی، محیط زیست 

چکیده: این کتاب تصویری، داستان پرنده هایی را روایت می  کند که به دست شکارچیان، 
کشــته می شــوند. پدرِ پســرک، شــکارچی اســت و هرروز پرنده های زیادی شــکار می کند! و 
مادر در خانه ســوپ بلدرچین درســت می کند که پسرک خیلی دوست دارد. شب هنگام که 
پســرک به خواب می رود، پرهای درون بالش بیرون می آیند و تبدیل به پرنده های کشــته 

شــده می شــوند و به پسرک و پدر و مادر حمله می  کنند و.... 
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ـران: جیلی بیلــی و پیشــی.  25. حجوانــی، مهــدی/ خیریــه، راشــین. بهتریــن نویســندگان اـی
تهران: شــهر قلم. 1398. 26ص. خشتی. شابک: 9786003206250. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان کودک، داستان های تخیلی 

چکیده: پیشــِی »جیلی بیلی« گم شــده اســت. او همه جا را می  گردد؛ ولی خبری از پیشــی 
نیســت. جیلی بیلی ســریع تر از همیشــه صبحانه اش را می خورد و به خانه دوستش می  رود 
تا دو نفری دنبال پیشــی بگردند. آن ها ســوار ماشــین می  شوند و به راه می  افتند؛ اما وسط 
راه، ماشــین صدای بلندی می  کند و دود ســیاه و نارنجی ای از آن بیرون می  آید و خاموش 
می شــود. بچه هــا فکــر می  کننــد این چیز ســیاه و نارنجی تکه ای از ماشــین اســت و تصمیم 

می  گیرند آن را تمیز کنند و ســرِ جایش بگذارند تا ماشــین درست شود؛ اما.... 

26. شــجاعی، ســیدمهدی. پشــت پنجــره. تهــران: کتــاب نیســتان. 1397. 28ص. رحلــی. 
شابک: 9786222080198. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: داســتان های فارسی، کودک و نوجوان، ترس، خیال پردازی 

چکیده: پدر و مادر »علی« به مهمانی رفته اند و او در خانه تنهاست. قرار است تکالیفش 
را انجــام دهــد و بخوابــد تــا پــدر و مــادر بیایند. بعد از خامــوش کردن چراغ، علی کســی را 
می  بیند که پشــت پنجره ایســتاده اســت و دســت هایش را به شیشــه می کشــد! او ســعی 
می کند بخوابد؛ اما نمی تواند. پشــت پنجره دوم اتاق، مار بزرگی نشســته و صورتش را به 
شیشــه چســبانده اســت! او ســعی می کند با شــمردن اعداد به خواب برود؛ اما ناگهان دو 

پنجره باز می شود و.... 

27. قدیری، زهرا. چقدر پر!. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 1398. 24ص. خشتی. 
شابک: 9786004771900. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: محیط زیســت، داستان های فارسی، حیوانات 

چکیــده: کتــاب حاضــر دربــاره حفاظــت از محیــط زیســت و مراقبــت از حیوانــات اســت، به 
خصوص پرندگان در فصل مهاجرت. این کتاب تصویری اســت و نیمی از داســتان به کمک 
تصاویــر روایــت می شــود. پســرها درباره شــغل پدرانشــان صحبت می  کنند. اولــی می گوید 
پــدرش حیوانــات را خیلی دوســت دارد و مراقب آن هاســت. دومی هم همیــن را می  گوید؛ 
امــا پــدر اولــی محیط    بان اســت و پــدر دومی شــکارچی! فصــل مهاجرت فالمینگوهاســت و 
شــکارچی یکــی از آن هــا را در خانــه اش، در قفس نگــه می دارد، فالمینگویــی که در آرزوی 

پرواز است! 
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 28. نیکخــواه آزاد، زینــب. چــه... چــه.. تهــران: کتــاب نیســتان. 1397. 36ص. رقعــی.
شابک: 9786222080570. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داســتان های فارسی، داستان های تخیلی، ادبیات نوجوانان 

چکیده: داستان دوستِی یک پسربچه و دریاچه موضوع محوری این کتاب است. دریاچه با 
پســرک بــازی می کنــد، با او حرف می زنــد و ماجراهایش را تعریف می کند و از راز گنج هایی 
می گویــد کــه در دل دارد. امــا پســرک گنجی ندارد که از آن بگوید. یــک روز دریا ماجرایی را 

نقل می کند که اندوهگینش کرده اســت و پســرک فکری می کند... 

29. اش، فرانــک. خــواب خــرس مهتابی. نســرین وکیلی، پــدرام مهین پور. تهــران: میچکا. 
1398. 32ص. خشتی. شابک: 9786226721417. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان های حیوانات، داستان های تخیلی 

چکیده: خرس کوچولو و گنجشک کوچولو با هم دوست هستند. روزی که آن دو بیرون از 
خانه مشغول بازی هستند، کانگورو و بچه  اش را می بینند. خرس و گنجشک که کانگورو را 
نمی شناســند، از دیــدن او تعجب می  کنند و فکــر می کنند خواب می  بینند. به همین دلیل، 

به کارها و بازی خود ادامه می دهند. آن ها دوســت ندارند فعالً از خواب بیدار شــوند.... 

30. شــعبان نژاد، افســانه. خیلــی مواظبــم بــاش: مــداد و ـتـراش و کتــاب. تهــران: لوپــه تو. 
1398. 24ص. خشــتی کوچک. شابک: 9786008761181. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، کودکان 

چکیــده: کتــاب حاضر حاوی ســه شــعر اســت که بــه کــودکان می آموزد تا مراقب وســایل و 
لوازم التحریر خود باشــند. در شــعر اول، کودک، مدادش را گوشــه  ای جا می  گذارد. موشــی 
آن را برمــی  دارد تــا بــرای بچــه اش ببــرد؛ امــا.... شــعر دوم، دربــاره تراش کودک اســت که 
بــز زنگوله پــا آن را پیــدا می  کنــد و با خودش می برد تا شــاخ هایش را تیز کند. شــعر ســوم، 

داســتان کتاِب کودک اســت که باد آن را با خود می  برد؛ ولی.... 
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31. شهریاری، خسرو. دارکوب تا کی به درخت خواهد کوبید؟. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 1397. 20ص. رحلی. شــابک: 9789644323614. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داســتان های حیوانات، داســتان های فارسی 

چکیــده: ملــخ از پــرش خوبــی کــه کــرده بــود، خیلی خوش حــال بــود؛ اما الک پشــت که در 
همان نزدیکی بود و پرش ملخ را دیده بود، گفت که ملخ کار مهمی نکرده اســت و اگر به 
انــدازه یــک عقــاب هم بپرد، تازه می شــود یک عقــاب! کرم کوچولو از اینکــه همه برگ ها را 
خــورده بــود، بــه خودش افتخــار می  کرد؛ اما الک پشــت گفت اگر یک درخــت را هم بخورد، 
تــازه می  شــود موریانــه! زنبــور تمــام شــیره گل را مکیده بــود و از این بابت خیلــی راضی به 
نظر می رســید؛ اما الک پشــت گفت.... این داســتان به نوعی گویای این موضوع اســت که 

هرکســی باید سعی کند خودش باشد. 

32. شمس، محمدرضا. داستان های صلح و دوستی: خانه دیوانه. تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی. 1397. 24ص. خشــتی. شابک: 9786004366458. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان های تخیلی، داستان های حیوانات 

چکیــده: خانــه ای یــک آجــرش کم بود و هرکســی به طرفــش می آمد، دنبالــش می کرد و با 
ناودانــش او را خیــس می  کــرد یــا با دودکشــش می زد توی ســرش! مرغ، گربه، خر و ســگ 
به ترتیب به ســراغ خانه دیوانه می روند و از او می  خواهند که خانه آن ها باشــد؛ اما خانه 
دنبالشــان می  کند و.... روزی خانه خود را در محاصره گرگ ها می بیند و از ترس می  لرزد و 
آرزو می  کند کاش مرغ و گربه و خر و سگ آنجا بودند و کمکش می  کردند. او فریاد می زند 

و کمک می خواهد و.... آیا کســی برای کمک به خانه دیوانه پیدا می شــود؟ 

33. مهدوی، اعظم. در ه ی  هزار دارکوب. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 32ص. 
رحلی. شابک: 9786226011778. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داســتان های فارسی، داستان های تخیلی، کودک و نوجوان 

چکیده: »ُســرمه« و »تِرمه« خواهر هســتند. آن ها همیشــه کنار برکه بازی می  کنند، روزی 
هنــگام بــازی، ترمــه در برکه می  افتد و ســرمه نمی تواند به تنهایی او را نجات دهد. جادوگر 
به کمک او می آید؛ اما برای نجات ترمه شرطی می  گذارد و آن اینکه پس از نجات ترمه، او 
را با خود ببرد و سرمه حق ندارد گریه کند! سرمه شرط را می پذیرد؛ ولی وقتی ترمه نجات 

می یابد، ســرمه گریه می  کند. جادوگر ترمه را به یک دارکوب تبدیل می  کند و .... 
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34. حمزه زاده، محمد. دزد و پلیس، خانه جی جی باجی ها. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان. 1398. 52ص. وزیری. شــابک: 9789640819210. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: داســتان های فارسی، ادبیات کودکان، داستان کودک 

چکیــده: قالیچــه »عمه باجــی« بــا قالی های دیگــر فرق داشــت. آن را مادربــزرگ عمه باجی 
برایش بافته بود. عمه باجی هم به اندازه جانش این قالی را دوست داشت. سال ها پیش، 
وقتی باباجی و ماماجی با هم عروسی کردند، عمه باجی این قالیچه را به آن ها هدیه داد. 
از آن به بعد، وقتی به خانه آن ها می آمد، فقط روی آن نماز می  خواند و شب ها روی آن 
می  خوابید. حاال قرار اســت عمه باجی تا ســه روز دیگر به خانه ماماجی و باباجی بیاید؛ اما 

از قالیچه خبری نیســت. آن ها همه جا را می  گردند و.... 

35. کالی، دیوید. دشــمن. رضی هیرمندی. تهران: کتاب چ. 1398. 60ص. رحلی. 
شابک: 9786002299680. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمــات کلیدی: ادبیات ملل، صلح، نوجوانان 

چکیده: در دو گودال، سربازهایی تنها پناه گرفته اند و جنگ بین این دو سرباز جریان دارد. 
گلوله هــا از یــک گــودال بــه دیگــری پرتاب می شــوند و هر ســرباز می  خواهد دیگــری را از پا 
دربیاورد. هریک از ســربازها دفترچه راهنمایی دارد که در آن درباره دشــمن نوشــته است. 
هر سرباز فکر می کند سرباز دیگر، یک هیوالست که رحم و مروت سرش نمی شود و زن ها 
و بچه هــا را می کشــد و.... هــر دو ســرباز آرزو دارنــد که هرچه زودتر جنگ تمام شــود و به 
خانه هایشان بازگردند. هرکدام از آن ها فکر می  کند دیگری جنگ را شروع کرده است و.... 

36. راســتی، مجید. دماغ مترســک. تهران: سروش. 1398. 20ص. خشتی. 
شابک: 9789641216384. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داســتان های تخیلی، دروغ گویی 

چکیــده: مترســِک تنهــاِی داخــل باغچــه، حرف هــای کبوترها را دربــاره دروغ پینوکیــو و دراز 
شدن دماغش شنید و با خودش فکر کرد که اگر هم دروغ بگوید، هیچ وقت دماغش دراز 
نمی شــود؛ چون یک مترســک اســت. او گفت: »من مهربان ترین مترســک دنیا هســتم!«. 
ناگهــان اتفــاق عجیبــی افتاد و.... مترســک دوباره با حرف های کبوترها، متوجه شــد که اگر 

دروغش را پس بگیرد، دماغش کوتاه می شــود. بنابراین.... 
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37. مالمحمــدی، مجیــد. دیــدار بــا مســجد زیبــای جمکــران. قــم: کتــاب جمکــران. 1398. 
32ص. وزیری. شابک: 9789649736136. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: داســتان های فارسی، زیارتگاه ها، کودک و نوجوان 

چکیــده: ایــن کتــاب دربــاره جوانی روســتایی اســت که بــرای اولین  بــار به مســجد جمکران 
مــی رود. او در اتوبــوس داســتان کوتاهــی دربــاره چگونگــی ســاخت این مســجد می خواند. 
داستان درباره دیدار شیخ »حسن بن مُثله جمکرانی« با امام زمان )عج( است! هنگامی که 
به نزدیکی مســجد می  رســند، بقیه راه را پیاده می روند. همه آرام، با چشــمانی اشک آلود و 
بعضی  با پای برهنه. جوان مات و مبهوِت گنبد مسجد است و غرق در تفکر که ناگهان.... 

38. ویلمــس، مــو. غافلگیری هــای جورواجــور آمانــدا و تمســاحش. مریــم رئیســی. تهران: 
پرتقال. 1398. 68ص. بیاضی. شــابک: 9786004626187. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان کودک، دوستی 

چکیــده: ایــن کتــاب حــاوی شــش و نیــم داســتان شــگفت انگیز اســت دربــاره دو دوســت 
شــگفت انگیز! »آماندا« یک تمســاح عروســکی دارد. هروقت آماندا بیرون می  رود، تمساح 
خیلی دلش برای او تنگ می شود. تمساح دلش می  خواهد آماندا هرچه زودتر بیاید و او را 
با هدیه  ای، غافلگیر کند؛ اما وقتی آماندا به خانه بازمی گردد، هیچ هدیه ایی برای تمساح 
نیاورده است. وقتی آماندا متوجه خواسته تمساحش می شود.... سرانجام روزی آماندا با 

یــک چیز غافلگیرکننده به خانه می  آید! 

39. مک کلیری، ویلیام. قصه  گرگ. شهناز صاعلی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان. 1398. 72ص. رقعی. شــابک: 9786000107055. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: ادبیات ملل، کودک و نوجوان، خانواده 

چکیــده: پــدرِ  »میشــل«، هرشــب قصه ای بــرای او تعریف می کند. این بار میشــل از پدرش 
می خواهد که قصه ای درباره یک مرغ بگوید. میشــل اســم مرغ را »رنگین کمان« می گذارد 
و پــدرش ادامــه می دهــد کــه رنگین کمــان در النــه ای در مزرعه و تــه جنگلی تاریــک زندگی 
می کنــد، جنــگل تاریکــی کــه گرگــی هم آنجا هســت و.... هرشــب پدر قســمتی از داســتان 
مرغ رنگین کمان را برای پســرش تعریف می  کند، داســتانی که پدر و پســر با هم آن را خلق 

می  کنند و.... 
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40. راین، مارتین. قصه های قبل از خواب یان و هنری: پنجشنبه. سیامک محمدنژاد فرید. 
تهران: پرتقال. 1398. 16ص. بیاضی. شــابک: 9786004626422. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های حیوانات، خواب 

چکیــده: بــرادران مــوِش دُم عصایــی، »یــان« و »هنــری«، شــب ها خیلی ســریع بــه خواب 
می  رونــد؛ امــا ناگهــان بــا صدایــی بیدار می شــوند! »هی هــی هاهــا هوهو«! یــان از خواب 
می پرد و باید هنری را بیدار کند تا با هم بفهمند این صدای چیست. هنری حدس می زند 
شــاید صدای یک خرگوش باشــد یا یک تمســاح! شاید تمساح و خرگوش می خواهند با هم 
ازدواج کنند و خرگوش برای هدیه ازدواج، یک موبایل به تمســاح داده اســت و دنبال یک 
زنگ خوب برای موبایل می  گردند! اما بهتر اســت خودشــان بروند و ببینند صدا از چیســت. 

41. رایــن، مارتیــن. قصه هــای قبل از خــواب یان و هنری: جمعه. ســیامک محمدنژاد فرید. 
تهران: پرتقال. 1398. 16ص. بیاضی. شــابک: 9786004626439. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های حیوانات، خواب 

چکیــده: امــروز جمعــه اســت و »یــان« و »هنری« فکــر می  کننــد می  توانند راحــت بخوابند 
و دیگــر صدایــی مزاحمشــان نمی شــود؛ ولــی تــازه خوابشــان بــرده اســت که یان بــا صدای 
»خیش خیش خیــش« بیــدار می شــود! اول از همــه هنری را بیدار می کنــد. آن ها با تعجب 
متوجــه می شــوند جــای صــدا عــوض می شــود و یــان فکــر می  کند یــک کاهوســاالدی با یک 
جوجه تیغی در حال دنبال بازی هستند! و این صدای برگ های کاهو است که موقع دویدن 

از هم جدا می  شــوند! آن ها می روند تا منبع صدا را پیدا کنند و.... 

42. رایــن، مارتیــن. قصه هــای قبــل از خــواب یــان و هنری: چهارشــنبه. ســیامک محمدنژاد 
فرید. تهران: پرتقال. 1398. 16ص. بیاضی. شــابک: 9786004626415. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های حیوانات، خواب 

آن هــا  و »هنــری« خیلــی خســته هســتند.  »یــان«  و  اســت  امــروز چهارشــنبه  چکیــده: 
چشم هایشــان را می  بندند تا بخوابند؛ اما ناگهان یان با صدای »بروم برام بروم«، از خواب 
بیــدار می  شــود. ایــن دیگر چه صدایی اســت؟ او هنری را بیدار می کند. یــان می  گوید حتماً 
صدای لوله بخاری پاک کن است. او تمام هفته مشغول کار بوده است و حاال لباس هایش 
را داخل ماشین لباسشویی انداخته است. آن ها تصمیم می  گیرند صدا را دنبال کنند و.... 



20

43. راین، مارتین. قصه های قبل از خواب یان و هنری: دوشنبه. سیامک محمدنژاد فرید. 
تهران: پرتقال. 1398. 16ص. بیاضی. شــابک: 9786004626392. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان کودک، داستان های حیوانات 

چکیــده: »هنــری« و »یــان«، بــرادران مــوش دُم عصایــی، بــه هــم شــب به خیر می  گویند و 
می خوابند؛ اما ناگهان با صدای عجیبی بیدار می شــوند! آن ها نمی دانند این صدا از کجا و 
از چیست. یان فکر می  کند، این صدای آژیرِ ماشیِن پلیس است؛ اما هنری باور نمی  کند؛ 
چــون هیچ وقــت ماشــین پلیس این صــدا را نمی  دهــد. بنابراین، تصمیــم می گیرند بروند و 

خودشــان از نزدیک ببینند. آن ها وارد تونل زیرزمینی شــان می شوند و.... 

44. رایــن، مارتیــن. قصه هــای قبــل از خواب یــان و هنری: سه شــنبه. ســیامک محمدنژاد 
فرید. تهران: پرتقال. 1398. 16ص. بیاضی. شــابک: 9786004626408. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های حیوانات، خواب 

چکیده: امروز سه شــنبه اســت و »یان« و »هنری«، برادراِن موِش دُم عصایی، می  خواهند 
بخوابنــد؛ امــا قبل از خواب، به ســراغ بازی همیشگی شــان می  رونــد و بعد به محض اینکه 
چشم هایشان را می  بندند، یان صدایی می شنود؛ »شلپ شلوپ«! هنری فکر می  کند حتماً 
صــدای حیوانــی اســت کــه در آب زندگی می  کنــد، دو تا ماهی که پینگ پنــگ بازی می  کنند؛ 

اما باید خودشــان ببینند تا مطمئن شــوند. آن ها ســر از خانه موش کور درمی آورند و.... 

45. رایــن، مارتیــن. قصه هــای قبل از خواب یان و هنری: شــنبه. ســیامک محمدنژاد فرید. 
تهران: پرتقال. 1398. 16ص. بیاضی. شــابک: 9786004626361. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های حیوانات، خواب 

چکیــده: روز شــنبه بــرادران مــوش دُم عصایــی خیلــی خســته شــده  اند. »یــان« و »هنری« 
می خواهنــد زودتــر بخوابنــد. آن هــا چشم هایشــان را می  بندنــد؛ ولی ناگهان یــان با صدای 
»قچ قیــژ« از خــواب می  پــرد. او هنــری را بیدار می  کنــد و می  گوید این بایــد صدای خرچنگ 
دریایــی باشــد، حتمــاً بــا دســت های بزرگــش کــه شــبیه قیچی اســت، در حال کوتــاه کردن 
موهای یک ســگ پشمالوســت! هنری خیلی دلش می  خواهد این صحنه را ببیند. بنابراین، 

هر دو راه می  افتند و.... 
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46. راین، مارتین. قصه های قبل از خواب یان و هنری: یکشــنبه. ســیامک محمدنژاد فرید. 
تهران: پرتقال. 1398. 16ص. بیاضی. شــابک: 9786004626385. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های حیوانات، خواب 

چکیده: امروز یکشنبه است و »یان« و »هنری«، برادران موش دُم عصایی، برای فردا صبحانه 
بــه خانــه موش کور دعوت شــده اند. آن ها تصمیــم می  گیرند زودتر بخوابنــد تا زودتر صبح 
شود و خیلی هم زود خوابشان می  برد؛ اما ناگهان یان با صدای »دیلینگ جیرینگ دیلینگ« 
از خواب بیدار می شــود! این دیگر چه صدایی اســت؟ او هنری را بیدار می  کند. هنری فکر 
می  کند حتماً نهنگ در حال تمرین با پیانو اســت؛ چون هفته دیگر کنســرت دارد. آن ها به 

دنبال صدا می  روند و.... 

47. ابراهیمــی، جعفــر...] و دیگران[. قصه های کوچک برای بچه های کوچک: 64 قصه برای 
کودکان. تهران: قدیانی. 1398. 242ص. رحلی. شــابک: 9786000800130. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: کودکان، داســتان های کوتاه، داستان های تخیلی 

چکیده: 64 قصه این کتاب، برای خردساالن نوشته شده است. کودک قصه ها را می فهمد 
و به دلیل جذابیت و تنوع شــخصیت های گوناگون آن ، ماجرای هر قصه را دنبال می کند. 
این داستان ها در کتاب فارسی اول و دوم دبستان معرفی شده اند و همگی درباره دوستی 
و همدلــی و ارزش اخالقــی اســت. »قرمــزی« نــام یکــی از ایــن قصه هاســت. قرمزی، رنگ 
کفش هــای »پری کوچولــو« بــود؛ امــا پری، قرمزی را دوســت نداشــت و دلش می خواســت 
کفش هایــش رنــگ دیگــری باشــد. روزی که کفش هایــش را از پاهایــش درآورد و به حیاط 
پــرت کــرد، قرمزی به گریه افتاد! آفتاب پرســید چرا گریه می کنــی؟ و وقتی علت را فهمید، 

دســت قرمزی را گرفت و.... قرمزی روی گل تو باغچه نشســت و.... 

48. سرمشقی، فاطمه. ماجراهای غول بدجنس مهربان: ناز کردن بچه غول. تهران: شرکت 
انتشــارات فنی ایران. 1398. 24ص. خشتی. شابک: 9789643897826. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: داســتان های فارســی، کودک و نوجوان، مهارت  های رفتاری 

چکیــده: داســتان ایــن کتــاب دربــاره مهارت های زندگــی و همدلی در کودکان اســت. وقتی 
»مینو«، دوســِت دخترک، می خواهد با مرغ مینای او حرف بزند و دخترک اجازه نمی دهد، 
غوغول ســروکله اش پیدا می شــود و او را قورت می  دهد! صبح روز بعد، دخترک با عطســه 
غوغــول بــه بیــرون پرت می شــود. غوغــول بچه غولی را در دســت دخترک می گــذارد و غیب 
می شود. با هر کار اشتباهی که دخترک انجام می دهد، بچه غول بزرگ تر می شود، مثالً به 
دوستش اجازه نمی دهد به بچه غول دست بزند و آن را ناز کند! یا وقتی به بچه غول اجازه 
نمی دهــد بــا عروســکش بازی کند! دخترک بچه غول را که حاال خیلی بزرگ شــده اســت، با 

خود به مدرسه می برد و.... 
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49. پائولــی، لورنــز. مراقبم باش!. نگین کتال. تهران: میچکا. 1398. 32ص. رحلی. 
شابک: 9786227014143. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم 

کلمات کلیدی: داســتان های تخیلی، رنگ آمیزی، نقاشی 

چکیده: »یوری« یک پسر بچه است. او روزی آقای »اشنیپل« را می بیند و از او می پرسد: 
فکــر می کنــی بــه انــدازۀ کافــی بــزرگ شــده ام کــه بتوانم از خــودم مراقبــت کنم؟ امــا آقای 
اشــنیپل از بچــه  داری چیــز زیادی نمی داند. بــرای همین یوری به او پیشــنهاد می کند تا هر 
زمان که الزم بود، آقای اشــنیپل از او مراقبت کند. مراقبت از یک بچه چگونه اســت؟ باید 
فقط به او گفت این کار را نکن یا این کار خطرناک اســت؟ با آقای اشــنیپل و یوری همراه 
باشــید. شــاید شــما متوجــه شــوید آقای اشــنیپل از یوری مراقبــت می کند یا یــوری از آقای 
اشنیپل. تصاویر این کتاب به شکل نقاشی با مداد هستند. حتی گاهی رنگ ها نیز از خط 

بیرون زده اند. 

50. کاشــیگر، مدیــا. وقتــی مینا از خواب بیدار شــد. تهران: میچــکا. 1398. 108ص. رقعی. 
شابک: 9789647082549. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: داســتان های فارسی، داستان های بلند، داستان های تخیلی 

چکیده: این داســتان درباره دختری اســت که ســعی می  کند برای رهایی از دنیای نیســتی، 
دنیــای خــود را بــه کمــک یــک صــدا به وجــود آورد. »مینــا« ناگهان خــود را در جهــان خواب 
می یابــد کــه همه چیــز در آن از بیــن رفتــه اســت. او در ایــن دنیــای بــی آب و رنگ و شــکل، 
احساس سردرگمی می  کند و تمام تالش خود را به کار می  گیرد تا به جهان بیداری بازگردد. 
نویسنده در این داستان با شکل گیری گفت وگویی میان مینا و صدا سعی می  کند مخاطب 
را با گفته های سوال برانگیز در داستان شرکت دهد و ذهن او را به تصورات دور فراخواند. 

51. گیلمــن، فوئت. یک داســتان محشــر. نســرین وکیلی، پــدرام مهین پور. تهــران: میچکا. 
1398. 28ص. رحلی. شابک: 9786226721141. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های اجتماعی، کودکان 

چکیده: هنگامی که »ژوزف« خیلی کوچک بود، پدربزرگش روانداز محشری برای او دوخت 
و ژوزف از آن ســال ها اســتفاده کرد. ژوزف روزبه روز بزرگ تر شــد و روانداز کهنه تر تا اینکه 
روزی مــادرش گفــت بهتــر اســت آن را دور بیندازد؛ چون خیلی کهنه و پــاره بود؛ اما ژوزف 
روانــداز را نــزد پدربــزرگ برد و پدربزرگ از آن یک کُت محشــر دوخت. ژوزف ســال ها از آن 
کُت استفاده کرد تا روزی مادر گفت وقت دور انداختن آن است. ژوزف باز هم کُت را نزد 
پدربزرگ برد و او این بار یک جلیقه محشــر از آن دوخت و ســال ها گذشــت، جلیقه خیلی 

پاره و پوســیده شده بود، مادر گفت...
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52. عابدی درچه، منیره. بازی های شناختی: بازی های آموزشی برای پرورش هوش ریاضی 
- منطقی 7 تا 12 ســال. اصفهان: یار مانا. 1398. 120ص. وزیری. 

شابک: 9786226740005. 
مخاطب: والدین/ معلم 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، آموزش ریاضی، بازی های آموزشی 

چکیــده: بــازی یکــی از مهم ترین روش های یادگیــری کودکان و از جملــه مؤثرترین راه های 
ارتباطی با ایشــان اســت. در بازی، یادگیری به طور غیرمســتقیم و لذت بخش تر و عمیق تر 
رخ می دهــد. ایــن کتــاب حــاوی 15 بــازی آموزشــی بــرای پرورش هــوش ریاضی ــــ منطقی 
کودکان دبستانی و پایه اول دوره متوسطه است. در ابتدای هر بازی، توضیحی کلی درباره 
بازی داده شــده که در واقع مقدمه ای برای شــناخت کلیت بازی اســت و پس از آن، هدف 
از بازی بیان شــده اســت. از این بازی ها می توان در زنگ ورزش، هنر، ســاعت پرورشــی یا 

برای ایجاد تنوع در ســایر کالس ها استفاده کرد. 

53. مــی، النــور. ریاضــی با موشــی: آب بازی در ســاحل. محبوبــه نجف خانی. تهــران: افق. 
1398. 32ص. خشتی. شابک: 9786003534735. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش ریاضی، یادگیری 

چکیــده: در مجموعــه شــش جلــدی »ریاضی با موشــی«، »آلبــرت« و »وانــدا« موش های 
نتــرس و وروجــک، بــا آمــوزش عددهــا، شــکل ها، اندازه هــا و دیگــر مفاهیــم ریاضی کمک 
می  کننــد تــا قــدرت تخیل کودکان تقویت شــود. در ایــن کتاب، آلبــرت می خواهد در جعبه 
ماســه بازی آدم هــا بــرای خودش یک ســاحل درســت کند؛ امــا نمی داند چگونــه باید با یک 
ســطل کوچــک، آب بــه ســاحل بیــاورد. ظاهراً آلبــرت برای ایــن کار باید محاســبه کند! این 

مجموعه برای اســتفاده کودکانی نوشــته شده است که با ریاضی قدری مشکل دارند. 

54. مــی، النــور. ریاضــی بــا موشــی: اولیــن روز مدرســه. محبوبــه نجف خانی. تهــران: افق. 
1398. 32ص. خشتی. شابک: 9786003534742. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: یادگیری، آموزش ریاضی 

چکیده: در کتاب پنجم از مجموعه شش جلدی کتاب های »ریاضی با موشی«، قرار است 
»آلبــرت« بــرای اولین بــار به مدرســه بــرود. او لحظه شــماری می کند که زودتر شــنبه از راه 
برسد و او مدرسه را ببیند. این اتفاق رخ می دهد؛ اما آلبرت خیلی زود متوجه می شود که 
مدرســه با خانه تفاوت زیادی دارد. او هر روزِ هفته در مدرســه با برنامه ای جدید و جالب 
روبه رو می شود که... .این مجموعه برای استفاده کودکانی نوشته شده است که با ریاضی 

قدری مشکل دارند. 

ریاضی
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55. مــی، النــور. ریاضــی با موشــی: شــهر بازی پرماجــرا. محبوبــه نجف خانی. تهــران: افق. 
1398. 32ص. خشتی. شابک: 9786003534704. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش ریاضی، یادگیری 

چکیده: مجموعه شــش جلدی »ریاضی با موشــی«، برای اســتفاده کودکانی نوشــته شــده 
اســت کــه بــا ریاضــی قــدری مشــکل دارنــد. هر جلــد از ایــن مجموعه، برداشــت تــازه ای از 
مفاهیــم ریاضــی پایــه ارائــه می  دهــد. شــخصیت های اصلــی کتــاب دو مــوش بــه نام هــای 
»آلبرت« و »واندا« هســتند که در دیوار یک خانه زندگی می  کنند. در جلد نخســت از این 
مجموعه آلبرت به خواهر بزرگش، واندا، می گوید که از ســوار شــدن بر وســیله های شــهر 
بــازی نمی  ترســد، فقــط آن هایــی را کــه باال و پایین یا چپ و راســت می روند یــا می چرخند، 

دوســت ندارد! اما آلبرت به اشــتباه در صف یکی از همین بازی  ها می ایستد. 

56. مــی، النــور. ریاضــی بــا موشــی: گم شــدن در مــوزه. محبوبــه نجف خانــی. تهــران: افق. 
1398. 32ص. خشتی. شابک: 9786003534711. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش ریاضی، یادگیری 

چکیــده: در جلــد دوم از مجموعــه شــش جلــدی »ریاضــی بــا موشــی«، »آلبــرت« خیلــی 
خوشحال است که می خواهد به موزه یا به قول خودش »موشزه« برود؛ اما وقتی در موزه، 
دخترعموی دوســتش گم می شــود، آن ها همه جا را دنبالش می  گردند و در این جســت وجو 
با ماجراهای جالبی روبه رو می شــوند. این داســتان در صدد است کودکان را تشویق   کند با 
شیوه ای متفاوت درباره ریاضی فکر و گفت وگو کنند. این مجموعه برای استفاده کودکانی 

نوشــته شده است که با ریاضی قدری مشکل دارند. 

57. می، النور. ریاضی با موشــی: موش بیشــتر، خانه شــادتر. محبوبه نجف خانی. تهران: 
افق. 1398. 32ص. خشــتی. شابک: 9786003534759. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: یادگیری، آموزش ریاضی 

چکیــده: ایــن کتــاب جلد ششــم از مجموعــه کتاب های »ریاضی با موشــی«، دربــاره روزی 
بارانی است. »آلبرت« ناراحت است که نمی تواند بیرون از خانه بازی کند. مادر به آلبرت 
و خواهر بزرگش، »واندا«، پیشنهاد می کند که دوستانشان را به خانه دعوت کنند و آلبرت 
با خوشحالی، هر موشی را که سرِ راهش می بیند، دعوت می کند. حاال کلی موش در خانه 

آن ها جمع شــده اند؛ اما آیا مادر آلبرت می  تواند از این همه موش پذیرایی کند؟ 
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58. می، النور. ریاضی با موشــی: موش های اســکیت باز. محبوبه نجف خانی. تهران: افق. 
1398. 32ص. خشتی. شابک: 9786003534728. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش ریاضی، یادگیری 

چکیده: این کتاب، سومین جلد از مجموعه شش جلدی »ریاضی با موشی« است. زمستان 
اســت و چاله های آب، یخ بســته اند. »آلبرت« از خوشــحالی روی پایش بند نیست و دلش 
می خواهــد هرچــه ســریع تر با دوســتانش روی یخ ها، اســکیت بازی کند. هنــگام بازی روی 
یخ، موش های دیگر، با کفش اسکیتشــان، اشــکال هندســی مختلفی می کشــند؛ »واندا« 
دایره می کشــد، موش های ســه قلو، ســه گوش و.... آلبرت هم می خواهد شــکلی بکشد که 
دردســر بزرگی درســت می  کند! این مجموعه برای اســتفاده کودکانی نوشــته شده است که 

با ریاضی قدری مشکل دارند. 

59. هی الک، درک/ تنگاتا، فیونا. مفاهیم کلیدی در تدریس ریاضیات دوره ابتدایی. محمد 
حســام قاســمی، زهــرا گویــا. تهــران: مؤسســه فرهنگــی مدرســه برهــان. 1398. 324ص. 

وزیری. شابک: 9789640813836. 
مخاطب: معلم/ دانشجومعلمان 

کلمات کلیدی: ریاضیات، راهنمای آموزشــی 

چکیده: 43 مفهوم کلیدی در تدریس ریاضی دورۀ ابتدایی، موضوع اصلی این کتاب است 
که نویسنده آن ها را بررسی و به اختصار معرفی کرده است. توضیحات و مباحث پیرامونی 
و مفاهیم مربوط در بخش مخصوصی آمده اند. برای درک بهتر، نمونه های عملی مفهوم، 
بــه صــورت تجربه هــای کالســی و با عنــوان مثال های عملــی گنجانده شــده اند. مفاهیم به 

ترتیب حروف الفبا و مســتقل از یکدیگر تنظیم شده اند. 

60. هنرجو، حمید. اســم تو یعنی بهار. تهران: به نشــر. 1397. 32ص. وزیری.
شابک: 9789640230466. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، امامان 

چکیده: اشــعار این کتاب، در بیان فضایل ائمه اطهار ســروده شــده اســت؛ ازجمله پیامبر 
اکرم )ص(، حضرت فاطمه )س(، حضرت علی )ع(، امام حســن مجتبی )ع( و امام حســین 
)ع(. عنوان بعضی از این شــعرها به این ترتیب اســت: »ســفره«، »دریا و دشت«، »کوچه 

ما«، »ضیافت مهتاب«، »ســتاره ها« و »شرم«. 

شعر
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61. مزینانی، محمدکاظم. تاج شــاه و کاله ها. تهران: به نشــر. 1397. 24ص. رحلی. 
شابک: 9789640230343. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، کودکان 

چکیــده: ایــن کتــاب دربردارنده داســتانی انتزاعی و فانتزی در قالب شــعر اســت که به تاج 
و شــاه و فضاهــای قدیمــی اشــاره می  کند. تاج پادشــاهی که هــزاران هزار المــاس، زمرد و 
یاقوت دارد، از دســت شــاه فرار می کند و به شــهری پر از کاله های پشمی، نمدی، حصیری 
و... مــی  رود. یکــی از کاله هــا بــا دیدن تاج، از او می  خواهد تا یکــی از هزاران مرواریدش را 

به او بدهد؛ اما.... 

62. شعبان نژاد، افسانه. خیلی مواظبم باش: چتر و کاله و لیوان. تهران: لوپه تو. 1398. 
24ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008761174. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، کودکان 

چکیــده: این کتاب شــامل ســه شــعر اســت و بــه کــودکان می  آموزد تــا مراقب وسایلشــان 
باشــند. در شــعر اول، کــودک چتــرش را گوشــه  ای جــا می  گــذارد. آقــای خــروس آن را پیدا 
می  کنــد و می خواهــد چتــر را بــرای جوجــه  اش ببــرد؛ اما کودک ســر می  رســد.... شــعر دوم 
دربــاره کاله گــرم و نــرم کــودک اســت کــه کالغ هــا آن را پیــدا می  کنند و شــعر ســوم درباره 
لیوان که قورباغه ای آن را برمی  دارد.... در پایان هر ســه شــعر، وســایل پیدا شده از کودک 

می  خواهند که حســابی مواظب آن ها باشد. 

63. میــرزاده، ســیداحمد. روح ســبز مــا! بهــار مــا! ســالم. تهــران: به نشــر. 1398. 30ص. 
رحلی. شابک: 9789640232637. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، کودکان 

چکیــده: ایــن کتــاب شــامل ســروده هایی کودکانــه از شــاعران انقالبــی، »حمیــد هنرجو«، 
»شــاهین رهنمــا«، »سیدســعید هاشــمی« و... در محضــر رهبــر انقــالب اســالمی بوده و 
دربــاره ویژگی هــا و فضایــل ایشــان اســت؛ ماننــد ساده زیســتی، پاکــی، خوش خلقــی و.... 
»آفتابی دیگر«، »مثل خنده پدر«، »دســت های ما« و »دســتی که بوی جبهه می داد«، از 

جمله این اشعار است. 
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64. هاشــم پور، مریم. شرشــر بارون. قم: جمال. 1398. 28ص. خشتی. 
شابک: 9789642029747. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: شــعر، انواع ادبی، کودکان 

چکیده: این کتاب حاوی چهارده شعر برای شکرگزاری از خداوند مهربان است. شکرگزاری 
بابت داشتِن چشم و دست و پا، برای بارش باران و سیراب کردن گل ها و درخت ها و برای 
داشتن باغ سیبی که در بهار پُر از شکوفه می شود و.... شایان ذکر است که دو شعر نیز از 
زبان کرِم خاکی و الک پشــت آمده اســت که یکی برای بودنش تشکر می  کند و دیگری برای 
خانــه گــرم و راحتــش. همچنیــن درختی از آدم ها به خدا شــکایت می  کند کــه چرا مراقبش 

نیســتند و درخت گردویی از خدا می  خواهد که باران ببارد تا خشــک نشود. 

65. حســنی، خاتون. عید اومده، عروســکا. تهران: به نشر. 1398. 12ص. خشتی. 
شابک: 9789640231609. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، کودکان 

چکیــده: کتــاب حاضــر مجموعــه ای از هفت شــعر کوتاه برای کودکان اســت. در شــعر اول، 
کــودک کــه می  دانــد عروســک هایش خانــواده  ای ندارنــد، از آن هــا می  خواهد که بــرای عید 
دیدنــی بــه خانه آن ها بروند. شــعر دوم، از زبان درختی روایت می  شــود که ســنگینی برف 
را نمی  تواند تحمل کند و برف که خجالت کشــیده اســت از خدا می  خواهد که زودتر آفتاب 

شــود. شعر سوم از کبوتری می  گوید که.... 

66. هاشــم پور، مریم. الالیی های بابایی. تهران: به نشــر. 1398. 24ص. خشتی. 
شابک: 9789640231432. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، کودکان 

چکیــده: ایــن کتــاب مشــتمل بــر الالیی هــای کودکانه  ای اســت که یــک کودک بــرای پدرش 
می  خوانــد. کــودک در هریــک از الالیی هــا، یکــی از وســایل شــخصی پــدرش را مانند کیف، 
جــوراب، کاله، کفــش و... محــور قــرار داده اســت و کاربــرد هریــک از آن هــا را بــه صــورت 
غیرمســتقیم در الالیــی اش شــرح می  دهــد. تصاویــر کتــاب نیــز ضمــن ایجــاد خالقیــت در 

کودکان، موجب تصویرســازی اشعار در ذهن می  شود. 
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67. هاشــم پور، مریم. لباس پرپری. تهران: ســروش. 1398. 24ص. خشتی.
شابک: 9789641215943. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، کودکان 

چکیده: کتاب حاضر مجموعه ای از چهارده شــعر برای کودکان اســت. شــعرها درباره آمدن 
بهار و پُر گُل شــدن باغ اســت، درباره درختی که با از راه رســیدن بهار تاجی از شــکوفه بر 
سر می  گذارد، درباره باریدن تگرگ و پُر شدن باغچه از نقل های ریز، درباره درخت سبزی 
که دســتش درد گرفته اســت؛ چون کودکی روی آن نشســته اســت، درباره.... شعر آخر از 
کالغــی می گویــد که روی هم چندتا لباس پردار پوشــیده اســت و بــه همین علت در برف و 

ســرما هم احتیاجی به بخاری ندارد! 

68. کرکلــر، هرمــان. آزمایش هــای جدیــد و هیجان انگیــز. ســپیده خلیلــی. تهــران: شــرکت 
انتشــارات ویژه نشر. 1398. 120ص. رحلی. شابک: 9786009987429. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمــات کلیدی: علوم تجربی، آزمایش ها، کودک و نوجوان 

چکیــده: ایــن کتــاب در نُه بخش، شــامل چندین آزمایش ســاده و قابل اجــرا برای کودکان 
اســت؛ آزمایش هایــی درباره آب وهوا، تعادل، آب و یخ، ماســه، پــرواز و فرفره ها، دیدن، 
شــنیدن و.... ایــن آزمایش هــا مرحلــه بــه مرحلــه همــراه بــا تصاویر شــرح داده می شــوند. 
همچنین در توضیح هر آزمایش، وســایل مورد نیاز، کارهایی که باید انجام شــود و نتیجه 
آزمایش آورده شده است. کتاب در پی آن است که انگیزه آزمایش و تحقیق را در کودکان 

تقویت کند. 

69. فرگلوش، آدری. آشنایی با زیستگاه ها: خرس گریزلی: داستانی از جنگل های اقیانوس 
آرام. رؤیا رضوانی. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 1397. 28ص. وزیری.

شابک: 9786004770934. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 
کلمات کلیدی: محیط زیســت، جانوران و گیاهان 

چکیده: زیســتگاه ها محیط هایی طبیعی هســتند که گونه های گیاهی و جانوران گوناگون و 
مشخصی دارند. هر گونۀ زیستی در زیستگاه خود امکان بقا دارد. این کتاب از مجموعه ای 
14 جلدی دربارۀ آشنایی با زیستگاه ها، مخاطب را با گیاهان، حیوانات و هم زیستی آن ها 
در طبیعت آشنا می کند. این کتاب خانوادۀ خرس گریزلی و زندگی آن ها در زیستگاهشان 
را بــه مخاطــب معرفــی می کنــد؛ از زمــان تولــد تولــه خرس ها در النۀ زمســتانی تــا آموزش 
مهارت هــا و زندگــی مســتقل پــس از دوســالگی. ایــن حیــوان در جنگل های اقیانــوس آرام 

زندگی می کند. 

علوم تجربی
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70. یانــگ، لوئیز.أ. آشــنایی با زیســتگاه ها: قاره  یخی: داســتانی از جنوبــگان. رؤیا رضوانی. 
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1397. 28ص. وزیری. شابک: 9789643899066. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: محیط زیســت، جانوران و گیاهان 

چکیــده: زیســتگاه ها محیط هایــی طبیعی هســتند که گونه های گیاهــی و جانوران گوناگون 
و مشــخصی دارنــد. بــرای مثال، »پنگوئن امپراتور« فقط در زیســتگاه خــود امکان بقا دارد. 
ایــن کتــاب از مجموعــه ای 14 جلدی دربارۀ آشــنایی با زیســتگاه ها، مخاطــب را با گیاهان، 
حیوانات و هم زیستی آن ها در طبیعت آشنا می کند. این جلد مخاطب را به اکتشاف قطب 
جنوب می برد. شــیوۀ کتاب چنین اســت که زیســتگاه را از دید یکی از حیوانات بومی آن جا 
معرفی می کند. مخاطب با پنگوئن امپراتور همراه می شــود و تالش او را برای زنده ماندن 

و سیر شدن می بیند. 

71. هاید، ناتالی. ارزش خاک. داود لطف هللا. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1397. 
32ص. وزیری. شابک: 9789643897727. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: زمین شناســی، محیط زیست 

چکیده: ســطح ســخت کرۀ زمین با الیۀ نازکی از خاک پوشــانده شده است که هزاران سال 
طول می کشد تا تشکیل شود. کتاب حاضر در واقع سرگذشت همین خاک است که چگونه 
تشکیل می شود و چگونه از بین می رود. در واقع، کتاب مخاطب را با ارزش و اهمیت خاک 
آشــنا می کند. عوامل فرســایش خاک از جمله: فرسایش آبی، باد و یخ، فرسایش طبیعی، 
تأثیر انسان و آلودگی به تفکیک شرح داده شده اند و راه های ساده ای که انسان می تواند 

از این فرســایش جلوگیری کند، آمده اند. 

72. بیشــاپ، آماندا. انقالب انرژی: مبارزه با گرمایش زمین. بهرام معلمی. تهران: شــرکت 
انتشــارات فنی ایران. 1397. 32ص. وزیری. شابک: 9786004770729. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: محیط زیســت، آلودگی زمین 

چکیده: امروزه بیشــتر انرژی مصرفی انســان از ســوزاندن ســوخت های فســیلی به دســت 
می آیــد و ایــن موضــوع محیــط زیســت را در معــرض خطــر قرار داده اســت. کتــاب حاضر از 
مجموعه ای چندجلدی با عنوان »انقالب انرژی« که به موضوع »تولید و مصرف انرژی های 
پــاک« اختصــاص دارد، دربارۀ»مبــارزه بــا گرمایــش زمیــن« صحبــت می کنــد. چالش هــای 
مصرف انرژی، اثر گلخانه ای، ردپای کربن و صرفه جویی در مصرف انرژی از جمله مباحث 
کتاب هســتند. در انتهای کتاب نیز مخاطب به تغییر رویه و ایجاد تغییر تشــویق می شــود. 
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73. بن باراک، ایدان. این کتاب را لیس نزنید!. آناهیتا حضرتی کیاوندانی. تهران: پرتقال. 
1398. 34ص. خشتی. شابک: 9786004625616. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ســالمتی، کودکان، آموزش ابتدایی 

چکیــده: ایــن کتــاب دربــاره میکروب هاســت. میکروب ها آن قــدر کوچک هســتند که مقدار 
بسیار زیادی از آن ها می  توانند روی یک نقطه جمع شوند. آن ها همه جا هستند. در روده 
انســان، در جوراب هایش، زیرِ زمین، روی زانوی فیل، باالی کوه و حتی در ظرف صبحانه! 
در ادامه، میکروب کوچولو به سفر می  رود اول از همه به دندان ها سفر می کند و تصاویر 
کتــاب، دنــدان را از فاصلــه خیلی خیلــی نزدیک نشــان می  دهند. ســفر بعــدی میکروب، به 

لباس و بعد به پوســت انسان است. 

74. جنکینز، مارتین. تخم پنگو ئن امپراطور. پارسا مهین پور، نسرین وکیلی. تهران: میچکا. 
1398. 26ص. رحلی. شابک: 9786226721400. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم 

کلمــات کلیدی: حیوانات دریایی، زندگی حیوانات 

چکیده: »پنگوئن امپراتور« بزرگ ترین پنگوئن دنیاست. کتاب حاضر با تصویرهایی بزرگ، 
دربــارۀ ایــن حیــوان و چگونگی زندگی او توضیح می دهد.  زندگی پنگوئن از لحظه ای که در 
تخــم اســت تــا زمانی که مــادر پنگوئن تخم را به پدر می ســپارد و خودش مــی رود تا تغذیه 

کند، در این کتاب به زبان کودکانه و ســاده توضیح  داده شده اســت. 

75. جفــرز، الیــور. جایــی کــه مــا هســتیم. نازلــی دهقانی. تهــران: میچــکا. 1398. 44ص. 
رحلی. شابک: 9786226721776. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمــات کلیدی: ادبیات ملل، پژوهش های علمی، نوجوانان 

چکیده: منظومۀ  شمســی ما یکی از تریلیون منظومۀ دنیاســت و ما در یکی از ســیارات این 
منظومــه، بــه نــام »زمین« زندگی می کنیم. این ســیاره از دوبخش خشــکی و دریا تشــکیل 
شــده اســت. در کنار این  دو آســمان هم هســت که خیلی پیچیده اســت، ازجمله کهکشان 
راه شــیری کــه شــامل میلیاردهــا ســتاره و ســیاره دیگر می شــود. روی زمین آدم هــا زندگی 
می کننــد کــه شــکل و انــدازه و رنگ هــای مختلفی دارنــد. روی زمین حیوانات هم هســتند. 
آن ها از آدم ها هم متنوع ترند. زمین به نظر بزرگ می آید؛ ولی ما هم خیلی زیاد هستیم، 

همه چیز به اندازه کافی برای همه هســت، پس مهربان باش. 
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76. اســمیت، کاتریــن. چــرا خرس هــای قطبــی یــخ نمی زننــد؟. ســاناز محمدپــور. تهــران: 
تیمورزاده. 1398. 24ص. خشــتی. شابک: 9786002387394. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم 

کلمــات کلیدی: زندگی حیوانات، کودک و نوجوان، علوم تجربی 

چکیــده: خرس هــای قطبــی الیه ضخیمی از چربــی دارند که آن ها را گــرم نگه می دارد. این 
الیه از خرس های قطبی در هوای ســرد و یخبندان، حتی زمانی که در آب های یخ زده شــنا 
می کننــد، محافظــت می کند. در قطب غذای زیــادی وجود ندارد و تعداد کمی از حیوانات و 
گیاهان می  توانند آنجا زندگی کنند. به دســت آوردن غذا برای یک خرس قطبی، زمانی که 
خرس های قطبی گرســنه زیادی اطرافش نباشــد، راحت تر اســت. آن ها بچه هایشــان را در 

النه هایــی پنهــان و دنج در زیر برف به دنیا می آورند. خرس های قطبی.... 

77. اســمیت، کاترین. چرا گوریل ها تخم نمی گذارند؟. ســاناز محمدپور. تهران: تیمورزاده. 
1398. 24ص. خشتی. شابک: 9789644205095. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمــات کلیدی: علوم تجربی، زندگی حیوانات، کودک و نوجوان 

چکیــده: کتاب حاضر درباره گوریل هاســت و به ســواالت بســیاری پاســخ می دهــد. ازجمله 
اینکه چرا گوریل ها تخم نمی گذارند؟ پاسخ این پرسش این است که چون آن ها پستاندار 
هستند و بچه های خود را زنده به دنیا می آورند. بچه گوریل در سه سالگی راه می افتد. دُِم 
گوریل ها دراز نیســت، زیرا آن ها جزء آدم نماها هســتند، نه میمون ها. گوریل ها دســت ها 
و پاهــای بلنــدی دارند و می توانند هرچیزی را به دســت آورنــد. گوریل ها حیواناتی خونگرم 

و اجتماعی هســتند و دسته جمعی زندگی می  کنند. آن ها.... 

78. ارم، هلــن. چــرا گیاهــان در بهــار رشــد می کنند؟. ســاناز محمدپور. تهــران: تیمورزاده. 
1398. 24ص. خشتی. شابک: 9786002387387. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: علوم تجربی، پرســش ها و پاســخ ها، کودک و نوجوان 

چکیده: در بهار خورشــید مدت زمان بیشــتری در روز می تابد، هوا و خاک گرم می شــوند و 
شرایط مناسبی را برای رشد گیاهان آماده می کنند. پیاز گل هایی مانند نرگس و سنبل در 
تمام طول سال زیر خاک می ماند و در بهار جوانه هایشان از خاک بیرون می آید. جوانه ها 
رشــد می کنند و تبدیل به گیاه می شــوند. تابســتان بهترین زمان رشــد برای گیاهان و گل 
دادن آن هاســت. نــور خورشــید بــه گیاهــان کمــک می  کند تا غــذای مخصوص خودشــان را 
بســازند. گل هــا دانــه تولید می کنند و گرد پــودر مانند مخصوصی دارند کــه »گرده« نامیده 

می شود.... 
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79. گزول، الیس. حال به هم زن ها: شپش. شیدا میرزایی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. 
وزیری. شابک: 9789647082471. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: حشــرات، علوم تجربی 

چکیــده: در جلــد پنجــم از مجموعه »حال به هم زن ها«، اطالعات جالبی درباره شــپش ها، 
ویژگی های بدنی، چرخه زندگی و رابطه  انســان و شــپش، به کودکان ارائه می شــود. شپش 
حشــره ای شــش پاست که اندازه اش به دوونیم میلی متر می رسد. بدن شپش کمی شفاف 
اســت و برای همین انســان ها می توانند توی شــکم او را ببینند. شــپش نمی تواند بجهد یا 
پرواز کند. این حشره پاهای خیلی کوتاهی دارد، به همین دلیل، راه رفتن حتی روی سطح 

صاف برایش سخت است. 

80. گزول، الیس. حال به هم زن ها: عنکبوت. شیدا میرزایی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. 
وزیری. شابک: 9789647082488. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: حشــرات، علوم تجربی 

چکیــده: در دنیــا بیــش از 40 هــزار نــوع عنکبوت وجود دارد. آن ها تقریبــاً در هر نوع آب و 
هوایــی می تواننــد زندگــی کنند. همین طور بــاالی کوه ها، زیرزمین، زیر آب و.... نویســنده 
در کتاب حاضر، در قالب طنز، کودکان را با انواع عنکبوت ها و زیستگاهشان، تولید مثل، 
رژیــم غذایــی، نقــش تارعنکبوت، شــیوه های به دســت آوردن طعمه، ارتبــاط عنکبوت ها با 
انســان و نقــش عنکبــوت در محیــط زیســت آشــنا می کند. این کتــاب یکی دیگــر از عناوین 

مجموعه هفت جلدی حال به هم زن هاســت. 

81. گــزول، الیــس. حال به هم زن هــا: ـکـرم. شــیدا میرزایی. تهران: میچــکا. 1398. 32ص. 
وزیری. شابک: 9789647082440. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: زندگی حیوانات، کودکان 

چکیده: قیافه حال به هم زن ها یا کارهایشان ممکن است واقعاً حال ما را به هم بزند؛ اما 
وقتی درباره شان بخوانیم و بیشتر آن ها را بشناسیم، انگشت به دهان می مانیم که چطور 
این موجودات کوچولو یک دنیا شگفتی دارند. مثالً همین کرم که 120 میلیون سال پیش، 
هم زمان با دایناســورها روی کره زمین ســاکن شــده است و سابقه طوالنی تری از انسان ها 
دارد! او خاک را شخم می زند و برای گیاهان آماده می سازد و زباله های طبیعت را بازیافت 

می کند، برخالف ما انســان ها که همیشه زباله تولید می کنیم. 
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82. گزول، الیس. حال به هم زن ها: لیســه. شــیدا میرزایی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. 
وزیری. شابک: 9789647082464. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: پژوهش های علمی، زندگی حیوانات 

چکیــده: ایــن کتــاب جلــد چهــارم از مجموعــه »حال به هم زن ها« اســت. نویســنده در این 
کتــاب علمــی، بــه زبــان طنــز، اطالعاتی دربــاره چرخــه زندگی »لیســه ها« ارائــه می کند. او 
می گویــد لیســه ها همــان حلزون هــای بی صدف هســتند که اســتعداد ویژه شــان در تبدیل 
پســماند طبیعت و ویژگی منحصربه فردشان، جمع شدن شاخک هایشان است. لیسه ها از 
ســوراخی که کنار بدنشــان قرار دارد، نفس می کشــند و غذای مورد عالقه شــان گیاه و قارچ 

است. 

83. گزول، الیس. حال به هم زن ها: مگس. شیدا میرزایی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. 
وزیری. شابک: 9789647082433. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: حشرات، کودکان 

چکیده: مگس یک ســطل آشــغال متحرک اســت و خیلی حال به هم زن! اســتعداد ویژه ای 
در راه رفتن روی ســقف دارد و غذای مورد عالقه اش آشــغال اســت. نویسنده در این کتاب 
بــا زبانــی طنــز، اطالعاتــی درباره انــواع مگس هــا، طبقه بندی آن هــا، گونه مگــس خانگی، 
ویژگی هــای ریخت شناســی آن هــا، چشــم های مرکــب این حشــرات، رژیم غذایــی و چرخه 
زندگی و امکان انتقال بیماری توســط این حشــرات را توضیح می دهد. این نخستین عنوان 

از مجموعه هفت جلدی حال به هم زن هاســت. 

84. گزول، الیس. حال به هم زن ها: موش. شــیدا میرزایی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. 
وزیری. شابک: 9789647082457. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: زندگی حیوانات، علوم تجربی 

چکیــده: در جلــد ســوم از مجموعــه »حــال به هــم زن هــا«، کــودکان بــا زندگی موش آشــنا 
می شــوند. موش حیوان باهوشــی است و دندان های جلویی  این حیوان می تواند تا سیزده 
سانتی متر رشد کند، برای همین او مجبور است هرچیزی را که دِم دستش می رسد، بجود 
تا دندان هایش بلندتر نشــود! شــگفت آور اســت که در بعضی از موارد رفتار موش شــبیه 

انســان اســت و به همین دلیل است که مدام مورد آزمایش دانشمندان قرار می گیرد. 
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85. الیــس، گــزول. حال به هم زن هــا: وزغ. شــیدا میرزایی. تهران: میچــکا. 1398. 32ص. 
وزیری. شابک: 9789647082495. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: زندگی حیوانات، علوم تجربی 

چکیده: جلد هفتم از مجموعه »حال به هم زن ها«، شــامل نکاتی علمی و آمیخته به طنز 
درباره وزغ هاست. وزغ نوعی قورباغه است؛ اما ویژگی های خاص خودش را دارد. وزغ ها 
میلیون هــا ســال پیــش در آمریکای جنوبــی زندگی می کردند. بیش از پنــج هزار نوع وزغ و 
قورباغــه در جهــان وجــود دارد و.... در ایــن کتاب، کــودکان اطالعاتی دربــاره وزغ ها، انواع 

آن ها، رژیم غذایی، شــیوه شــکار و ویژگی های جالب دیگرشان به دست می آورند. 

86. ریــوس، ماریــا. حــواس پنج گانــه: بینایــی، بویایی، چشــایی، المســه، شــنوایی. ملیحه 
اسماعیلی. تهران: تیمورزاده. 1398. 120ص. خشتی کوچک. شابک: 9786002387158. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: احساسات، انسان 

چکیــده: حــواس انســان به او کمک می کند همه چیز را بشناســد. کتــاب حاضر مجموعه ای 
پنــج  جلــدی اســت کــه کــودکان را با شــگفتی های حواس انســان آشــنا می کند. هــر جلد از 
ایــن مجموعــه به تنهایی چاپ شــده و کتــاب حاضر مجموعۀ همۀ آن هاســت. هر جلد یک 
حــس را مــورد توجــه قــرار داده و بــا مثال های ســاده از زندگی کودک، آن  حس را برجســته 
ساخته اســت. یــک بخــش علمی نیز در انتهای کتاب آمده اســت که دربــارۀ عضو مربوط به 

آن حس، ســاختمان آن و چگونگی عملکرد آن به مخاطب اطالعات می دهد. 

87. مک آنلتی، استیسی. من زمین هستم: یک سیاره چند  میلیارد  ساله. آناهیتا حضرتی 
کیاوندانی. تهران: پرتقال. 1398. 36ص. خشــتی. شابک: 9786004626026. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، زمین، علوم 

چکیده: این کتاب کره زمین را معرفی می کند و توضیحات کاملی درباره آن ارائه می دهد. 
ایــن توضیحــات از زبــان زمیــن روایت می شــود. زمیــن خود را بــا نام های مختلفــی معرفی 
می کنــد، مثــل »تیلــه آبــی« و »دنیا«.او چهــار میلیارد و 540 میلیون ســال عمــر دارد و به 
همــراه هفــت خواهــر و بــرادرش در منظومــه شمســی زندگــی می کنــد و از همه بیشــتر به 
»زهره« و »مریخ« نزدیک است. یک روز کامل طول می کشد تا سیاره زمین یک دور کامل 

دور خودش بزند و یک ســال طول می کشــد تایک بار به دور خورشید بچرخد. 
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88. لنــارد، کیــت. نابغه جوان: اســتخوان ها. ســمانه تیمورزاده. تهــران: تیمورزاده. 1398. 
24ص. خشتی. شابک: 9786002388100. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: علوم تجربی، انســان، کودک و نوجوان 

چکیده: درون بدن انســان، سیســتم جالبی قرار دارد، به نام اســکلت که از تکه های سفید 
و محکمی که سرِ هم شده اند، به وجود آمده است. به این تکه ها »استخوان« می گوییم. 
وظیفــه بعضــی از اســتخوان ها محافظــت از اعضــای نــرم و ضربه پذیر بدن، ماننــد ریه ها و 
قلب اســت. ســتون اســتخوانی که از پشــت بدن باال آمده اســت، »ســتون فقرات« نامیده 
می شــود. اســتخوان ها شــکل ها و اندازه های مختلفی دارند. حیوانات نیز به اســتخوان نیاز 

دارند.... 

89. لنــارد، کیــت. نابغــه جــوان: چشــم ها. ســمانه تیمــورزاده. تهــران: تیمــورزاده. 1398. 
24ص. خشتی. شابک: 9786002387615. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: انســان، کودک و نوجوان، علوم تجربی 

چکیــده: کتــاب حاضــر درباره عضو هیجان انگیز بدن، چشــم، اســت. چشــم ها در جلوترین 
قسمت سر قرار دارند؛ چون بهترین قسمتی است که می توان همه جا را خیلی خوب دید. 
بعضی از حیوانات دوطرف سرشان چشم دارند تا بتوانند به راحتی هرچیزی که می خواهد 
آن ها را بگیرد، ببینند. قســمت رنگی چشــم، »عنبیه« نام دارد و نقطه ســیاه وســط چشم، 
»مردمــک« کــه اندازه آن با شــدت نور تغییر می کنــد. گاهی اوقات کــودکان بیماری تنبلی 

چشم پیدا می  کنند و.... 

90. لنارد، کیت. نابغه جوان: گوارش )هضم(. سمانه تیمورزاده. تهران: تیمورزاده. 1398. 
24ص. خشتی. شابک: 9786002387226. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: تحقیق علمی، انســان، دستگاه گوارش 

چکیــده: ایــن کتــاب دربــاره فرآیند جالبی در بدن اســت که »هضم« نامیده می شــود. وارد 
کــردن غــذا بــه بدن، مثل وارد کردن بنزین به ماشــین اســت. اگر آن را پــر نکنید، به خوبی 
کار نمی  کند. بدن قبل از آنکه بتواند تمام مفید را جذب کند، الزم است آن ها را به شکل 
مایــع و رقیــق تبدیــل کنــد. پشــت دهــان دو لوله وجــود دارد. یکــی برای تنفس کــه »نای« 
نامیده می شود و دیگری برای قورت دادن غذا و نوشیدن نوشیدنی ها که »مری« نام دارد. 
هنگام قورت دادن هرچیزی الیه ای از مخاط )پوســت( لوله تنفســی را می پوشــاند تا چیزی 

اشــتباهی در مســیر دیگری پایین نرود. اسیدهای معده بسیار قوی هستند و.... 
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91. لنارد، کیت. نابغه جوان: مغزها. ســمانه تیمورزاده. تهران: تیمورزاده. 1398. 24ص. 
خشتی. شابک: 9786002388117. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: علوم تجربی، انســان، کودک و نوجوان 

چکیده: این کتاب درباره ماشــین شــگفت انگیزی به نام »مغز« اســت. داخل ســر و پشــت 
چشــم، مغز وجود دارد که ســطح آن پر از چروک اســت. جمجمه که از اســتخوان درســت 
شــده اســت، برای محافظت از مغز ســاخته شــده اســت. مغز دو بخش دارد. نیمه راست، 
همــه کارهــای نیمــه چــپ بــدن را انجام می دهد و نیمــه چپ، همه کارهای راســت بدن را. 
ساقه مغز در طول گردن پایین می  رود و وظیفه آن حمل مقدار مناسب و کافی از خون و 

هوا به ســمت باال و مغز اســت. حیوانات هم مغز دارند و.... 

92. هانتر، ربکا. هشــدار ســبز!: جنگل های بارانی. نگار عجایبی. تهران: شــرکت انتشــارات 
فنی ایران. 1397. 32ص. وزیری. شــابک: 9786004770941. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: بوم شناســی، محیط زیست 

چکیده: جنگل بارانی چه جور جایی اســت، پوشــش گیاهی آن چیست و چگونه جنگل های 
بارانــی را نجــات دهیــم؟ کتــاب حاضــر از مجموعــه ای چند جلدی، به مســائل مهم زیســت 
محیطــی می پــردازد. مخاطــب در این کتاب می خوانــد، چرا درختان جنگل هــای بارانی قطع 
می شوند، کدام جانوران و پرندگان در معرض خطرند، چرا جنگل های بارانی برای جو زمین 

حیاتی هســتند و از چه راه هایی می توان جنگل های بارانی را نجات داد؟ 

93. هانتر، ربکا. هشدار سبز!: کمبود منابع انرژی. عباس زندباف. تهران: شرکت انتشارات 
فنی ایران. 1397. 32ص. وزیری. شــابک: 9786004770835. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: محیط زیســت، منابع طبیعی 

چکیــده: مســائل زیســت محیطی امــروزه از مهم ترین موضوعات ضروری زندگی محســوب 
می شــوند کــه دانســتن آن ها ضــرورت دارد. این کتــاب، از مجموعه ای چند جلــدی، به این 
مســائل می پــردازد. کمبــود منابــع انــرژی موضــوع اصلــی این کتاب اســت و بعضــی از این 
منابع در این کتاب بررســی می شــوند، از جمله: زغال ســنگ، نفت، گاز طبیعی، آب، باد، 

خورشــید، زیست توده، زمین گرمایی و انرژی هسته ای. 
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94. فــارر، فرانســیس. انقــالب آرام: چگونــه در کودکان مــان ارزش هــای مثبــت پدید آوریم. 
فاطمه امین ناصری. تهران: مؤسســه انتشــاراتی فلسفه. 1397. 244ص. رقعی. 

شابک: 9789649663098. 
مخاطب: والدین/ معلم/ مشاور 

کلمات کلیدی: رفتار در مدرســه، بهسازی آموزش 

چکیده: کتاب حاضر در واقع گزارش کار یک مدرســۀ موفق ابتدایی در لندن اســت که کار 
خــود را بــر ســاختن درون کــودکان بنــا نهاده اســت. در این مدرســه ارزش های انســانی در 
قالب درس های روزانه به صورت آهســته و پیوســته به کودک آموخته می شــوند. محتوای 
کتــاب بعــد از معرفــی چگونگــی کار مدرســه و نیروهــای آن، از یــک روز زندگــی در مدرســه 
شــروع می شــود. »چگونگــی انجام کار در مدرســه، درس ها، انجمن هــا، حرف های بچه ها، 
حرف هــای والدین و برنامۀ رفتاری مدرســه« موضوعاتی هســتند کــه در این کتاب به دقت 

تشریح شده اند. 

95. ملکی، حســن/ مذبوحی، ســعید. برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی. 
تهران: آوای نور. 1398. 176ص. وزیری. شــابک: 9786003094987. 

مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشــجومعلمان/ کارشناسان 
کلمات کلیدی: آموزش ابتدایی، برنامه ریزی درســی، تعلیم و تربیت 

چکیده: برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی، منظومه درهم تنیده ای از تعامالت 
انســانی، اجتماعــی و تربیتــی در ایــن دوره اســت که براســاس نظریه های جامعه شــناختی 
و بــه قصــد تغییــر و تحــول در نظام هــای آموزشــی و تربیتی طراحی و تدوین شــده اســت. 
ایــن کتــاب در پنج فصل تنظیم شــده اســت. مفاهیــم و مبانی نظری در حــوزه برنامه ریزی 
درســی، تربیت کودک، تربیت اجتماعی، برنامه درســی جامعه محور و نظریه های اجتماعی 

ـ انتقادی برنامه درســی جامعه محور فصول پنج گانه این کتابند. 

96. تبریــزی، مصطفــی…]و دیگران[. پــرورش هوش هیجانی کودکان )آمــوزش مهارت های 
زندگی و هوش هیجانی با روش  بازی( مناسب برای والدین، مربیان کودک و روان شناسان. 

تهران: شــرکت نشر فراروان. 1397. 136ص. رقعی. شابک: 9786008283348. 
مخاطب: والدین/ معلم/ مشاور 

کلمات کلیدی: هوش، بازی های آموزشــی، جنبه های روان شناسی 

چکیده: به عنوان مربی و پدر و مادر باید بکوشیم فرزندانمان را از تحقیر کردن خودشان، 
تفکر نامعقول، هیجانات عاجز کننده و رفتارهای ناامید کننده مصون نگه داریم. مهارت های 
زندگــی، توانایی هــای روانــی و اجتماعــی بــرای رفتار انطباقــی و مؤثر هســتند. کتاب حاضر 
مهارت های »خودآگاهی و اعتمادبه نفس، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، کنترل هیجانات، 

تفکــر نقــاد و تفکر خالق« را با تکنیک های بازی درمانی به مخاطب می آموزد. 

تربیتی علوم 
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97. تبریــزی، نرگــس. چهار حیطه ادراکی. تهران: شــرکت نشــر فــراروان. 1398. 256ص. 
وزیری. شابک: 9786008283409. 

مخاطب: معلم/ مشاور 
کلمــات کلیدی: یادگیری، تمرین ها، فعالیت های فوق برنامه 

چکیــده: در تقســیم بندی حیطه هــای ادراکــی دیــداری، بیش از هــر چیز اســتفادۀ کاربردی 
آن هــا مــورد نظــر اســت. در ایــن کتــاب ادراک دیــداری در چهــار حیطه معرفی شده اســت. 
نویسنده در این کتاب، برای تسلط بر هر حیطه تمرین هایی داده است تا کودکان با انجام 
و تکرار آن ها، آمادگی و توان یادگیری شان افزایش یابد. تمام محتوای کتاب تمرین هایی 

برای کودکان است. 

98. صادق زاده پوده، علی رضا/ حقیقی پوده، مژده. سفری به دنیای کودک -خطر افسردگی، 
کنترل تکانه و غفلت از کودک. اصفهان: مؤسســه انتشــاراتی نقش نگین/ کهن دژ. 1398. 

140ص. رقعی. شابک: 9786003292192. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: روان درمانی، افســردگی، کودکان 

چکیــده: در مجموعــه کتاب هــای ســفری بــه دنیــای کــودک، ضمــن آشــنایی بــا مفاهیــم 
روانشناســی کــودک، شــما با آزمون هــای مرتبط بــا مفاهیم، به همراه بازی هــای هدفمند، 
بــه صــورت کامــالً کاربــردی آشــنا می شــوید. در این کتــاب ابتدا بــا مفاهیم عناوینــی مانند 
افسردگی، کنترل تکانه، غفلت از کودکان و بازی های کارشناسی شده و کامالً علمی آشنا 
می شــویم. با توجه به نیاز ســنجش و پیشــگیری، در ادامه تعاریف تست های معتبر علمی 
برای ارزیابی کودکان آورده شــده اســت. ســپس خالصه ای از بازی های هدفمند، از کتاب 
»101 تکنیک بازی درمانی«، انتخاب شده است که برای ارتقای ُخلق و کنترل تکانه و جبران 

غفلت در کودکان، به توضیح آن ها پرداخته اســت. 

99. صادقــی، داریــوش. اختالل هــای یادگیــری: درمــان اختــالل دیکته نویســی بــا بــازی )1(. 
تهران: کتاب نیســتان. 1397. 108ص. رحلی. شابک: 9786222080242. 

مخاطب: والدین/ معلم 
کلمات کلیدی: یادگیری، راهنمای آموزشــی، امالی فارسی 

چکیــده: کــودکان دارای انــواع اختالل هــای یادگیــری، اغلــب دارای هــوش خوب و متوســط 
هستند؛ اما در دریافت اطالعات، تجزیه و تحلیل آن مشکل دارند. اگر بتوانیم با بازی های 
ســاده، حساســیت شــنیداری و حافظــه دیــداری کــودکان را پیــش از ورود به مدرســه یا در 
نخســتین ســال های تحصیــل تقویت کنیم، شــاهد مشــکالت کمتــری در یادگیــری کودکان 
به خصوص دیکته نویســی خواهیم بود. این کتاب با اســتفاده از تمرین و بازی های ســاده 
و متنــوع، مهارت هــای کــودکان را در دیکته نویســی افزایش می دهــد. در پایان کتاب روش 
نوین و سریع برای رفع برخی از مشکالت مربوط به حافظه دیداری در دیکته نویسی مطرح 

می شــود که می تواند برای کودکانی که ضعف حافظه دارند، مفید باشــد. 

فارسی
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100. صادقــی، داریــوش. اختالل هــای یادگیــری: درمــان اختــالل دیکته نویســی با بــازی )2(. 
تهران: کتاب نیســتان. 1397. 104ص. رحلی. شابک: 9786222080259. 

مخاطب: والدین/ معلم 
کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، یادگیری، امالی فارسی 

چکیــده: تمیــز دیــداری، یعنی توانایی ادراک تفاوت بین دو شــکل که در یک یا دو قســمت 
جزئــی متفــاوت هســتند، مثــل کلمــه خواهــر و جواهــر. کودکانی کــه از لحاظ دقــت و تمیز 
دیــداری ضعیــف هســتند، بیشــتر به شــکل کلی کلمه یــا تصویر دقت می  کننــد و به اجزای 
کوچــک بی توجه انــد. این مســئله باعث می شــود تا هنگام نوشــتن یا خوانــدن کلمات خطا 
کنند. در این کتاب تمرین های متفاوتی در ســطوح ســاده، متوســط و دشوار آورده و سعی 
شده است که تنوع تمرین ها و بازی ها مانع از خستگی کودک شوند. تشخیص شکل های 
پنهان در تصویر، تشــخیص شــباهت در الگوهای تصویری و تشــخیص شــکل ها و حروف 

متفاوت از بقیه، از جمله این تمرین هاســت. 

101. ابراهیمــی چابکــی، محمد صــادق. بازی هــای آوایــی )1(: آگاهــی هجایــی. محمدصــادق 
ابراهیمی چابکی. 1396. 216ص. رقعی. شــابک: 9786000491444. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، بازی های آموزشی 

چکیــده: ایــن کتــاب اولین جلد از مجموعه کتاب هایی اســت که ســعی دارد با فعالیت های 
آموزشــی متنوع، مبتنی بر آگاهی واج شــناختی، زمینه را برای رشــد و پیشرفت مهارت های 
خوانــداری و نوشــتاری کــودکان مهــد، پیش دبســتانی، دبســتانی و دانش آمــوزان با اختالل 
یادگیــری خــاص یا اختالل ارتباطی تســهیل کند. آگاهی واج شــناختی به عنوان عامل مؤثر 
در یادگیری خواندن و نوشــتن به معنای آگاهی از ســاختمان آوایی کلمات اســت، مهارتی 
که کودکان را قادر به شناسایی، تمییز و دست کاری اجزای کلمات )شفاهی( می سازد. این 

مهارت ســطوح مختلفی دارد، ازجمله آگاهی هجایی، درون هجایی و واجی. 

102. رویاکــرز، پائــول. بازی هــای گروهــی: 101 بــازی زبانــی: ســرگرمی و آمــوزش بــا کلمات، 
داســتان ها و شــعرها. محمدحسین بابایی. تهران: صابرین. 1398. 144ص. وزیری. 

شابک: 9786008733249. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: بازی و ســرگرمی ، بازی های آموزشــی، فعالیت های فوق برنامه 

چکیده: کتاب حاضر شامل صد و یک بازی زبانی است که معلم می تواند برای دانش آموزان 
دوره اول ابتدایی از آن ها استفاده کند. بازی ها 9 دسته اند؛ بازی های: حروف، روزنامه ای، 
حســی، معرفی، صدا، قصه گویی، کلمه ای، داستان نویســی و شــعری. هر بخش اطالعات 

کوتاهی دربارۀ بازی ها در بر دارد و از ســاده به پیچیده پیش می رود. 
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Sara Grbz zeren .103. داســتان های ماناها: بســته مهارتی توســعه ســواد خواندن پنجم 
دبســتان، پایــان قحطی. ساســان مبرز...]وديگران[. تهران: مــرآت. 1398. 68ص. وزیری. 

شابک: 9786004641739. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودکان، ارزش های اخالقی، خواندن 

چکیــده: بچه هــای »َمنزَکی هــا«، حــرف بزرگ ترها را گــوش نمی کنند و تبدیل می شــوند به 
آدم هــای قدکوتــاه بــا دماغ های بــزرگ، کله صاف و شــکم های برآمده! آن ها روستایشــان 
را تــرک می کننــد و بــه جنگلــی در دوردســت می رونــد. در نزدیکــی جنــگل، پیرمــردی به نام 
»بابادانا« زندگی می  کند که راه درست را به منزکی ها نشان می دهد. آن ها سعی می کنند 
ارزش های اخالقی را یاد بگیرند؛ البته کار آســانی نیســت. آن ها صرفه جویی، رعایت کردن 
حق همسایه و... را یاد می گیرند؛ اما زمستان سرد و سخت با خودش قحطی می آورد! آیا 

منزکی ها آماده مقابله با قحطی هســتند؟ 

Meral Canoğlu Cantürk/ Hümeyra Bektaş/ Eser Ünalan Şenler .104. داســتان  هائی از زبــان 
حیوانات: بسته مهارتی توسعه سواد خواندن اول دبستان، کیک زمستانی. سمیه کریمی...

]و ديگران[. تهران: مرآت. 1398. 32ص. وزیری. شــابک: 9786004641753. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: خواندن، داستان 

چکیــده: ســواد خونــدن و فهــم آنچه می شــنویم، از مهارت هــای بنیادین آموزش اســت. در 
این کتاب، برای توســعۀ ســواد خواندن و افزایش آگاهی دانش آموز ســال اول دبســتان، 
داســتانی با تأکید بر آموزش مهارت »انصاف و عدالت« طراحی شــده اســت. پس از پایان 
داســتان، فعالیت هایــی در زمینه هــای ســنجش و تقویت ســواد ادبی و ســواد اطالعاتی در 
اختیــار مخاطــب قــرار گرفته اند تا درک عملکردی او ســنجیده شــود. دانســتنی هایی دربارۀ 

فصل ها نیز به مخاطب عرضه شــده اند. 

H.Hüseyn Doḡru .105. داستان  هائی از زبان حیوانات: بسته مهارتی توسعه سواد خواندن 
دوم دبستان، چه کسی رئیس می شود؟. ساسان مبرز... ]و ديگران[. تهران: مرآت. 1398. 

36ص. وزیری. شابک: 9786004641746. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان کودک، خواندن 

چکیــده: پرســتوها آمــاده کوچ کردن هســتند. رهبــر آن ها »نوک دراز«، پیر و بیمار اســت و 
حــاال قبــل از حرکــت، باید رهبر دیگری انتخاب شــود. دو پرســتو داوطلب رهبری هســتند، 
»سرخ بال« و »تیزدَم«. همه سرخ بال را دوست دارند. او پرنده ای راستگو و عادل و زرنگ 
اســت؛ اما تیزدَم، کمی عجول و عصبانی اســت. همه پرسی برگزار می شود و تیزدَم انتخاب 
می شــود! او تصمیــم می گیــرد پرســتوها به طرف غرب حرکــت کنند، درصورتی که ســرخ بال 
معتقد اســت باید به طرف جنوب بروند. ســرانجام بنابر تصمیم رهبر گروه، همه به سمت 

غرب حرکت می کنند؛ اما.... 
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106. جعفری، الله. کالس اولی کتاب اولی: جناب خر و سه فسقلش. تهران: افق. 1398. 
36ص. وزیری. شابک: 9786003538382. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، آموزش زبان فارســی 

چکیده: کالس اول دبستان فرصتی است برای کتاب خوان شدن کودکان. کتاب حاضر برای 
پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب ســطح سوم 
از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. ســطح ســوم برای نوسوادانی است که 
درس هــای 11 تــا 13 کتاب فارســی اول دبســتان را تمــام کرده اند و می خواهنــد در خواندن 
کلمه های تازه و جمله های طوالنی تر مهارت بیشــتری کســب کنند. این مهارت با داســتانی 
از یــک خــر و ســه بچــه اش انجــام می شــود. در پایــان کتــاب فعالیت هایی نیز بــرای تمرین 

بیشتر مباحث خوانده شده آمده اند. 

107. صالحی، آتوســا. کالس اولی کتاب اولی: خوش آمدی آقا گرگه!. تهران: افق. 1398. 
36ص. وزیری. شابک: 9786003538368. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، آموزش زبان فارســی 

چکیده: کالس اول دبستان فرصتی است برای کتاب خوان شدن کودکان. کتاب حاضر برای 
پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب ســطح سوم 
از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. ســطح ســوم برای نوسوادانی است که 
درس هــای 11 تــا 13 کتاب فارســی اول دبســتان را تمــام کرده اند و می خواهنــد در خواندن 
کلمه هــای تــازه و جمله هــای طوالنی تــر مهــارت بیشــتری کســب کننــد. ایــن کتــاب از قصۀ 
معروف شــنگول و منگول تعریفی متفاوت ارائه می دهد. در پایان کتاب فعالیت هایی نیز 

برای تمرین بیشــتر مباحث خوانده شده آمده اند. 

108. کلهــر، مــژگان. کالس اولــی کتــاب اولــی: مامــان خرگوشــه و ـگـرگ گنده. تهــران: افق. 
1398. 36ص. وزیری. شابک: 9786003538375. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، آموزش زبان فارســی 

چکیده: کالس اول دبستان فرصتی است برای کتاب خوان شدن کودکان. کتاب حاضر برای 
پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب ســطح سوم 
از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. ســطح ســوم برای نوسوادانی است که 
درس هــای 11 تــا 13 کتاب فارســی اول دبســتان را تمــام کرده اند و می خواهنــد در خواندن 
کلمه های تازه و جمله های طوالنی تر مهارت بیشــتری کســب کنند. این مهارت با داســتانی 
از ماجراهای بین یک خرگوش و گرگ انجام می شود. در پایان کتاب فعالیت هایی نیز برای 

تمرین بیشــتر مباحث خوانده شده آمده اند. 
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109. یزدانی، معصومه. کالس اولی کتاب اولی: مامان دینا دایناســور. تهران: افق. 1398. 
36ص. وزیری. شابک: 9786003538351. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش زبان فارســی، آمادگی برای خواندن 

چکیــده: کالس اول دبســتان فرصتــی اســت بــرای کتاب خوان شــدن کــودکان. کتاب حاضر 
برای پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب ســطح 
ســوم از مجموعــه ای چندجلــدی اســت کــه پنج ســطح دارد. ســطح ســوم برای نوســوادانی 
اســت که درس های 11 تا 13 کتاب فارســی اول دبســتان را تمام کرده اند و می خواهند در 
خواندن کلمه های تازه و جمله های طوالنی تر مهارت بیشــتری کســب کنند. در پایان کتاب 

فعالیت هایی نیز برای تمرین بیشــتر مباحث خوانده شده آمده اند. 

110. یزدانی، معصومه. کالس اولی ، کتاب اولی: توت در سبد. تهران: افق. 1398. 36ص. 
رقعی. شابک: 9786003538313. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش زبان فارســی، آمادگی برای خواندن 

چکیــده: کالس اول دبســتان فرصتــی طالیی اســت برای کتاب خوان شــدن کــودکان. کتاب 
حاضر برای پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب 
ســطح اول از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. ســطح یک برای نوسوادانی 
اســت که درس های اول تا پنجم کتاب فارســی اول دبســتان را تمام کرده اند و می خواهند 
کلمه خوانی و جمله خوانی را تمرین کنند. کلمه هایی مثل توت، سبد، تاب و دست در این 
جلد آموخته می شوند. در پایان کتاب فعالیت هایی نیز برای تمرین بیشتر مباحث خوانده 

شده آمده اند. 

111. یزدانــی، معصومــه. کالس اولــی ، کتــاب اولــی: داروی بزی را کی می ـبـرد؟. تهران: افق. 
1398. 36ص. رقعی. شابک: 9786003538344. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، آموزش زبان فارســی 

چکیده: کالس اول دبستان فرصتی طالیی است برای کتاب خوان شدن کودکان. کتاب حاضر 
برای پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین  شده است. این کتاب سطح 
دوم از مجموعه ای چندجلدی است که پنج سطح دارد. سطح دو برای نوسوادانی است که 
درس های ششــم تا دهم کتاب فارســی اول دبســتان را تمام کرده اند و می خواهندمهارت 
بیشتری در خواندن جمله های تازه پیدا کنند. در پایان کتاب فعالیت هایی نیز برای تمرین 

بیشتر مباحث خوانده شده آمده اند. 
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112. کلهــر، مــژگان. کالس اولــی ، کتــاب اولــی: ســارا نترس. تهــران: افــق. 1398. 36ص. 
رقعی. شابک: 9786003538276. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش زبان فارســی، آمادگی برای خواندن 

چکیــده: کالس اول دبســتان فرصتــی طالیی اســت برای کتاب خوان شــدن کــودکان. کتاب 
حاضر برای پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب 
ســطح اول از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. ســطح یک برای نوسوادانی 
اســت که درس های اول تاپنجم کتاب فارســی اول دبســتان را تمام کرده اند و می خواهند 

کلمه خوانــی و جمله خوانی را تمرین کنند. 

113. کلهــر، مــژگان. کالس اولــی ، کتاب اولی: گربه ریزه کــو؟. تهران: افق. 1398. 36ص. 
رقعی. شابک: 9786003538337. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، آموزش زبان فارســی 

چکیــده: کالس اول دبســتان فرصتــی طالیی اســت برای کتاب خوان شــدن کــودکان. کتاب 
حاضر برای پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب 
ســطح دوم از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. سطح دوم برای نوسوادانی 
است که درس های ششم تا دهم کتاب فارسی اول دبستان را تمام کرده اند و می خواهند 
در خوانــدن جمله هــای تــازه مهــارت بیشــتری پیدا کننــد. کلمه هایــی مثــل پشــت، کشــید، 
دســتگیره و بــرادرش در ایــن جلد آموخته می شــوند. در پایان کتــاب فعالیت هایی نیز برای 

تمرین بیشــتر مباحث خوانده شده آمده اند. 

114. جعفــری، اللــه. کالس اولــی ، کتــاب اولی: مانــا تب دارد. تهران: افــق. 1398. 36ص. 
رقعی. شابک: 9786003538320. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، آموزش زبان فارســی 

چکیــده: کالس اول دبســتان فرصتــی طالیی اســت برای کتاب خوان شــدن کــودکان. کتاب 
حاضر برای پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب 
ســطح اول از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. ســطح یک برای نوسوادانی 
اســت که درس های اول تا پنجم کتاب فارســی اول دبســتان را تمام کرده اند و می خواهند 
کلمه خوانــی و جمله خوانــی را تمرین کننــد. در پایــان کتــاب فعالیت هایــی نیز بــرای تمرین 

بیشتر مباحث خوانده شده آمده اند. 
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115. جعفــری، اللــه. کالس اولــی ، کتــاب اولــی: یــک روز پــر  درد ســر. تهــران: افــق. 1398. 
36ص. رقعی. شابک: 9786003538290. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش زبان فارســی، آمادگی برای خواندن 

چکیــده: کالس اول دبســتان فرصتــی طالیی اســت برای کتاب خوان شــدن کــودکان. کتاب 
حاضر برای پرورش مهارت روان خوانی و کتاب خوانی کودکان تدوین شده اســت. این کتاب 
ســطح دوم از مجموعه ای چندجلدی اســت که پنج ســطح دارد. سطح دوم برای نوسوادانی 
است که درس های ششم تا دهم کتاب فارسی اول دبستان را تمام کرده اند و می خواهند 
مهارت بیشتری در خواندن جمله های تازه پیداکنند. در پایان کتاب فعالیت هایی نیز برای 

تمرین بیشــتر مباحث خوانده شده آمده اند. 

Sara Gürbüz Özeren .116. لولوبی ها: عاقبت دروغگویی. ساسان مبرز...]و ديگران[. تهران: 
مرآت. 1398. 44ص. وزیری. شــابک: 9786004641678. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان کودک، صداقت 

چکیــده: کتــاب حاضــر جلــد نخســت از مجموعــه »داســتان های لولوبی ها« اســت که برای 
پایه ســوم دبســتان تدوین شده اســت. »منزکی ها« و »گنزکی ها« در دو روستای کنار هم 
زندگی می کنند و با هم روزهای شــادی را می  گذرانند تا اینکه گنزکی ها شــروع می کنند به 
دروغ گفتــن. روزی اتفــاق عجیبــی رخ می دهــد؛ بدن خوش رنگ گنزکی ها، کبود می شــود، 
قدشان کوتاه و بدنشان کوچک. گنزکی ها که خیلی ناراحت شده اند، روستای خود را ترک 
می  کننــد. آن ها به قصر پادشــاهی می رســند. پادشــاه می گوید پشــت کوه قــاف، پیری دانا 

زندگــی می  کند که می  تواند به آن ها کمک کند و.... 

Nehir Aydɪn Gökduman .117. مجموعه داســتان های احســان و عرفان: بسته مهارتی توسعه 
سواد خواندن ششم دبستان: قطع ارتباط با جهان. ساسان مبرز..]و ديگران[. تهران: مرآت. 

1398. 80ص. وزیری. شابک: 9786004641760. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمــات کلیدی: مهارت های اجتماعی، خواندن، صداقت 

چکیده: ســواد خواندن یکی از مهارت های بنیادین در آموزش دانش آموزان اســت. در این 
کتــاب، بــرای توســعۀ ســواد خواندن و قــرار گرفتن دانش آمــوز در موقعیت یادگیری ســواد 
خوانــدن، داســتانی طراحــی شــده و ســپس فعالیت هایی پیش بینی شــده اند تــا بر مهارت 
ســواد ادبی مخاطب افزوده شــود. در انتها، پرســش هایی در چهار فرایند تمرکز، اســتنباط، 
تفســیر و ارزیابی در اختیار خواننده قرار گرفته اند تا عملکرد درک و فهم او ســنجیده شــود. 

در جریان این داســتان، مهارت صداقت و درســتکاری نیز آموخته می شود. 
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Nehir Aydɪn Gökduman .118. مجموعه داســتان های احســان و عرفان: بسته مهارتی توسعه 
سواد خواندن ششم دبستان، برای زلزله زدگان کرمانشاه. ساسان مبرز… ]و ديگران[. تهران: 

مرآت. 1398. 80ص. وزیری. شــابک: 9786004641715. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان کودک، خواندن 

چکیده: این کتاب با توجه به اهمیت آموزِش مهارت های زندگی به دانش آموزان و جایگاه 
ارزشــمند ســوادِ خواندن، تدوین شــده اســت. همچنین با توجه به تأکید اســناد باالدســتی 
آموزش و پرورش، مبنی بر گذر از کتاب محوری به بسته محوری، این بسته مهارتِی توسعه 
ســوادِ خواندن، برای ایجاد موقعیت مهارتِی توســعه خواندِن دانش آموزان، با اســتفاده از 
موقعیِت کتابخوانی آماده شــده اســت. این بســته می کوشد در قالب شش کتاب داستان، 
به همراه ســایر عناصر بســته، طی ســال، اولیا و مدرسه را در ایجاد نقشه راه برای آموزش 
مهارت ها و ارزش های اخالقی یاری کند. داستان این کتاب به موضوع مسئولیت اجتماعی 

اختصاص دارد. 

Sara Gürbüz Özeren .119. مجموعه داستان های ماناها: بسته مهارتی توسعه سواد خواندن 
پنجــم دبســتان، عرق پیشــانی. ساســان مبرز...]و ديگــران[. تهران: مــرآت. 1398. 64ص. 

وزیری. شابک: 9786004641708. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم 

کلمات کلیدی: خواندن، داستان 

چکیــده: ســواد خوانــدن و فهــم آنچــه می شــنویم، از مهارت هــای بنیادیــن آمــوزش اســت. 
در ایــن کتــاب، بــرای توســعۀ ســواد خوانــدن و افزایش دانــش و آگاهی دانش آموز ســال 
پنجم دبســتان، داســتانی با تأکید بر آموزش مهارت »تالش و سخت کوشــی« طراحی شده 
اســت. پــس از پایــان داســتان، فعالیت هایــی در زمینه های ســنجش و تقویت ســواد ادبی 
و ســواد اطالعاتــی در اختیــار مخاطــب قــرار گرفته انــد تا درک عملکردی او ســنجیده شــود. 

دانســتنی هایی دربارۀ »آسیاب« نیز به مخاطب عرضه شده است. 

Meral Canoğlu Cantürk .120. مجموعه داستان هایی از زبان حیوانات: بسته مهارتی توسعه 
سواد خواندن اول دبستان: قایم باشک. سمیه کریمی...]و ديگران[. تهران: مرآت. 1398. 

32ص. وزیری. شابک: 9786004641685. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم 
کلمات کلیدی: آمادگی برای خواندن، داســتان 

چکیــده: ســواد خونــدن و فهــم آنچه می شــنویم، از مهارت هــای بنیادین آموزش اســت. در 
این کتاب، برای توســعۀ ســواد خواندن و افزایش آگاهی دانش آموز ســال اول دبســتان، 
داســتانی بــا تأکیــد بــر آمــوزش مهــارت »گذشــت و مهربانی« طراحی شــده اســت. پس از 
پایان داســتان، فعالیت هایی در زمینه های ســنجش و تقویت سواد ادبی و سواد اطالعاتی 
در اختیــار مخاطــب قــرار گرفته اند تا درک عملکردی او ســنجیده شــود. به تناســب موضوع 

داســتان، دانستنی هایی دربارۀ زندگی الک پشت ها نیز به مخاطب عرضه شده اند. 
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121. گیــگا، ناهیــد. همــگام بــا کالس اولی ها. تهــران: جان جهــان. 1398. 128ص. رقعی. 
شابک: 9786009922130. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان کودک، خواندن 

چکیــده: در ایــن کتاب 26 قصه به گونه ای طراحی شــده اســت که کــودک، پس از آموختن 
یــازده نشــانه الفبــا، بتوانــد بدون کمک دیگران، قصه ها را بخوانــد و آن ها را درک کند. این 
اتفاق برای کودک شش ساله مانند فتح دنیایی جدید است و بی اندازه اهمیت دارد؛ چراکه 
برای او اعتمادبه نفس، اســتقالل و شــجاعت به ارمغان می آورد، عناصری که برای کســب 
هــر موفقیتــی الزم و ضــروری اســت. فهرســت کتــاب نیز بســیار متفــاوت، روش کار با این 
کتاب را برای مربیان و والدین تشــریح کرده اســت، به خصوص که پیام اصلی داســتان ها 

حفاظت از محیط زیست است. 

122. براون، مارگارت وایز. شــب  بخیر ماه. نســرین وکیلی. تهران: میچکا. 1398. 32ص. 
خشتی. شابک: 9786226721493. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان کودک، خواب 

چکیده: بچه خرگوش برای خواب آماده می شود. او با تاریک شدن اتاق، به آنچه در اتاقش 
وجود دارد، یک به یک شــب به خیر می  گوید. نویســنده در این داســتان، کودکان را دعوت 
به اندیشیدن می  کند و اینکه چه چیزهایی در اطراف آن ها ارزش این را دارند که در پایان 
روز به یاد آورده شــوند و می توانند با آن ها خداحافظی کنند. تصویرگر کتاب نیز براســاس 
آنچه نویســنده روایت می  کند، تصویرهای رنگی و ســیاه و ســفیدی ارائه کرده اســت که به 
کودک آرامش و اعتمادبه نفس می  بخشــد. درواقع داســتان و تصاویر آن به صورت پیوسته 

کودک را به خوب دیدن تشــویق می  کنند. 

123. جانســون، کراکــت. قصه هــای هارولــد. فاطمــه حجوانــی. تهــران: قدیانــی. 1398. 
368ص. رقعی. شابک: 9789645368812. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: خیال پردازی، داســتان کودک، داستان های تخیلی 

چکیده: یکی از اهداف خواندن قصه، پرورش قدرت تخیل کودک است. این کتاب مجموعۀ 
شــش جلدی قصه های هارولد را دربر دارد که به بچه ها می آموزد خودشــان دنیایشــان را 
بســازند. ایــن ســاختن بــا تخیل آغاز می شــود، بــا بازی اســتمرار می یابد و بــا تجربه اندوزی 
بــه بلــوغ می رســد. یکــی از قصه هــای ایــن کتاب هارولــد ر ا به قصــر پادشــاهی می برد که 
غمگیــن اســت. هارولــد به پادشــاه قــول می دهد مشــکلش را حــل کند. مخاطــب در حین 
خواندن این قصه با هارولد همراه می شود، خودش را جای او می گذارد و عالوه بر تخیل، 

اعتمادبه نفسش هم تقویت می شود. 

فلسفه کودک
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124. قائدی، یحیی/ لطفی، نسرین. مدارس یادگیرنده مرآت: مثنوی مولوی و فلسفه برای 
کودکان )داســتان های دفتر ســوم، به همراه راهنمای آموزشــی برای تســهیل گران(. تهران: 

مؤسســه مدارس یادگیرنده مرآت. 1398. 88ص. رحلی. شابک: 9786229902196. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: فلســفه، ادبیات کالسیک، نوجوانان 

چکیــده: یکی از چالش های اساســی فلســفه بــرای کودکان در ایــران، بیگانه بودن محتوای 
این حوزه اســت. از دیرباز، مثنوی یکی از گنجینه های داســتان گویی در ایران بوده اســت. 
موالنا در این کتاب مفاهیم مورد نظر خود را در قالب شعر و به شکل داستان بیان می کند 
و خواننده را در مسیر تفکر درباره کشف نمادهای داستان و رمزگشایی آن ها به حرکت وا 
می دارد. کتاب حاضر به همراه راهنمای آموزشی تسهیل گران برای کودکان دوره متوسطه 

اول به نگارش درآمده است. 

125. جین، کارن. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: انتخاب سخت. حدیث 
رگبار. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. شــابک: 9786000808310. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: مدیریت مالی، تصمیم گیری 

چکیــده: کتــاب حاضــر جلــد نهــم از مجموعــه ای چندیــن جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خواندن داســتانی کودکانه، با موضوع های خرج و پس انداز، و تصمیم گیری مالی، کم یابی 

پول و تنوع نیازها و خواســته ها آشنا می شود. 

126. فایرستون، مری. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: پس انداز می کنم. 
حمیده معماریان. تهران: قدیانی. 1398. 24ص. وزیری. شــابک: 9786000808419. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیده: کتاب حاضر جلد نوزدهم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خوانــدن داســتانی کودکانــه، با موضوع خرج و پس انــداز، بودجه بندی، پیگیــری هزینه ها، 

مفهوم پس انداز و کار با بانک  آشــنا می شود. 

کار و فناوری
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127. رینیــک، ســم. آمــوزش ســواد مالــی، ســطح دو، دوره دوم دبســتان: پس انــداز هویج. 
ســودابه فرخنده. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. شابک: 9786000808273. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی 

چکیــده: کتــاب حاضــر جلــد پنجــم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خوانــدن داســتانی کودکانــه، بــا موضــوع خرج و پس انداز، و مدیریت ریســک و بیمه آشــنا 

می شود. 

128. زیفــرت، هریــت. آمــوزش ســواد مالــی، ســطح دو، دوره دوم دبســتان: جشــن پالتــو. 
ســودابه فرخنده. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. شابک: 9786000808341. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیده: کتاب حاضر جلد دوازدهم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خــرج و درآمــد را مثــال می زنــد. در جلد حاضــر مخاطب 
بــا خوانــدن داســتانی کودکانــه، بــا موضــوع کاریابی و درآمــد، انواع شــغل، فراینــد تولید، 

تصمیم گیری مالی و مبادلۀ کاال با کاال آشــنا می شود. 

129. بروستاین، دارا. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: حساب و کتاب جیب 
من. سودابه فرخنده. تهران: قدیانی. 1398. 48ص. وزیری. شابک: 9786000808266. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیــده: کتــاب حاضــر جلــد چهارم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خواندن داستانی کودکانه، با موضوع خرج و پس انداز، بودجه بندی، کاریابی و درآمد، پول 

توجیبی، تصمیم گیری مالی، هزینۀ فرصت و برنامه ریزی آشــنا می شــود. 
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130. ویلیامز، ویرا بی. آموزش ســواد مالی، ســطح دو، دوره دوم دبســتان: خرید ارزشــمند. 
حدیث رگبار. تهران: قدیانی. 1398. 24ص. وزیری. شــابک: 9786000808495. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیده: کتاب حاضر جلد بیســت و هفتم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش 
سواد مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای سطح سنی دورۀ دوم دبستان مناسب است 
و هر کتاب، داســتانی از چگونگی خرج و درآمد را مثال می زند. در جلد حاضر مخاطب با 
خواندن داســتانی کودکانه، با موضوع خرج و پس انداز، تصمیم گیری مالی و انتخاب آشــنا 

می شود. 

131. مرفــی، اســتیوئرت جــی. آمــوزش ســواد مالــی، ســطح دو، دوره دوم دبســتان: دکــه  
لیمونا دفروشــی. حدیث رگبار. تهران: قدیانی. 1398. 40ص. وزیری. 

شابک: 9786000808389. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 
کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیده: کتاب حاضر جلد شانزدهم از مجموعه ای چندین جلدی است که به آموزش سواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خواندن داستانی کودکانه، با موضوع خرج و پس انداز و تبلیغات، کاریابی و کسب درآمد، 

و تصمیم گیری مالی و برنامه ریزی آشــنا می شود. 

132. اواللی، ایزاک. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: شاگرد دوچرخه سازی. 
ســودابه فرخنده. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. شابک: 9786000808280. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، مهارت های شــغلی 

چکیــده: کتــاب حاضــر جلد ششــم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خــرج و درآمــد را مثــال می زنــد. در جلد حاضــر، مخاطب 
بــا خوانــدن داســتانی کودکانه دربارۀ پســری که امانت دار خوبی اســت، بــا موضوع خرج و 

پس انداز، امانت داری، و کاریابی و درآمد آشــنا می شود. 
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133. لیوتین، ســونیا. آموزش ســواد مالی، ســطح دو، دوره دوم دبستان: شهر طال. عاطفه 
جالدتی. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. شــابک: 9786000808365. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیده: کتاب حاضر جلد چهاردهم از مجموعه ای چندین جلدی است که به آموزش سواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خوانــدن داســتانی کودکانــه، با موضــوع خرج  و پس انــداز، کاریابی و درآمــد و کارآفرینی و 

خویش فرمایی، و مفهوم ســرمایه گذاری آشنا می شود. 

134. یونه زو، یوسوکه. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: فنجان های سفارشی. 
حدیث رگبار. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. شــابک: 9786000808358. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیده: کتاب حاضر جلد ســیزدهم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش سواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خواندن داســتانی کودکانه، با موضوع خرج  و پس انداز، کاریابی و درآمد، و کســب مهارت 

آشنا می شود. 

135. بئر، شیال. آموزش سواد مالی، سطح دو، دوره دوم دبستان: کارواش خانگی. سودابه 
فرخنده. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. شــابک: 9786000808297. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: پول، کار و زندگی 

چکیــده: کتــاب حاضــر جلد هفتــم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمد را مثال می زنــد. در جلد حاضر، مخاطب با 
خواندن داســتانی کودکانه، با موضوع خرج و پس انداز، کســب و درآمد و مدیریت ریســک 

و بیمه آشنا می شود. 
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136. کاتبی، صدیقه. آموزش کامپیوتر کودکان: آشنایی با اینترنت OutLook 2010. تهران: 
مؤسســه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان. 1398. 100ص. رقعی. 

شابک: 9786226493161. 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، علم رایانه، کودک و نوجوان 

چکیــده: یکــی از عوامــل موثر در پیشــرفت جوامع، به ویژه در زمینه آمــوزش و پرورش، به 
تحــول ایــن موارد بســتگی دارد: »تحول در محتوای کتاب های درســی«، »تغییر روش های 
تدریس )سنتی(«، »ایجاد زمینه های شکوفایی توانمندی های علمی و حرفه ای با استفاده 
از فناوری آموزشی و... .« در جامعه ای که علم و دانایی، محور توانمندی و توسعه جوامع 
بشــری باشــد، ارتقای کیفی آموزش و تربیت نســلی پرسشگر و خالق ضروری است. کتاب 
حاضر کودکان را با دنیای اینترنت آشــنا می  کند. روش های اتصال به اینترنت، آشــنایی با 

صفحه وب و دالیل عدم مشــاهده یک وب ســایت، ازجمله مطالب کتاب است. 

137. کاتبــی، صدیقــه. آمــوزش کامپیوتــر کــودکان: آمــوزش Excel 2010. تهران: مؤسســه 
فرهنگی هنری ســیب ســرخ نیکان. 1398. 148ص. رقعی. شابک: 9786226493154. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، نرم افزار، کودک و نوجوان 

چکیــده: در جامعــه ای کــه علــم و دانایــی، محور توانمندی و توســعه جوامع بشــری باشــد، 
ارتقــای کیفــی آموزش و تربیت نســلی پرسشــگر و خــالق، امری ضروری اســت. از این رو، 
در راســتای زمینه ســازی و گســترش فناوری اطالعات و توســعه روز افزون این صنعت، این 
مجموعه آموزشی با هدف رفاه دانش آموزان و خانواده های آنان تدوین شده است. ایجاد 
فایــل جدیــد، انتخــاب ســطر و ســتون، حرکت بیــن صفحات کاری، آشــنایی بــا توابع، درج 

تصویر و تغییر اندازه صفحه ازجمله مطالب کتاب اســت. 

138. لیدی، لورین. انجمن هیوالها. حدیث رگبار. تهران: قدیانی. 1398. 32ص. وزیری. 
شابک: 9786000808334. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیــده: کتــاب حاضر جلد یازدهم از مجموعه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خواندن داســتانی کودکانه، با موضوع بودجه بندی، روش های پرداخت، مفهوم پس انداز، 

بخشــش، خرید مقایســه ای، سرمایه  گذاری و تصمیم گیری مالی آشنا می شود. 
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139. محمدپور، محمدحســن…]ودیگران[. بســته آموزشی مهندسی و خالقیت: رازهای پرواز 
)ســطح 1(: آمــوزش علم پرواز به کودکان. بندرعبــاس: ایده پردازان جوان. 1397. 136ص. 

خشتی. شابک: 9786229940495. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: پنجم، ششم 
کلمــات کلیــدی: آموزش ابتدایی، کودک و نوجوان، فناوری و علوم تجربی 

چکیده: این کتاب می کوشد علوم مرتبط با پرواز و صنایع هوایی را برای دوره پیش دبستان 
و ابتدایــی آمــوزش دهــد تــا نوآمــوزان ایــن علــوم را از طریق داســتان بیاموزنــد. این کتاب 
شــش درس دارد کــه پیوســتگی علمی دارنــد. همچنین ادبیات کودکانه بــه عنوان راهنمای 
مربــی، فرصتــی را برای آموزش موضوع های مرتبط با اصول علم هوانوردی فراهم می  کند. 
مطالب کتاب که برگرفته از جزوه های منتشــر شــده در ســازمان »ناســا« اســت، می تواند 
برای آشــنایی کودکان با علوم هوایی راه گشــا باشد. »گالیدرها در طبیعت«، »بالون ها« و 

»چترهای نجات« ازجمله درس های کتاب هســتند. 

140. فــرث، ریچــل. دانشــنامه کوچــک من: علــم و فنــاوری. ابراهیم عامل محرابــی. تهران: 
میچکا. 1398. 64ص. رحلی. شــابک: 9789647082617. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: علوم، دانشنامه 

چکیــده: ایــن کتــاب دانشــنامه ای دربــاره علــم و شــاخه های مختلــف آن اســت. منظومــه 
شمســی، ســنگ ها و کانی ها، فصل ها، موجودات زنده، بدن انســان، مواد، نیرو و انرژی، 
گرانش، برق، رایانه، نور، رنگ و صدا از موضاعتی است که در این دانشنامه مورد بررسی 
قرار گرفته است. در پایان کتاب، معنی واژه های علمی بیان شده است و نمایه ای در کتاب 

وجود دارد که دسترســی را به مطالب آسان می کند. 

141. ویلیامــز، کارن لیــن. درخــت انبــه  پرزحمت. ســودابه فرخنــده. تهــران: قدیانی. 1398. 
32ص. وزیری. شابک: 9786000808327. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: مدیریت مالی، داســتان کودک 

چکیــده: کتــاب حاضــر جلد دهــم از مجموعــه ای چندین جلدی اســت که به آموزش ســواد 
مالی اختصاص دارد. این مجموعه برای ســطح ســنی دورۀ دوم دبســتان مناســب اســت و 
هــر کتــاب، داســتانی از چگونگــی خرج و درآمــد را مثال می زند. در جلــد حاضر مخاطب با 
خوانــدن داســتانی کودکانــه، بــا موضوع کاریابی و درآمد و کســب مهــارت، دانش و تجربه 

آشنا می شود. 
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142. ســر، آلــن. حــق دارم کودک باشــم. مهناز کاظمــی. تهران: مؤسســه فرهنگی فاطمی. 
1398. 48ص. خشتی. شابک: 9786226011600. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: حقوق، حقوق بشــر، کودکان، قوانین 

چکیده: آشنایی کودکان با حقوق خود می تواند آن ها را با اعتماد بیشتری نسبت به زندگی 
پیــش ببــرد. کتــاب حاضر مقدمه ای اســت بــرای درک مفهــوم حقوق بشــر و به خصوص به 
حقوق کودک، طبق پیمان نامۀ حقوق کودک ســازمان ملل متحد، می پردازد. متن کتاب با 
تصویرهــای مرتبــط، بــرای کودکان توضیح می دهد حق داشــتن یعنی چــه و حقوق آن ها را 
تک به تک برمی شــمارد. در انتهای کتاب نیز خالصه ای از پیمان نامه و فهرســت کشــورهای 

عضو آن ارائه شده است. 

143. لوپز، گری. درباره  آلودگی هوا. فاطمه باغستانی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 
1397. 36ص. خشتی. شابک: 9786004770064. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: آلودگی زمین، محیط زیســت 

چکیده: آلودگی هوا در سیارۀ زمین از عوارض پیشرفت انسان هاست. کتاب حاضر دالیل 
آلودگــی هــوا در سراســر جهــان را بررســی می کند و پیامدهــای مخرب و ویرانگر رفتار بشــر 
در تغییــر محیــط زیســت را عنوان می کند. در نهایت هم بــه مخاطب نوجوان تأکید می کند 

ضرورت دارد به آلودگی هوا پایان داده شــود.

144. حســن زاده، فرهاد. عمه خانم و ماجراهای آبکی: اگر زمین مثل ســیب زمینی چروکیده 
شــود!: )صرفه جویــی در مصرف آب(. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایــران. 1398. 24ص. 

وزیری. شابک: 9786004771849. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: آب، اسراف، داستان 

چکیــده: کتــاب حاضــر، از مجموعــه ای چنــد جلــدی کــه همــۀ جلدهــای آن بــه موضوع آب 
می پردازند، مرتبط با مطالب کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ دبستان تنظیم شده 
اســت. داســتان این کتاب که با متن بســیار کوتاه و تصویرهای زیاد همراه اســت، به موارد 
درســت اســتفاده از آب آشــامیدنی می پردازد. در بخش دوم نیز ماجرا به صورت داســتان 

مصور و طنزگونه آمده است. 

اجتماعی مطالعات 
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145. حسن زاده، فرهاد. عمه خانم و ماجراهای آبکی: با کتلت ها شوخی نکن: )صرفه جویی 
در مصرف آب(. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 1398. 24ص. وزیری. 

شابک: 9786004771870. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: داستان، آب، اسراف 

چکیــده: کتــاب حاضــر، از مجموعــه ای چنــد جلــدی کــه همــۀ جلدهــای آن بــه موضوع آب 
می پردازنــد، مرتبــط بــا مطالب کتاب های درســی مطالعــات اجتماعی دورۀ دبســتان تنظیم 
شده اســت. داســتان این کتاب که با متن بســیار کوتاه و تصویرهای زیاد همراه اســت، به 
موارد درست استفاده از آب آشامیدنی، برای مثال نحوۀ درست شستن سبزی، می پردازد. 

در بخش دوم نیز ماجرا به صورت داســتان مصور و طنزگونه آمده اســت. 

146. حســن زاده، فرهــاد. عمــه خانــم و ماجراهــای آبکــی: بعضــی از شــیرها را بایــد بســت، 
بعضی ها را باید خورد!. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 1398. 24ص. وزیری. 

شابک: 9786004772549. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: آب، اسراف، داستان 

چکیــده: کتــاب حاضــر، از مجموعــه ای چنــد جلــدی کــه همــۀ جلدهــای آن بــه موضوع آب 
می پردازند، در قالب داستان، به مخاطب می آموزد که به هنگام سفر و نبودن طوالنی مدت 
در خانه، الزم اســت شــیرهای آب از منبع اصلی بســته باشــند. داســتان این کتاب با متن 
بســیار کوتــاه و تصویرهــای زیاد همراه اســت. در بخــش دوم نیز ماجرا به صورت داســتان 

مصور آمده است. 

147. حســن زاده، فرهــاد. عمــه خانــم و ماجراهــای آبکی: تخم مــرغ نیمرو باالی پشــت بام!: 
)صرفه جویی در مصرف آب(. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 1398. 24ص. وزیری. 

شابک: 9786004771863. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: آب، داستان 

چکیــده: کتــاب حاضــر، از مجموعــه ای چنــد جلــدی کــه همــۀ جلدهــای آن بــه موضوع آب 
می پردازند، مرتبط با مطالب کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ دبستان تنظیم شده 
اســت. داســتان این کتاب که با متن بســیار کوتاه و تصویرهای زیاد همراه اســت، به نحوۀ 
درســت اســتفاده از کولر آبی می پردازد. در بخش دوم نیز ماجرا به صورت داســتان مصور 

و طنزگونه آمده است. 
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148. حســن زاده، فرهــاد. عمــه خانم و ماجراهای آبکی: حرف حســاب، نــان و کباب. تهران: 
شــرکت انتشارات فنی ایران. 1398. 24ص. وزیری. شابک: 9786004772594. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: آب، اسراف، داستان 

چکیــده: کتــاب حاضــر، از مجموعــه ای چنــد جلــدی کــه همــۀ جلدهــای آن بــه موضوع آب 
می پردازند، در قالب داســتان، مفاهیم کتاب های درســی مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی 
را بــه مخاطــب می آموزد. در این داســتان موضوع صرفه جویی در مصرف آب و طرز صحیح 
آب دادن به باغچه مطرح شده اســت. داســتان این کتاب با متن بســیار کوتاه و تصویرهای 
زیاد همراه است. در بخش دوم نیز ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه آمده است. 

149. حســن زاده، فرهــاد. عمــه خانــم و ماجراهــای آبکــی: دختری با یک گوشــی تلفن و آب 
بی زبان!: )صرفه جویی در مصرف آب(. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1398. 24ص. 

وزیری. شابک: 9786004771856. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 
کلمات کلیدی: آب، اسراف، داستان 

چکیــده: کتــاب حاضــر، از مجموعــه ای چنــد جلــدی کــه همــۀ جلدهــای آن بــه موضوع آب 
می پردازنــد، مرتبــط بــا مطالب کتاب های درســی مطالعــات اجتماعی دورۀ دبســتان تنظیم 
شده اســت. داســتان این کتاب که با متن بســیار کوتاه و تصویرهای زیاد همراه اســت، به 
موارد درست استفاده از آب آشامیدنی، برای مثال صحبت نکردن با تلفن در حین شستن 
ظرف، می پردازد. در بخش دوم نیز ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه آمده است. 

150. گرین، جن. کاهش آلودگی هوا. داود لطف هللا. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 
1398. 32ص. وزیری. شابک: 9786004771115. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: محیط زیســت، آلودگی زمین 

چکیــده: انســان ها هر روزه با وســایل نقلیــه، نیروگاه ها و کارخانه ها هــوا را آلوده می کنند 
و ایــن موجــب از بین رفتــن گرمایش زمین، تخریب الیۀ ازون و از بین رفتن پوشــش گیاهی 
می شــود. این کتاب راه حل هایی برای کاســتن آلودگی هوا پیشنهاد می دهد. این راه حل ها 
بــا روش هایی بســیار آســان انجام شــدنی هســتند. در انتهــای کتاب نیز چند وبگاه زیســت 

محیطی معرفی شده اند. 
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151. رابرتــس، کــری. کــودکان در دنیــای مــا: پناهنــدگان و مهاجــران. شــادی جاجرمی زاده. 
تهران: مؤسســه فرهنگی فاطمی. 1398. 34ص. خشتی. شابک: 9786226011846. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: جنگ زدگان، مهاجرت 

چکیــده: کتــاب حاضــر از مجموعــه ای چنــد جلــدی، بــا تصویرهــا و توضیح هایــی بــه زبــان 
کــودکان، می کوشــد معنــای دقیــق پناهندگــی و مهاجرت را بــه مخاطب بیاموزد. نویســنده 
پس از توضیح معنای وطن، دالیل ترک آن را توضیح می دهد و از سختی های آن می گوید. 
ســپس اشــاره می کنــد که در ســطح جهــان با پناهنــدگان چگونه برخــورد و از آن ها حمایت 
می شود. در نهایت به مخاطب اطمینان می دهد افراد بسیاری به پناهندگان کمک می کنند 

و کودکان هم می توانند با کمک کردن به آن ها، در این زمینه مؤثر باشــند. 

52. اســپیلزبری، لوییــس. کــودکان در دنیای ما: درگیری های جهانی. شــادی جاجرمی زاده. 
تهران: مؤسســه فرهنگی فاطمی. 1398. 34ص. خشتی. شابک: 9786226011822. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: جنگ

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی، با تصویرها و توضیح هایی به زبان کودکان، 
می کوشــد معنــای دقیــق درگیــری و جنگ را بــه مخاطب بیاموزد. نویســنده پــس از توضیح 
معنــای درگیــری، دالیــل آن را توضیــح می دهــد و از عواقــب جنگ می گوید. ســپس اشــاره 
می کنــد کــه در ســطح جهان، برای جلوگیری از دعوا یا قلــدری، قانون هایی وجود دارند. در 
نهایــت بــه مخاطب اطمینان می دهد آدم های باهوش زیادی برای جلوگیری از جنگ وجود 
دارند تا دنیا را به جایی امن برای زندگی تبدیل کنند. کودکان هم می توانند با کمک کردن 

به پناهندگان جنگ، در این زمینه موثر باشــند. 

153. اســپیلزبری، لوییــس. کــودکان در دنیــای مــا: فقــر و گرســنگی. شــادی جاجرمــی زاده. 
تهران: مؤسســه فرهنگی فاطمی. 1398. 34ص. خشتی. شابک: 9786226011860. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: فقر اقتصادی 

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی، با تصویرها و توضیح هایی به زبان کودکان، 
می کوشــد معنــای دقیــق فقر را به مخاطب بیاموزد. نویســنده ابتــدا مصداق های فقر را در 
زندگــی بــر می شــمارد و دالیــل آن را نیــز عواملی می داند کــه از کنترل انســان خارج اند؛ از 
جملــه: حادثه هــای طبیعــی، جنــگ و معلولیت. ســپس توضیح می دهد تحمل فقر ســخت 
اســت و عواقــب آن ممکــن اســت نســل های بعــد را نیــز تحــت تأثیر قــرار دهــد. در نهایت 

نهادهای خیریه را به مخاطب معرفی می کند که چگونه برای رفع فقر می کوشــند. 
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154. هیوئیت، ســالی. گروه ســبز: مصرف آب. رؤیا رضوانی. تهران: شــرکت انتشــارات فنی 
ایران. 1397. 32ص. وزیری. شــابک: 9789643899523. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمــات کلیدی: آب، منابع طبیعی

چکیده: آب دریاها و اقیانوس ها بیش از 70 درصد سطح کرۀ زمین را می پوشاند، اما تنها 
سه درصد از کل آب موجود در کرۀ زمین آب آشامیدنی و شیرین است. کتاب حاضر برای 
شناســاندن اهمیت آب، دربارۀ انواع آب، اعم از شــور، شــیرین، آب باران، آب روان و آب 
تصفیه شــده توضیحاتی به مخاطب می دهد و فعالیت های بســیار ســاده ای را که در زندگی 

روزمره می توان انجام داد تا در مصرف آب صرفه جویی شــود، معرفی می کند. 

155. ســندن، رابــرت. محیــط زیســت از علــم تــا عمــل. محمدرضــا داهــی. تهــران: شــرکت 
انتشــارات فنی ایران. 1397. 48ص. وزیری. شابک: 9786004771030. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: محیط زیســت، آزمایش ها 

چکیده: کتاب حاضر روابط بین موجودات زنده و محیط زیســت آن ها را بررســی می کند و 
نشــان می دهد چگونه تغییر وضعیت زیســت محیطی موجودات زنده بر گیاهان و جانوران 
اثــر می گــذارد. آزمایش های متنوع و تصویرهای کتاب مســائل و مفاهیم محیط زیســتی را 
توضیــح می دهنــد؛ مفاهیمــی مثــل: چرخۀ کربن، چرخــۀ آب، چرخۀ نیتــروژن، زنجیره ها و 
شــبکه های غذایــی، تجزیه کننده هــا، آب و هوا، زیســتگاه ها، اکوسیســتم، مبــارزه با آفات 
و کودهــای شــیمیایی. آزمایش هــا بســیار ســاده اند و صرفه جویــی در مصــرف انــرژی را نیز 

می آموزند. 

156. هانتر، ربکا. هشدار سبز!: بازیافت پسماندها. هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات 
فنی ایران. 1398. 32ص. وزیری. شــابک: 9786004771467. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: بازیافت زباله ها، محیط زیســت 

چکیــده: محیــط زیســت محل زندگی ماســت و مراقبــت از آن اهمیــت دارد. کتاب حاضر با 
تأکیــد بــر موضــوع بازیافت، به انواع پســماندها و علت هــای افزایش زبالــه و رعایت حفظ 
محیــط زیســت می پــردازد. این کتاب راه حل هایــی برای بازیافت فلزات، پالســتیک، کاغذ و 
شیشــه پیشــنهاد می دهد و نکات بســیار ســاده ای را نیز تحت عنوان »چه کاری از دستمان 
برمی آید« گوشــزد می کند. در انتهای کتاب چند وبگاه زیســت محیطی نیز معرفی شده اند. 
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157. هانتر، ربکا. هشــدار ســبز!: کمبود آب. عباس زندباف. تهران: شــرکت انتشــارات فنی 
ایران. 1398. 32ص. وزیری. شــابک: 9786004770774. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: آب، محیط زیست 

چکیــده: محیــط زیســت محل زندگی ماســت و مراقبــت از آن اهمیــت دارد. کتاب حاضر با 
تأکید بر موضوع کمبود آب، به دالیل این کمبود از جمله: تغییر اقلیم، آلودگی، کشاورزی، 
فعالیت هــای انســان و اســتفادۀ بی رویــه از آب در صنعت پرداخته اســت. راه حل هایی نیز 
ارائــه می دهــد؛ مثــل یافتــن منابــع جدید، بارورســازی ابرهــا، نمک زدایــی و صرفه جویی در 

مصرف آب. در انتهای کتاب چند وبگاه زیســت محیطی نیز معرفی شــده اند. 

158. مهدوی، سمیه. اقتصادیار کوچک )کتاب کار نوآموز(. اصفهان: مفتاح حکیم. 1397. 
48ص. وزیری. شابک: 9786226364058. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم 

کلمــات کلیدی: اقتصاد، کار و زندگی، خانواده 

چکیده: این کتاب به عنوان بخشــی از مجموعه آموزشــی اقتصادیار کوچک با هدف تمرین 
مفاهیم پایه اقتصاد به کودکان شش تا نُه سال تدوین و در قالب دَه مفهوم، با مثال های 
متنوع ارائه شــده اســت. در درس اول »ســارا« به فروشگاه می رود، کودک باید به او کمک 
کنــد تــا نیازهــا و خواســته های خــود را بشناســد. در درس دوم، کــودک روش هــای اشــتباه 
مصرف را یاد می  گیرد. درس سوم، همکاری را به کودکان آموزش می  دهد. درس چهارم.... 

159. طغیانــی، مهــدی…]و دیگــران[. اقتصادیــار کوچــک. اصفهــان: مفتــاح حکیــم. 1398. 
96ص. وزیری. شابک: 9786226364027. 

مخاطب: والدین/ معلم 
کلمــات کلیدی: اقتصاد، پول، کودک و نوجوان 

چکیــده: درســنامه و راهنمــای مربــی، بخشــی از مجموعــه اقتصادیــار کوچــک اســت کــه با 
هــدف آمــوزش مفاهیــم پایــه اقتصاد، با رویکــرد اقتصــاد مقاومتی به کودکان شــش تا نُه 
ســال تدوین شــده اســت و در آن دَه مفهوم اقتصادی، شــامل تولید، کار، شــغل، درآمد، 
پس انداز، مصرف درست، قناعت و... در قالب فعالیت های متنوع کالسی ارائه شده است 
کــه شــامل ابزارهــای مختلفی متناســب با این دوره ســنی اســت، ازجمله کتــاب کار، بازی، 
فیلم و پوستر. مربیان محترم می توانند متناسب با سطح درک نوآموزان مطالب دروس را 

فشرده کرده یا تفضیل دهند. 

مهارت زندگی
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160. آمنتا، چارلز ا. انجمن روان شناسی آمریکا: دنیای راسل: داستانی برای کودکان درباره 
اتیسم. فرهاد براقی زاده. تهران: دانژه. 1398. 44ص. وزیری. شابک: 9786002502001.

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داستان، کم توان ذهنی

چکیده: این کتاب، از مجموعه ای چند جلدی، مخصوص کودکان دچاراتیســم نوشــته شــده 
اســت.مخاطب بــا خوانــدن داســتان راســل، و دیــدن عکس هــا و آشــنایی بــا خانــواده اش، 
متوجه می شــود چالش ها و مســائل عجیب دنیای اتیســم چیست و چگونه باید با آن رفتار 
کــرد. کتــاب بــرای والدین این کــودکان نیز اطالعاتی عینی در بــردارد و راهکارهایی در مورد 

چگونگی حمایت از کودکان دچار اتیســم ارائه می دهد.

ـرای افزایــش اعتماد به  161. تبریــزی، مصطفــی…]و دیگــران[. مــن ارزشــمندم: قصه هایــی ـب
نفس کودکان. تهران: آوای هانا. 1398. 60ص. خشــتی. شابک: 9786009783274. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: خودآگاهی، اعتمادبه نفس، داســتان کودک 

چکیــده: احســاس ارزشــمندی از جملــه عوامــل مهــم پیشــرفت، شــکوفایی اســتعدادها و 
خالقیت هاســت و قصــه یکــی از روش هــای کاربــردی در زمینۀ تغییر رفتار، از جمله کســب 
احساس ارزشمند بودن و خودآگاهی است. قصه های این کتاب برای نفوذ به جهان کودک 

و کســب احســاس خودارزشمندی، سازگاری و بهبود سالمت روان تنظیم شده اند. 

162. بودن، اســتفاني…]وديگران[. كودكان توانايي هاي متفاوت دارند: دوســت من ایزابل/ 
گاهــي/ مــا هشــت پــارا قرمز مي كنيــم و... . احمد رمضانــی…]و ديگران[. تهــران: بوی کاغذ. 

1398. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز / معلم

پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: داســتان کودک، بیماری های کودکان

چکیــده: شــانگان داون نمــود ظاهــری وذهنــی دارد؛ یعنی قیافه و میــزان یادگیری کودکان 
مبتال به این اختالل، با کودکان دیگر فرق دارد. این کودکان یک کروموزوم اضافه دارند. در 
این  مجموعه ی چندجلدی  دربارۀ  روش هاي برخورد كودكان در مدارس عادي در مواجه 

با آنها را برای مخاطب شــرح می دهد. مطالب به زبان ســاده و کودکانه بیان شــده اند.
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163. رسولیان، بنفشه. مهربانی های ریزه میزه: این دست ها در بوستان. اصفهان: نوشته. 
1398. 12ص. خشتی. شابک: 9786003861770. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم 

کلمــات کلیدی: اعتمادبه نفس، مهارت های اجتماعی 

چکیــده: آگاه کــردن کــودک از توانایی هــای خود و یــاد دادن مفهــوم اولیــۀ کار داوطلبانه به 
او، هدف این مجموعۀ پنج جلدی اســت. کتاب حاضر داســتانی اســت دربارۀ توانایی های 
دســت های کــودک در انجــام کارها. آنچــه کودک می تواند برای خــود و دیگران انجام دهد، 
مثــل پوشــیدن جــوراب، غذادادن به خواهــر کوچک تر، کمک کردن به مادر در آشــپزخانه و 
کشــیدن نقاشــی، در این کتاب به تصویر کشیده شــده اند. نویســنده در هر مورد از کودک 
خواســته اســت بنویســد او چه کارهایی می تواند انجام دهد. جایی هم برای نوشتن کودک 

در کتاب تعبیه شده است. 

164. رسولیان، بنفشه. مهربانی های ریزه میزه: این دست ها در خانه پدربزرگ و مادربزرگ. 
اصفهان: نوشــته. 1398. 12ص. خشتی. شابک: 9786003861749. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم 

کلمــات کلیدی: مهارت های اجتماعی، اعتمادبه نفس 

چکیــده: آگاه کــردن کــودک از توانایی هــای خود و یــاد دادن مفهــوم اولیــۀ کار داوطلبانه به 
او، هدف این مجموعۀ پنج جلدی اســت. کتاب حاضر داســتانی اســت دربارۀ توانایی های 
دست های کودک در انجام کارها و کمک به دیگران. آنچه کودک می توانددر خانۀ پدربزرگ 
و مادربزرگ انجام دهد، مثل آب دادن به گلدان ها، مرتب کردن کتاب ها، خرید نان تازه و 
یادآوری داروهای پدربزرگ در این کتاب به تصویر کشیده شده اند. نویسنده در هر مورد از 
کودک خواســته اســت بنویســد او چه کارهایی می تواند انجام دهد. جایی هم برای نوشتن 

کودک در کتاب تعبیه شده است. 

165. رســولیان، بنفشــه. مهربانی های ریزه میزه: این دســت ها در خیابان. اصفهان: نوشته. 
1398. 12ص. خشتی. شابک: 9786003861756. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم 

کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی 

چکیــده: آگاه کــردن کــودک از توانایی هــای خود و یــاد دادن مفهــوم اولیــۀ کار داوطلبانه به 
او، هدف این مجموعۀ پنج جلدی اســت. کتاب حاضر داســتانی اســت دربارۀ توانایی های 
دســت های کــودک در انجــام کارهــا و کمــک بــه دیگــران. آنچه کــودک می توانــد در خیابان 
انجام دهد، مثل کمک به دیگران در برداشتن پاکت خرید یا لوازم و کمک کردن به خواهر 
کوچک تــر در عبــور از خیابــان، در ایــن کتــاب بــه تصویــر کشیده شــده اند. نویســنده در هر 
مورد از کودک خواســته اســت بنویســد او چه کارهایی می تواند انجام دهد. جایی هم برای 

نوشتن کودک در کتاب تعبیه شده است. 
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166. رســولیان، بنفشــه. مهربانی های ریزه میزه: این دست ها در مدرسه. اصفهان: نوشته. 
1398. 12ص. خشتی. شابک: 9786003861763. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم 

کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی 

چکیــده: آگاه کــردن کــودک از توانایی هــای خود و یــاد دادن مفهــوم اولیــۀ کار داوطلبانه به 
او، هدف این مجموعۀ پنج جلدی اســت. کتاب حاضر داســتانی اســت دربارۀ توانایی های 
دست های کودک در انجام کارها و کمک به دیگران. آنچه کودک می تواند در مدرسه انجام 
دهــد، مثــل تقســیم خوراکی با دوســتان، کمــک به بچه هــای کوچک تر بــرای آب خوردن، و 
کمک در پیداکردن وسایل در این کتاب به تصویر کشیده شده اند. نویسنده در هر مورد از 
کودک خواســته اســت بنویســد او چه کارهایی می تواند انجام دهد. جایی هم برای نوشتن 

کودک در کتاب تعبیه شده است. 

167. فرزانــه، رحمانــی. مهمان هــای وقــت خــواب. تهــران: میچکا. 1398. 24ص. خشــتی. 
شابک: 9789647082556. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان کودک، خواب 

چکیــده: بــه محــض اینکه مادرِ دختر کوچولو چراغ اتــاق را خاموش می  کند، آن ها می آیند! 
گرگ بنفش با کاله بوقی، مار ســفید با خال های ســتاره ای و توپ ســبز با دو چشــم بزرگ و 
سیاه! دخترک چشم هایش را می بندد و باز می کند شاید آن ها بروند؛ اما آن ها از جایشان 
تــکان نخورده انــد! بــا جیــغ دخترک، مادر بــه اتاق می  آیــد و برای دخترش الالیــی می خواند 
و می گویــد این هــا مهمان هــای وقــت خواب هســتند! و...؛ ولی وقتی مادر مــی  رود، دوباره 
آن ها می آیند. این بار دختر کوچولو فکری دارد. نویسنده کتاب با داستان خود می کوشدبه 

بچه هایــی که وقت خواب مهمان دارند، کمک کند. 

168. فدایی حســین، حســین. نمایشــنامه: ابر ســفید، ابر ســیاه. تهران: مؤسســه فرهنگی 
منادی تربیت. 1398. 40ص. رقعی. شــابک: 9786003902985. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشــنامه ها، کودکان 

چکیده: گل ســرخ، گل شــقایق، درخت بید و درخت ســرو، همه منتظر گنجشک هستند تا 
برگردد و خبرهای خوبی برایشــان بیاورد. مدت هاســت که باران نباریده و آن ها به شــدت 
تشنه هستند. همه امیدوارند به غیر از درخت بید. او فکر می کند محال است که گنجشک 
به آن باغ خشک برگردد؛ اما بعد از چند دقیقه گنجشک از راه می رسد؛ اما غمگین است. 
او بــرای درخت هــا و گل هــا توضیح می دهد که ابر ســفید قبول کرده اســت که به باغ بیاید 
و ببارد؛ اما او نمی تواند خودش بیاید و باید منتظر باد باشــد؛ ولی شــاید تا چند روز آینده 

باد نیاید و برای همه خیلی دیر شــود! 

نمایش نامه/ فیلم نامه
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169. کیانیان، داوود. نمایشــنامه: بزغاله دروغگو. تهران: مؤسســه فرهنگی منادی تربیت. 
1398. 24ص. رقعی. شابک: 9786003902978. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشــنامه ها، دروغ گویی 

چکیده: پیرمرد خیاط، ســه پســر و یک بزغاله دارد. او از پســر بزرگش می  خواهد بز را برای 
چرا ببرد. پسر می  پرسد: »قرار است کباب بزغاله بخوریم؟ «. پیرمرد برای پسرش توضیح 
می  دهد که می  خواهد از شــیر بزغاله اســتفاده کند.... وقتی پسر و بز به خانه برمی  گردند، 
بزغالــه کــه کینــه پســر را بــه دل گرفتــه اســت، بــه دروغ می گوید که پســر او را بــه جایی پر 
از ســنگ بــرده کــه هیــچ علفی نداشــته اســت. پیرمرد با عصبانیت پســر بزرگــش را از خانه 
بیرون می  کند. روزهای بعد بزغاله با پسر دوم و سوم به چرا می  رود و باز به پیرمرد دروغ 

می  گوید. سرانجام.... 

170. فدایی حســین، حســین. نمایشــنامه: خنگله و لوازم  تحریر. تهران: مؤسســه فرهنگی 
منادی تربیت. 1398. 40ص. رقعی. شــابک: 9786003902992. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشــنامه ها، کودکان 

چکیده: کودک در حال مشــق نوشــتن اســت؛ اما مرتب نوشته هایش خراب می شود. مداد 
از او می خواهد دوباره بنویســد و کودک با ناراحتی دوباره می  نویســد؛ ولی باز هم نوشــته 
خــراب می  شــود! درحالی که کودک بــا عصبانیت، دفتر را خط     خطــی می کند، ناگهان صدای 
دفتر درمی آید که.... دفتر از کودک می خواهد که نوشــته ها را پاک کند و دوباره بنویســد. 

در همین موقع پاک کن وارد صحنه می شــود و.... 

171. قلی پــور، راضیــه. نمایشــنامه: ســه بچــه خرگــوش. تهــران: مؤسســه فرهنگــی منــادی 
تربیت. 1398. 36ص. رقعی. شــابک: 9786003903005. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشــنامه ها، آموزش ابتدایی 

چکیده: مامان خرگوشــه و بابا خرگوشــه با بچه هاهایشــان زندگی می کردند. بچه بزرگ تنبل 
بود، بچه دوم بازیگوش و بچه ســوم زرنگ و باهوش. روزی مامان خرگوشــه و باباخرگوشــه 
تصمیــم گرفتنــد بچه هایشــان را بــه مزرعه هویج بفرســتند تا تنها زندگی کننــد و یاد بگیرند 
تنهایی کار کنند، خانه بسازند و غذا بپزند. فقط باید مراقب گرگ تیزدندان باشند. خرگوش 
تنبــل ناراحــت شــد، خرگــوش بازیگــوش بــه فکر بازی بیشــتر بــود و خرگوش زرنــگ به این 
فکــر کــه بــه پــدر و مادرش ثابت کند کــه می تواند از عهــده این کارها برآیــد؛ ولی آیا آن ها 

می تواننــد به تنهایی زندگی کنند؟ 
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172. کرمی، شــهرام. نمایشــنامه: شــکار بزرگ شنبه. تهران: ســروش. 1398. 32ص. رحلی. 
شابک: 9789641216186. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: نمایشــنامه ها، کودک و نوجوان، دوستی 

چکیده: پدرِ »شــنبه«، شــکارچی بزرگی اســت؛ اما حاال پیر شــده است و قدرت شکار کردن را 
نــدارد. او از پســرش می خواهــد کــه کار او را ادامه دهد. پســر نمی  خواهد حیوانات را بکشــد؛ 
امــا پــدر عقیــده دارد که پســرش حتمــاً باید راه اجــدادش را ادامه دهد. آن ها همه شــکارچی 
بوده اند. پســرک می  خواهد گنجشــکی را شــکار کند؛ اما پدرش می  گوید او باید حیوان بزرگی 
مثل شــیر را شــکار کند و پســر هیچ وقت شــیر ندیده اســت! او با راهنمایی گنجشک به دنبال 

شیر می رود و.... 

173. کتبی، ســرور. ارمغانی از آســمان. تهران: آثار سبز. 1398. 24ص. خشتی. 
شابک: 9786008566847. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: ادبیات دینی، امامان، داســتان های مذهبی 

چکیــده: هــر شــب در دل تاریکــی، مردی که کیســه ای بر شــانه دارد، به محلــه آن ها می  آید، 
درِ تک تــک خانه هــا را می  زنــد و کوله بــارش را با اهالی خانه ها تقســیم می  کند. مردم محل به 
او »صاحب انبان« می  گویند. هر شــب مردم بینوا چشــم به راه اوهســتند. او می  آید و نان و 
خرما از کیسه اش بیرون می آورد وآن ها را بین نیازمندانپخش می کند و بعد در سکوت ناپدید 

می شــود. گویی مانند فرشته ای به آسمان می رود؛ یک شب.... 

174. مهاجرانی، سید محمد. باغ گل امام علی علیه السالم. قم: جمال. 1398. 48ص. بیاضی. 
شابک: 9789642021437. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، احادیث 

چکیــده: بــا توجــه به اینکه پیامبر خدا درباره حفظ چهل حدیث ســفارش فرموده اند، ما نیز از 
میان هزاران حدیثی که ایشان فرموده اند، چهل حدیث ساده و کوتاه را انتخاب کرده ایم تا با 
خواندن و حفظ این مجموعه، به ســنت پســندیده حفظ چهل حدیث عمل شــود. حدیث های 
انتخاب شده درباره موضوعات گوناگونی است. هر حدیث با دو بیت شعر کوتاه و یک تصویر 
همــراه اســت. »بــه یاد خدا باش«، »دعــا کلید رحمت خداســت«، »خوش اخالق باش«، »از 

مهمان پذیرایی کنید« و »هم نشــین خوب، نعمت اســت«، از جمله این حدیث هاست. 

هدیه های آسمانی
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175. مهاجرانــی، ســید محمد. بــاغ گل اهل بیت علیهم الســالم. قم: جمــال. 1398. 48ص. 
بیاضی. شابک: 9789642021567. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، احادیث، کودکان 

چکیــده: اهــل بیــت )ع(، یعنی حضرت فاطمــه )س( و امام علــی )ع( و امامان که فرزندان 
ایشانند. اهل بیت پیامبر )ص( مانند خود ایشان، معصوم هستند و از سوی خداوند برای 
راهنمایی انسان ها انتخاب شده اند. سخنان اهل بیت )ع(، گل های گران بهایی هستند که 
در سراسر دنیا مثل و مانندی ندارد. از میان این سخنان، چهل حدیث را انتخاب کرده ایم 
که با شــعری کوتاه و تصویری زینت داده شــده اســت. شایان ذکر است که کنار هر حدیث 
توضیحاتی ارائه شــده اســت. » نماز ســتون دین اســت«، »دعا بال را از ما دور می  کند« و 

»ســالم پیش از ســخن گفتن است«، ازجمله این احادیث است. 

176. ایبد، طاهره. بچه های عاشــورا: اســیران کوچک: پســران مسلم بن عقیل علیه الســالم. 
تهران: به نشــر. 1398. 24ص. وزیری. شابک: 9789640227862. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات جنگ، عاشورا 

چکیده: در کربال و جنگ امام حســین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشــتند 
که بعضی از آن ها جنگیدند و شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه ای چندجلدی، داستان 
دو پســر مســلم بن عقیل را شــرح می دهد که بعد از شهادت امام حسین و یارانش، مخفی 

شــدند، اما ســرانجام یکی از یاران عبیدهللا زیاد آن ها را یافت و به شــهادت رساند. 

177. ایبد، طاهره. بچه های عاشورا: جنگجوی کوچک: عبدهللا فرزند حسن بن علی علیه السالم. 
تهران: به نشــر. 1398. 16ص. وزیری. شابک: 9789640228166. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات جنگ، عاشــورا، جنگ 

چکیده: در کربال و جنگ امام حســین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشــتند 
که بعضی از آن ها جنگیدند و شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه ای چندجلدی، داستان 
مبارزۀ یکی از این قهرمانان کربال به نام عبدهللا را شرح می دهد که فرزند امام حسن )ع( 

بود. او نیز در ماجرای کربال همراه عزیزانش جنگید و به شــهادت رســید. 



65

178. ایبــد، طاهره. بچه های عاشــورا: شمشــیر و اســب زخمــی: عمرو، پســر جناده بن حارث 
ســلمانی. تهران: به نشر. 1398. 16ص. وزیری. شابک: 9789640227794. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات جنگ، شهادت 

چکیده: در کربال و جنگ امام حســین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشــتند 
که بعضی از آن ها جنگیدند و شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه ای چندجلدی، داستان 
مبارزۀ یکی از این قهرمانان کربال به نام عمرو را شــرح می دهد که همراه پدر خود جنگید 

و کمی بعد از پدرش به شــهادت رسید. 

179. ایبد، طاهره. بچه های عاشورا: عطش و آتش: علی اکبر؛ فرزند حسین بن علی علیه السالم. 
تهران: به نشــر. 1398. 16ص. وزیری. شابک: 9789640227930. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داســتان های مذهبی، ادبیات جنگ، عاشورا 

چکیده: در کربال و جنگ امام حســین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشــتند 
که بعضی از آن ها جنگیدند و شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه ای چندجلدی، داستان 
علی اکبــر، پســر حســین بن علــی را شــرح می دهد کــه قبل از شــهادت امام حســین، با تیر 

دشمن به شهادت می رسد. 

180. ایبد، طاهره. بچه های عاشورا: مرد و میدان: قاسم؛ فرزند حسن بن علی علیه السالم. 
تهران: به نشــر. 1398. 16ص. وزیری. شابک: 9789640228203. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ادبیات جنگ، داســتان های مذهبی، عاشورا 

چکیده: در کربال و جنگ امام حســین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشــتند 
که بعضی از آن ها جنگیدند و شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه ای چندجلدی، داستان 
قاســم، پســر حســن بن علی را شــرح می دهد که قبل از شهادت امام حسین و یارانش، در 

ماجرای عاشــورا، به دســت یکی از یاران دشمن به شهادت رسید. 
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181. حیــدری ابهــری، غالمرضــا. چشــم لطفــا ممنون: آمــوزش کلمات و جمــالت مؤدبانه به 
کودکان. قم: جمال. 1398. 108ص. خشــتی. شابک: 9789642027811. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، سوم، چهارم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودکان، داســتان های کوتاه، مهارت های ارتباطی 

چکیده: ارتباط کالمی درست با دیگران، مهم ترین مهارت در روابط اجتماعی است. انتخاب 
واژه هــا و جمله هــای مؤدبانه هنگام گفت وگو، کلیدی ترین ابزار تعامل ســازنده در اجتماع 
است. این کتاب فرصتی فراهم می کند تا گوش و چشم و زبان کودکان با عبارات و کلمات 
مؤدبانــه خــو بگیرنــد و این واژه هــا و جمله ها به راحتی در گفت وگو هــای روزمره آن ها وارد 
شــود. پــدر و مــادر بایــد متن های کتــاب را برای کودکان بخوانند و کشــف نقــاط خالی را به 
فرزند خود بســپارند. تشــکر، عذرخواهی، خوش آمدگویی، احوالپرسی و تحسین و تشویق 

ازجمله موقعیت هایی هســتند که در این کتاب به آن ها توجه شــده است. 

شــابک:  خشــتی.  24ص.   .1398 ســبز.  آثــار  تهــران:  دعبــل.  راز  فریبــا.  کلهــر،   .182
 .9786008566823

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: ادبیات دینی، امامان، داســتان های مذهبی 

چکیــده: آخرین بــاری کــه »دِعبِل بــن علی ُخزاعــی« در برابر امــام رضا)ع( ایســتاد و یکی از 
شــعرهایش را بــرای او خوانــد، امام یکی از لباس هایشــان را بــه او هدیه داد و فرمود: »به 
برکــت ایــن لبــاس از خطــر محفوظ خواهی بــود«. حاال او با کاروان بزرگــی از مرو به مدینه 
بازمی  گــردد. در میــان راه، کاروان توقــف می  کنــد تا همگی کمی اســتراحت کنند. دعبل در 
افــکارش غوطه ور اســت که هیاهوی کاروانیان را می شــنود، راهزنــان حمله کرده اند! دعبل 

خســته تر و پیرتر از آن اســت که فرار کند. ناگهان یکی از راهزنان.... 

183. مهاجرانــی، ســید محمد. زنــگ بهداشــت: 14 حدیــث در باره بهداشــت و ســالمتی برای 
بچه ها. قم: جمال. 1398. 24ص. بیاضی. شــابک: 9789642022410. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شــعر، احادیث، کودکان 

چکیده: در دین اســالم به بهداشــت و پاکیزگی توجه زیادی شــده است. صدها حدیث زیبا 
و گران بها درباره بهداشت و نظافت وجود دارد. در این کتاب، چهارده حدیث ساده و کوتاه 
ارائه شــده اســت. در چند صفحه اول کتاب مطالبی درباره عبادت، ورزش، محیط زیســت، 
تغذیه آورده شــده و ســپس توضیحاتی درباره رابطه هرکدام از این موارد با ســالمتی ارائه 
می شــود. در هر صفحه، زیر هر حدیث، دوبیت شــعر آمده اســت. ژولیدگی، حمام رفتن، 
گرفتن ناخن و مسواک زدن ازجمله موضوع هایی است که درباره آن ها حدیث  آمده است. 
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184. عبــدی، زهــرا. مجموعــه چهارده معصوم: امام جوادعلیه الســالم. قــم: کتاب جمکران. 
1397. 32ص. وزیری. شابک: 9789649734606. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: سرگذشــت نامه ها، امامان، داستان های مذهبی 

چکیــده: امــام جــواد )ع( در دَه رجــب ســال 195 هجری قمــری به دنیا آمدند. نام پدرشــان 
»علی بن موســی الرضا« )ع( و مادرشــان »خیــزران« بــود. وقتــی امــام جــواد بــرای امامــت 
انتخــاب شــدند، ســن کمی داشــتند. مــردم به خاطر رفتار خــوب امام روز به روز بیشــتر به 
ایشــان عالقه منــد می شــدند و به نزد ایشــان می رفتند تــا از دریای علم و دانــش امام بهره 
ببرنــد. »مأمــون« خلیفــه وقــت، امام را مجبور کــرد به بغداد بروند تا تمام کارهای ایشــان 
را زیرنظر داشــته باشــد. بعد از مأمون، »معتصم« حاکم شــد.... سرانجام ایشان را با زهر 

مســموم کرد. امام جواد )ع( در شــهر کاظمین به خاک سپرده شدند. 

185. عبــدی، زهــرا. مجموعه چهارده معصوم: امام   حسن علیه الســالم. قم: کتاب جمکران. 
1397. 36ص. وزیری. شابک: 9789649736082. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم 

کلمات کلیدی: سرگذشــت نامه ها، امامان، داستان های مذهبی 

چکیده: امام حسن )ع( روز پانزده رمضاِن سال سوم هجری قمری، در شهر مدینه به دنیا 
آمدند. ایشــان پســر بزرگ حضرت علی )ع( و فاطمه )س( بودند. امام حســن همیشــه به 
نیازمندان کمک می  کردند و دوبار تمام اموالشــان را به تهیدســتان بخشــیدند. امام حســن 
فروتــن و متواضــع بودنــد و بــا فقرا غذا می  خوردنــد. یکی از ویژگی های مهم ایشــان صبر و 
بردبــاری بود. امام حســن بســیار شــجاع بودند؛ اما دربرابــر »معاویه« مجبور شــدند صلح 
را بپذیرند. امام با زهری که همســرش به ایشــان داد، مســموم شــدند و در 28 صفرِ ســال 

پنجاه هجری قمری به شــهادت رسیدند. 

186. حسن بیگی، ابراهیم. مسجد پیامبر خدا. قم: کتاب جمکران. 1397. 24ص. وزیری. 
شابک: 9789649736129. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: سرگذشــت نامه ها، پیامبران، اسالم 

چکیــده: شــهر »یثــرب« همیشــه در جنــگ بیــن قبیله هــای »اوس« و »خزرج« بــود و این 
وضــع مــردم را کالفــه کــرده بود تا اینکه خبر رســید در مکه، مردی پیام خدا را آورده اســت. 
کسانی که او را دیده بودند، از درستی گفتار و عملش می گفتند. بزرگان اوس و خزرج هم 
او را دیده بودند و از یک دین تازه حرف می زدند. مردم یثرب صلح و آرامش می خواســتند 
و این ارمغان دین محمد بود. روزی خبر رسید که محمد به طرف یثرب می آید. مردم شهر 
در تکاپوی استقبال از او بودند و هرکسی آرزو می  کرد ایشان در خانه او مهمان باشد؛ اما 

هیچ کس نمی توانســت حدس بزند که پیامبر محل اقامتشــان را چگونه انتخاب می  کنند! 
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187. حیدری ابهری، غالمرضا. مهربانی با حیوانات. تهران: قدیانی. 1398. 64ص. رحلی. 
شابک: 9786000806033. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: داســتان های حیوانات، مهربانی 

چکیــده: دیــن اســالم دیــن محبت و مهربانی اســت که افزون بــر مهربانی با انســان ها، به 
مهربانــی بــا حیوانات نیز توجه ویژه ای کرده اســت. در این دیــن توصیه های فراوانی درباره 
حیوانات وجود دارد. در کتاب »مهربانی با حیوانات«، مؤلف 50 حدیث و روایت را گردآورده 

و کوشــیده اســت با زبانی ساده، محتوای آن ها را برای مخاطب کودک توضیح دهد. 

188. فتاحــی، حســین. 365 روز بــا پیامبــر  صلی هللا علیه و آلــه. تهــران: قدیانــی. 1398. 
762ص. رحلی. شابک: 9786000802387. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: پیامبران، داســتان های کوتاه، داستان های مذهبی 

چکیده: این کتاب شــامل 365 حکایت از زندگی پیامبر اکرم )ص( اســت، حکایت هایی که 
فقط گوشه ای از زندگی آموزنده پیامبر اسالم را آشکار می کند. در این مجموعه سعی شده 
اســت الگو بودن پیامبر در جنبه های مختلف زندگی به زبان ســاده و کودکانه روایت شــود. 
این داســتان ها نحوه زندگی اجتماعی ایشــان را نیز دربردارد، مثل برخورد ایشــان با اقوام، 

همســایه ها، دوســتان و حتی حیوانات! کتاب شامل دوازده فصل است. 

189. شه شــناس، فاطمــه. اعجــاز رنگ آمیــزی. تبریــز: هنــر اول. 1398. 56ص. بیاضــی. 
شابک: 9786007460818. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: رنگ آمیزی، درمان 

چکیــده: نوشــتن و رنگ آمیــزی، عــالوه بــر ایجاد حــس آرامش، بــه افزایش تمرکــز و تخلیۀ 
هیجانــی کمــک می کنــد. تمایل انســان به رنگ هایی که اســتفاده می کند نیز نشــان دهندۀ 
روحیــه و نــوع هیجــان اوســت. در این کتاب که مخصوص رنگ آمیزی اســت، در مقابل هر 
صفحــه برگــه ای خالــی وجــود دارد تــا مخاطب آنچــه را در ذهنش می گذرد در آن بنویســد؛ 

حتی نامه ای بدون فرستادن. 

هنــر
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190. رســولی، محمــد. خــط تحریــری پایه اول دبســتان همراه با آموزش و تمرین. نیشــابور: 
مشــق نیکو. 1397. 80ص. وزیری. شابک: 9786007823071. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: خوشنویســی، خط، خودآموزها 

چکیده: خوش نویسی از جمله هنرهایی است که با تمرین می توان در آن به مهارت رسید. 
کتاب حاضر به مجموعه ای شش جلدی تعلق دارد که هر جلد خودآموز خوش نویسی یکی 
از پایه های دورۀ ابتدایی اســت. جلد حاضر مخصوص پایۀ اول دبســتان اســت و متناســب 
با ســطح ســواد مدرســه ای مخاطبان خود تنظیم شده است. در ابتدای کتاب، توضیحاتی به 
هنرجو داده شــده و ســپس خوش نویســی هر حرف، مطابق ترتیب آموزش حروف الفبای 

کتاب درســی فارسی، آموزش داده می شود. 

191. رســولی، محمد. خط تحریری پایه پنجم دبســتان همراه با آموزش و تمرین. نیشــابور: 
مشــق نیکو. 1397. 80ص. وزیری. شابک: 9786007823033. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم 

کلمات کلیدی: خوشنویســی، خط، خودآموزها 

چکیده: خوش نویسی از جمله هنرهایی است که با تمرین می توان در آن به مهارت رسید. 
کتــاب حاضــر بــه مجموعه ای شــش جلدی تعلــق دارد که هــر جلد خودآموز خوش نویســی 
یکــی از پایه هــای دورۀ ابتدایــی اســت. جلــد حاضــر مخصوص پایۀ پنجم دبســتان اســت و 
متناســب با ســطح ســواد مدرســه ای مخاطــب کالس پنجمــی تنظیم شده اســت. در ابتدای 
کتاب، توضیحاتی به هنرجو داده شــده و ســپس خوش نویســی هر کلمه یا عبارت، مطابق 
کلمه ها و عبارت های درسی کتاب درسی فارسی، آموزش داده می شود. تقویت دیکته هم 

از هدف های این کتاب محســوب می شود. 

192. رسولی، محمد. خط تحریری پایه چهارم دبستان همراه با آموزش و تمرین. نیشابور: 
مشــق نیکو. 1397. 80ص. وزیری. شابک: 9786007823019. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم 

کلمات کلیدی: خوشنویســی، خودآموزها، خط 

چکیده: خوش نویسی از جمله هنرهایی است که با تمرین می توان در آن به مهارت رسید. 
کتاب حاضر به مجموعه ای شش جلدی تعلق دارد که هر جلد خودآموز خوش نویسی یکی 
از پایه های دورۀ ابتدایی است. جلد حاضر مخصوص پایۀ چهارم دبستان است و متناسب 
با ســطح ســواد مدرســه ای مخاطبان خود تنظیم شده است. در ابتدای کتاب، توضیحاتی به 
هنرجو داده شــده و ســپس خوش نویســی هر کلمه یا عبارت، مطابق کلمه ها و عبارت های 
درســی کتاب درســی فارســی، آمــوزش داده می شــود. تقویت دیکته هــم از هدف های این 

کتاب محسوب می شود. 
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193. رســولی، محمد. خط تحریری پایه دوم دبســتان همراه با آموزش و تمرین. نیشــابور: 
مشــق نیکو. 1397. 80ص. وزیری. شابک: 9786007823064. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: دوم 

کلمات کلیدی: خوشنویســی، خط، خودآموزها 

چکیده: خوش نویسی از جمله هنرهایی است که با تمرین می توان در آن به مهارت رسید. 
کتاب حاضر به مجموعه ای شش جلدی تعلق دارد که هر جلد خودآموز خوش نویسی یکی 
از پایه های دورۀ ابتدایی اســت. جلد حاضر مخصوص پایۀ دوم دبســتان اســت و متناســب 
با ســطح ســواد مدرســه ای مخاطبان خود تنظیم شده است. در ابتدای کتاب، توضیحاتی به 
هنرجو داده شده و سپس خوش نویسی هر کلمه یا عبارت، مطابق کلمه ها و عبارت های 

درســی کتاب درسی فارسی، آموزش داده می شود. 

194. رســولی، محمد. خط تحریری پایه ســوم دبســتان همراه با آموزش و تمرین. نیشــابور: 
مشــق نیکو. 1397. 80ص. وزیری. شابک: 9786007823057. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: سوم 

کلمات کلیدی: خوشنویســی، خودآموزها، خط 

چکیده: خوش نویسی از جمله هنرهایی است که با تمرین می توان در آن به مهارت رسید. 
کتاب حاضر به مجموعه ای شش جلدی تعلق دارد که هر جلد خودآموز خوش نویسی یکی 
از پایه های دورۀ ابتدایی اســت. جلد حاضر مخصوص پایۀ ســوم دبســتان است و متناسب 
با ســطح ســواد مدرســه ای مخاطبان خود تنظیم شده است. در ابتدای کتاب، توضیحاتی به 
هنرجو داده شــده و ســپس خوش نویســی هر کلمه یا عبارت، مطابق کلمه ها و عبارت های 
درســی کتاب درســی فارســی، آمــوزش داده می شــود. تقویت دیکته هــم از هدف های این 

کتاب محسوب می شود. 

195. رسولی، محمد. خط تحریری پایه ششم دبستان همراه با آموزش و تمرین. نیشابور: 
مشــق نیکو. 1397. 80ص. وزیری. شابک: 9786007823040. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: ششم 

کلمات کلیدی: خودآموزها، خوشنویســی، خط 

چکیده: خوش نویسی از جمله هنرهایی است که با تمرین می توان در آن به مهارت رسید. 
کتــاب حاضــر بــه مجموعه ای شــش جلدی تعلــق دارد که هــر جلد خودآموز خوش نویســی 
یکــی از پایه هــای دورۀ ابتدایــی اســت. جلد حاضر مخصوص پایۀ ششــم دبســتان اســت و 
متناســب با ســطح ســواد مدرســه ای مخاطب کالس ششــمی تنظیم شده اســت. در ابتدای 
کتاب، توضیحاتی به هنرجو داده شــده و ســپس خوش نویســی هر کلمه یا عبارت، مطابق 
کلمه ها و عبارت های درسی کتاب درسی فارسی، آموزش داده می شود. تقویت دیکته هم 

از هدف های این کتاب محســوب می شود. 
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196. فخارزاده، لیال. خوشــنویس کوچک: آموزش خط تحریری دوره ابتدایی، مناســب برای 
پایه ششــم. مشــهد: ضریح آفتاب. 1398. 50ص. رحلی. شابک: 9786004762786. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: خوشنویســی، راهنمای آموزشی، آموزش ابتدایی 

چکیــده: ارثــی و ذاتــی بودن خط خوش به آن معنا نیســت که این فن و هنر قابل یادگیری 
نیست. در این کتاب، نحوه نوشتن صحیح کلمات و جمالت برای دانش آموزان پایه ششم 
ارائه شــده اســت. مؤلف کتاب مدعی اســت که در این کتاب قواعد زیبانویســی را به زبان 
خود کودک بیان کرده است و بنابراین نیازی نیست تا دانش آموز طوطی وار و فقط از روی 

الگو به فراگیری خوش نویسی بپردازد. 

197. کاغــذ و قیچــی: کودکان می توانند از دو ســالگی مهارت قیچی ـکـردن را بیاموزند. مژگان 
عظیمی. تهران: شــهرتاش. 1398. 40ص. رحلی. شابک: 9789648282238. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: کاردستی با کاغذ 

چکیده: دست ورزی و ساخت کاردستی از جمله مهارت هایی هستند که کودکان را در حین 
ســرگرم کردن و بــازی آمــوزش می دهنــد. کتاب حاضر شــامل تعــداد زیــادی تصویر کاغذی 
اســت که مخاطب می تواند خودش با قیچی آن ها را جدا کند و شــکل هایی بســازد. کتاب 

نوشــتۀ چندانی ندارد و دســتور ساخت در چند جملۀ کوتاه برای مربی آمده است. 

198. ســعیدی، علــی/ بامشــاد، محمد مهــدی. مجموعــه دفاتر نقاشــی خالق: دفتر نقاشــی 
خــالق وـیـژه ســنین 7 تــا 12 ســال. تهــران: ســالم کتــاب. 1398. 56ص. وزیــری. شــابک: 

 .9786226262286
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: کودکان، نقاشــی، رنگ آمیزی 

چکیــده: کودکانــی کــه نقاشــی می  کنند، خوشــحال تر هســتند. آنان به راحتــی هیجان های 
مثبت و منفی شــان، مثل ترس، اضطراب، خشــم و شــادی را در نقاشــی تخلیه می  کنند و 
والدین راحت تر می توانند احساسات واقعی کودکشان را بفهمند. هدف این کتاب آموزش 
نقاشــی نیســت )هرچنــد در برخــی صفحات، ترســیم پدیده های ســاده آموزش داده شــده 
است(، بلکه بیشتر تحریک و ترغیب دانش آموزان به ارائه ایده های خالقانه مداد و کاغذی 
اســت. در هــر صفحــه از کتــاب، برای انجــام فعالیت مورد نظر، دســتور کار ســاده ای آمده 
اســت. اگــر کــودک قــادر بــه خوانــدن و درک مفهوم جمــالت نیســت، والدین یــا مربی باید 

دســتور کار هر فعالیت را به زبان ســاده برای کودک بیان کنند. 
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199. ســعیدی، علــی/ بامشــاد، محمد مهــدی. مجموعــه دفاتــر نقاشــی خالق: دفتر نقاشــی 
خــالق وـیـژه ســنین 7 تــا 12 ســال. تهــران: ســالم کتــاب. 1398. 56ص. وزیــری. شــابک: 

 .9786226262293
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمات کلیدی: کودکان، نقاشــی، رنگ آمیزی 

چکیــده: نقاشــی کشــیدن برای بچه هــا فرصت های زیادی بــرای آمــوزش و یادگیری فراهم 
می کند. یادگیری رنگ ها و اشــکال هندســی، بیان ایده ها، ترکیب رنگ ها و آزمایش آن ها، 
از آن جملــه اســت. در نقاشــی کشــیدن، هــم نیمکــره چپ مغــز فعالیت می  کنــد که محل 
فعالیت های منطقی و تحلیلی اســت و هم نیمکره راســت که محل فعالیت های احساســی 
اســت. هــدف این مجموعه ســه جلــدی، تحریک و ترغیــب دانش  آموزان بــه ارائه ایده های 

خالقانه مداد و کاغذی اســت. در هر صفحه دســتور کار نیز آمده است. 

200.  محمــدی کالگــر، ســمیرا…]و دیگران[. هنر دوم دبســتان. ســمنان: حبلــه رود. 1398. 
82ص. رحلی. شابک: 9786226887038. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: هنر، راهنمای آموزشــی 

چکیــده: فعالیت هــای هنــری انــواع مهارت هــای کــودک را پــرورش می دهند. کتــاب حاضر 
کوشــیده اســت در قالب 53 درس متناســب با برنامۀ درســی ملی درس هنر، تقریباً تمام 
نیازهای کالس آموزش هنر را برای یک ســال تحصیلی برطرف کند. محتوا برای معلمان و 
اســتفاده در کالس دوم تدوین شده اســت و تمام فعالیت ها در کتاب قابل انجام هســتند 

و به دفتر دیگری نیاز نیســت. 
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201. مكتوبي، حســن. آفرين صد آفرين. تهران:  حســن مكتوبي. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،06،31
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمــات کلیدی: آموزش الفبا، ديكته گو

معرفی: اين نرم افزار براي آموزش الفبا با ترانه های شــاد و جذاب )شــامل16حروف( )الف - ژ(، به  همراه دیکته گو، تشــدید و 
صداها به دانش آموزان ســال اول ابتدايی طراحی و توليد شــده است. 

202. فیض اله زاده نیشــابوری، عبدهللا. آکادمی یاســان. تهران: عبدهللا فیض اله زاده نیشــابوری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 
 1399،12،29

مخاطب: دانش   آموز، معلم 
پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: آموزش آنالین برخط نرم افزار، آموزش برنامه نویســی
 

معرفــی: ايــن شــبكه برنامه نويســي بــا هــدف ارائه آمــوزش برخــط از راه دور )آنالین( با محتــوای آموزش برنامه نویســی برای 
کــودکان و نوجوانــان بــا رویکــرد ایجــاد توانایــی تفکــر منطقــی و حل مســئله؛ و ایجاد بســتر مناســب بــرای ارتباط آســان تر با 

متخصصین حوزه علوم کامپیوتر، نرم افزار و برنامه نویســی طراحي و توليد شــده است. 

منابع منتخب غیر مکتوب
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203. آینده ســاز. تهران: دانشــگران ایده سایمان. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399،12،29 
مخاطــب: ابزار معلم یا راهنما معلم 

کلمات کلیدی: اتوماســیون آموزشــی، مديريت از راه دور، سامانه ارتباطي، ابزار معلم 

معرفی: ســامانه مدیریت و هوشــمند ســازی آينده  ســاز با امكاناتي نظير: تابلو اعالنات )خبررســانی کلیه اطالعات و برنامه 
های مدرسه به والدین بر اساس نوتیفیکیشن و پیامک( مکاتبه مدیر؛ امکان چت خصوصی مدیر يا معلم با والدین؛ حضور 
غیاب؛ تمرین در منزل )طرح ســوال توســط معلم و انجام توســط دانش آموزان در منزل با امکان ارســال پاســخ به معلم(؛ 
مدیریــت؛ مقــاالت؛ نمــودار ارزیابــی پیشــرفت؛ گزارش از مباحث آموزش داده شــده؛ و ... براي اســتفاده مديــران و معلمان 

مدارس با هدف تســهيل امور آموزشي طراحي شده است.

204. اپلیکیشــن میشــا و کوشــا )اول تا پنجم دبستان نســخه اندروید(. تهران: شرکت داده پردازی ویرا پارسیان. تاریخ انقضای 
اعتبارنامه: 1400،06،31

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم

کلمــات کلیدی: دیکته گو، فلش کارت، آموزش دروس 

معرفی: اپلیکیشــن میشــا و کوشــا اول تا پنجم دبستان نسخه اندروید مبتنی بر آموزش کتاب های درسی توسط فیلم، بازی، 
انیمیشــن به همراه بخش های جانبی نظیر تکلیف ســاز، فلش کارت، دیکته گو و ...، طراحی و تولید شــده است. 
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205. اســپید اســتکس. تهران: موسسه انجمن آفرینش تفکر حرکتی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم
کلمــات کلیدی: بازی و ورزش، آموزش مفاهيم پايه، يادگيری

 
معرفی: این محصول در قالب یک بازی و ورزش سرعتی فکری طراحی و تولید شده و در معناي اصطالحي آن چیدمان سریع 
لیوان ها است. اين بازی سرعتی و رکوردی، به صورت انفرادی، گروهی و تیمی اجرا می گردد. این بازی دو دستی اجرا شده و 
مهم ترین ویژگی آن، اجراي بدون محدودیت آن در کمترین فضا و با حداقل امکانات است. از ديگر ويژگي هاي آن مي توان 
به آموزش مفاهیم پایه آموزش های ابتدایی از قبیل: شــناخت رنگ ها، تفکیک، تشــخیص، یادگیری الفبا و ریاضی و غیره؛ 

و  افزایش خالقیت و مهارت های فکری اشــاره كرد.

206. رســتم زاده، فاطمه. الفبای رنگی شــیپورچی. تهران: فاطمه رستم زاده. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،06،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: الفبای فارســی، بازی، بازی الفبا 

معرفی: اين محصول با هدف معرفي الفبای فارسی با کمک کدهای رنگی هم آغاز با همان حرف. مثال: »س« با رنگ سبز 
»م« با رنگ مشکی »ب« با رنگ بنفش؛ و ... و منطبق با دروس كتاب فارسي سال اول دبستان طراحي و توليد شده است. 
جــدول ترکیــب نشــانه هــای اصلــی )حروف( به صورت بازی و ســاختن کلمات جدید توســط دانش آموز به آمــوزش خواندن و 
نوشــتن کمک مؤثری می نمايد. اســتفاده از فلش کارت ها با ايجاد عالقه در مخاطب، موجب ارتقاء مهارت خواندن و نوشــتن 

در وی خواهد شد. 
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207. صیادماهرنیــا، نرگــس. بــازی جمــع قفــل و کلیــد. گیــالن/ بندرانزلــی: نرگــس صیادماهرنیــا. تاریــخ انقضــای اعتبارنامــه: 
 1401،07،30

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش جمع، بازی قفل و كليد، تقويت تمركز، تقويت حافظه، دســت ورزی

معرفی: بازی های آموزشــی از جمله وســايل قابل لمســی اســت كه با ايجاد موقعيت يادگيری؛ جلب توجه، عالقه و مشاركت 
فراگيران؛ موجب افزايش تفكر؛ و يادگيري ســريع ، مؤثر و پايدار مفاهيم آموزشــي در دانش آموزان خواهند شــد. بازي جمع 
قفل و كليد ابزاری مناســب برای آموزش جمع زير 10 مي باشــد. بر روی هر قفل جمع دو عدد نوشــته شــده اســت و پاسخ آن 

بر روی كليد مربوط به همان قفل نوشــته شــده اســت. هر كليد به صورت پازلی مخصوص يك قفل می باشــد. 

208. پرویز، حمید. بازی ســاخت واژگان ســه حرفی. همدان: حمید پرویز. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،05،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: بازی و ســرگرمی، جمله سازی، آموزش الفبا 

معرفی: این بازی جذاب با هدف آموختن الفباي فارسی، واژگان پایه ای؛  و الگوهای متنوع جمله سازی، طراحي و توليد شده 
اســت. فرصــت طالیــی بــا هم بــودن و آموختن متقابل از يكديگر با اســتفاده از بازي به عنوان یک ســرگرمی، موجب توســعه 
قوای ذهنی و رشد دانش واژگانی دانش آموز خواهد شد ضمن آنكه به همه اعضای خانواده فرصت می دهد تا ضمن بازی، 

مهارت های خوانداری و نوشــتاری را به شــکل طبیعی به وی بیاموزند. 
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209. بیدرنگ، بهمن. بازی فکری ذهن آزما. تبریز/ هشــترود: بهمن بیدرنگ. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،09،30 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمــات کلیدی: بازی، بازی فکری، رفع اختالل یادگیری 

معرفی: این وسيله آموزشی در قالب بازی طراحی و توليد شده است كه از جمله ويژگی های آن مي توان به مواردي چون: 1ـ 
تقویت و پرورش مهارت دیداری حرکتی )هماهنگی چشم و دست، یکپارچه سازی دیداری ـ حرکتی(؛ 2ـ تقویت دقت و توجه 
در مخاطــب؛ 3ـ بهبــود حواس پرتــی؛ 4ـ افزایــش تمرکــز در مخاطب؛ 5ـ تقویت مهارت مســیر یابی و هوش مکانی مخاطب؛ 6ـ 
تقویت مهارت حل مســأله و تفکر؛ 7ـ تقویت ماهیچه های دســت، قدرت و تعادل آن؛ 8ـ شناســایی و تقویت جهت یابی؛ و 

....، به عنوان یک بازی رقابتی پر هیجان و لذت بخش اشــاره كرد. 

210. روئین تن، اســماعیل. بازی، ســرعت، ریاضی. شــیراز: اسماعیل روئین تن. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،06،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم 
کلمــات کلیــدی: درک مفهوم اعداد، آموزش جمع و تفریق، بازی ریاضی

 
معرفی: این محصول آموزشــی با هدف ذهنی ســازی و سرعت بخشــی به انجام عملیات چهارگانه و پایه ریاضی یعنی جمع و 
تفریق های نوع اول و نوع دوم و نیز ضرب؛ تقسیم های اساسی برای دانش آموزان دوره ابتدایی طراحي و توليد شده است. 
ســایر اهــداف تولیدکننــده این وســیله آموزشــی عبارت اند از: شــناخت و درک مفهوم اعداد؛ آموزش جمــع و تفریق به روش 
فراینــدی و تکنیکــی؛ کاربــرد آموخته هــا در عمل؛ پرورش مهارت های گروهی و تعامــل؛ پر بار نمودن اوقات فراغت کودکان و 

غیــره را در قالب یک فعالیت مفرح )بازی(. 
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211. کریــم پــور اذر، محســن. بزرگنمای پرتو)بزرگنمای نمونه های آزمایشــگاهی(. تهران: محســن کریم پــور اذر. تاریخ انقضای 
اعتبارنامه: 1401،08،30 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم  

کلمات کلیدی: ابزار، بزرگنما، مشــاهده نمونه آزمایشگاهی 

معرفی: این ابزار آموزشی نوعي بزرگ نماي موبايلي يا موب اسكوپ است كه بدون نیاز به برق و باطری؛ و با استفاده از نور 
محیط همگام با اتصال به تلفن همراه و تبلت براي تحقیقات میدانی در حوزه علوم زیســتی قابل اســتفاده اســت. قابل ذکر 
است این وسیله همه انواع سلول ها را نشان نمی دهد. سایر ویژگی های آن عبارت اند از: امکان عکس برداری و فیلم برداری 
توسط کاربر و نمایش آن بر روی صفحه نمایش با قابلیت بزرگ نمایی تا 250 برابر همزمان با مشاهده نمونه از طریق تلفن 

همــراه، ضد ضربه؛ و ضد آب بودن. 

212. بســته آمــوزش رباتیــک دانابــات ادونــس. تهــران: شــرکت دانش افــروزان نویــن آراز )داناكو(. تاریــخ انقضــای اعتبارنامه: 
1401،08،30

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پایه تحصیلی: پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: ســاخت ربات، آشــنایی با سازه های مکانیکی، آموزش پیشرفته ساخت ربات 
معرفی: اين محصول با هدف آموزش پیشــرفته رباتیک طراحي و توليد شــده اســت كه حاوی ســازه های پیشــرفته مکانیکی، 

آموزش الکترونیک و برنامه نویســی ربات می باشد.
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213. بســته آمــوزش رباتیــک دانابــات الیــت. تهــران: شــرکت دانــش افــروزان نویــن آراز )داناكــو(. تاریــخ انقضــای اعتبارنامه: 
1401،08،30

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم 

کلمات کلیدی: ســاخت ربات، آشنایی با سازه های مکانیکی 

معرفی: اين محصول براي آموزش مقدماتی ساخت ربات به دانش آموزان با استفاده از ساخت سازه های مکانیکی، آشنایی 
با مباحث الکترونیک و ســاخت عملی چند ربات طراحی و توليد شــده است. 

214. غفاری، محمود. پرگار مســطح دایره ای شــکل. گیالن، رشــت: محمود غفاری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،05،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: چهارم، پنجم، ششــم  
کلمات کلیدی: پرگار مســطح، رسم دایره، نقاله 

معرفی: این ابزار کمک آموزشــی برای رســم با شــعاع هاي متفاوت طراحی و تولید شــده اســت و قابلیت تجمیع با یک یا دو 
وســیله ابداعی دیگر و تبديل به دو یا ســه ابزار کمک آموزشــی جديد به منظور ترغيب دانش آموزان به اســتفاده بیشــتر از آن 
را دارد. ســایر ویژگی هــای آن عبارت انــد از:  حــل تمام مشــکالت پرگارهای قدیمی؛ پیداکردن شــعاع بدون نیاز به اســتفاده از 

خط کــش؛ آزادی انتخــاب محورهــای ثابت و متحرک به اختیار کاربر؛ طول عمر باال؛ و ... .
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215. پیام رســان آهیل. رشــت: رهپویان آرمان نگرش نوین اکســون. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399،11،30 
مخاطب: دانش آموزان، اولیاء مدارس

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: پیام رســان، حضور و غياب، آزمون

 
معرفی: این اپلیکیشن پيام رسان، در دو فاز اطالع رسانی و انالیز درسی؛ و آموزش، برنامه ریزی و آزمون طراحی شده است. 
در این پیام رســان معلم، مدیر، دانش آموز هريك دارای پروفایل مجزا با قابلیت دسترســی مختص به خود هســتند. تمامی 
نمرات، حضور غیاب، تکالیف درسی و اخبار مدرسه به صورت متن، فیلم، صوت؛ و تصویر برای دانش آموزان و اولیاء ارسال 

شــده و همه کاربران در پروفایل خود قابلیت مشــاهده این اطالعات را دارند. 

216. آذری برنــی، کــوروش. تخته ضرب. تهران: کوروش آذری برنی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،07،30 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: دوم، سوم 
کلمات کلیدی: بازی، ریاضی، آموزش 

معرفی: همه افراد در شــروع یادگیری ریاضی با مشــکلی به نام جدول ضرب روبرو هســتند. دســتگاه آموزش ضرب اعداد با 
یک سیســتم جدید و مفرح ضرب را در ذهن فراگیر حک می کند. این محصول شــامل یک تخته که اعداد 1 تا 10 بر روی آن 
نوشــته شــده اســت. فلش مربوط باالی اعداد را بر روی عدد خاصی مانند 8 حرکت می دهیم ســپس مهره ی یکی از اعداد به 
عنــوان مثــال 5 را در کنــار تختــه ی ضــرب می گذاریــم. حــال مهره های قرمز رنــگ را در 8 ردیف 5 تایی می چینیم. با شــمارش 
مهره های قرمز به پاسخ ضرب می رسیم. بسته ی آموزشی تخته ی ضرب شامل: 1ـ یک صفحه )100 خانه، شماره نوشته شده 
1 تا 10، جایی برای قرار دادن مهره ی عدد و یک فلش متحرک روی تخته( 2ـ 10 عدد مهره ی اعداد 1 تا 10 3. 100 عدد مهره ی 

قرمز( 
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217. موســوی، امــل الســادات/ نیســی، آتنــا. جعبــه الفبــای کلمــات خورشــیدی. اهواز: امل الســادات موســوی/ آتنا نیســی.                
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،06،31 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمــات کلیدی: حروف الفبا، یادگیری، تثبیت آموخته ها، خودآموز، بازی 

معرفی: این محصول برای خود ارزیابی دانش آموز طراحی و تولید شــده اســت. آموزش کلمات یا حروف به شــیوه ي بازی و 
تأکیــد بــر روی نــکات کلیــدی درس جدید، موجب تقویــت حافظه ی دیداری مخاطب؛  و ثبيت يادگيري وي خواهد شــد. جعبه 
شــامل 173 کارت تصویـــر کلمــه )در پشــت تمامی کارت هــا توضیحات کامل در خصوص آن کلمــه از جمله بخش و صداهای 
آن کلمه به همراه یک جمله کلیدی نوشــته شــده اســت(، 40 کارت حروف الفبا به ترتیب دروس )زیر تمام حروف، اســم و 
صدای آن ها نوشــته شــده اســت( و کارت اعداد که جهت بخش کردن کلمه ها می باشــد، نیز داخل جعبه جهت اســتفاده در 
قفســه های جداگانه ای مرتب شــده اند. به این صورت که دانش آموز نشــانه ای را که تازه آموزش دیده است را داخل خورشید 
قرار می دهد. ســپس کارت هایی که آن نشــانه جدید را داشــته باشــند انتخاب و داخل مســتطیل که انتهای شــعاع خورشــید 
می باشــد جاگذاری می کند. بعد از تشــخص کلمه و جاگذاری آن در جای مناســب به بخش کردن آن کلمه می رســد. در این 

مرحله دانش آموز کلمه را بخش می کند و عدد مناســب را در جایی که مشــخص شــده است قرار می دهد. 

218. اکبری، ســهیال. چســب ساخت اسالیم. تهران: سهیال اکبری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 
مخاطب: دانش   آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، سوم
کلمات کلیدی: ســاخت چسب اسالیم، پلیمر، شیمی، علوم تجربی

معرفی: شــرکت در تجربه و آزمایش های حســی در تســهيل و تســريع يادگيری؛ و رشــد خالقیت دانش آموزان نقش بســزايي 
دارد. فراهم كردن فرصتي براي معلمان دروس مختلف در سه پایه اول براي آموزش مفاهيم پايه به صورت تفريح و بازی؛  
ســاخت اشــكال دلخواه توســط مخاطبان؛  و ... از مزاياي اســتفاده از اين بســته آموزشــي اســت. اين محصول ضمن افزايش 

خالقيت در مخاطبان، موجب آشــنايی آنان با ســاخت اســاليم و الفبای شيمی پليمر نيز مي شود. 
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219. برزگر نظری، حســین. حروف الفبای آهنربایی بردیا. قزوین: حســین برزگرنظری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،03،31 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: مهارت دســت ورزی، تقویت دقت، خواندن دیکته 

معرفــی: حــروف الفبــای آهنربایی بردیا با هدف تقويت خواندن، دیکته، تقویت مهارت های دســت ورزی، انجام فعالیت های 
گروهی در امر آموزش ومشــارکت دانش آموزان همراه با ايجاد محيطي با نشــاط در کالس های آموزش، برای مقطع ابتدایی 
طراحی گرديده اســت. دانش آموز با حروفی که در اختیار دارد کلماتی را متناســب با خالقیت خود درســت می نماید. والدين 
مي توانند از آهنرباي موجود براي چســباندن حروف بر روي تخته اســتفاده نمايند. این وســیله جهت تقویت خواندن دیکته، 

دقت، توجه و تمیز دیداری و مهارت های دســت ورزی مفید می باشــد. 

220. بحری، هیفا. دانگو. خوزســتان: هیفا بحری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،06،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم 
کلمــات کلیدی: فلش کارت، بازی، رفع اختالالت یادگیری 

معرفــی: دقــت، تشــخیص و تمییــز زیربنــای اصلی برای یادگیری اســت. توليدكننــده تالش دارد تا بر مبنــاي طراحی تمرینات 
متنــوع، رفــع چالش هــای موجــود در یادگیري؛ امــر يادگيری را براي مخاطب تســهيل نمايد. این مجموعــه کاربردی برای همه 
کودکانی که عملکرد پایین تری در امر یادگیری نسبت به کودکان دیگر دارند نيز قابل استفاده است. این فلش کارت آموزشی 
حاوی 32 کارت به اندازه a6 می باشــد که هر فلش کارت به چهار قســمت )دو قســمت جلوی کارت و دو قســمت دیگر پشــت 

کارت( تقسیم شده است. 
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221. آذری برنــی، کــوروش. داـیـره اعداد 1 تا 10. بندرانزلی: کوروش آذری برنی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،07،30
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمــات کلیدی: بازی ریاضی، بازی، اعداد 

معرفــی: ایــن محصــول بــا10 صفحــه، ده مهره ی شــماره 1 تــا 10 و 55 عدد مهــره ی رنگی به همــراه 5 مهره اضافــی به گونه اي 
طراحي شــده كه کودک با اســتفاده از دایره های رنگی و اعداد، می تواند شــمارش، رنگ و اعداد را با یک روش ســرگرم کننده 

و ملموس یاد بگیرد. 

222. سلطانی، دانیال. دیکته کارت تصویری الفبای فارسی. همدان: دانیال سلطانی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: الفبای فارســی، کارت تصویری، دیکته 

معرفی: دیکته کارت الفبای فارســی با هدف ایجاد رغبت و عالقۀ بیشــتر دانش آموزان نســبت به فعالیت های آموزشــی تهیه 
شــده اســت. تصاویر کارت ها به گونه ای انتخاب شــده اســت که دانش آموز نوشــتن در نشــانه را در ابتدا، وســط و آخر کلمه 
تمرین می کند. برای هر یک از نشانه های الفبای فارسی 4 عدد دیکته کارت در نظر گرفته شده است. دانش آموز باید شکل 

صحیح نشــانه را در جای کلمه با توجه به تصویر داده شــده بنویسد. 
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223. راکت بیس. تهران: موسســه انجمن آفرینش تفکر حرکتی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم
کلمــات کلیــدی: مهارت بازی با توپ و راكت، افزايش اعتماد به نفس

معرفــی: ايــن محصــول یک بازی نو در گروه بازی های توپ و راکتی می باشــد. این بازی بــرای یادگیری مقدماتی ضربات توپ 
و راکتی طراحی شــده و به راحتي در هر فضایی قابل اجراســت. اين بازي مقدمه اي براي شــناخت و آگاهی نســبت به انواع 
بازی های راکتی مانند: بدمینتون، اسکواش، هاکی و وود بال و غیره با محوريت خانواده است و در توانمندسازی مهارت های 
انگشتی؛ بهبود مهارت نوشتاری و یادگیری؛ افزایش دامنه حرکتی مفاصل؛ نشاط؛ هیجان؛ اعتماد به نفس؛ و ...  افراد مؤثر 

می باشد. 

224. اســماعیلیان، شــهاب. رامان. تهران: شهاب اسماعیلیان. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 29، 12، 1399
مخاطب: معلم، اولياء مدارس 

کلمات کلیدی: ســامانه، ارتباط معلم با اولیاء و دانش آموزان، اتوماســیون آموزشی، ابزار معلم 

معرفــی: طراحــی گزارش هــای متنــوع و هدفمنــد بــرای یــاری مدیــران و تصمیم گیرنــدگان مــدارس؛ پشــتیبانی کامــل از تنوع 
سیســتم های مدیریتی؛ آموزشــی و تربیتی مدارس از مهم ترين اهداف اين سامانه آموزشي است. 
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صفــوی.                                             آرش  فخــری/  محمــود  ســید  اصفهــان:  آرمیتــا.  لگــوی  ســرگرمی  آرش.  صفــوی،  محمــود/  ســید  فخــری،   .225
تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،03،31 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم

کلمات کلیدی: لگوی آموزشــی، ساخت سازه، ساخت هواپیما 

معرفی: این مجموعه دارای دو مدل سرگرمی لگو و راهنمای نرم افزار می باشد. سرگرمی لگوی شماره یک لگوی مکعبی است 
کاربر با آوردن ماوس بر روی صفحه ای که در محیط ســرگرمی مشــاهده می شــود مکان لگو یا ســازه دلخواه را انتخاب کرده و 
بــا کلیــک چــپ بــر روي ماوس لگوی انتخاب شــده را در آن مکان می گذارد و ســازه مورد نظر را طراحــی می کند. اين محصول 
با قابليت انتخاب رنگ و قابليت چرخش مختلف شــكل در جهات مختلف؛ و ... اســت كه براي ســاخت شــکل های سه بعدی 
متنوع مثل درخت ، ماشین ، هواپیما؛ و ..... كاربرد دارد. با انتخاب سرگرمی 2 کاربر می تواند یک لگو را از کتابخانه انتخاب 

نموده و ویرایش کند. 

226. اکبری، ســهیال. شــنی منی )تخته جادویی ماســه(. تهران: سهیال اکبری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،03،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم 
کلمات کلیدی: آموزش با بازی، آموزش حروف و اعداد، ماســه بازی، یادگیری 

معرفــی: ایــن بســته کمــک آموزشــی یکی از انــواع موثر بازی های کمک آموزشــی، برای آموزش حروف و اعداد اســت. ماســه 
بــازی بــه علــت ماهیــت چند بعدی که دارند ابــزاری قدرتمند در پــرورش توانایی های کودک از طريق ایجاد شــناخت با تقویت 
ماهیچه هــای ریــز و درشــت کــودکان به کار می رود. ماســه به عنوان یک تســهیل گر قوِی طبیعی، احســاس خــوب یادگیری را 
در کودک تقویت و او را به یادگیری حروف و نوشــتن آن بدون دغدغه مداد گرفتن آشــنا ســاخته؛ و ابزاری برای پیشــگيری از 

اختالل های بدخطی، زبان آموزی، خواندن، نوشــتن، ریاضی و علوم محســوب می شود. 
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227. رحمــت پــور، محمدرضــا. فاپرا. کهکیلویه و بویراحمد: محمدرضا رحمت پور. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1399،12،29 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: اپلیکیشــن، محتوا ساز آموزشی، ابزار معلم 

معرفی: اين اپلیکیشــن محتوا ســاز آموزشــی با هدف ايجاد عدالت آموزشــی با زیرســاخت تکنولوژی های نوین آموزشــی و با 
رعایــت اصــول آمــوزش تعاملــی در زمينــه آموزش های آنالین مدرســان؛ ایجاد خالقیت هــای تولید محتــوای الکترونیک؛ و ... 

طراحي و توليد شده است. 

228. فاضل مســائلی، مریم. قایم موشــک کلمات. مازندران: مریم فاضل مســائلی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،08،30
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: بازی، آموزش فارسی 

معرفی: این محصول آموزشــي در قالب بازي  براســاس محتوای کتاب آموزشــی فارسی دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی برای 
کودکانی که حداقل پایه ی اول تحصیلی را گذرانده یا در حال گذراندن آن پایه باشــند طراحی و توليد شــده اســت و به دلیل 
آشــنایی کودک با نشــانه ها یا حروف دشــواری که دارای صدای یکســان و نوشــتار متفاوت هســتند )مانند انواع »ز«، »ذ«،      

»ظ«، »ض«(، از نیم ســال دوم تحصیلی قابلیت اجرا دارد. 
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229. کای ربات. تهران: شــرکت هوشــمندافزارصنعت پویا. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: ســوم، چهارم، پنجم، ششم
کلمات کلیدی: آموزش، توانايي حل مســئله، تمركز، خودباوري و تقويت خالقيت، يادگيري مفاهيم علوم پايه

معرفی: مجموعه محصوالت آموزشی کای ربات براي آشنايي دانش آموزان با ساخت انواع ربات و سازه، نظیر ماشین آالت 
ســاختمانی، ربا ت های خانگی، ربات های امدادگر،  انســان نما و ...؛ و با هدف تقويت تمركز، روحیه همکاری و خودباوری و 
حس تحقیق و اکتشــاف در دنیای پیرامون آنان طراحي و توليد شــده اســت. به کمک این کیت ابتدا مفاهیم مکانیک و انواع 
مکانیزم های کاربردی در رباتیک، آموزش داده می شود و سپس به تدریج مفاهیم کنترل به آن اضافه شده در نهایت نحوه 
برنامه نویســی ربات آموزش داده می شــود. مجموعه قطعات مکانیکی کای ربات شــامل انواع قطعات شاســی، انتقال نیرو، 
اتصــاالت، موتــور و ... می باشــد و ســاخت انواع ربات و ســازه، نظیر ماشــین آالت ســاختمانی، ربا ت هــای خانگی، ربات های 

امدادگر،  انســان نما و ... با اســتفاده از آن امکان پذیر می باشد

230. فاضــل مســائلی، مریــم. کــدوم شــکل ... ؟ کدوم طرح ...؟. مازندران: مریم فاضل مســائلی. تاریــخ انقضای اعتبارنامه: 
 1401،08،30

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 

کلمات کلیدی: تقویت انواع استدالل 

معرفــی: ايــن محصــول بــا درنظرگرفتن میــزان اهمیت پرورش و ارتقاء انواع اســتدالل بــه عنوان يكي از فرايندهاي شــناختي 
در زندگی و با هدف پرورش و تقویت آن با ســطوح دشــواری مختلف در قالب 3 کتابچه و برای اســتفاده دانش آموزان دوره 

ابتدايی طراحی و توليد شــده است.
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231. فاضل مســائلی، مریم. معمای حروف. مازندران: مریم فاضل مســائلی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،09،30
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمــات کلیــدی: بازی، تقویت مهارت روان خوانی، درک مفاهیم، تعميق یادگیری.

معرفی: این وســيله آموزشــي به شــيوه بازی برای به کارگیری آموخته ها و تقویت » توانایی شناســایی حروف یا نشــانه ها«؛ 
» ترکیب آنها«؛ مهارت خواندن«؛ و در نهایت »درک معنا« در دانش آموزان دوره ابتدايي طراحي و توليد شــده اســت. رشــد 
شناختی و تحواّلت ذهنی فرد نقش اصلی و اساسی را برای تحقّق این فعالیت ها ایفا می کند از دیگر اهداف اصلی و عمده 
ایــن وســیله بــازی عبارت انــد از: تقویــت »توّجه، تمرکز، دقّــت، تمیز و توالی دیــداری«؛ »توّجه، تمرکز، دقّــت، تمیز؛ و توالی 
شنیداری«؛ »ترکیب اجزا«؛ »حافظة دیدار«؛ »حافظة شنیداری«؛ »حافظة فّعال«؛  »سرعت پردازش«؛ » ادراک«؛ »سطح 

اطالعات«؛ و »نحوة پردازش، به کارگیری و بیان دانســته ها«. 

232. صادقــی، رضــا. میله های آمیک. اصفهان: رضا صادقی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،05،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول، دوم، ســوم، چهارم، پنجم، ششم 
کلمات کلیدی: تقویت عضالت دســت، کودکان 

معرفی: اين محصول به شيوه بازي در جهت تقويت عضالت درشت و ظریف دست کودکان طراحي و توليد شده است. این 
ابزار آموزشــی ضمن ارتقاء مهارت های حرکتی کودك، باعث افزایش توان نوشــتاری او می شود.



89

233. نرم افزار آموزش دروس قرآن، فارســی، علوم، ریاضی دبســتان 1. تهران: موسســه فرهنگی دبیر دانش گســتر پویا )لوح 
دانش(. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 

مخاطب: دانش   آموز 
پایه تحصیلی: اول 

کلمات کلیدی: آموزش، قرآن، فارســی، علوم، ریاضی 

معرفی: اين محصول براي آموزش تصویری و مفهومی دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی دانش آموزان سال اول دبستان 
طراحی و تولید شده است.

234. نرم افزار آموزش دروس قرآن، فارســی، علوم، ریاضی دبســتان 2. تهران: موسســه فرهنگی دبیر دانش گســتر پویا )لوح 
دانش(. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 

مخاطب: دانش   آموز 
پایه تحصیلی: دوم 

کلمات کلیدی: آموزش، قرآن، فارســی، علوم، ریاضی 

معرفی: اين محصول براي آموزش تصویری و مفهومی دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی دانش آموزان سال دوم دبستان 
طراحی و تولید شده است.
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235. نرم افزار آموزش دروس قرآن، فارســی، علوم، ریاضی دبســتان 3. تهران: موسســه فرهنگی دبیر دانش گستر پویا )لوح 
دانش(. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1400،06،31 

مخاطب: دانش   آموز 
پایه تحصیلی: سوم 

کلمات کلیدی: آموزش، قرآن، فارســی، علوم، ریاضی 

معرفی: اين محصول براي آموزش تصویری و مفهومی دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی دانش آموزان سال سوم دبستان 
طراحی و تولید شده است. 

236. نورون. تهران: شــرکت ایده پردازان هوشــمند آریا. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 29، 12، 1399
مخاطب: مدير، معلم، اولياء

کلمات کلیدی: ســامانه، ارتباط معلم با اولیاء و دانش آموزان، اتوماســیون آموزشی، ابزار معلم
 

معرفی: این سامانه جامع با هدف هوشمندسازی مدارس طراحی شده است و با ارتقا سطح کیفی خدمات آموزشی، تحلیل 
ویژگی های رفتاری و نیازهای هریک از كاربران سیستم، فرایندهای ارتباطی، اطالع رسانی، آموزشی مدرسه را به شکل کامالً 

یکپارچه در محیطی کاربرپســند تسهيل مي نمايد.
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237. نوروزی، راضیه ... و ]همكاران[. نویســندگان کوچک. تهران: راضیه نوروزی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،08،30 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: آموزش فارســی، دفتر لوحه نویســی، دفتر دیکته، دفتر روانخوانی 

معرفــی: ايــن بســته آموزشــي حــاوي يك دفترچه راهنما و ســه جلــد دفتر لوحه نویســی، دیکته نويســي و روان خوانــی ـ داناي 
كوچــك، بــه ترتيــب با هدف دســت ورزي و صحيح نويســي حــروف الفبا در راســتاي تقويت مهارت هــاي چهارگانه زبان آموزي 
تقويت مهارت ديكته نويســي؛ و تقويت مهارت خوانداري؛ و گســترش گنجينه ي واژگان لغات دانش آموزان پايه اول ابتدايي 

طراحي شده است.

238. فاضل مســائلی، مریم. هجاخوانی چارتی. مازندران: مریم فاضل مســائلی. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،08،30 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: اول 
کلمات کلیدی: روان خوانی، ترکیب حروف صامت و مصوت، آموزش فارســی 

معرفی: از آنجا که برخی از دانش آموزان ابتدایی، چه در پایه های نخســتین و یا پایه های باالتر ، ممکن اســت در خواندن )از 
ترکیب حروف و ســاخت کلمات تا روان خوانی آن  ها( مشــکل داشــته باشــند، اين وسيله به آن ها کمک می کند تا مجموعه ای 
گســترده از واژگان معنــادار و فاقــد معنــا را طبــق نظر مربی خود بســازند. این محصــول با تقویت توانایــی ترکیب صامت ها و 

مصوت ها می تواند تمامی ترکیبات احتمالی قابل پیش بینی را پوشــش دهد.
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آب بازی در ساحل 53
آبنبات چوبی قرمز بزرگ 21

آزمایش های جدید و هیجان انگیز 68
136 2010 OutLook آشنایی با اینترنت

آقای زیر تختی 22
آگاتا کریستی 6

137 2010 Excel آموزش
در  پایــه ای  تمرین هایــی  تفکــر:  آمــوزش 
مهارت هــای اساســی تفکــر بــرای 6 تــا 11 

ساله ها 12
آوازی برای وطن 23

ابر سفید، ابر سیاه 168
ارزش خاک 71

ارمغانی از آسمان 173
استخوان ها 88

اسم تو یعنی بهار 60
پســران  کوچــک:  اســیران 

مسلم بن عقیل علیه السالم 176
اعجاز رنگ آمیزی 189
اقتصادیار کوچک 159

اقتصادیار کوچک )کتاب کار نوآموز( 158
اگر زمین مثل سیب زمینی چروکیده شود!: 

)صرفه جویی در مصرف آب( 144
امام جوادعلیه السالم 184

امام   حسن علیه السالم 185
انتخاب سخت 125

انجمن هیوالها 138
کودکان مــان  در  چگونــه  آرام:  انقــالب 

ارزش های مثبت پدید آوریم 94
اولین روز مدرسه 54

این دست ها در بوستان 163
این دست ها در خانه پدربزرگ و مادربزرگ 

164
این دست ها در خیابان 165
این دست ها در مدرسه 166
این کتاب را لیس نزنید! 73

این منم آلبرت اینشتین 1
این منم گاندی 2

این منم نیل آرمسترانگ 3
این منم هلن کلر 4

بــا کتلت ها شــوخی نکــن: )صرفه جویی در 
مصرف آب( 145

با یک فکر تازه چه کار می توانم بکنم؟ 13
بازیافت پسماندها 156

بازی هــای آموزشــی بــرای پــرورش هــوش 
ریاضی - منطقی 7 تا 12 سال 52

بازی هــای آموزشــی بــرای پــرورش هــوش 
طبیعت گرا )7 تا 12 ساله( 16

بازی های آوایی )1(: آگاهی هجایی 101
بازی هایی برای فکر کردن 18

باغ گل امام علی علیه السالم 174
باغ گل اهل بیت علیهم السالم 175

بالش پرنده 24
برنامــه درســی تربیــت اجتماعــی در دوره 

ابتدایی 95
بزغاله دروغگو 169

بســته مهارتــی توســعه ســواد خواندن اول 
دبستان: قایم باشک 120

بســته مهارتــی توســعه ســواد خواندن اول 
دبستان، کیک زمستانی 104

بســته مهارتی توســعه سواد خواندن پنجم 
دبستان، پایان قحطی 103

بســته مهارتی توســعه سواد خواندن پنجم 
دبستان، عرق پیشانی 119

بســته مهارتی توســعه ســواد خواندن دوم 
دبستان، چه کسی رئیس می شود؟ 105

بســته مهارتی توسعه سواد خواندن ششم 
دبستان: قطع ارتباط با جهان 117

بســته مهارتی توسعه سواد خواندن ششم 
دبستان، برای زلزله زدگان کرمانشاه 118

بعضی از شیرها را باید بست، بعضی ها را 
باید خورد! 146

پرورش هــوش هیجانی کــودکان )آموزش 
مهارت هــای زندگــی و هــوش هیجانــی بــا 
روش  بازی( مناســب برای والدین، مربیان 

کودک و روان شناسان 96

پس انداز می کنم 126
پس انداز هویج 127

پشت پنجره 26
پناهندگان و مهاجران 151

پنجشنبه 40
تاج شاه و کاله ها 61

تخم پنگو ئن امپراطور 74
پشــت بام!:  بــاالی  نیمــرو  تخم مــرغ 

)صرفه جویی در مصرف آب( 147
توت در سبد 110

توماس آلوا ادیسون )مخترع جوان( 5
جایی که ما هستیم 75

جشن پالتو 128
جمعه 41

جناب خر و سه فسقلش 106
فرزنــد  عبــدهللا  کوچــک:  جنگجــوی 

حسن بن علی علیه السالم 177
جنگل های بارانی 92

جیلی بیلی و پیشی 25
چتر و کاله و لیوان 62

چرا خرس های قطبی یخ نمی زنند؟ 76
چرا گوریل ها تخم نمی گذارند؟ 77

چرا گیاهان در بهار رشد می کنند؟ 78
و  کلمــات  آمــوزش  لطفاممنــون:  چشــم 

جمالت مؤدبانه به کودکان 181
چشم ها 89

چقدر پر! 27
چه... چه 28

چهار حیطه ادراکی 97
چهارشنبه 42

چیستان های علمی 17
حرف حساب، نان و کباب 148
حساب و کتاب جیب من 129

حق دارم کودک باشم 142
حواس پنج گانه: بینایی، بویایی، چشــایی، 

المسه، شنوایی 86
خانه دیوانه 32

جنگل هــای  از  داســتانی  گریزلــی:  خــرس 

نمایه عنوان
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اقیانوس آرام 69
خرید ارزشمند 130

خــط تحریــری پایــه اول دبســتان همــراه با 
آموزش و تمرین 190

خــط تحریری پایه پنجم دبســتان همراه با 
آموزش و تمرین 191

خط تحریری پایه چهارم دبســتان همراه با 
آموزش و تمرین 192

خــط تحریــری پایه دوم دبســتان همــراه با 
آموزش و تمرین 193

خطــر افســردگی، کنتــرل تکانــه و غفلت از 
کودک 98

خنگله و لوازم  تحریر 170
خواب خرس مهتابی 29

خوش آمدی آقا گرگه! 107
دارکوب تا کی به درخت خواهد کوبید؟ 31

داروی بزی را کی می برد؟ 111
داستان های فکری 1: کند و کاوهای فلسفی 
برای کودکان با 74 فعالیت برای دوره های 

ابتدایی و راهنمایی 14
کند و کاوهــای   :2 فکــری  داســتان های 
فلســفی برای کودکان بــا 89 فعالیت برای 

دوره های ابتدایی و راهنمایی 15
دختری با یک گوشی تلفن و آب بی زبان!: 

)صرفه جویی در مصرف آب( 149
درباره  آلودگی هوا 143

درخت انبه  پرزحمت 141
درگیری های جهانی 152

درمان اختالل دیکته نویسی با بازی )1( 99
درمــان اختــالل دیکته نویســی با بــازی )2( 

100
در ه ی  هزار دارکوب 33

دزد و پلیس، خانه جی جی باجی ها 34
دشمن 35

دکه  لیمونا دفروشی 131
دماغ مترسک 36

دنیای راسل: داستانی برای کودکان درباره 
اتیسم 160

دوست من ایزابل 162
دوشنبه 43

دیدار با مسجد زیبای جمکران 37
راز دعبل 182

رازهای پرواز )ســطح 1(: آموزش علم پرواز 
به کودکان 139

روح سبز ما! بهار ما! سالم 63
زنگ بهداشــت: 14 حدیث در باره بهداشت 

و سالمتی برای بچه ها 183
سارا نترس 112

سه بچه خرگوش 171
سه شنبه 44

شاگرد دوچرخه سازی 132
شب  بخیر ماه 122

شپش 79
شرشر بارون 64

شکار بزرگ شنبه 172
پســر  عمــرو،  زخمــی:  اســب  و  شمشــیر 

جناده بن حارث سلمانی 178
شنبه 45

شهر بازی پرماجرا 55
شهر طال 133

عاقبت دروغگویی 116
فرزنــد  علی اکبــر؛  آتــش:  و  عطــش 

حسین بن علی علیه السالم 179
علم و فناوری 140

عنکبوت 80
عید اومده، عروسکا 65

و  آمانــدا  جورواجــور  غافلگیری هــای 
تمساحش 38

فقر و گرسنگی 153
فنجان های سفارشی 134

قاره  یخی: داستانی از جنوبگان 70
قصه  گرگ 39

قصه هــای کوچــک بــرای بچه هــای کوچک: 
64 قصه برای کودکان 47

قصه های هارولد 123
کارواش خانگی 135

کاهش آلودگی هوا 150
کرم 81

کمبود آب 157
کمبود منابع انرژی 93

گربه ریزه کو؟ 113
گم شدن در موزه 56

گوارش )هضم( 90
الالیی های بابایی 66

لباس پرپری 67
لــذت ورزش در مــدارس ابتدایی )راهنمای 
مربیان تربیــت بدنی و اولیا دانش آموزان( 

10
لیسه 82

مارک تواین جوان 8
ماری کوری 7

ماری کوری )دانشمند شجاع( 9
مامان خرگوشه و گرگ گنده 108

مامان دینا دایناسور 109
مانا تب دارد 114

مبارزه با گرمایش زمین 72
کــودکان  بــرای  فلســفه  و  مولــوی  مثنــوی 
همــراه  بــه  ســوم،  دفتــر  )داســتان های 

راهنمای آموزشی برای تسهیل گران( 124
مجموعه تمرین های خالقیت )جلد1( 19

محیط زیست از علم تا عمل 155
مداد و تراش و کتاب 30

مراقبم باش! 49
فرزنــد  قاســم؛  میــدان:  و  مــرد 

حسن بن علی علیه السالم 180
مسجد پیامبر خدا 186

مصرف آب 154
مغزها 91

مفاهیــم کلیدی در تدریس ریاضیات دوره 
ابتدایی 59
مگس 83

مــن ارزشــمندم: قصه هایــی بــرای افزایش 
اعتماد به نفس کودکان 161

من زمین هســتم: یک ســیاره چند  میلیارد  
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ساله 87
مهربانی با حیوانات 187

مهمان های وقت خواب 167
موش 84

موش بیشتر، خانه شادتر 57
موش های اسکیت باز 58

ناز کردن بچه غول 48
وزغ 85

وقتی مینا از خواب بیدار شد 50
همگام با کالس اولی ها 121

یک داستان محشر 51
یک روز پر  درد سر 115

یکشنبه 46

یوگای قورباغه ای 11
101 بــازی زبانــی: ســرگرمی و آمــوزش بــا 

کلمات، داستان ها و شعرها 102
110 بــازی برای پــرورش خالقیت کودکان و 

نوجوانان )کتاب کار( 20
365 روز با پیامبر  صلی هللا علیه و آله 188

به من نگو استثنایی 162
خرگوشی با دماغ قرمز 162

خــط تحریری پایه ســوم دبســتان همراه با 
آموزش و تمرین 194

خط تحریری پایه ششــم دبستان همراه با 
آموزش و تمرین 195

خوشــنویس کوچک: آمــوزش خط تحریری 

دوره ابتدایــی، مناســب بــرای پایــه ششــم 
196

دفتــر نقاشــی خــالق ویــژه ســنین 7 تــا 12 
سال 198, 199

کاغــذ و قیچــی: کــودکان می تواننــد از دو 
سالگی مهارت قیچی کردن را بیاموزند 197

گاهي 162
ما هشت پارا قرمز مي كنيم 162

بــا  دختــری  از  روایتــی  هســتم:  الرا  مــن 
نشانگان داون 162

هنر دوم دبستان 200
 

نمایه پدیدآورنده

آمنتا، چارلز ا. 160
ابراهیمی چابکی، محمد صادق 101

اردشیری باوندپور، ارسالن 139
ارم، هلن 78

اروانه، فاطمه 200
اسپیلزبری، لوییس 152، 153

اسفندی نژاد، الدن 139
اسالمی, منیژه 21

اسماعیلی, ملیحه 86
اسمیت، کاترین 76، 77

اش، فرانک 29
الیس، گزول 85

الیوت، ربه کا 162
امین ناصری, فاطمه 94

اواللی، ایزاک 132
ایبد، طاهره 176، 177، 178، 179، 180

بابایی, محمدحسین 102
باغستانی, فاطمه 143

بامشاد، محمد مهدی 198، 199
بختیاروند, مرتضی 12

براقی زاده, فرهاد 160
براون، مارگارت وایز 122

برنت، کیت 9
بروستاین، دارا 129

بن باراک، ایدان 73
بودن، استفانی 162

بیشاپ، آماندا 72
بئر، شیال 135

پائولی، لورنز 49
پوشنه, کامبیز 12

تبریزی، علی رضا 96
تبریزی، مصطفی 20، 96، 161

تبریزی، نرگس 97
ترابی، زهرا 20، 96، 161

تصویری, احمد 13
تنگاتا، فیونا 59

توماس، پت 162
تیمورزاده, سمانه 88، 89، 90، 91

جاجرمی زاده, شادی 151، 152، 153
جانسون، کراکت 123

جعفری، الله 106، 114، 115
جفرز، الیور 75

جالدتی, عاطفه 133
جنکینز، مارتین 74

جوانمرد قصاب، فاطمه 200
جین، کارن 125

حجوانی, فاطمه 123
حجوانی، مهدی 25

حسام قاسمی, محمد 59
حسن بیگی، ابراهیم 186

حســن زاده، فرهــاد 144، 145، 146، 147، 
149 ،148

حسنی، خاتون 65
حسینی باالم، مریم 159

حضرتی کیاوندانی, آناهیتا 73، 87
حقیقی پوده، مژده 98

حمزه زاده، محمد 34
حیدری ابهری، غالمرضا 181، 187

خان، رخسانا 21
خلیلی, سپیده 5، 8، 9، 68
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خونگرم الکه، فرزانه 161
خیریه، راشین 25

داهی, محمدرضا 155
درزی رامندی، اعظم 10
درزی رامندی، علی 10

درویشی، رضا 139
دالکی، هدایت هللا 139

دهریزی، محمد 23
دهقانی, نازلی 75
رابرتس، کری 151
راستی، مجید 36

رایــن، مارتیــن 40، 41، 42، 43، 44، 45، 
46

رسولی، محمد 190، 191، 192، 193، 194، 
195

رسولیان، بنفشه 163، 164، 165، 166
رشتچی, مژگان 14، 15

رضائی زاده، سمانه 139
رضوانی, رؤیا 69، 70، 154

رگبار, حدیث 125، 130، 131، 134، 138
رمضانی, احمد 162

رنجبری، بنیامین 139
رنجبری، حسن 139
رویاکرز، پائول 102

ریدل، کریس 22
رینیک، سم 127
ریوس، ماریا 86
رئیسی, مریم 38

زندباف, عباس 93، 157
زیفرت، هریت 128
سابین، لوئیز 5، 8

سانچز وگارا، ام.ایزابل 6، 7
سبحانی چوالبی، معصومه 200

سبحانی طهرانی, حسام 22
سر، آلن 142

سرمشقی، فاطمه 48
سعیدی، علی 198، 199

سندن، رابرت 155

شاهری لنگرودی, مبینا 18
شجاعی, نگار 11

شجاعی، سیدمهدی 26
شعبان نژاد، افسانه 30، 62

شمس، محمدرضا 32
شهرتاش, فرزانه 14، 15

شهریاری، خسرو 31
شه شناس، فاطمه 189

صادق زاده پوده، علی رضا 98
صادقی، داریوش 99، 100

صاعلی, شهناز 39
صالحی، آتوسا 107
صدرنیا, کتایون 17

طغیانی، مهدی 159
عابدی درچه، منیره 16، 52
عامل محرابی, ابراهیم 140

عبدی، زهرا 184، 185
عجایبی, نگار 92

عظیمی, مژگان 197
عیسایی، امین 139

غفاری, زهرا 1، 2، 3، 4
غالمی داودآبادی، زهرا 24

فارر، فرانسیس 94
فایرستون، مری 126
فتاحی، حسین 188

فتح آبادی, روح هللا 12
فخارزاده، لیال 196

فدایی حسین، حسین 168، 170
فرث، ریچل 140

فرخنــده, ســودابه 127، 128، 129، 132، 
141 ،135

فرزانه، رحمانی 167
فرگلوش، آدری 69
فیاضی, مریم 6، 7

فیشر، رابرت 18
قاســم نیا، شکوهشــیخی، مژگانابراهیمی، 
جعفرمقبلــی مریمفتاحــی، حســین نعمت 

 اللهی، فروزنده 47

قائدی، یحیی 124
قدیری، زهرا 27

قلی پور، راضیه 171
کاتبی، صدیقه 136، 137

کادیه، فلورانس 162
کارپنتر، نورا 11

کاشیگر، مدیا 50
کاظمی, مهناز 142

کالی، دیوید 35
کتال, نگین 49

کتبی، سرور 173
کرکلر، هرمان 68

کرمی، شهرام 172
کروبی, هایده 156

کریمی, سمیه 104، 120
کلهر، فریبا 182

کلهر، مژگان 108، 112، 113
کم، فیلیپ 14، 15

کیانیان، داوود 169
گرین، جن 150

گزول، الیس 79، 80، 81، 82، 83، 84
گویا, زهرا 59

گیگا، ناهید 121
گیلمن، فوئت 51

لطف هللا, داود 71، 150
لطفی، نسرین 124

لنارد، کیت 88، 89، 90، 91
لنگرر، جان 12
لوپز، گری 143

لیدی، لورین 138
لیوتین، سونیا 133

مبــرز, ساســان 103، 105، 116، 117، 118، 
119

محمدپور, ساناز 76، 77، 78
محمدپور، محمدحسن 139

محمدنژاد فرید, سیامک 40، 41، 42، 43، 
46 ،45 ،44

محمدی کالگر، سمیرا 200
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مخبریان، محمد 200
مذبوحی، سعید 95

مرفی، استیوئرت جی 131
مزینانی، محمدکاظم 61

معلمی, بهرام 72
معماریان, حمیده 126

مک آنلتی، استیسی 87
مک کلیری، ویلیام 39
مالمحمدی، مجید 37
ملتزر، برد 1، 2، 3، 4

ملکی، حسن 95
مهاجرانی، سید محمد 174، 175، 183

مهدوی، اعظم 33
مهدوی، سمیه 158، 159

مهرآبادی، کتایون 19
مهین پور, پارسا 74

مهین پور, پدرام 29، 51
می، النور 53، 54، 55، 56، 57، 58

میرزاده، سیداحمد 63
 ،83 ،82  ،81  ،80  ،79 شــیدا  میرزایــی, 

85 ،84
میهن دوست, پیوند 162

نجاتی, شهرناز 103، 104، 105، 116، 117، 
120 ،119 ،118

نجاتــی, فرحناز 103، 104، 105، 116، 117، 
120 ،119 ،118

نجف خانــی, محبوبــه 53، 54، 55، 56، 
58 ،57

نعمتی, امیرفرهنگ 162
 ،116  ،105  ،104  ،103 محــرم  نقــی زاده, 

120 ،119 ،118 ،117
نوروزی نژاد، راضیه 139

نیازی, محمدرحیم 12
نیکخواه آزاد، زینب 28

وایلر، رز 17
وکیلی, نسرین 29، 51، 74، 122

ولوسون، الیزا 162
ویلمس، مو 38

ویلیامز، کارن لین 141
ویلیامز، ویرا بی 130

هاشم پور، مریم 64، 66، 67
هانتر، ربکا 92، 93، 156، 157

هاید، ناتالی 71
هاینه، هلمه 162
هنرجو، حمید 60

هیرمندی, رضی 35
هی الک، درک 59

هیوئیت، سالی 154
یامادا، کبی 13

یانگ، لوئیز.أ 70
یزدانی، معصومه 109، 110، 111

یونه زو، یوسوکه 134
 Eser Ünalan Şenler 104  

 H.Hüseyn Doḡru 105 
 Hümeyra Bektaş 104

120 ،104 Meral Canoğlu Cantürk
118 ،117 Nehir Aydɪn Gökduman

119 ،116 ،103 Sara Gürbüz Özeren
 

آثار سبز 173، 182
آوای نور 12، 95

آوای هانا 20، 161
افــق 53، 54، 55، 56، 57، 58، 106، 
 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107

115
ایده پردازان جوان 139

 ،176  ،66  ،65  ،63  ،61  ،60 به نشــر 
180 ،179 ،178 ،177

بوی کاغذ 162
پرتقال 11، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 

87 ،73 ،46
تیمــورزاده 76، 77، 78، 86، 88، 89، 

91 ،90

جان جهان 121
جمال 64، 174، 175، 181، 183

حبله رود 200
دانژه 160

سایه گستر 10
سروش 36، 67، 172
سالم کتاب 198، 199

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 32
شــرکت انتشارات فنی ایران 24، 27، 48، 
 ،144  ،143  ،93 ،92  ،72  ،71  ،70  ،69
 ،154  ،150  ،149  ،148  ،147  ،146  ،145

157 ،156 ،155
شرکت انتشارات ویژه نشر 5، 8، 9، 68

شرکت نشر فراروان 96، 97

شهر قلم 6، 7، 25
شهرتاش 14، 15، 197

صابرین 102
ضریح آفتاب 196

قدیانــی 47، 123، 125، 126، 127، 128، 
 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129

188 ،187 ،141 ،138
کانــون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

39 ،31 ،23 ،17
کتاب جمکران 37، 184، 185، 186

کتاب چ 35
کتاب نیستان 26، 28، 99، 100

کرگدن 18
کهن دژ 98

نمایه ناشر
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لوپه تو 30، 62
محمدصادق ابراهیمی چابکی 101

 ،118  ،117  ،116  ،105  ،104  ،103 مــرآت 
120 ،119

 ،194 ،193 ،192 ،191 نیکــو 190،  مشــق 
195

مفتاح حکیم 158، 159
مهر و ماه نو 1، 2، 3، 4

مهرسا 1، 2، 3، 4، 13

مؤسسه انتشاراتی فلسفه 94
مؤسسه انتشاراتی نقش نگین 98

مؤسســه فرهنگی فاطمی 33، 142، 151، 
153 ،152

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 34، 59
 ،168 تربیــت  منــادی  فرهنگــی  مؤسســه 

171 ،170 ،169
مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان 

137 ،136

مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت 124
میچکا 19، 21، 22، 29، 49، 50، 51، 74، 
 ،85  ،84  ،83  ،82  ،81  ،80  ،79  ،75

167 ،140 ،122
نوشته 163، 164، 165، 166

هنر اول 189
یار مانا 16، 52

 

نمایه آدرس ناشران

آثار سبز 
 تهــران: خ. انقالب، روبه روی خ. شــریعتی، نبش خ. نورمحمدی، 
کدپســتی:   26 واحــد   ،5 ط.  تنکابــن،  ســاختمان   ،352 پ. 

1148963373 تلفن: 2177619582 دورنگار: 2177619582
آوای نور 

 تهران: م. انقالب، خ. 12فروردین، خ. شهید نظری غربی، پ. 99، 
ط. 2، واحــد 4 کدپســتی: 1314675577 تلفن: 2166967355 

دورنگار: 2166480882
آوای هانا 

 تهران: ستارخان، زیر پل یادگار، فاز یک بازار سنتی، ضلع شرقی، 
 2144246715 تلفــن:   1453643195 کدپســتی:   118/1 پــالک 

دورنگار: 2144246714
افق 

 تهــران: خ. 12 فروردیــن، خ. شــهید نظــری غربــی، ک. جاویــد 1، 
پ. 2، ط. ســوم کدپستی: 1314675351 تلفن: 2166413367 

دورنگار: 2166414285
ایده پردازان جوان 

 بندرعبــاس: خ. رســالت شــمالی، بــل. پردیس، جنب بیمارســتان 
خلیج فارس، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی )فاز 9(، واحد فناور 
2، انتشــارات ایده پردازان جوان پارسی کدپستی: 7919783135 

تلفن: 7633662380 دورنگار: 7633671797
به نشر 

 تهران: م. انقالب، خ. کارگر شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، ک. 
طاهری، پ. 16، ط. سوم مشهد، بل. سجاد، خ. میالد، انتشارات 

به نشــر )آستان قدس رضوی(، تلفن: 05137652008 کدپستی: 
1417983181 تلفن: 2188951740 دورنگار: 2188951739

بوی کاغذ 
 تهــران: م. انقــالب، ابتــدای خ. کارگر شــمالی، بــن. مجد، پ. 5، 

واحد 1 غربی کدپستی: 1418945851 تلفن: 2166128491    
پرتقال 

 تهــران: خ. انقــالب، خ. فخــر رازی، خ. روانمهــر، پ. 71، واحــد 
دورنــگار:   2163564 تلفــن:   1314784665 کدپســتی:   4

2166486797
تیمورزاده 

111، ط. ســوم  زنــد، پ.  تیــر، خ. کریمخــان  تهــران: م. هفــت   
شــرقی، انتشــارات تیمــورزاده کدپســتی: 1597985735 تلفــن: 

2188809090 دورنگار: 2188809898
جان جهان 

واحــد   ،9 پ.  علیخانــی،  ک.  والعصــر،  خ.  آزادی،  خ.  تهــران:   
دورنــگار:   2166595290 تلفــن:   1419983461 کدپســتی:   1

2166595290
جمال 

 قم: خ. شــهید فاطمی ،کوچه 18 اولین فرعی ســمت چپ)شــهید 
زاهــدی( پــالک 39 کدپســتی: 3715644811 تلفــن: 2531653 

دورنگار: 2537837074
حبله رود 

 ســمنان: ســمنان .بــاغ فــردوس . پایین تر از پل شــهید شــاطری 
. خ. شــهید صفاییــان. ســاختمان نیکــی . ط 3 . شــاه حســینی 
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دورنــگار:   2333329345 تلفــن:   3519684576 کدپســتی: 
2333329345

دانژه 
 تهران: خ. اســتاد مطهری، خ. ســلیمان خاطر، ک. اســالمی، پ. 
دورنــگار:  تلفــن: 2188846148   1578635811 کدپســتی:   2/4

2188842543
سایه گستر 

 قزوین: چهار راه نادری رو به روی بیمارستان بوعلی جنب داروخانه 
قانــون پــالک 310 طبقــه دوم واحد 4 کدپســتی: 3413673699 

تلفن: 2833235305 دورنگار: 2833238033
سروش 

 تهران: خ. اســتاد مطهری، نبش مفتح، شــماره 234، ســاختمان 
ســروش )تنظیــم مقررات فضای مجازی صدا و ســیما( کدپســتی: 

1588874615 تلفن: 2188300759 دورنگار: 2188345484
سالم کتاب 

 تهــران: م. انقــالب، خ. شــهدای ژاندارمــری، پ. 134، ط. دوم 
دورنــگار:   2166961261 تلفــن:   1314673991 کدپســتی: 

2166961261
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

 تهــران: بــل. نلســون مانــدال )آفریقــا(، چهــار راه حقانــی )جهــان 
کودک(، ک. کمان، پ. 25 کدپستی: 1518736313 تلفن: 021-

88774569-70 دورنگار: 2188774572
شرکت انتشارات فنی ایران 

 تهــران: خ. مطهــری، خ. میرعمــاد، روبــه روی بانــک قوامیــن، پ. 
دورنــگار:   2188505055 تلفــن:   1587736511 کدپســتی:   24

2188532136
شرکت انتشارات ویژه نشر 

 تهران: خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی )ویال(، ک. هواپیمایی، 
دورنــگار:   2188910091 تلفــن:   1599686411 کدپســتی:   1 پ. 

2188910430
شرکت نشر فراروان 

 تهــران: م. انقــالب، خ. جمــال زاده شــمالی، باالتــر از چهــارراه 
تلفــن:   1418853756 کدپســتی:   4 واحــد   ،311 پ.  نصــرت، 

2166437753 دورنگار: 2166900299
شهر قلم 

 تهران: خ. مطهری، نرســیده به خ. ســلیمان خاطر، جنب مجتمع 
قضایــی ارشــاد، پــالك 147، طبقــه چهــارم، واحــد 8 کدپســتی: 

1576637734 تلفن: 2188734186 دورنگار: 2188734188

شهرتاش 
 تهــران: خ. شــهید لواســانی، خ. فربیــن، ک. حاتم خانــی،  پ. 6، 
زنگ اول کدپستی: 1953815611 تلفن: 2122297367 دورنگار: 

2122297367
صابرین 

 تهــران: خ فاطمــی خ شــهید علیــزاده)5( كوچــه مرجــان پــالك 
دورنــگار:   2188968890 تلفــن:   1415674111 کدپســتی:   1

2188976494
ضریح آفتاب 

 مشــهد: امــام خمینــی 8، دفتر مرکزی موسســه فرهنگی _ هنری 
تلفــن:   9133714165 کدپســتی:  آفتــاب  ضریــح  انتشــاراتی  و 

5132280166 دورنگار: 5132212224
قدیانی 

 تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، 
پ. 90 کدپستی: 1314733861 تلفن: 021-66404410 دورنگار: 

2166403264
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 تهران: خ. بهشــتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره 22-24 کدپستی: 
1511647416 تلفن: 2188715545 دورنگار: 2188715545

کتاب جمکران 
 قــم: مســجد مقــدس جمکــران، ســاختمان اداری نیمــه شــعبان، 
تلفــن:   3747113135 کدپســتی:  جمکــران  کتــاب  انتشــارات 

2537732212 دورنگار: 2537253340
کتاب چ 

 تهــران: خ. کارگــر شــمالی، خ. چهــارم، تقاطــع صالحــی، پ. 2 
دورنــگار:   2188333600 تلفــن:   1413694744 کدپســتی: 

2188333600
کتاب نیستان 

بن بســت  نبــش  جنوبــی،  قلنــدری  خ.  صــدر،  بزرگــراه  تهــران:   
ششــم، پ. 2، زنــگ نیســتان کدپســتی: 1939667933 تلفــن: 

2122612443 دورنگار: 2122612445
کرگدن 

 تهران: خ. جمال زادۀ شــمالی، خ. طوســی، ک. شــیوا، پ. 11، ط. 
دورنــگار:   2166576809 تلفــن:   1419844331 کدپســتی:  اول 

2166576809
کهن دژ 

 اصفهــان: خ. حکیــم، جنــب هتــل حکیــم، ســاختمان دقیــق، پ. 
116 کدپســتی: 8147835371 تلفــن: 3132236260 دورنــگار: 
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3132204933
لوپه تو 

 تهــران: خ. انقــالب- خ. ۱۲ فروردیــن- خ. لبافــی نــژاد- پــالک ۱۷۱- 
واحد ۸ کدپســتی: 1314964711 تلفــن: 2166475867 دورنگار: 

2166475867
محمدصادق ابراهیمی چابکی 

 گیالن: رشت، بل. شهید انصاری، ارشاد، مجتمع پردیسان، بلوک 
114، واحد 3     تلفن: 9111397383    

مرآت 
 تهــران: خ. کریمخــان زنــد، ابتــدای خردمند شــمالی، پ. 80، ط. 
چهارم کدپســتی: 1585814386 تلفــن: 2188821500 دورنگار: 

2188813519
مشق نیکو 

 نیشــابور: خ. 17 شــهریور - 17 شــهریور1/1 - پــالک 5 کدپســتی: 
9314747367 تلفن: 5143357310 دورنگار: 5143355836

مفتاح حکیم 
کدپســتی:   74 پ.  حافــظ،  مجتمــع  محمــد،  آل  خ.  اصفهــان:   

8193834548 تلفن: 3134520404 دورنگار: 3134520404
مهر و ماه نو 

 تهــران: خ. انقــالب، خ. 12 فروردیــن، بعــد از چهــارراه لبافی نژاد، 
ك. مینا، پ. 37 کدپستی: 1314945481 تلفن: 2166968589 

دورنگار: 2166408400
مهرسا 

مینــا، پ34  كوچــه  فروردیــن،   12 خ  انقــالب،  میــدان  تهــران:   
طبقــه اول، انتشــارات مهرســا کدپســتی: 1314953341 تلفــن: 

2166481989 دورنگار: 2166481989
مؤسسه انتشاراتی فلسفه 

 تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، شماره 
دورنــگار:   2166950725 تلفــن:   1314674571 کدپســتی:   118

2166496249
مؤسسه انتشاراتی نقش نگین 

 اصفهان: خ. حکیم، جنب هتل حکیم، ساختمان دقیق، انتشارات 
نقــش نگیــن کدپســتی: 8147835371 تلفــن: 3132236260 

دورنگار: 3132204933
مؤسسه فرهنگی فاطمی 

 تهران: میدان فاطمی - خ. جویبار - خ. میرهادی شــرقی-پالک 14 
واحــد2 کدپســتی: 1415884741 تلفــن: 2188945545 دورنگار: 

2188944051

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
 تهــران: خ. ســپهبد قرنــی، نرســیده بــه پــل کریمخــان زنــد، ک. 
تلفــن:   1598857911 کدپســتی:   8 پ.  حقیقت طلــب،  شــهید 

2188800324 دورنگار: 2188903809
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت 

 تهــران: خ. اســتاد نجات الهی، پایین تــر از خ. طالقانی، ک. بیمه، 
پ. 26 کدپســتی: 1599813813 تلفن: 2188894296 دورنگار: 

2188894290
مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان 

 تهران: م. آزادی، خ. آزادی، خ. شهیدان، نبش کوچه هاشمی زاده، 
پ. 5، واحد 2 کدپستی: 1343643373 تلفن: 2166157338 

دورنگار: 2189775204
مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت 

 تهــران: خ. قائــم مقــام فراهانــی، خ. گلریــز، پ. 2، واحــد 1، ط. 
همكف کدپســتی: 1589654994 تلفن: 2185670000 دورنگار: 

2188813519
میچکا 

 تهران: خ.انقالب، خ. فخرازی، خ. نظری شرقی، پالک 59، واحد 
ســوم، ط. ششــم کدپســتی: 1314764966 تلفن: 2161094311 

دورنگار: 2161094255
نوشته 

 اصفهــان: خ. فلســطین، صــد متــر مانــده بــه چهارراه فلســطین، 
پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید کدپستی: 8143984136 

تلفن: 3132226445 دورنگار: 3132208610
هنر اول 

 تبریز: فلکه شــهید بهشــتی )منصور(، مجتمع تجاری اطلس، ط. 
پایین، واحد 32 کدپستی: 5163755371 تلفن: 4133374280 

دورنگار: 9146141458
یار مانا 

 اصفهــان: خ. مهرآباد، ک. 19، پ. 46 کدپســتی: 8158938131 
تلفن: 3132616360 دورنگار: 3132603501
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