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مقدمه 
كتابهاي درسي بر اساس برنامه درسي و با اهداف آموزشي معين در وزارت آموزش
و پرورش تدوین و در چارچوب زماني معين در سراسر كشور تدریس ميشوند.
معموالً در تدوین كتابهاي درسي ،سطح متوسط دانشآموزان و نيازهاي همگاني
آنها در نظر گرفته ميشود و حجم آن به اندازهاي است كه تدریس آن در طول یك
سال تحصيلي ميسر و ممكن باشد.
بدیهي است كه كتاب درسي نميتواند به عالئق همه دانشآموزان در یك سطح
پاسخ دهد .براي نمونه نميتوان براي پاسخ دادن به عالقهمندي دانشآموزاني كه
دوست دارند داستان و شعرهاي زیادي بخوانند ،همه كتاب درسي را به شعر و
داستان اختصاص داد .دانشآموزاني كه به مطالعۀ ادبيات و خصوصاً ادبيات بومي،
تاریخ ،نجوم ،جغرافيا یا هر موضوع دیگر ،عالقۀ بيشتري دارند ،طبعاً ميتوانند به
كتابهاي مناسب غيردرسي كه در این زمينه نوشته شدهاند ،مراجعه كنند.
مطالعه كتابهاي غير درسي ،با توجه به آنكه معموالً همراه با چاشني رغبت و كامآلً اختياري است ،این امكان را به دانشآموز
ميدهد تا بهشكلي خودانگيخته از فرصت موجود ،براي گسترش دانش و مهارتهاي خود بهره گيرد .در دسترس قرار دادن
كتابها و تشویق دانشآموزان به مطالعه و معرفي كتابهاي مورد نظر آنها ميتواند ثمرات و بركات قابل توجهي به همراه آورد و
حتي موجب تسهيل آموزشهاي رسمي شود.
امروزه گرچه به مدد فناوري ،استفاده از منابع آموزشي و تربيتي غير مكتوب مانند فيلم ،نرمافزار ،پویانمایي ،وسایل و تجهيزات
آموزشي و ...در امر یادگيري رواج گستردهاي یافته است و ارزیابي و معرفي منابع آموزشي استاندارد غيرمكتوب ،اكنون بخشي از
وظایف دفتر انتشارات و فناوري آموزشي را تشكيل ميدهد ،مطالعه كتاب هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.
این كتابنامه كه شامل فهرستي از تازهترین كتابهاي مناسب ناشران ،در حوزه ابتدایي است ،بر این مبنا تدوین شده است و
مطابق ماده  6مصوبه  ،828خرید ،عرضه و تبليغ آنها در واحدهاي آموزشي مجاز خواهد بود و مدیران محترم مدارس ميتوانند با
خاطري آسوده ،براي تجهيز كتابخانههاي كالسي یا آموزشگاهي از آنها بهره بگيرند.
ناگفته نماند در همين راستا ،مجموعهاي از منابع آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب منتخب با عنوان فهرستگان منابع
آموزشي و تربیتينيز تدوین و منتشر شده كه نسخهاي از آن ،در آغاز سال تحصيلي در اختيار مدارس سراسر كشور قرار گرفته
است.

 انواع کتابهای آموزشي و تربیتي
كتابهاي آموزشي و تربيتي معرفي شده در این مجموعه به دو دسته كلي تقسيم ميشوند :كتابهاي داستاني كه صبغهاي تخيلي و
غيرآموزشي دارند و اگر هم در پي آموزش نكتهاي هستند ،آن را به صورت غيرمستقيم و در قالب داستان یا شعرهاي خيالانگيز بيان
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ميكنند .خواندن این دسته از كتابها ضمن افزودن به تجربههاي فردي ،ظرف ذهن
خواننده و دایره واژگان او را وسعت ميبخشد .این كتابها گرچه فاقد آموزش
مستقيماند؛ اما در یادگيري و موفقيتهاي تحصيلي فرد نيز اثرگذارند.
دسته دیگر ،كه در بيان موضوعات از مستقيمگویي بهره ميگيرند ،كتابهاي
غيرداستاني هستند كه ما آنها را زیر عنوان كلي كتابهاي آموزشي قرار ميدهيم و به
دو گروه تقسيم ميكنيم :كتابهاي كمكآموزشي ،كتابهاي كمكدرسي.
كتابهاي كمكآموزشي لزوماً به برنامه درسي دوره یا پایه تحصيلي وابسته نيستند و به
منظور ایجاد انگيزه ،توسعه یادگيري ،افزایش دانش و سواد علمي ،پرورش مهارت
عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگيرنده تدوین ميشوند و شامل كتابهاي
دانشافزایي براي دانشآموزان و معلمان ،پرورش مهارتهاي فرایندي و عملي براي
دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند و ممكن است شامل هر موضوعي
باشند.

آشنایي با منابع بيشتر
كتابنامه منابع آموزشي و تربيتي رشد
ساليانه منتشر ميشود؛ اما منابع آموزشي و تربيتي
در طول سال نيز به طور پيوسته مورد ارزيابي قرار
ميگيرد و معرفي ميشود.
براي ديدن منابع بيشتر و بهروز به اين
نشانيها مراجعه فرماييد:
سامانکتاب:

وبگاه


http//:samanketab.roshdmag.ir
سامانه کنترل کيفيت منابع مكتوب:

http//:samanketab.roshd.ir
سامانه کنترل کيفيت منابع غير مكتوب:

http//:standard.roshd.ir

كتابهاي كمك درسي به منظور تسهيل ،تقویت ،تكميل و تعميق یادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني ،بر اساس هدفها و
برنامههاي درسي دوره و پایه تحصيلي خاص تهيه و تنظيم ميشوند .این كتابها الزاماً به هدفهاي برنامه درسي وابسته هستند كه
شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي یادگيري ،كتابهاي تمرین ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و
كتابهاي فعاليتمحور هستند و اغلب مربوط به یك پایه خاص ميشوند .با توجه به سياست جدید وزارت آموزش و پرورش در
ممنوعيت استفاده از كتابهاي كمكدرسي و برگزاري آزمونهاي زائد در مدارس ابتدایي ،در این كتابنامه كتاب كمكدرسي معرفي
نشده است.
 چرابایددستبهگزینشکتابزد؟ 
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي ـ تربيتي و لزوم استفاده
بهينه از زمان براي بهرهگيري از خواندنيهاي مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد
كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب ،خصوصاً سياستهاي تشویقي و حمایتي ،نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان
كتابهاي آموزشي و تربيتي ایفا كند.
بيشك شناسایي و طبقهبندي كتابهاي آموزشي و تربيتي ،از گامهاي مؤثر در توسعه محيط آموزشي ـ پرورشي و تقویت فرایند
یاددهي ـ یادگيري محسوب ميشود و ابزاري كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار ميرود.
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ساماندهيمنابعآموزشيوتربیتي

 تشکیلدبیرخانه
اجراي «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» در سال  1378با این هدف آغاز شد كه توان توليدكنندگان كتابهاي آموزشي ،به
سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفتهاي را كه در عرصه توليد كتابهاي
آموزشي به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ این طرح با تصویب آیيننامه «ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي :مواد
و رسانهها» توسط شوراي عالي آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزۀ كتاب آموزشي به همه منابع و رسانههاي آموزشي و
تربيتي گسترش داده شد.
در ماده  5این آیيننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه  828به انحاي گوناگون از
جمله اعطاي نشان استاندارد ،برگزاري جشنواره و نمایشگاه ،برقراري ارتباط با نهادهاي دولتي و غير دولتي ذیربط و تهيه فهرستگان
توصيفي مواد و رسانههاي آموزشي و تربيتي از توليد و عرضه مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتيباني كند .

کتابهایآموزشى 

 تهیهفهرستگانتوصیفى
با عنایت به ماده  5و  6آیيننامۀ ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به اهميت شناسایي و طبقهبندي كتابهاي آموزشي كه
گامي مهم در تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري و نظام آموزشي است ،معرفي منابع آموزشي و تربيتي مناسب و استاندارد ،خصوصاً
كتابهاي آموزشي و تربيتي به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایي پيگيري ميشود .توليد كتابنامههاي رشد ،كه فهرست كامل
كتابهاي مناسب پنج دوره تحصيلي و آموزش وپرورش كودكان استثنایي را دربرميگيرد ،و تا سال  1399در 100عنوان انتشار یافته
است ،با همين هدف صورت ميگيرد .از سال  1395انتشار كتابنامه به صورت الكترونيكي انجام ميشود و نسخههاي الكترونيكي آن
در وبگاه سامانكتاب به نشاني  samanketab.roshdmag.irقابل دریافت و مطالعه است .این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان
منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است ،و از سال  1395توليد و به تمام آموزشگاههاي
كشور فرستاده ميشود.
گفتني است كتابهاي معرفي شده در كتابنامهها ،در جشنواره كتابهاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال برگزار
ميشود ،بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیري آموزشي و تربيتي به رقابت باهم برميخيزند.
 فرایندتولیدکتابنامهرشد 
«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دورههاي آموزشي آماده و منتشر ميشود.
این فرایند با تفكيك كتابهاي رسيده به دبيرخانه در دورههاي پنجگانه تحصيلي آغاز ميشود .كتابها ،در اختيار كارشناسان آشنا با
برنامه درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار ميگيرد و هر كارشناس بر اساس معيارهاي تعيين شده ،امتيازي به آن ميدهد .هر كتاب
براي گرفتن نمره قبولي ،باید حداقل  60درصد از كل امتياز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اینكه امتياز بخش اختصاصي
كتاب نيز از  60درصد پایينتر نباشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهاي جزئي و دقيقي درباره ویژگيهاي عمومي و
اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما بهطور كلي هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین كتاب مورد بررسي،
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استانداردها و چهارچوبهاي الزم یك كتاب آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتواي كتاب با برنامه درسي
همسویي و هماهنگي دارد و ميتواند به عنوان یك ماده آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نيز مثبت است این
كتاب براي كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ براي كودكان پيشدبستان ،دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،مربيان،
هنرآموزان ،كارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجومعلمان؟

جدولفراوانيموضوعاتدراینکتابنامه


ردیف موضوع 

فراواني 

فراواني  ردیف  موضوع 

1

تاریخ علم

12

12

فلسفه كودك

3

2

تربيت بدني

2

13

قرآن

1

3

تفكر و پژوهش

5

14

كاروفناوري

39

4

جنبي و سرگرمي

12

15

كتابهاي مرجع

1

5

چند موضوعي

0

16

مطالعات اجتماعي

24

6

داستان

371

17

مهارتهاي زندگي

82

7

ریاضي

10

18

نثر ادبي و خاطره

1

8

شعر

29

19

نقد ادبي /آموزش ادبي

1

9

علوم تجربي

58

20

نمایشنامه /فيلمنامه

6

10

علوم تربيتي

28

21

هدیههاي آسمان

42

11

فارسي

41

22

هنر

20
 786
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فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

نامهایکهپیشرودارید 
کتاب 


این شماره از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب چاپِ اول سال 1398و یك سال قبل از آن را
دربرميگيرد .در این كتابنامه با  786عنوان كتاب مناسب آشنا ميشوید كه از مجموع  1444عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است.
از كتابهاي باقيمانده 657 ،عنوان نامناسب و  1عنوان نامرتبط موضوعي تشخيص داده شدهاند؛ كتابهاي كمكدرسي نيز بنا به
سياست جدید وزارت آموزش و پرورش مبني بر حذف آزمونهاي زائد و منع بهرهگيري از كتابهاي كمكدرسي در مدارس ابتدایي ،از
این كتابنامه كنار گذاشتهشدهاند.
از ميان 97ناشر ،بيشترین كتابهاي مناسب معرفي شده در این كتابنامه به ترتيب به ميچكا با  97عنوان ،شركت انتشارات فني ایران
با 70عنوان ،قدیاني با  61عنوان تعلق دارد .در بين موضوعات نيز داستان و مهارتهاي زندگي و علوم تجربي به ترتيب با  371و  82و
 58عنوان كتاب مناسب از بيشترین فراواني برخوردارند.
در بين ناشران ،ميچكا با  97عنوان ،شركت انتشارات فني ایران با  70عنوان و قدیاني با  61عنوان بيشترین مشاركت را در ارسال
كتاب داشتند.
 شیوهتنظیماطالعات 
به منظور سهولت جستوجوي كتابهاي مناسب در كتابنامه ،تنظيم عناوین كتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به تفكيك
حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفي هر كتاب ،چكيدهاي از محتوا و اطالعات اوليه كتابشناختي آن آورده شده است كه یافتن
كتاب مناسب را براي خواننده آسان ميكند .این اطالعات شامل موارد زیر است :شماره ردیف كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان
مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام خانوادگي مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛
تصویرگر؛ كلمات كليدي و چكيده كتاب .
نمایههایکتاب 


در پایان هر كتابنامه ،نمایههایي بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا مربيان،
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر كتاب یك شماره ردیف
اختصاص داده شده است .نمایههاي كتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع ميدهند؛ ضمن اینكه
فایلهاي الكترونيكي كتابنامه نيز قابل جستوجوست.
 همکارانمادراینکتابنامه 
در توليد و آمادهسازي این كتابنامه همكاران متعددي به ما یاري رساندهاند و خصوصاً در بررسي كتابها حوصله و دقت زیادي به
كار بستهاند .اسامي كارشناسان و معلماني كه در آمادهسازي این مجموعه از نظرات و همكاريهایشان بهره بردیم ،به ترتيب موضوع
عبارتند از:
 تربیت بدني:طيبه ارشاد
 تفکر و پژوهش:محمد حسن حسيني
 جنبيسرگرمي :محمد باقري جبلي ،سعيد كفایتي
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 داستان:نرگس افروز ،محمدحسن حسيني ،محمد رضا شمس ،حسين قاسمپور مقدم ،عباس قديرمحسني ،محمدعلي قرباني ،روح اله مالمير
 ریاضي :خسرو داوودي
 شعر:كبري بابایي ،محمدحسن حسيني
 علوم تجربي:مریم انصاري ،ناهيد بریري ،سحر حبيبي ،زهرا شامانيان
 علومتربیتي :فاطمه رمضاني ،نيره شاهمحمدي ،عليرضا غالمي ،معصومه فرهوش ،مرتضي مجدفر
 فارسي:مرجان سجودي ،اعظم فتحي ،علي قلي پور ،نسرین قليزاده ،معصومه لشگري ،مالحت نجفي عرب
 قرآن:بهروز رضایي كهریز ،یونس باقري
 کاروفناوری:محسن كياالشكي ،معصومه نوروزي ،محسن همتي
 مطالعات اجتماعي:حوري قاهري ،سوسن نوروزي


مهارتهای زندگي:طاهره خردور ،جواد داروغهگي ،سعيد راصد ،عليرضا متولي ،سيد سجاد مهديزاده


هدیههای آسمان:یونس باقري ،سيد سجاد طباطبایي نژاد ،حسن فالح ،مریم قرباني


 هنر:مرضيه پناهيانپور

راهنمایاستفادهازاین 
کتابنامه 
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یك كتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفي اجمالي كتاب ،به ما
ميگوید كه كتاب چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است .این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است :شماره
مدخل كتاب ،نام خانوادگي و نام مؤلف (یا مؤلفان) ،عنوان مجموعه و عنوان كتاب ،عنوان مترجم (یا مترجمان) ،محل نشر ،ناشر و سال
نشر ،تعداد صفحات ،قطع كتاب ،شابك ،مخاطب كتاب و در صورت نياز پایه تحصيلي و كلمات كليدي و باالخره چكيده كتاب.
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براي بيان ديدگاههاي خود درباره اين كتابنامه يا فرستادن كتاب،
به نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر شمالي ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و فناوري آموزشي ،دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي و
تربيتي مکاتبه يا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرماييد.
وبگاه اين دبيرخانه نيز به نشاني:
http://samanketab.roshdmag.ir

آماده دريافت ديدگاههاي شماست.
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تاریخعلم 
.1ملتزر ،برد .آدمهاي معمولي جهان را تغيير ميدهند! :اینمنمآلبرتاینشتین .زهرا غفاري .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو42 .1398 .ص.
خشتي .شابك 9786009890453 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،سرگذشتنامهها ،نوجوانان 
چکیده« :آلبرت انيشتين» از همان كودكي كارهایش را به روشي خارقالعاده انجام ميداد .او به جاي فكر كردن به كمك كلمهها ،به وسيله
تصاویر فكر مي كرد و این روش ویژه فكر كردنش به او كمك كرد تا مفاهيم بزرگي را مثل ساختار موسيقي یا اینكه چرا قطبنماها هميشه به
سمت شمال هستند ،درك كند و كم كم در تالش براي كشف رازهاي هستي برآید .بقيه مردم او را فقط یك خيالباف ميدیدند؛ اما انيشتين
به خاطر كنجكاوي و شيوه خاص تفكرش ،توانست به یكي از بزرگترین دانشمندان جهان تبدیل شود.
.2ملتزر ،برد .آدمهاي معمولي جهان را تغيير ميدهند! :اینمنمگاندی .زهرا غفاري .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو42 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786009890484 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،سرگذشتنامهها ،نوجوانان 
چکیده« :گاندي» مردي جوان هندي بود .او در روزگار خود مي دید كه چطور دولتمردان بریتانا با مردم كشورش ناعادالنه رفتار ميكنند.
گاندي راهي خارق العاده براي مبارزه پيدا كرد؛ اعتراض در كمال آرامش و صلح .او از آفریقاي جنوبي به هندوستان رفت؛ جایي كه در آن
انقالبي بدون خشونت را رهبري و كشورش را از زیر بار قوانين بریتانایي آزاد كرد .گاندي اگرچه آرام و خونسرد بود ،توانست همهچيز را در
هندوستان تغيير دهد و بعدها بر جنبشهاي حقوق اجتماعي سرتاسر دنيا تأثير بگذارد.
اینمنمنیلآرمسترانگ .زهرا غفاري .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو48 .1398 .ص.

.3ملتزر ،برد .آدمهاي معمولي جهان را تغيير ميدهند!:
خشتي .شابك 9786009890637 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،زندگينامهها ،داستان 
چکیده :نيل آرمسترانگ اولين انساني بود كه روي كرۀ ماه راه رفت .كتاب حاضر شرح زندگي این دانشمند را به زبان كودكانه و به صورت
همراهي متن با تصویر شرح ميدهد .شرح كودكي نيل ،نوجواني او و عشقش به پرواز ،دانشگاه رفتن او ،تحصيل در رشتۀ مهندسي ،و بهفضا
رفتن او ،به طور كامل در این داستان آمدهاند.
هلنکلر .زهرا غفاري .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو42 .1398 .ص .خشتي.
.4ملتزر ،برد .آدمهاي معمولي جهان را تغيير ميدهند! :اینمنم 
شابك 9786009890477 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،سرگذشتنامهها ،نوجوانان 
چکیده« :هلن كلر» در كودكي ،بيماري نادري گرفت كه باعث نابينایي و ناشنوایي او شد .از آن به بعد ،ارتباط برقراركردن با دنياي بيرون و
اطرافيان براي هلن تقریباً ناممكن شد؛ اما وقتي ششساله بود ،با فردي آشنا شد كه زندگياش را براي هميشه تغيير داد ،معلمش« ،آن
ساليوان» .با كمك هاي او ،هلن یاد گرفت چطور با زبان اشاره صحبت كند و خط بریل بخواند .او كه حاال توانسته بود خودش را به دیگران
ثابت كند ،در بزرگسالي به فعال اجتماعي تبدیل شد و مردم را به جنگ با ناتوانيها و دیگر مشكالت تشویق كرد.
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.5سابين ،لوئيز .توماسآلواادیسون(مخترعجوان) .سپيده خليلي .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر48 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786229505977
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،ادبيات كودك و نوجوان ،اختراعات 
چکیده« :توماس آلوا ادیسون» از همان كودكي ميخواست از هرچيزي سردربياورد .او در هفتسالگي به مدرسه رفت .معلمش بسيار
سختگير بود و به دانشآموزان اجازه سؤال كردن و حتي تكان خورن هم نميداد و توماس كه به آزاد و رها بودن عادت داشت ،از مدرسه
فرار كرد ...اما در سالهاي بعد ،او صدها وسيله اختراع كرد كه زندگي مردم دنيا را تغيير داد؛ اختراعاتي مانند المپ برق و گرامافون.
 .6سانچز وگارا ،ام.ایزابل .زنان كوچك ،رویاهاي دور و دراز :ایدا الولیس .مریم فياضي .تهران :شهر قلم32 .1397 .ص .رحلي .شابك:
 9786003205734
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،ریاضيات ،زنان 
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهاي «زنان كوچك» ،درباره رویاهاي دور و دراز «ایدا الوليس» است .او دختر «لرد بایرون» ،شاعر بود و
در سال  1815در لندن متولد شد .ایدا اعداد را دوست داشت و در حل مسائل ریاضي بسيار موفق بود .پس از آشنایي با چارلز ببيج ،مخترع
ماشين حساب ،با اعداد كدهایي را نوشت و اولين برنامه نویس كامپيوتر جهان شد .كارهاي او باعث اختراع اولين كامپيوتر بيشتر از  100سال
پيش شد.
.7سانچز وگارا ،ام.ایزابل .زنان كوچك ،رویاهاي دور و دراز :آگاتاکریستي .مریم فياضي .تهران :شهر قلم32 .1397 .ص .رحلي .شابك:
 9786003205666
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،سرگذشتنامهها ،زنان 
چکیده :در این كتاب از مجموعه «زنان كوچك» ،زندگي «آگاتاكریستي» ،نویسنده داستانهاي جنایي ،براي كودكان شرح داده ميشود .او
در «دِوِن» انگستان به دنيا آمد .آگاتا در جنگ جهاني اول در بيمارستان كار كرد .در سال  ،1928اولين رمانش به نام «قتل در قطار
سریعالسير شرق» را نوشت .وي«هركول پوآرو» و «خانم مارپل»را خلق كرد« .جنایت خفته»  ،از آخرین آثار اوست .آگاتاكریستي در سال
 1976درگذشت.
 .8سانچز وگارا ،ام.ایزابل .زنان كوچك ،رویاهاي دور و دراز :فریدا کالو .مریم فياضي .تهران :شهر قلم32 .1397 .ص .رحلي .شابك:
 9786003205659
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،نقاشي 
چکیده« :فریدا كالو» از پدري آلمانيتبار و مادري دورگه (اسپانيایي و بومي مكزیك) ،در حومه «مكزیكوسيتي» به دنيا آمد .پدرش نقاش و
عكاس یهودي ـ آلماني ،با اصليت رومانيایي بود .نقطهٔ عطف زندگي فریدا به شكل حادثه اي دردناك بر او فرود آمد .او در تصادف شدید
اتوبوس ،از ناحيهٔ شانه ،سينه ،كمر ،لگن و پا دچار شكستگي هاي متعدد شد .فریدا سرنوشت خود را به دست گرفت و براي اولينبار شروع
به كشيدن نقاشي كرد .او با این كار توانست اميال ،آرزوها و رنجهایش را از جسم ساكن و سراسر آتل و گچگرفتهاش روانهٔ بوم نقاشي كند.
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 .9سانچز وگارا ،ام.ایزابل .زنان كوچك ،رؤیاهاي دور و دراز :ماری کوری .مریم فياضي .تهران :شهر قلم32 .1397 .ص .رحلي .شابك:
 9786003205727
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،زنان 
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهاي «زنان كوچك ،رویاهاي دور و دراز» است كه در آن زندگي «ماري كوري» ،دانشمند و فيزیكدان
لهستاني ،ارائه ميشود .او دوبار برنده جایزه نوبل شد .او كاشف «رادیوم» و «پلونيوم» و مخترع دستگاه «اشعه ایكس» است .ماري اعتقاد
داشت انسانها ميتوانند از علم براي رسيدن به اهداف متعالي استفاده كنند.
.10كوري ،ایو .مادامکوری .قهرمان قهرماني .تهران :پرنيان اندیش184 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786226664349 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:زندگينامهها 
چکیده :مادام كوري بانوي دانشمندي بود كه دو بار جایزۀ نوبل دریافت كرد .كتاب حاضر شرح زندگي این دانشمند به قلم دختر كوچك
اوست .ایو كوري شرح زندگي مادرش را با جزئيات به تصویركشيده است.
.11سابين ،لوئيز .مارکتواینجوان .سپيده خليلي .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر48 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786229505960 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،ادبيات ملل ،نویسندگان 
چکیده« :ساموئل النگ هورن كلمنز» در  1835در مرز ایالت ميسوري آمریكا در روستاي فلوریدا با كلبههاي چوبي پراكنده به دنيا آمد.
پدرش قاضي بخش و تاجري كوچك و اصالتاً اهل ویرجينيا بود كه درس حقوق خوانده بود .در 12سالگي پدرش فوت كرد و ساموئل مجبور
شد در چاپخانههاي محلي پادویي كند و بعد در روزنامهاي كه برادرش دایر كرده بود ،ابتدا حروفچين و سپس چاپچي شد .صفحاتي از روزنامه
به مقاالت طنزآميز اختصاص داشت كه ساموئل آنها را مينوشت .در  18سالگي به سنت لوئيس بزرگترین شهر ایالت ميسوري رفت و ....او
بعدها نام مستعار «مارك تواین» را براي خود انتخاب كرد.
 .12برنت ،كيت .ماری کوری (دانشمند شجاع) .سپيده خليلي .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر48 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786229505984
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،نوجوانان 
چکیده« :مانيا اسكلودوسكي» در «لهستان » به دنيا آمد و وقتي چهارساله بود ،هوشش را نشان داد ،هنگاميكه خواهر هفتسالهاش از درس
خواندن خسته شده بود ،تصميم گرفت با مانيا معلمبازي كند و ....پدر مانيا معلم فيزیك و ریاضي بود و مانيا عاشق لوازم آزمایشگاهي شد.
سالها بعد مانيا به عنوان شاگرد اول از مدرسه فارغ التحصيل شد و مدال طال گرفت .در آن زمان دخترها حق نداشتند به كالج بروند....
سرانجام مانيا در دانشگاه «سوربن» فرانسه ثبت نام و روي عنصر اورانيوم تحقيق كرد .چندسال بعد با «پيیر كوري» ازدواج كرد .آنها با هم
به تحقيق درباره رادیواكتيو ادامه دادند و دو عنصر« پولونيوم» و «رادیوم» را كشف كردند .ماري كوري اولين كسي بود كه برنده دو جایزه
نوبل شد.
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تربیتبدني 
ورزشدرمدارسابتدایي(راهنمایمربیانتربیتبدنيواولیادانشآموزان).

.13درزي رامندي ،علي /درزي رامندي ،اعظم .لذت
قزوین :سایهگستر146 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786003746220 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،تربيت بدني ،كودكان 
چکیده :امروزه ورزش یكي از اموري است كه به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادي به اشكال گوناگون با آن سروكار دارند.
ورزش كمك شایاني به ایجاد و تقویت سالمتي جسماني و رواني ميكند .افرادي كه با روش صحيح ورزش ميكنند یا كارهاي باتحرك دارند،
سالم تر بوده و كيفيت زندگي بهتري دارند .كتاب حاضر راهنماي مربيان تربيت بدني و اولياي دانشآموزان است و هشت فصل دارد .اهميت
ورزش ،آشنایي با بعضي مفاهيم ورزشي ،ویژگيهاي درس تربيتبدني و مدیریت كالس ورزش ،ازجمله فصلهاي این كتاب است.
یوگایقورباغهای .نگار شجاعي .تهران :پرتقال40 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004625975 :

.14كارپنتر ،نورا.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:تربيت بدني ،داستان كودك 
چکیده :تمرینات یوگا فایدههاي بيشماري براي كودكان دارد ،از جمله :تقویت اعتمادبهنفس؛ افزایش خویشتنداري؛ درك ارزشهاي
وجودي؛ بهبود مهارتهاي حركتي .این كتاب مجموعهاي حقيقي از حركتهاي یوگا را معرفي ميكند .حركتهاي ابتدایي ،عضالت را براي
حركتهاي بعدي گرم و حركتهاي نهایي هم عضالت را سرد ميكنند .این كتاب حركتهاي یوگا را متناسب با روحيۀ كودكان ،در قالب
حركتهاي قورباغه آموزش ميدهد تا هم جذاب و هم ملموستر باشند.

تفکروپژوهش 
سالهها .مرتضي بختياروند ،روحاهلل
 .15لنگرر ،جان .آموزش تفکر :تمرینهایي پایهای در مهارتهای اساسي تفکر برای  6تا   11
فتحآبادي ،كامبيز پوشنه ،محمدرحيم نيازي .تهران :آواي نور136 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786003094277 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،آموزش ابتدایي ،تفكر خالق 
چکیده :به كودكان باید یاد داد كه به چه مسائلي بيندیشند؛ اما باید به آن ها فرایندهایي را نيز كه براي فكر كردن نياز دارند ،باید آموخت .به
بياني دیگر ،آنها نيازمندِ یادگيري سؤاالتي هستند كه زمان فكر كردن به مسائل مختلف ،باید از خود بپرسند .ما براي به هم پيوستن و
معنایابي اطالعاتي كه دریافت ميكنيم ،از بيست مهارت یا فرایند اساسي تفكر كمك ميگيریم .این مهارتها در فهرست كتاب نوشته شدهاند.
تمرینهاي این كتاب ،كودكان را قادر ميسازد كه این فرایند را با خود تمرین كنند و سؤالهایي از خود بپرسند كه پرسيدن آنها برایشان
مفيد است.
بایکفکرتازهچهکارميتوانمبکنم؟.احمد تصویري .تهران :مهرسا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786009890217 :

.16یامادا ،كبي.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،تفكر خالق ،كودك و نوجوان 
چکیده :یك روز فكر تازهاي به ذهن پسر كوچولو ميرسد .پسرك اول تعجب مي كند كه این فكر از كجا آمده و با آن چه كار كند .فكر
عجيب و غریب است و پسرك تصميم ميگيرد رهایش كند؛ اما فكر ،دست از سر پسرك برنميدارد .پسرك نگران حرف مردم هم هست ،براي
همين فكر را پنهان ميكند؛ ولي بودنِ فكر تازه ،پسرك را خوشحال ميكند .پسرك آرامآرام به فكر توجه ميكند ،از او مراقبت ميكند،
غذاهاي مقوي به او ميدهد و با او به گردش ميرود .فكر تازه هر روز بزرگتر ميشود تا اینكه یك روز. ...
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فعالیتبرایدورههایابتدایيو

:کندوکاوهایفلسفيبرایکودکانبا 74

داستانهایفکری1

.17كم ،فيليپ .داستانهاي فكري:
راهنمایي .فرزانه شهرتاش ،مژگان رشتچي .تهران :شهرتاش124 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789648282122 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:اندیشه و تفكر ،فلسفه ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد اول از مجموعهاي است شامل داستانهایي فكري با مضمون كندوكاو فلسفي براي كودكان  8تا  12سال كه آنها
را تشویق ميكند سؤالهاي خود را دربارۀ ماهيت حقيقت ،خوبي و زیبایي ،انصاف و دوستي ،مطرح كنند ،دربارۀ تجربۀ خود از زمان و تغيير
بحث و روابط ما و محيط را بررسي كنند .پس از هر داستان ،راهنماي آن شامل انواع تمرین ،طرح بحث و فعاليت آمدهاست .این كتاب 74
فعاليت دارد« .خانۀ تو یا من ،چاقو ،و ليندا و كالرا» از جمله داستانهاي این جلد هستند.
فعالیتبرایدورههایابتدایيو

:کندوکاوهایفلسفيبرایکودکانبا89
داستانهایفکری 2

.18كم ،فيليپ .داستانهاي فكري:
راهنمایي .مژگان رشتچي ،فرزانه شهرتاش .تهران :شهرتاش120 .1397 .ص .رحلي .شابك 9789648282139 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستان كودك ،فعاليتهاي فوق برنامه ،اندیشه و تفكر ،فلسفه 
چکیده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعهاي است شامل داستانهایي فكري با مضمون كندوكاو فلسفي براي كودكان  8تا  12سال كه آنها
را تشویق ميكند سؤال هاي خود را دربارۀ ماهيت حقيقت ،خوبي و زیبایي ،انصاف و دوستي ،مطرح كنند ،دربارۀ تجربۀ خود از زمان و تغيير
بحث و روابط ما و محيط را بررسي كنند .پس از هر داستان ،راهنماي آن شامل انواع تمرین ،طرح بحث و فعاليت آمدهاست .این كتاب89
فعاليت دارد« .مردي كه نميتوانست صورتش را كنترل كند ،و درست مثل جادوگري » از جمله داستانهاي این جلد هستند.
تربیتمهارتهایتفکروکارآفرینيدرمدرسهباتأکیدبرمفاداسنادتحولبنیادین

.19محبي ،عظيم .مدارس یادگيرنده مرآت:
آموزشوپرورش.تهران :مؤسسه مدارس یادگيرنده مرآت176 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786229550007 :
مخاطب :معلم /كارشناسان 
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،كارآفریني ،تفكر خالق 
چکیده :اقتصاد مقاومتي ،یعني توانمندي در توليد و صادرات ،یعني اتكا به توليد ملي ،یعني توانایي نوآوري در عرصههاي مختلف اقتصادي،
اجتماعي و ....براي تحقق این ویژگي ها در كشور ،نيازمند تربيت نسلي خالق ،نوآور و كارآفرین هستيم .تربيت نسلي فكور ،با ایمان و كارآفرین
از مأموریت هاي اصلي مدرسه بر اساس مباني نظري سند حول بنيادین در آموزش و پرورش تلقي ميشود .كتاب حاضر ،به منظور كمك به
مدیران ،معلمان و مربيان مدارس براي شناخت ویژگيهاي فوق و هدایت فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي مدرسه براي تربيت نسلي با این
چنين ویژگيهایي است.

جنبيوسرگرمي 
هایآموزشيبرایپرورشهوشطبیعتگرا( 7تا 12ساله) .اصفهان :یار مانا120 .1398 .ص .وزیري.


بازی
.20عابدي درچه ،منيره.
شابك 9786226740654 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:بازي و سرگرمي كودكان ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :بازي از مهمترین روشهاي یادگيري كودكان و از مؤثرترین راههاي ارتباط با آنهاست .كتاب حاضر شامل بازيهایي است كه براي
كودكان هفت تا دوازده سال مناسباند و هدف از آنها ،عالوه بر سرگرم شدن و آموزش ،تقویت توجه كودكان به طبيعت و شناخت آن است.
متن كتاب براي كودكان تنظيم نشدهاست .در واقع بزرگترها باید چگونگي اجراي بازيها را بخوانند و بچهها را در انجام آنها همراهي كنند.
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چیستانهای علمي .كتایون صدرنيا .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان48 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .21وایلر ،رز.
 9789644321474
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:معما ،پرسشها و پاسخها 
چکیده :چيستانها از دیرباز مورد توجه و عالقۀ افراد ،بهخصوص كودكان و نوجوانان ،بودهاند .كتاب حاضر شامل چيستانهایي علمي است
كه پاسخهاي مختصر و علمي نيز دارند.
.22زورنسن ،هانا .خالقیت،فعالیت،سرگرمي .1فرزانه كریمي .تهران :قدیاني48 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786000806392 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:سرگرميهاي آموزشي ،تقویت توجه 
چکیده :سرگرميهاي آموزشي بچهها را سرگرم و دقت و توجه آنها را تقویت ميكنند .كتاب حاضر جلد اول از مجموعهاي چند جلدي است
كه شامل فعاليتها و سرگرميهاي متنوع مناسب كودكان پيشدبستاني و پایههاي اول و دوم دبستان است .رنگكردن تصویرها ،پيداكردن
شباهتها ،پيداكردن راه ،مقایسۀ تصویر ها و پيداكردن اختالفها از جملۀ آنها هستند.
.23زورنسن ،هانا .خالقیت،فعالیت،سرگرمي .3فرزانه كریمي .تهران :قدیاني48 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786000806415 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:خالقيت ،بازيها و سرگرميهاي كودكان ،تقویت توجه 
چکیده :براي تقویت دقت و توجه كودكان ميتوان از سرگرميهاي خالق و بازيهاي آموزشي بهره برد .كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهاي
چند جلدي است كه شامل فعاليتها و سرگرميهاي متنوع مناسب كودكان پيشدبستاني و پایههاي اول و دوم دبستان است .رنگكردن
تصویرها ،پيداكردن شباهتها ،پيداكردن راه ،مقایسۀ تصویر ها و پيداكردن اختالفها از جملۀ آنها هستند .در انتهاي كتاب نيز پاسخها
آمدهاند.
.24زورنسن ،هانا .خالقیت،فعالیت،سرگرمي .2فرزانه كریمي .تهران :قدیاني48 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786000806408 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:تقویت توجه ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :سرگرميهاي آموزشي بچهها را سرگرم و دقت و توجه آنها را تقویت ميكنند .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعهاي چند جلدي است
كه شامل فعاليتها و سرگرميهاي متنوع مناسب كودكان پيشدبستاني و پایههاي اول و دوم دبستان است .رنگكردن تصویرها ،پيداكردن
شباهتها ،پيداكردن راه ،مقایسۀ تصویر ها و پيداكردن اختالفها از جملۀ آنها هستند .در انتهاي كتاب نيز پاسخها آمدهاند.
.25زورنسن ،هانا .خالقیت،فعالیت،سرگرمي .4فرزانه كریمي .تهران :قدیاني40 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786000806422 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:جدولها ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :براي تقویت دقت و توجه كودكان ميتوان از سرگرميهاي خالق و بازيهاي آموزشي بهره برد .كتاب حاضر جلد چهارم از
مجموعهاي چند جلدي است كه شامل فعاليتها و سرگرميهاي متنوع مناسب كودكان پيشدبستاني و پایههاي اول و دوم دبستان است.در
این جلد ،سرگرميها در قالب جدولهاي سودوكوي شكلها ،حروف الفبا ،اعداد و رنگها تنظيمشدهاند .در انتهاي كتاب نيز پاسخها آمدهاند.
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بازیهایيبرایفکرکردن .مبينا شاهري لنگرودي .تهران :كرگدن250 .1398 .ص .وزیري .شابك:

.26فيشر ،رابرت .فلسفه براي كودكان:
 9786226420426
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،بازيهاي آموزشي ،كودكان 
چکیده :بازي فعاليت دوران كودكي است كه به هزاران شكل وجود دارد .بهترین نوع بازي ،باعث ایجاد فعاليت ،لذت همكاري ،بحث ،تحقيق
و حل مسئله در كودكان ميشود .كودكان مي توانند با بازي لذتِ انگيزه داشتن را حس كنند و چيزهایي یاد بگيرند كه از هيچ راه دیگري
نميتوان آموخت .هدف از تدوین این كتاب ،آن است كه مجموعهاي از بازيها را در اختيار كودكان ،دانشآموزان یا بزرگساالن قرار دهد تا هم
بازي كنند ،هم درباره بازيها بيندیشند .پس از هر بازي ،فعاليتها و پرسشهایي براي به چالش كشيدن اندیشه و افزایش تفكر درباره آن
بازي ارائه شده است .این بازيها مهارت فكر كردن ،یادگيري ،منطق و زبان را پرورش ميدهند.
.27بيكر ،كریستين .ماجراهاي پتسون و فيندوس :سودوکوومعماهایتصویری .حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا24 .1398 .ص.
رحلي .شابك 9786227014235 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:بازيهاي آموزشي 
چکیده :بازي و سرگرمي آموزشي ذهن كودك را باز ميكند .این كتاب مجموعهاي است از بازيها و معماهاي تصویري .نویسنده بازيها را به
صورت داستاني آورده است تا مخاطب را بيشتر همراه كند .سودوكوي تصویري ساده نيز از جمله بازيهاي این كتاب است.
 .28كيون كيم ،سانگ /الكي ،باربارا /برتون ،جان /بونگ سانگ ،كي .مباحثپیشرفتهدریادگیری مبتنيبربازی:بازیوارسازیدر
یادگیری و آموزش؛ ازیادگیریهمانند بازی لذتببرید .موسي پيري ،زهرا نجار .تهران :آواي نور216 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786003094468
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي تدریس ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :بهرهگيري از شيوههاي نوین در فرایند یاددهي  -یادگيري ،بهویژه بازيهاي آموزشي و راهبردهاي بازیوارسازي ،از ابزارهاي جذب
یادگيرنده محسوب ميشود .این روش ،امروزه با استفاده از فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ،بهكارگيري بازي براي اهداف آموزشي را شتاب
بخشيده است .كتاب حاضر تئوري هاي بازیوارسازي در یادگيري و آموزش ،چارچوب و راهبردهاي این كار را شرح ميدهد .نمونههایي از
بازیوارسازي در آموزش را مثال ميزند و در نهایت به مخاطب معلم پيشنهاد ميهد چگونه تدریس را بازیوار كند.
مجموعهتمرینهایخالقیت(جلد.)1تهران :ميچكا200 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786227014389 :

.29مهرآبادي ،كتایون.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:خالقيت ،تمرینها ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :كتاب حاضر مجموعهاي از تمرینهاي خالقيت را در بر دارد .فعاليتهاي این كتاب كه جلد اول از مجموعهاي سهجلدي و شامل سه
دسته تمرین است .بعضي از فعاليتها عبارت اند از :با این چه كنيم ،جمله سازي ،بازي با واپگان ،و طراحي كنيم .نحوۀ انجام هر فعاليت در
نخستين فعاليت از آن گروه شرحداده شده است .همچنين شاخهاي كه فعاليت به آن تعلق دارد و زیرشاخههاي مربوط نيز اعالم شدهاند.
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مجموعهتمرینهایخالقیت(جلد.)2تهران :ميچكا168 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786227014396 :

.30مهرآبادي ،كتایون.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:خالقيت ،تمرینها ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :كتاب حاضر مجموعهاي از تمرینهاي خالقيت را در بر دارد .فعاليتهاي این كتاب كه جلد دوم از مجموعهاي سهجلدي و شامل سه
دسته تمرین است ،در حد متوسط و براي افراد  10سال به باال مناسب است .بعضي از فعاليتها عبارتاند از :بازي با واژگان ،چي بكشم،
طراحي كنيم و با این چه كنيم .نحوۀ انجام هر فعاليت در نخستين فعاليت از آن گروه شرحداده شده است .همچنين شاخهاي كه فعاليت به
آن تعلق دارد و زیرشاخههاي مربوط نيز اعالم شدهاند.
.31تبریزي ،مصطفي /ترابي ،زهرا 110 .بازیبرایپرورشخالقیتکودکانونوجوانان(کتابکار) .تهران :آواي هانا108 .1398 .ص.
وزیري .شابك 9786229946138 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:بازي و سرگرمي ،بازيهاي آموزشي ،خالقيت 
چکیده :براي پرورش خالقيت در كودكان ،باید از همان كودكي روشهاي درستاندیشيدن را به آنها آموخت .برنامههاي پرورش خالقيت
كتاب حاضر شامل نمایش خالق ،داستان پردازي خالق ،نقاشي خالق ،كاردستي ،موسيقي و بارش فكري است .در این كتاب ،نویسنده تعداد
 110فعاليت بازيگونه را معرفي كردهاست .بازيهاي كتاب با همراهي بزرگترها قابل انجاماند.
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داستان 
.32خان ،رخسانا .آبنباتچوبيقرمزبزرگ .منيژه اسالمي .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082860 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،شيوۀ زندگي ،كودكان 
چکیده :سه خواهر به همراه خانواده خود به شهر جدید آمدهاند .خواهر بزرگتر رابينا به تولد دعوت ميشود و مادر كه خيلي با جشن
تولدو آداب و رسوم شهر جدید آشنا نيست؛ اصرار دارد كه خواهر كوچكترش سانا را نيز باخود ببرد؛ اما خواهر كوچك همه چيز را به
هم ميریزد ...مدتي ميگذرد و یكي از دوستان سانا او را به جشن تولد دعوت ميكند .حاال مادر اصرار دارد كه او كوچكترین خواهرشان
مریم راهمراهش به ميهماني ببرد .موضوع داستان درباره رقابت فرزندان و راه و رسم صحيح زندگي است.
 .33ژیرو ،روبرت .آش سنگ .مصطفي سليمي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1397 .ص .خشتي .شابك:
 9789644328121
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،افسانه ،داستان كودك 
چکیده :پسر جوان در خانواده فقيري زندگي ميكرد .پدرش كشاورز بود و با تمام تالشي كه ميكرد ،باز هم غذاي كافي نداشتند .به
همين دليل ،پسر جوان تصميم گرفت به شهر برود و كاري پيدا كند .در ميان راه خسته و گرسنه ،از دور خانهاي دید و به آنجا رفت تا
شاید صاحبخانه به او غذایي بدهد؛ اما زن مزرعهدار كه بسيار خسيس بود ،از او خواست كه هرچه زودتر از آنجا برود .پسر جوان فكري
كرد و گفت ميتواند با سنگ آش بپزد! اما این چطور ممكن است؟
کالهوآقایبيکاله .رضي هيرمندي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان36 .1398 .ص.


آقایبا
.34سيلوراستاین ،شل.
وزیري .شابك 9789644321184 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،طنز ،كودكان 
چکیده :نویسنده كتاب ،عالوهبر اینكه با داستانهایش كودكان را ميخنداند ،نكات آموزشي و اخالقياي را هم متذكر ميشود .كتاب
حاضر حاوي چندین داستان كوتاه طنز است .تماشا كردن تلویزیون ،بيماري و مدرسه ،آرزو ،احترام و بچه تنبل ،موضوع بعضي از این
داستانهاست .داستان «آقاي باكاله و آقاي بيكاله ،درباره دو مرد است .یكي ،یك سر دارد و  23كاله و یكي 23 ،كاله دارد و یك سر!
هنگاميكه این دو یكدیگر را مالقات ميكنند ،اتفاق عجيبي رخ ميدهد .آقاي باكاله ،تنهاي كاله آقاي بيكاله را ميخرد!
آقایزیرتختي .حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082938 :

.35ریدل ،كریس.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خواب 
چکیده« :جيم» در تختش دراز كشيده بود كه ناگهان تشكش تكاني خورد و از زیر تختش ،آقاي «زیرتختي» بيرون آمد .او خودش را
معرفي كرد و از جيم خواست كه اجازه دهد تا كنارش روي تخت بخوابد! جيم خيلي تعجب كرد؛ اما اجازه داد و آقاي زیرتختي خيلي
زود به خواب رفت؛ ولي خروپفهاي او نميگذاشت جيم بخوابد .جيم سراغ كمدش رفت تا گوشگيرش را بردارد كه. ...
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 .36كارپنتر ،هامفري .آقای ماجیکا و خانم بوفهدار .محدثه شبيري .تهران :محراب قلم72 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786004133227
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :آقاي «ماجيكا» ،معلم كالس سوم ،جادوگر بود؛ اگرچه هيچكس به غير از كالس سوميها از این موضوع خبر نداشت .آقاي
ماجيكا حاال كه معلم شده ،قرار است دیگر جادوگري نكند؛ اما بعضيوقتها فراموش ميكند و آن وقت ،عجيب و غریبترین اتفاقات رخ
ميدهد .بوفهدار جدید مدرسه خانم بدجنسي است كه ناهار را به كام بچههاي مدرسه تلخ كرده است؛ البته همه به جز «هميش
بيگمور» كه حسابي با این خانم جور است .آقاي ماجيكا تصميم ميگيرد به این اوضاع سروسامان بدهد و. ...
 .37یزداني ،معصومه .آلبوم عکسهای گاندو تپله .تهران :شركت انتشارات فني ایران48 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786004771511
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،محيط زیست 
چکیده« :گاندو تپله» یك تمساح پوزهكوتاه سيستان و بلوچستاني است كه كنار رودخانه «باهوكالت» زندگي ميكند .او صاحب دوربين
عكاسي شده است .گاندو دوربين را برميدارد و داخل رودخانه و خشكي عكسهایي ميگيرد و درباره هریك از آنها توضيحاتي ميدهد.
عكس او ،زمانيكه از آب خارج شده است ،رویارویياش با شكارچي دروغگو ،داخل كاميون هندوانه ،در زیستگاه هوبره و. ...است.
.38اتكينسن ،كيل .آندوردورها .شبنم حيدريپور .تهران :پرتقال43 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786004625302 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حادثهاي 
چکیده :پدر «جو» پيامهاي بطريها را جمع ميكند و به دست صاحبانش ميرساند و وقتي به خانه برميگردد ،داستان جدیدي از
ماجراجویيهایش را براي جو تعریف ميكند .جو خيلي دلش مي خواهد مثل پدرش یك ماجراجوي بزرگ شود؛ اما از چيزهایي كه زیر
آب هستند ميترسد تا اینكه پدر جو بيمار ميشود .بطري هاي زیادي روي هم تلنبار شده است .حاال چه كسي باید این كار را انجام
بدهد؟ بعد از مدتي ،جو یكيیكي بطريها را به قایق ميبرد ،نفس عميقي ميكشد و اميدوار است كه از عهده این كار برآید؛ اما. ...
آنانسيافسانهایازمردم آشانتي .حشمتسادات ميرعابدیني .تهران :كتاب چ44 .1398 .ص .خشتي.

.39مك درموت ،جرالد.
شابك 9786220101062 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،فرهنگ عامه ،افسانه 
چکیده« :آنانسيِ» عنكبوت یكي از بزرگترین قهرمانان فولكوریك جهان است .او موجودي بامزه و ناقال و حقهبازي عاقل و
دوستداشتني است كه بر دشمنان قويتر از خودش پيروز ميشود .در این افسانه ،آنانسي به سفر خطرناكي ميرود و در طول سفر،
ماهي و شاهين تهدیدش ميكنند؛ اما او به كمك شش پسرش جان سالم به در ميبرد.
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 .40دهریزي ،محمد .آوازی برای وطن .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9789643918064
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي حيوانات ،وطن 
چکیده :زاغ بور كف قفس طالیي بازرگان افتاده است و آب و دانه نميخورد! او دلتنگ و غمگين است و مرتب آواز «كو ،كو وطنم» را
ميخواند .سرانجام صاحب زاغ خسته ميشود و درِ قفس را باز ميكند و او را بيرون مياندازد .زاغ با خوشحالي پرواز ميكند و دور
مي شود .او در راه بازگشت به وطن ،به سپيدار سرسبز ،به باغ پرندگان كه مانند بهشت است ،به بركه زالل و زیبا ميرسد و همه كساني
كه در این مكانها زندگي ميكنند ،از او ميخواهند كه همانجا بماند و النه بسازد؛ اما زاغ بورميخواهد به سرزمينش برود و در كنار
زاغهاي بور دیگر باشد .وطن او كجاست و آیا زاغ به هدفش ميرسد؟
اتاقدوستداشتنيمن.تهران :ميچكا24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789649175324 :

.41رحماني ،فرزانه.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،تخيل در كودكان 
چکیده :كودك اتاقش را دوست دارد .او در اتاقش ميتواند سوار كشتي بادباني اش شود و به اقيانوس برود! یا شتر سوار شود و در صحرا
به دنبال آب بگردد .او ميتواند با سفينه فضایي اش به ماه برود و با آدم فضاهایي دوست شود یا لباس چيندارش را بپوشد و ملكه
قصرش باشد یا حتي با ميمونهاي جنگلي از درختي به درخت دیگر بپرد. ...
.42كلي ،جان .اجازههست؟.رضي هيرمندي .تهران :پرتقال31 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004623308 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان 
چکیده :اردك دلش ميخواهد دوستان جدیدي پيدا كند ،براي همين تصميم ميگيرد عضو یك باشگاه شود .او به باشگاه شيرها ،مارها
و فيلها ميرود؛ اما اردك نميتواند مثل شيرها غرش كند ،مثل مارها هيسهيس كند و مثل فيلها شيپور بزند ،پس نميتواند در
هيچكدام از این باشگاهها عضو شود .خب او چه كند؟ ...
 .43ویلمس ،مو .ادوینادایناسوریکهخبر نداشت منقرضشده .پيام ابراهيمي .تهران :پرتقال36 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786004625883
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده« :ادوینا» یك دایناسور است و همه مردم شهر او را ميشناسند .ادوینا با بچههاي محل بازي ميكند ،در همه كارها به دیگران
كمك ميكند و ....همه عاشق او هستند ،به جز «رجينالد ون هوبي دوبي»! رجينالد ميداند كه دایناسورها مدتهاست كه منقرض
شده اند و حاضر است این موضوع را ثابت كند؛ اما آیا كسي پيدا ميشود كه به حرفهاي او گوش كند؟ و اگر كسي گوش كند ،آنوقت
بر سر ادوینا چه ميآید؟
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 .44اكرمي ،جمال .افسانههایي از ایران باستان :آرش دالور کوهستان .تهران :پيك ادبيات24 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786008457183
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:افسانه ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي 
چکیده :سپاه «ایران» و «توران» ،گرفتار باران سيلآسایي هستند كه روزهاست ميبارد! «تيشتر» ،فرشته باران ،ميخواهد جنگ پایان
یابد و هر دو طرف به سرزمين خود بازگردند« .منوچهر» و «افراسياب» ،هر دو ميدانند كه سپاهيانشان بيش از این دوام نميآورند.
منوچهر تصميم ميگيرد پيكي نزد افراسياب بفرستد و پيشنهاد صلح دهد و ....منوچهر مي خواهد كمانداري ماهر انتخاب كند تا تيري از
كمان رها كند و هرجا تير فرود آید ،مرز ایران و توران باشد؛ اما چهكسي ميتواند این كار را انجام دهد؟
.45اكرمي ،جمال .افسانههایي از ایران باستان :بستور.تهران :پيك ادبيات24 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786008457169 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي حماسي 
چکیده« :ارجاسب» ،شاه توران ،به «گشتاسب» ،پادشاه ایران ،پيام داده است كه باید آیين اهورایي را كنار بگذارد و به آیين جادوگرانه
او روي بياورد و گشتاسب محال است كه این كار را بكند .گشتاسب برادرش« ،زریر» ،را فرا ميخواند تا آماده جنگ شوند .زریر اسبي را
كه به پسرش« ،بستور» ،قول داده است ،همراه تير و كمان و  ...به همسرش ميسپارد و نزد پادشاه ميرود .در روز نبرد ،اولين كسي كه
به ميدان ميرود ،زریر ،سپهساالر سپاه ایران ،است« .بيدرفشِ» جادوگر كه مي داند در برابر او تاب ایستادن ندارد ،خود را به پشت سرِ
زریر ميرساند و. ...
جمشیدشاه:افسانهآفرینشدرایران .تهران :پيك ادبيات24 .1398 .ص .رحلي.

.46اكرمي ،جمال .افسانههایي از ایران باستان:
شابك 9786008457206 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،افسانه 
چکیده :درحاليكه «جمشيد» ،چوپان جوان ،گله را به سوي كوه ميراند ،آذرخشي آسمان را روشن ميكند ،صدایي در صخرهها
ميپيچد و «هُرمُزد» با او سخن ميگوید و نگهباني جهان را به جمشيد ميسپارد .او این فرمان را ميپذیرد و هُرمُزد ،انگشتري زرین و
تازیانهاي زرنشان را به او ميدهد تا نشان پادشاهياش باشد ....در سرزمين جمشيد هيچ نشاني از غم و بيماري و مرگ نيست تا اینكه. ...
.47اكرمي ،جمال .افسانههایي از ایران باستان :داریوشوبردیا.تهران :پيك ادبيات24 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786008457176 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:افسانه ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي 
چکیده« :كمبوجيه» ،فرزند و جانشين «كوروش»  ،سرزمين مصر را تسخير كرده و در آنجاست كه خواب ميبيند ،برادرش« ،بردیا» ،بر
تخت نشسته است .كمبوجيه از سردار محبوبش« ،پركاسب» ،ميخواهد كه به «شوش» برود و بردیا را از ميان بردارد و پركاسب این كار
را انجام ميدهد .پيشكار كمبوجيه در پارس از این راز باخبر ميشود و برادر خودش را كه بسيار به بردیا شباهت دارد ،به تخت مينشاند.
كمبوجيه با شتاب به شوش بازميگردد؛ اما. ...
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.48اكرمي ،جمال .افسانههایي از ایران باستان :فرشتهبارانودیوخشکي:افسانهآفرینشدرایران.تهران :پيك ادبيات.1398 .
24ص .رحلي .شابك 9786008457190 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:افسانه ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي 
چکیده« :قصهها و افسانههاي ایران باستان ،بخشي از فرهنگ و ادبيات پربار سرزمين ماست ،قصهها و افسانههایي كه آینه قهرمانيها و
رویدادهاي تاریخي و ميراث شگرف ادبيات ایرانزمين است ».به فرمان اهریمن ،دیو بدنهادِ خشكي« ،اَپوش» ،با همكاري بادِ گرم،
جنگلها و دشتها را به آتش ميكشد ،رودها بخار ميشوند و ماهيان دریا به تب و تاب ميافتند« .هُرمُزد»« ،تيشتَر» را به زمين
ميفرستد تا آتش را خاموش كند و گرما را از بين ببرد .سپس. ...
 .49اكرمي ،جمال .افسانههایي از ایران باستان :کورش فرزند ماندانا .تهران :پيك ادبيات24 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786008457152
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،افسانه 
چکیده« :آژيدهاك» ،پادشاه ماد ،شبي خواب ميبيند كه درخت بزرگي در شكم دخترش« ،ماندانا» ،سبز شده و شاخ و برگش تمام
سرزمين ماد را فراگرفته است .خوابگزاران ميگویند دختر پادشاه فرزندي به دنيا ميآورد كه تخت شاهي را از او ميگيرد و خود
فرمانرواي سرزمين ماد ميشود .ماندانا ،عروس «كمبوجيه» ،فرمانرواي سرزمين پارس و دستنشانده آژيدهاك است .هنگاميكه فرزند
ماندانا به دنيا ميآید ،آژيدهاك به وزیرش« ،هارپاك» ،دستور ميدهد نوزاد را از بين ببرد .هارپاك كودك را به چوپان كاخ ميسپارد
و. ...
.50شيك ،سوزي .اگرصبرکني ....صبا اميرسليماني .تهران :راز بارش32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786006972503 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،صبر ،داستان كودك 
چکیده :پسركوچولو هرروز به درختِ دوستداشتنياش سر ميزند .روزي درخت ،گلي را كه روي یكي از شاخههایش رویيده است ،به
پسرك نشان ميدهد و ميگوید این گل متعلق به توست ،ميتواني آن را بچيني؛ اما اگر صبر كني ،این گل به ميوه تبدیل ميشود.
پسرك صبر ميكند و ....روزي كه پسرك ميخواهد ميوه را بچيند ،درخت ميگوید اگر ميوه را بكاري به درخت جدیدي تبدیل ميشود.
پسركوچولو ميوه را در دل زمين ميكارد و صبر ميكند تا اینكه. ....
 .51طرزي ،ليدا .اندیشههاي خوشمزه :آخ جون دیگه فهمیدم! .تهران :كتاب نيستان24 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222086947
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستان كودك 
چکیده :پسر كوچولو آرزو دارد كه پدرش برایش دوچرخه بخرد .او آرزویش را به خدا ميگوید و به خدا قول ميدهد كه اگر آرزویش
برآورده شود ،اسباببازيهایش را به بچهها بدهد .پدر براي او دوچرخه ميخرد .یك دوچرخه خوشگل .اما پسرك به قولش عمل
نميكند .پسركوچولو هرروز از خدا چيزهایي ميخواهد و به خدا قولهایي ميدهد؛ اما هربار به آنها عمل نميكند تا اینكه شبي پدر
برایش قصهاي ميخواند!
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 .52خورشاهيان ،هادي .اندیشههاي خوشمزه :جزیره پرچمها .تهران :كتاب نيستان24 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222086930
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،مشاركت جمعي 
چکیده :آدمهاي زیادي از كشورهاي مختلف سوار قایق بزرگ تفریحي بودند و ميخواستند جزایر شگفتانگيز اندونزي را ببينند.
همهچيز خوب بود تا اینكه ناگهان قایق تكان شدیدي خورد و نزدیك جزیرهاي ایستاد! قایق سوراخ شده بود! همه با سرعت از قایق پياده
شدند .بيسيم از كار افتاده بود و موبایلها آنتن نداشت .همه نگران بودند و همه با هم حرف ميزدند .هيچكس نميدانست آنها در كدام
جزیره هستند! اما بچهها راهحل خوبي دادند. ...
.53خورشاهيان ،هادي .اندیشههاي خوشمزه :گربهایرانيدرچکمهایتالیایي .تهران :كتاب نيستان24 .1398 .ص .خشتي كوچك.
شابك 9786222086954 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حيوانات ،داستانهاي فارسي ،كودكان 
چکیده :موش خرماي مكزیكي براي صاف كردن برج كج پيزا به ایتاليا سفر ميكند و به گربه سفيد ایراني برخورد ميكند .گربه با او
همراه ميشود تا كمكش كند .آنها به شهر پيزا ميروند و كنار برج با پرنده آبي ایتاليایي آشنا ميشوند .موش خرما مشغول كندن زمين
ميشود و ....نویسنده در این داستان ،عالوهبر طرح مفاهيمي انساني مانند دوستي ،پذیرش تفاوتها و احترام به آنها كوشيده تا كودكان
را با فرهنگهاي مختلف و نمادهاي آن آشنا كند.
.54لوئيس ،ماري .ایزیوراسو .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786227014099 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،ترس 
چکیده« :ایزي» از تاریكي ،سایه ،عنكبوت و خيلي چيزهاي دیگر ميترسد؛ اما راسو ،دوست عروسكي او ،از هيچچيز نميترسد .هروقت
راسو همراه ایزي است ،او ميتواند بر ترس هایش غلبه كند و هركاري را انجام دهد .روزي راسو گم ميشود! ایزي باید دوست
عروسكياش را پيدا كند و باید این كار را تنهایي انجام دهد .او باید همهجا را بگردد؛ زیر تخت كه تاریك است ،زیر اتاق شيرواني كه پر
از عنكبوت است ،خيابان ،سایه و ....آیا او ميتواند راسوي عروسكياش را پيدا كند؟
.55بيتي ،آندریا .ایگيسزار،پسرکمعمار .احمد تصویري .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721080 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستان كودك ،خالقيت 
چکیده« :ایگي» یك معمار كوچولوست .او از دو سالگي شروع به ساختن ميكند.نخستين برجي كه ایگي ميسازد با پوشكهاي بدبو و
چسب است؛ سپس در حياط با خاك و گِل ،یك مجسمه غولپيكر مي سازد .او صبح تا شب مشغول سلختن است؛ ولي خانم «ليال
گریر» ،معلم كالس دوم ایگي ،از تمام ساختمانها متنفر است! از نظر او ساختمانها هيچ اهميتي ندارند ،حتي آثار باستاني؛ اما چرا؟ چرا
خانم گریر اینقدر از ساختمانها بيزار است؟
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.56شهرجردي ،شهرزاد .اینصدایکيبود؟.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004771221 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،داستانهاي فارسي ،بازیافت زبالهها 
چکیده :این كتاب تصویري درباره حفاظت از محيط زیست و تفكيك زبالههاست .دخترك قوطي نوشابهاش را گوشه خيابان كه پر از
زباله است ،پرت ميكند كه ناگهان صدایي توجهش را جلب ميكند .صدایي كه از او كمك ميخواهد؛ اما دخترك به غير از زباله چيز
دیگري نميبيند .آقاي پاكبان هم در صحنه حضور دارد و مرتب در حال جارو كردن و جمع كردن زبالههاست.صدا از زیر زبالهها ميآید!
دخترك زبالهها را یكيیكي برميدارد و هركدام را در سطل مخصوص خودش مياندازد و زیر آن همه زباله ....شایان ذكر است كه نيمي
از داستان به كمك تصاویر روایت ميشود.
.57د .سو ،رندل .اینفیلوجودندارد .پيام ابراهيمي .تهران :پرتقال36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786004626309 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،دوستي 
چکیده :قهرمان داستان به تازگي همسایه جدیدي پيدا كرده كه اسمش «زوال» است .او دلش ميخواهد با زوال دوست شود؛ اما فكر
ميكند زوال یك فيل بزرگ دارد و تمام وقت با او بازي ميكند؛ چون صداي آب را ميشنود و ميداند كه فيلها عاشق آببازي هستند.
او صداي گرومگروم را ميشنود و ميداند كه زوال با فيلش قایمباشك بازي ميكند .او صداي تق و توق چكش را ميشنود و ميداند كه
زوال و فيلش در حال ساخت قلعه هستند؛ اما. ...
.58جفرز ،اليور .اینگوزنمالمناست .نازنين موفق .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721912 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :چندوقت پيش ،گوزني نزد «ویلفرد» آمد .ویلفرد فكر كرد كه آمدن گوزن بيدليل نيست ،اسمش را «مارسل» گذاشت و قوانين
مربوط به حيوانات دست آموز را برایش توضيح داد؛ ولي مارسل فقط بعضي از این قوانين را رعایت ميكرد ،مثالً وقتي ویلفرد به موسيقي
گوش ميداد ،مارسل سروصدا نميكرد یا وقتي باران ميآمد ،براي ویلفرد سایهبان ميشد و ....روزي در پيادهروي طوالني ،ویلفرد و
مارسل به پيرزني رسيدند كه مارسل را «رودریگو» صدا ميكرد و ميگفت كه گوزن متعلق به اوست! ویلفرد حيرت زده شد و فكر كرد
پيرزن اشتباه ميكند؛ اما. ...
.59ایواسا ،مگومي .بااحترام،ازطرفزرافه .محبوبه نجفخاني .تهران :ایرانبان112 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786001883248 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :زرافه مثل هميشه حوصلهاش سر رفته است و دلش مي خواهد دوستي داشته باشد كه با او دردِدل كند .براي همين نامهاي
مينویسد و آن را به جاي دوري در آن طرف افق ميفرستد .در آنجا یك دوست پيدا ميكند كه اسمش پنگوئن است .زرافه چيزي
درباره پنگوئن نميداند و نامه هایش پر از سؤال است ،پنگوئن چه شكلي است؟ گردن پنگوئن كجاست؟ او چه رنگي است؟  ...و به این
ترتيب ،نامهها ميروند و برميگردند تا اینكه...
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بابابزرگسبزمن .مينا پورشعباني .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789647082945 :
.60اسميت ،لين .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي اجتماعي ،داستان كودك 
چکیده :كودكي زندگي پدربزرگش را روایت ميكند .پدربزرگ سالها پيش ،قبل از تلویزیون و كامپيوتر و تلفن همراه به دنيا ميآید .او
در مزرعه با خرگوشها و ذرتها و هویجها بزرگ ميشود و وقتي كالس چهارم است آبلهمرغان ميگيرد .پدربزرگ مجبور ميشود مدتي
در خانه بماند و براي همين قصههاي زیادي درباره جادوگران ،باغهاي اسرارآميز و لوكوموتيوي كوچك ميخواند .پدربزرگ آرزو دارد
باغبان شود؛ اما مجبور است به جنگ برود و ....پدربزرگ بعد از جنگ ازدواج ميكند و سالها بعد نوههاي زیادي دوروبرش را ميگيرد.
حاال پدربزرگ بعضي چيزها را فراموش ميكند ،مثل كاله حصيري مورد عالقهاش را!
.61بريیر هاكه ،آليس .بادکنکزبولون .ركسانا سپهر .تهران :ميچكا34 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786226721240 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،داستانهاي تخيلي ،ترس 
چکیده« :زبولون» یك بادكنك نارنجي و زیبا دارد كه مثل یك دوست صميمي او را دوست دارد .شبي بادكنك در آسمان به پرواز
درميآید و از او جدا مي شود .زبولون تمام مسيري را كه بادكنك طي كرده است ،جستوجو ميكند؛ اما او را پيدا نميكند؛ ولي در این
مسير ،دوستان زیادي پيدا ميكند كه جاي بادكنك را برایش پر ميكنند و در مسير زندگي با او همراه ميشوند .كودكان در این داستان
ميآموزند كه با از دست دادن برخي چيزها ،خودشان را نبازند و قويتر از قبل به زندگي ادامه دهند.
 .62بنتلي ،پيتر .باستر خرگوشه عاشق خواندن است .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721226
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،كودكان ،مهارتهاي آموزشي 
چکیده :در این كتاب باستر خرگوش عاشق كتاب است .او حتي كتاب خواندن را به بازي با دوستانش ترجيح ميدهد ،ولي دوستان
خرگوش ميخواهند بازي كنند .روزي كه آنها براي بازي با باستر ميآیند ،باران برنامهشان را به هم ميریزد .باستر آنها را تشویق به
خواندن كتاب ميكند و به هركدام موضوع متفاوتي را پيشنهاد ميدهد.
 .63بنتلي ،پيتر .باستر خرگوشه عاشق نوشتن است .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721233
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،نگارش ادبي ،ادبيات كودكان 
چکیده :یكي از اولين گامها براي رشد تفكر خالق ،تشویق كودكان به نوشتن و داستانپردازي است .نونهاالن در این كتاب ميآموزند
كه ميتوانند شخصيتهاي داستاني را در ذهن خود خلق كنند و براي آنها رویدادهاي ذهني بيافرینند و یادداشت كنند.
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 .64بنتلي ،پيتر .باستر خرگوشه عاشق یادگرفتن است .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721219
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي آموزشي ،داستان كودك 
چکیده :خانم معلم در مدرسه از خرگوش و دوستانش ميخواهد كه از توي جعبۀ كنار كالس ،لباسهایي را بردارند و بپوشند و دربارۀ
آن لباسها و زمان استفاده از آنها توضيح دهند .داخل جعبه لباسهاي زیادي است ،مثل لباس سربازان رومي ،دزدان دریایي،
پادشاهان مصري و ....هركدام از بچهها لباسي را انتخاب ميكنند و با مطالعه دربارۀ هر لباس ،اطالعات زیادي به دست ميآورند.
.65اكبرپور ،احمد .باغآدمیزاد.تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004771238 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :این كتاب تصویري درباره حفاظت از محيط زیست و محيط طبيعي زندگي حيوانات است .در جنگل بچهپلنگ گم شده است! و
پلنگِ مادر ،سرِ روباههاي نگهبان فریاد ميزند كه چرا مراقب او نبودهاند .از آن طرف ،آدمها بچهپلنگ را پيدا كرده و او را به باغوحش
برده اند .بچهپلنگ در قفس غمگين است از هجوم آدمها و ....در جنگل حيوانات به دنبال راهي براي برگرداندن بچهپلنگ هستند .پلنگ
مادر از حيوانات ميخواهد كه به آدمها حمله كنند و آنها را بخورند؛ اما وزیر نقشه دیگري دارد. ...
.66رینولدز ،پيتر اچ .باغرز .معصومه نفيسي .تهران :پرتقال36 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786004626835 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،خيالپردازي 
چکیده« :رُز» كه بسيار خيالپرداز و ماجراجو است ،با قوري شگفتانگيزش به دور دنيا سفر ميكند و به هرجا ميرسد ،دانه گياهان را
جمع ميكند .باالخره روزي قوري پر از دانه ميشود و رُز به شهري كنار ساحل ميرسد و تصميم ميگيرد در زميني خالي دانههایش را
بكارد؛ اما هنگاميكه در حال آماده كردن زمين است ،پرندهها همه دانهها را ميخورند .رُز باقيمانده دانهها را ميكارد؛ اما هرچه صبر
ميكند ،دانهها سبز نميشود تا اینكه اتفاق دیگري رخ ميدهد.
.67غالمي داودآبادي ،زهرا .بالشپرنده.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004771245 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،محيط زیست 
چکیده :این كتاب تصویري ،داستان پرندههایي را روایت ميكند كه به دست شكارچيان ،كشته ميشوند .پدرِ پسرك ،شكارچي است و
هرروز پرندههاي زیادي شكار ميكند! و مادر در خانه سوپ بلدرچين درست ميكند كه پسرك خيلي دوست دارد .شبهنگام كه پسرك
به خواب ميرود ،پرهاي درون بالش بيرون ميآیند و تبدیل به پرندههاي كشته شده ميشوند و به پسرك و پدر و مادر حمله ميكنند
و. ...
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بانویبارانها.تهران :بهنشر24 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789640228739 :

.68شاماني ،طيبه.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،امامان 
چکیده :كتاب حاضر مشتمل بر نُه سرود است.نام برخي از این اشعار به این قرار است« :بانوي شببوها»« ،مهربانتر از نسيم»« ،غمي
به وسعت زمين»« ،كوه درد»« ،طعم خرما» و «كبوترانه» .شعرها مضامين مذهبي دارند و فضایل ائمه معصومين را توصيف ميكنند.
حضرت فاطمه (س) ،حضرت علي (ع) ،حضرت زینب (س) و حضرت رقيه (س) از جمله این معصومين هستند.
.69پارسلي ،اليز .بردنپیانوبهساحل؟هرگز! .سارا قربانعلي برزي .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721950 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:طنز ،ادبيات كودكان ،ادبيات بينالملل 
چکیده :مادر از دختربچه مي خواهد وسایلش را بردارد تا به ساحل بروند و منظورش بيلچه مخصوص شنبازي و قایق یا بشقاب پرنده
است ،نه پيانو! اما دختربچه پيانو را با خودش ميبرد و قول مي دهد آن را سالم نگه دارد؛ ولي رساندن پيانو به ساحل اصالً كار راحتي
نيست .دختر بچه همراه پيانو آببازي ميكند و بعد پيانو آنقدر دور ميشود كه دیگر دست او به آن نميرسد .حاال دختربچه آرزو
ميكند اي كاش هيچوقت پيانو را با خودش به ساحل نميآورد.
.70پارسلي ،اليز .بردنتمساحبهمدرسه؟هرگز! .سارا قرباني .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721943 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،طنز ،كودكان 
چکیده :معلم از بچههاي كالس مي خواهد چيزي از طبيعت را به كالس علوم ببرند و منظورش یك تكه چوب ،چند تا سنگ درخشان
و ...است؛ اما «مگنوليا» تمساحش را به كالس ميبرد! او براي معلم توضيح ميدهد كه هيچ اتفاقي رخ نميدهد و تمساح او ساكت و
دست به سينه مينشيند .ناگ هان وسط صحبت معلم ،صداي خنده مگنوليا بلند ميشود؛ چون تمساح یك نقاشي خندهدار به او نشان
داده است .سر كالس هنر ،موشكي الي موهاي معلم گير ميكند و ....مگنوليا حسابي به دردسر افتاده است!
.71پارسلي ،اليز .بردنسیرکبهکتابخانه؟هرگز! .سارا قرباني .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721936 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،ادبيات بينالملل ،طنز 
چکیده :قهرمان داستان به كتابخانه ميرود .روي پوستري كه در كتابخانه چسبانده شده است ،نوشته" :ميتواني هر كاري كه دلت
خواست توي كتابخانه بكني ".براي همين او تصميم ميگيرد یك سيرك در كتابخانه راه بيندازد...كتابدار به او ميگوید زیاد سروصدا
نكند!و او به كتابدار ميگوید نگران نباشد او همه قوانين كتابخانه را ميداند؛ ولي...
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 .72ایواسا ،مگومي .برسد به دست استاد نهنگ عزیز .محبوبه نجفخاني .تهران :ایرانبان112 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786001883453
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،نوجوانان 
چکیده :استاد نهنگ تنها نهنگي است كه در دماغه نهنگها زندگي ميكند .او بيشتر وقتها به روزهاي خوش گذشته فكر ميكند،
روزهایي كه همه دوستهایش كنارش بودند و با هم در مسابقات المپيك دماغه نهنگها شركت ميكردند.او روزي از طرف یك نهنگ
جوان به اسم «والي» ،نامهاي دریافت ميكند .با این نامه فكري به ذهن استاد ميرسد .اگر در دماغه نهنگها مسابقات المپيك جدیدي
برگزار شود و دریا پر از نهنگ شود ،چه ميشود؟
غهها .ركسانا سپهر .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786227014341 :
قوربا 
برکهبچه 

.73دولونه ،گيوم.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده« :گوبي» یك سمندر آبي است كه كمي شبيه مارمولك و كمي شبيه ماهي است و گاهي هم با قورباغه «هالو» اشتباه گرفته
مي شود .گوبي یك نيلوفر آبي دارد كه شبيه تشك بادي است .او مي تواند از نيلوفر آبي به جاي چتر نيز استفاده كند ،یك جاي عالي
براي استراحتِ زیر آفتاب؛ اما بچهقورباغههاي بازیگوش روي نيلوفرهاي آبي ميپرند ،ساقههاي آنها را به هم گره ميزنند ،سيبل گربه
ماهي را ميكشند و ناگهان ....گوبي شناگر ماهري است؛ ولي بچهقورباغهها همهجا را به هم ریختهاند .غروبها هم سروكله سنجاقكها
پيدا ميشود و شبها قورباغهها با هم آواز ميخوانند؛ اما روزي اتفاق عجيبي ميافتد!
.74جان ،جوري .برگردخونهدیگه! .مسعود ملكیاري .تهران :پرتقال32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786004625463 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،داستانهاي حيوانات ،دوستي 
چکیده :اردك دلش مي خواهد تمام وقتش را با خرس بگذراند؛ اما وقتي به خانه او ميرود ،خرس به ماهيگيري رفته و تا یك هفته
برنميگردد .اردك تصميم ميگيرد تا آمدن خرس به تنهایي از روزهایش لذت ببرد .او كتاب ميخواند ،نوشيدني درست ميكند و...؛ اما
تنهایي هيچكدام از این كارها جذاب نيستند .خرس هم در جنگل ،كنار رودخانه به تنهایي نميتواند چادر بزند ،ماهي بگيرد و ....او هم
دلش براي اردك تنگ شده است و. ...
.75ملكیاري ،مسعود .بزرگقدیکدکمه.تهران :پرتقال36 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004626804 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودكان 
چکیده :دكمه پالستيكي سياه از لباس پسركي كَنده ميشود و روي زمين ميافتد .هيچكس متوجه او نميشود و دكمه غصه ميخورد.
دكمه هرروز ماجرایي را پشت سر ميگذارد .او آرزو مي كند كاش دكمه لباس پادشاه بود تا در قصر به راحتي زندگي كند؛ اما او فقط
یك دكمه است! روزي خياطي او را پيدا ميكند و ....هردكمهاي به كاري مي آید؛ ولي او فقط یك دكمه پالستيكي است تا اینكه روزي
خياط او را به پسركي ميدهد و پسرك دكمه را در جيبش ميگذارد .دكمه فكر ميكند براي هميشه زنداني شده است؛ اما حقيقت چيز
دیگري است.
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.76نيكخواه آزاد ،زینب .بهسپیدیبرفبهسرخيانار.تهران :كتاب نيستان36 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786222080471 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي ،مهرباني 
چکیده :دانه برف از آسمان به زمين ميآید .او دوست ندارد روي تابلوها و چراغها بنشيند .آنجا درختي وجود ندارد تا شاخهاش را به
پرندهها هدیه دهد و همهچيز كثيف است! ماشينها دوستان خوبي نيستند ،آنها روي صورت او شن ميپاشند و ....دانه برف آرام كنار
درخت تنومندي روي زمين مينشيند .صبح روز بعد ،دختركي از راه ميرسد و با دانه برف ،آدمبرفي درست ميكند .دخترك به جاي
چشم براي آدمبرفي ،دو تيله ميگذارد ،به جاي دهان ،چند عناب قرمز ،به جاي بيني ،یك هویج نارنجي و انار سرخ كوچكي به جاي
قلب .آدمبرفي. ...
 .77روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید :آقای اسکلت .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786226352246
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،كودك و نوجوان 
چکیده :معمایي جدي در مدرسه «دنيك» به وجود آمده است« .جاش» ،تكه كاغذي را كه كنار ظرف غذاخورياش پيدا ميكند؛ وقتي
دینك« ،روثرُز» ،جاش و خانم «ایگل» ،معلم بچهها ،به كاغذ نگاه ميكنند ،نقاشي اسكلتي را ميبينند كه لبخند ميزند .آنها متوجه
ميشوند كه شخصي به نام آقاي «اسكلت»  ،اسكلت مدرسه را از دفتر بهداشت دزدیده است .آنها جستوجو را شروع ميكنند و در هر
جایي از مدرسه سرِ نخهایي به دست ميآورند .دینك ،جاش و روثرز ،باید سرِ نخها را دنبال كنند و با پيدا كردن ،استخوان قدیمياي از
آقاي اسكلت ،به آن موضوع پایان دهند.
 .78روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید :به دنبال گنج .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786226352185
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي ماجراجویانه 
چکیده« :دونالد دیوید دانكن» كه دوستانش او را به نام «دنيك» ميشناسند ،در تعطيالت زمستاني با دوستانش« ،روثرُز» و «جاش»،
به دیدن مادربزرگِ روثرُز در جریزهاي به نام «كيوست» در فلوریدا ميروند .روزي كه به فلوریدا ميرسند ،دو مرد را ميبيند كه از
قایقشان براي پيدا كردن طال در اعماق آب استفاده ميكنند .آن دو مرد قول ميدهند كه طالها را با بچهها تقسيم كنند ،به شرطي كه
آنها از نقشه آن دو حمایت كنند و. ...
خونآشام .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین88 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 .79روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید :تعطیالت  
 9786226352178
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي ماجراجویانه 
چکیده :هنگاميكه «دنيك»« ،جاش» و «روثرُز» ،روزنامههاي باطله را به سوپرماركت ميبرند تا داخل سطل بازیافت بریزند ،مرد
غریبهاي را ميبينند كه پوستش مثل روح ،رنگپریده است و عينك آفتابي تيره به چشم دارد .آنها كه مرد غریبه را نميشناسند ،او را
تعقيب ميكنند و متوجه ميشوند كه او به رستوران «الي» ميرود؛ اما مرد ناگهان غيب ميشود .بچهها فكر ميكنند كه آن مرد
خونآشام است و زماني مطمئن ميشوند كه زخمي را روي گردن الي ميبينند .بچهها ميترسند كه قربانيان بعدي خودشان باشند و. ...
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 .80روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید :دایناسور سخنگو .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786226352239
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،كودك و نوجوان 
چکیده« :دنيك»« ،جاش» و «روثرُز» با عجله به مدرسه ميروند تا از بزرگترین و غافلگيركنندهترین راز دوستشان« ،جود»،
سردربياورند .جود دایناسور غولآسایي به نام «تایرون» دارد كه از تيره «تيرانوسورها» است .این دایناسور هم راه ميرود و هم مثل
انسانها حرف ميزند! بچهها تصميم ميگيرند بازدیدي عمومي راه بيندازند و براي موزه دایناسور پول جمع كنند؛ اما بعد از نمایش ،پول
به دست آمده ناپدید ميشود .بچهها با هم متحد ميشوند تا پولها را پيدا كنند و. ...
 .81روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید :سارق طال .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786226352215
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،نوجوانان 
چکیده« :جاش»« ،دینك» و «روثرز» ،بليت بختآزمایي دوستشان را پيدا ميكنند كه برنده هفتميليون دالر شده است .آنها بليت را
به او تحویل ميدهند .این دوست خوب ،براي تشكر از بچهها ،آنها را براي تعطيالت ،به مزرعهاي توریستي در «مونتانا» ميفرستد....
بچهها به كلبهشان هدایت ميشوند و بعد از چند دقيقه صداي زنگ غذا به گوش ميرسد .در ادامه داستان ،وقتي بچهها براي پيدا كردن
طال ،خاكشویي ميكنند ،جاش قطعهاي طالي بزرگ پيدا ميكند؛ اما تب طال كار خود را ميكند و آن قطعه به سرقت ميرود .بچهها
ميخواهند دزد را پيدا كنند!
سیاهچال مرگبار .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین96 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .82روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید:
 9786226352192
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،نوجوانان 
چکیده« :دنيك»« ،جاش» و «روثرز» براي دیدن دوستشان« ،واليس واالس» ،نویسنده ماجراهاي اسرارآميز ،به «مين» ميروند.
روثرز خيلي هيجانزده است و فكر ميكند آیا ممكن است قصر واليس ،خندق و سياهچال داشته باشد؟ سرانجام به «بلفست» ميرسند
و از اتوبوس پياده ميشوند .مرد قدبلندي با موهاي طالیي به آنها سالم ميكند! او برادر واليس است .مرد كه «واكر» نام دارد ،ميگوید
واليس به خرید رفته است و او آنها را به قصر ميرساند ....بچهها از پل متحرك رد ميشوند و ....چرا در باز نميشود؟ پس واليس چطور
وارد قصر ميشود؟ در همين موقع ناگهان. ...
شنهای روان .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین88 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .83روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید:
 9786226352222
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،كودك و نوجوان 
چکیده :در مدرسه «گرینالین» شاگردان و معلمان براي درست كردن پل مخصوصي ،پول جمع ميكنند تا وقتي اردكها از جاده
رودخانه عبور ميكنند ،از تصادف با ماشينها در امان باشند .آقاي «پلنك» ،معلم حرفهوفن مدرسه ،طراحي و ساخت این پل را به عهده
گرفته است؛ اما پول دزدیده ميشود« .دنيك»« ،جاش» و «روث رُز» مأموریت دارند پولها را پيدا كنند و بازگردانند.
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 .84روي ،ران .به گرین الن خوش آمدید :قلمرو زامبي .شهناز ایلدرمي .تهران :گل آذین96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786226352253
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي ماجراجویانه 
چکیده :مادربزرگ «روثرز» به «نيواورلئانز» ایالت «لوئيزیانا» ميرود تا در كالس نقاشي شركت كند .او «دنيك»« ،جاش» و «روثرز»
را هم با خودش ميبرد .مادربزرگ یك نفر را استخدام ميكند تا نهرها را به بچهها نشان دهد .بچهها هنگام بازدید از یكي از نهرها،
دهكدهاي را پيدا ميكنندكه با مشكل بزرگ و ترسناكي روبهرو است .ساكنان آنجا ميگویند ،در قبرستان زامبياي با موهاي نقرهاي از
قبرها بيرون ميآید! آیا این داستان حقيقت دارد؟ بچهها تصميم ميگيرند واقعيت را كشف كنند!
بهمنبگوخالخالي.تهران :سروش20 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789641216469 :

.85شهبازي ،شهال.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر مجموعه اي از نُه شعر كوتاه براي كودكان است .شعرها درباره قاب عكس روي دیوار ،قدرت باد ،درختهایي كه در
كنار هم جنگل را به وجود ميآورند ،باغ توت و ...است .شعر «به من بگو خالخالي» ،درباره كفشدوزكي است كه بدون اینكه كفشي به
پا داشته باشد ،در كوه و صحرا راه ميرود و پاهایش زخمي نميشود .او دلش ميخواهد كه خالخالي صدایش كنند!
.86تن ،ساته .بهتریندوستمن .رضوان خرميان .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082815 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،دوستي 
چکیده :روزي خرگوش تخممرغي پيدا ميكند و آن را به خانه ميبرد .خرگوش پاپيوني مثل پاپيون خودش براي تخممرغ درست كرده
و غذایش را هم با او تقسيم ميكند و از آن به بعد ،آنها همهجا با هم هستند و از همهچيز با هم لذت ميبرند .خرگوش هميشه مراقب
تخم مرغ است كه نشكند و او را خيلي دوست دارد .روزي مادر تخممرغ او را پيدا ميكند و با خود ميبرد و خرگوش تنها ميشود .بدون
تخممرغ هيچچيز مثل قبل نيست .خرگوش ناراحت و غمگين است تا اینكه. ...
.87یوسفي ،محمدرضا .بهترین نویسندگان ایران :اپوشدیو.تهران :شهر قلم22 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003203914 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده« :اپوش دیو» كه خيلي بزرگ و سياه و ترسناك بود ،در كوچهها ابر ميفروخت .ابرهاي بزرگ و كوچك ،آبدار و بيآب.
«نرگسي» تمام پول هایش را به اپوش داد و یك ابر خرگوشي خرید .در كوچه بعدي« ،سهرابي» ابر خرسي گرفت و در كوچه بعد،
«مریمي» ابر هاپهاپي و ....حاال دیگر اپوش دیو هيچ ابري ندارد .بچهها ابره ایشان را مثل هوا ،قاصدك ،پَر و ...به آسمان فرستادند و
ناگهان. ...
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 .88شيخي ،مژگان .بهترین نویسندگان ایران :تمساحي به نام گل زعفران .تهران :شهر قلم18 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003206199
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده« :گل زعفران» نام تمساح جواني است كه كنار گل زعفران سر از تخم درميآورد و همه او را به این نام صدا ميكنند .گل
زعفران از دوران نوجواني گياهخواري را انتخاب ميكند .او دندانهاي تيز ،پوستِ زبر و كلفت و چشمان ترسناكي دارد؛ ولي با همه
مهربان و خوشروست .روزي به آن طرف رودخانه مي رود تا دوستان جدیدي پيدا كند .او گوزني را در حال آب خوردن ميبيند .گل
زعفران سالم ميكند و لبخند ميزند؛ ولي گوزن فرار ميكند! بعد فيلكوچولو و خرگوش ميآیند و باز هم گل زعفران سالم ميكند و
لبخند ميزند؛ ولي آنها هم پا به فرار ميگذارند .آخر چرا؟ او كه به همه لبخند ميزند!
بیستودو روزه .تهران :شهر قلم28 .1398 .ص .خشتي .شابك:

جوجه 

 .89كشاورز ،ناصر .بهترین نویسندگان ایران:
 9786003206182
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :جوجه ماشيني از تخم بيرون ميآید و سالم ميكند .ماشين جوجهكشي جوابش را ميدهد و جوجه فكر ميكند او مادرش
است! ماشين جوجهكشي خيلي دلش ميخواهد مادر جوجه باشد؛ اما برایش توضيح ميدهد كه یك ماشين خودكار است و متأسفانه
نميتواند به جوجه كه گرسنهاش است ،غذایي بدهد .جوجه راه ميافتد تا خودش غذا پيدا كند .ماشين جوجهكشي كه نگران جوجه
است ،ميخواهد به دنبال او برود كه ناگهان پاهاي آهنياش از زمين كنده ميشود و سيم برقش هم از پریز روي دیوار جدا ميشود و. ...
جیليبیليوپیشي .تهران :شهر قلم26 .1398 .ص .خشتي .شابك:

.90حجواني ،مهدي /خيریه ،راشين .بهترین نویسندگان ایران:
 9786003206250
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :پيشيِ «جيليبيلي» گم شده است .او همهجا را ميگردد؛ ولي خبري از پيشي نيست .جيليبيلي سریعتر از هميشه صبحانهاش
را ميخورد و به خانه دوستش ميرود تا دو نفري دنبال پيشي بگردند .آنها سوار ماشين ميشوند و به راه ميافتند؛ اما وسط راه ،ماشين
صداي بلندي ميكند و دود سياه و نارنجياي از آن بيرون ميآید و خاموش ميشود .بچهها فكر ميكنند این چيز سياه و نارنجي تكهاي
از ماشين است و تصميم ميگيرند آن را تميز كنند و سرِ جایش بگذارند تا ماشين درست شود؛ اما. ...
چکمههایي به رنگ سنجد .تهران :شهر قلم18 .1398 .ص .خشتي .شابك:

 .91نجفي ،عبدالمجيد .بهترین نویسندگان ایران:
 9786003206267
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان ،داستانهاي روستا 
چکیده« :مجيد» و «لعيا» پنجساله هستند و به مدرسه نميروند .در روزي برفي ،لعيا و مجيد به كوچه ميآیند تا بازي كنند .لعيا
پيشنهاد ميكند كه به خانه خاله او بروند .آنها از كوچهشان عبور ميكنند و محله «باغ صفا» را پشت سر ميگذارند و به درخت چنار
قدیمي ميرسند و ....بچهها از پارك سگها هم رد ميشوند ،جایي كه سگهاي ولگرد زندگي ميكنند و باالخره به خانه «خاله اقدس»
ميرسند .لعيا وارد خانه ميشود و مجيد در كوچه ميماند .هوا خيلي سرد است و صداي پارس سگها ميآید .چه بر سر مجيد ميآید؟
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 .92توزندهجاني ،جعفر .بهترین نویسندگان ایران :خاله نگار و دختر گلها .تهران :شهر قلم26 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003203884
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :شوهر «خالهنگار» از دنيا رفته و او تنهاي تنهاست .روزي خالهنگار متوجه مي شود كه برفها آب شدهاند و آمدن عمونوروز
نزدیك است .او مي خواهد خانه را تميز و مرتب كند؛ اما دیگر مثل سابق توان ندارد و خيلي زود خسته ميشود .او مقداري چاي كه با
گلهاي كوهي مخلوط است ،دَم ميكند ،شاید خستگياش در برود .در همين موقع ،ناگهان از لوله قوري یك عالمه گل ریز و كوچك
بيرون ميریزد و مثل دانههاي برف روي دامن خالهنگار فرود ميآید .یكي از گلها بنفش است و وقتي خاله ميخواهد آن را بردارد،
اتفاق عجيبي ميافتد!
امچراميپرد.تهران :شهر قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003204706 :


خانه
.93كتبي ،سرور .بهترین نویسندگان ایران:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :غول بياباني گرسنه بود و هرچه گشت ،غذایي پيدا نكرد تا اینكه سنگ بزرگي دید و آن را نزد خاله «اَجيمَجي» برد و از او
خواست تا سنگ را به یك تغار آبگوشت تبدیل كند .سنگ صاف و سياه و بزرگ بود و خاله خيليوقت بود كه دلش یك اسب سياه
ميخواست .پس چوبدستي اش را برداشت و سنگ را به اسب سياهي تبدیل كرد و روي آن پرید و رفت! غول بياباني ماند و شكمي كه
از گرسنگي به قار و قورمي كرد .حاال چه اتفاقي قرار است بيفتد؟
.94یاقوتي ،منصور .بهترین نویسندگان ایران :خرچنگبلندپرواز.تهران :شهر قلم26 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003203907 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :خرچنگ كنار بركه ،روي سنگي نشسته بود و فكر ميكرد بهترین موجود دنياست! وزغ كه حواسش به خرچنگ بود ،گفت:
«اگر جاي عقاب یا لكلك بودي ،چه ميكردي!» و با این حرف وزغ ،خرچنگ به فكر پرواز افتاد؛ اما چطور باید این كار را ميكرد! روزي
مرغ ماهيخواري را دید كه در آب شيرجه زد و ماهي گرفت ودوباره به آسمان رفت .خرچنگ با دیدن این صحنه فكري به ذهنش
رسيد!
 .95شمس ،محمدرضا .بهترین نویسندگان ایران :درختي که کالغ نداشت .تهران :شهر قلم18 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003206953
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي فارسي 
چکیده :درخت سرسبز ،كالغي نداشت كه روي شاخههایش بنشيند و النه بسازد .درخت به دنبال كالغ به كوه رفت .كوه پلنگ داشت.
درخت نزد پلنگ رفت؛ اما پلنگ ماه داشت .درخت نزد ماه رفت و از او خواست اگر كالغ دارد ،به او بدهد؛ ولي ماه فقط ستاره داشت.
درخت نزد ستاره رفت و ستاره كالغي داشت كه روي موهاي شب خوابيده بود و. ...
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.96خرامان ،مصطفي .بهترین نویسندگان ایران :سنجابگرفتار.تهران :شهر قلم18 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003206274 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،دوستي 
چکیده :پدر و دختر به جنگل رفته اند تا براي تولد مادر گل بچينند .وقتي به خانه ميرسند ،ميبينند در انباري باز است و بلبلي روي
در آن نشسته است و یكسره آواز ميخواند؛ درصورتيكه آنوقت روز ،پرندهها باید به النههایشان بروند! وقتي آنها وارد انباري ميشوند،
سنجابي را ميبينند كه جعبهاي روي پایش افتاده است! پدر جعبه را برميدارد و پاي سنجاب را كه زخمي شده است ،ميبندد .دوستي
یعني این!
.97یاوري ،سميه .بوقنزن،سوتبزن!.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004771320 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،محيط زیست 
چکیده :دربعدازظهري شلوغ و پرسروصدا ،بلبل روي شاخهاي مينشيند و آواز ميخواند؛ اما صداي خودش را نميشنود! و بعد ناگهان
متوجه سروصداي زیاد اطرافش ميشود! او فكر ميكند حتماً آوازش گم شده است! بلبل از موتورسوار ميخواهد به جاي بوق زدن ،از
سوت استفاده كند و با او به دنبال آوازش بگردد .آنها به فروشنده دورهگرد ميرسند .بلبل از فروشنده ميخواهد كه به جاي داد و
فریاد ،از آهنگي آرام استفاده كند و همراه آنها برود تا آوازش را پيدا كنند .آنها به راننده ميرسند و بلبل از او ميخواهد به جاي این
همه بلندگو ،از گوشي استفاده كند و راننده هم با آنها همراه ميشود تا اینكه. ...
.98كروس روزنتال ،ایمي .بیامهربانيبکاریم .غزال موسوي .تهران :پرتقال36 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786004625876 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مهرباني 
چکیده :آیا ميشود مهرباني را كاشت؟ دختر كوچولویي این كار را كرد و به دانه اش آب ،گرماي خورشيد و محبت داد و هرروز این
كارها را تكرار كرد؛ اما مدت ها گذشت و خبري از سبز شدن مهرباني نبود و داشت دیر ميشد .دختر كوچولو نگران و ناراحت بود تا
اینكه روزي جوانه سر از خاك درآورد و ....دختر كوچولو تصميم گرفت آن را با همه تقسيم كند و. ...
.99ميركياني ،محمد .پاپر.تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1397 .ص .خشتي .شابك 9789644324192 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،آزادي 
چکیده :پاپر كبوتري است كه براي كبوتربازان ،ارزش كمي دارد .چندروزي است كه صاحبِ پاپر تصميم گرفته است دوروبرش را خلوت
كند و كبوترهاي كم ارزشش را بفروشد یا سرببرد .پاپر این موضوع را ميداند .به همين دليل وقتي صاحبش او را در دست ميگيرد ،بال
و پري ميزند و خودش را از دستهاي او بيرون ميكشد و به آسمان ميرود .پاپر مي خواهد فرار كند و دیگر به النه بازنگردد؛ اما او
احتياج به آب و دانه و سرپناه دارد و وقتي زمستان از راه برسد چه كند؟ هنگاميكه پاپر تصميم ميگيرد نزد صاحبش بازگردد ،فكري
به ذهنش ميرسد و. ...
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.100ميركياني ،محمد .پادشاهکوتولهوچهلدردسربزرگ.تهران :محراب قلم92 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786004134132 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي كوتاه ،داستانهاي تخيلي ،نوجوانان 
چکیده :كتاب حاضر حاوي  41داستان كوتاه و به هم متصل است .داستانها درباره پادشاهي كوتوله است كه در هر داستان ماجراهایي
را به وجود ميآورد .او آنقدر از خود راضي است كه انتظار دارد گلهاي باغچه هم تحسينش كنند و اگر كسي با او مخالفت بكند ،نهتنها
آدمها را ،بلكه درختها و حتي عروسكها را هم تنبيه ميكند! پادشاه از عطرِ بهارنارنج بيزار است و دستور داده تمام درختهاي
بهارنارنجِ قصر را قطع كنند ،حتي درختهاي بهارنارنجِ تمام خانههاي شهر را؛ اما همچنان بوي بهارنارنج به مشام پادشاه ميرسد و. ...
پتسونبهاردوميرود .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا26 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721295 :

.101نورد كویيست ،اسون.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :در مجموعه «پتسون و فيندوس» ،كودكان با رابطه جالب پيرمرد عجيبي به نام «پتسون» و گربهاش «فيندوس» ،آشنا ميشوند
و همراه با آن دو ماجراجویي ميكنند .فيندوس زیر اتاق شيرواني چادري پيدا ميكند .در ذهن پتسون ،منظره پيادهروي كنار دریاچه و
كباب كردن ماهي روي آتش در غروب آفتاب جان ميگيرد و تصميم ميگيرد همان كارها را انجام دهد؛ اما كارها آنگونه كه او فكر
ميكند ،پيش نميرود.
.102فليشمن ،پل .پدر،پرچینوپسرها .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا40 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786227014181 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،والدین 
چکیده :این داستان درباره كشاورزي است كه با سه پسرش در مزرعهشان زندگي و كار ميكنند .كشاورز عاشق حيوانات است و در
مزرعه كلي مرغ و خروس و گاو و گوسفند دارد .آنها از صبح تا شب به سختي كار ميكنند؛ و از این كار لذت ميبرند .یك سال باران
نميبارد و كشاورز نميتواند محصولي برداشت كند .او مجبور ميشود حيوانات خود را یكيیكي بفروشد .سرانجام مزرعه هم به فروش
مي رسد و كشاورز و پسرهایش به كلبه كوچكي نقل مكان ميكنند كه دورتادورش را پرچيني گرفته است .بعد از مدتها باران ميبارد و
پرچين سرسبز ميشود .روزي كشاورز مشغول هرس پرچين است كه فكري به ذهنش ميرسد و. ...
.103ایواسا ،مگومي .پروفسورنهنگعزیز .بيتا ابراهيمي .تهران :شهر قلم104 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786003206427 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :پرفسور نهنگ مدتهاست كه بازنشسته شده است .تنها دانشآموز او یك پنگوئن بود .روزي پنگوئن از زرافهاي در آفریقا نامهاي
دریافت ميكند .زرافه از پنگوئن خواسته است از خودش بنویسد و ....پنگوئن و زرافه با هم دوست ميشوند و حاال یكدیگر را پنگي و زَر
صدا ميكنند .پرفسور نهنگ دلش ميخواهد دوستي داشته باشد كه او را «والي» صدا كند! پرفسور یكسري نامه به فُك ميدهد تا به
جاهاي دور ببرد .او در نامه از خودش نوشته است و از دریافتكننده نامه هم خواسته تا از خودش بنویسد .روزي پليكان براي پرفسور
نامهاي ميآورد و. ...
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 .104باباجاني ،علي .پسر دودی و غول نوشابهای .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .خشتي .شابك:
 9786004771214
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،محيط زیست 
چکیده :این كتاب درباره حفاظت از محيط زیست و آلودگي هواست« .پسر دودي» بطري نوشابهاش را تكان ميدهد و درش را باز
ميكند .ناگهان از بطري ،دودي بيرون ميآید و تبدیل به غول بزرگي ميشود .غولي كه مي تواند آرزوهاي پسر را برآورده كند .پسر
دودي ،اول از همه یك موتور ميخواهد و آرزویش برآورده ميشود ....از دود سياه موتور ،همه بچهها به سرفه ميافتند و سروصداي آن
همسایهها را شاكي ميكند .غول از این كار پسرك ناراحت مي شود .آرزوي بعدي پسر ،داشتن كاميوني پر از نوشابه است .او با كاميونش
خيابانها را پر از دود مي كند و همه مردم را سياه .غول ناراحت است! آرزوي سوم پسر داشتن یك كشتي پر از نوشابه است .او پشت سر
هم نوشابه ميخورد و بطري آنها را به دریا مياندازد تا اینكه. ...
.105ماهوتي ،مهري .پسر،درخت،پرنده.تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640228913 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:احادیث ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب حاوي آیهاي از قرآن كریم درباره آفرینش زمين و رفتار انسانهاست .همچنين حدیثي از پيامبر اكرم (ص) ،درباره
تيراندازي و سواركاري آمده است و سه حدیث از حضرت علي (ع) ،امام صادق (ع) و امام سجاد (ع) ،درباره ترس ،درختكاري و باران .در
سوره كهف ،آیه هفت آمده است« :ما زمين را به زیبایي آراستيم تا شما را امتحان كنيم و ببينيم كدامتان درست رفتار ميكنيد».
.106شجاعي ،سيدمهدي .پشتپنجره.تهران :كتاب نيستان28 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786222080198 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان ،ترس ،خيالپردازي 
چکیده :پدر و مادر «علي» به مهماني رفته اند و او در خانه تنهاست .قرار است تكاليفش را انجام دهد و بخوابد تا پدر و مادر بيایند .بعد
از خاموش كردن چراغ ،علي كسي را ميبيند كه پشت پنجره ایستاده است و دستهایش را به شيشه ميكشد! او سعي ميكند بخوابد؛
اما نمي تواند .پشت پنجره دوم اتاق ،مار بزرگي نشسته و صورتش را به شيشه چسبانده است! او سعي ميكند با شمردن اعداد به خواب
برود؛ اما ناگهان دو پنجره باز ميشود و. ...
 .107پيرس ،جكسون .پيپ بارتلت :راهنمای هیوالهای دریایي .فرزانه مختاري .تهران :پرتقال152 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786004624251
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده« :پيپ» و «توماس» كه با موجودات جادویي و تكشاخهاي فراري سروكله زدهاند ،اینبار با خانواده توماس راهي بندر «كَندِر»
مي شوند؛ مكاني ساحلي و زیبا كه پر از موجودات جادویي دریایي است .آنها «ليزكراكن»« ،شيپورماهي»« ،فك فِرفروك» و
شگفتيهاي دیگر اعماق اقيانوس را ميبينند و عالوهبر این ،درگير معماي بزرگي هم ميشوند .معماي هيوالیي دریایي كه نميخواهد در
آكواریم بماند .بزرگترها از بدرفتاريهاي هيوال گيج شدهاند؛ ولي پيپ و توماس از اینكه وسط ماجرا بپرند ،ترسي ندارند.
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.108جانكر ،تراویس .پیشبهسویقلعه .پریا لطيفيخواه .تهران :پرتقال42 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786004625029 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،شجاعت ،داستان كودك 
چکیده :وسط شهر یك قلعه سرپا مانده بود .از قلعه هيچكس بيرون نميآمد و هيچكس هم اجازه وارد شدن به آن را نداشت! اما
نگهبان هميشه باالي قلعه بود .یكي ميگفت قلعه پُر از هيوالست ،یكي ميگفت غول دارد و دیگري ميگفت پُر از مار است! تا اینكه
روزي دختر كوچولوي كنجكاوي به نام «ایب» تصميم گرفت به قلعه برود و سر و گوشي آب دهد .او با قایق از خندق رد شد و جلوي
دروازه ایستاد و با تمام قدرتش در زد؛ اما ناگهان صداي فيش ...آنقدر او را ترساند كه تا مدرسه دوید .چند روز بعد ،نامهاي به دستش
رسيد و. ...
تاراومرغدریایياش.تهران :محراب قلم40 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786004133784 :

.109اكرمي ،جمال.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه 
چکیده :تارا كه در حادثه اي شنوایي خود را از دست داده ،تنهاست و با مرغ دریایي خود زندگي ميكند .در مراسم ماهيگيري همه
بچهها همراه مردها به دریا ميروند ،اما تارا در ساحل ميماند .آنها كه به دریا رفتهاند ،در طوفان راه را گم ميكنند و تارا با كمك مرغ
دریایياش آنها رابه سمت ساحل هدایت ميكند.
.110هنكس ،كوین .تقتق،بیابیرون .ساناز آیتي .تهران :پرتقال30 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004623438 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،دوستي 
چکیده :این داستان تصویري درباره دوران نوزادي حيوانات است .پرندگان از تخم بيرون ميآیند .ابتدا یك تخم هستند ،بعد از مدتي
تخم تَرَك برميدارد و عاقبت ميشكند و یك جوجه از آن بيرون ميآید .تخم دیگري هست كه هنوز نشكسته است و جوجهها مرتب به
آن نوك ميزنند تا سرانجام تَرَك برميدارد و ميشكند؛ اما از این تخم ،جوجه درنميآید! این دیگر چيست؟
.111یانگ ،ایمي .تکشاخسفارشي .شبنم حيدريپور .تهران :پرتقال36 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004625968 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :لوسي» یك تكشاخ سفارش ميدهد و با خودش فكر ميكند كه اسمش را «جرقه» بگذارد .لوسي فكر ميكند رنگ تكشاخ
حتماً آبي است و یال و دُمش صورتي! وقتي از راه برسد لوسي دور گردنش حلقه گل مياندازد و حتي ميتواند او را با خودش به كالس
ببرد .سرانجام تكشاخ مي رسد؛ اما او اصالً آن چيزي نيست كه لوسي فكر كرده بود ....لوسي پشيمان شده است و ميخواهد تكشاخ را
پس بدهد .آیا واقعاً این كار را ميكند؟ چطور ميتواند؟
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.112خواجهوند ،سولماز .تلي،دختریباموهایبلندبلندبلند .تهران :شركت انتشارات فني ایران64 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786004771047
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي بلند 
چکیده« :تلي» نام قهرمان این داستان است كه همراه پدر و مادر هواشناسش ،در خانهاي نزدیك ابرها زندگي ميكند .پدر و مادر تلي
در خالل آزمایشهاي هواشناسي ،به تدریج درگير غبار و آلودگي هوا ميشوند؛ اما نميتوانند كاري براي رفع آن انجام دهند .پس از
مدتي ،آنها مجبور مي شوند به مأموریت هواشناسي یك ماهه بروند .تلي كه دختري خيالپرداز است ،در تصورش با غولي آشنا ميشود
و همراه او به سيركي ميرود و ....هدف این داستان ،آموزش مفهوم ترس و راههاي مبارزه با آن و تقویت حس شجاعت در كودكان است.
.113اماتو ،مري .تویکجوجههستي .مينا پورشعباني .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786227014105 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي خانواده 
چکیده :دو خواهر بزرگتر «هنریتا» ،هميشه او را اذیت ميكردند .یك شب هنگاميكه هنریتا آماده ميشد تا به رختخواب برود،
سروكله خواهرهایش پيدا شد .آنها به او گفتند كه یك جوجه است! هنریتا باور نكرد؛ ولي آنها آنقدر دليل آوردند تا هنریتا قانع شد
كه یك جوجه است! به خصوص وقتي روز بعد روي تختش یك تخممرغ پيدا كرد! هنریتا تصميم گرفت خانواده واقعياش را پيدا كند.
براي همين راهي مزرعه آقاي «بارني» شد.
.114ایسرن ،سوزانا .توپپشميجادویي .مينا پورشعباني .تهران :آواي هانا36 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786009783243 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودكان 
چکیده :داستان این كتاب درباره دوستي ،بخشش و مهرباني است .روزي توپ پشمي بزرگي خيلي آرام آمد و روي تيغهاي جوجهتيغي
نشست و ....عنكبوت به جوجهتيغي بافتن را یاد داد و جوجهتيغي براي موش یك ژاكت بافت؛ ولي ژاكت به پنير توپي بزرگ تبدیل شد!
موشكوچولو پنير را از هرچيزي بيشتر دوست داشت .جوجهتيغي براي قورباغه دستكش بافت؛ ولي دستكشها به آینه تبدیل شدند،
چيزي كه قورباغه آرزویش را داشت! جوجه تيغي براي خرسي ،هزارپا و حلزون هم چيزهایي بافت؛ ولي هركدام به چيزي تبدیل شدند
كه آنها آرزویش را داش تند .روزي خرچنگ به خانه جوجه تيغي آمد و خواست برایش طناب بلند و محكمي ببافد تا بتواند نهنگي را كه
در ساحل گير افتاده بود ،نجات دهد؛ اما از توپ پشمي فقط یك تكه خيلي كوچك باقي مانده بود و. ...
.115رورز ،مارگریت .جادهسنگيصلح .سيدعلي شجاعي .تهران :كتاب نيستان24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786222086602 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،دوستي ،صلح 
چکیده :داستان این كتاب از زبان كودكي به نام «راما» روایت ميشود كه از خانهاش و كشورش آواره و مجبور ميشود با خانوادهاش به
سرزميني دیگر پناه ببرد .او در سرزمين خود هر روز با صداي خروسشان بيدار ميشد ،درحاليكه صبحانه آماده بود .پدر راما كشاورزي
ميكرد و پدربزرگش ماهيگيري .همهچيز براي راما لذتبخش و آرام بود؛ تا اینكه جنگ و بمبها زندگي آرام او و خانوادهاش را به هم
ریختند و وادار به كوچشان كردند .مردم یكيیكي و بعد بيشتر و بيشتر آنجا را ترك كردند .آیا آنها دوباره به سرزمين خود
بازميگردند؟ تصاویر آفریده شده از شنها و سنگریزهها تصاویر این كتاب را بسيار متمایز كرده است.
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تربیتها  .1تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان116 .1398 .ص .رقعي .شابك:

جزیره  
بي

 .116شفيعي ،شهرام.
 9789643916152
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان 
چکیده :جلد نخست از مجموعه «جزیره بيتربيتها» ،مشتمل بر هفت داستان كوتاه است ،با عنوانهاي «نابودي بر سر ميز صبحانه»،
«خروس»« ،نوزده عروسي»« ،كاله خرگوشي» و ....در هریك از این داستانها ،ماجراهاي زندگي خانوادگي و برخي از آداب معاشرت
اجتماعي از زبان پسري دوازدهساله روایت ميشود« .دروازهبان» و خواهر هفتسالهاش« ،بابونه» ،در كاخ بيتربيتها متولد شدهاند.
حكومت بيتربيتها صدسال پيش در جزیره از بين رفته است؛ اما سازمان موزههاي كشور به عموي بچهها اجازه داده است كه هم
سریدار كاخ باشد و هم در آن پادشاهي كند!
تربیتها  .3تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان104 .1398 .ص .رقعي .شابك:

جزیره  
بي

 .117شفيعي ،شهرام.
 9789643919009
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان 
چکیده :جلد سوم از مجموعه «بيتربيتها» ،دربردارنده شش داستان كوتاه طنز است ،با عنوانهاي «خرید»« ،فشار خون»« ،نگه
داشتن بچه» و ....داستان ،ماجراي خانوادهاي سلطنتي و بيتربيت است كه سالهاست كاخ آنها به موزه تبدیل شده است .پادشاه اكنون
نقش سرایدار و ملكه نقش آشپز را دارند« .دروازهبان» ،پسر دوازدهساله خانواده و رواي داستان ،با خواهرش« ،بابونه» ،همراه
بازدیدكنندگان ،ماجراهایي را تجربه ميكنند .در داستان اول ،پادشاه بيتربيتها ،سه كيلو لواشك را یكجا خورده و بيمار شده است! در
این ميان ،مردي كوتاهقد آیفون را به صدا درميآورد .او دكتر است و. ...
تربیتها  .4تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان112 .1398 .ص .رقعي .شابك:

جزیره  
بي

 .118شفيعي ،شهرام.
 9789643916145
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان 
چکیده :جلد چهارم از مجموعه «جزیره بيتربيتها» ،مشتمل بر داستانهاي كوتاه فارسيِ طنز است ،با عنوانهاي «دكتر قالبي»« ،پرِ
مرغ»« ،پس بده» و «سرماخوردگي» .این داستانها حكایت خانواده سلطنتي بيتربيتهاست كه سالهاست در كاخي كه حاال به موزه
تبدیل شده است ،زندگي مي كنند .این موزه محل بازدید مردم است و هرروز تعداد زیادي بازدیدكننده دارد .این كاخنشينان نه براي
حكمراني و سلطنت ،بلكه براي كار و امرار معاش در آن زندگي ميكنند! در این كاخ هركدام از شاهزادگان وظایف و مسئوليتهاي
خاصي دارند .براي مثال ،پادشاه سرایدار و ملكه آشپز كاخ است!
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تربیتها .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان120 .1398 .ص .رقعي .شابك:

جزیره  
بي

 .119شفيعي ،شهرام.
 9789643917302
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه «جزیره بيتربيتها» و مشتمل بر نُه داستان كوتاه طنز است« .دروازهبان» ،پسر دوازدهسالهاي
از خانواده سلطنتي بيتربيتهاست .كاخ سال هاست كه به موزه تبدیل شده؛ اما سازمان موزه كشور به عموي دروازهبان اجازه داده است
كه هم سرایدار كاخ باشد و هم در آن پادشاهي كند .پدر و مادر ،زنعمو و «بابونه» ،خواهر دروازهبان ،در كاخ زندگي ميكنند .بابونه و
دروازهبان هرروز در كاخ شاهد اتفاقات خندهدار و آموزنده هستند .در اولين ماجرا ،دروازهبان تختخواب خود را خيس كرده است و
مادرش ميخواهد جلوي شبادراري او را بگيرد .او پيشنهاد ميدهد كتاب تاریخ جنگ جهاني دوم را بخوانند؛ اما. ...
جشنیکپنجم.قم :سروش نعيما12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789649232188 :

.120موسوي ،مریمسادات.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،اعتقادات مذهبي 
چکیده :در بركه كوچك همه مشغول كار هستند .پدرِ ماهيهاي رنگينكمان بيمار است و مادر مراقب اوست؛ اما همراه بچههایش
آذوقه هم جمع ميكند .وقتي زمستان از راه ميرسد ،الكپشت پير و قورباغهها به خواب ميروند .هوا سرد ميشود و آب بركه یخ
ميزند .مادرِ ماهيهاي رنگينكمان متوجه ميشود كه غذاي زیادي ندارند و نمي توانند تا بهار دوام بياورند .وقتي اهالي بركه متوجه
مشكل آنها ميشوند ،نزد الكپشت پير ميروند و او را بيدار ميكنند .الكپشت راهحل خوبي دارد!
.121كریستين اندرسن ،هانس .جوجهاردکزشت .سحر عظيمي .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد /ابر و باد24 .1398 .ص .رقعي.
شابك 9786009870950 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان 
چکیده :خانم اردك منتظر است تا جوجه هایش از تخم بيرون بيایند و در یك صبح بهاري باالخره انتظارش به پایان ميرسد و جوجهها
یكيیكي از تخم بيرون ميآیند؛ اما یكي از تخمها هنوز سرِ جایش است! خانم مرغ فكر ميكند این تخمِ غاز است؛ ولي خانم غاز
ميگوید این تخم بوقلمون است! در همان لحظه تخم ترك برميدارد و جوجهاي خاكستري از آن بيرون ميآید .او شبيه هيچكدام از
خواهرها و برادرهایش نيست!
.122آزیو كریمر ،جكي .چترسبز .ميترا نوحي جهرمي .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082808 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،دوستي 
چکیده :هنگاميكه فيل با چترش زیر باران قدم ميزند ،جوجهتيغي از راه ميرسد .جوجهتيغي فكر ميكند چتر فيل ،قایق اوست! فيل
او را از اشتباه درميآورد و ميگوید هروقت بخواهد ،مي تواند از آن استفاده كند .بعد گربه و خرس و خرگوش پير ميآیند و ....همه آنها
اشتباه ميكنند .چتر متعلق به فيل است؛ اما هركدام از آنها وسيله خودش را مي خواهد و به آن احتياج دارد .حاال چه اتفاقي رخ
ميدهد؟

41

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره22

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

.123وات ،مالني .چستر :بازگشتچستر! .زهرا چوپانكاره .تهران :كتاب چ36 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786220100553 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب درباره گربهاي به نام «چستر» است كه نویسنده به عنوان قهرمان داستانش انتخاب كرده است؛ اما چستر با نویسنده
كنار نميآید و برخالف ميل او رفتار ميكند و به دلخواه خودش داستان را تغيير ميدهد! چستر گربهاي غارنشين است كه قرار است به
زودي نسلش منقرض شود؛ چون دایناسوري او را ميبلعد؛ اما چستر اجازه نميدهد داستان اینگونه پيش برود .او نظر دیگري دارد!
.124وات ،مالني .چستر :چستر .زهرا چوپانكاره .تهران :كتاب چ36 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786220100546 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :نویسنده كتاب داستانِ موشي را روایت ميكند كه در خانهاي خارج از شهر زندگي ميكند و روزي به سفر ميرود و دیگر
بازنميگردد .بعد از مدتي ،گربهاي به نام «چستر» در خانه موش ساكن ميشود؛ اما موش همراه سگ بزرگي به خانه ميآید؛ البته سگي
كه گياهخوار است! قهرمان داستان ،چستر ،از روند داستان خوشش نميآید و از نویسنده ميخواهد كه آن را تغيير دهد .نویسنده
عصباني است؛ ولي داستان را تغيير ميدهد و. ...
 .125شابر ،كلمان .چطور از شر گرگ خالص شویم؟ .سپهر رجایي .تهران :شهرتاش28 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789648282481
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :باالي كوه بلند ،گله گوسفندي زندگي ميكرد .همهچيز براي آنها فراهم بود؛ اما گوسفندها هميشه با ترس زندگي ميكردند؛
چراكه گرگي در آنجا زندگي ميكرد كه هروقت گرسنه ميشد ،یكي از گوسفندان را ميگرفت و ميخورد .گوسفندها غمگين بودند و
نميدانستند چه كار كنند .آنها دور هم جمع شدند تا نقشهاي بكشند و از شّر گرگ خالص شوند .هریك از آنها طرح و ایدهاي داشت
كه البته بعضي از آنها امكان پذیر بود؛ ولي هيچ گوسفندي حاضر نبود همكاري كند و هنگاميكه گوسفندان باهم درگير شده بودند و
زد و خورد ميكردند ،گرگ آمد و گوسفند دیگري را گرفت!
.126قدیري ،زهرا .چقدرپر!.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004771900 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،داستانهاي فارسي ،حيوانات 
چکیده :كتاب حاضر درباره حفاظت از محيط زیست و مراقبت از حيوانات است ،به خصوص پرندگان در فصل مهاجرت .این كتاب
تصویري است و نيمي از داستان به كمك تصاویر روایت ميشود .پسرها درباره شغل پدرانشان صحبت ميكنند .اولي ميگوید پدرش
حيوانات را خيلي دوست دارد و مراقب آنهاست .دومي هم همين را ميگوید؛ اما پدر اولي محيطبان است و پدر دومي شكارچي! فصل
مهاجرت فالمينگوهاست و شكارچي یكي از آنها را در خانهاش ،در قفس نگه ميدارد ،فالمينگویي كه در آرزوي پرواز است!
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 .127گراهام ،باب .چگونه ميتوان بال شکستهای را درمان کرد؟ .بهمن رستمآبادي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان40 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789643916947 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي اجتماعي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :پرنده كوچك محكم به شيشههاي ساختمان كوبيده شد و به زمين افتاد؛ ولي هيچكس متوجه او نشد؛ حتي نگاهش هم نكرد،
به جز پسربچه مهرباني كه با مادرش بود و مي خواست سوار قطار شود .او پرنده را برداشت و به خانه برد .مادر و پدر بال پرنده را بستند،
او را در جاي گرم و نرمي گذاشتند و از او مراقبت كردند .با گذشت زمان ،آرام آرام حال پرنده بهتر شد تا جایي كه دوباره توانست پرواز
كند.
.128باروكس .چندتادرخت؟.نينا فراهاني .تهران :كتاب چ35 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786220100805 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،محيط زیست 
چکیده :هریك از حيوانات فكر ميكنند ميدانند كه چندتا درخت ،یك جنگل ميشود؛ گوزن فكر ميكند  1500و خرس فكر ميكند
 500درخت؛ اما روباه معتقد است  85درخت كافي است .خرگوش ميگوید چهل ،شصت یا هشتاد درخت براي فرار كردن از دست
شكارچيها بس است؛ اما نظر موشكوچولو چيز دیگري است ،او ميگوید چهار درخت! ناگهان همه حيوانات از پشت بوتهها صدایي
ميشنوند! این صداي مورچه است كه ميگوید با یك درخت ميشود یك جنگل درست كرد؛ اما این چطور ممكن است؟
.129نيكخواه آزاد ،زینب .چه...چه.تهران :كتاب نيستان36 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786222080570 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :داستان دوستيِ یك پسربچه و دریاچه موضوع محوري این كتاب است .دریاچه با پسرك بازي ميكند ،با او حرف ميزند و
ماجراهایش را تعریف ميكند و از راز گنج هایي ميگوید كه در دل دارد.اما پسرك گنجي ندارد كه از آن بگوید .یك روز دریا ماجرایي را
نقل مي كند كه اندوهگينش كرده است و پسرك فكري ميكند...
.130عباس عليزاده ،ليال .حاالخودتمامانباش.قزوین :سایهگستر36 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786003745230 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستان كودك 
چکیده :این كتاب حاوي چهار داستان كوتاه است .داستان اول درباره سفر دانه برفكوچولو است .داستان دوم درباره پاي چوبي
پدربزرگ ،داستان سوم از پروانهها ميگوید و كمآبي و داستان آخر ،قصه «مليكا» و مادرش را روایت ميكند .مليكا با مادرش قرار
گذاشته است كه یك روز تمام او مامان باشد و مادرش نقش دختر او را بازي كند .مليكا فكر ميكند مامان بودن خيلي خوب است و
هركاري دلش بخواهد ميتواند بكند؛ اما. ...
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حرفهایرنگي .ميترا اميري .تهران :پرتقال39 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786004625159 :

.131لي ،مين.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،هنر ،كودكان ،خانواده 
چکیده :نویسنده در این كتاب با بهرهگيري از تصاویر به همپيوسته كه اتصال آنها داستاني را روایت ميكند ،به كودكان ميآموزد كه
گاهي در محيط هاي خانوادگي براي ایجاد شادي و برقراري رابطه صحيح و انتقال احساس به یكدیگر ،نيازي به صحبت كردن نيست.
همچنين یادآوري ميكند كه گاهي ميتوان بدون استفاده از كلمات با یكدیگر حرف زد.
.132ميركياني ،محمد .حكایتهاي كمال :چراغعروسي.تهران :بهنشر200 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789640230640 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان 
چکیده :مجموعه پنججلدي «حكایتهاي كمال» دربردارنده داستانهاي كوتاهي است كه وقایع آن در دهه چهل اتفاق ميافتد .این
قصهها یادآور دوران نوجواني و خاطرات زندگي «محمد ميركياني» در تهران قدیم است و نوجوانان را با سبك زندگي آن دوره آشنا
مي كند .در جلد سوم از این مجموعه ،سي داستان كوتاه ارائه شده است .در داستان «چراغ عروسي»« ،كمال» ،براي شركت در مراسم
عروسي دخترعمهاش به همراه پدر و مادرش به خانه آنها ميرود .او كه تا به حال چراغ پایهبلند عروسي ندیده است ،با هيجان در
كوچه ميایستد و چراغ را تماشا ميكند؛ اما چراغ روشن نميشود .كارگر الكتریكي از كمال كمك ميخواهد و. ...
.133ميركياني ،محمد .حكایتهاي كمال :حوضکاشي.تهران :بهنشر200 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789640230633 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان 
چکیده :مجموعه پنججلدي «حكایتهاي كمال» ،دربردارنده داستانهاي كوتاهي است كه وقایع آن در دهه چهل اتفاق افتاده است.
این قصهها یادآور نوجواني و خاطرات زندگي «محمد ميركياني» در تهران قدیم است كه نوجوانان را با سبك زندگي آن دوره آشنا
ميكند .جلد دوم این مجموعه ،شامل سي داستان است« .موهاي آلماني»« ،روزنامههاي عجيب»« ،فالودههاي بهاري» و «حوض
كاشي» ،نام برخي از این داستانهاست .در داستان آخر« ،كمال» همراه دوست و مادرش به خانه «دایي عباس» ميروند .هنگاميكه
كمال و دوستش كنار حوض كاشيكاري شده وسط حياط بازي ميكنند ،ناگهان یكي از گلدانهاي كنار حوض ميشكند و. ...
.134ميركياني ،محمد .حكایتهاي كمال :شهرفرنگي.تهران :بهنشر192 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789640230657 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان 
چکیده :مجموعه پنججلدي «حكایتهاي كمال» ،دربردارنده داستان هاي كوتاهي است كه وقایع آن در دهه چهل اتفاق افتاده است.
این قصهها یادآور نوجواني و خاطرات زندگي «محمد ميركياني» در تهران قدیم است كه نوجوانان را با سبك زندگي آن دوره آشنا
ميكند.در جلد چهارم از«حكایتهاي كمال»سي داستان ارائه شده است .در داستان «شهر فرنگي» ،چندروزي است كه عمو شهر فرنگي
به محله كمال آمده است و كمال دلش ميخواهد به تماشاي شهر فرنگي برود .او از مادرش پول ميگيرد و به آرزویش ميرسد؛ اما. ...
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.135ميركياني ،محمد .حكایتهاي كمال :عکسفوری.تهران :بهنشر192 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789640230664 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان 
چکیده :مجموعه پنججلدي «حكایتهاي كمال» ،دربردارنده داستانهاي كوتاهي است كه وقایع آن در دهه چهل اتفاق ميافتد .این
قصهها یادآور دوران نوجواني و خاطرات زندگي «محمد ميركياني» در تهران قدیم است و نوجوانان را با سبك زندگي آن دوره آشنا
ميكند .در جلد پنجم از این مجموعه ،سي داستان ارائه شده است .در داستان «عكس فوري»« ،كمال» باید براي پرونده مدرسهاش
عكس ببرد .او همراه پدرش به چهارراه مولوي ميرود تا عكس فوري بيندازد؛ اما در راه بر اثر حادثهاي سرش ميشكند .او مجبور
ميشود با سر شكسته عكس بگيرد و. ...
خانهآنهایکخانهشلوغپلوغوپرماجراست.تهران :توت48 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649225548 :

.136پریرخ ،زهره.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :پسرك در طبقه اول ساختمان زندگي ميكند و عاشق زرافه هاست .اتاق پسرك پر از زرافه است :روي پرده ،روتختي ،كيف و...
روزي كه خانه پر از گل و گالب است ،زرافهها گردنشان را دراز ميكنند و هرجا گلي و برگي ميبينند ،ميخورند .در طبقه سوم
ساختمان ،دختري زندگي ميكند كه عاشق فيل هاست .در خانه او یك فيل است ،فيلي كه روي فنجان نقش بسته است .روزي فيل
كوچولو از روي فنجان بيرون ميپرد .در طبقه دوم هم ،شغالهایي كه روي جعبه مداد رنگي نشستهاند ،صداي زرافهها و فيل را
ميشنوند و آن ها هم بيرون ميآیند....
 .137لين ریوول ،سارا .خبر فوری :شهر عوض ميشود .فرزین سوري .تهران :پرتقال40 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786004625852
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،روانشناسي ،شيوۀ زندگي 
چکیده :مادر نگران است و پدر پشت سرِ هم گوشياش را چك ميكند! آنها مرتب درِ گوشي صحبت ميكنند و كودك مضطرب است.
مادر یادش ميرود شبها شببهخير بگوید و پدر آنقدر خسته است كه وسط قصه خواندن خوابش ميبرد .معلم ميگوید دنيا پر از
خبرهاي بد است؛ اما هميشه آدمهایي هستند كه سعي مي كنند با كارهاي كوچك و بزرگ دنيا را بهتر كنند .كودك دوست دارد
تغييرات خوبِ بزرگي ایجاد كند و تصميم ميگيرد نمایشي خندهدار اجرا كند؛ اما بزرگترها حوصله ندارند .كودك احساس ميكند هيچ
راهي براي ایجاد تغيير ندارد؛ اما  ...شاید ...كافي است. ...
 .138شجري ،كبریا .خرابکارهای دوستداشتني .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .خشتي .شابك:
 9786004771306
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،آلودگي زمين ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر تصویري است و بخش زیادي از داستان به كمك تصاویر روایت ميشود .داستان درباره حفاظت از محيط زیست و
محل طبيعي زندگي پرندگان است .دریا و رودخانه بر اثر ریختن فاضالب ،آلوده شده است ،طوري كه پرندگان به شهر آمدهاند و در تمام
مناطق پخش شدهاند .همهجا پر از پرنده است .آنها خيلي زیبا و دوستداشتني هستند؛ اما ....مردم شهر تصميم ميگيرند به محل
زندگي پرندهها رفته و آنجا را پاكسازي كنند.
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خرسشمشیربهدست .رضي هيرمندي .تهران :كتاب چ32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226839075 :

.139كالي ،دیوید.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،محيط زیست 
چکیده :خرس بزرگ براي اثبات تيزي شمشيرش ،همهچيز را تكهتكه ميكرد! او تمام درختهاي جنگلي را قطع كرد و وقتي حسابي
خسته و گرسنه شد ،به قلعه اش رفت تا استراحت كند؛ اما آب وارد قلعه محكم خرس شد! خرس با عصبانيت دنبال كسي ميگشت كه
باعث این كار شده بود .او به سراغ نگهبانان سد رفت و خواست آنها را از وسط نصف كند؛ ولي متوجه شد كه كار آنها نبوده است .بعد
خرس نزد گراز ،روباه و پرندهها رفت؛ ولي هيچكدام مقصر نبودند ،پس چه كسي آب را وارد قلعه خرس كرده بود؟
 .140اش ،فرانك .خواب خرس مهتابي .نسرین وكيلي ،پدرام مهينپور .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786226721417
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :خرس كوچولو و گنجشك كوچولو با هم دوست هستند .روزي كه آن دو بيرون از خانه مشغول بازي هستند ،كانگورو و بچهاش
را ميبينند .خرس و گنجشك كه كانگورو را نميشناسند ،از دیدن او تعجب ميكنند و فكر ميكنند خواب ميبينند .به همين دليل ،به
كارها و بازي خود ادامه ميدهند .آنها دوست ندارند فعالً از خواب بيدار شوند....
.141باروكس .خوشآمدید .نينا فراهاني .تهران :كتاب چ28 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786220100836 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،مهاجرت ،كودكان 
چکیده :این داستان با الهام از بحران پناه جویان سوري نوشته شده است و هدفش تقویت حس پذیرا بودن در كودكان است .سه خرس
قطبي روي یخها زندگي ميكنند و همهچيز خوب است تا اینكه روزي یخ ميشكند و آنها از خانه دور ميشوند .حاال باید خانه جدیدي
پيدا كنند .آنها از دور خشكي را ميبينند؛ اما آنجا گاوها زندگي ميكنند .گاوها به خرسها خوشآمد نميگویند .گاوها فكر ميكنند
خرسها زیادي پشمالو ،بداخالق و گندهاند و. ...
 .142شعباننژاد ،افسانه .خيلي مواظبم باش :مداد و تراش و کتاب .تهران :لوپه تو24 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786008761181
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر حاوي سه شعر است كه به كودكان ميآموزد تا مراقب وسایل و لوازمالتحریر خود باشند .در شعر اول ،كودك،
مدادش را گوشهاي جا ميگذارد .موشي آن را برميدارد تا براي بچهاش ببرد؛ اما ....شعر دوم ،درباره تراش كودك است كه بز زنگولهپا آن
را پيدا ميكند و با خودش ميبرد تا شاخهایش را تيز كند .شعر سوم ،داستان كتابِ كودك است كه باد آن را با خود ميبرد؛ ولي. ...
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.143شهریاري ،خسرو .دارکوبتاکيبهدرختخواهدکوبید؟..تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان20 .1397 .ص.
رحلي .شابك 9789644323614 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي فارسي 
چکیده :ملخ از پرش خوبي كه كرده بود ،خيلي خوشحال بود؛ اما الكپشت كه در همان نزدیكي بود و پرش ملخ را دیده بود ،گفت كه
ملخ كار مهمي نكرده است و اگر به اندازه یك عقاب هم بپرد ،تازه ميشود یك عقاب! كرم كوچولو از اینكه همه برگها را خورده بود ،به
خودش افتخار ميكرد؛ اما الكپشت گفت اگر یك درخت را هم بخورد ،تازه مي شود موریانه! زنبور تمام شيره گل را مكيده بود و از این
بابت خيلي راضي به نظر ميرسيد؛ اما الكپشت گفت ....این داستان به نوعي گویاي این موضوع است كه هركسي باید سعي كند
خودش باشد.
داستانغازکوچولویيکهخیليتروفرزنبود .زهرا معينالدیني .تهران :شهر قلم80 .1398 .ص .رقعي .شابك:

.144یوهانسن ،هانا.
 9786003206236
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :غاز مادر ششمين تخمش را هم گذاشت و با خيال راحت روي آنها نشست .غاز پدر همان دور و بر بود و همهچيز را زیرِ نظر
داشت ....باالخره انتظار به پایان رسيد و جوجهغازها یكي یكي از تخم بيرون آمدند؛ اما هنوز از جوجه ششم خبري نبود .غازكوچولو زماني
از تخم بيرون آمد كه خواهرها و برادرهایش ميتوانستند روي پاهایشان بایستند .حاال آنها باید منتظر او ميماندند! روز بعد جوجهها
دنبال پدر و مادر راه افتادند؛ اما جوجهكوچولو نميتوانست مثل آن ها تند راه برود .غاز كوچولو دیرتر از بقيه خواهرها و برادرهایش شنا
كردن و همينطور پرواز را یاد گرفت؛ اما او یك ویژگي منحصربهفرد داشت و. ...
.145ابراهيمي ،پيام .داستانهاي بچههاي آبي :باباامیری .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي30 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004367967
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده« :زولو» زرافهاي است كه در شهر و در خانه آقاي «اميري» و دخترش« ،مليكا» ،زندگي ميكند و با بچههاي آدمها به مدرسه
ميرود! روزي زولو از خواب بيدار ميشود و پس از كلي تالش سوار سرویس مدرسه شده و به آنجا ميرود .زولو با خودش فكر ميكند
كه اگر او پدر داشت ،وضعيت زندگياش تغيير ميكرد .آن روز زولو با سرویس مدرسه به خانه برنگشت ،بلكه قدمزنان به راه افتاد و به
پدرش فكر كرد .وقتي زولو به خانه آقاي اميري رسيد ،دید كه او چقدر نگران است و. ...
.146مراديالكه ،یگانه .داستانهاي بچههاي آبي :تیکتیک.تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي28 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004366335
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حيوانات ،داستان كودك ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده :آقا موشه چنگال بزرگي را در راهآب پيدا ميكند .آقا سگه ميپرسد كه این چنگال را براي چه ميخواهي؟ موشه ميگوید
مي خواهد با آن مانند یك قالب از آب غذا بگيرد .آقا سگه از موش مي خواهد تا چنگال را به او بدهد تا پشتش را بخاراند؛ اما آقاي كالغ
فكر ميكند چنگال پشت آقاي سگ را زخمي ميكند و از موش ميخواهد تا چنگال را به او بدهد تا آن را در گنجهاش بگذارد .وقتي آن
سه در حال دعوا بر سر چنگال هستند ،صداي پاي بچهگربهاي را ميشنوند كه سه تا پا دارد! آنها تصميم ميگيرند كاري بكنند.
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هاراعوضميکند.تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.


زولوامیریهمهبرنامه
.147ابراهيمي ،پيام .داستانهاي بچههاي آبي:
32 .1398ص .وزیري .شابك 9786004367707 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :آقاي «اميري» به هنگام بازگشت از آفریقا ،براي دخترش« ،مليكا» ،زرافهاي هدیه ميآورد كه نامش «زولو» است؛ اما زولو با آن
گردن درازش چگونه ميتواند در آپارتمان زندگي كند؟ چگونه مي تواند غذاهایي مثل سوپ و ماكاروني بخورد؟ چگونه بخوابد؟ و ....در
این ميان مليكا قصد دارد به زولو كمك كند .براي همين یك برنامه تازه طراحي ميكند تا به هردوي آنها خوش بگذرد.
 .148ابراهيمي ،پيام .داستانهاي بچههاي آبي :زولوبه مدرسهميرود .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي40 .1398 .ص.
وزیري .شابك 9786004367950 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :آقاي «اميري»« ،زولو» زرافه را تنها در دشت هاي آفریقا پيدا كرده بود و با خودش به شهر آورده بود و در خانهاش نگهداري
مي كرد .حاال زولو به خواست آقاي اميري باید به مدرسه مي رفت .بنابراین ،باید هرروز صبح زود از خواب بيدار مي شد و تكاليفش را
انجام مي داد؛ اما زولو نميتوانست هيچكدام از این كارها را به درستي انجام دهد!
 .149ابراهيمي ،پيام .داستانهاي بچههاي آبي :عمو زاال .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي28 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004367691
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :ساعت روميزي «زولو» زرافه كه حاال در خانه آقاي «اميري» و دخترش« ،مليكا» ،زندگي ميكند ،به صدا درميآید .زولو به
سرعت از جایش بلند ميشود ،چمدان بزرگش را از زیر تخت بيرون ميكشد ،آن را باز ميكند و با یك حركت ،لباسها و قاب
عكسهایش را در آن ميگذارد و آماده رفتن ميشود .او ميخواهد نزد عمو «زاال» برود كه در دشتهاي آن طرف شهر زندگي ميكند؛
اما همينكه ميخواهد پایش را از اتاقش بيرون بگذارد ،مليكا را ميبيند كه كولهپشتي بزرگش را روي شانهاش انداخته است و. ...
.150مراديالكه ،یگانه .داستانهاي بچههاي آبي :هاچینوواچیندمترابرچین.تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.1398 .
28ص .وزیري .شابك 9786004366342 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :این داستان تخيلي درباره نقص عضو است و یادآوري ميكند كه اگر فردي مشكل جسمي داشته باشد ،حتماً توانایيهاي
دیگري دارد و نباید با نگاه تحقير و تمسخر به او نگاه كرد« .اینپا» و «دودا» دو اژدهایي كه با هم دوست بودند ،پاهایشان را دراز كردند
تا اتلمتلتوتوله بازي كنند .دودا پرسيد« :چرا یكي از پاهایت بزرگتر است؟ » اینپا عصباني شد و فریاد زد كه اینطور نيست و قهر كرد
و رفت زیر درخت «دومبا» ایستاد .اینپا فكر كرد ،فقط از یكي از سوراخهاي بيني دودا آتش بيرون ميآید و آن یكي فقط دود دارد! براي
همين جلوي چشمش را دود گرفته است و درست نميبيند و. ...
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 .151حسنبيگي ،ابراهيم .داستانهاي جزیره كيش :انتظار در کلبه هور .تهران :ابراهيم20 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786229542330
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،سفر 
چکیده :یكي از دیدنيهاي جزیره كيش ،كشتي یوناني است و كمي آن طرفتر ،ساحلي صخرهاي با امواج دریاست كه به آن كلبه هور
ميگویند .كنار كلبه ،مجسمه مردي دیده ميشود كه فانوسي در دست دارد و دو بال بزرگ روي شانههایش .او قدي بسيار بلند دارد و
رو به دریا ایستاده و چشمانش پر از انتظار است! این كتاب داستان این مجسمه است.
خرسکوچولوگفتمنخوبتميکنم .گيتا رسولي .تهران :محراب قلم48 .1397 .ص.

.152یانوش .داستانهاي خرسي و ببري:
رقعي .شابك 9786004132688 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :ببر كوچولو از جنگل بيرون ميآید و روي علفها از حال ميرود! دوستش ،خرسكوچولو ،فوراً خودش را ميرساند و ببر كوچولو
را بغل ميكند و به خانه ميبرد .خرسكوچولو ،ببري را روي ميز ميخواباند و مثل یك دكتر واقعي شروع ميكند به باندپيچي! تمام بدن
ببري ،به غير از سرش باندپيچي شده است و حاال كمي بهتر است .خرس كوچولو براي ببري غذاي خوشمزهاي درست ميكند و. ...
 .153یانوش .داستانهاي خرسي و ببري :سالم کوچولو! .گيتا رسولي .تهران :محراب قلم48 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786004133968
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :ببركوچولو و خرسي با هم در یك خانه زندگي ميكنند و دوستان خوبي هستند .روزي وقتي ببركوچولو ميخواهد به جنگل
برود و قارچ جمع كند ،خوك كوچولو را ميبيند و خوك كوچولو هم با او راهي جنگل ميشود .خوك و ببر در جنگل سرگرم بازي
ميشوند و ببر ،دستِ خالي به خانه بازمي گردد .روز بعد ،نوبت خرسي است كه ماهي بگيرد و ببري باید خانه را تميز كند و سيبزميني
از خاك درآورد و...؛ اما
 .154یانوش .داستانهاي خرسي و ببري :نامه برای ببری .گيتا رسولي .تهران :محراب قلم44 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786004132671
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :روزي وقتي خرسكوچولو به ماهيگيري ميرود ،ببري از او مي خواهد كه برایش نامه بنویسد .خرسي جوهر آبي ،پرِ قناري،
پاكت و تمبر برميدارد .او پایين رودخانه ،كرمي به قالب آویزان ميكند ،آن را در آب مياندازد و مشغول نوشتن نامه ميشود .ببركوچولو
پشتِ خانه ،روي علفها دراز كشيده است و هيچكاري انجام نداده است! نامه را خودِ خرسي براي ببري ميآورد .روز بعد ببري از خرسي
ميخواهد كه نامه را زودتر و با پيك بادپا بفرستد؛ اما این چطور ممكن است؟
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.155یانوش .داستانهاي خرسي و ببري :وای،چقدرپاناماقشنگاست! .گيتا رسولي .تهران :محراب قلم52 .1397 .ص .رقعي.
شابك 9786004132657 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :خرسي و ببر كوچولو دوستان خوبي هستند .آنها در خانهاي دنج ،پایين رودخانه زندگي ميكنند .اوضاع و احوال خرسي و
ببري خوب است ،آنها همهچيز دارند و از هيچچيز نميترسند .خرسي ماهي ميگيرد و ببري در جنگل قارچ جمع ميكند .روزي آنها
جعبهاي پيدا ميكنند كه بوي موز ميدهد و روي آن نوشته شده« ،پاناما» .پاناما ،سرزمين رؤیایي خرسي است .آنها تصميم ميگيرند
به پاناما بروند و. ...
 .156گالووي ،روت .داستانهاي زیر آب :خرچنگ دست وپاچلفتي .علي مولوي .تهران :كتاب چ32 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786002299635
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،اعتمادبهنفس 
چکیده :خرچنگ از چنگالهاي بزرگ و مزاحمش بدش ميآید و آرزو ميكند بازوهایي مثل هشتپا وعروس دریایي یا بالههایي مثل
الك پشت و ماهي داشته باشد و بتواند با بقيه بازي كند ،بدون اینكه چيزي را خراب كند .روزي وسط بازي ،هشتپا بين جلبكها گير
ميافتد .گره جلبكها تنگتر و تنگتر ميشود و هيچكس نميتواند كمكش كند .آیا خرچنگ ميتواند كاري بكند؟
.157ژوبرت ،كلر .داستانهاي شكر خدا :سهفندقگمشده.تهران :بهنشر24 .1397 .ص .رحلي .شابك 9789640230220 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،صفات خدا 
چکیده :كتاب حاضر حاوي سه داستان است با نامهاي «رنگهاي دنيا»« ،همين یك دفعه» و «سه فندق گمشده» .در این داستانهاي
تخيلي ،هربار اتفاقاتي رخ ميدهد كه باعث ميشود قهرمان داستان متوجه یكي از مهربانيهاي خدا شود .در داستان «سه فندق
گمشده»« ،موموشك» ،ميخواه د براي تشكر از مهرباني مادرش ،براي او سه تا فندق ببرد؛ اما نميداند آنها را كجا گذاشته است!
موموشك دوست خوبي مانند خرگوشك دارد و. ...
.158شمس ،محمدرضا .داستانهاي صلح و دوستي :خانهدیوانه .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي24 .1397 .ص .خشتي.
شابك 9786004366458 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :خانهاي یك آجرش كم بود و هركسي به طرفش ميآمد ،دنبالش ميكرد و با ناودانش او را خيس ميكرد یا با دودكشش ميزد
توي سرش! مرغ ،گربه ،خر و سگ به ترتيب به سراغ خانه دیوانه ميروند و از او ميخواهند كه خانه آنها باشد؛ اما خانه دنبالشان
ميكند و ....روزي خانه خود را در محاصره گرگها ميبيند و از ترس ميلرزد و آرزو ميكند كاش مرغ و گربه و خر و سگ آنجا بودند و
كمكش ميكردند .او فریاد ميزند و كمك ميخواهد و ....آیا كسي براي كمك به خانه دیوانه پيدا ميشود؟
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داستانهایکالسیکبرایکودکان(کتابدوم) .سيده سودابه احمدي .قزوین :سایهگستر198 .1398 .ص.

.159ایوز ،كاترین.
خشتي .شابك 9786003745315 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر شامل هشت داستان كالسيك براي كودكان است« .شير و موش»« ،مرد نان زنجبيلي» و «لباس جدید پادشاه»،
ازجمله این داستانهاست .داستان اول ،درباره سلطان جنگل« ،جاتو» است كه خبردار ميشود در نزدیكي قلمرواش موجودات عجيب و
غریبي پيدا شده است و ....داستان دوم از پيرزني ميگوید كه نانهاي زنجبيلي خوشمزهاي درست ميكند؛ اما روزي یكي از نانهایش پا
به فرار ميگذارد! داستان سوم قصه پادشاهي است كه. ...
 .160پيزولي ،گرگ .دانه هندوانه .مينا پورشعباني .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي32 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004367349
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :تمساح عاشق هندوانه است و به نظرش هندوانه بهترین خوراكي است .تمساح هندوانه را براي صبحانه ،ناهار ،شام و حتي براي
دسر دوست دارد! روزي درحاليكه تندتند هندوانه ميخورد ،یكي از دانهها را قورت ميدهد و ....تمساح نگران است كه دانه در شكمش
رشد كند و ميترسد مبادا ساقههاي آن از گوشهایش بيرون بزند .او فكر ميكند شكمش باد ميكند و رنگ پوستش صورتي ميشود و
نكند او را در ساالد ميوه بيندازند! تمساح خيلي ناراحت است و كمك ميخواهد؛ ولي ناگهان. ...
 .161ناصري ،علي .دختر پروانهای .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786226493215
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تخيلي ،ادبيات كودكان ،داستان كودك 
چکیده« :نازپري» دختر كوچكي است كه روي دستش لكهاي سياه دارد ،لكهاي شبيه پروانه؛ اما به مرور زمان لكهها یا همان پروانهها
زیاد ميشوند و تمام بدن دخترك را ميپوشانند .نازپري آنقدر مشغول پروانههاست كه همهچيز را از یاد ميبرد .پروانههاي او حواس
بچههاي كالس را هم پرت ميكنند و خانم معلم عصباني ميشود .گاهي بعضي از پروانهها هوس ميكنند بپرند و بعضي ميمانند ،آن
وقت بدن دخترك سوراخ سوراخ ميشود! پدر نازپري هم از این مرض عجيب و غریب ذله شده است تا اینكه روزي. ...
خواستکتابهارانجاتدهد .عطيه الحسيني .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي.1398 .

 .162هاگروپ ،كالوس .دختری که مي
60ص .رحلي .شابك 9786226011549 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،كتابخواني 
چکیده« :آنا» عاشق كتاب بود .او تمام روز را كتاب ميخواند؛ صبحها قبل از بيرون آمدن از رختخواب ،شبها قبل از رفتن به
رختخواب و ....آنا معموالً بعد از مدرسه به كتابخانه ميرفت .او و خانم «مانسنِ» كتابدار ،دوستان خوبي بودند .روزي آنا متوجه شد كه
كتابهایي كه كسي به امانت نميگيرد ،از بين ميروند .او غمگين شد و تصميم گرفت كتابها را نجات دهد! اما چطور باید این كار را
انجام دهد؟
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.163واستوكوف ،استانيسالو .درزمستاني .رقيه مختاري .تهران :شهر قلم72 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003205925 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،نوجوانان 
چکیده :در نزدیكي مسكو ،در جنگل درختان توس ،كنار جویباري ،روستایي هست« .آنا پتروونا» در این روستا زندگي ميكند .او سن و
سال زیادي دارد و كلبه اش بسيار كوچك است .او یك سگ و یك گربه دارد .آنا هميشه چيزي براي تعریف كردن دارد ،قصه ماه ،گربه
در سطل ،مرغهاي دریایي ،چانچو و ...و درِ زمستاني! او ميگوید در زمستان درِ خانهاش باز نميشود و آن موقع است كه از درِ زمستاني
خانه استفاده ميكند ،دري كه فقط زمستانها باز ميشود!
یهزاردارکوب.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226011778 :
دره 
.164مهدوي ،اعظم .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان 
چکیده« :سُرمه» و «تِرمه» خواهر هستند .آنها هميشه كنار بركه بازي ميكنند ،روزي هنگام بازي ،ترمه در بركه ميافتد و سرمه
نميتواند به تنهایي او را نجات دهد .جادوگر به كمك او ميآید؛ اما براي نجات ترمه شرطي ميگذارد و آن اینكه پس از نجات ترمه ،او را
با خود ببرد و سرمه حق ندارد گریه كند! سرمه شرط را ميپذیرد؛ ولي وقتي ترمه نجات ميیابد ،سرمه گریه ميكند .جادوگر ترمه را به
یك داركوب تبدیل ميكند و . ...
.165بختياري ،علياصغر .دریانوردانشجاع.قم :صحرایي سبز58 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008545729 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،وسایل حملونقل دریایي ،كودك و نوجوان 
چکیده :پدر «سارا» و «امير» كوچولو ،كاپيتان كشتي است .او بعد از مدتها به خانه بازگشته است و بچهها از دیدنش بسيار خوشحال
هستند .اینبار كاپيتان از دلفينها ميگوید كه موجوداتي بسيار باهوش و بازیگوش هستند .بچهها دلشان ميخواهد آنها را از نزدیك
ببينند .روز بعد امير با پدرش به مدرسه ميرود و به پرسش همه بچهها درباره دریا و سفرهایش پاسخ ميدهد .مدتي بعد ،كاپيتان و
خانوادهاش ميخواهند به سفر دریایي بروند؛ اما قبل از رفتن ،خانهشان را بيمه آتشسوزي ميكنند! در ادامه داستان ،هنگاميكه سارا و
امير با پدر و مادرشان به طرف چاهبهار ميروند ،پدر برایشان از حملونقل دریایي ميگوید و اینكه در صورت هرگونه صدمه ،شركت
بيمه ،خسارت را پرداخت ميكند و. ...
باجيها .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان52 .1398 .ص .وزیري .شابك:
جي 
دزدوپلیس،خانهجي 

.166حمزهزاده ،محمد.
 9789640819210
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،ادبيات كودكان ،داستان كودك 
چکیده :قاليچه «عمهباجي» با قاليهاي دیگر فرق داشت .آن را مادربزرگ عمهباجي برایش بافته بود .عمهباجي هم به اندازه جانش این
قالي را دوست داشت .سالها پيش ،وقتي باباجي و ماماجي با هم عروسي كردند ،عمهباجي این قاليچه را به آنها هدیه داد .از آن به بعد،
وقتي به خانه آنها ميآمد ،فقط روي آن نماز ميخواند و شبها روي آن ميخوابيد .حاال قرار است عمهباجي تا سه روز دیگر به خانه
ماماجي و باباجي بياید؛ اما از قاليچه خبري نيست .آنها همهجا را ميگردند و. ...
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دستهایسبزالله.تهران :بهنشر24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640225455 :

.167پوریا ،سرور.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،داستانهاي اجتماعي ،كودك و نوجوان 
چکیده« :مجيد» برادر «مریم» ،همراه دوستش« ،قاسم» ،به جبهه ميرود و پياز گل اللهاي را كه در گلدان كاشته است ،به مریم
ميسپارد و سفارش مي كند كه گلدان باید در جاي تاریك باشد تا براي عيد نوروز گل بدهد .مجيد و قاسم ميروند و مریم با تمام
دلتنگياش از گل الله مراقبت ميكند .بعد از مدتها قاسم بازميگردد؛ اما خبري از مجيد نيست! این داستان ،حكایت پایمرديهاي
جواناني است كه توانستند وطن را حفظ كرده و سرزمينمان را به دشت الله تبدیل كنند.
.168كالي ،دیوید .دشمن .رضي هيرمندي .تهران :كتاب چ60 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786002299680 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،صلح ،نوجوانان 
چکیده :در دو گودال ،سربازهایي تنها پناه گرفتهاند و جنگ بين این دو سرباز جریان دارد .گلولهها از یك گودال به دیگري پرتاب
ميشوند و هر سرباز مي خواهد دیگري را از پا دربياورد .هریك از سربازها دفترچه راهنمایي دارد كه در آن درباره دشمن نوشته است .هر
سرباز فكر ميكند سرباز دیگر ،یك هيوالست كه رحم و مروت سرش نميشود و زنها و بچهها را ميكشد و ....هر دو سرباز آرزو دارند
كه هرچه زودتر جنگ تمام شود و به خانههایشان بازگردند .هركدام از آنها فكر ميكند دیگري جنگ را شروع كرده است و. ...
.169استيج ،ویليام .دکتردسوتو .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226721486 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :دكتر «دسوتو» ،یك موش دندانپزشك است و بيمارهاي زیادي دارد .حيواناتي مثل موش كور و سنجاب روي صندلي معمولي
دندانپزشكي مينشينند و حيوانات بزرگتر روي زمين و دكتر از نردبان باال ميرود و روي دندان آنها كار ميكند .دكتر دسوتو گربهها
و حيوانات خطرناك را به هيچوجه قبول نميكند؛ حتي بيآزارترین آنها را .روزي روباه خوشلباسي به مطب ميآید كه از درد اشك
ميریزد .دكتر اول او را نميپذیرد؛ اما وقتي ناله روباه را ميبيند ،او را قبول ميكند و دل به دریا ميزند. ...
.170راستي ،مجيد .دماغمترسک.تهران :سروش20 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789641216384 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي ،دروغگویي 
چکیده :مترسكِ تنهايِ تو باغچه ،حرف هاي كبوترها را درباره دروغ پينوكيو و دراز شدن دماغش شنيد و با خودش فكر كرد كه اگر هم
دروغ بگوید ،هيچوقت دماغش دراز نميشود؛ چون یك مترسك است .او گفت« :من مهربانترین مترسك دنيا هستم!» .ناگهان اتفاق
عجيبي افتاد و ....مترسك دوباره با حرفهاي كبوترها ،متوجه شد كه اگر دروغش را پس بگيرد ،دماغش كوتاه ميشود .بنابراین. ...
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.171هریسون ،هانا اي .دنیاازآنباال .شبنم حيدريپور .تهران :پرتقال32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004625951 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :آن روز براي «برنيس» روز غمانگيز و بدي بود .به همه بچهها یك تكه كيك رسيد كه رویش یك گل بود؛ اما كيك برنيس
چيزي رویش نبود! به همه بچه ها نوشيدني خوشمزه و خنك رسيد؛ اما نوشيدني او نه خوشمزه بود نه خنك!  ....حاال برنيس حسابي
عصباني و بداخالق بود .براي همين وقتي دید قرار است به بچهها بادكنك بدهند ،نخ همه بادكنكها را گرفت و گفت« :همه اینها مالِ
من است!»؛ ولي بادكنكها زیاد بودند و برنيس را به آسمان بردند .برنيس از آن باال همهچيز را جور دیگري دید و. ...
.172دهریزي ،محمد .دنیابدوندرخت.تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي24 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786001215810 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،سخاوت 
چکیده :درخت خسيس نه به گنجشكها اجازه ميداد كه روي شاخه هایش بنشينند و آواز بخوانند نه به گوسفندها كه زیر سایهاش
استراحت كنند .او به پيرمرد خسته هم اجازه نداد كه ميوهاي بچيند و بخورد و حتي كرم كوچولو هم نتوانست زیر پوستش النهاي
بسازد .درعوض ،چشمه زیر درخت ،همه آنها را كنار خودش جاي داد .چشمه فكر ميكرد كه دنيا بدون گنجشكها ،گوسفندها،
انسانها و كرمها ،جاي زیبایي نيست .درخت از چشمه هم خواست كه از آنجا برود و. ...
.173آرنولد ،النا.كي .دنياي اسرارآميز یك خفاش شلوارپوش :پسریبهنامبت .بهشته خادم شریف .تهران :شهر قلم128 .1397 .ص.
رقعي .شابك 9786003205949 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،ادبيات كودكان 
چکیده« :بيكسبي الكساند تم» را همه «بت» صدا ميكردند .بت به معني خفاش است .وقتي بت هيجانزده ميشود یا درباره چيز
جالبي فكر ميكند ،بالبال ميزند؛ همانطور كه خفاشها بال ميزنند .مادر بت دامپزشك است .یك روز او با یك بچه راسو به خانه آمد!
حاال بت دوست دارد آن را براي هميشه نگه دارد؛ اما نگهداري از راسو در خانه كار سادهاي نيست .بنابراین بت باید وقت زیادي به این
كوچولو اختصاص دهد...
.174آرنولد ،النا.كي .دنياي اسرارآميز یك خفاش شلوارپوش :یکدوستویکراسویخانگي .بهشته خادم شریف .تهران :شهر قلم.
112 .1397ص .رقعي .شابك 9786003205956 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده« :بَت» پسربچه عجيب و بامزهاي است كه از بهترین بچهراسوي دنيا مراقبت ميكند؛ حتي خواهر بت هم این راسوي كوچولو را
دوست دارد .بت از تغيير خوشش نميآید و دوست دارد همه چيز با آن نظم هميشگي پيش برود؛ اما خواهرش براي اجراي نقشي در یك
نمایش باید در مدرسه بماند ،مادرش سرِ كار است و پدرش را فقط دو هفته یكبار ميبيند .پس حاال باید غروبها بعد از مدرسه به خانه
دوستش برود .بت قبالً هيچ دوستي نداشته؛ اما حاال هم یك دوست دارد و هم یك حيوان خانگي .آیا او ميتواند با این همه تغيير كنار
بياید؟
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 .175ناصري ،علي .دو مرغ عشق عاشق .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786226493222
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي كوتاه ،داستانهاي تخيلي ،محيط زیست 
چکیده :كتاب حاضر حاوي شش داستان كوتاه و تخيلي است« .ابر و آرش»« ،دو مرغ عاشق» و «شاهزاده و پلنگ» ،نام بعضي از این
داستانهاست .تمام داستانها درباره محيط زیست است و از روزگاري سخن ميگوید كه انسانها همهچيز را از بين بردهاند .دود سياه
غليظي آسمان را پوشانده است و سالهاست كه مردم خورشيد را ندیدهاند .جنگلها نابود شدهاند و از درختان چيزي جز اسكلتشان
باقي نمانده است .حيوانات وجود خارجي ندارند و آنچه هست عروسكهاي ساخته دست انسانهاست و. ...
.176جان ،جوري .دوستتدارمدیگه! .مسعود ملكیاري .تهران :پرتقال32 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786004625456 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :آقا خرسه ميخواهد به تنهایي از روز تعطيلش لذت ببرد؛ اما دوستش ،اردك ،ميخواهد وقتش را با آقا خرسه بگذراند .اردك به
خرس پيشنهاد مي كند كه با هم ورزش كنند ،بستني یخي بخورند ،ابرها را تماشا كنند ،در رودخانه شنا كنند یا...؛ اما آقا خرسه دوست
دارد با خودش خلوت كند .براي همين زیر درختي ميرود تا استراحت كند؛ اما اردك نقشه جدیدي براي بودن با خرس دارد .او. ...
.177مالمحمدي ،مجيد .دیداربامسجدزیبایجمکران.قم :كتاب جمكران32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789649736136 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،زیارتگاهها ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب درباره جواني روستایي است كه براي اولين بار به مسجد جمكران ميرود .او در اتوبوس داستان كوتاهي درباره
چگونگي ساخت این مسجد ميخواند .داستان درباره دیدار شيخ «حسنبن مُثله جمكراني» با امام زمان (عج) است! هنگاميكه به
نزدیكي مسجد ميرسند ،بقيه راه را پياده ميروند .همه آرام ،با چشماني اشكآلود و بعضي با پاي برهنه .جوان مات و مبهوتِ گنبد
مسجد است و غرق در تفكر كه ناگهان. ...
دیوآبخوار.تهران :شهر قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003206991 :

.178یگانهخو ،مسعوده.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،دوستي 
چکیده« :اپوش» ،دیو آبخوار و خانوادهاش عاشق خوردن آب هستند .اپوش ميخواهد وقتي بزرگ شد ،مثل پدرش یك غول
خشكسالي حسابي شود و هميشه براي بهتر شدن تالش ميكند .اپوش با گُلي دوست ميشود و براي آب دادن به دوستش همهجا را
زیر پا ميگذارد؛ اما حتي یك قطره آب هم پيدا نميكند! او حتي به رودخانه و قنات هم سر ميزند .چه اتفاقي براي گل اپوش ميافتد و
چه بر سرش ميآید؟
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.179نيكبنياد ،نيلوفر .رازآدمفضایي.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004771252 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،محيط زیست ،بازیافت زبالهها 
چکیده :در این كتاب تصویري ،داستان زبالههایي روایت ميشود كه ميتوانند بازیافت شوند .بچهها در محلهشان شخصي را ميبينند كه
مانند آدمفضایيها لباس پوشيده است و مرتب دور و بر سطلهاي زباله ميچرخد! بچهها او را دنبال كرده و به قول خودشان ،سفينهاش
را پيدا ميكنند؛ اما وقتي به داخل سفينه سرك ميكشند ،آدم فضایي آنها را ميبيند و ....آدم فضایي از زبالههاي خشك و بازیافتي،
براي بچهها هدایایي درست ميكند! هدیههاي فضایي! حاال بچهها هم براي او از همين مواد هدیه ميسازند!
.180رز ،جرالد .رازقلعهسرخ .تيراد سخایي .تهران :محراب قلم32 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004135962 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آدمآهني ،فرمانده لشكري از جنگجویان جنایتكار بود .آنها همهچيز را غارت و همهجا را ویران ميكردند .آدمآهني و افرادش
در هيچ جنگي شكست نخورده بودند .روزي آدمآهني به پيرمردي رسيد كه در كلبه كوچكي زندگي ميكرد .پيرمرد از آدمآهني خواست
كه به او كاري نداشته باشد و خانهاش را آتش نزند .پيرمرد گفت در قلعه اي كه هفت روز از اینجا راه است ،ثروت بسياري وجود دارد كه
بزرگترین لشكر دنيا از آن مراقبت ميكند! آدمآهني كه فكر ميكرد خودش بزرگترین و قويترین لشكر را دارد ،گفت ميتواند در
چشمبرهم زدني قلعه را نابود كند .او به پيرمرد گفت هفت روز دیگر از باالي درختها دودي ميبيني و آسمان شب پر از شعلههاي سرخ
آتش ميشود و قول داد كه اگر شكست بخورد ،تبرزینش را به پيرمرد ميدهد .آدمآهني به قلعه رسيد و. ...
راکتباسوادميشود .اعظم مهدوي .تهران :گيسا48 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786006885216 :

.181هيلز ،تد .راكت مينویسد:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواندن 
چکیده :سگ كوچولو« ،راكت» ،عاشق بازي بود .او دنبال برگها ميدوید و به آواز پرندهها گوش ميداد و زیر درختش چرت ميزد تا
اینكه روزي صداي پرنده طالیي كوچولو او را از خواب پراند! پرنده مي خواست معلمِ راكت باشد و چيزهایي به او یاد بدهد؛ اما راكت
دوست داشت فقط بازي كند .پرنده كوچك باالي درختي نشست و داستان سگِ بدشانسي به نام «باستر» را خواند .راكت اول عصباني
شد؛ اما كمكم از داستان خوشش آمد و. ...
 .182هيلز ،تد .راكت مينویسد :راکت داستان مينویسد .اعظم مهدوي .تهران :گيسا48 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786006885223
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك ،داستاننویسي 
چکیده :سگِ كوچولو« ،راكت» ،عاشق كتاب است .او هميشه یا خودش كتاب ميخواند یا معلمش ،پرنده طالیي ،برایش كتاب
ميخواند .راكت حتي بوي كتابها را هم دوست دارد! او دنبال كلمههاي جدید است و هرروز چندتایي پيدا ميكند .پرنده طالیي
كلمهها را از درخت آویزان ميكند تا اینكه درخت پر از كلمه ميشود و روزي راكت تصميم ميگيرد با آن كلمهها داستاني بنویسد؛ اما
درباره چه بنویسد و موضوع داستانش چه باشد؟
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.183باركر ،دومينيك .راهنماي خلبازيهاي مكس و مالي :چگونهنابغهباشیم؟.مسعود ملكیاري .تهران :پرتقال136 .1398 .ص.
رقعي .شابك 9786004625814 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان 
چکیده« :مكس» و «مالي» ،دوقلوهاي هشتساله هستند؛ البته مكس دوازدهدقيقه زودتر به دنيا آمده است و مكس فكر ميكند همين
چنددقيقه همهچيز را متفاوت ميكند .روز تعطيل است و مكس روي تختش باال و پایين ميپرد تا شاید سرش به سقف بخورد و فكر
ميكند با این كار اختراعي به ذهنش ميرسد! مالي هم روبهرویش نشسته است و او را تشویق ميكند .در این داستان ،آنها با خاك و
گِل ،پنچري دوچرخه را ميگيرند ،سر تا پاي گربه آقاي «اِوِرت» را گِلمالي ميكنند و همزمان با این كارها یك نابغه واقعي ميشوند!
.184باركر ،دومينيك .راهنماي خلبازيهاي مكس و مالي :چگونهیکغولبرفيبسازیم؟.مسعود ملكیاري .تهران :پرتقال.1398 .
168ص .رقعي .شابك 9786004626118 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده« :مكس» و «مالي» ،دوقلوهاي هشتساله در حياط پشتي خانه شان مشغول كار مهمي هستند! مالي یكي از صندليهاي
غذاخوري را آورده و روي آن ایستاده است و روي سرِ مكس برف ميریزد! آنها ميخواهند اولين پيستِ پرشِ اسكيِ جهان را براي
خوكچههاي هندي درست كنند؛ اما ....در این داستان مكس و مالي كوهِ برف سرِ خيابان را جابهجا ميكنند تا مادرشان برود پيتزا بخرد
و خيلي اتفاقي یك غول برفي هم ميسازند!
.185بيتي ،آندریا .رزیگودنس،دخترکمهندس .احمد تصویري .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721097 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،اختراعات ،داستان كودك 
چکیده« :رُزي» دوست دارد یك روز مهندس بزرگي شود .خرت و پرتهاي سطل زباله حال همه را به هم ميزند؛ اما رُزي با دیدن
آنها كلي ایده جدید پيدا ميكند .او شبها تنهایي در اتاقش وسایل فوقالعادهاي اختراع ميكند؛ اما چون از شكست خوردن ميترسد،
به هيچكس نشانشان نميدهد تا اینكه روزي سر و كله عمه رُزي پيدا ميشود .عمهخانم به همه آرزوهایش رسيده است به غير از یكي.
رزي به فكر فرو ميرود ،آیا او ميتواند چيزي بسازد كه عمهاش را به آرزویش برساند؟
.186گرف ،ليسا .رمان كودك :سوفينابغه .نوشين ابراهيمي .تهران :پيدایش144 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786002965752 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده« :سوفي» با بقيه بچهها فرق دارد .او یك نابغه است! در دو سالگي الفباي روسي را حفظ كرد و در چهارسالگي اجزاي تُستر
شكسته را بيرون كشيد و یك رادیو ساخت .در هفت سالگي...؛ اما پدر و مادر او دوست دارند دخترشان معمولي باشد و با دوستانش به
گردش و استخر برود! چند نفر از همكالسيهاي سوفي با پدر و مادرشان مشكل دارند و سوفي باهوش هم به آنها كمك ميكند هم
پول درميآورد؛ اما اگر پدر و مادرش از این موضوع باخبر شوند ،چه ميكنند؟

57

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره22

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

.187مشهدي رستم ،فاطمه .روزهکلهگنجشکي.تهران :بهنشر24 .1398 .ص .رقعي .شابك 9789640215364 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،احكام اسالمي ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب درباره دختركي به نام «ليلي» است كه خيلي دلش ميخواهد مثل بزرگترها روزه بگيرد .ليلي نيمهشب بيدار ميشود
و وضو گرفتن و نماز خواندن پدرش را ميبيند.؛ ولي سرِ نمازِ پدر به خواب ميرود .او از پدر گِله ميكند كه چرا او را بيدارنكرده تا
سحري بخورد و نماز بخواند .پدر ليلي معتقد است كه ليلي روزه كلهگنجشكي دارد؛ چراكه او از شب قبل چيزي نخورده است .پدر
ميگوید او با نور وضو گرفته و هنگاميكه آسمان را نگاه ميكرده ،در واقع نماز خوانده است!
 .188فرگوس ،مورین .روزی که بابا عضو تیم فوتبالمان شد .نينا فراهاني .تهران :كتاب چ36 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786220100386
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،فوتبال ،كودك و نوجوان 
چکیده :پدر هميشه براي تماشاي بازي فوتبال ميآمد و از همه بلندتر تشویقمان ميكرد .روزي كه مربي گفت یكي از والدین ميتوانند
براي كمك دواطلب شوند ،پدر خيلي سریع پرید وسط زمين و همراه بقيه شروع كرد به گرم كردن! پدر انرژي و هيجان زیادي داشت و
فكر ميكرد ،فوتبال بازي كردن یعني برنده شدن .براي همين وقتي تيم مقابل گُل زد ،از دروازهبان عصباني شد ،انگار او به عمد اجازه
داده كه حریف گل بزند و وقتي مي خواست توپ را در دروازه شوت كند و یكي از بازیكنان اتفاقي او را به زمين انداخت ،حسابي از كوره
دررفت .از مربي به خاطر كارهاي پدر عذرخواهي كردم؛ اما مربي. ...
روزیکههمهچیزخوبميشود .حسام سبحاني طهراني ،ماندانا نارنجيها .تهران :ميچكا40 .1398 .ص .رحلي .شابك:

.189كنيستر.
 9786227014037
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،دوستي 
چکیده« :برونو» ،موش خرماي كوچولو ،تازه از خواب زمستاني بيدار شده است و ميخواهد تمام دنيا را بگردد .او در ميان علفها جایي
گرم و نرم براي چرت زدن پيدا ميكند و وقتي بيدار ميشود ،گل بسيار زیبایي را ميبيند .آنها با هم دوست ميشوند و روزهاي شادي
را در كنار هم ميگذرانند و برونو هربار از تغيير شكل گل شگفتزده ميشود .روزي گل زیبا از برونو ميخواهد به او اعتماد كند ،نفس
عميقي بكشد و محكم به گل فوت كند و قول ميدهد كه همهچيز خوب ميشود .برونو چشمهایش را ميبندد و فوت ميكند؛ اما. ...
.190گوتزه ،ماریو .رویایبزرگماریو .وحيده حسينزاده .تهران :گلگشت36 .1397 .ص .خشتي .شابك 9789645948939 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،فوتبال 
چکیده« :ماریو» ده سال دارد و عاشق فوتبال است .او مدتهاست كه در باشگاه تمرین ميكند و آرزویش این است كه روزي یك
فوتباليست حرفه اي شود .رؤیاي بزرگ ماریو ،بازي در تيم ملي كشورش «آلمان» است .دوهفته دیگر قرار است تيم ماریو در مسابقهاي
كه فدراسيون فوتبال آلمان براي كشف استعداد بچهها ترتيب دادهاند ،بازي كند .ماریو هرروز تمرین ميكند؛ ميدود؛ شوت ميزند و....
روزي هنگام تمرین ،ناگهان یكي از ضربات قوي او از كنترل خارج ميشود و پنجره خانهاي را ميشكند و. ...
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.191اورایان ،ري .زك كهكشاني :بازگشتبهزمین .شيدا رنجبر .تهران :پرتقال128 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004623247 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي علمي-تخيلي ،نوجوانان 
چکیده« :زَك نلسون» پشت ميز آشپزخانهشان در سياره «نبولون» نشسته بود و «سيارهیاب» بازي ميكرد .بازياي كه پدرش از
«نبولونيكس» آورده بود! او در حال پيدا كردن سيارههایي بود كه تا به حال به آنها سفر كرده بود .پدر از محل كارش برگشته است .او
مي خواهد به سياره زمين سفر كند و تصميم گرفته است تا زَك را هم با خودش ببرد .در این سفر ،دوست زَك« ،سِت» ،نيز همراه
آنهاست .زَك ميتواند تمام جاهاي دیدني زمين را به سِت نشان دهد؛ ولي وقتي «لونا» ،سگ زَك ،فرار ميكند و گم ميشود ،تمام
برنامههاي آنها به هم ميریزد و. ...
 .192اورایان ،ري .زك كهكشاني :فاجعه در نمایشگاه علوم .شيدا رنجبر .تهران :پرتقال128 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786004623216
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده :امسال نمایشگاه علوم بين كهكشاني در «نبولون» برگزار ميشود .دانشآموزان پژوهشكده «چرخدندهها» ،تالش ميكنند مثل
دورههاي قبل برنده این مسابقه باشند .زَك مطمئن است كه ميتواند جام را ببرد؛ ولي پروژهاش به مشكل برميخورد .آیا زَك ميتواند
قبل از رخ دادن فاجعه اوضاع را روبهراه كند؟
تکپسرکغارنشینمدرن .فاطمه حقي ناوند .تهران :بينالمللي گاج40 .1398 .ص .وزیري .شابك:
.193مكدانل ،پاتریك .زنبور :
 9786008447696
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،فناوري اطالعات و ارتباطات 
چکیده« :تِك» پسر غارنشيني است كه از صبح تا شب از غارش بيرون نميآید؛ حتي وقتي دوستانش به غار او ميآیند ،از جایش تكان
نميخورد .تِك در غارش ميماند و از تلفن و تبلت و دستگاه بازياش دل نميكَند .بيرون غار همهچيز در حال تغيير و تحول است؛ اما
تِك هيچكدام از اینها را نميبيند .او حتي اسم دایناسورهایش را هم یاد نگرفته است .او ....سرانجام آتشفشان دهكده« ،پوپاي گنده» ،فكر
بكري به سرش ميزند و ...بوووم ،همهچيز منفجر ميشود .حاال چه اتفاقي ميافتد؟ چه سرنوشتي در انتظار تِك است؟
 .194فریدمن ،دبورا .زنبور :شای و پرنده کوچک .پروانه خدابندهلو .تهران :بينالمللي گاج48 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786008447689
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،اعتمادبهنفس ،دوستي 
چکیده« :شايِ» زرافه عاشق پرندههاست ،پرندههایي به رنگ جواهر ،پرندههایي كه سریعتر از باد پرواز ميكنند و...؛ اما شاي تا به حال
صداي یك پرنده واقعي را نشنيده است! روزي یك پرنده كوچك واقعي ميآید و آواز خيلي قشنگي ميخواند .شاي ميخواهد با پرنده
حرف بزند؛ اما مي ترسد زبانش بگيرد یا صورتش از خجالت سرخ شود! ناگهان پرنده پر ميكشد و ميرود و ....شاي به دنبال پرنده راه
ميافتد و به جایي ميرود كه موجودات جالبي زندگي ميكنند .شاي هرگز فكر نكرده بود كه دنيا اینقدر بزرگ باشد و. ...
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 .195سيترو ،آژیا .زویي و عينك ایدهساز :مهمان غولآسا .هدا نژادحسينيان .تهران :پرتقال104 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786004625043
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :زویي» و گربهاش« ،ساسافراس»  ،هرلحظه منتظر شنيدن صداي زنگ اصطبل هستند .وقتي این زنگ جادویي به صدا
درمي آید ،یعني حيواني جادویي پشت در اصطبل منتظر است و كمك مي خواهد .مادر زویي تمام عمرش به حيوانات جادویي كمك
كرده است .حاال نوبت زویي است كه این كار را انجام دهد .زلزله خانه زویي را تكان ميدهد! شاید هم زلزلهاي از نوع اسب تكشاخ باشد!
دوست جدید خيلي بزرگي از راه رسيده كه زخمي شده است و حالش روز به روز بدتر ميشود و. ...
داستانهایچارلزدیکنز .عباس زارعي .قزوین :سایهگستر354 .1398 .ص .رقعي .شابك:

.196دیكنز ،چارلز .زیباترین قصههاي دنيا:
 9786003746046
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،نوجوانان ،داستانهاي بلند 
چکیده :كتاب حاضر حاوي پنج داستان از «چارلز دیكنز» ،نویسنده انگليسي ،است .بسياري از رویدادها و شخصيتهاي كتابهاي
چارلز دیكنز ،بازتابي از رویدادها و شخصيتهاي زندگي واقعي او هستند« .خانه غمزده» و «داستان دوشهر» نام دو داستان ازاین پنج
داستان است .داستان آخر ،زندگي جواني كشاورززاده را به تصویر ميكشد كه تحت تعاليم اشرافگريهاي فرانسوي ،در سالهاي منتهي
به انقالب است .همچنين خشونتهاي انقالبيون را نسبت به اشراف سابق نشان ميدهد.
 .197رومين ،تريور .زیر آسمان بزرگ .مجيد عميق .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي48 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9789644458637
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،نوجوانان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :پدربزرگ ميخواهد تمام ثروتش را به نوه اش بدهد ،به شرط اینكه پسرك راز زندگي را پيدا كند! پدربزرگ ميگوید« :راز
زندگي زیر این آسمان بزرگ است!» پسرك براي پيدا كردن راز زندگي ،سفري را آغاز ميكند و از هرچيزي و هركسي سراغ این راز را
ميگيرد و البته هركسي چيزي به او ميگوید .ماشين مي گوید كه باید به یاد داشته باشد از كجا آمده است .درخت به او ميگوید باید از
محكم بودن ریشههایش مطمئن باشد .كشاورز ميگوید ....آیا سرانجام پسرك راز زندگي را پيدا ميكند؟
.198بارنت ،مك .سبیل! .مسعود ملكیاري .تهران :پرتقال42 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786004623025 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :پادشاه «دانكن» عاشق خودش است .او در تمام طول روز خودش را در آینه نگاه ميكند و از همه ميخواهد از زیبایي و
جذابيتش حرف بزنند و تحسينش كنند؛ اما مردم شهر كه از این وضعيت خيلي ناراحت هستند ،تصميم ميگيرند دست به كار شوند و
خواستههایشان را به گوش پادشاه برسانند و او را از خواب خرگوشي بيدار كنند؛ ولي فرداي آن روز پادشاه به جاي اینكه برنامهاي براي
آباداني شهر تحویل دهد ،تصویر بسيار بزرگي از خودش را به دیوار قصرش ميزند كه روي آن نوشته است« :من فوقالعادهام».
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گنجشکهاست .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1398 .ص .خشتي .شابك:

 .199هاشمي سيسخت ،رفعت .سر من النه 
 9786004770248
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي اجتماعي ،داستان كودك 
چکیده :داستان این كتاب كودكان را با دالیل تعامل انسان با طبيعت آشنا ميكند .داستان از زبان یك كودك روایت ميشود .این
روایت ،داستان پدربزرگي است كه به دليل مستأجرهاي متفاوتي كه دارد ،از واگذاري خانه قدیمياش به بنگاه خودداري ميكند .این
تصميم باعث بروز مشكالت مالي در خانواده ميشود و در همين نقطه است كه روابط عاطفي نوه و پدربزرگ آغاز ميشود.
سردترینروزدرباغوحش .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا96 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786226721905 :

.200راسبریجر ،آلن.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :در یكي از روزهاي سرد زمستان ،در روز جمعه ،در باغ وحش «ميلتون ميدو» ،دستگاه گرمایش مركزي از كار ميافتد و بدتر از
خرابي دستگاه ،این است كه تعميركار خبر ميدهد تا روز دوشنبه نمي تواند آن را تعمير كند! همه حيوانات در حال یخ زدن هستند ،به
جز خرس قطبي كه از قيافهاش غرور ميبارد! آقاي «پيكلز» ،مدیر باغ وحش ،بعد از مدتي سردرگمي ،راه حلي پيدا ميكند! او از مسئول
نگهداري هر حيواني مي خواهد كه حيوانش را براي تعطيالت آخر هفته به خانه ببرد! ولي این چطور ممكن است؟
.201سانتات ،دن .سفربادایناسور .حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082532 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :قهرمان داستان ،پسربچه اي است كه همراه پدر و مادرش با ماشين سفر ميكند تا به دیدن مادربزرگش برود .پسرك براي
دیدن مادربزرگ حسابي هيجانزده است؛ ولي این سفر ساعتها طول ميكشد و بعد از مدتي ،حوصله پسرك سر ميرود و شروع
مي كند به غُر زدن! هر دقيقه براي او یك ساعت و هر ساعت به اندازه یك روز ميگذرد .پسر خسته شده است ،پشتش درد گرفته و
حسابي كالفه است تا اینكه فكري به ذهنش ميرسد و ....حاال او از تكتك لحظههایش لذت ميبرد.
 .202ماهوتي ،مهري .سفر به سرزمین آفتاب .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان20 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9789640819319
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان ،مسئوليتپذیري 
چکیده :در بهار كه همه جا غرق گل و سبزه است ،جوبيار به فكر رفتن به سرزمين آفتاب است تا پيام كوه بزرگ را به آن سرزمين
برساند .نشانياش را هم كوه بزرگ به او ميدهد .آفتابپرست با جویبار همراه ميشود .هركس جویبار را ميبيند ،فكر ميكند او ميرود
تا به دریا برسد؛ اما اینطور نيست .جویبار در ميانه راه ،پيام كوه بزرگ را فراموش و راهش را گم ميكند؛ اما باد به كمكش ميآید و او را
به سرزمين آفتاب ميرساند ،سرزميني پر از بوتههاي خار! جایي كه با سرما و تاریكي هوا ،یخ ميزد و با تابش آفتاب ،بخار ميشود! چه
بر سر جویبار ميآید و پيام كوه بزرگ چيست؟
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سفرحسنکچلبهقصههایشیرینایراني.تهران :ذكر96 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786222370619 :

.203شيخي ،مژگان.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :حسن» ،كچل است و به علت تمسخر بچهها خانهنشين ميشود و دیگر هرگز بيرون نميرود .مادرش« ،ننهگالب» كه خيلي از
این وضع ناراحت است ،شب و روز فكر ميكند و باالخره تصميمي ميگيرد .او كلي سيب ميخرد و ....حسن اولين سيب را پيدا ميكند
و بعد دومي و  ....ننهگالب از حسن مي خواهد كه بزي را به صحرا ببرد تا حسابي علف بخورد ....حسن در شكاف درختي كه كنارش بود،
كتابي پيدا ميكند و ....حسنكچل در این كتاب به قصههاي مختلفي مانند چوپان دروغگو و كدو قلقلهزن سفر ميكند و خود ،جزیي از
داستان ميشود.
.204شيخي ،مژگان .سفر حسن كچل به قصههاي شيرین ایراني :حسنکچلوبزبزقندی.تهران :ذكر16 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786222370527
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :حسنكچل» دیگر تنبل و خوابآلو نيست .او با اولين صداي «ننهگالب» بيدار شد و دست و صورتش را شست و بزي را به
صحرا برد .آن روز هم سراغ كتاب رفت .آن را باز كرد و مشغول خواندن شد؛ داستان بزبزقندي .داستان را تا جایي كه گرگ پشت د ِر
خانه خانم بزي است و خودش را مادر بزغالهها معرفي ميكند ،خواند؛ اما باز هم داستان ناتمام بود .حسن وارد قصه شد و تصميم گرفت
به بزغالهها بگوید كه پشتِ درِ خانه گرگ است نه مادرشان؛ اما. ...
.205شيخي ،مژگان .سفر حسن كچل به قصههاي شيرین ایراني :حسنکچلوچوپاندروغگو .تهران :ذكر16 .1398 .ص .رحلي.
شابك 9786222370503 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :حسنكچل» به خاطر كچل بودنش ،خانهنشين شده بود و هرچه مادرش« ،ننهگالب» اصرار ميكرد كه بيرون برود و كاري
بكند ،فایدهاي نداشت .باالخره ننهگالب فكري كرد و نقشهاي كشيد ....با نقشه ننهگالب ،حسن مجبور شد كه بزشان را براي چرا به
صحرا ببرد .هنگاميكه بز مشغول خوردن علف بود ،حسن كنار درختي دراز كشيده بود كه ناگهان در شكاف درخت ،كتابي دید .او كتاب
را باز كرد و مشغول خواندن داستان «چوپان دروغگو» شد؛ اما. ...
.206شيخي ،مژگان .سفر حسن كچل به قصههاي شيرین ایراني :حسنکچلوقبایسنگي .تهران :ذكر16 .1398 .ص .رحلي.
شابك 9786222370534 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :صبح زود «حسنكچل» فوري از جایش بلند شد ،با سرعت صبحانهاش را خورد و با بزي راهي صحرا شد .حسن بزي را بين
علفها رها كرد و سریع به سراغ كتاب رفت و نگران بود كه مبادا سرجایش نباشد؛ اما كتاب همانجا بود .حسن كتاب را باز كرد و
داستان قباي سنگي را خواند ،داستان مردِ راهزني به نام «رئيسپلنگ» كه با افرادش به كاروانها حمله و همه را تار و مار ميكرد .روزي
به كارواني حمله كرد كه دهها مرد جنگجو داشت و البته شكست خورد و زخمي شد و باز هم داستان ناتمام ماند! حسنكچل وارد
داستان شد و. ...
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حسنکچلوکدوقلقهزن .تهران :ذكر16 .1398 .ص .رحلي.

.207شيخي ،مژگان .سفر حسن كچل به قصههاي شيرین ایراني:
شابك 9786222370510 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :حسنكچل» بزي را به صحرا ميبرد تا علف بخورد و خودش هم به سراغ درخت بزرگ ميرود .كتاب عجيب و غریب هنوز
همانجاست! حسن كتاب را باز ميكند و داستان كدوقلقلهزن را ميخواند؛ اما داستان ناتمام است! حسن ناگهان وارد قصه ميشود! او
خودش را پشت درختي ،جلوي خانه دختر پيرزن ميبيند و حرفهاي آنها را ميشنود و تصميم ميگيرد به پيرزن كمك كند تا به
خانهاش بازگردد.
.208شيخي ،مژگان .سفر حسن كچل به قصههاي شيرین ایراني :حسنکچلوکلهکدویي.تهران :ذكر16 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786222370541
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان 
چکیده« :حسنكچل» از وقتي كتاب عجيب و غریب را در شكاف درخت پيدا كرده بود ،هرروز صبح زود بيدار ميشد ،صبحانهاش را
ميخورد و با بزي به صحرا ميرفت ،بزي را بين علفها رها ميكرد و به سراغ كتاب ميرفت .اینبار داستان درباره پسري كچل بود كه
بچهها مسخره اش ميكردند و به او كلهكدویي ميگفتند .كلهكدویي هم به علت حرف بچهها از خانه تكان نميخورد .دیو پدر او را
گرفته بود و مادرش هرروز به كلهكدویي اصرار ميكرد تا به دنبال پدرش برود .حسنكچل وارد قصه ميشود و با كلهكدویي ميروند تا
پدر او را آزاد كنند!
.209شيخي ،مژگان .سفر حسن كچل به قصههاي شيرین ایراني :حسن کچلو ماهپیشوني .تهران :ذكر16 .1398 .ص .رحلي.
شابك 9786222370558 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :حسنكچل» حسابي تغيير كرده بود؛ او خودش هرروز صبح زود بيدار ميشد و صبحانه ميخورد و با بزي راهي صحرا ميشد.
اینبار هنوز آفتاب نزده بود و حسن تند مي رفت تا به درخت و كتاب برسد .وقتي كتاب را سرِ جایش دید ،نفس راحتي كشيد و شروع
به خواندن كرد .این داستان ،قصه ماهپيشوني بود كه نامادرياش از او حسابي كار ميكشيد و غذایي هم به او نميداد .روزي نامادري
ماهپيشوني ،او را به صحرا فرستاد تا گاو را بچراند و ....اینبار هم داستان ناتمام است و حسنكچل دوباره وارد قصه ميشود .حسن
ميخواهد به ماهپيشوني كمك كند؛ اما. ...
.210جونس ،آن .سفردوسره .مهدي حجواني .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786000802882 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،روستانشيني ،شهرنشيني 
چکیده :این كتاب یك سفر رفت و برگشت است ،گردشي كه از آغاز تا پایان رو به جلو دارد .قهرمانان داستان با طلوع خورشيد
سفرشان را شروع ميكنند .آنها مزرعه كوچكي در روستا و گندمزارها را پشت سر ميگذارند و در بزرگراه به طرف ساحل ميروند و از
دور شهر را ميبينند .آنها به سينما ميروند و در شهر گردش ميكنند و هنگاميكه شب فرا ميرسد ،راهي بازگشت به خانه ميشوند و
اینبار شهر را كه زیر نور ماه ميدرخشد ،ترك ميكنند .شایان ذكر است كه این كتاب از كتابهاي وارونهخوان است.
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.211برایت ،ریچل .سلطانجنگل:موش! .حميدرضا شكاري .تهران :پرتقال32 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004626811 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،اعتمادبهنفس 
چکیده :در صحرایي خشك و بيآب و علف كه شنهایش مثل طال ميدرخشيد ،زیر صخره بزرگي ،موش كوچولویي زندگي ميكرد.
موش آنقدر ریزهميزه بود كه هيچكس او را نميدید و هميشه زیر دست و پاي دیگران له ميشد؛ اما آقاي شير باالي صخره زندگي
ميكرد و با نعرههایي كه ميكشيد ،قدرت و اهميت خودش را به همه ثابت ميكرد .موش كوچولو خيلي دلش ميخواست مثل شير
باشد؛ اما نميدانست چه كند تا اینكه فكري به ذهنش رسيد و. ...
.212قيومي ،سميرا .سنجابکجارفتهبود؟..تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004771269 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي اجتماعي ،محيط زیست 
چکیده :این داستان درباره حفاظت از محيط زیست است .پسرك مثل هميشه شير را خورد و بطري آن را به بيرون پرت كرد ،كنار
بقيه بطريها! او به درخت بلوط روبه روي اتاقش خيره شد و منتظر دوستش سنجاب بود؛ ولي هرچه انتظار كشيد ،خبري از سنجاب
نشد! پسرك نگران سنجاب بود ،حتي با پسر همسایه بازي نكرد .او فكر كرد شاید سنجاب به جاهاي دوري رفته باشد تا غذاي خوشمزه
پيدا كند یا شاید النه بزرگتري ميخواسته است یا ....تصاویر كتاب نشان ميدهند سنجابكوچولو در یكي از بطريهاي شيرِ پسرك گير
افتاده و. ...
سنجابها وارد ميشوند ....سارا عاشوري .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو32 .1398 .ص .رحلي .شابك:

 .213برایت ،ریچل.
 9786009890668
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،دوستي 
چکیده :پایيز از راه رسيده است و همه حيوانات جنگل براي خواب زمستاني آماده ميشوند؛ اما سنجاب كوچولو« ،سایریل» ،بيخيال،
تاببازي ميكند .همه انبارهایشان را پُر كردهاند؛ اما سایریل هيچ غذایي ندارد؛ حتي یك دانه! ناگهان گوشه شاخه درختي ،ميوه كاجي
ميبيند .از آن طرف« ،بروسِ» آیندهنگر با اینكه انبارش پر از آذوقه است ،مي خواهد آن ميوه كاج را هم به دست آورد .آن دو باهم به
طرف ميوه كاج ميدوند؛ ولي ميوه از درخت ميافتد و ....حاال ميوه در رودخانه باال و پایين ميرود و سایریل و بروس تالش ميكنند آن
را بگيرند؛ ولي ميوه كاج نصيب پرندهاي ميشود .سنجابها به لبه آبشار رسيده اند و هرلحظه ممكن است سقوط كنند .چه اتفاقي براي
آنها ميافتد؟
.214بكر ،آرون .سهگانه تصویري سفر :بازگشت.تهران :ميچكا40 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082402 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :در این داستان بيكالم ،ماجرا با سفري جادویي و از اتاقي معمولي شروع ميشود .قهرمان داستان با خطرهاي بسياري روبهرو
شده و متوجه ميشود كه مداد شمعي قرمزش جادویي است و ميتواند به او كمك كند .او در این راه ،دوستاني پيدا ميكند و با همراهي
آنها سفر خيالياش را به پایان ميرساند.
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.215بكر ،آرون .سهگانه تصویري سفر :سفر.تهران :ميچكا40 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082389 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني تصویري است و درباره دختربچهاي است كه حوصلهاش سر رفته است؛ چون همه اعضاي
خانواده مشغول كارهاي خودشان هستند .دختر بچه مداد شمعي قرمزي پيدا ميكند و با آن یك در ميكشد .در جادویي است و به
دنيایي ناشناخته و هيجانانگيز باز ميشود.
.216بكر ،آرون .سهگانه تصویري سفر :ماجراجویي.تهران :ميچكا40 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082396 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :در این داستان تصویري ،بچهها زیر سایهباني پناه گرفته اند تا از باران در امان باشند كه ناگهان دري باز ميشود و پادشاهي
هراسان بيرون ميآید .او نقشهاي عجيب ،تكهاي گچ و یك تسمه به بچهها ميدهد و مأموریت مهمي را به عهده آنها ميگذارد .بچهها
باید سرزمينشان را نجات دهند!!!
 .217هيل ،شنون هيل ،دین .شاهزاده سياهپوش :هیوالی ژلهای .شيدا رنجبر .تهران :پرتقال96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786004625135
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودكان 
چکیده :در سرزمين شاهزادهها قرار است نمایشگاه علوم برگزار شود .شاهزاده «ماگنوليا» تا به حال در نمایشگاه علمي شركت نكرده
است .براي همين هيجانزده و نگران است .او پوستري آماده ميكند كه رشد دانهها و تبدیل شدنشان به گياه را نشان ميدهد .شاهزاده
«پيچ امينالدوله» ،خانهاي براي موشكورها ساخته است ،شاهزاده «گلعطسه» ،برجي از پتو ... ،و «تامي موبرجي» آتشفشاني كه حرف
ميزند! ولي این چطور ممكن است؟
.218موزوني ،رضا .شایداینکتابمنفجرشود .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786000106232
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،جنگ ،آموزش ایمني 
چکیده :وقتي كشورها درگير جنگ ميشوند ،سربازها و تانكها روبهروي هم قرار ميگيرند .سربازها با فریاد حمله ميكنند و تانكها
شليك .هواپيماها بمبها را روي جنگلها ،كشتزارها و مردم شهرها ميریزند؛ اما مينها زیرِ زمين پنهان ميشوند و منتظر ميمانند؛ اما
زماني فرا ميرسد كه جنگ تمام ميشود .آنوقت سربازها براي هم دست تكان ميدهند و تانكها سر فرود ميآورند؛ ولي مينها از
هيچچيز خبر ندارند و نميدانند كه جنگ تمام شده است .هر آن كه كسي رویشان پا بگذارد ،منفجر ميشوند!
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.219نورد كویيست ،اسون .شکارروباه .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا26 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721271 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :پتسونِ» پير ،با گربهاش« ،فيندوس» و مرغ و خروسهایش ،خارج از شهر ،در مزرعه كوچكي زندگي ميكنند .روزي همسایه
پتسون ،آقاي «گوستاوسون» سري به او ميزند و ميگوید ميخواهد روباهي را كه مرغش را دزدیده است ،شكار كند .پتسون و گربهاش
نقشهاي ميكشند تا هم مرغ و خروسها را نجات دهند ،هم روباه كشته نشود .او و گربهاش با هم یك مرغ بادكنكي ميسازند تا با آن
روباه را بترسانند؛ اما. ...
.220آرامي ،سميرا .شکارگاهعجیب.تهران :شركت انتشارات فني ایران28 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004770958 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،محيط زیست ،كودك و نوجوان 
چکیده :داستان این كتاب درباره حفاظت از محيط زیست و حيوانات است .پادشاه دستور ميدهد قاليبافان فرشي ببافند از زر و ابریشم
كه صحنه شكار او را نشان دهد .دخترها رنگها را ميجوشانند ،پشمها را در دیگ ميریزند ،نخها را در آفتاب خشك ميكنند و دست
به كار ميشوند .بعد از مدتها فرش بافته ميشود .پادشاه فرمان ميدهد قالي را تا قصر سكهباران كنند و مردم ميتوانند هر قدر
بخواهند از سكهها بردارند! قالي را به حضور پادشاه مي برند؛ ولي در این شكارگاه ،تير پادشاه به خطا رفته است و حيوانات در حال فرار
هستند!
ترینروزدرباغوحش .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا96 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786226721875 :


شلوغ
.221راسبریجر ،آلن.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :آقاي «راجا» هشت سال است كه مسئول نگهداري از كرگدن است؛ ولي احساس ميكند به تغيير نياز دارد .او از آقاي «پيكلز»،
مدیر باغ وحش ،مي خواهد كه فقط براي یك روز جایش را عوض كند! آقاي پيكلز جاي او را با دوشيزه «اینگلبي» كه مسئول مراقبت از
حشرات است ،عوض ميكند؛ اما آن روز تبدیل ميشود به شلوغترین روز باغ وحش! چون بقيه كاركنان نيز جایشان را عوض كردهاند!
شامپانزهها شلوغبازي درميآورند ،كرگدن ميغرد و خرس قطبي با سرعت پنجاه كيلومتر در ساعت به طرف خيابان ميدود!
 .222كنيستر .شلي ،گوسفند پشمالو .حسام سبحاني طهراني ،ماندانا نارنجيها .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721103
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:توليدات دامي ،ادبيات كودكان ،داستانهاي مصور 
چکیده :فصل پشم چيني است ،ولي هنوز نوبت شلي نرسيده .او تا زماني كه پشمهایش به اندازه كافي بلند شود ،به گشت و گذار
ميرود .در طول سفر همه حيوانات از پشمهاي او تعریف ميكنند و او بيشتر و بيشتر مغرور ميشود .در نهایت حرفهاي جغد دانا نظر او
را تغيير مي دهد .در پایان كتاب نيز مراحل تبدیل پشم به كاموا و نخ پشمي براي نونهاالن آموزش داده شده است.
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.223آرامي ،سميرا .شهرنجارها.تهران :شركت انتشارات فني ایران56 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786004770842 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي تخيلي ،محيط زیست 
چکیده« :چوبان» تنها در جنگل زندگي ميكرد و خودش را مالك همه درختان ميدانست .او بدون هيچ سرپناهي ،شبهاي گرمِ
تابستان و سردِ زمستان را در ميان درختان جنگل به صبح ميرساند .لباس او از برگهاي درخت و غذایش ميوه بود .او تنها انساني بود
كه تا آن زمان پا به جنگل گذاشته بود .چوبان خوشحال و آرام بود تا اینكه روزي صدایي شنيد ،صداي زني كه خودش را «چوبينه»
معرفي كرد .آندو خانهاي ميخواستند.چوبان خانهاي چوبي ساخت؛ بعد تختي ،بعد ميزي با دو صندلي؛ اما آنها چيزهاي دیگري هم
الزم داشتند....
 .224برایت ،ریچل .شیر و یک سؤال موشي! .سارا عاشوري .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786009890651
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :موشكوچولو خيلي ریزهميزه بود ،آنقدر كه هيچكس به او توجه نميكرد! همه لگدش ميكردند ،رویش مينشستند و
فراموشش كرده بودند؛ اما در عوض همه به آقاي شير احترام ميگذاشتند؛ چون او نعرههاي بلند و ترسناكي داشت و قدرتمند و زورگو
بود .موشكوچولو آرزو مي كرد كه فقط كمي شبيه او باشد .سرانجام به این نتيجه رسيد كه اگر بتواند نعره بزند ،ميتواند دوست پيدا
كند و زندگياش عالي ميشود .موش كوچولو تصميم گرفت نزد شير برود و از او بخواهد كه نعره زدن را یادش بدهد! اما این چطور
ممكن است؟ و آیا از دست شير ،جان سالم به در ميبرد؟
.225شمس ،محمدرضا .ضحاک.تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان76 .1397 .ص .رحلي .شابك 9789643917715 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،داستانهاي حماسي ،نوجوانان 
چکیده :داستانهاي این كتاب درباره ضحاك است كه از زبان خودِ او روایت ميشود .او در غاري سرد و تاریك به بند كشيده شده است
و در تنهایي به كرده خود مياندیشد؛ به پدرش «مرداس» كه چطور او را قرباني خودخواهي خود ميكند و اینكه چطور جانشين او
ميشود و بر تخت سلطنت مينشيند .سپس از جمشيد ميگوید كه غرور او را فرا ميگيرد و خود را آفریننده همه خوبيها و زیبایي
ميداند ،از «ارمایل» و «گرمایل» ،دو جوان ایراني كه ميخواهند جلوي بيدادگري او بایستند ،از خواب دیدنش و. ...
 .226چيچستر كالرك ،اما .عاشقتمکانگورویآبي! .نسرین وكيلي ،پارسا مهينپور .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721448
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودكان 
چکیده« :ليلي» یك كانگوري آبي داشت كه هرشب او را محكم در آغوش ميگرفت و به خواب ميرفت .او هرشب به كانگورو ميگفت
كه عاشقش است و كانگورو به سرعت خوابش ميبرد .روزي عمه ليلي برایش یك خرس قهوهاي آورد ،خرس پشمالو و گرم و نرم بود.
آن شب ليلي در رختخواب ،خرس قهوهاي را در آغوش گرفت و گفت كه چقدر عاشق خرس قهوهاي است و عاشق كانگوروي آبي! آن
شب كانگورو نتوانست به راحتي بخوابد .هفته بعد دوست مادر ليلي براي او یك خرگوش زرد كتاني آورد .شب ،هنگام خواب ،ليلي
خرگوش را محكم در آغوشش فشرد و گفت عاشق خرگوش ،عاشق خرس و عاشق كانگوري آبي است .آن شب كانگوري آبي به سختي
خوابيد .چند روز بعد . ...
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عروسدریایيخوشمزه لعنتي .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص .خشتي .شابك:

.227شاهرخي جاوید ،مليحه.
 9786004771290
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،داستانهاي فارسي ،حيوانات دریایي 
چکیده :این كتاب تصویري درباره حفاظت از محيط زیست و آلودگي آبهاست .پسرك به دریا ميرود تا ماهي بزرگ بگيرد و در اعماق
آبها الكپشت به سراغ پالستيكهایي ميرود كه فكر ميكند عروس دریایي است و ميخواهد چندتا از آنها را بخورد! پسرك به جاي
ماهي ،الكپشت را ميگيرد .حالِ الكپشت خوب نيست و اصالً غذا نميخورد .پسرك او را به دامپزشك نشان ميدهد و پس از معاینه
مشخص ميشود در معده الكپشت ،پالستيك گير كرده است .الكپشت جراحي ميشود و ....از آن به بعد پسرك به جاي ماهي
زبالههاي دریا را جمع ميكند.
فشو(صرفهجویيدرمصرفآب) .تهران :شركت انتشارات


شیلنگآبفش
.228حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي:
فني ایران24 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786004770682 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ارزشهاي اجتماعي ،رفتار اجتماعي 
چکیده :عمه«زمزم» با دو برادرزادهاش« ،آبتين» و «شبنم» گروه «آببان» را تشكيل دادهاند و با مصرف بيهوده آب مبارزه ميكنند.
عمه زمزم دستگاه عجيبي اختراع كرده است كه هروقت كسي آب را هدر دهد ،به صدا درميآید .صبح روز جمعه ،درحاليكه بچهها سر
صبحانهشان با عمه جر و بحث ميكنند ،صداي دستگاه بلند ميشود .آنها چكمههایشان را ميپوشند و زیر چتر جادویي جمع ميشوند.
یك ،دو ،سه و نزد مردي ميروند كه گلفروش است و سعي ميكند با فشار آب آشغالها را جارو كند! عمه زمزم و بچهها اول به او تذكر
ميدهند؛ ولي وقتي ميبينند فایدهاي ندارد ،خودشان دست بهكار ميشوند. ...
غافلگیریهای جورواجور آماندا و تمساحش .مریم رئيسي .تهران :پرتقال68 .1398 .ص .بياضي .شابك:

 .229ویلمس ،مو.
 9786004626187
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،دوستي 
چکیده :این كتاب حاوي شش و نيم داستان شگفتانگيز است درباره دو دوست شگفتانگيز! «آماندا» یك تمساح عروسكي دارد.
هروقت آماندا بيرون ميرود ،تمساح خيلي دلش براي او تنگ ميشود .تمساح دلش ميخواهد آماندا هرچه زودتر بياید و او را با هدیهاي،
غافلگير كند؛ اما وقتي آماندا به خانه بازميگردد ،هيچ هدیه ایي براي تمساح نياورده است .وقتي آماندا متوجه خواسته تمساحش
ميشود ....سرانجام روزي آماندا با یك چيز غافلگيركننده به خانه ميآید!
.230سشكا ،جان .فرانك انيشتين :فرانکانیشتینوانگشتکبرقي .زینب طاهري .تهران :ایرانبان176 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786001882975
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب ،جلد دوم از مجموعه «فرانك انيشتين» است .فرانك پسربچهاي دانشمند است كه به كمك دو دوستش ،كه
رباتهایي با هوش مصنوعي خودساخته هستند ،یك انگشت برقي اختراع ميكند ،وسيلهاي كه براي همه شهر انرژي برق بيسيم رایگان
ميآورد« .تيادیسون» ،رقيب و همكالسي فرانك است كه یك تخته اش كم است! اما وقتي با آقاي «چيمپ» ،یك تيم ميشوند،
نقشههاي فرانك را خراب ميكنند و. ...
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 .231سشكا ،جان .فرانك انيشتين :فرانک انیشتین و توربو مغز .زینب طاهري .تهران :ایرانبان192 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9786001883286
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان 
چکیده :این داستان علمي ،تخيلي و طنز ،درباره پسري باهوش به نام «فرانك» و دو ربات او و رقيب بدذات آنها« ،تيادیسون» است.
فرانك و دوستانش ،با هم یك «توربومغز» اختراع كرده اند تا بدن انسان را ارتقا دهند و به وسيله آن به یكي از دوستانشان كه توپزن
بيسبال است كمك كنند تا با قدرت بيشتري بازي كند؛ اما آن ها ابتدا باید راهي براي مقابله با ادیسون پيدا كنند تا بتوانند از دنيا
محافظت كنند.
فرانکانیشتینوکیسهنجاتبخش .زینب طاهري .تهران :ایرانبان176 .1397 .ص .رقعي.

.232سشكا ،جان .فرانك انيشتين:
شابك 9786001883378 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب جلد پنجم از مجموعه «فرانك انيشتين» است .این داستان علمي درباره پسربچهاي نابغه و مخترع است كه دو
دوست ربات دارد .آنها به كمك هم ،كيسهاي نجاتبخش اختراع مي كنند تا سياره زمين را از نابودي نجات دهند؛ اما اتفاقي اسرارآميز
در منطقه در حال رخ دادن است؛ اتفاقي كه حيات همه انسانها را تهدید ميكند .سرانجام فرانك و دو رباتش ميفهمند كه چه كسي
پشت این ماجراست.
 .233بورژوا ،پولت /كالرك ،برندا .فرانکلین زود باش! .گلرنگ درویشيان كرمانشاهي .تهران :شركت انتشارات فني ایران.1398 .
32ص .وزیري .شابك 9786004771498 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :فرانكلين» خيلي از كارها را ميتواند به تنهایي انجام دهد؛ اما خيلي كُند است ،حتي از یك الكپشت معمولي هم كُندتر.
فرانكلين هيچگاه سرِ وقت حاضر نميشود! روزي ميخواهد به خانه خرس برود؛ چون روز بهخصوصي است و فرانكلين نباید دیر كند.
خانه خرس اصالً دور نيست؛ اما فرانكلين یك چيز غيرعادي ميبيند! خرگوش در حال باال و پایين پریدن است و از فرانكلين ميخواهد
تا با هم بازي كنند .خرگوش یادش نيست كه فرانكلين خيلي آهسته راه ميرود ....فرانكلين دوباره راه ميافتد .اینبار الي بوتهها ،روباه را
ميبيند و ....آیا فرانكلين به موقع به خانه خرس ميرسد؟
فرانکلینميگویددوستتدارم .گلرنگ درویشيان كرمانشاهي .تهران :شركت انتشارات فني ایران.

.234بورژوا ،پولت /كالرك ،برندا.
32 .1398ص .وزیري .شابك 9786004771801 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :روز تولد مادر «فرانكلين» نزدیك است و فرانكلين فكر ميكند چه هدیه اي براي مادرش تهيه كند .او با دوستانش درباره این
موضوع مشورت مي كند و هر یك از آنان نظري دارند .روز تولد فرا ميرسد و فرانكلين تصميم ميگيرد تمام كارهایي كه دوستانش
گفته اند ،انجام دهد؛ اما او یك هدیه دیگر هم براي مادرش در نظر گرفته است .هدیهاي كه روزها به آن فكر كرده است.
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.235بورژوا ،پولت /كالرك ،برندا .فرانکلینوتوفان .گلرنگ درویشيان كرمانشاهي .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1398 .ص.
وزیري .شابك 9786004771504 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،داستانهاي حيوانات ،ترس 
چکیده« :فرانكلين» به شدت از توفان مي ترسد! روزي كه قرار است به خانه روباه برود تا با هم بازي كنند ،ابرهاي سياه آسمان را
ميپوشانند .فرانكلين فكر ميكند بهتر است از خانه بيرون نرود؛ اما مادرش ميگوید قبل از شروع باران ،ميتواند به خانه روباه برسد.
فرانكلين درحالي به خانه روباه ميرسد كه باد ،برگ و خاشاك را از زمين بلند ميكند .او پيشنهاد ميدهد كه داخل خانه بروند؛ ولي
روباه دوست دارد حركت ابر ها را ببيند و وزش باد را احساس كند ،چيزهایي كه به نظر فرانكلين خيلي ترسناك هستند! شاهين و سگ
آبي هم ميرسند .رعد و برق آسمان را روشن ميكند و. ...
فرشتهباران.تهران :شهر قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003206977 :

.236ابراهيمزاده ،الهام.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :فرشته باران« ،شولهقزك» ،ابرها را باراني ميكرد ،ابرها ميباریدند و گلها و درختها و گنجشكها و ...ميخندیدند و مردم دِه
شاد ميشدند؛ اما روزي شوله قزك نيامد و نيامدنش روزها طول كشيد! پسرِ دهقان كه خشك شدن گندمها را دید ،از كوه باال رفت و با
تمام قدرت ،شولهقزك را صدا كرد؛ اما فرشته باران نيامد .بعد از آن بچه ها همه با هم به دنبال فرشته باران رفتند؛ اما باز هم خبري از او
نشد .بچهها متوجه شدند باالي ابرها ،دود سياه ،همه جا را گرفته است .براي همين صداي فرشته باران به ابرها نميرسيد .بچهها فكر
كردند و راهحل خوبي به ذهنشان رسيد.
 .237ریدل ،كریس .فرمانروای عالم هپروت .حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786222521189
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،خيالپردازي ،كودكان 
چکیده :قهرمان داستان ،پسركي است كه در خواب از تختش پایين ميافتد و به دنيایي رویایي پرتاب ميشود ،دنيایي پر از غول و
اژدها و ماجراهاي عجيب و غریب! در این دنيا هيچچيز آنطور كه به نظر ميرسد ،نيست .درختها پرندهاند و چترها درختاند و آسمان
پر از ماهيهایي است كه خُرخُر ميكنند .پسرك فرمانروایي است كه شالگردنش را گم كرده است و. ...
.238رُداري ،جاني .فروشگاهساحره .محبوبه خدایي ،هما ميرزایي .تهران :هوپا160 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786222041113 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:تخيل در كودكان ،داستانهاي تخيلي ،فقر اقتصادي 
چکیده :صبح روز جشني باشكوه ،ساحره فروشگاه اسباب بازي هاي جذابش را باز مي كند و قطاري برقي و فوق العاده زیبا ،به نام
زوربين الجوردي را بيرون مي كشد و آن را در ویترین فروشگاهش مي گذارد .با آمدن این قطار ،همه اسباب بازي ها جان مي گيرند.
اسباب بازي ها وقتي پسري كوچك و فقير را مي بينند كه نمي تواند اسباب بازي دلخواهش را بخرد ،تصميم مي گيرند فرار كنند تا
پيش پسرك بروند و سفر ي پرماجرا را شروع كنند .آیا اسباب بازي ها به پسرك فقير مي رسند؟ چه سرنوشتي در انتطارشان خواهد
بود؟
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 .239یوسفي ،محمدرضا .فندقي و کاربزرگ .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان16 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786000107703
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،ادبيات كودكان ،داستانهاي اجتماعي 
چکیده« :فندقي» پسركوچولویي كه با مادربزرگش زندگي ميكرد ،ميخواست یك كار بزرگ انجام دهد .مادربزرگ از او خواست تا به
جوجهها غذا بدهد؛ اما فندقي ميخواست كار بزرگي بكند ....او به درخت سيبي كه هيچ ميوهاي نداشت ،آب داد ،پاي خرگوشي را از تله
بيرون آورد ،بچه هاي آبادي را آشتي داد و...؛ اما وقتي به خانه بازگشت ،غمگين بود .او فكر ميكرد كار بزرگي نكرده است .هنگاميكه
براي مادربزرگش درباره كارهایي كه كرده بود ،گفت ،مادربزرگ. ...
 .240غفارزادگان ،داود .قارقاالردا اؤلورلر! .مرتضي مجدفر .تهران :پيشگامان پژوهشمدار32 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786008529187
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،زبانها ،تركي 
چکیده :این داستان صحبتهاي پدر و پسري است كه با هم به كوهپيمایي رفتهاند .پدر ،قهرمان بازنشسته كُشتي است و پسر ميداند
كه پدر غمي پنهاني دارد و چيزي او را ميآزارد؛ اما او هيچگاه راز درونش را براي كسي برمال نكرده است .به گفته خودش ،او مثل كبك
ميخراميد ،مانند طاووس پر ميآراست و مثل عقاب شكار ميكرد .پدر ميگوید كالغها را دوست دارد ،چون نه كسي را گول ميزنند و
نه به دام كسي مي افتند .پدر از این كه جوانان را به ميان جمعيت و به تشك ميكشاند و با خفت بر زمينشان ميكوبيد ،دچار عذاب
وجدان شده است!
قاليشویيدررودتشنه.تهران :شهر قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003206960 :
.241سيدیان ،سميه .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،آب 
چکیده :هرسال مراسم قاليشویي ،كنار نهر برگزار ميشد .امسال «یزدان» منتظر بود تا همراه پدربزرگش در این مراسم شركت كند؛
اما جارچي شهر اعالم كرد كه این مراسم به علت خشكسالي و خشك شدن نهر ،انجام نميشود! یزدان خيلي غمگين شد و فكر كرد
باید كاري بكند تا این مراسم برگزار شود .اول از همه به قنات سر زد؛ اما آنجا هيچ آبي نبود! یزدان و دوستانش به دنبال آب ميروند؛ اما
از كجا و چطور ميتوانند آب پيدا كنند؟
قانونهایآبکي.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004771702 :

.242جالئيفر ،زهرا.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،آب 
چکیده :این كتاب درباره حفاظت از محيط زیست و مصرف آب است .ماهي قدبلند و دوستانش در بركهاي زندگي ميكردند .بركه
قانوني داشت كه همه آن را رعایت ميكردند« .در مصرف آب صرفهجویي كنيد» .براي ساكنان بركه خيلي مهم بود كه بركهشان
قشنگترین بركه دنيا باشد؛ اما روزي اتفاق ع جيبي افتاد! آب بركه كم شد و ماهي قدبلند و دوستانش مجبور شدند قوانين جدیدي وضع
كنند و كاله ضدخفگي سرشان كنند .چندهفته بعد ،اتفاق دیگري افتاد ....شایان ذكر است كه این كتاب تصویري است و تصاویر همراه
متن ،داستان را روایت ميكنند.
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 .243طاقدیس ،سوسن .قدم یازدهم .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9789643915810
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،آزادي 
چکیده :بچهشير در قفسي در باغ وحش به دنيا آمد .او هر روز با مادرش بازي ميكرد و از اول قفس تا آخر آن را كه فقط دَه قدم بود،
ميرفت و برميگشت.او یاد گرفته بود كه دَه قدم بيشتر نرود؛ چراكه سرش به ميلههاي قفس ميخورد و درد ميگرفت .روزي كه درِ
قفس باز مانده بود ،شيركوچولو از الي در بيرون رفت و بعد از ده قدم ،زیر بوته گل یاس نشست .او نميدانست اگر قدم یازدهم را
بردارد ،ميفهمد كه دنيا خيلي بزرگتر از قفس اوست .نگهبانها همهجا را گشتند و سرانجام. ...
قشنگترینلباسدنیا.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004771207 :

.244حدادي ،تهمينه.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،محيط زیست ،داستان كودك 
چکیده :مادربزرگ در خانه سالمندان زندگي ميكرد .روزي به شهر رفت و تا ظهر به دنبال نخ و كامواهاي رنگي گشت و موقع برگشت،
به قشنگترین لباس دنيا فكر كرد .مادربزرگ فكر كرد قشنگترین لباس دنيا شاید لباسي ساده با یقه خرگوشي و دامن چيندار باشد یا
لباسي با آستين حلقهاي و پاپيوني بزرگ؛ اما نه! قشنگ ترین لباس باید جور دیگري باشد! مادربزرگ تمام هفته را سخت كار كرد و عيد
نزدیك شد .او لباس را همراه نامهاي را براي نوهاش پست كرد .در نامه نوشته بود ....شایان ذكر است كه كتاب تصویري است و بخشي از
داستان را تصاویر روایت ميكنند.
قصه گرگ .شهناز صاعلي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان72 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .245مككليري ،ویليام.
 9786000107055
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،خانواده 
چکیده :پدر ِ «ميشل» ،هرشب قصهاي براي او تعریف ميكند .اینبار ميشل از پدرش ميخواهد كه قصهاي درباره یك مرغ بگوید.
ميشل اسم مرغ را «رنگينكمان» ميگذارد و پدرش ادامه ميدهد كه رنگينكمان در النهاي در مزرعه و ته جنگلي تاریك زندگي
ميكند ،جنگل تاریكي كه گرگي هم آنجا هست و ....هرشب پدر قسمتي از داستان مرغ رنگينكمان را براي پسرش تعریف ميكند،
داستاني كه پدر و پسر با هم آن را خلق ميكنند و. ...
هاوافسانههایمردمدنیا(مراکش) .جمال


هایآبيرنگ:قصه

زهرهوشن
.246سوبرینو ،خاویر .قصهها و افسانههاي مردم دنيا:
اكرمي ،مينا مانيقلم .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .رحلي كوچك .شابك 9786226721035 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،افسانه ،كودك و نوجوان 
چکیده :داستان درباره مردم مراكش است و قهرمان آن دختري زیبا به نام «زهره» است كه همراه مادرش به چشمه ميرود و آب
ميآورد .پدر زهره به سفر رفته است و زهره خواب ميبيند كه با پدرش به دریا ميرود .بعد از انتظاري طوالني ،سرانجام پدر باز ميگردد
و همراه هدایایي كه براي دخترش آورده است ،وعدهاي هيجانانگيز به او ميدهد.
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سلطانآسمانها .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا30 .1398 .ص .رحلي .شابك:

.247خان ،رخسانا .قصهها و افسانههاي مردم دنيا:
 9786227014129
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،ادبيات كودكان ،مطالعات فرهنگي 
چکیده :این داستان درباره جشن «بَسِنت» در پاكستان است ،جشن ساالنه بادبادكها .پسركي كه نميتواند راه برود ،در روز جشن،
بهترین بادبادكي را كه تا به حال درست كرده است ،به آسمان ميفرستد .او با همين بادبادك كوچك و با ترفندهایي كه به كار ميبرد،
نخ تمام بادبادكها را پاره ميكند ،باعث سقوط آنها شده و پيروز ميشود .همچنين ميتواند تمام بادبادكهاي سرنگون شده را یك جا
جمع كند .در پایان روز ،او به دختركي كه خود باعث سقوط بادبادكش شده است ،بادبادك زیبایي هدیه ميدهد.
اگرباغوحشدستمنبود .رضي هيرمندي .تهران :گام56 .1398 .ص .وزیري .شابك:

.248دكتر زیوس .قصههاي امروز و هر روز:
 9789642855506
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،خيالپردازي ،كودكان 
چکیده« :جرالد» فكر مي كند نگه داشتن حيواناتي مانند شير و ببر در باغ وحش خيلي قدیمي و عادي است .او فكر ميكند اگر مدیر
باغ وحش باشد ،همه حيوانات را آزاد ميكند و دنبال حيواناتي عجيب ميگردد .مثالً شيري كه دَه تا پا داشته باشد یا مرغي كه روي
پرهاي مدل گوجه ایش یه مرغ دیگر نشسته باشد یا یك فيل ــ گربه! او قصد دارد به جاهاي پرت و دوردست برود ،جایي كه پاي
هيچكس به آنجا نرسيده و خانوادهاي از ندونمچي شكار كند و به باغ وحش بياورد .او ميخواهد. ...
پشتهاویکقصهدیگر .رضي هيرمندي .تهران :گام48 .1398 .ص .وزیري.


شاهالک
.249دكتر زیوس .قصههاي امروز و هر روز:
شابك 9789642855490 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاضر دو داستان دارد به نامهاي «شاه الكپشتها» و «گرترودمكفاز» .داستان اول درباره «یِرتل» ،پادشاه آبگير ،است.
او پادشاهِ هرچه مي دید ،بود و براي همين تصميم گرفت تختش را بلندتر كند تا چيزهاي بيشتري ببيند .او دستور داد الكپشتها روي
پشت هم بایستند تا او آن باال بنشيند و چيزهاي بيشتري ببيند؛ اما ....داستان دوم از پرندهاي ميگوید به نام «گرترودمكفاز» كه
كوچكترین دُم دنيا را داشت و براي همين غصه ميخورد .او نزد عمویش كه دكتر بود ،رفت و دارویي خواست تا دُمش بلند شود.
.250یوسفي ،شهرام .قصههاي آبدار :سنجابشکمو.تهران :كتاب نيستان24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك 9786222080594 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :سنجاب شكمو هميشه دنبال غذاست .او ميترسد كه زمستان گرسنه بماند ،براي همين از صبح تا شب دنبال خوراكي است،
گردو ،فندق ،بلوط و هرچيزي كه سر راهش است ،جمع كرده و انبار ميكند .سنجاب به هيچكس غذا نميدهد؛ حتي به دوستانش!
سرانجام زمستان از راه ميرسد ،خانه سنجاب پر از غذاست و خيالش راحت؛ اما. ...
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 .251طاقدیس ،سوسن .قصههاي آبدار :فرفری و فرفری و فرفری .تهران :كتاب نيستان24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222086404
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :فرفريخانم» موهاي بسيار بلندي دارد .مادرش روزي چهاربار موهاي او را كوتاه ميكند و تازه وقتي پدرش شب به خانه
ميآید ،باز هم باید موهاي او را كوتاه كند .اگر روزي مادر فراموش كند موهاي فرفري را كوتاه كند ،خانه از موهاي او لبریز ميشود و
بعد از پنجرهها بيرون ميرود و تمام خيابان و كوچه ها را پر ميكند؛ حتي از درختها هم باال ميرود و بيچاره كالغها كه با كلي دردسر
باید جوجههایشان پيدا كنند! روزي عمو پيشنهاد ميكند كه روي سر فرفري قارچ بكارند تا او كچلي بگيرد! دخترعمه ميگوید كه بهتر
است با ليزر موهایش را بسوزاند! اما فرفري فكر بهتري دارد!
 .252طاقدیس ،سوسن .قصههاي آبدار :قایم موشک فیلي .تهران :كتاب نيستان24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222080464
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،بازي و سرگرمي 
چکیده« :پيليپيلي» فيل كوچولویي است كه هميشه «قایمباشك» را دوست داشته؛ حتي حاال كه بزرگ شده است .روزي به
دوستانش ،سنجاب و قورباغه و ببر پيشنهاد ميكند با هم قایمباشك بازي كنند .سنجاب چشمهایش را ميبندد و شروع به شمردن
ميكند .قورباغه داخل گل نيلوفر پنهان ميشود و ببر البهالي علفهاي خشك .پيليپيلي ميخواهد زیر آب رودخانه پنهان شود؛ اما آب
فقط تا زانویش ميرسد؛ چون او خيلي بزرگ شده است .حاال پيليپيلي كجا قایم شود؟
 .253طهوري ،كریستينا .قصههاي آبدار :گربه روی کاغذ .تهران :كتاب نيستان24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222080549
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي ،آزادي 
چکیده :گربهاي كه روي كاغذ نقاشي شده است ،به ماهي داخل حوض ميگوید كه خيلي دلش ميخواهد از كاغذ بيرون بياید .ماهي
هم خيلي دلش ميخواهد از حوض بيرون بپرد .گربه با خنده ميپرسد« :چرا؟ تو كه ميتواني به هرطرف شنا كني!» ماهي معتقد است
وقتي نتواند هرجا كه دلش ميخواهد برود ،فرقي نمي كند كه داخل حوض باشد یا روي كاغذ .ماهي از دنياي بيرون از حوض ،آسمان و
پرندهها براي گربه ميگوید؛ ولي گربه نميتواند تكان بخورد و حتي آسمان را هم نميبيند .گربه و ماهي تصميم ميگيرند از كاغذ و آب
بيرون بيایند و آزاد شوند؛ اما آیا این كار ممكن است؟
 .254اكرمي ،جمالالدین .قصههاي آبدار :میسا و دردسرهایش .تهران :كتاب نيستان24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222080556
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :مادر «ميسا» به خرید ميرود و خانه را به او مي سپارد .ميسا روي مبل اتاق نشيمن ،كنار عروسكش« ،حنا» ،نشسته است و
براي او الالیي ميخواند؛ اما ناگهان باد پنجره را باز ميكند و گربه كه اسمش «پيشولخان» است ،وارد اتاق ميشود .او اول از همه،
گلدان شمعداني روي ميز را مياندازد و ....بعد پيشولخان از زیر ميز تلویزیون به سمت آشپزخانه ميرود و چاي پایش همهجا روي
زمين به جا ميماند .ميسا دنبال پيشول راه ميافتد تا دسته گل تازهاي به آب ندهد؛ اما. ...
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 .255اسدیان ،ليال .قصههاي آبدار :هواپیما کبوتر نیست .تهران :كتاب نيستان24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222080389
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :وقتي كبوتر كوچولوي سفيد ،بيدار شد ،در النه تنها بود .دیروز برادرش پرواز كرده و رفته بود و شب هم برنگشته بود .كبوتر
كوچولو فكر كرد مادرش به زودي برميگردد و برایش غذا مي آورد؛ اما هرچه صبر كرد ،خبري از مادر نشد .باالخره از النه بيرون آمد و
پرواز كرد .همهجا پر از ساختمان هاي جورواجور بود .كبوتر كوچولو سرانجام در پارك آب پيدا كرد و برنجهایي را خورد كه دختركي
برایش ریخت .كبوتر دوباره پرواز كرد و اینبار به جایي رسيد كه پرندههاي خيلي بزرگي روي زمين نشسته بودند ،پرندههایي كه تا به
حال ندیده بود!
 .256معتمد ،سارا .قصههاي آبدار :یک درخت ،یک گنجشک .تهران :كتاب نيستان24 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786222086855
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :رودخانه و درخت و گنجشك سال ها بود كه با هم دوست بودند .از همان وقتي كه گنجشك تازه سر از تخم درآورده بود،
درخت جوانه كوچكي بود و رودخانه فقط یك جوي باریك بود .آن روزها هرروز كنار هم مينشستند و از هرچه دیده بودند ،تعریف
ميكردند تا اینكه روزي رودخانه تصميم گرفت همان جا بماند و جایي نرود .گنجشك و درخت سعي كردند او را از این كار منصرف كنند
و برایش توضيح دادند كه رودخانه اي كه جاري نباشد ،دیگر رودخانه نيست؛ اما رودخانه مصمم بود .او همانجا ماند و دیگر تكان نخورد
و. ...
.257باباجاني ،علي .قصههاي آن مرد بزرگ :نمازهاییواشکي.تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640231555 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي كوتاه ،انقالب اسالمي 
چکیده :كتاب حاضر حاوي داستانهاي كوتاهي درباره زندگي امام خميني است .امام خميني قبل از انقالب و در زمان حكومت پهلوي،
با اینكه شاه را قبول نداشتند ،مسائل زیادي را رعایت ميكردند ،مثالً روي چمن راه نميرفتند؛ چون ميدانستند كه با پول مردم درست
شده است .ایشان بسيار صرفهجو بودند و از هرچيزي به بهترین شكل استفاده ميكردند .امام براي قرآن احترام زیادي قائل بودند و
معتقد بودند كتاب قرآن را نباید روي زمين گذاشت .ایشان هرشب ،بدون اینكه كسي را از خواب بيدار كنند ،نماز شب ميخواندند.
 .258شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :خواب عجیب هارون .تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786002518811
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده :شبي «هارونالرشيد» خواب ميبيند كه تمام دندانهایش از دهانش بيرون ميریزند و هراسان از خواب بيدار ميشود .صبح روز
بعد ،خوابگزار را احضار ميكند و ميخواهد كه هرچه زودتر خوابش را تعبير كند .خوابگزار ميگوید كه این خواب تعبير خوبي ندارد و
معني اش این است كه همه نزدیكان و خویشان پادشاه قبل از او ميميرند .هارون با عصبانيت دستور ميدهد او را صد ضربه شالق بزنند
و به دنبال خوابگزار دیگري ميفرستد .خوابگزار بعدي مي گوید تعبير خواب شما این است كه از همه خویشان و نزدیكانتان بيشتر
عمر ميكنيد! پادشاه خوشحال ميشود و دستور ميدهد كه صد دینار به او پاداش دهند!
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 .259شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :خیاط و کوزهاش .تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786002518828
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده :پيرمرد خياطي نزدیك قبرستان مغازه داشت و هروقت كسي از دنيا ميرفت ،باخبر ميشد .او هميشه به این موضوع فكر
ميكرد كه از آدمها هيچچيزي به غير خوبي و بدي نميماند و دلش مي خواست كاري بكند تا مردم متوجه این موضوع بشوند و اینقدر
حرص مال دنيا را نداشته باشند .براي همين كوزهاي را به دیوار آویزان كرد و هركسي از دنيا ميرفت ،سنگي در كوزه ميانداخت و
ميگفت فالني در كوزه افتاد! خياط هر ماه كوزه را خالي ميكرد و سنگها را ميشمرد تا اینكه روزي. ...
.260شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :درختشاهد.تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786002518859 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده :مردي نزد قاضي دانا و باتدبير شهر ميرود و از دوستش شكایت ميكند كه صد دینار از او گرفته است؛ ولي حاضر نيست آن را
پس بدهد .به امر قاضي دوست مرد در دادگاه حاضر ميشود؛ ولي او ميگوید كه هيچ پولي از دوستش نگرفته است و ....مردي كه پول
داده است ،هيچ شاهدي ندارد؛ ولي همچنان بر حرفش اصرار دارد .مرد دوم هم بر سر حرفش است كه اصالً از او پول نگرفته است.
قاضي مرد اول را نزد درختي ميفرستد كه دو دوست زیر آن با هم صحبت كردهاند .قاضي مُهرش را به مرد ميدهد و از او ميخواهد كه
آن را به درخت نشان بدهد و از او بخواهد كه براي شهادت نزد قاضي بياید و. ...
پول،درویشپولدار.تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك:


درویشبي
.261شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه:
 9786002518903
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،كودك و نوجوان 
چکیده« :سلمان» و «عبداهلل» درویش هستند و روزي تصميم ميگيرند پياده به سفر بروند و شبها در دشت بخوابند و با خداي خود
راز و نياز كنند .عبداهلل هيچ پولي همراه ندارد؛ اما سلمان پنج دینار طال با خود آورده است .هرجا كه عبداهلل پيشنهاد ميكند بنشينند و
استراحت كنند یا غذایي بخورند ،سلمان مخالفت ميكند و ميگوید بهتر است دنبال جاي امني باشند .شبهنگام عبداهلل با خيال راحت
روي زمين دراز ميكشد؛ ولي سلمان به فكر جاي دیگري است كه امن باشد .سرانجام. ...
 .262شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :سیني نان در رودخانه .تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786002518798
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،كودك و نوجوان 
چکیده :خليفه «متوكل» ،غالمي به نام «فتح» دارد .فتح پسري درستكار و سربه زیر است و خليفه او را بسيار دوست دارد .فتح همه
هنرها و علم هاي مختلف را آموخته و حاال نوبت شنا است .خليفه شناگران ماهري را براي این كار انتخاب ميكند و بعد از روزها تمرین،
فتح كه فكر ميكند دیگر ميتواند به تنهایي شنا كند ،به رودخانه دجله ميرود و مشغول شنا ميشود؛ اما جریان آب او را با خود ميبرد.
فتح مي تواند خود را به سوراخي برساند و آنجا پناه بگيرد .به خليفه خبر ميدهندكه فتح به رودخانه رفته و دیگر بازنگشته است .خليفه
براي كسي كه او را پيدا كند ،پاداش بزرگي درنظر ميگيرد و. ...
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 .263شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :شاهزاده آهنگر .تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786002518842
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده« :گشتاسب» پسر «لهراسبشاه» است؛ ولي پدرش هيچ توجهي به او نميكند .سرانجام گشتاسب از پدر قهر ميكند و بدون
هيچ پولي از ایران ميرود .او به «قسطنطنيه» ميرود و به طور ناشناس در كارگاه آهنگري مشغول به كار ميشود و به این ترتيب
روزگارش را ميگذراند .بعد از مدتها ،پيكي از طرف پدرش مي آید .شاه از او خواسته بازگردد تا تاج و تخت را به او بدهد .وقتي
گشتاسب به پادشاهي ميرسد ،از وزیرش مي خواهد كه به همه بزرگان و ثروتمندان اعالم كند كه به فرزندان خود حرفه و صنعتي
بياموزند؛ چراكه زمانهایي پيش ميآید كه پدر توانگر داشتن یا از خانواده اشراف بودن به هيچ دردي نميخورد.
گلهدارناقال.تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786002518866 :
.264شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده :مرد گلهداري گوسفندانش را به چوپاني ميسپارد كه درستكار و باخداست .چوپان گوسفندان را به چرا ميبرد و برایشان ني
ميزند و به خوبي از آنها مراقبت ميكند و هنگام غروب آنها را به آغل برميگرداند و شيرشان را ميدوشد و براي صاحب گله ميبرد.
صاحب گله مقدار زیادي آب را با شيرها مخلوط ميكند و از چوپان ميخواهد تا شيرها را در بازار بفروشد .مرد چوپان سعي ميكند او را
از این كار منصرف كند؛ اما صاحب گله اصالً به او توجهي نميكند و این كار هر روز ادامه دارد تا اینكه. ...
 .265شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :ماجرای کرم سبز .تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786002518804
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،كودك و نوجوان 
چکیده :سلطان «كيكاووس» ،حاكم مازندران و گيالن ،نزد امير «ابوالسوار» به گنجه ميرود .ابوالسوار پادشاهي عادل ،شجاع و
خوشصحبت است .آنها به دوستاني صميمي تبدیل ميشوند و اقامت سلطان كيكاووس به چند سال ميرسد .روزي سلطان كيكاووس
از سرزمينش« ،گرگان» ميگوید و اینكه زن ها باید با كوزه ،از چشمه آب بردارند و به دِه ببرند .او ميگوید ،زني جلوي بقيه حركت
ميكند تا مراقب باشد كسي كِرم سبزي كه آنجا زندگي ميكند را لگد نكند؛ چراكه اگر این كِرم كشته شود ،آب داخل كوزه ميگندد!
ابوالسوار كه این حرفها را باور ندارد ،رفتارش با كيكاووس تغيير ميكند و. ...
 .266شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :مهمان زنداني .- .تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786002518835
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده :وزیرِ حاكم« ،ابنمقله»  ،مردي كاردان است و بيشتر كارهاي مملكتي را او انجام ميدهد .او افراد زیادي را مأمور جمعآوري
ماليات كرده است و «نصربن منصور تميمي» مأمور جمعآوري ماليات شهر بصره است .نصر مرد بخشندهاي است و زیاد به مردم سخت
نميگيرد؛ اما افرادي آنقدر پشت سر او بدگویي ميكنند تا وزیر او را بركنار ميكند .وزیر متوجه ميشود كه نصر مقدار زیادي به خزانه
بدهكار است و نصر را مكلف ميكند كه این پول را بپردازد .نصر ميخواهد این پول را از خودش بدهد؛ چون ميداند كه مردم فقيرند و از
وزیر یك ماه وقت ميخواهد تا این پول را فراهم كند .بعد. ...
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نامهرمزدار.تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786002518873 :
.267شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده :در زمان «سامانيان» ،مردي به نام «بوعلي سيمجور» ،حاكم «نيشابور» بود كه از سامانيان اطاعت نميكرد .كاتبِ بوعلي ،مردي
به نام «عبدالجبار خوجاني» بود كه بسيار كاردان و درستكار بود و بوعلي در همه كارها با او مشورت ميكرد .امير سامانيان نيز كاتبي
داشت به نام «احمدبن رافع» كه او هم بسيار دانا و باكفایت بود و این دو كاتب از قدیم دوستان صميمي بودند .امير سامانيان فكر
ميكرد بوعلي به خاطر وجود عبدالجبار نافرماني ميكند .براي همين فرمان قتل او را صادر كرد و این فرمان باید به دست احمد نوشته
ميشد؛ اما او چطور ميتوانست فرمان قتل بهترین دوستش را بنویسد؟
.268شيخي ،مژگان .قصههاي تصویري از قابوسنامه :وزیرزیرک.تهران :قدیاني16 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786002518880 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،نوجوانان 
چکیده :وزیرِ پادشاه ،مردي دانا و كاردان است و هميشه سعي مي كند مردم را راضي نگه دارد .او به شهرها و روستاها رسيدگي ميكند
و مراقب است ماليات زیاد نباشد .او درآمد اشراف و درباریان را نيز كم كرده است .به همين علت ،اشراف نزد پادشاه از او بدگویي
ميكنند و آنقدر به این كار ادامه ميدهند تا شاه تصميم ميگيرد او را بركنار كند .شاه وزیر را احضار ميكند و ميگوید هر مِلك و
زميني را كه مي خواهد انتخاب كند؛ اما وزیر از پادشاه یك دِه ویران ميخواهد تا آنجا را آباد كند و همانجا بماند .پادشاه افرادش را به
چهار گوشه كشور ميفرستد تا روستاهاي ویران را پيدا كنند و. ...
.269جوكار ،مرضيه .قصههاي جنگ :جزیرهآفتابگردان.تهران :بهنشر24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640230275 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،جنگ ایران و عراق 
چکیده :سالهاست كه جنگ تمام شده است؛ اما خبري از پدر «بهار» نيست .او خلبان است .روزي بهار از مادر و مادربزرگش ،كلمه
مفقوداالثر را ميشنود .وقتي معني آن را ميپرسد ،مادر ميگوید جزیرهاي است ،پر از گل آفتابگردان! بهار دلتنگ پدر است .او تصميم
ميگيرد با هواپيماي روي كمدش كه اسباببازي بچگي پدرش است ،همراه عروسكهایش ،خرسي و فيلي و زرافه ،به جزیره آفتابگردان
برود! بهار سوار هواپيما ميشود و در آسمان پيش ميرود تا باالخره به جزیره ميرسد و. ...
دریاچهآبيرنگ .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان16 .1398 .ص.

.270ایجادي ،نوري .قصههاي خواندني قصههاي شنيدني:
خشتي .شابك 9789640816257 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودكان 
چکیده :قورباغه زبر و زرنگ كنار دریاچه آبي زندگي ميكند .روزي قورباغه ميبيند كه دریاچه خشك شده است! دریاچه ميگوید رود
بزرگ هرروز برایش آب مي آورد؛ اما چندروز است كه نيامده است! قورباغه سراغ رود بزرگ ميرود و متوجه ميشود كه چندروز است
باران نباریده و رود خشك و بيآب است .قورباغه به سختي نزد ابر سفيد ميرود و از او ميخواهد كه روي رود بزرگ ببارد. ...
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.271پریرخ ،زهره .قصههاي خواندني قصههاي شنيدني :دوفسقلي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان16 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9789640816035 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده« :مهتا» سيب خوش رنگ و بویي از مادرش گرفت و به آن گاز زد و چقدر هم خوشمزه بود؛ اما ناگهان وسط سيب ،سوراخي دید
كه از آن كرم كوچولویي بيرون آمد! كرم كوچولوعصباني بود و فریاد ميكشيد كه چرا مهتا خانهاش را خراب كرده است! اما مهتا صداي
او را نمي شنيد .دخترك مادرش را صدا كرد و كرم را نشانش داد و كرم همچنان داد و فریاد ميكرد؛ اما هيچكدام صدایش را
نميشنيدند! مادر با كارد ،كرم كوچولو را با خانهاش از سيب جدا كرد و انداخت تو باغچه! كرم كوچولو درحاليكه فریاد ميزد ،صدایي
شنيد. ...
 .272رحماندوست ،مصطفي .قصههاي خواندني قصههاي شنيدني :مرغ افتادومردخروسغصهخورد .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان16 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640816011 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :خانممرغه و آقاخروسه حسابي گرسنه بودند كه صاحبِ خانه سفرهاش را براي آنها تكاند .خانممرغه تندتند شروع كرد به
خوردن كه ناگهان تكه نان خشكي در گلویش گير كرد و راه نفسش را بست و باعث شد كه خانم مرغ روي زمين بيفتد! آقاي خروس از
غصه خاك بر سر و تاجش ریخت .آقاكالغه كه روي درخت حياط النه داشت ،از غم آقاخروسه ،پرهایش را كَند! برگهاي درخت از غصه
كالغ ریخت و جوي آب...؛ اما وقتي صاحبِ خانه از ماجرا باخبر شد ،با عجله آمد و. ...
همهجا ستارهبود .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1398 .
 .273یوسفي ،محمدرضا .قصههاي خواندني قصههاي شنيدني :
16ص .خشتي .شابك 9789640816028 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی :
چکیده :ستاره خيلي كوچولو از آسمان خيلي بزرگ زمين را نگاه كرد و با خودش گفت زمين پر از ستاره است و بهتر است به زمين
بروم .او بر بال كبوتري سفيد نشست و به زمين آمد و به الماس درخشاني رسيد .الماس گفت من از این ستاره درخشانترم و ستاره
كوچولو غمگين شد .او دوباره سوار كبوتر شد و رفت تا به گلي رسيد .گل گفت من از این ستاره زیباترم و ستاره كوچولو باز هم غمگين
شد .سرانجام ستاره به آسمان برگشت .از زمين ،الماس ستاره كوچولو را دید و گفت. ...
.274ميركياني ،محمد .قصههاي خوب و خواندني :شایدفردانباشه .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان28 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9789640816240 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،نظم ،كودك و نوجوان 
چکیده :این داستان درباره پسري است كه هيچوقت تكاليفش را درست انجام نميدهد ،درسهایش را نميخواند و هميشه دیر به
مدرسه ميرسد .پسرك هرروز صبح قبل از رفتن به مدرسه ،با عجله مشقهایش را مينویسد كه البته بيشترش جریمه است! روزي وقتي
مثل هميشه دیر به مدرسه ميرسد ،آقاي ناظم او را وادار مي كند كاغذهاي كنار حياط را جمع كند و در كالس نيز مثل هميشه كنار
كالس ،روي یك پا ميایستد! وقتي پسر به خانه بازميگردد ،در اتاق ،روي زمين ،به خواب ميرود و خواب عجيبي ميبيند.
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.275رویين ،ظریفه .قصههاي خوب و خواندني :گربهستارهراخورد .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان32 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9789640816325 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر حاوي پنج داستان كوتاه است« .خانم بزرگ»« ،دستهاي پدر» و «گربه ستاره را خورد» ،نام برخي از این
داستان هاست .داستان آخر درباره دختركوچولویي است كه بچه گنجشكي را در باغچه حياطشان پيدا ميكند .او تصميم ميگيرد پرنده
كوچك را نگه دارد و از آن مراقبت كند .او نام گنجشك را ستاره ميگذارد؛ اما روزي گربه سياه ،گنجشك را ميخورد! دخترك خيلي
غمگين است و مرتب گریه ميكند .او نميتواند ستاره را فراموش كند تا اینكه. ...
هایننهرعنا.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان20 .1398 .ص .وزیري .شابك:

.276رویين ،ظریفه .قصههاي خوب و خواندني :
نوه
 9789640816332
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي اجتماعي ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاضر حاوي سه داستان درباره «ننهرعنا» و نوههاي دوقلویش« ،مهناز» و «مریم» ،است .مهناز و مریم آنقدر شبيه
هستند كه مادربزرگ هميشه آنها را اشتباه ميگيرد .نزدیك عيد است و مادربزرگ ميخواهد خانهتكاني كند .بچهها فكر ميكنند
خانهتكاني یعني تكاندن خانه و فكر ميكنند كه مادربزرگ هرگز نميتواند این كار را بكند! اما وقتي معني آن را ميفهمند ،هرروز به
مادربزرگ سر ميزنند و به او كمك ميكنند .ننهرعنا راهكاري دارد تا دیگر نوههایش را اشتباه نگيرد .او. ...
دایناسورهایهمسایهبغلي .فاطمه حجواني .تهران :قدیاني48 .1398 .ص .رقعي .شابك:

.277كاستور ،هریت .قصههاي خوشمزه:
 9786000802486
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان 
چکیده :آقاي «پوف» مخترع است و خانهاش پر از اختراعهاي شگفتانگيز .اینبار اختراع آقاي پوف آنقدر هيجانانگيز است كه به
سراغ دوستش« ،سام» در خانه كناري ميرود و از او مي خواهد بياید و شاهكارش را ببيند .آقاي پوف با یك سبد تخم دایناسور وارد اتاق
ميشود و بعد از چند لحظه ،تخمها یكي پس از دیگري تَرَك برميدارند و سرِ كوچك دایناسورها بيرون ميآید .دایناسورها هر لحظه
بزرگ و بزرگتر ميشوند .سام و آقاي پوف بدون معطلي باید كاري بكنند!
 .278اورت ،فيليسيتي .قصههاي خوشمزه :دزد صبحانه .فاطمه حجواني .تهران :قدیاني48 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786000802462
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،تغذیه 
چکیده« :الفي بریگز» دزد است؛ اما نه از آن دزدهاي حرفه اي و خطرناك! الفي یك شب سخت را پشت سر گذاشته است و حاال باید
یك صبحانه خوشمزه بخورد؛ اما هرچه ميگردد صبحانه مورد عالقهاش« ،كورن فلكس» ،را پيدا نميكند! ناگهان متوجه ميشود كه یك
عالمه كورن فلكس روي زمين ریخته و تا بيرون در ،روي زمين ردیف شده است! یك نفر كورن فلكس الفي را دزدیده است؛ ولي او
كيست؟
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 .279گورباچف ،والري .قصههاي دوستي :چه فکر خوبي مولي! .شيوا حریري .تهران :كتاب چ44 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786002299871
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،تولد 
چکیده :تمام روز «مولي» سعي ميكند شعر بنویسد؛ اما چيزي به ذهنش نميرسد .همه دوستان مولي به خانه او ميآیند تا فكر كنند
فردا كه تولد الكي است ،چه هدیهاي به او بدهند .اول همه فكر ميكنند كه براي الكي گل بكشند؛ اما این همه نقاشي گل به چه درد
الكي ميخورد؟ بعد یك فكر خوب و تازه از راه ميرسد! آنها همه با هم كار ميكنند و بهترین هدیه را براي دوستشان درست ميكنند.
هدیهاي خيلي مخصوص!
 .280گورباچف ،والري .قصههاي دوستي :روزی کهموليپرواز کرد .شيوا حریري .تهران :كتاب چ36 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786002299840
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :مولي» دوست دارد به شهر بازي برود .آنجا همراه دوستانش خيلي خوش ميگذرد .با هم به اتاق خنده ميروند ،سوار
چرخفلك ميشوند ،اسبسواري ميكنند و نمایش عروسكي ميبينند .راستي مولي یك سكه دارد و ميتواند براي خودش و دوستانش
بادكنك بخرد .او چندین بادكنك ميخرد؛ ولي ناگهان از زمين بلند ميشود و ....بادكنكها مولي را با خود ميبرند .چه اتفاقي براي او
ميافتد؟
شبيکهخرگوشکوچولوخوابشنميبرد .شيوا حریري .تهران :كتاب چ36 .1397 .ص .رحلي.

.281روت ،كارول .قصههاي دوستي:
شابك 9786002299789 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،خواب ،كودك و نوجوان 
چکیده :خرگوشكوچولو در اتاقش تنها بود و خوابش نميبرد .او ميخواست در خانه دوستانش بخوابد؛ اما نميتوانست .سنجاب نصفه
شب ،بلوط ميخورد ،راسو بوي بدي ميداد ،جوجهتيغي تيغ پرتاب ميكرد ،خرس خروپف ميكرد و جغد شبها نميخوابيد.
خرگوشكوچولو فكر كرد« :بهترین جا اتاق خودم است ،تختخواب خودم!».
 .282گورباچف ،والري .قصههاي دوستي :قرمز قرمز قرمز .شيوا حریري .تهران :كتاب چ42 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789643627621
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :الك پشت خيلي عجله دارد .او دنبال یك چيز قرمز است و وقت ندارد با كسي حرف بزند؛ اما چه چيز قرمزي؟ گلهاي رُز
راكون؟ جورابهاي بز؟ یا سقف خانه روباه؟ همه همسایهها ميخواهند بدانند .براي همين دنبالش راه ميافتند .وقتي الكپشت باالخره
ميایستد ،هيچچيز قرمزي وجود ندارد؛ اما ناگهان همه آن را ميبينند ،یك چيز قرمزِ قرمزِ قرمز!
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خیرميگوید؟.شيوا حریري .تهران :كتاب چ36 .1398 .ص .رحلي.

کيامشببهمنشب 
به

.283روت ،كارول .قصههاي دوستي:
شابك 9786002299819 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواب 
چکیده :وقت خواب است و بره كوچولو خوابش ميآید؛ اما نمي تواند مادرش را پيدا كند .حاال چه كسي به او شب به خير بگوید؟ خانم
گاو ميگوید ميتواند این كار را انجام دهد و بره را محكم الي پتو ميپيچد؛ اما نه! اینجوري نيست! خانم گربه ،خانم اسب ،خانم خوك
و ...سعي ميكنند بره كوچولو را بخوابانند؛ اما بيفایده است تا اینكه خانم گوسفند از راه ميرسد و. ...
 .284گورباچف ،والري .قصههاي دوستي :نیکي و روز باراني .شيوا حریري .تهران :كتاب چ36 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786002291356
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان 
چکیده :باران ميبارد و «نيكي» و خواهر و برادرهایش نميتوانند بيرون بروند و بازي كنند .نيكي پيشنهاد ميكند به كویر بروند .آنجا
روشن و آفتابي است و هيچوقت باران نمي بارد؛ اما ممكن است آنجا گم شوند .نيكي پيشنهاد كوهستان را ميدهد؛ اما كوهستان شيرِ
كوهي دارد و ....نيكي ميگوید به جنگل بروند؛ اما آنجا هم ....حاال باران بند آمده است و خرگوشها ميتوانند حسابي ماجراجویي كنند!
نیکيوگرگهایبدگنده .شيوا حریري .تهران :كتاب چ36 .1398 .ص .رحلي .شابك:

.285گورباچف ،والري .قصههاي دوستي:
 9786002299772
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،ترس 
چکیده« :نيكي» خرگوشه ،خواب گرگهاي بدجنسي را دیده بود كه دنبالش كرده بودند .او با فریاد كمك مي خواست .مادرش صدایش
را شنيد و فوراً وارد اتاق شد .نيكي به مادرش گفت كه صدتا گرگ دنبالش كرده بودند .مامانش گفت حتما خيلي كمتر از صد تا بوده
اند .مادر گفت و نيكي گف ت .تا اینكه مامان تعداد گرگ ها را به پنج تا رساند .مامان گفت نيكي حتما خواب بد دیده اي و بعد سعي كرد
او را آرام كند؛ ولي چنددقيقه بعد ،بقيه بچه خرگوشها هم از ترس گرگ نميتوانستند بخوابند .مامان خرگوشه با جارو سراغ گرگهاي
خيالي رفت و آنها را فراري داد.سپس آمد و كنار بچه هایش به خواب رفت.
نیکيوهدیههیجانانگیزتولد .شيوا حریري .تهران :كتاب چ36 .1397 .ص .رحلي .شابك:

.286گورباچف ،والري .قصههاي دوستي:
 9786002299826
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،تولد 
چکیده :تولد مامان خرگوشه است و بچهها هركدام هدیهاي براي او درست كردهاند ،به جز «نيكي» .او به هدیه بهخصوصي فكر ميكند.
خواهرها و برادران نيكي براي مادرشان نقاشي كشيدهاند و از نيكي ميخواهند كه عجله كند تا همه با هم به مادر هدیه بدهند؛ اما نيكي
هنوز در حال فكر كردن است .وقتي بچهها هدیههایشان را به مادر ميدهند ،نيكي در آشپزخانه است و براي مادر نقاشي شگفتانگيزي
ميكشد .نيكي چه كشيده است؟
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.287بغالني ،مازیار /ابراهيمي ،ایلناز .قصههاي شاهنامه :اکواندیو.تهران :برف12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003751705 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،داستانهاي حماسي 
چکیده :گورخر بزرگي پيدا شده است كه به اسبهاي كيخسرو ،پادشاه ایران ،حمله ميكند و آنها را ميدرد .كيخسرو ميداند كه این
موجود گورخر نيست؛ چون گورخر آن قدر قدرت ندارد كه با اسب دربيفتد ،بلكه دیوي است كه خود را به شكل گورخر درآورده است!
پادشاه از رستم مي خواهد كه این موجود را نابود كند .رستم چند روز بين گلههاي اسب ميگردد؛ اما چيزي پيدا نميكند تا اینكه
باالخره موجودي شبيه گورخر با دندانهاي تيز و پاهایي مانند ببر ميبيند .رستم تالش ميكند او را با كمند بگيرد؛ اما موجود ترسناك
ناپدید ميشود ....هنگامي كه رستم به خواب ميرود ،دیو خود را به شكل گردباد درميآورد و رستم را از زمين بلند ميكند و. ...
 .288بغالني ،مازیار /ابراهيمي ،ایلناز .قصههاي شاهنامه :رستم و اشکبوس .تهران :برف12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003751699
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،داستانهاي حماسي 
چکیده :در جنگي كه براي خونخواهي سياوش بين ایران و توران درگرفت ،سپاه توران با نيرنگ و فریب توانست بر سپاه ایران غلبه كند
و ایرانيان مجبور شدند به كوه «هماون» پناه ببرند .سپاه توران كوه را محاصره كردند و «پيران» ،سپهساالر توران ،تصميم گرفت آنقدر
محاصره را ادامه دهد تا ایرانيان از گرسنگي و تشنگي مجبور به تسليم ش وند؛ اما سپاه ایران با شبيخوني كه به تورانيان زدند ،توانستند
مقداري آذوقه براي خود به دست آورند .صبح روز بعد ،صدها هزار سرباز براي كمك به سپاه توران آمدند و ایرانيان تمام اميد خود را
براي پيروزي از دست دادند تا اینكه. ...
 .289بغالني ،مازیار /ابراهيمي ،ایلناز .قصههاي شاهنامه :گیو و کیخسرو .تهران :برف12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003751675
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،داستانهاي حماسي 
چکیده« :گيو» ،مأموریت دارد پسر سياوش را كه در كشور توران آواره و سرگردان است پيدا كند و او را به ایران بياورد .گيو با لباس
تورانيان وارد كشور آنان ميشود و تمام شهرها را زیر پا ميگذارد؛ اما اثري از خانواده سياوش نيست .گيو هفت سال را در سرزمين توران
سپري ميكند تا اینكه روزي به جوان چوپاني ميرسد و نشانههاي پسر سياوش را در او ميبيند و ....گيو همراه پسر سياوش« ،كيخسرو»
و مادرش «فرنگيس» ،از كشور توران ميگریزند؛ اما آیا آنها به ایران ميرسند؟
 .290بغالني ،مازیار /ابراهيمي ،ایلناز .قصههاي شاهنامه :نبرد بیژن و هومان .تهران :برف12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003751712
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيك ،اقتباسها ،داستانهاي حماسي 
چکیده :جنگهاي ایران و توران براي انتقام خون سياوش طوالني شده بود .سرانجام «افراسياب» سپاه بزرگي تداراك دید تا كيخسرو را
غافلگير كرده و سپاه ایران را نابود كند؛ اما جاسوسان به كيخسرو خبر دادند و ....گودرز كه فرماندهي یكي از سپاهيان را به عهده داشت
به شهر بلخ رفت و پسرش« ،گيو» را به عنوان پيك نزد «پيران» فرستاد و پيشنهاد كرد كه «افراسياب» را رها كند و به ایران پناهنده
شود؛ اما پيران پناهندگي به ایران را براي خود ننگ دانست و تصميم گرفت با سپاه ایران بجنگد .در این جنگ. ...
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 .291راین ،مارتين .قصههاي قبل از خواب یان و هنري :پنجشنبه .سيامك محمدنژاد فرید .تهران :پرتقال16 .1398 .ص .بياضي.
شابك 9786004626422 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواب 
چکیده :برادران موشِ دُمعصایي« ،یان» و «هنري» ،شبها خيلي سریع به خواب ميروند؛ اما ناگهان با صدایي بيدار ميشوند! «هيهي
هاها هوهو»! یان از خواب مي پرد و باید هنري را بيدار كند تا با هم بفهمند این صداي چيست .هنري حدس ميزند شاید صداي یك
خرگوش باشد یا یك تمساح! شاید تمساح و خرگوش مي خواهند با هم ازدواج كنند و خرگوش براي هدیه ازدواج ،یك موبایل به تمساح
داده است و دنبال یك زنگ خوب براي موبایل ميگردند! اما بهتر است خودشان بروند و ببينند صدا از چيست.
.292راین ،مارتين .قصههاي قبل از خواب یان و هنري :جمعه .سيامك محمدنژاد فرید .تهران :پرتقال16 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786004626439
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواب 
چکیده :امروز جمعه است و «یان» و «هنري» فكر ميكنند مي توانند راحت بخوابند و دیگر صدایي مزاحمشان نميشود؛ ولي تازه
خوابشان برده است كه یان با صداي «خيشخيشخيش» بيدار ميشود! اول از همه هنري را بيدار ميكند .آنها با تعجب متوجه
ميشوند جاي صدا عوض ميشود و یان فكر ميكند یك كاهوساالدي با یك جوجهتيغي در حال دنبالبازي هستند! و این صداي
برگهاي كاهو است كه موقع دویدن از هم جدا ميشوند! آنها ميروند تا منبع صدا را پيدا كنند و. ...
.293راین ،مارتين .قصههاي قبل از خواب یان و هنري :چهارشنبه .سيامك محمدنژاد فرید .تهران :پرتقال16 .1398 .ص .بياضي.
شابك 9786004626415 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواب 
چکیده :امروز چهارشنبه است و «یان» و «هنري» خيلي خسته هستند .آنها چشمهایشان را ميبندند تا بخوابند؛ اما ناگهان یان با
صداي «برومبرامبروم» ،از خواب بيدار مي شود .این دیگر چه صدایي است؟ او هنري را بيدار ميكند .یان ميگوید حتماً صداي لوله
بخاري پاككن است .او تمام هفته مشغول كار بوده است و حاال لباسهایش را داخل ماشين لباسشویي انداخته است .آنها تصميم
ميگيرند صدا را دنبال كنند و. ...
.294راین ،مارتين .قصههاي قبل از خواب یان و هنري :دوشنبه .سيامك محمدنژاد فرید .تهران :پرتقال16 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786004626392
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده« :هنري» و «یان» ،برادران موش دُمعصایي ،به هم شببهخير ميگویند و ميخوابند؛ اما ناگهان با صداي عجيبي بيدار ميشوند!
آنها نميدانند این صدا از كجا و از چيست .یان فكر ميكند ،این صداي آژیرِ ماشينِ پليس است؛ اما هنري باور نميكند؛ چون هيچوقت
ماشين پليس این صدا را نميدهد .بنابراین ،تصميم ميگيرند بروند و خودشان از نزدیك ببينند .آنها وارد تونل زیرزمينيشان ميشوند
و. ...
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سهشنبه .سيامك محمدنژاد فرید .تهران :پرتقال16 .1398 .ص .بياضي.
 .295راین ،مارتين .قصههاي قبل از خواب یان و هنري :
شابك 9786004626408 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواب 
چکیده :امروز سهشنبه است و «یان» و «هنري» ،برادرانِ موشِ دُمعصایي ،مي خواهند بخوابند؛ اما قبل از خواب ،به سراغ بازي
هميشگيشان ميروند و بعد به محض اینكه چشمهایشان را ميبندند ،یان صدایي ميشنود؛ «شلپشلوپ»! هنري فكر ميكند حتماً
صداي حيواني است كه در آب زندگي ميكند ،دو تا ماهي كه پينگپنگ بازي ميكنند؛ اما باید خودشان ببينند تا مطمئن شوند .آنها
سر از خانه موش كور درميآورند و. ...
.296راین ،مارتين .قصههاي قبل از خواب یان و هنري :شنبه .سيامك محمدنژاد فرید .تهران :پرتقال16 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786004626361
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواب 
چکیده :روز شنبه برادران موش دُمعصایي خيلي خسته شدهاند« .یان» و «هنري» ميخواهند زودتر بخوابند .آنها چشمهایشان را
ميبندند؛ ولي ناگهان یان با صداي «قچقيژ» از خواب ميپرد .او هنري را بيدار ميكند و ميگوید این باید صداي خرچنگ دریایي باشد،
حتماً با دستهاي بز رگش كه شبيه قيچي است ،در حال كوتاه كردن موهاي یك سگ پشمالوست! هنري خيلي دلش ميخواهد این
صحنه را ببيند .بنابراین ،هر دو راه ميافتند و. ...
.297راین ،مارتين .قصههاي قبل از خواب یان و هنري :یکشنبه .سيامك محمدنژاد فرید .تهران :پرتقال16 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786004626385
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،خواب 
چکیده :امروز یكشنبه است و «یان» و «هنري» ،برادران موش دُمعصایي ،براي فردا صبحانه به خانه موش كور دعوت شدهاند .آنها
تصميم ميگيرند زودتر بخوابند تا زودتر صبح شود و خيلي هم زود خوابشان ميبرد؛ اما ناگهان یان با صداي «دیلينگجيرینگدیلينگ»
از خواب بيدار ميشود! این دیگر چه صدایي است؟ او هنري را بيدار ميكند .هنري فكر ميكند حتماً نهنگ در حال تمرین با پيانو است؛
چون هفته دیگر كنسرت دارد .آنها به دنبال صدا ميروند و. ...
قصههای کوچکبرای

 .298قاسم نيا ،شكوه /شيخي ،مژگان /ابراهيمي ،جعفر /مقبلي ،مریم /فتاحي ،حسين /نعمتاللهي ،فروزنده.
بچههایکوچک64:قصهبرایکودکان.تهران :قدیاني242 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786000800130 :

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:كودكان ،داستانهاي كوتاه ،داستانهاي تخيلي 
چکیده 64 :قصه این كتاب ،براي خردساالن نوشته شده است .كودك قصهها را ميفهمد و به دليل جذابيت و تنوع شخصيتهاي
گوناگون آن ،ماجراي هر قصه را دنبال ميكند .این داستانها در كتاب فارسي اول و دوم دبستان معرفي شدهاند و همگي درباره دوستي
و همدلي و ارزش اخالقي است« .قرمزي» نام یكي از این قصههاست .قرمزي ،رنگ كفشهاي «پريكوچولو» بود؛ اما پري ،قرمزي را
دوست نداشت و دلش ميخواست كفشهایش رنگ دیگري باشد .روزي كه كفشهایش را از پاهایش درآورد و به حياط پرت كرد،
قرمزي به گریه افتاد! آفتاب پرسيد چرا گریه ميكني؟ و وقتي علت را فهميد ،دست قرمزي را گرفت و ....قرمزي روي گل تو باغچه
نشست و. ...
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.299صلواتي ،سمانه .قصههاي مرغك :خوابمیابیدار؟..تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786000106423
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :داستان این كتاب از دو طرف خوانده ميشود؛ نيمي از داستان از اول و نيمي از آخر كتاب« .گيسو» خواهر و برادري نداشت .او
عاشق آببازي و گربه ها بود .او آرزو داشت یك گربه داشته باشد .پدر و مادر برایش كلي اسباببازي خریده بودند؛ اما او دلش گربه
ميخواست ،گربهاي كه با او آب بازي كند! روزي مادر براي گيسو یك گربه عروسكي خرید؛ ولي او یك گربه واقعي نبود .از آن طرف،
گربه سفيد تپل به محله جدیدي رسيد ،گربهاي كه دوست نداشت پرندهها را شكار كند .او عاشق بازي بود و. ...
.300قاسمي ،سمانه .قصههاي مرغك :یکجایخوب،یکخوابخوب! .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.1398 .
28ص .خشتي .شابك 9786000106447 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :موش به دنبال جایي براي خوابيدن است و كفشي را پيدا مي كند؛ اما آقاي قورباغه قبالً آن را اِشغال كرده است .بعدموش یك
قوطي كاغذي را ميبيند و فكر ميكند كه خوابيدن در آن چقدر لذتبخش است؛ اما مورچهها آنجا هستند .همينطور سبد لباسها،
آنجا هم متعلق به گربه است .سرانجام موش كتابها را ميبيند و به طرف آنها ميرود؛ اما البهالي كتابها موش دیگري را ميبيند .آن
دو باهم كتاب ميخوانند و. ...
قصههایي برای کالس اوليها .هدا لزگي .تهران :قدیاني104 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .301جمعي از نویسندگان.
 9786000802325
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر مجموعهاي از داستانهایي خيالانگيز است كه نویسندگان آن را به منظور خواندن براي كودكان اول دبستان
نوشتهاند .بعضي از این داستانها از سرزمينهاي دور هستند ،بعضي بر پایه تجربههاي روزانه بنا شدهاند و تعدادي هم خيالياند .داستان
اول درباره موجودي مریخي است كه مجبور ميشود در پاركينگ فروشگاهي فرود بياید .براي او همهچيز عجيب و ترسناك است.
مریخي وارد فروشگاه ميشود و در گوشهاي به خواب ميرود .صبح روز بعد ....طبعا به دليل عدم توانایي كودكان پایه اول دبستان در
خواندن ،این داستانها باید توسط معلم خوانده شوند.
قصههایي برای کالس پنجميها .پریسا همایونروز .تهران :قدیاني176 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .302جمعي از نویسندگان.
 9786000802363
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب مجموعهاي از داستانهاي متنوع است؛ از داستان قدیمي و آشنایي مثل «دیو و دلبر» تا داستان آیندهگرایانه «برایان
و برین» كه آرزو ميكند مغزش را با حافظه رایانهاش عوض كند .داستان اول درباره پسربچهاي به نام «مایك» است كه در بازارچه
خيریه مدرسه ،رایانهاي را با قيمت باورنكردني ،مي خرد و در برابر تعجب پدر و مادرش آن را به اتاقش ميبرد؛ اما مایك حس ميكند
رازي وجود دارد كه او از آن بي خبر است .با این حال ،به خاطر رایانه جدیدش آنقدر هيجانزده است كه این موضوع را فوراً فراموش
ميكند .سپس. ...
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.303برتون ،ویرجينيا .قطارفراری .غالمرضا فهرستي .تهران :قدیاني50 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786000802189 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،وسایل حمل و نقل 
چکیده« :چوچو» لوكوموتيو بخار كوچولویي بود كه با واگنهاي پر از مسافر و بارها و بستههاي پستي ،از ایستگاهي در شهر كوچك به
ایستگاه مهمي در شهر بزرگ ميرفت و برمي گشت .روزي فكر كرد كه چقدر از این كار خسته شده است و اگر این واگنها نباشند،
مي تواند به تنهایي ،خيلي راحت و آسان حركت كند .آن وقت همه مردم او را نگاه ميكنند و ميگویند« :بهبه! چه قطار زرنگي!» .روز
بعد چوچو به تنهایي راه افتاد و...؛ اما او بدون لوكوموتيوران و مأمور سوخت تا كجا ميتوانست پيش برود؟
.304جفرز ،اليور .قلبوبطری .بهار اشراق .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082952 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستان كودك ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده :در این داستان كودكان نهتنها با آناتومي و فيزیولوژي قلب انسان آشنا ميشوند ،بلكه از جایگاه ویژه قلب در برقراري ارتباط و
نيز ایجاد ویژگيهایي چون مهرباني ،سخاوت ،بخشش ،تنها نبودن و ...آگاهي ميیابند.
.305كرین ،جسيكا اسكات .قلعهدرختي .فرزین سوري .تهران :پرتقال32 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004625869 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،خانواده 
چکیده :خانه جدید «راسل» از خانه قبلي شان خيلي بهتر است ،یك درخت افراي تنومند دارد كه شاخههاي خيلي بزرگي دارد .راسل
از پدرش مي خواهد كه با هم خانه درختي بسازند؛ اما پدر از ساختوساز و حتي از خانه درختي سردرنميآورد .باالخره بعد از هزار بار
اندازهگيري و رفتن به ابزارفروشي ،خانه درختي آرامآرام برپا ميشود .خانه درختي راسل ،ایوان و نورگير و سُرسُره فرار ندارد؛ اما به نظر
او بينظير است .از حياطِ پشتيِ سه خانه آنطرفتر ،سروصداهایي ميآید؛ انگار آنجا هم در حال ساخت خانه درختي هستند. ...
.306كنفاني ،غسان .قندیلکوچک .غالمرضا امامي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان40 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789644325830
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،افسانه ،كودكان 
چکیده :امير شهر از دنيا ميرود و تنها بازماندهاش ،دختر كوچكش است كه نميتواند به جاي پدر بنشيند .امير در وصيتنامهاش از
دخترش خواسته است كه خورشيد ر ا به قصر بياورد تا بتواند جانشين او باشد ،وگرنه تمام عمرش را باید در صندوق دربستهاي بگذراند!
دخترك همراه دانشمند پير قصر به باالي كوه ميرود؛ اما خورشيد بسيار دور است و دست هيچ انساني به آن نميرسد .دخترك غمگين
است و نميداند چه كند تا اینكه در اتاقش نامهاي پيدا ميكند .در نامه نوشته بود« :تو نميتواني خورشيد را در اتاق دربستهاي پيدا
كني» .دخترك. ...
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قهرمانجزیرهلگوریسه.تهران :شركت انتشارات فني ایران72 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004771580 :

.307فتحي ،نسترن.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي بلند 
چکیده« :اميد» زیر تختخوابش سرزميني عجيب به نام «لگورسيه» را كشف ميكند! در تقویم این جزیره هر هفت روز هفته ،جشن
برگزار ميشود! اهالي آن در روز 48 ،جشن مختلف برگزار ميكنند؛ به گونه اي كه گاهي براي كارهاي دیگر فرصت ندارند و ....حاال اميد
اجازه رفت و آمد به چنين جزیره اي را پيدا كرده است .وقتي اميد براي اولينبار ،مردم این جزیره را زیر تختش ميبيند ،برایش تعریف
ميكنند كه چطور یكبار از دست روباتها فرار كردهاند .آنها ميخواهند كسي مراقب جزیره باشد تا روباتها دوباره حمله نكنند و اميد
ميپذیرد كه قهرمان آنها شود.
قورقوریکوچولوبزرگميشود .حسام سبحاني طهراني ،ماندانا نارنجيها .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي.

.308فري ،جوليانو.
شابك 9786227014013 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،زندگي حيوانات ،داستان كودك ،مراحل رشد و تحول 
چکیده :این كتاب داستاني درباره رشد و تغيير است« .قورقوري» كوچولو ،ساعتها تالش مي كند تا از تخمش بيرون آید .دور و بر او
پُر از بچهقورباغههایي مثل خودش هستند كه دُمشان را تكان ميدهند .قورقوري با دُمش ميتواند حتي جلوي قلدرها هم از خودش
دفاع كند .او در زندگي اش چيزي كم ندارد تا اینكه روزي اتفاق عجيبي مي افتد! دوتا چيز عجيب و غریب از بدنش بيرون مي زند!
قورقوري وحشت مي كند؛ اما بعدا مي فهمد كه آن دو تا چيز عجيب ،پاهایش هستند .او هنوز به پاهایش عادت نكرده كه اتفاق دیگري
مي افتد!
 .309تایتس ،ایو .كارآگاه بازیل موش نابغه :محرمانه در مکزیک .تينا غراب .تهران :پرتقال96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786004624510
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان 
چکیده :كارآگاه بازیل همراه دوستش ،دكتر «دادسون» ،درست در همان ساختماني زندگي ميكند كه «شرلوك هولمز» و دكتر
«واتسون» زندگي ميكنند .بازیل معلوماتش را از نشستن پاي صحبتهاي قهرمانش« ،هولمز» ،به دست آورده است ....بازیل با زیركي
سه پرونده دیگر را حل ميكند؛ پرونده پنيرهاي قالبي كه حسابي موشها را ترسانده است .پرونده سارق موشاليزا كه از سرقت یك
شاهكار هنري پرده برميدارد و ناپدید شدن دوستش ،دادسون ،بدترین ماجرایي كه ميتواند اتفاق بيفتد!
.310شعباني ،نوشين .کارآگاهپادیدرجنگلبلوط.تهران :ميچكا136 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789649175331 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حيوانات ،داستانهاي پليسي ،كودك و نوجوان 
چکیده :كارآگاه «پادي» تلفن همراهش را كنار تختش ميگذارد تا به خواب زمستاني برود؛ اما ناگهان تلفن خانه به صدا درميآید!
رئيس كارآگاه ،او را براي مأموریتي مهم و سّري احضار ميكند .گزارشها حاكي از این است كه بيشتر درختان جنگل بلوط خشك و
سنجابها ناپدید شدهاند! محيطبانها ميگویند این اتفاق ،كار گرازهاي «ماشوان» است .پادي به سرعت حركت ميكند تا در نقش
محيطبان مأموریت جدیدش را انجام دهد.
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.311ریدل ،كریس .کارگاهوندل .مهرزاد زمردیان .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082921 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،اختراعات 
چکیده« :وندل» هميشه مشغول اختراع است و هروقت اختراعهایش درست كار نكنند ،آنها را دور مياندازد .او آنقدر كار دارد كه
هيچوقت فرصت نميكند كارگاهش را مرتب كند .براي همين یك ربات مي سازد كه این كار را برایش انجام دهد؛ اما ربات درست كار
نميكند .وندل آن را به آشغالداني مياندازد و ربات دیگري ميسازد .این ربات بسيار مرتب است؛ اما. ...
کبوترها را صدا کن :قصهها و افسانههای مردم دنیا (مکزیک) .ناهيد معتمدي ،شادي فرزین .تهران:

 .312هررا ،خوان فليپه.
ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786227014266 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مهاجرت ،كودك و نوجوان ،ادبيات ملل 
چکیده :این داستان درباره پسري از مكزیك است كه در آمریكا زندگي ميكند« .خوان» در شهر كوچكي از ایالت كاليفرنيا به دنيا آمده
است .پدر و مادرش كشاورز هستند .آنها از شهري به شهر دیگري ميروند ،در چادر زندگي ميكنند و مادر با هيزم غذا ميپزد تا اینكه
روزي پدر ،باالي ماشيني اسقاطي ،اتاقكي ميسازد .پدر خوان براي آدمهاي بازنشسته كار ميكند .آنها به جاي دستمزد ،خرگوش زنده،
بيسكویت ذرت یا چند كيسه آواكادو و بوقلمون یا ...به او ميدهند .پدر و مادر خوان در زمستان تاكهاي انگور را هرس ميكنند و در
بهار به سمت سالينا ميروند تا خربزه و كاهو و بروكلي بچينند .خوان ميداند روزي ميرسد كه او راه خودش را پيدا ميكند.
تخممرغ خالخالي .معصومه اكبري .تهران :گيسا48 .1398 .ص .خشتي .شابك:

 .313هيلز ،تد .كتاب كوچك از غاز و اردك:
 9786006885254
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :غاز و اردك یك تخم خيلي بزرگ با خالهاي رنگي پيدا ميكنند و هركدام معتقدند كه تخم متعلق به خودشان است .اردك
ميگوید كه اول تخم را دیده و غاز مي گوید كه اول لمسش كرده است .بعد از كلي جروبحث و كشمش ،سرانجام تصميم ميگيرند با هم
از تخم بزرگ مراقبت كنند و با هم آن را گرم نگه دارند .آنها ایدههاي خوبي دارند ،ميخواهند به جوجه شنا و پرواز یاد بدهند و...
سرانجام انگار وقتش رسيده است؛ اما . ...
.314الوندي ،عزتاله /حسنزاده ،گلناز .کالغسفیدباغصنوبر.اصفهان :مهرستان88 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008441434 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :این كتاب حاوي هفت داستان درباره كالغهاي باهوشي است كه به صورت گروهي در باغ صنوبر زندگي ميكنند .به تازگي
كالغ سفيد و بامزهاي به نام «قلقلك» به دنيا آمده است كه هرروز براي خود و دوستانش ماجراهاي زیادي را به وجود ميآورد .این
كالغهاي مانند انسانها شخصيتهاي گوناگوني دارند و كمك ميكنند تا كودكان آماده ورود به دنياي پرماجراي بزرگساالن شوند .گوش
كردن به حرف بزرگترها ،بي اجازه دست نزدن به وسایل دیگران و تالش براي رسيدن به هدف ،ازجمله نكات آموزشي این
داستانهاست.
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کنسرتپنجموشبامزه .حسام سبحاني طهراني ،ماندانا نارنجيها .تهران :ميچكا40 .1398 .ص .رحلي .شابك:

.315تاشيرو ،چيساتو.
 9786226721110
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،دوستي 
چکیده :این داستان درباره دوستي است .نوایي خوش ،پنج موش بامزه را در شبي مهتابي به كنار بركه ميكشاند؛ جایي كه قورباغهها
كنسرت دارند؛ اما این برنامه فقط براي قورباغهها اجرا ميشود و موشها را به آنجا راه نميدهند .موشها كه گرفتار افسون موسيقي
شدهاند ،تصميم مي گيرند آواز بخوانند؛ ولي صداي خوبي ندارند ،پس سازهاي خودشان را ميسازند و پس از تمرین نواختن كنسرت
برگزار مي كنند .قورباغهها در كنسرت آنها شركت ميكنند و. ...
 .316برایت ،ریچل .کواالیي که دیگه ميتونه! .سارا عاشوري .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786009890644
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،ترس 
چکیده« :كوِین» كواالیي پشمالو با پاهاي نرم و لطيف است كه از تغيير خوشش نميآید .او دوست دارد به درخت بچسبد ،برگ بخورد
و چرت بزند .به نظر كوین پایين درخت ترسناك ،پر سروصدا و عجيب و غریب است .براي همين اصالً از جایش تكان نميخورد.
حيوانات جنگل از او ميخواهند پایين برود و با آنها بازي كند؛ ولي كوین فكر ميكند این كار خطرناك است و اگر برود ،دلش براي
خانه تنگ ميشود .روزي داركوبي شروع ميكند به نوك زدن به درخت كوین! همه حيوانات زیر درخت جمع ميشوند و از او ميخواهند
درخت را رها كند و بپرد؛ اما كوین نميتواند! حاال چه بالیي سرِ كوین ميآید؟
دسیسه آدامسي .فریبا فقيهي .تهران :هوپا96 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .317بانشروس ،یورگن .كوفسكي ،كارآگاه خصوصي:
 9786222040765
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،نوجوانان 
چکیده« :كيویاتكوفسكي» یك كارآگاه خصوصي است و از همان روزي كه ميتواند فكر كند به این موضوع پي ميبرد .او عاشق آدامس
«كارپنترز» است و به هيچ وجه حاضر نيست آدامس دیگري را امتحان كند .اولين ماجراي كارآگاهي او درباره ناپدید شدن بستههاي
آدامس محبوبش از پيشخوان دكه سرِ كوچهشان است؛ وقتي او براي خرید آدامس به دكه «اولگا» ميرود و متوجه ميشود كه اولگا
چندروز است كه آدامس سفارش ميدهد؛ اما ناپدید ميشوند و او نميداند كه چطور این اتفاق ميافتد!
 .318بانشروس ،یورگن .كوفسكي ،كارآگاه خصوصي :رازاسکیت گمشده .فریبا فقيهي .تهران :هوپا96 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786222040772
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،نوجوانان 
چکیده« :كيویاتكوفسكي»  ،عاشق سردرآوردن از اسرار و معماهاست .او خودش را كارآگاه خصوصي درجه یك ميداند ،همردیف
شرلوكهولمز! دومين پرونده او پيدا كردن اسكيتهاست« .فریتس» ،سفارشهاي تلفني پيتزا را با اسكيت ميبرد دَمِ در خانهها؛ اما
برایش مشكلي پيش ميآید ،كفشهاي اسكيتش را موقع كار ميدزدند و او مجبور مي شود پابرهنه به خانه برگردد .این پرونده ابتدا
خيلي پيشپاافتاده به نظر ميرسد و كيویاتكوفسكي نميتواند تصورش را بكند كه اصل ماجرا چيست!
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.319آلموند ،دیوید .کیت،گربهوماه .ناهيد معتمدي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786226721127 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :هنگاميكه ماه در آسمان ميدرخشيد و همه خانهها غرق در خواب بود ،صداي «ميوميوي» گربهاي« ،كيت» را بيدار كرد .كيت
از پنجره گربه سفيدي را دید كه روي دیوار باغ ،در حال ليسيدن پنجههایش بود .كيت به گربه نگاه كرد و آرام گفت« :ميو» .كيت از
اتاقش بيرون رفت و درحاليكه تبدیل به گربهاي راهراه ميشد ،روي دیوار باغ پرید و همراه گربه سفيد به راه افتاد .آنها با هم
كوچهپسكوچه ها را رد كردند و از شهرها گذشتند و با هم كلي ميوميو كردند؛ حتي ماه هم ميوميو كرد .صبح روز بعد ،همه از رویایي
كه دیشب دیده بودند ،گفتند و كيت فقط ميوميو كرد!
.320اوهارا ،زكرا .گربهپیداشده! .آزاده شاكر .تهران :پرتقال39 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004625609 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده« :جِما» با گربهاش« ،رالف» ،در همان ساختماني زندگي ميكند كه «دیال» و گربهاش« ،نيبله» ،زندگي ميكنند و فقط دو نفر
از این موضوع خبر دارند ،رالف و نيبله! این دو از صبح تا شب تلفني با هم صحبت ميكنند! روزي رالف راهي پيدا ميكند تا به دیدن
نيبله برود .نيبله هم به خانه رالف ميرود؛ اما هر دو خانه خالي است! هر دو همانجا منتظر ميماند؛ و. ...
 .321دونالدسون ،جوليا .گروفالو .آتوسا صالحي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789643913496
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :موش كوچولو از وسط جنگل رد مي شود كه حيواناتي مانند روباه و جغد و مار ميخواهند او را شكار كنند .موش از موجود
خيالي حرف ميزند و آنها پا به فرار ميگذارند؛ ولي ناگهان موش با همان موجودي روبهرو ميشود كه در خيال خود ساخته است .آیا او
ميتواند از دست این موجود هم نجات پيدا كند؟
.322یزداني ،مریا .گلچراغ،ماهيقرمز.تهران :شهر قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003206984 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،آب 
چکیده :وقتي آب روستا خشك شد ،مردم ذرهذره آب را در بشكه و دبه ذخيره كردند« ،مِردِل» ،مادرچاه را كشف كرده بود .مادر چاه،
مادرِ قناتها بود .بعد از آن روستا رونق گرفت و گردشگرهاي زیادي به آنجا آمدند و مردل هم نگهبان قنات شد .او هرروز ،به قنات
ميرفت و آنجا را جارو ميزد ،راهآب را تميز ميكرد و زبالهها و قوطيهایي كه مردم ریخته بودند ،جمع ميكرد و هربار همه ماهيها
دورش جمع ميشدند .ماهي ها مردل را خيلي دوست داشتند؛ اما آن روز هواي قنات سنگين بود ،خبري از ماهيها نبود و انگار مادرچاه
ناراحت بود! چه اتفاقي افتاده بود؟
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گمشدهدرجنگل کلمات .سپيده خليلي .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر76 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 .323هكمانز ،مارتين .
 9786009987412
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،ادبيات كودكان 
چکیده« :كنستانتين» لكنت زبان دارد .او از گفتن كلمات بزرگ ميترسد؛ چون ادا كردن آنها را خوب بلد نيست .جرئت گفتن
جملههاي بلند را هم ندارد؛ چون نميداند كي تمام ميشوند .كنستانتين قدكوتاه و الغر است و گوشهاي بزرگي دارد؛ اما وقتي آواز و
چهچه پرندهها را ميشنود ،قدر گوشهایش را ميداند كه به شيوه خودشان دنيا را به او نشان ميدهند .او وقتي مداد به دست ميگيرد،
داستانهاي شگفتانگيزي مينویسد .روزي به دنبال هيكلي مرموز كه لباس سفيدي پوشيده است راه ميافتد و. ...
.324هاپكينسن ،دبورا .گوشهدنجکالس .پریا لطيفيخواه .تهران :پرتقال35 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786004625104 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،معلمان 
چکیده :قهرمان این داستان دختركي است كه براي معلمش نامه مينویسد و از تمام كارها و محبتهایي كه در حق او كرده است،
تشكر ميكند .او از روز اول مدرسه ميگوید كه اخمآلود و غمگين به كالس ميرود ،از روزي كه براي اولينبار معلمش را ميبيند كه به
او لبخند ميزند و ....خانم معلم خبر مهمي به بچهها ميدهد ،قرار است آنها در مدرسه ،براي خودشان باغچهاي درست كنند و در آن
گياه بكارند؛ اما براي این كار اول باید ریاضيات یاد بگيرند ،بتوانند بخوانند و بنویسند ....دخترك براي تعطيالت عيد پاك ،موشها را به
خانه ميبرد؛ اما. ...
.325ویر ،اد .گوگویبزرگ .زهره مریدي .تهران :شورا36 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786007579688 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،موفقيت 
چکیده« :گوگو» یك گوریل خيلي بزرگ بود و همه از او ميترسيدند .وقتي «گوگو» به استخر ميرفت ،هركس به طرفي فرار ميكرد و
وقتي سوار اتوبوس ميشد ،بقيه مسافران پياده ميشدند! و...؛ چون آنها گوگو را درست نميشناختند .روزي گوگو پيانویي را داخل
فروشگاه دید كه تنها بود ،درست مثل خودش! گوگو پيانو را خرید و به خانه برد و شروع كرد به پيانو زدن .اهالي شهر هرشب براي
شنيدن صداي پيانو دور هم جمع ميشدند و از آن لذت ميبردند؛ اما هيچكس نميدانست چه كسي پيانو ميزند تا اینكه. ...
.326جارویس .لطفاازمنبترسید .مهناز اسدي .تهران :پرتقال32 .1397 .ص .بياضي .شابك 9786004625081 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده« :آلن» تمساحي است كه ترساندن را خوب بلد است .هر روز صبح ،تمام فلسهاي روي پوستش را تميز و ناخنهایش را تيز
ميكند و دندانهایش را حداقل ده دقيقه مسواك ميزند .بعد به جنگل ميرود و دندانهایش را به هم ميزند و براي همه رجز
ميخواند .قورباغهها از روي نيلوفرهاي مرداب فرار ميكنند ،ميمونها از درخت پایين ميافتند و طوطيها جيغ ميكشند و آلن
خوشحال است .او در پایان روز به خانه برميگردد و بعد از استراحت ،جدول حل ميكند و ...دندانهاي مصنوعياش را درميآورد! اگر
كسي از این راز باخبر شود ،چه اتفاقي ميافتد؟
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.327پارزلي ،اليز .لطفاسیرکبهکتابخانهنبرید! .فرمهر منجزي .تهران :پرتقال40 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004626064 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،طنز ،كودك و نوجوان 
چکیده :قهرمان داستان به كتابخانه ميرود .روي پوستري كه در كتابخانه چسبانده شده است ،نوشته" :ميتواني هر كاري كه دلت
خواست توي كتابخانه بكني ".براي همين او تصميم ميگيرد یك سيرك در كتابخانه راه بيندازد...كتابدار به او ميگوید زیاد سروصدا
نكند!و او به كتابدار ميگوید نگران نباشد او همه قوانين كتابخانه را ميداند؛ ولي...
لوبيهادرعددهیچ .حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082884 :

.328جفرز ،اليور.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :لوبيها به این معروفاند كه عاشق عددها هستند؛ اما آیا هيچ هم عدد است؟ روزي یكي از لوبيها براي دوستش توضيح
مي دهد كه هيچ هم عدد است؛ چون یكي كمتر از یك است .عدد یك ،مثل یك تلفن آبي ،دو مثل دو شب خواب حسابي ،سه مثل سه
صندليِ جورواجور ،چهار مثل. ...
لوبيهادرمننبودم .حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082891 :

.329جفرز ،اليور.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :لوبيها بيشترِ وقتها با هم كنار ميآیند؛ اما بعضيوقتها هم بحث ميكنند و كار به دعوا ميكشد! و ....هيچكس قبول نميكند
كه دعوا را شروع كرده است و هركس سعي ميكند تقصير را به گردن دیگري بيندازد .آنها سر هيچچيزي به توافق نميرسند و آخر هم
معلوم نميشود سر چهچيزي دعوا ميكنند! هيچكس یادش نيست!
لوئیزا!!خواهش ميکنم .ناهيد معتمدي ،شادي فرزین .تهران :آواي هانا36 .1398 .ص .خشتي .شابك:

 .330ویشينسكي ،فریدا.
 9786229946145
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي اجتماعي ،كودك و نوجوان 
چکیده :لوئيز حاضر نيست برادر بزرگش« ،جك» ،را تنها بگذارد .جك براي دور كردن او همه كار ميكند؛ اما نميشود در برابر لوئيز
مقاومت كرد .او مصمم است تا جایي كه ميتواند كنار برادرش بماند .هنگاميكه جك با نااميدي آرزو ميكند اي كاش لوئيز یك سگ
بود ،ناگهان با منظره وحشتناكي روبهرو ميشود .به نظر ميرس د لوئيز رفته و یك سگ كوچولو جاي او را گرفته است! اما این چطور
ممكن است؟
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اسبابکشيپرماجرا .نسرین وكيلي ،پارسا مهينپور .تهران :ميچكا.1398 .

.331نورد كویيست ،اسون .ماجراهاي پتسون و فيندوس:
28ص .رحلي .شابك 9786227014006 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان 
چکیده« :پتسون» نام مزرعهداري است كه گربهاي به نام «فيندوس» دارد .فيندوس هر روز ساعت چهار صبح ،روي تخت كوچكش كه
كنار تخت پتسون است ،بپربپر ميكند و هر روز پتسون را از خواب بيدار ميكند .پتسون كه دیگر از این كارهاي فيندوس خسته شده
است ،به او مي گوید باید به جاي دیگري برود .سرانجام فيندوس به اتاقكي كنار باغچه ميرود تا هر قدر ميخواهد بپربپر كند؛ اما تنهایي
براي هر دوي آنها خستهكننده است .آیا آنها ميتوانند طور دیگري با هم كنار بيایند؟
.332نورد كویيست ،اسون .ماجراهاي پتسون و فيندوس :عیدپرماجرا .نسرین وكيلي ،پارسا مهينپور .تهران :ميچكا28 .1398 .ص.
رحلي .شابك 9786226721998 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،ادبيات بينالملل 
چکیده :یك روز پيش از كریسمس« ،پتسون» و گربه سخنگویش« ،فيندوس» ،كارهاي زیادي دارند كه انجام دهند؛ اما اتفاق بدي براي
پتسون رخ ميدهد .حاال آنها چطور ميتوانند این همه كار را انجام دهند؟ آنها نه درخت كریسمس دارند ،نه گوشت ،نه بيسكویت
زنجبيلي و نه ....درست همانموقع كه پتسون و فيندوس نااميد شدهاند« ،اَكسِل» وارد ميشود .او از موضوع خبردار ميشود و ميخواهد
كمك كند؛ اما كمك او كافي نيست و آن ها هنوز خيلي چيزها كم دارند؛ اما صبر كنيد! بعد از چند دقيقه خانم «اِلسا» وارد ميشود و
كلي خوراكي ميآورد و چند دقيقه بعد ،آقاي «گوستاوسون» و بعد خانم «اندرسون» و. ...
.333كروليك ،نانسي .ماجراهاي پرنسس پولورایزر :دستازسرمبردارید! .خاطره كردكریمي .تهران :شهر قلم80 .1398 .ص .رقعي.
شابك 9786003206168 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان 
چکیده :پرنسس «سرینا» اصالً دوست ندارد پرنسس باشد .او اسم خودش را پرنسس «پولورایز» گذاشته است و دلش ميخواهد یك
شواليه باشد و به جاي فنجان چاي و بادبزن ،شمشير به دست بگيرد .او براي شواليه شدن راه سختي را در پيش دارد .سرینا به پدرش
قول داده است با هشت كار نيك برگردد و بعد اجازه دارد به مدرسه شواليه ها برود .حاال او به مرحله چهارم رسيده و از چهار خوان دیگر
باید عبور كند .اینبار باید موجود سبز بزرگ و خيلي ترسناكي را شكست بدهد! آیا او از عهده این كار برميآید؟
کردنبچهغول.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي.

.334سرمشقي ،فاطمه .ماجراهاي غول بدجنس مهربان :
ناز
شابك 9789643897826 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان ،مهارت هاي رفتاري 
چکیده :داستان این كتاب درباره مهارتهاي زندگي و همدلي در كودكان است .وقتي «مينو» ،دوستِ دخترك ،ميخواهد با مرغ ميناي
او حرف بزند و دخترك اجازه نميدهد ،غوغول سروكلهاش پيدا ميشود و او را قورت ميدهد! صبح روز بعد ،دخترك با عطسه غوغول به
بيرون پرت ميشود .غوغول بچهغولي را در دست دخترك ميگذارد و غيب ميشود .با هر كار اشتباهي كه دخترك انجام ميدهد،
بچهغول بزرگتر ميشود ،مثالً به دوستش اجازه نميدهد به بچهغول دست بزند و آن را ناز كند! یا وقتي به بچهغول اجازه نميدهد با
عروسكش بازي كند! دخترك بچهغول را كه حاال خيلي بزرگ شده است ،با خود به مدرسه ميبرد و. ...
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.335مایر ،مرسر .ماجراهاي كریتر :حاالدیگهوقتخوابه! .هایده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786004772372 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:تخيل در كودكان ،داستان كودك ،خواب 
چکیده« :كرتير» همهكاره است! او مي تواند مانند یك كابوي ،با طناب گاوها را بگيرد؛ اما پدرش ميگوید وقت خواب است! كرتير مانند
یك فرمانده ميتواند با تانك ،جلوي ارتش دشمن را بگيرد؛ اما پدر ميگوید وقت حمام كردن فرمانده است! كرتير ميتواند مانند یك
فضانورد به كره ماه برود و با تفنگ ليزرياش ،آدمآهني را دستگير كند؛ اما پدرش ميگوید ،آدمآهني بزرگ ،فضانورد را دستگير كرده و
ميخواهد او را به وان حمام بيندازد! ....كرتير نميخواهد بخوابد و. ...
.336مایر ،جينا و مرسر .ماجراهاي كریتر :مامانمگمشده! .هایده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786004772402 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،پيشگيري 
چکیده« :كریتر» با مادر و خواهر و برادرش به مركز خرید ميرود .آنجا آنقدر شلوغ است كه كریتر نميتواند جلوي چشمش را ببيند.
براي همين مادرش از او مي خواهد تا از كنارش تكان نخورد .وسط شلوغي كریتر متوجه ميشود كه بند كفشش باز شده است .او خم
ميشود تا آن را ببندد؛ اما وقتي بلند ميشود ،خبري از مادرش نيست! او درحاليكه مادرش را گم كرده است ،با شجاعت به مغازه
اسباب بازي فروشي ميرود و از خانم فروشنده كمك ميخواهد.
 .337موسوي گرمارودي ،افسانه .ماجراهاي مردم شهر عجيب :آقا لوفلوفي .تهران :طالیي20 .1397 .ص .رحلي .شابك:
 9786006229966
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :در این دنياي بزرگ كه پر از شهرهاي جورواجور است ،شهري است ،نه كوچك ،نه بزرگ؛ شهري مثل همه شهرها با
خيابانهاي شلوغ .در این شهر آدمهاي عجيبي زندگي ميكنند؛ آدمهایي با ماجراهایي شنيدني .آقاي «لوفلوفي» ،یكي از آدمهاي این
شهر است .او لحافدوز است و براي دوختن لحافِ ابري ،هميشه به آسمان ميرود و با كمك «ابرك» لحاف را ميدوزد .او دلش
ميخواهد براي هميشه به آسمان برود؛ اما قبل از آن ،باید لحاف عروسي دختر «ننهپيرزن» را تحویل بدهد و. ...
.338كلهر ،مژگان .ماجراهاي موش كوچولو :روزیکهموشکوچولوبهدنیاآمد.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص.
خشتي .شابك 9786004770781 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :موشكوچولوي خاكستري آنقدر ریزه ميزه بود كه خواهرها و برادرهایش با او بازي نميكردند .موشكوچولو هم سعي ميكرد
در كتابخانه خودش را سرگرم كند! روزي كه هوا خيليخوب بود ،موشهاي خاكستري تصميم گرفتند بيرون از خانه بازي كنند و
موشكوچولو آنقدر اصرار كرد تا خواهرش دلش سوخت و قبول كرد كه او هم همراه آنها باشد؛ ولي فقط همين یكبار! ....بچهها آنقدر
سرگرم بازي شدند كه متوجه نشدند هوا تاریك شد و آنها خيلي از خانه دور شدهاند .حاال باید چه كار كنند؟ فقط موشكوچولو راهحل
را ميداند!
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موشکوچولوبهقصرشیرميرود .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص.

.339كلهر ،مژگان .ماجراهاي موش كوچولو:
خشتي .شابك 9786004770798 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :موشكوچولو براي دیدن پسرعمویش« ،قهرمان» ،راهي قصرِ شير ميشود .او مي خواهد مانند پسرعمویش در قصر كار كند و
زندگي راحتي داشته باشد؛ چون پيدا كردن غذا ،به خصوص در فصل زمستان ،بسيار سخت است .موشكوچولو همراه قهرمان ،سيني پر
از غذا را به اتاق سلطان ميبرد و ظرف ساالد را جلوي شير ميگذارد؛ ولي شير فریاد ميكشد كه ساالد را با سس مخصوص شير مگس
ميخواهد! و موشكوچولو با تعجب ميپرسد« :شير مگس؟ » .او نميداند كه در قصر هيچكس اجازه سوال كردن ندارد .فقط باید بگوید:
«چشم قربان»« ،بله قربان» و. ...
پزشکميشود.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص.


موشکوچولودندان
.340كلهر ،مژگان .ماجراهاي موش كوچولو:
خشتي .شابك 9786004770811 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،بهداشت 
چکیده :موشكوچولو دندان پزشك جنگل است و در حال معاینه دندان خرگوشك .دندان خرگوشك خراب شده است .موشكوچولو به
او ميگوید باید هرشب مسواك ميزدي و نباید چيزهاي سفت را با دندانت ميشكستي .موشكوچولو با انبر ،دندان خراب خرگوشك را
ميكشد و پنبهاي جاي آن ميگذارد و سفارش ميكند كه تا دوساعت چيزي نخورد .وقتي خرگوش ميرود ،موشكوچولو براي ناهار،
چند لقمه نان و پنيرمي خورد ،بعد چندتكه شكالت و آخر هم یك پسته شور دربسته! او با دندانش پسته را فشار ميدهد ،فشار ميدهد
و ناگهان« ،آخ» ،دندانش ميشكند! حاال چه كسي ميتواند دندان او را خوب كند؟
موشکوچولوسوارکشتيميشود.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص.

.341كلهر ،مژگان .ماجراهاي موش كوچولو:
خشتي .شابك 9786004770804 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،كودكان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :موشكوچولو آشپز كشتي شده و اولينباري است كه سوار كشتي ميشود .او از تكانهاي كشتي ترسيده و مرتب داد و فریاد
ميكند .خرگوش سعي ميكند او را آرام كند؛ اما فایدهاي ندارد .ناخداطوطي خودش به آشپزخانه ميرود؛ اما موشكوچولو آنقدر
ترسيده است كه ميخواهد از كشتي پياده شود .ناخدا به او اجازه ميدهد .موش وسایلش را جمع ميكند و...؛ اما او نميتواند وسط دریا
پياده شود ،او شنا بلد نيست! ناخدا از خرگوش ميخواهد استخر بادي را پر از آب كند و به موش شنا یاد بدهد و. ...
.342بيتي ،آندریا .ماریادلند،دخترکدانشمند .احمد تصویري .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721868 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،ادبيات بينالملل ،كودكان 
چکیده« :ماري» تا سه سالگي حرف نميزند .او مدام در تختش باال و پایين ميپرد ،به این طرف و آن طرف سرك ميكشد و انگار در
سكوت دنيا را كشف مي كند .باالخره در سه سالگي و هنگامي كه از ساعت بزرگ خانه باال رفته است و در پاسخ فریادهاي پدر و مادر كه
ميگویند بيا پایين! اولين كلمه را بر زبان ميآورد ،چرا؟ ماري سوالهاي زیادي دارد و عاشق آزمایشهاي علمي است .او همهچيز را با
دقت ميبيند و بررسي ميكند؛ اما مادر و پدرش دنبال راهي مي گردند تا شاید ماري از این همه سوال و آزمایش دست بردارد .آیا آنها
موفق ميشوند این كار را انجام دهند؟
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ماشینافادهای.تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004771313 :

.343محمودي ،فاطمه.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب تصویري درباره حفاظت از محيط زیست و آلودگي هواست و خودرویي معمولي داستان را روایت ميكند .روزي به
نمایشگاه خودرو ،ماشين جدیدي وارد ميشود كه به نظر ميآید خيلي افادهاي باشد! ماشين معمولي به او حسادت ميكند و سرانجام
تصميم ميگيرد از دست آن خالص شود .هوا آلوده است و ماشينها نميتوانند بيرون بروند؛ ولي ماشين افادهاي خيلي راحت بيرون
ميرود! ماشين معمولي او را تعقيب ميكند و ميبيند كه او جایي عجيب ایستاد و ....این چه ماشيني است و چه خيالي دارد؟
 .344بولن ،دولفين .مامان مامان قصه بخوان :توی دل یک فیل .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003861374
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :روزي آقاي شير هوس ميكند فيل شكار كند .او مي خواهد بداند كه در دل یك فيل چه چيزي وجود دارد .خانم شير سعي
ميكند او را منصرف كند و ....حيوانات وحشي جلسهاي تشكيل مي دهند تا شاید بفهمند كه در دل فيل چه چيزي وجود دارد .كفتار
معتقد است كه دل فيل پر از باد است .ببر فكر ميكند در دل فيل سرسره هست و پلنگ فكر ميكند كه ....سرانجام تصميم ميگيرند
فيلي را شكار كنند تا ببينند در دل او چيست؛ اما آیا آنها ميتوانند یك فيل را شكار كنند و واقعاً در دل فيل چه چيزي وجود دارد؟
کلوچهگرگشاه .آمنه اميرخاني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك:

.345مارتين برتن ،آني .مامان مامان قصه بخوان:
 9786003861367
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات 
چکیده« :ژوليت» در جایي زندگي ميكند كه در یكي از جشنهایشان سنگریزه طالیي را در كلوچههایي كه براي آن روز درست
ميكنند ،مي اندازند و سنگ در دهان هر كسي پيدا شود ،آن شخص ،آن روز شاه ميشود .ژوليت شيریني را آماده ميكند و ميرود تا با
دوستش« ،نانت» ،بخورد؛ اما در راه با گرگ گرسنهاي روبهرو ميشود كه دنبال خوراكي ميگردد .ژوليت كلوچه را به طرف گرگ پرت
ميكند و پشت درختي پنهان ميشود .سنگریزه طالیي در گلوي گرگ گير ميكند و در حال خفه شدن است كه. ...
.346خواجهوند ،سولماز .ماهتینار.تهران :شركت انتشارات فني ایران88 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004771696 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي بلند 
چکیده :در این كتاب ،داستان دخترك جنگنده و ماجراجویي به نام «ماهتينار» روایت ميشود كه سفري طوالني را آغاز ميكند.
ماهتينار دختري ریزهميزه است كه پس از مرگ مادربزرگش« ،ماميریزه» ،برخالف عقيده دیگران شجاعانه با مشكالتش روبهرو ميشود
تا بتواند صندوقچه خانوادگيشان را به آن سوي اقيانوس برساند .این داستان ،تلفيقي از افسانهها و ادبيات فانتزي است كه به توانایيهاي
دختران در حل مسائل ،مدیریت بحران و تعامالت اجتماعي اشاره ميكند.
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ماهيرنگینکمانویکاتفاقدیگر .سيدمهدي شجاعي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.

.347فيستر ،ماركوس.
28 .1398ص .رحلي .شابك 9789644327926 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،حيوانات دریایي ،داستان كودك 
چکیده :مدتها پيش ماهي رنگين كمان تنهاي تنها بود و به خاطر زیبایي و غرورش هيچ دوستي نداشت؛ اما از وقتي تصميم گرفت
پولكهاي نقرهاياش را ميان دوستانش تقسيم كند ،آنها هميشه باهم بودند؛ باهم بازي ميكردند ،باهم غذا ميخوردند و حتي با هم
استراحت ميكردند .آن روز وقتي ماهيهاي پولك نقره اي در حال بازي بودند ،سر و كله ماهي كوچولوي راهراه پيدا شد و از آنها
خواست تا او را هم بازي دهند؛ اما ماهيها گفتند نميشود ،چون او پولك نقرهاي ندارد .ماهي رنگينكمان ناراحت بود و دلش
نميخواست ماهي راهراه غمگين باشد .ناگهان. ...
 .348یزداني ،معصومه .متهم ردیف اول ،قونقورو .تهران :شركت انتشارات فني ایران120 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786004771535
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :در غروبي دلانگيز و تابستاني ،خرس نوجوان دو و نيم سالهاي به نام «قونقورو» ،تصميم ميگيرد به خانه خاله
«گوونگويگولي« برود .قونقورو طبق نقشهاي كه دارد راه ميافتد و به جایي ميرسد كه باید یك درخت سرخدار ببيند؛ امابه جاي آن
یك خط سياه ميبيند .خرس تا به حال چيني چيزي ندیده است و با ترس به اطرافش نگاه ميكند .او در همان حال ،متوجه ماشينها و
آدمها ميشود و ....قونقورو برخالف نصيحت مادرش وارد زندگي شهري ميشود و اتفاقاتي را تجربه ميكند كه باعث ميشود درنهایت به
زندان بيفتد.
 .349اكبرپور ،احمد .مجموعه داستانهاي بيپایان :آژانسروبيبرای مرغهای محترم .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي.1398 .
60ص .رقعي .شابك 9786226011433 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده« :روبي» یك روباه خيالباف و حقهباز است و هروقت مرغ و خروس و جوجه ميبيند ،آب دهانش راه ميافتد .روبي فقط از یك
حيوان ميترسد ،آن هم جناب سگ است! حاال روبي آژانس مسافربري باز كرده است؛ اما هيچكس را سوار نميكند! او آرزو دارد مرغ و
جوجهها سوار ماشينش شوند؛ اما ....روبي مرتب در حال كشيدن نقشه است و ....پایان داستان باز است و خواننده ميتواند به دلخواه خود
پایان داستان را بنویسد.
.350اكبرپور ،احمد .مجموعه داستانهاي بيپایان :بهدممنگاهنکن! .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي56 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786226011457
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان 
چکیده :پسربچهاي دُم درآورده است! حيوانات در جنگل ،جلسه ميگذارند تا تصميم بگيرند او چه حيواني باشد! گرگ فكر ميكند او
یك انسان ـ گرگ است .زرافه مي گوید او یك انسان ـ زرافه كوچك است .روباه معتقد است او یك انسان ـ روباه است و ....سرانجام
همهچيز برعكس شده و پسرك صاحب طلسم جادویي ميشود .او ميخواهد از همكالسيهایش كه مسخرهاش كردهاند ،انتقام بگيرد و....
پایان داستان باز است و نویسنده از خواننده ميخواهد تا با سليقه خود ،پایاني براي داستان بنویسد.
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.351اكبرپور ،احمد .مجموعه داستانهاي بيپایان :بهفرمانمنواقواقواق.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي56 .1398 .ص .رقعي.
شابك 9786226011792 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :سگ پادشاه شده و به همه دستور داده است كه باید استخوان بخورند و واقواق كنند! االغ پوزهاش را به استخوان ميكشد؛ اما
نميتواند چيزي بخورد .خرس استخوان را با عصبانيت پرت ميكند و ميگوید« :مگر من سگم كه از این چيزها بخورم!» .گربهها زنداني
شدهاند و ....روزي كه پادشاه منتظر رژه حيوانات است ،آنها به زندان حمله كرده و گربهها را آزاد ميكنند و تصميم ميگيرند پادشاه را
عوض كنند! ولي چه كسي باید پادشاه شود؟ پایان داستان باز است و نویسنده از خواننده ميخواهد به سليقه خودش براي داستان،
پایان بنویسد.
مهمانهایناخوانده.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي60 .1398 .ص .رقعي .شابك:

.352اكبرپور ،احمد .مجموعه داستانهاي بيپایان:
 9786226011464
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :پيرزنِ این قصه از آن مادربزرگهایي است كه دادوفریاد ميكند و جارو پرت ميكند! اما خيلي مهربان است .شبي وقتي
ميخواهد بخوابد ،صداي در بلند ميشود! كالغ مثل بيد ميلرزد و از پيرزن مي خواهد اجازه دهد تا شب را در خانه او بماند .پيرزن كه
دلش براي كالغ سوخته است ،او را به خانه راه ميدهد .چند دقيقه بعد دوباره صداي در شنيده ميشود .این بار داركوب است و....
آخرین نفر ،گنجشك است كه بالهایش خيسِ خيس است؛ اما او نميتواند حرف بزند و. ...
.353اكبرپور ،احمد .مجموعه داستانهاي بيپایان :نامهرابازنکنقارقاری .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي60 .1398 .ص .رقعي.
شابك 9786226011570 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :آقاي كالغ سالهاست كه نامهرسان جنگل است .یك روز خانم كالغ از او ميخواهد یكي از نامهها را باز كند! آقا مخالف است؛
اما خانم اصرار ميكند و آخر هم به گریه ميافتد! سرانجام یكي از نامهها را باز ميكنند! نامه دخترخاله خرس است و براي او نوشته كه
هرچه زودتر به خواستگارياش برود ....وقتي آقاي خرس متوجه ميشود نامه باز شده است ،خيلي عصباني ميشود .او از كالغ ميخواهد
نزد دخترخالهاش برود و یك نامه باز نشده برایش بياورد؛ اما. ...
مسابقهکوفتهپزیوهفتداستاندیگر .تهران :بهنشر.1398 .

.354ژوبرت ،كلر .مجموعه داستانهاي تخيلي با مفاهيم قرآني:
120ص .خشتي .شابك 9789640231616 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :این كتاب شامل هشت داستان كوتاه تخيلي با مفاهيم قرآني است ،در این داستانها به موضوع راستگویي ،امانتداري،
دوستي ،عذرخواهي ،غرور و ...اشاره ميشود .در داستان «مسابقه كوفتهپزي»« ،دُمپنبه» ،قابلمه كوفتههایش را به دشت ميبرد تا در
مسابقه شركت كند و جایزه را ببرد؛ اما نه جایزه بزرگترین كوفته ،نه جایزه كوچكترین كوفته و نه حتي جایزه خوشگلترین كوفته را
نميگيرد؛ چون كوفتهاش كج و كوله شده بود؛ اما شاید. ...
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قصههای حسني .تهران :قدیاني168 .1398 .ص .وزیري .شابك:

 .355شيخي ،مژگان .مجموعه دوم (جلدهاي  7تا :)9
 9786000807931
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :كتاب حاضر ،جلد دوم از مجموعه «قصههاي حسني» است كه شامل چهل داستان ميشود؛ داستانهایي كودكانه با موضوعها و
پيامهاي متنوعي كه بچهها دوست دارند .دربسياري از این داستانها ،شخصيت محبوب بچهها« ،حسني» ،حضور دارد و ماجراهاي جالب
و بامزهاي را خلق ميكند .داستان «حسني و خروس پير» یكي از این داستانهاست .هرروز صبح ،خروس حسني با قوقولي قوقو كردن،
او را از خواب بيدار ميكند تا به مدرسه برود؛ ولي حسنيِ تنبل ،هرروز به زور از جایش بلند ميشود و هرروز هم آرزو ميكند كه خروس
نخواند و او را بيدار نكند تا اینكه روزي. ...
.356اكرمي ،جمال .مجموعه طنز :جامجهانيدرجنگل.تهران :كتاب نيستان226 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786222086893 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:طنز ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،مسابقات ورزشي 
چکیده :این كتاب مجموعه طنزي از برگزاري مسابقات جام جهاني در جنگل است .شيرخان تصميم ميگيرد این مسابقات انجام شود
تا حيوانات سرگرم شوند .این مسابقات شامل كوهنوردي ،وزنهبرداري ،فوتبال و ...است .هرروز یكي از رشتههاي ورزشي برگزار شده و به
برنده مدالي با عكس شيرخان داده ميشود .روز اول ،در مسابقه پرتاب نيزه ،جوجهتيغي ،تيغهاي اضافهاش را به شركت كنندگان
ميدهد و دربرابرش خوراكي ميگيرد؛ اما آنها نميدانند چه چيزي را باید نشانه بگيرند تا اینكه. ...
.357پائولي ،لورنز .مراقبمباش! .نگين كتال .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786227014143 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تخيلي ،رنگآميزي ،نقاشي 
چکیده" :یوري" یك پسر بچه است .او روزي آقاي "اشنيپل" را ميبيند و از او ميپرسد :فكر ميكني به اندازۀ كافي بزرگ شدهام كه
بتوانم از خودم مراقبت كنم؟ اما آقاي اشنيپل از بچهداري چيز زیادي نميداند .براي همين یوري به او پيشنهاد ميكند تا هر زمان كه
الزم بود ،آقاي اشنيپل از او مراقبت كند .مراقبت از یك بچه چگونه است؟ باید فقط به او گفت این كار را نكن یا این كار خطرناك است؟
با آقاي اشنيپل و یوري همراه باشيد .شاید شما متوجه شوید آقاي اشنيپل از یوري مراقبت ميكند یا یوري از آقاي اشنيپل .تصاویر این
كتاب به شكل نقاشي با مداد هستند .حتي گاهي رنگها نيز از خط بيرون زدهاند.
مردیکهزیادنميدانست .ناهيد زارع .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1398 .ص .وزیري.

.358رز ،اليزابت.
شابك 9789644325298 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،افسانه ،فرهنگ عامه 
چکیده :مرد جوان در برابر هفت سال كار نزد نعلبند ،یك تكه بزرگ نقره گرفت و به طرف خانه راه افتاد .بعد از مدتي ،از سنگيني نقره
خسته شد .در همين وقت ،مردي اسبس وار را دید و آرزو كرد كه اي كاش اسبي مانند آن داشت .مرد اسبسوار اسبش را با تكه بزرگ
نقره عوض كرد و مرد جوان خوشحال بود .مرد جوان كه اسبسواري نمي دانست ،بعد از مدتي از اسب پرت شد و در همين موقع
كشاورزي را دید كه گاوي داشت .او آرزو كرد كه اي كاش به جاي اسب گاو داشته باشد و ....مرد جوانِ سادهلوح ،گاو را با گوسفند،
گوسفند را با غاز و غاز را با سنگ چاقو تيزكن عوض كرد؛ اما سرانجام. ...
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 .359نيومن ،بروك .مرغدریایيکوچک .نسرین ترسلي .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي88 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9789641445760
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،نوجوانان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :روزي مرغ دریایي كوچك متوجه شد كه دیگر نمي تواند پرواز كند .آن روز ،زندگي مفهومش را براي او از دست داد ،دوستانش
طردش كردند و تنها در ساحل رها شد! اما دوستان جدید از راه رسيدند و دیدگاههاي تازهاي از زندگي را با خود آوردند .از آن روز به
بعد ،پرنده كوچك متوجه چيزهایي شد كه تا به حال هرگز به آنها توجه نكرده بود و خيلي زود فهميد كه زندگي بسيار غنيتر از آن
است كه قبالً تجربه كرده بود.
.360مراديالكه ،یگانه .مناینقدمتواونقدی.تهران :سروش16 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789641216315 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :پدربزرگ «لُپگلي» به او یك جفت جوراب منگولهدار ،عيدي داده است و لپگلي خيلي خوشحال است .وقتي بهار از راه
ميرسد ،بزرگترها به كوچكترها عيدي ميدهند .حاال پيشي هم از لُپگلي عيدي ميخواهد! چون كوچكتر از اوست! لپگلي یكي از
بندهاي منگولهدار را به دور گردن پيشي ميبندد و پيشي هم خوشحال ميشود .گنجشك از پيشي ميپرسد كه چرا اینقدر خوشحال
است و ....گنجشك هم از پيشي عيدي ميگيرد و به النهاش ميرود؛ اما حاال جيرجيرك عيدي ميخواهد!
.361نيكبنياد ،نيلوفر .منشیرسیرکنیستم.تهران :شركت انتشارات فني ایران80 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004771139 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :تولهشير از شير بودنش راضي نيست! او دلش ميخواهد مثل آدمها راه برود ،لباس بپوشد ،رو به دوربين لبخند بزند و عكس
بيندازد؛ اما ....این داستان بچهشيري است كه به واسطه حضور انسان ،در باغ وحش دچار چالشهایي در پذیرش هویت خود ميشود و به
سبب ارتباط با مأموران و بازدیدكنندگان ،از خلق و خوي اصلي خود فاصله ميگيرد .هدف از ارائه این داستان ،طرح یكي از مهمترین
موضوعات مهارتهاي رفتاري و اجتماعي« ،شناخت هویت فردي و خودآگاهي» است.
.362فيتز پاتریك ،ماري لوئيس .من،منهستم .ناهيد معتمدي .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226721325 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي مصور ،قصهگویي ،ادبيات كودكان ،محيط زیست 
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده تصاویر معنادار و جملههاي كوتاهي است كه به كودكان مسئوليتپذیري و توجه به پدیدههاي پيرامون
را یادآور ميشود .در هر صفحه عبارتهاي اندك با مفاهيم كلي درج شده كه از این نظر ،اثر ميتواند كاركرد داستانگویي داشته باشد.
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بهلنگه.تهران :شركت انتشارات سوره مهر72 .1398 .ص.
هایلنگه 


هایيباکفش

مهمان
.363دهریزي ،محمد /اهللدادي ،اسماعيل.
رقعي .شابك 9786001759857 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،جنگ ایران و عراق ،طنز ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب مجموعهاي از داستانكهایي درباره جانبازان است .مرداني كه سالمتي خود را در جبههها جا گذاشتند و بعد از
بازگشت نهتنها روحيه خود را نباختند و گوشهگير نشدند ،بلكه آن چنان سرزنده و فعال در كوچه و خيابان حاضر شدند كه مردنم
فراموش كردند اینها جانباز هستند .داستان اول كه «امال» نام دارد ،درباره پسري است كه امالیش ضعيف است .پدر او را سرزنش
ميكند؛ اما مادربزرگ ميگوید كه خود او نيز دیكتهاش افتضاح بوده است و نامهاي كه سالها پيش از جبهه فرستاده است به دست نوه
خود ميدهد؛ اما اینجا پایان داستان نيست!
مهمانيهیوالهایدندان .ماندانا نارنجيها ،حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا32 .1398 .ص.

.364ریكو ،هارا /اوشيدا ،سایاكو.
خشتي .شابك 9786227014051 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،بيماريهاي دهان و دندان 
چکیده« :كودي» خرسه عاشق شيریني است .او كلي شكالت ،كلوچه ،بستني و نوشابه گازدار ميخورد و با خودش ميگوید« :بهبه،
چقدر خوشمزه »...؛ اما افراد دیگري هم هستند كه از شيریني خوردن او لذت ميبرند! كودي دنداندرد گرفته است و مجبور ميشود نزد
دندانپزشك برود .دكتر «رایكو» دندانهاي كودي را معاینه ميكند و متوجه ميشود هيوالهاي دندان كه از ميكروبهاي بدجنس
هستند ،در دهان كودي جشن گرفتهاند .دكتر سعي ميكند ميكروبها و كثيفكاریشان را با دستگاه تميز كند؛ ولي هنوز دو تا از
هيوالها در دهان كودي هستند و خيال بيرون آمدن ندارند .آیا دكتر رایكو ميتواند این دو هيوال را فراري دهد؟
.365دانلدسون ،جوليا .موشراهزن .آزاده شاكر .تهران :پرتقال34 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004625821 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :موش راهزن ،موجودي شرور و مخوف است .او جلوي دیگران را ميگيرد و غذایشان را ميدزدد .همه حيوانات جنگل ،از دست
موش راهزن خسته شدهاند؛ اما نمي توانند با او مبارزه كنند .روزي موش راهزن اردك الغر و ضعيفي را ميبيند كه هيچچيزي ندارد تا به
او بدهد .براي همين ،تصميم ميگيرد اردك را بخورد! اما اردك ميگوید خواهرش غذاهاي خوشمزهاي دارد .ميتواند او را به نزد
خواهرش كه در غاري زندگي ميكند ،ببرد .موش راهزن براي گرفتن غذاها وارد غار ميشود و . ...
.366كرك ،دنيل .موشکتابخانه .محبوبه نجفخاني .تهران :آفرینگان32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786006753188 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان 
چکیده« :سام» در سوراخ كوچكي ،در دیوارِ پشت كتابهاي مرجع كودكان زندگي ميكند .سام عاشق كتاب است و تا حاال كتابهاي
زیادي خوانده است .روزي سام تصميم ميگيرد خودش داستان بنویسد .او هرشب یك داستان مينویسد و در قفسه كتابخانه ميگذارد.
روز بعد بچهها كتابش را پيدا ميكنند و ميخوانند .چندروز بعد ،بچهها كنجكاو ميشوند و ميخواهند با نویسنده داستانها آشنا شوند.
كتابدار براي سام یادداشتي مينویسد و از او دعوت ميكند تا در برنامه دیدار با نویسنده شركت كند؛ اما سام یك موش است!
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.367رید ،باربارا .موشمترو .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا40 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226721974 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستانهاي حادثهاي ،كودكان 
چکیده :موش كوچولویي به نام «نيب» ،در زیرزمين ایستگاه متروي شهري زندگي ميكند .موشها این ایستگاه را «شيریني باران»
مينامند .روزها قطارها غرشكنان عبور ميكنند و شبها موشهاي پير ،قصههایي از سرزمين افسانهاي پایان تونل تعریف ميكنند.
روزي نيب راهي سفر مي شود تا سرزمين پایان تونل را پيدا كند .او در طول سفر با خطراتي روبهرو ميشود و دوستي پيدا ميكند و
جایي را كشف ميكند شگفتانگيزتر از تمام چيزهایي كه در رویاهاي خود دیده است!
نامههایگاندو:تمساحيازسیستانوبلوچستان .تهران :شركت انتشارات فني ایران160 .1398 .ص.
.368یزداني ،معصومه .
رقعي .شابك 9786004771719 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،ادبيات كودكان ،حيوانات وحشي 
چکیده« :گاندو» كوچولو از دوستش« ،قورجان» مي خواهد تا در صفحه خودش این متن را بنویسد« :خانم تمساحي ،معروف به
مامانگاندو ،داراي پوست زیتوني مایل به قهوهاي ،با پوزه اي پهن ،دُمي خيلي قوي ،قد دومتر و چهل و پنج سانتي متر و بسيار خجالتي،
اما باهوش ،اهل سيستان و بلوچستان ،رودخانه «سرباز» ،توسط شكارچي حيوانات اسير شده است .هركسي اطالعي از او دارد ،به
پسرش ،گاندو ،خبر دهد تا از نگراني دربياید» .قورجان براي انجام این كار از گاندو ميخواهد كه به مدرسه پيشاهنگي بازگردد و به
«قاروكخان» بگوید كه نوچ شدن دُمش تقصير او نبوده است و. ...
.369رینولدز ،پيتر اچ .نقطه .اكرم حسن .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي36 .1397 .ص .خشتي .شابك 9789644458194 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،اعتمادبهنفس ،كودكان 
چکیده« :واشتي» فكر ميكند هرگز نميتواند نقاشي بكشد؛ چون بعد از تمام شدن زنگ هنر ،كاغذ او هنوز سفيد است! معلم از او
ميخواهد تا نقطه اي روي كاغذ بگذارد و امضایش كند .واشتي این كار را انجام ميدهد .روز بعد وقتي به كالس ميآید ،تابلویي را در
قابي طالیي مي بيند كه باالي ميز معلم آویزان است .آن همان نقطه كوچكي بود كه خودش كشيده بود! واشتي فكر ميكند ميتواند
نقطه بهتري بكشد و. ...
 .370فردمن ،دبورا .نویسنده و تصویرگر :موش و قورباغه .پيام ابراهيمي .تهران :پرتقال35 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9786004625791
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :یك روز صبح زود ،موش با شوق و ذوق از خواب بيدار ميشود تا داستاني متفاوت بنویسد .موش داستانش را اینگونه شروع
ميكند« :روزي روزگاري در خانهاي كوچك و آرام ،موشي صبح زود از خواب بيدار ميشود و ميز را آماده ميكند براي » ...قورباغه،
دوست موش ،مي خواهد به او در نوشتن داستانش كمك كند ،براي همين مُدام وسط كار موش ميپرد و پرتوپال ميگوید .موش تالش
ميكند به قورباغه بفهماند كه نباید در كار او دخالت كند؛ اما. ...
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.371رسوليان ،بنفشه .نيكو و داپو :پتویپرنده.اصفهان :مهرستان148 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786008441588 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،رمان 
چکیده :كتاب پتوي پرنده از مجموعه نيكو و داپو ،درصدد ایجاد فرهنگ حمایت از توليد داخل با استفاده از مهارتهاي زندگي است.
نویسنده سعي مي كند در داستاني فانتزي شخصيت اصلي داستان یعني نيكو را با نتيجه خرید كاالي خارجي مواجه كند.او با پتوي
پرنده اش همراه شده و با مهمانهایي خارجي مقابل ميشود كه هر كدام مشكالتي براي او بهوجود ميآورند.
وجبيها.قم :كتاب جمكران40 .1397 .ص .خشتي .شابك 9789649736150 :

.372رضایي ،حميده .
نیم
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،حجاب 
چکیده :این كتاب شامل پنج داستان كوتاه با این عنوانهاست« :هانيه و كِش نيموجبي»« ،موحنایي و پارچه نيموجبي»« ،دوستان
نيموجبي»« ،نيموجبي گلگلي»و «نيموجبي گلگلي» .محور اصلي داستانها حجاب است .قهرمان هر پنج داستان ،دختر كوچولویي به
نام «هانيه» و یك تكه كِش به نام «نيموجبي» است .در داستان اول ،نيموجبي از دامن هانيه اضافه آمده است و ميترسد كه مادر هانيه
او را دور بيندازد؛ اما بعد از مدت كوتاهي ،مادر هانيه او را به چادر دخترش ميدوزد تا چادر از سرش نيفتد.
.373ميكلبرگ ،ژوليت .نینایشیطون .شقایق قندهاري .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721288 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،مهارت هاي رفتاري 
چکیده« :نينا» هميشه دختر خوبي بوده است .روزي از خوب بودن خسته ميشود و تصميم ميگيرد برعكس رفتار كند .نينا پس از
مدتي ،از بازیگوشي و رفتارهاي نامناسب ،خسته ميشود و تصميم ميگيرد نه خوب باشد نه بد .درواقع او فقط باید خودش باشد .این
كتاب با یك بازي همراه است كه به صورت دونفره و با یك تاس و شمارشگر اجرا ميشود .كودكان در این بازي به نينا كمك ميكنند
كه خوب یا بد باشند.
.374ریوار ،اميلي .واقعاً،جدّیجدّی! .پرناز نيري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786000103842
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،بيماريها 
چکیده :این داستان درباره بچهاي است كه تمام دوران كودكياش را پاي قصههاي پدربزرگ نشسته است؛ قصه ملوان پاچوبي كه در
اتاق زیرشيرواني خانه پدربزرگ زندگي مي كند ،قورباغه در حياط و خفاش ملوان كه از بند رخت آویزان است یا دوست ملوان كه
جادوگر پيري است و در پایان هر قصه پدربزرگ ميگوید« :واقعاً ،جدي جدي!» .حاالآن كودك بزرگتر شده است؛ ولي پدربزرگ مثل
سابق نيست .او نوهاش را به یاد نميآورد؛ حتي آن همه قصههایي را كه برایش تعریف كرده است! شارلي تمام سعي خود را ميكند تا
پدربزرگ به یاد بياورد و. ...
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.375فليشمن ،پل .وسليآباد .نسرین وكيلي ،پارسا مهينپور .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789647082525 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودكان ،خالقيت 
چکیده« :وسلي» پسربچه اي است كه در تمدن دور و برش هيچ جایي ندارد؛ او پيتزا دوست ندارد و از نوشابههاي گازدار بدش ميآید!
به نظر وسلي ،فوتبال ،بازي احمقانهاي است و  ....او هيچ دوستي ندارد؛ ولي تعداد كساني كه آزارش ميدهند ،فراوان هستند .او براي
تعطيالت تابستانياش فكر فوقالعادهاي به ذهنش ميرسد و تصميم ميگيرد تمدن جدیدي را با فكر و سليقه خودش در حياط پشت
خانه بنا كند .دنياي شگفتانگيز ،رویایي و خارقالعادهاي كه نامش را «وسليآباد» ميگذارد!
 .376نورد كویيست ،اسون .وقتي که فیندوس کوچولو غیبش زد .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا26 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721301
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :پيرمردي به نام «پتسون» در خانهاي كوچك ،در روستا زندگي ميكند .تنها مشكل پتسون این است كه گاهي احساس تنهایي
ميكند .روزي یكي از همسایهها به دیدن او ميآید و متوجه مي شود پتسون روحيه خوبي ندارد .پس از مدتي ،همسایه دوباره پيش
پتسون ميآید و برایش یك بچه گربه مي آورد تا تنهایي او را پر كند .پتسون روزهایش را با این گربه كه نامش «فيندوس» است،
ميگذراند .آنها با هم اتفاقات جالبي را تجربه ميكنند.
.377شرقي ،آویسا .وقتي ما نيستيم! :اژدهایآزمایشگاه.تهران :ميچكا28 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786226721004 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،ادبيات كودكان ،آزمایشگاه ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :سرِ زنگ آزمایشگاه ،مداد كوچكي به زمين ميافتد و زیر پاي بچهها ميرود .او زخمي و نوكشكسته و بيهوش در آزمایشگاه جا
ميماند .وقتي مداد به هوش مي آید ،هوا تاریك است و در نور مهتاب ،وسایل آزمایشگاه عجيب و ترسناك به نظر ميرسند .مداد
سروصدا ميكند و سایل از خواب بيدار ميشوند و او را بيشتر ميترسانند .اسكلت ميخواهد با انگشت دراز استخوانياش با مداد نقاشي
كند ،لوله آزمایش دنبال حلّال مداد ميگردد و ....نزدیك است مداد از ترس پَس بيفتد كه اژدهاي آزمایشگاه وارد ميشود و. ...
.378شرقي ،آویسا .وقتي ما نيستيم! :آتشفشان.تهران :ميچكا28 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786226721011 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،آزمایشگاه 
چکیده :سرایدار مدرسه متوجه تغييراتي در آزمایشگاه ميشود؛ اما چون هيچكس حرفهاي او را باور نميكند ،مجبور به ترك مدرسه
ميشود .سرایدار جدید چهارچشمي همه چيز را زیرنظر دارد تا آب از آب تكان نخورد؛ اما روزي وسایل آزمایشگاه دست به دست هم
داده و آزمایشگاه را به آتش ميكشند و یك آتشفشان واقعي راه مياندازند .آیا سرایدار ميتواند از پس این آتشفشان برآید؟
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 .379یزداني ،معصومه .وقتي من این شكليام :شترهوبارسنگینش .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص .خشتي.
شابك 9786004770736 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده :شتري به همراه دوستش ،االغ ،بار نمكي را به جایي ميبردند ،االغ به دليل سنگيني بار ،به شتر پيشنهاد كرد كه در رودخانه
بنشيند تا مقداري از نمكها در آب حل شود و بارش سبك تر شود .شتر نپذیرفت؛ اما االغ با راهنمایي خرگوشي كه در همان حوالي با
آنها آشنا شده بود ،با بارش در آب نشست و ....این داستان نكته مهمي را به كودكان یادآوري ميكند و آن اینكه با تقلب كردن و زیرپا
گذاشتن وجدان و صداقت كاري نميتوان به نتيجه مطلوب رسيد!
.380كاشيگر ،مدیا .وقتيمیناازخواببیدارشد.تهران :ميچكا108 .1398 .ص .رقعي .شابك 9789647082549 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،داستانهاي بلند ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :این داستان درباره دختري است كه سعي مي كند براي رهایي از دنياي نيستي ،دنياي خود را به كمك یك صدا به وجود آورد.
«مينا» ناگهان خود را در جهان خواب ميیابد كه همهچيز در آن از بين رفته است .او در این دنياي بيآب و رنگ و شكل ،احساس
سردرگمي ميكند و تمام تالش خود را به كار ميگيرد تا به جهان بيداري بازگردد .نویسنده در این داستان با شكلگيري گفتوگویي
ميان مينا و صدا سعي ميكند مخاطب را با گفتههاي سوالبرانگيز در داستان شركت دهد و ذهن او را به تصورات دور فراخواند.
هرگیاهفرشتهایدارد.تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640228920 :

.381ماهوتي ،مهري.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:احادیث ،داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاضر حاوي پنج حدیث از پيامبر اكرم (ص) ،حضرت علي (ع) و امام صادق (ع) است و درباره هریك از احادیث داستان
كوتاهي ارائه شده است .این حدیث ها درباره بوي خوش ،احترام به معلم ،زراعت ،مراقبت از گياهان و آلوده نكردن آبهاست .رسول خدا
ميفرمایند« :هيچ گياهي نميروید ،مگر اینكه تا زمان بار دادن و چيدن ميوههایش ،فرشتهاي از آن مراقبت ميكند».
هروقتخوکهاپروازکنند .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721028 :

.382كولمن ،والري.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :در چمنزاري نزدیك شهر ،گاوي به نام «رالف» زندگي ميكند .روزي رالف از پدرش ميخواهد تا براي او دوچرخه بخرد .پدر
رالف به او ميگوید ،هروقت خوكها پرواز كنند ،من هم براي تو دوچرخه ميخرم .حاال رالف مصمم است تا براي به دست آوردن
دوچرخه كاري كند كه خوكها پرواز كنند؛ اما این چطور ممكن است؟
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قصههایقبلازخواب .1تهران :مؤسسه انتشاراتي نواي مدرسه16 .1397 .ص .رحلي.

.383تبرایي ،اعظم .هفت شب ،هفت قصه:
شابك 9786001851049 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي كوتاه 
چکیده :جلد نخست از مجموعه «قصههاي قبل از خواب»  ،شامل هفت داستان كوتاه است كه با فراهم آوردن محتوایي شاد و آموزنده و
جمعبندي مثبت در انتها ،كودك را در فراگيري ارزشها و اطالعات و داشتن خوابي آرام یاري ميكنند .در این داستانها كودكان با
نحوه برخورد با دوستان ،همراهي با كودكان براي خوابيدن ،همكاري كردن با یكدیگر ،كمك به دیگران و ...آشنا ميشوند.
قصههایقبلازخواب .3تهران :مؤسسه انتشاراتي نواي مدرسه16 .1397 .ص .رحلي.

.384تبرایي ،اعظم .هفت شب ،هفت قصه:
شابك 9786001851087 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي كوتاه 
چکیده :كودكان آنچه را كه قبل از خواب ميشنوند ،بهتر به خاطر ميسپارند .خواندن قصههاي آموزنده براي آنها پيش از خواب ،باعث
رشد اخالقي ،فكري و احساسيشان مي شود .جلد سوم این مجموعه ،همانند دو جلد پيشين ،شامل هفت داستان آموزنده براي كودكان
است كه به موضوع مهرباني كردن ،دوستي ،قضاوت اشتباه و ...اشاره ميشود.
قصههایقبلازخواب .4تهران :مؤسسه انتشاراتي نواي مدرسه16 .1397 .ص .رحلي.

.385تبرایي ،اعظم .هفت شب ،هفت قصه:
شابك 9786001851094 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي كوتاه ،داستانهاي حيوانات ،ادبيات كودكان 
چکیده :قصههاي كوتاه و كودكانه ،قصههاي مناسبي هستند و والدین ميتوانند با تعریف كردن قصه ،هم كودكان را به خوابيدن سرِ
ساعت معين تشویق كنند هم مفاهيم اخالقي را براي آنها بازگو كنند .این كتاب شامل هفت قصه كوتاه است .موضوع این داستانها،
برآورده شدن آرزوهاي دیگران ،یافتن هویت خویش ،آشنایي با زندگي داركوب و ...است.
قصههایقبلازخواب .2تهران :مؤسسه انتشاراتي نواي مدرسه16 .1397 .ص .رحلي.

.386تبرایي ،اعظم .هفت شب ،هفت قصه:
شابك 9786001851056 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي كوتاه 
چکیده :قصه خواني براي كودك ،قبل از خواب ،تأثير فراواني بر رشد احساس و تخيل كودك دارد كه مهمترین آن كاهش بيخوابي و
برطرف شدن استرس و ناراحتيهایي است كه در روز دچار آنها شده است .این كتاب حاوي هفت قصه كودكانه اس .در این داستانها
به موضوعاتي مانند توجه كردن به نيازهاي معقول كودكان ،نگرش مثبت به اتفاقات منفي زندگي ،صبوري و ...پرداخته شده است.
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.387ونينگر ،بریژیت .یکتوپبرایهمه! .حسام سبحاني طهراني ،ماندانا نارنجيها .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786229564660
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،دوستي 
چکیده« :موليِ» موشِ كور« ،فِرديِ» قورباغه« ،هِنريِ» جوجهتيغي و «مَكس» موشه ،با هم توپبازي ميكنند« .ریكوِ» سنجابه توپ
آنها را برميدارد و بازي را به هم ميزند .موشِ كور ،قورباغه ،جوجهتيغي و ...تالش ميكنند توپ را پس بگيرند .مَكسموشه با گذشت و
مدارا موفق ميشود ریكو را هم با خودشان همراه كند .آنها هركدام مشكلي دارند؛ مولي نميتواند خوب ببيند ،فِردي خوب نميشنود،
هِنري از همهچيز ميترسد و مَكس نميتواند خوب راه برود؛ اما همه رعایت حال یكدیگر را ميكنند و از بودن با هم لذت ميبرند.
.388كيو ،كاترین .یکچیزدیگر .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082518 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،دوستي ،اعتمادبهنفس 
چکیده« :یك چيز دیگر» هيچ دوستي ندارد و روي یك تپه تنها زندگي ميكند .او هروقت سعي ميكند با بقيه بازي كند یا قدم بزند
یا كنار آنها بنشيند ،آنها ميگویند« :تو از ما نيستي! تو یك چيز دیگر هستي!» و او تالش ميكند مثل بقيه باشد .او سالم ميكند،
لبخند ميزند و مثل آنها ورزش ميكند؛ ولي ...تا اینكه شبي ،وقتي براي خواب آماده ميشود ،صداي در خانه را ميشنود .پشت در،
چيزي روي پله ایستاده است و ميخواهد وارد خانه شود! آن چيز ميخواهد با یك چيز دیگر دوست شود؛ اما یك چيز دیگر او را
نميشناسد و از او ميخواهد كه فوراً خانهاش را ترك كند؛ ولي ناگهان موضوعي را به یاد ميآورد و. ...
 .389گيلمن ،فوئت .یک داستان محشر .نسرین وكيلي ،پدرام مهينپور .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721141
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي اجتماعي ،كودكان 
چکیده :هنگاميكه «ژوزف» خيلي كوچك بود ،پدربزرگش روانداز محشري براي او دوخت و ژوزف از آن سالها استفاده كرد .ژوزف
روزبهروز بزرگتر شد و روانداز كهنهتر تا اینكه روزي مادرش گفت بهتر است آن را دور بيندازد؛ چون خيلي كهنه و پاره بود؛ اما ژوزف
روانداز را نزد پدربزرگ برد و پدربزرگ از آن یك كُت محشر دوخت .ژوزف سالها از آن كُت استفاده كرد تا روزي مادر گفت وقت دور
انداختن آن است .ژوزف باز هم كُت را نزد پدربزرگ برد و او اینبار یك جليقه محشر از آن دوخت و سالها گذشت ،جليقه خيلي پاره و
پوسيده شده بود ،مادر گفت. ...
یکدوستباحالیخي .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786227014167 :

.390بازئو ،توني.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان و نوجوانان 
چکیده« :اليوت» پسر مودبي است ،به همين دليل وقتي پدرش پيشنهاد ميكند به آكواریوم بروند ،قبول ميكند با اینكه فكر ميكند
آنجا شلوغ و پر از سر و صداست .در آكواریوم هيچچيز توجه اليوت را به خود جلب نميكند تا اینكه چشمش به پنگوئنها ميافتد .چقدر
آنها مرتب هستند ،انگار لباس رسمي پوشيدهاند! اليوت كوچكترین پنگوئن را در كولهپشتياش ميگذارد و آن را به خانه ميبرد؛ اما
پدرش فكر مي كند او یك عروسك پنگوئن خریده است .وقتي پدر اليوت متوجه پنگوئن واقعي بشود ،چه عكسالعملي نشان ميدهد؟
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.391تتري ،اميلي .یکدوستمثلهیوال .آزاده كاميار .تهران :پرتقال70 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004626323 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي 
چکیده« :ببري» با هيوالي زیر تختش دوست است .آنها هرشب ،قبل از خواب با هم بازي ميكنند .هيوال هيچوقت ببري را
نميترساند؛ چون دوست هاي خوبي هستند؛ اما هيوال باید كسي را بترساند ،براي همين وقتي ببري ميخوابد ،هيوال همه خوابهاي بد
او را ميترساند و آنها را دور ميكند؛ اما اینبار خواب بد ،جایي كمين كرده است و هيوال به تنهایي حریفش نميشود و. ...
یکشغلنانوآبدار.تهران :كتاب نيستان28 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786222087227 :

.392گروگان ،حميد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي فارسي ،كار و زندگي 
چکیده :این داستان مصداق این ضربالمثل است« ،قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آید» .جوان كلبه كوچكي داشت و
تكهزميني كه در آن گندم ميكاشت ،بزي كه از شيرش استفاده ميكرد و مرغي كه هرروز برایش تخم ميگذاشت و ....روزي از چندنفر
شنيد كه ميتواند آن طرف رودخانه شغل نان و آبداري پيدا كند و زندگي بهتري داشته باشد .او هرروز نقشه ميكشيد كه چطور به آن
طرف رودخانه برود و چگونه حيوانات و وسایلش را با خودش ببرد و سرانجام كاري كرد كه سگ و گربهاش فرار كردند ،بز و خوشه
گندمش را دربرابر مقداري نان به چوپاني فروخت و ....جوان به آن طرف رودخانه رسيد ،درحاليكه از سرما به خود ميلرزید و گرسنه
بود و. ...
.393لين ،گریس .یکگازگوچولوازکیکماه .مریم رئيسي .تهران :پرتقال40 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786004625944 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :مامانِ «ستاره كوچولو» كيك ماه را ميپزد و در آسمان شب ميگذارد تا خنك شود و از ستاره ميخواهد صبر كند و تا به او
نگفته ،سراغ كيك نرود .ستاره كوچولو تمام مدتي كه مسواك ميزند ،صورتش را ميشوید و به رختخواب ميرود ،حرفهاي مادر را به
یاد دارد؛ اما نيمهشب بيدار ميشود و به یاد كيك ماه ميافتد ،درحاليكه حرفهاي مادر را فراموش كرده است .او با خودش فكر ميكند
اگر فقط یك گاز كوچولو به كيك بزند ،مادرش متوجه نميشود و. ...
.394ونينگر ،بریژیت .یکيبرایهمههمهبراییکي .حسام سبحاني طهراني ،ماندانا نارنجيها .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي.
شابك 9789647082983 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودكان ،دوستي 
چکیده :موش كوچولویي به نام «مكس»با حمایت مادرش ،آماده ميشود تا براي رسيدن به رؤیاهایش به سفر برود .یك پاي مكس
بسيار بلند است و سبيلهایش بسيار كوتاه .مكس با اشتياق سفرش را آغاز ميكند و در اولين دیدارش ،موش كور كوچكي به نام
«مولي» را ميبيند و متوجه ميشود كه چشمان او بسيار ضعيف است؛ اما بيني قوياي دارد كه حتي ميتواند بفهمد زیر زمين چه خبر
است! مكس با مولي دوست ميشود و با هم به سفر ادامه ميدهند...
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.395رُداري ،جاني .یکيبودکهخودشنبود .غالمرضا امامي .تهران :هوپا168 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786222040703 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:تخيل در كودكان ،داستان كودك ،ادبيات بينالملل 
چکیده :بارون المبرتو پيرمردي نود و سه ساله ،ایتاليایي و ثروتمند است كه با بيست و چهار بيماري دست و پنجه نرم مي كند .او
همراه پيشخدمت باوفایش در جزیره سن جوليو روزگار مي گذراند .بارون كه در آستانه مرگ قرار دارد و به دنبال جاودانگي است ،یكباره
جوان ،سر حال و شاداب مي شود .راهزنان براي دریافت پولل او را گروگان مي گيرند ،اما هر كاري مي كنند بارون جوان تر و سرحالتر
از دیروز مي شود .چه رازي در ميان است؟ او را جادو كرده اند؟
.396بهرامي ،مریم .یکيمثلمن.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004771184 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،محيط زیست ،حيوانات وحشي 
چکیده :داستان حاضر درباره حفاظت از محيط زیست و یوزپلنگهاي ایراني است .بچهپلنگ با مادرش به گردش ميرود كه ناگهان
مادرش با ماشين تصادف ميكند ،درحاليكه تابلوي وجود پلنگ در منطقه ،كنار جاده نصب شده است! او همهجا را ميگردد ،شاید
مادرش را پيدا كند .او تشنه ،گرسنه ،خسته و خيلي ترسيده است .وقتي بچهپلنگ در گوشهاي به خواب ميرود ،شخصي او را به دام
مياندازد؛ اما محيطبان ،او را دستگير ميكند و بچهپلنگ را با خود به منطقه حفاظت شده ميبرد .او آنجا یكي مثل خودش را ميبيند!
.397ایزوپ110 .قصهقبلازخواب .مهدي حسيني .تهران :پيام بهاران126 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786008341208 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :كتاب حاضر شامل  110قصه براي كودكان است .در پایان هریك از این داستانهاي كوتاه ،نتيجه اخالقي آن ذكر شده است.
داستان «خر در لباس شير» ،درباره االغي است كه درون پوست شير ميرود و حيوانات را ميترساند؛ ولي روباه فریب او را نميخورد؛
چون ....در داستان «روباه و بوته تمشك» ،روباه براي حفظ تعادلش ،به بوتههاي تمشك چنگ مياندازد؛ ولي ....در داستان «االغ ،خروس
و شير» ،االغ با صداي خروس از دست شير نجات پيدا ميكند؛ اما ....در داستان بعدي ....شایان ذكر است كه این كتاب همراه سيدي
است.
.398براد ،مایكل 3 .ماجراي باورنكردني جيك كيك :اژدهایمدرسه .مازیار موسوي .تهران :قدیاني144 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786000803230
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي تخيلي ،كودكان 
چکیده :این كتاب حاوي سه داستان است ،با نامهاي «اژدهاي مدرسه»« ،ترول گمشده» و «شبح موذي» .قهرمان داستانها پسري به
نام «جيككيك» است كه اتفاقات خندهدار و هيجانانگيزي برایش رخ ميدهد .در داستان اول ،جيك با اشاره خانم «گرامپ» ،به
زیرزمين ميرود تا از آقاي «نایت» بپرسد چرا كالس گرم نيست! جيك در زیرزمين صداي نالهاي ميشنود و با ترسولرز صدا را دنبال
ميكند .او در گوشهاي ،اژدهاي قرمزي را در حال لرزیدن ميبيند! این اژدها از كجا آمده است و اینجا چه كار ميكند؟
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آموزگارگرگنما .مازیار موسوي .تهران :قدیاني144 .1398 .ص .رقعي .شابك:

.399براد ،مایكل 3 .ماجراي باورنكردني جيك كيك:
 9786000803261
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب از مجموعه «سه ماجراي باورنكردني ،این منم جيككيك» است« .آموزگار گرگنما»« ،پرستار هيوالیي» و «موميایي
گمشده» ،عنوانهاي سه قصه این كتاب هستند .در داستان اول« ،جيككيك» در مدرسه با صداي خانم «بيدي» ،معلم ریاضي ،از خواب
بيدار ميشود .معلم او را تنبيه ميكند و از او ميخواهد در كالس بماند و از روي جملهاي صد بار بنویسد .جيك شروع به نوشتن
ميكند .وقتي كار جيك تمام ميشود ،خانم بيدي به سمت كمد لباس ميرود؛ اما وقتي جيك در كمد را باز ميكند ،به جاي معلمش
با یك گرگ روبهرو ميشود كه لباسهاي خانم بيدي را پوشيده است! چه اتفاقي افتاده است؟
خانمآشپزماشیني .مازیار موسوي .تهران :قدیاني136 .1398 .ص .رقعي .شابك:

.400براد ،مایكل 3 .ماجراي باورنكردني جيك كيك:
 9786000803223
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب از مجموعه «سه ماجراي باورنكردني این منم جيككيك» ،شامل سه قصه كودكانه و تخيلي با عنوانهاي «خانم
آشپز ماشيني»« ،گابلينهاي باغچه» و «جادوگر حقهباز» است كه در آنها ماجراهایي باورنكردني براي «جيككيك» اتفاق ميافتد .در
داستان اول ،در مدرسه ،دوهفتهاي است كه براي ناهار به دانشآموزان كلم پخته ميدهند .جيككيك كه ميداند امروز هم باید كلم
پخته بخورد ،به نشانه اعتراض ،روي ميز ولو ميشود! خانم «وینتر» با دیدن این صحنه ،نامهاي براي آشپز مدرسه ،خانم «براون»
مينویسد تا كلم بيشتري به جيك بدهد؛ اما اتفاقاتي در آشپزخانه رخ ميدهد. ...
.401براد ،مایكل 3 .ماجراي باورنكردني جيك كيك :نفریندزددریایي .مازیار موسوي .تهران :قدیاني144 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786000803254
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجویانه ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب حاوي سه داستان است با عنوانهاي « نفرین دزد دریایي»« ،مامانبزرگ فضایي» و «غول بدجنس» .قهرمان
داستانها پسري به نام «جيككيك» است .در داستان اول ،او مجبور است پس از تعطيلي مدرسه با مادرش به خرید برود .مادر جيك به
وسایل عتيقه عالقه زیادي دارد .وقتي آنها به مغازه آقاي «كروكِ» عتيقه فروش ،وارد ميشوند ،جيك متوجه بخشي ميشود كه روي
آن نوشته شده است« :صندوقهاي گنج» .جيك به سراغ آن صندوقها ميرود و یك گنج واقعي پيدا ميكند! وقتي او در صندوق را باز
ميكند ،یك دزد دریایي تنومند از آن خارج ميشود!
.402كوئر ،الينور :2354-98 .ساداکووهزاردرنایکاغذی .مریم پيشگاه .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.1398 .
48ص .رقعي .شابك 9789644321627 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،جنگ ،كودك و نوجوان 
چکیده :سالها پيش ،وقتي «ساداكو»  ،فقط دو سال داشت ،امریكا بمب اتم را روي شهر او« ،هيروشيما» ،انداخت .بعد از گذشت نُه
سال از آن واقعه ،هنوز بسياري از مردم شهر بر اثر بيماري «لوكمي» یا سرطان خون جان ميدادند! دَه سال بعد ،ساداكوي دوازده ساله،
بر اثر تشعشات اتمي ،به سرطان خون مبتال شد و از دنيا رفت .این كتاب داستان زندگي اوست.
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ریاضي 
.403اسالمي ،مریم .آموزشاعدادباشعروتصویر.تهران :قدیاني26 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786000803803 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:شعر ،آموزش پيشدبستاني 
چکیده :كتاب آموزش اعداد با شعر و تصویر شامل  10شعر خردساالنه سروده ي مریم اسالمي است .این كتاب داراي تصاویر و
عكسهاي شاد و رنگارنگ است .هر عدد با شعر معرفي شده است .مثل :شمردن عددها  ...یه بازي قشنگه ...یك ،عدد اوله ...زود اومده
زرنگه!
بازیهایحسابي.اصفهان :هرمان80 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226134200 :

.404ریزانه ،صفورا.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:بازيهاي آموزشي ،فعاليتهاي فوق برنامه ،بازي و سرگرمي 
چکیده :دانشآموزان در پایۀ اول دبستان باید به پيشنيازهایي دست یافته باشند .در این كتاب پيشنيازها به صورت فهرست وارسي
(چك ليست) مهارتهاي شناختي ،مهارتهاي حركتي و مهارتهاي آموزشي ارائه شدهاند .كتاب فرصت كاوش و دستورزي با قوانين
ریاضي و اصول محاسباتي را در قالب انواع بازيهاي عددي براي مخاطب فراهم كرده است .تعدادي زیادي برگه حاوي كارتهاي بازي
به كتاب ضميمه شدهاند كه همگي ابزار بازي آموزشي هستند .بازيها بسيار سادهاند و طرز انجام آنها در كتاب شرح داده شدهاست.
بازیهایآموزشيبرایپرورشهوشریاضي-منطقي7تا 12سال .اصفهان :یار

.405عابدي درچه ،منيره .بازيهاي شناختي:
مانا120 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786226740005 :
مخاطب :والدین /معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،آموزش ریاضي ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :بازي یكي از مهمترین روشهاي یادگيري كودكان و از جمله مؤثرترین راههاي ارتباطي با ایشان است .در بازي ،یادگيري به
طور غيرمستقيم و لذتبخشتر و عميقتر رخ ميدهد .این كتاب حاوي  15بازي آموزشي براي پرورش هوش ریاضي ــ منطقي كودكان
دبستا ني و پایه اول دوره متوسطه است .در ابتداي هر بازي ،توضيحي كلي درباره بازي داده شده كه در واقع مقدمهاي براي شناخت
كليت بازي است و پس از آن ،هدف از بازي بيان شده است .از این بازيها ميتوان در زنگ ورزش ،هنر ،ساعت پرورشي یا براي ایجاد
تنوع در سایر كالسها استفاده كرد.
.406مي ،النور .ریاضي با موشي :اولینروزمدرسه .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003534742 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:یادگيري ،آموزش ریاضي 
چکیده :در كتاب پنجم از مجموعه شش جلدي كتابهاي «ریاضي با موشي» ،قرار است «آلبرت» براي اولينبار به مدرسه برود .او
لحظهشماري مي كند كه زودتر شنبه از راه برسد و او مدرسه را ببيند .این اتفاق رخ ميدهد؛ اما آلبرت خيلي زود متوجه ميشود كه
مدرسه با خانه تفاوت زیادي دارد .او هر روزِ هفته در مدرسه با برنامهاي جدید و جالب روبهرو ميشود كه. ...این مجموعه براي استفاده
كودكاني نوشته شده است كه با ریاضي قدري مشكل دارند.

112

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره22

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

آببازی در ساحل .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 .407مي ،النور .ریاضي با موشي :
 9786003534735
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش ریاضي ،یادگيري 
چکیده :در مجموعه شش جلدي «ریاضي با موشي»« ،آلبرت» و «واندا» موشهاي نترس و وروجك ،با آموزش عددها ،شكلها ،اندازهها
و دیگر مفاهيم ریاضي كمك ميكنند تا قدرت تخيل كودكان تقویت شود .در این كتاب ،آلبرت ميخواهد در جعبه ماسهبازي آدمها
براي خودش یك ساحل درست كند؛ اما نمي داند چگونه باید با یك سطل كوچك ،آب به ساحل بياورد .ظاهراً آلبرت براي این كار باید
محاسبه كند! این مجموعه براي استفاده كودكاني نوشته شده است كه با ریاضي قدري مشكل دارند.
 .408مي ،النور .ریاضي با موشي :شهر بازی پرماجرا .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003534704
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش ریاضي ،یادگيري 
چکیده :مجموعه شش جلدي «ریاضي با موشي»  ،براي استفاده كودكاني نوشته شده است كه با ریاضي قدري مشكل دارند .هر جلد از
این مجموعه ،برداشت تازهاي از مفاهيم ریاضي پایه ارائه ميدهد .شخصيتهاي اصلي كتاب دو موش به نامهاي «آلبرت» و «واندا»
هستند كه در دیوار یك خانه زندگي مي كنند .در جلد نخست از این مجموعه آلبرت به خواهر بزرگش ،واندا ،ميگوید كه از سوار شدن
بر وسيلههاي شهر بازي نميترسد ،فقط آنهایي را كه باال و پایين یا چپ و راست ميروند یا ميچرخند ،دوست ندارد! اما آلبرت به
اشتباه در صف یكي از همين بازيها ميایستد.
گمشدندرموزه .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003534711 :
.409مي ،النور .ریاضي با موشي :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش ریاضي ،یادگيري 
چکیده :در جلد دوم از مجموعه شش جلدي «ریاضي با موشي»« ،آلبرت» خيلي خوشحال است كه ميخواهد به موزه یا به قول
خودش «موشزه» برود؛ اما وقتي در موزه ،دخترعموي دوستش گم ميشود ،آنها همهجا را دنبالش ميگردند و در این جستوجو با
ماجراهاي جالبي روبهرو ميشوند .این داستان در صدد است كودكان را تشویق كند با شيوهاي متفاوت درباره ریاضي فكر و گفتوگو
كنند .این مجموعه براي استفاده كودكاني نوشته شده است كه با ریاضي قدري مشكل دارند.
 .410مي ،النور .ریاضي با موشي :موش بیشتر ،خانه شادتر .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003534759
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:یادگيري ،آموزش ریاضي 
چکیده :این كتاب جلد ششم از مجموعه كتابهاي «ریاضي با موشي» ،درباره روزي باراني است« .آلبرت» ناراحت است كه نميتواند
بيرون از خانه بازي كند .مادر به آلبرت و خواهر بزرگش« ،واندا» ،پيشنهاد ميكند كه دوستانشان را به خانه دعوت كنند و آلبرت با
خوشحالي ،هر موشي را كه سرِ راهش ميبيند ،دعوت ميكند .حاال كلي موش در خانه آنها جمع شدهاند؛ اما آیا مادر آلبرت ميتواند از
این همه موش پذیرایي كند؟
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موشهای اسکیتباز .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1398 .ص .خشتي .شابك:

 .411مي ،النور .ریاضي با موشي:
 9786003534728
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش ریاضي ،یادگيري 
چکیده :این كتاب ،سومين جلد از مجموعه شش جلدي «ریاضي با موشي» است .زمستان است و چالههاي آب ،یخ بستهاند« .آلبرت»
از خوشحالي روي پایش بند نيست و دلش ميخواهد هرچه سریعتر با دوستانش روي یخها ،اسكيتبازي كند .هنگام بازي روي یخ،
موشهاي دیگر ،با كفش اسكيتشان ،اشكال هندسي مختلفي ميكشند؛ «واندا» دایره ميكشد ،موشهاي سهقلو ،سهگوش و ....آلبرت هم
ميخواهد شكلي بكشد كه دردسر بزرگي درست مي كند! این مجموعه براي استفاده كودكاني نوشته شده است كه با ریاضي قدري
مشكل دارند.
 .412هيالك ،درك /تنگاتا ،فيونا .مفاهیم کلیدی در تدریس ریاضیات دوره ابتدایي .محمد حسام قاسمي ،زهرا گویا .تهران:
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان324 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789640813836 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی:ریاضيات ،راهنماي آموزشي 
چکیده 43 :مفهوم كليدي در تدریس ریاضي دورۀ ابتدایي ،موضوع اصلي این كتاب است كه نویسنده آنها را بررسي و به اختصار
معرفي كرده است .توضيحات و مباحث پيراموني و مفاهيم مربوط در بخش مخصوصي آمدهاند .براي درك بهتر ،نمونههاي عملي مفهوم،
به صورت تجربههاي كالسي و با عنوان مثالهاي عملي گنجانده شده اند .مفاهيم به ترتيب حروف الفبا و مستقل از یكدیگر تنظيم
شدهاند.

شعر 
.413هنرجو ،حميد .اسمتویعنيبهار.تهران :بهنشر32 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789640230466 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،امامان 
چکیده :اشعار این كتاب ،در بيان فضایل ائمه اطهار سروده شده است؛ ازجمله پيامبر اكرم (ص) ،حضرت فاطمه (س) ،حضرت علي (ع)،
امام حسن مجتبي (ع) و امام حسين (ع) .عنوان بعضي از این شعرها به این ترتيب است« :سفره»« ،دریا و دشت»« ،كوچه ما»« ،ضيافت
مهتاب»« ،ستارهها» و «شرم».
.414مرداني ،مهدي .اولين كتاب جورچين من :چهلگیس.قزوین :سایهگستر12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003746688 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:فرهنگ عامه ،شعر ،افسانه ،كودك و نوجوان 
چکیده :داستان این كتاب ،افسانهاي قدیمي به نام «چهلگيس» است كه به زبان شعر روایت ميشود .پادشاه فرزندي ندارد و هميشه
غمگين است تا اینكه پيرمردي با سيبي او را درمان ميكند و پادشاه صاحب پسري ميشود .سالها بعد شاهزاده با دیدن عكس دختري
به نام «چهلگيس» عاشق او ميشود؛ اما دختر در قصرش ،در سرزمين دوري ،طلسم شده است .شاهزاده راهي آن سرزمين ميشود و. ...
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تاجشاهوکالهها.تهران :بهنشر24 .1397 .ص .رحلي .شابك 9789640230343 :

.415مزیناني ،محمدكاظم.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :این كتاب دربردارنده داستاني انتزاعي و فانتزي در قالب شعر است كه به تاج و شاه و فضاهاي قدیمي اشاره ميكند .تاج
پادشاهي كه هزاران هزار الماس ،زمرد و یاقوت دارد ،از دست شاه فرار ميكند و به شهري پر از كالههاي پشمي ،نمدي ،حصيري و...
ميرود .یكي از كالهها با دیدن تاج ،از او ميخواهد تا یكي از هزاران مرواریدش را به او بدهد؛ اما. ...
.416فرهادي ،پيوند .ترانههاي نيایش :خداهمیشهاینجاست.تهران :بهنشر24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640232347 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:شعر ،كودكان ،نيایش 
چکیده :كتاب حاضر شامل نُه شعر است كه راویان مختلفي دارد .هر راوي به نوعي خدا را نيایش ميكند .اولين شعر از زبان كودكي
روایت ميشود .كودك از خورشيدي كه نور و گرمایش را به جهان ميبخشد ،از گلهایي كه با مهرباني ،شهدشان را در اختيار زنبورها
قرار ميدهند و زنبورهایي كه عسل را ميسازند ،پي به وجود خدا مي برد .شعرهاي بعدي از زبان زنبور ،گل ،دانه ،كرم خاكي و ...روایت
شده است.
 .417موسوي ،زهرا .ترانههاي نيایش :خداجونم چطوری دنیارو آفریدی .تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9789640231364
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:شعر ،نيایش ،كودكان 
چکیده :این كتاب حاوي شششعر است كه از خدا و آفریدههاي او ميگوید و براي كودكان سروده شده است .كودك ميداند كه خداي
بزرگ این جهان را به وجود آورده است و دنيا را نقاشي خدا ميداند .كودك از خدا ميخواهد كه رودخانه كمآب را به دریا برساند
وسالمتي را به پدربزرگش بازگرداند .كودك ميداند كه خدا ناظر تكتك آدمهاست و اوست كه خالق مطلق همهچيز است.
خداجونمکمکبکن.تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640230350 :
.418پوروهاب ،محمود .ترانههاي نيایش :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،شعر ،خداشناسي 
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده پنج شعر درباره خداشناسي است ،شعرهایي درباره آفرینش خورشيد و ماه ،درباره ستارهها كه چشمك
ميزنند ،درباره رعد و برق كه باعث بارش باران ميشوند و ....در یكي از شعرها ،كودك كالغي را كه بالش شكسته است ،پيدا ميكند ،آن
را به خانه ميبرد و از خدا ميخواهد كه كمك كند تا كالغ زودتر خوب شود .در شعر بعدي. ...
خاطرههایکودکي.قزوین :سایهگستر66 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003745742 :

.419مرداني ،مهدي.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :این كتاب مجموعه اشعاري است درباره جشنها ،آیين و مراسم ایراني كه با زباني ساده براي كودكان سروده شده است.
خانهتكاني ،روز درختكاري ،چهارشنبهسوري ،عمونوروز و هفتسين ازجمله این آیينهاست و عيد غدیر و قربان و نيمه شعبان ازجمله
جشن هاي مذهبي .همچنين اشعاري درباره تولدِ فرزندِ جدید و مراسم نامگذاري هم آمده است.
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.420غالمي ،فاطمه .خستهنباشي!جالباسي.قم :جمال24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789642029846 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :این كتاب شامل دوازده شعر درباره وسایل خانه است كه كودك از هركدام از آنها تشكر ميكند .از پُشتياي كه هميشه تكيه
داده به دیوار و ایستاده است و از مهمانها پذیرایي ميكند ،از یخچالي كه هميشه براي همه هدیههاي خوشمزه دارد ،از بخارياي كه
زمستانها ،خانه را گرم ميكند ،از ماشين لباسشویي كه براي لباس ها مثل دریاست و از جالباسي كه مثل درخت مهرباني ،برپاست و
شاخههایش زیر كاله و لباسها پنهان شده است!
 .421شعباننژاد ،افسانه .خيلي مواظبم باش :چتر و کاله و لیوان .تهران :لوپه تو24 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك:
 9786008761174
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :این كتاب شامل سه شعر است و به كودكان مي آموزد تا مراقب وسایلشان باشند .در شعر اول ،كودك چترش را گوشهاي جا
ميگذارد .آقاي خروس آن را پيدا ميكند و ميخواهد چتر را براي جوجهاش ببرد؛ اما كودك سر ميرسد ....شعر دوم درباره كاله گرم و
نرم كودك است كه كالغها آن را پيدا ميكنند و شعر سوم درباره ليوان كه قورباغهاي آن را برميدارد ....در پایان هر سه شعر ،وسایل
پيدا شده از كودك ميخواهند كه حسابي مواظب آنها باشد.
 .422شرفشاهي ،كامران .دختر آفتاب .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786226493246
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،امامان ،شعر مذهبي 
چکیده :كتاب حاضر شعري است درباره «رقيه» ،دختر كوچك «امام حسين» (ع) .هنگامي كه امام حسين شهيد ميشوند ،رقيه
كوچولو از عمهاش ،حضرت «زینب» ،سراغ او را ميگيرد .حضرت زینب سعي ميكند برادرزادهاش را آرام كند؛ ولي رقيه كوچك طاقت
این همه ظلم و ستم را ندارد.
.423مالمحمدي ،معصومه .دریابهرنگمهتاب.تهران :بهنشر28 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789640227855 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب شامل دوازده سرود است ،همراه با تصاویر مرتبط با موضوع اشعار .عنوان بعضي از این اشعار به این ترتيب است:
«شكوفههاي یاس»« ،پشت این پنجره»« ،حرم»« ،خاطرات سبزرنگ»« ،بوي ماهي» و «فصل آشتي» .مضامين اغلب اشعار ،مذهبي
است ،مانند زیارت و عبادت كردن .همچنين توصيفي از آفرینش و طبيعت به زبان ساده ارائه شده است.
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 .424مهاجراني ،سيد محمد .رنگينكمان دعا :دعا برای بابا ،برای مامان .قم :نسيم حيات16 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786004401364
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،نيایش 
چکیده :در این كتاب از مجموعه «رنگين كمان دعا» ،نيایش هاي شعرگونه یك كودك با خدا و با موضوع بابا و مامان ارائه ميشود.
«باباي پر كار»« ،همكار مادر»« ،باباي دلسوز» و «مثل فرشته» ،نام برخي از این نيایشهاست .در هركدام از این اشعار به وظایف و
ویژگي هاي مادر و پدر در خانواده اشاره شده است ،مانند نظافت كردن ،جابهجا كردن وسایل سنگين ،مهرباني آنها و ....كودك براي
شادي و آرامش مادر و پدرش دعا مي كند.
 .425مهاجراني ،سيد محمد .رنگينكمان دعا :دعا برای تشکر از خدا .قم :نسيم حيات16 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786004401357
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،خدا شناسي 
چکیده :كتاب حاضر شامل هفت شعر است كه در هركدام كودك براي آنچه كه خدا به انسانها ارزاني داشته است ،از او تشكر ميكند.
شعرها درباره آسمان ،نور و روشنایي ،فصل بهار ،آب ،گلها ،پرندهها و اعضاي بدن است .آسمان در هر فصلي رنگ عوض ميكند و
هميشه بسيار زیباست .خورشيد از صبح تا شب زمين را روشن ميكند و شبها ماه و ستارگان .در فصل بهار ،همهجا پر از شكوفه و
سبزه ميشود .آب از چشمه جاري ميشود و. ...
.426مهاجراني ،سيد محمد .رنگينكمان دعا :دعابرایحیوانات.قم :نسيم حيات16 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786004401418 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،نيایش 
چکیده :در این كتاب از مجموعه «رنگين كمان دعا» ،نيایشهاي شعرگونه یك كودك با خدا ،با موضوع حيوانات ارائه ميشود.
«بچهآهو»« ،سنجابكوچولو»« ،پرستوي گمشده»« ،بچه كانگورو» و «فرشتهماهي» ،نام برخي از این نيایشهاست .در هركدام از این
اشعار ،اتفاقاتي براي حيوانات رخ ميدهد و كودك براي آنها دعا ميكند تا هميشه سالم و شاد باشند .تصاویر كتاب نيز به كودك كمك
ميكند تا با این حيوانات بهتر آشنا شود.
دعابرایدرختها.قم :نسيم حيات16 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786004401401 :

.427مهاجراني ،سيد محمد .رنگينكمان دعا:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،نيایش 
چکیده :مجموعه هفت جلدي «رنگين كمان دعا» ،نيایشهاي شعرگونه یك كودك با خداست كه هربار به یك موضوع اختصاص دارد.
نيایشهاي این كتاب درباره گلها و درختهاست« .نهال هلو»« ،درخت انجير»« ،درخت بيد»« ،درخت انار» و «نهال سيب» ازجمله
این درختان هستند.
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.428مهاجراني ،سيد محمد .رنگينكمان دعا :دعابرایدوستان.قم :نسيم حيات16 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786004401388 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،نيایش 
چکیده :این كتاب یكي دیگر از كتابهاي مجموعه «رنگين كمان دعا» است كه در آن نيایشهاي شعرگونه یك كودك با خدا ارائه
ميشود .موضوع این كتاب ،دوستي و دوستان است« .دعا براي شفاي دوست»« ،دعا براي رسيدن به آرزوهاي یك دوست« ،دعا براي
بازگشت سالمت دوست از سفر» ،ازجمله موضوعات كليدي مطرح در این اشعار است.
 .429مهاجراني ،سيد محمد .رنگينكمان دعا :دعا برای ناشناسها .قم :نسيم حيات16 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786004401395
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،نيایش 
چکیده :این كتاب از مجموعه «رنگين كمان دعا» ،نيایشهاي شعرگونه یك كودك با خداست و موضوع آن ناشناسهاست« .مسافران
در ميانِ»« ،گمشده»« ،نگهبان جنگل»« ،ماهيگير» و «پيرزن و گاوش» ،نام برخي از این نيایشهاست .در این اشعار ،كودك براي
مسافراني كه در جاده برفي مانده اند ،رسيدن گمشدگان به آغوش خانواده ،چشم انتظاران ،افزایش رزق و روزي و ...دعا ميكند.
دعابرایهمسایهها.قم :نسيم حيات16 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786004401371 :

.430مهاجراني ،سيد محمد .رنگينكمان دعا:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،نيایش 
چکیده :این كتاب از مجموعه «رنگين كمان دعا» ،شامل نيایشهاي شعرگونه یك كودك با خداست و موضوع آن ،دعا براي
همسایههاست« .نانوا»« ،خانم معلم»« ،رفتگر» و «پرستار» ،نام برخي از این نيایشهاست .هریك از این اشعار به سختيهاي مشاغل نام
برده شده ،اشاره كرده و كودك براي هریك دعا ميكند.
.431ميرزاده ،سيداحمد .روحسبزما!بهارما!سالم.تهران :بهنشر30 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789640232637 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :این كتاب شامل سرودههایي كودكانه از شاعران انقالبي« ،حميد هنرجو»« ،شاهين رهنما»« ،سيدسعيد هاشمي» و ...در محضر
رهبر انقالب اسالمي بوده و درباره ویژگيها و فضایل ایشان است؛ مانند سادهزیستي ،پاكي ،خوشخلقي و« ....آفتابي دیگر»« ،مثل خنده
پدر»« ،دستهاي ما» و «دستي كه بوي جبهه ميداد» ،ازجمله این اشعار است.
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 .432شرفشاهي ،كامران .زیباست شهر من .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786226493239
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان ،محيط زیست 
چکیده :كتاب حاضر حاوي چهار شعر درباره محيط زیست و نگهداري از آن است« .با بيل و جارو»« ،باغبان»« ،خانه دوم» و «محله
ما» ،نام این اشعار است .در شعر اول كودكي از زحمات پدرش ميگوید كه یك «پاكبان» است .شعر دوم درباره باغباني است كه گلهاي
زیبا ميكارد و از آنها مراقبت ميكند .شعر سوم به كودكان یادآوري ميكند كه كوچه و خيابان ،خانه دوم ماست و نباید در آن زباله
ریخت .شعر چهارم درباره محلهاي زیبا و تميز سخن ميگوید.
.433فيستر ،ماركوس .سؤالسؤالچهکسيدادهبهگلاینهمهرنگ؟.اسداهلل شعباني .تهران :شهرتاش32 .1397 .ص .بياضي.
شابك 9789648282429 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،شعر ،كودكان 
چکیده :این كتاب دربردارنده اشعاري است كه به كودكان كمك ميكند ضمن درك محتواي شعر به پرسش و پرسشگري روي آورند.
توجه ویژه اشعار به رشد و نمو گياهان و حيوانات است و در آن به پرسشهایي مانند علت سبز بودن رنگ برگ درختان ،علت دگرگوني
گياهان در فصول مختلف سال ،چگونگي بسته شدن پيله ابریشم ،براي تبدیل شدن به پروانه و ...پاسخ داده ميشود.
.434هاشمپور ،مریم .شرشربارون.قم :جمال28 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789642029747 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:شعر ،انواع ادبي ،كودكان 
چکیده :این كتاب حاوي چهارده شعر براي شكرگزاري از خداوند مهربان است .شكرگزاري بابت داشتنِ چشم و دست و پا ،براي بارش
باران و سيراب كردن گلها و درختها و براي داشتن باغ سيبي كه در بهار پُر از شكوفه ميشود و ....شایان ذكر است كه دو شعر نيز از
زبان كرمِ خاكي و الكپشت آمده است كه یكي براي بودنش تشكر ميكند و دیگري براي خانه گرم و راحتش .همچنين درختي از
آدمها به خدا شكایت ميكند كه چرا مراقبش نيستند و درخت گردویي از خدا ميخواهد كه باران ببارد تا خشك نشود.
.435حسني ،خاتون .عیداومده،عروسکا.تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640231609 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر مجموعهاي از هفت شعر كوتاه براي كودكان است .در شعر اول ،كودك كه ميداند عروسكهایش خانوادهاي ندارند،
از آنها ميخواهد كه براي عيد دیدني به خانه آنها بروند .شعر دوم ،از زبان درختي روایت ميشود كه سنگيني برف را نميتواند تحمل
كند و برف كه خجالت كشيده است از خدا ميخواهد كه زودتر آفتاب شود .شعر سوم از كبوتري ميگوید كه. ...
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تونیم،ماميتونیم .افسانه شعباننژاد .تهران :گيسا24 .1398 .ص .خشتي كوچك.


مامي
.436هيلز ،تد .كتاب كوچك از غاز و اردك:
شابك 9786006885322 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:شعر ،كودكان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :كتاب حاضر روایتي ساده براي كودكان است كه در قالب شعر بازگو مي شود .غازكوچولو و اردك كوچولو دوستان خوبي هستند
كه با هم كارهاي مختلفي انجام ميدهند .آنها مي توانند راه بروند ،در رودخانه شنا كنند و به آواز قورباغه گوش دهند ،آنها ميتوانند با
گل و خاك بازي كنند و ....غاز و اردك از انجام همه این كارها لذت ميبرند و خوشحال هستند.
الالیيهایبابایي.تهران :بهنشر24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789640231432 :

.437هاشمپور ،مریم.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :این كتاب مشتمل بر الالیيهاي كودكانهاي است كه یك كودك براي پدرش ميخواند .كودك در هریك از الالیيها ،یكي از
وسایل شخصي پدرش را مانند كيف ،جوراب ،كاله ،كفش و ...محور قرار داده است و كاربرد هریك از آنها را به صورت غيرمستقيم در
الالیياش شرح ميدهد .تصاویر كتاب نيز ضمن ایجاد خالقيت در كودكان ،موجب تصویرسازي اشعار در ذهن ميشود.
.438هاشمپور ،مریم .لباسپرپری.تهران :سروش24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789641215943 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده :كتاب حاضر مجموعه اي از چهارده شعر براي كودكان است .شعرها درباره آمدن بهار و پُر گُل شدن باغ است ،درباره درختي كه
با از راه رسيدن بهار تاجي از شكوفه بر سر ميگذارد ،درباره باریدن تگرگ و پُر شدن باغچه از نقلهاي ریز ،درباره درخت سبزي كه
دستش درد گرفته است؛ چون كودكي روي آن نشسته است ،درباره ....شعر آخر از كالغي ميگوید كه روي هم چندتا لباس پردار
پوشيده است و به همين علت در برف و سرما هم احتياجي به بخاري ندارد!
 .439هاشمي ،سيد سعيد .مجموعه اشعار انقالب :خبر ناگهان پخش شد .....تهران :بهنشر24 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9789640229187
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،انقالب اسالمي 
چکیده :این كتاب مشتمل بر هفت سرود انقالبي است ،با عنوانهاي« :زمزمه انقالب»« ،مثل سرو»« ،بوي زندگي»« ،یك خبر خوب»،
«رنگ آفتاب»« ،خاك از خوشحالي سرشار» و «خبر ناگهان پخش شد» .در این اشعار رخدادهاي وقوع انقالب اسالمي ،شهداي انقالب،
آمدن امام به ایران ،پيروزي انقالب در  22بهمن  ،1357رفتن شاه از ایران و ...توصيف شده است.
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.440توالئي ،حسين .مجموعه شعر براي نوجوانان :حرفآبيآخر.تهران :سروش40 .1398 .ص .رقعي .شابك 9789641210818 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر نو ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاضر مجموعهاي از هجده شعر است براي نوجوانان« .پرنده بودن»« ،مدادشمعي بنفش»« ،پارتيبازي» و «حرف آبي
آخر» نام برخي از این شعرهاست .شعر اول از پرندهاي ميگوید كه مي خواهد آواز جدیدش را براي درخت بخواند؛ اما ....شعر دوم،
داستان شمع و گل و پروانه است .شعر سوم درباره كارت قرمزي است كه باید بازیكن بگيرد؛ ولي كارت قرمز پارتيبازي ميكند و ....شعر
آخر از خودكار آبي ميگوید كه هرشب حرفهاي دلش را براي دفتر مينوشت تا اینكه. ...
 .441غالمي ،فاطمه .مداد سبز قد کوتاه .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786229514788
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،ترانههاي كودكانه ،ادبيات عامه 
چکیده :در این كتاب داستاني درباره نقاشي با مدادهاي رنگي با زباني آهنگين روایت شده است .كودكان طي خواندن شعرها با نام
رنگها و رنگآميزي هر طرح آشنا ميشوند .در هر صفحه تصاویر متنوع و شاد نيز درج شده است.

علومتجربي 
هایجدیدوهیجانانگیز .سپيده خليلي .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر120 .1398 .ص .رحلي.


آزمایش
.442كركلر ،هرمان.
شابك 9786009987429 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:علوم تجربي ،آزمایشها ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب در نُه بخش ،شامل چندین آزمایش ساده و قابل اجرا براي كودكان است؛ آزمایشهایي درباره آب وهوا ،تعادل ،آب و
یخ ،ماسه ،پرواز و فرفرهها ،دیدن ،شنيدن و ....این آزمایشها مرحله به مرحله همراه با تصاویر شرح داده ميشوند .همچنين در توضيح
هر آزمایش ،وسایل مورد نياز ،كارهایي كه باید انجام شود و نتيجه آزمایش آورده شده است .كتاب در پي آن است كه انگيزه آزمایش و
تحقيق را در كودكان تقویت كند.
 .443فرگلوش ،آدري .آشنایي با زیستگاهها :خرس گریزلي :داستاني از جنگلهای اقیانوس آرام .رؤیا رضواني .تهران :شركت
انتشارات فني ایران28 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786004770934 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،جانوران و گياهان 
چکیده :زیستگاهها محيطهایي طبيعي هستند كه گونههاي گياهي و جانوران گوناگون و مشخصي دارند .هر گونۀ زیستي در زیستگاه
خود امكان بقا دارد .این كتاب از مجموعهاي  14جلدي دربارۀ آشنایي با زیستگاهها ،مخاطب را با گياهان ،حيوانات و همزیستي آنها در
طبيعت آشنا ميكند .این كتاب خانوادۀ خرس گریزلي و زندگي آنها در زیستگاهشان را به مخاطب معرفي ميكند؛ از زمان تولد توله
خرسها در النۀ زمستاني تا آموزش مهارتها و زندگي مستقل پس از دوسالگي .این حيوان در جنگلهاي اقيانوس آرام زندگي ميكند.
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دره خیزران :داستاني از یک جنگل بامبو در چین .رؤیا رضواني .تهران :شركت
 .444نگدا ،آن وایتهد .آشنایي با زیستگاهها :
انتشارات فني ایران28 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789643899851 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،جانوران و گياهان 
چکیده :زیستگاهها محيطهایي طبيعي هستند كه گونههاي گياهي و جانوران گوناگون و مشخصي دارند .هر گونۀ زیستي در زیستگاه
خود امكان بقا دارد .این كتاب از مجموعهاي  14جلدي دربارۀ آشنایي با زیستگاهها ،مخاطب را با گياهان ،حيوانات و همزیستي آنها در
طبيعت آشنا ميكند .در این جلد «جنگل بامبو» به مخاطب معرفي مي شود .شيوۀ كتاب چنين است كه زیستگاه را از دید یكي از
حيوانات بومي آنجا معرفي ميكند .در این جلد یك بچه پانداي عظيمالجثه این نقش را دارد.
 .445فرگلوش ،آدري .آشنایي با زیستگاهها :ردپایيباالتر از مرز جنگل :داستان چمنزاری در کوهستان راکي .رؤیا رضواني.
تهران :شركت انتشارات فني ایران28 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789643899868 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،جانوران و گياهان 
چکیده :زیستگاهها محيطهایي طبيعي هستند كه گونههاي گياهي و جانوران گوناگون و مشخصي دارند .هر گونۀ زیستي در زیستگاه
خود امكان بقا دارد .این كتاب از مجموعهاي  14جلدي دربارۀ آشنایي با زیستگاهها ،مخاطب را با گياهان ،حيوانات و همزیستي آنها در
طبيعت آشنا ميكند .در داستان این كتاب ،یك ميش كوهي در بلنديهاي كوهستان راكي در آمریكا برهاش را بزرگ ميكند .خطرهایي
كه مادر و بره را تعقيب ميكنند و نيز تالش آنها براي یافتن غذا به تصویر كشيدهشدهاند.
.446نگدا ،آن وایتهد .آشنایي با زیستگاهها :زیستگاهيبرفرازابرها:داستانيازطبیعتوحیواناتبوميهیمالیا .رؤیا رضواني.
تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786004771016 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،جانوران و گياهان 
چکیده :زیستگاهها محيطهایي طبيعي هستند كه گونههاي گياهي و جانوران گوناگون و مشخصي دارند .هر گونۀ زیستي در زیستگاه
خود امكان بقا دارد .این كتاب از مجموعهاي  14جلدي دربارۀ آشنایي با زیستگاهها ،مخاطب را با گياهان ،حيوانات و همزیستي آنها در
طبيعت آشنا ميكند .مخاطب این كتاب ،زندگي در قلههاي برفپوش هيماليا را از دریچۀ دید پلنگ برفي ميبيند .پلنگ برفي در خانۀ
برفپوش خود در قلۀ هيماليا ،در شمال هند و در ميان حيوانات برفي ،به شكار ميپردازد.
 .447فرگلوش ،آدري .آشنایي با زیستگاهها :سرزمین گوزنشمالي:داستاني از جنگلهای شمالي کانادا .رؤیا رضواني .تهران:
شركت انتشارات فني ایران28 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789643899073 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،جانوران و گياهان 
چکیده :زیستگاهها محيطهایي طبيعي هستند كه گونههاي گياهي و جانوران گوناگون و مشخصي دارند .هر گونۀ زیستي در زیستگاه
خود امكان بقا دارد .این كتاب از مجموعهاي  14جلدي دربارۀ آشنایي با زیستگاهها ،مخاطب را با گياهان ،حيوانات و همزیستي آنها در
طبيعت آشنا ميكند .در این جلد «جنگلهاي شمالي كانادا» به مخاطب معرفي ميشوند .این جنگلها پهناورند و زمستانهاي سرد و
طوالني دارند .شيوۀ كتاب چنين است كه زیستگاه را از دید یكي از حيوانات بومي آنجا معرفي ميكند .در این كتاب یك بچه گوزن
شمالي این نقش را دارد.
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قاره یخي:داستانيازجنوبگان .رؤیا رضواني .تهران :شركت انتشارات فني ایران.1397 .
.448یانگ ،لوئيز.أ .آشنایي با زیستگاهها :
28ص .وزیري .شابك 9789643899066 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،جانوران و گياهان 
چکیده :زیستگاهها محيطهایي طبيعي هستند كه گونههاي گياهي و جانوران گوناگون و مشخصي دارند .براي مثال« ،پنگوئن امپراتور»
فقط در زیستگاه خود امكان بقا دارد .این كتاب از مجموعهاي  14جلدي دربارۀ آشنایي با زیستگاهها ،مخاطب را با گياهان ،حيوانات و
همزیستي آنها در طبيعت آشنا ميكند .این جلد مخاطب را به اكتشاف قطب جنوب ميبرد .شيوۀ كتاب چنين است كه زیستگاه را از
دید یكي از حيوانات بومي آنجا معرفي ميكند .مخاطب با پنگوئن امپراتور همراه مي شود و تالش او را براي زنده ماندن و سير شدن
ميبيند.
.449هاید ،ناتالي .ارزشخاک .داود لطفاهلل .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789643897727 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:زمينشناسي ،محيط زیست 
چکیده :سطح سخت كرۀ زمين با الیۀ نازكي از خاك پوشانده شده است كه هزاران سال طول ميكشد تا تشكيل شود .كتاب حاضر در
واقع سرگذشت همين خاك است كه چگونه تشكيل ميشود و چگونه از بين ميرود .در واقع ،كتاب مخاطب را با ارزش و اهميت خاك
آشنا مي كند .عوامل فرسایش خاك از جمله :فرسایش آبي ،باد و یخ ،فرسایش طبيعي ،تأثير انسان و آلودگي به تفكيك شرح داده
شدهاند و راههاي سادهاي كه انسان ميتواند از این فرسایش جلوگيري كند ،آمدهاند.
.450ماركل ،ساندرا .اگرها :اگربینيشماشبیهبینيحیواناتبود!؟.ندا رضوان .تهران :تيمورزاده32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786002387646
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:زندگي حيوانات ،عادتها 
چکیده :بيني براي بویيدن و نفسكشيدن است .كتاب حاضر دربارۀبيني حيواناتي مثل موشكور ،گراز وحشي ،خرس گریزلي و فيل
اطالعاتي به مخاطب مي دهد و توضيح ميدهد این حيوانات از بيني چه استفادههایي ميكنند .نویسنده پس از ارائۀ اطالعاتي دربارۀ
انواع بيني در حيوانات ،به بيان ویژگيهاي بيني انسان و چگونگي مراقبت از آن مي پردازد.
.451بيشاپ ،آماندا .انقالب انرژي :مبارزهباگرمایشزمین .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1397 .ص .وزیري.
شابك 9786004770729 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،آلودگي زمين 
چکیده :امروزه بيشتر انرژي مصرفي انسان از سوزاندن سوختهاي فسيلي به دست ميآید و این موضوع محيط زیست را در معرض
خطر قرار دادهاست .كتاب حاضر از مجموعهاي چندجلدي با عنوان «انقالب انرژي» كه به موضوع «توليد و مصرف انرژيهاي پاك»
اختصاص دارد ،دربارۀ«مبارزه با گرمایش زمين» صحبت ميكند .چالشهاي مصرف انرژي ،اثر گلخانهاي ،ردپاي كربن و صرفهجویي در
مصرف انرژي از جمله مباحث كتاب هستند .در انتهاي كتاب نيز مخاطب به تغيير رویه و ایجاد تغيير تشویق ميشود.

123

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره22

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

.452نوري ،عال .اولين كتابخانه علمي من :سایهونور.تهران :ميچكا34 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721639 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:پرسشها و پاسخها ،علوم تجربي ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه «اولين كتابخانه علمي من» است .هر كتاب شامل پرسشهایي است كه به موضوعي خاص از رشتههاي
مختلف علوم تجربي دبستان اختصاص دارد .این مجموعه عالوهبر آنكه براي دانشآموزان مفيد است ،منبع مناسب پرسشهاي كاربردي
و دقت افزا براي والدین و نيز آموزگاران به شمار مي رود .در هر كتاب هر دو صفحه مقابل هم به یك یا دو پرسش مربوط شدهاند؛ اما
تصویرها و مثالهایي كه در هر صفحه وجود دارد ،به فهم موضوع كمك ميكند .سایه ،نور در زمين و نور در فضا ،مطالب ارائه شده این
كتاب هستند.
 .453بن باراك ،ایدان .این کتاب را لیس نزنید! .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال34 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786004625616
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سالمتي ،كودكان ،آموزش ابتدایي 
چکیده :این كتاب درباره ميكروبهاست .ميكروبها آنقدر كوچك هستند كه مقدار بسيار زیادي از آنها ميتوانند روي یك نقطه
جمع شوند .آنها همهجا هستند .در روده انسان ،در جورابهایش ،زیرِ زمين ،روي زانوي فيل ،باالي كوه و حتي در ظرف صبحانه! در
ادامه ،ميكروب كوچولو به سفر ميرود اول از همه به دندانها سفر ميكند و تصاویر كتاب ،دندان را از فاصله خيليخيلي نزدیك نشان
ميدهند .سفر بعدي ميكروب ،به لباس و بعد به پوست انسان است.
 .454ردریك ،استيسي .پرندگان از سر تا دم .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786226011983
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:حيوانات ،آموزش ابتدایي ،كودكان 
چکیده :در این كتاب هشت تصویر رنگي از پرندگان ،از نزدیك نشان داده شده و از كودك خواسته ميشود تا حدس بزند كه تصویر
مربوط به كدام پرنده است .در صفحه بعد ،جواب مشخص شده است و كودك مطالب بامزهاي هم درباره پرندگان یاد ميگيرد .كودكاني
كه به پرندگان عالقهمندند و ميخواهند درباره پرندگان مطالعه كنند ،با كمك این كتاب ميتوانند بارها و بارها از سر تا دُم پرندگان
مختلف را با دقت ببينند« .جغد شاخدار»« ،مرغ شهدخوار»« ،عقاب سرسفيد» و «كيوي» ازجمله این پرندگان هستند.
.455وید ،استف .پلوتوسیارهکوتوله .ميترا اميري .تهران :پرتقال32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004626156 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،سيارات ،آموزش ابتدایي 
چکیده :سالهاي سال «پلوتو» به عنوان یك سياره شناخته ميشد؛ اما در سال  2006به پلوتو گفنتد كه دیگر سياره نيست .براي
سياره بودن باید دور خورشيد چرخيد ،گرد بود و بتوان سياركها را به سمت خود كشيد و هرچه سر راه است ،پاك كرد .پلوتو هم گرد
است ،هم دور خورشيد ميچرخد؛ اما كوچك است .پلوتو یك سياره كوتوله است كه نميتواند جسمهاي دیگر را از سر راهش بردارد.
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.456عميق ،مجيد .پیداوپنهاندرطبیعت .مجيد عميق .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1397 .ص .رقعي.
شابك 9789644322327 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:زندگي حيوانات 
چکیده :انواع بيشماري از جانوران بيحركت ،خاموش و همرنگ با محيط اطراف ،از چشم ما مخفي ميمانند .مخفي ماندن به بقا و
سالمت جانور كمك ميكند .كتاب حاضر بعضي از شگفتيهاي استتار را بيان ميكند .نویسنده تصویرهایي از حيوانات مستتر در طبيعت
را آورده و توضيحاتي دربارۀ نحوۀ استتار حيوان داده است.
 .457جنكينز ،مارتين .تخم پنگوئن امپراطور .پارسا مهينپور ،نسرین وكيلي .تهران :ميچكا26 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721400
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:حيوانات دریایي ،زندگي حيوانات 
چکیده« :پنگوئن امپراتور» بزرگ ترین پنگوئن دنياست .كتاب حاضر با تصویرهایي بزرگ ،دربارۀ این حيوان و چگونگي زندگي او توضيح
مي دهد .زندگي پنگوئن از لحظه اي كه در تخم است تا زماني كه مادر پنگوئن تخم را به پدر ميسپارد و خودش ميرود تا تغذیه كند،
در این كتاب به زبان كودكانه و ساده توضيح داده شدهاست.
.458جفرز ،اليور .جایيکهماهستیم .نازلي دهقاني .تهران :ميچكا44 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721776 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،پژوهشهاي علمي ،نوجوانان 
چکیده :منظومۀ شمسي ما یكي از تریليون منظومۀ دنياست و ما در یكي از سيارات این منظومه ،به نام «زمين» زندگي ميكنيم .این
سياره از دوبخش خشكي و دریا تشكيل شده است .در كنار این دو آسمان هم هست كه خيلي پيچيده است ،ازجمله كهكشان راه شيري
كه شامل ميلياردها ستاره و سياره دیگر ميشود .روي زمين آدمها زندگي ميكنند كه شكل و اندازه و رنگهاي مختلفي دارند .روي
زمين حيوانات هم هستند .آنها از آدمها هم متنوعترند .زمين به نظر بزرگ ميآید؛ ولي ما هم خيلي زیاد هستيم ،همهچيز به اندازه
كافي براي همه هست ،پس مهربان باش.
 .459اسميت ،كاترین .چرا خرسهای قطبي یخ نميزنند؟ .ساناز محمدپور .تهران :تيمورزاده24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786002387394
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:زندگي حيوانات ،كودك و نوجوان ،علوم تجربي 
چکیده :خرسهاي قطبي الیه ضخيمي از چربي دارند كه آنها را گرم نگه ميدارد .این الیه از خرسهاي قطبي در هواي سرد و
یخبندان ،حتي زماني كه در آبهاي یخزده شنا ميكنند ،محافظت ميكند .در قطب غذاي زیادي وجود ندارد و تعداد كمي از حيوانات و
گياهان مي توانند آنجا زندگي كنند .به دست آوردن غذا براي یك خرس قطبي ،زماني كه خرسهاي قطبي گرسنه زیادي اطرافش
نباشد ،راحتتر است .آنها بچههایشان را در النههایي پنهان و دنج در زیر برف به دنيا ميآورند .خرسهاي قطبي. ...
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 .460اسميت ،كاترین .چرا گوریلها تخم نميگذارند؟ .ساناز محمدپور .تهران :تيمورزاده24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9789644205095
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:علوم تجربي ،زندگي حيوانات ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاضر درباره گوریلهاست و به سواالت بسياري پاسخ ميدهد .ازجمله اینكه چرا گوریلها تخم نميگذارند؟ پاسخ این
پرسش این است كه چون آنها پستاندار هستند و بچههاي خود را زنده به دنيا ميآورند .بچهگوریل در سه سالگي راه ميافتد .دُمِ
گوریلها دراز نيست ،زیرا آنها جزء آدمنماها هستند ،نه ميمونها .گوریلها دستها و پاهاي بلندي دارند و ميتوانند هرچيزي را به
دست آورند .گوریلها حيواناتي خونگرم و اجتماعي هستند و دستهجمعي زندگي ميكنند .آنها. ...
ميکنند؟ .ساناز محمدپور .تهران :تيمورزاده24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 .461ارم ،هلن .چرا گیاهان در بهار رشد  
 9786002387387
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:علوم تجربي ،پرسشها و پاسخها ،كودك و نوجوان 
چکیده :در بهار خورشيد مدت زمان بيشتري در روز ميتابد ،هوا و خاك گرم مي شوند و شرایط مناسبي را براي رشد گياهان آماده
ميكنند .پياز گلهایي مانند نرگس و سنبل در تمام طول سال زیر خاك ميماند و در بهار جوانههایشان از خاك بيرون ميآید .جوانهها
رشد ميكنند و تبدیل به گياه ميشوند .تابستان بهترین زمان رشد براي گياهان و گل دادن آنهاست .نور خورشيد به گياهان كمك
ميكند تا غذاي مخصوص خودشان را بسازند .گلها دانه توليد ميكنند و گرد پودر مانند مخصوصي دارند كه «گرده» ناميده ميشود. ...
همهچیزدربارهجنگل .حوا ميرمحمدیان .مشهد :ضریح آفتاب64 .1398 .ص.

.462هيكي ،كت .چه چيز را ميخواهيد كشف كنيد؟:
رحلي .شابك 9786004762267 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حيوانات ،زمين ،دانشنامه 
چکیده :جنگل منطقه اي وسيع و پوشيده از درخت ،گل و گياه است .این كتاب از مجموعهاي چندجلدیاست كه به موضوع چيستي
جنگل اختصاص دارد و دربارۀ «الیههاي جنگل ،زندگي در جنگل ،ارتباط جنگلي ،خانوادههاي جنگلي ،زنجيرههاي غذایي ،جنگلهاي
شگفتانگيز ،زندگي با یكدیگر ،مهاجرت ،جنگلزدایي و پيادهروي در جنگل» اطالعاتي به مخاطب نوجوان ميدهد .محتواي كتاب مانند
دانشنامهاي علمي است كه همراه توضيحات ،تصویرهاي دقيقي از موضوعات نيز دارد.
همهچیزدرباره حشرات .حوا ميرمحمدیان .مشهد :ضریح آفتاب.1398 .

 .463ميلز ،آندرا .چه چيز را ميخواهيد كشف كنيد؟:
64ص .رحلي .شابك 9786004762274 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حشرات ،دانشنامه 
چکیده :حشرات انواع گوناگوني دارند .بندپایان اولين حشرات بودهاند .این كتاب از مجموعهاي چندجلدي است كه به موضوع حشرات
اختصاص دارد و دربارۀ « دنياي حشرات ،حواس ،چشم جاسوس ،چيستي حشره ،حشرات عجيب و غریب ،زنبورهاي عسل ،ساسها،
مگسها ،پروانهها ،خویشاوندان حشرات ،نگهداري از حشرات و حشرات برتر» اطالعاتي به مخاطب نوجوان ميدهد .محتواي كتاب مانند
دانشنامهاي علمي است كه همراه توضيحات ،تصویرهاي دقيقي از موضوعات نيز دارد.
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 .464ماتيسون ،كریس .چه چيز را ميخواهيد كشف كنيد؟ :همه چیز درباره خزندگان .حوا ميرمحمدیان .مشهد :ضریح آفتاب.
64 .1398ص .رحلي .شابك 9786004762526 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،زندگي حيوانات 
چکیده :خزندگان گروه بزرگي از حيوانات هستند .این كتاب از مجموعهاي چندجلدیاست كه به موضوع خزندگان و دوزیستان اختصاص
دارد و دربارۀ «چيستي خزنده و دوزیست ،انواع خزندگان گوشتخوار و گياهخوار ،خزندگان دریا ،الكپشتهاي آبزي ،تمساحيان،
مارمولكها و اژدهایان واقعي» اطالعاتي به مخاطب نوجوان ميدهد .محتواي كتاب مانند دانشنامهاي علمي است كه همراه توضيحات،
تصویرهاي دقيقي از موضوعات نيز دارد.
همهچیزدرباره علوم .حوا ميرمحمدیان .مشهد :ضریح آفتاب.1398 .

.465گراسمن ،اميلي .چه چيز را ميخواهيد كشف كنيد؟:
64ص .رحلي .شابك 9786004762243 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:علوم ،دانشنامه 
چکیده :علم راه و روش اندیشيدن است .این كتاب از مجموعهاي چندجلدیاست كه به موضوع علوم اختصاص دارد و دربارۀ «چيستي
علم و ماده ،تركيبات و تغييرات ،چرخۀ آب ،نيروها ،قوانين حركت ،اصطكاك و جاذبه ،گرما ،صوت ،نور ،الكتریسيته ،موجودات زنده و
حيوانات» اطالعاتي به مخاطب نوجوان ميدهد .محتواي كتاب مانند دانشنامهاي علمي است كه تصویرهاي دقيقي از موضوعات نيز دارد.
.466گزول ،اليس .حالبههمزنها :شپش .شيدا ميرزایي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082471 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حشرات ،علوم تجربي 
چکیده :در جلد پنجم از مجموعه «حال بههم زنها» ،اطالعات جالبي درباره شپشها ،ویژگيهاي بدني ،چرخه زندگي و رابطه انسان و
شپش ،به كودكان ارائه ميشود .شپش حشرهاي شش پاست كه اندازهاش به دوونيم ميليمتر ميرسد .بدن شپش كمي شفاف است و
براي همين انسانها ميتوانند توي شكم او را ببينند .شپشنمي تواند بجهد یا پرواز كند .این حشره پاهاي خيلي كوتاهي دارد ،به همين
دليل ،راه رفتن حتي روي سطح صاف برایش سخت است.
.467گزول ،اليس .حالبههمزنها :عنکبوت .شيدا ميرزایي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082488 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حشرات ،علوم تجربي 
چکیده :در دنيا بيش از  40هزار نوع عنكبوت وجود دارد .آنها تقریباً در هر نوع آب و هوایي ميتوانند زندگي كنند .همينطور باالي
كوهها ،زیرزمين ،زیر آب و ....نویسنده در كتاب حاضر ،در قالب طنز ،كودكان را با انواع عنكبوتها و زیستگاهشان ،توليد مثل ،رژیم
غذایي ،نقش تارعنكبوت ،شيوههاي به دست آوردن طعمه ،ارتباط عنكبوتها با انسان و نقش عنكبوت در محيط زیست آشنا ميكند.
این كتاب یكي دیگر از عناوین مجموعه هفت جلدي حال به همزنهاست.
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.468گزول ،اليس .حالبههمزنها :کرم .شيدا ميرزایي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082440 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:زندگي حيوانات ،كودكان 
چکیده :قيافه حال بههم زن ها یا كارهایشان ممكن است واقعاً حال ما را بههم بزند؛ اما وقتي دربارهشان بخوانيم و بيشتر آنها را
بشناسيم ،انگشت به دهان مي مانيم كه چطور این موجودات كوچولو یك دنيا شگفتي دارند .مثالً همين كرم كه  120ميليون سال پيش،
همزمان با دایناسورها روي كره زمين ساكن شده است و سابقه طوالنيتري از انسانها دارد! او خاك را شخم ميزند و براي گياهان آماده
ميسازد و زبالههاي طبيعت را بازیافت ميكند ،برخالف ما انسانها كه هميشه زباله توليد ميكنيم.
.469گزول ،اليس .حالبههمزنها :لیسه .شيدا ميرزایي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082464 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:پژوهشهاي علمي ،زندگي حيوانات 
چکیده :این كتاب جلد چهارم از مجموعه «حال بههم زنها» است .نویسنده در این كتاب علمي ،به زبان طنز ،اطالعاتي درباره چرخه
زندگي «ليسهها» ارائه ميكند .او ميگوید ليسهها همان حلزونهاي بيصدف هستند كه استعداد ویژهشان در تبدیل پسماند طبيعت و
ویژگي منحصربهفردشان ،جمع شدن شاخكهایشان است .ليسهها از سوراخي كه كنار بدنشان قرار دارد ،نفس ميكشند و غذاي مورد
عالقهشان گياه و قارچ است.
.470گزول ،اليس .حالبههمزنها :مگس .شيدا ميرزایي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082433 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حشرات ،كودكان 
چکیده :مگس یك سطل آشغال متحرك است و خيلي حال بههم زن! استعداد ویژهاي در راه رفتن روي سقف دارد و غذاي مورد
عالقه اش آشغال است .نویسنده در این كتاب با زباني طنز ،اطالعاتي درباره انواع مگسها ،طبقهبندي آنها ،گونه مگس خانگي،
ویژگيهاي ریختشناسي آنها ،چشم هاي مركب این حشرات ،رژیم غذایي و چرخه زندگي و امكان انتقال بيماري توسط این حشرات را
توضيح ميدهد .این نخستين عنوان از مجموعه هفت جلدي حال به هم زن هاست.
.471گزول ،اليس .حالبههمزنها :موش .شيدا ميرزایي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082457 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:زندگي حيوانات ،علوم تجربي 
چکیده :در جلد سوم از مجموعه «حال بههم زنها» ،كودكان با زندگي موش آشنا ميشوند .موش حيوان باهوشي است و دندانهاي
جلویي این حيوان ميتواند تا سيزده سانتي متر رشد كند ،براي همين او مجبور است هرچيزي را كه دمِ دستش ميرسد ،بجود تا
دندانهایش بلندتر نشود! شگفت آور است كه در بعضي از موارد رفتار موش شبيه انسان است و به همين دليل است كه مدام مورد
آزمایش دانشمندان قرار ميگيرد.
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.472اليس ،گزول .حالبههمزنها :وزغ .شيدا ميرزایي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082495 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:زندگي حيوانات ،علوم تجربي 
چکیده :جلد هفتم از مجموعه «حال بههم زنها» ،شامل نكاتي علمي و آميخته به طنز درباره وزغهاست .وزغ نوعي قورباغه است؛ اما
ویژگيهاي خاص خودش را دارد .وزغها ميليونها سال پيش در آمریكاي جنوبي زندگي ميكردند .بيش از پنج هزار نوع وزغ و قورباغه
در جهان وجود دارد و ....در این كتاب ،كودكان اطالعاتي درباره وزغها ،انواع آنها ،رژیم غذایي ،شيوه شكار و ویژگيهاي جالب دیگرشان
به دست ميآورند.
حواسپنجگانه:بینایي،بویایي،چشایي،المسه،شنوایي .مليحه اسماعيلي .تهران :تيمورزاده120 .1398 .ص.

.473ریوس ،ماریا.
خشتي كوچك .شابك 9786002387158 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:احساسات ،انسان 
چکیده :حواس انسان به او كمك ميكند همه چيز را بشناسد .كتاب حاضر مجموعهاي پنج جلدي است كه كودكان را با شگفتيهاي
حواس انسان آشنا مي كند .هر جلد از این مجموعه به تنهایي چاپ شده و كتاب حاضر مجموعۀ همۀ آنهاست .هر جلد یك حس را
مورد توجه قرار داده و با مثالهاي ساده از زندگي كودك ،آن حس را برجسته ساختهاست .یك بخش علمي نيز در انتهاي كتاب آمده
است كه دربارۀ عضو مربوط به آن حس ،ساختمان آن و چگونگي عملكرد آن به مخاطب اطالعات ميدهد.
 .474دوزول ،پل .دانشنامه كوچك من :جانوران .ابراهيم عامل محرابي .تهران :ميچكا64 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789647082624
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:دانشنامه 
چکیده :نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقيق كسب كنند .این كتاب ،از مجموعهاي چند جلدي،
دانشنامهاي است دربارۀ جانوران .محتواي كتاب به صورت باكسهاي اطالع اتي كوتاه و در عين حال كامل از اطالعات موضوع خود
تشكيل شدهاست .كتاب حيوانات را به دستههاي «پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان و آبزیان» تقسيم كرده و دربارۀ زندگي
آنها ،آشيانهها و جوجهها ،و دفاع آنها توضيحاتي دادهاست.
.475تاپلين ،سام .دانشنامه كوچك من :دایناسورهاوجاندارانپیشازتاریخ .ابراهيم عامل محرابي .تهران :ميچكا64 .1398 .ص.
رحلي .شابك 9789647082655 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:جانوران و گياهان ،دانشنامه 
چکیده :نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقيق كسب كنند .این كتاب ،از مجموعهاي چند جلدي،
دانشنامه اي است دربارۀ دایناسورها و جانداران ماقبل تاریخ .محتواي كتاب به صورت باكسهاي اطالعاتي كوتاه و در عين حال كامل از
اطالعات موضوع خود تشكيل شدهاست« .زمين چگونه شكل گرفت ،حيات در خشكي ،نخستين خزندگان ،نخستين دایناسورها،
دایناسورهاي شكارچي ،و بچه دایناسورها» از جمله مطالب كتاب هستند.
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دریاها و اقیانوسها .ابراهيم عامل محرابي .تهران :ميچكا64 .1398 .ص .رحلي .شابك:

 .476دن ،بن .دانشنامه كوچك من:
 9789647082648
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حيوانات دریایي ،دانشنامه 
چکیده :نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقيق كسب كنند .این كتاب ،از مجموعهاي چند جلدي،
دانشنامهاي است دربارۀ دریاها و اقيانوسها .محتواي كتاب به صورت باكسهاي اطالعاتي كوتاه و در عين حال كامل از اطالعات موضوع
خود تشكيل شدهاست« .جانوران تپههاي مرجاني ،سفرهماهيها ،امواج ،حيات در نزدیكي ساحل و كاوش در اعماق دریا» از جمله
مطالب كتاب هستند.
 .477دوزول ،پل .دانشنامه كوچك من :فضا و کیهان .ابراهيم عامل محرابي .تهران :ميچكا64 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789647082501
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،فضا 
چکیده :نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقيق كسب كنند .این كتاب ،از مجموعهاي چند جلدي،
دانشنامهاي است دربارۀ فضا و كيهان .محتواي كتاب به صورت باكسهاي اطالعاتي كوتاه و در عين حال كامل از اطالعات موضوع خود
تشكيل شدهاست« .آموزش فضانوردان ،خطرها و مصيبتها ،منظومۀ شمسي ،كيهان و پيادهروي در فضا» از جمله مطالب كتاب هستند.
.478كروزا ،آن .سفربهخیرقطرهکوچولو .ركسانا سپهر .تهران :ميچكا38 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789647082969 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان 
چکیده :این داستانِ سفرِ یك قطره آب است .قطرهاي كه ته ظرفي باقي مانده است .او به كمك آفتاب سبك شده و به آسمان ميرود و
در ابري ساكن ميشود .هوا آنقدر سرد است كه او تبدیل به یك قطره آب ميشود و باد او را جایي خيلي دور و خيلي باال ميبرد .بعد
ابر ميایستد و قطره كوچولو شبيه بلور برف ميشود .او روي گلبرگ گلي مينشيند و با اولين تابش خورشيد آب ميشود ،سپس از روي
گلبرگها سُر ميخورد و. ...
.479پيكمل ،ميشل .سؤالهاي بزرگ و كوچك پيكول :بایدموتورقرمزرابخری! .طاهره طالع ماسوله .تهران :شهر قلم.1398 .
32ص .رحلي .شابك 9786003206229 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،آموزش ابتدایي 
چکیده« :پيكول» و مادرش براي خرید به فروشگاه ميروند .پيكول از مادرش ميخواهد برایش اسباببازي بخرد؛ اما مادر به تازگي
براي او اسباببازي خریده است و دالیل درستي براي نخریدن اسباببازي جدید دارد؛ ولي پيكول راضي نميشود و ....نویسنده در این
داستان ،كودكان را با حس تنوعطلبي ،كنجكاوي و اكتشاف آشنا ميكند و به آنها ميآموزد كه چگونه از والدین خود درخواست معقول
و متناسب با نيازشان داشته باشند.
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سنگهای زمین :فسیلها .فاطمه محمدیان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1398 .

 .480كنر ،ربكافو .شناخت سنگها:
48ص .رحلي .شابك 9789640815045 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:زمينشناسي ،كودك و نوجوان ،فسيلشناسي 
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهاي «شناخت سنگها» است و «فسيلها» نام دارد .نویسنده ابتدا درباره فسيلهاي شگفتانگيز
توضيح ميدهد؛ سپس جاهایي را معرفي ميكند كه ميتوان فسيل پيدا كرد .همچنين درباره چگونگي شكل گرفتن فسيلها صحبت
ميكند و سپس از سوختهاي فسيلي ميگوید .اكثر فسيلهاي یافت شده ،جانوراني هستند كه در اقيانوس زندگي ميكردند .شرایط
براي محافظت و نگهداري فسيل در اقيانوسها ،بهتر از روي زمين است .وقتي جانوران و گياهان ميميرند ،در اعماق اقيانوسها غرق و
در گل و الي كف اقيانوس مدفون ميشوند و. ...
.481اسپایرو ،روث .علوم بزرگ براي بچههاي كوچك :ترمودینامیک .حميده جمالي هنجني .تهران :شهر قلم20 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786003204652 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:علوم ،كودكان ،آموزش ابتدایي 
چکیده :این كتاب از مجموعه «علوم بزرگ براي بچههاي كوچك» است كه با داستانهایي ساده موضوعهاي پيچيده را توضيح ميدهد.
این داستان درباره انرژي خورشيد است .نور خورشيد به رشد درختان كمك ميكند؛ اما چطور؟ نور خورشيد به اضافه آب و هوا به
درخت غذا ميرساند و درخت ميوه ميدهد .انسان ميوه را ميخورد و از آن انرژي ميگيرد و. ...
.482اسپایرو ،روث .علوم بزرگ براي بچههاي كوچك :فیزیکذرات .حميده جمالي هنجني .تهران :شهر قلم20 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786003204683 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:علوم ،فيزیك ،آموزش ابتدایي 
چکیده :این كتاب داستاني بسيار ساده است درباره اتمها و مولكولها .بچهها با آجرهاي خانهسازي برج درست ميكنند .طبيعت هم
چيزهاي مختلفي درست ميكند .طبيعت با ریزذرههاي بنيادي هر چيزي را ميسازد .ریزذرهها به هم ميچسبند و هر سه ریزذره ،یك
پروتون یا یك نوترون ميسازند .پروتونها و نوترونها با چسبيدن به هم ،هسته اتم را ميسازند .این دو به همراه الكترونها به یك اتم
تبدیل ميشوند و از تركيب اتمها ،مولكولها به وجود ميآید و. ...
 .483اسپایرو ،روث .علوم بزرگ براي بچههاي كوچك :فیزیک کوانتوم .حميده جمالي هنجني .تهران :شهر قلم20 .1398 .ص.
خشتي .شابك 9786003204669 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:علوم ،فيزیك ،آموزش ابتدایي 
چکیده :این كتاب از مجموعه «علوم بزرگ براي بچههاي كوچك» ،شامل داستانهایي بسيار ساده درباره سوالها و موضوعهاي
پيچيدهاي است كه براي همه بچهها جالب و آموزنده است .كتاب حاضر سعي ميكند فيزیك كونتوام را توضيح دهد .وقتي گربهاي در
جعبهاي پنهان مي شود ،شاید خواب باشد شاید بيدار .از نظر فيزیك كونتوام تا وقتي داخل جعبه را نگاه نكنيم ،نميتوانيم بفهميم كه
گربه بيدار است یا خواب است!
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.484اسپایرو ،روث .علوم بزرگ براي بچههاي كوچك :مهندسيهوافضا .حميده جمالي هنجني .تهران :شهر قلم20 .1398 .ص.
خشتي .شابك 9786003204676 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:علوم ،هواپيما ،آموزش ابتدایي 
چکیده :این كتاب از مجموعه «علوم بزرگ براي بچههاي كوچك» ،شامل داستانهایي بسيار ساده است ،درباره سوالها و موضوعهاي
پيچيده كه براي بچهها آموزنده است .كتاب حاضر پرواز را توضيح ميدهد .پرندهها بال دارند .روي بال آنها قوس دارد و زیرش صاف
است و وقتي بالهایشان را به هم ميزنند ،باال ميروند .هواپيما هم به كمك بالهایش پرواز ميكند؛ ولي آنها را به هم نميزند .هواپيما
موتور دارد و به كمك موتور و بالهایش به هوا ميرود. ...
 .485باش ،باربارا .غول مهربان صحرا .پارسا مهينپور ،نسرین وكيلي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721264
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:علوم تجربي ،جانوران و گياهان ،آموزش ابتدایي 
چکیده :در صحراهاي «سونوران» كه بخشهایي از «آریزونا»« ،كاليفرنيا» و «مكزیك» را دربرميگيرد ،كاكتوسهایي وجود دارند به نام
«ساگارو» .طول این گياهان گاهي به حدود پانزده متر و وزنشان به چندین تُن ميرسد و دویست سال عمر ميكنند! روي تنه این
كاكتوسها تيغهاي تيزي وجود دارد كه از گياه محافظت ميكند .پوست چينخورده و آكاردئونيشكل ساگارو ،هنگام بارندگي متورم
ميشود و آب زیادي براي فصل خشكي در خود ذخيره ميكند ....نویسنده با متني ساده و آسان چرخه زندگي این كاكتوس شگفتانگيز
را به تصویر ميكشد و نيز موجودات تحت حمایت این درخت را نشان ميدهد.
 .486وونگ لي ،كانگ .ماجراها و سفرهاي علمي :دنیای حیوانات .فؤاد والي .تهران :پيام بهاران162 .1397 .ص .رحلي .شابك:
 9786008341482
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حيوانات ،كودك و نوجوان ،علوم 
چکیده :جانوران در نژادها و گونههاي مختلف روي كره زمين زندگي ميكنند .بعضي از آنها در بيابانهاي گرم و سوزان ،برخي در
یخ هاي قطبي و بعضي در ميان علفزارهاي سرسبز .این كتاب درباره حيوانات مناطق مختلف توضيح ميدهد تا به ما یادآوري كند كه
جانوران نيز مخلوقاتي ارزشمندند و باید در كنار ما با آرامش زندگي كنند« .جانوران ساوانا» « ،جانوران جنگلهاي باراني استوا»،
«جانوران جنكلهاي پهن برگ و سوزني برگ»« ،جانوران ناحيه قطبي و تاندورا»« ،جانوران صحرا» و «جانوران منطقه آلپ» بخشهاي
مختلف كتاب را تشكيل ميدهند.
میلیارد ساله .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال.1398 .

 .487مك آنلتي ،استيسي .من زمین هستم :یکسیاره چند 
36ص .خشتي .شابك 9786004626026 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،زمين ،علوم 
چکیده :این كتاب كره زمين را معرفي ميكند و توضيحات كاملي درباره آن ارائه ميدهد .این توضيحات از زبان زمين روایت ميشود.
زمين خود را با نامهاي مختلفي معرفي ميكند ،مثل «تيله آبي» و «دنيا».او چهار ميليارد و  540ميليون سال عمر دارد و به همراه هفت
خواهر و برادرش در منظومه شمسي زندگي ميكند و از همه بيشتر به «زهره» و «مریخ» نزدیك است .یك روز كامل طول ميكشد تا
سياره زمين یك دور كامل دور خودش بزند و یك سال طول ميكشد تایك بار به دور خورشيد بچرخد.
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چشمها .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786002387615 :

.488لنارد ،كيت .نابغه جوان:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:انسان ،كودك و نوجوان ،علوم تجربي 
چکیده :كتاب حاضر درباره عضو هيجانانگيز بدن ،چشم ،است .چشمها در جلوترین قسمت سر قرار دارند؛ چون بهترین قسمتي است
كه ميتوان همه جا را خيلي خوب دید .بعضي از حيوانات دوطرف سرشان چشم دارند تا بتوانند به راحتي هرچيزي كه ميخواهد آنها را
بگيرد ،ببينند .قسمت رنگي چشم« ،عنبيه» نام دارد و نقطه سياه وسط چشم« ،مردمك» كه اندازه آن با شدت نور تغيير ميكند .گاهي
اوقات كودكان بيماري تنبلي چشم پيدا ميكنند و. ...
.489لنارد ،كيت .نابغه جوان :گوارش(هضم) .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786002387226 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:تحقيق علمي ،انسان ،دستگاه گوارش 
چکیده :این كتاب درباره فرآیند جالبي در بدن است كه «هضم» ناميده ميشود .وارد كردن غذا به بدن ،مثل وارد كردن بنزین به
ماشين است .اگر آن را پر نكنيد ،به خوبي كار نميكند .بدن قبل از آنكه بتواند تمام مفيد را جذب كند ،الزم است آنها را به شكل مایع
و رقيق تبدیل كند .پشت دهان دو لوله وجود دارد .یكي براي تنفس كه «ناي» ناميده ميشود و دیگري براي قورت دادن غذا و نوشيدن
نوشيدنيها كه «مري» نام دارد .هنگام قورت دادن هرچيزي الیهاي از مخاط (پوست) لوله تنفسي را ميپوشاند تا چيزي اشتباهي در
مسير دیگري پایين نرود .اسيدهاي معده بسيار قوي هستند و. ...
.490لنارد ،كيت .نابغه جوان :مغزها .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786002388117 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:علوم تجربي ،انسان ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب درباره ماشين شگفتانگيزي به نام «مغز» است .داخل سر و پشت چشم ،مغز وجود دارد كه سطح آن پر از چروك
است .جمجمه كه از استخوان درست شده است ،براي محافظت از مغز ساخته شده است .مغز دو بخش دارد .نيمه راست ،همه كارهاي
نيمه چپ بدن را انجام مي دهد و نيمه چپ ،همه كارهاي راست بدن را .ساقه مغز در طول گردن پایين ميرود و وظيفه آن حمل مقدار
مناسب و كافي از خون و هوا به سمت باال و مغز است .حيوانات هم مغز دارند و. ...
 .491لنارد ،كيت .نابغه جوان :نابغه جوان :استخوانها .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786002388100
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:علوم تجربي ،انسان ،كودك و نوجوان 
چکیده :درون بدن انسان ،سيستم جالبي قرار دارد ،به نام اسكلت كه از تكههاي سفيد و محكمي كه سرِ هم شدهاند ،به وجود آمده
است .به این تكهها «استخوان» ميگویيم .وظيفه بعضي از استخوانها محافظت از اعضاي نرم و ضربهپذیر بدن ،مانند ریهها و قلب است.
ستون استخواني كه از پشت بدن باال آمده است« ،ستون فقرات» ناميده ميشود .استخوانها شكلها و اندازههاي مختلفي دارند.
حيوانات نيز به استخوان نياز دارند. ...
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نامههایسبز .نيلوفر نظيري .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1397 .ص .خشتي .شابك 9789643895822 :
.492لولين ،كلر .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:حيوانات ،زندگي حيوانات ،بوم شناسي 
چکیده :كتاب حاضر در بارۀ حيوانات و طبيعت و محل زندگي آنها توضيح ميدهد .نویسنده به بهانۀ جوابدادن به نامهاي كه یك
حيوان براي او ميفرستند ،طبيعت اطراف او را به مخاطب معرفي ميكند .براي مثال ،در جواب شترمرغي كه خبردارشدهاست موجوداتي
شبيه خودش در جاهاي دیگر زندگي ميكنند و ميخواهد بداند چگونه ميتواند مالقاتشان كند ،قارهها و اقيانوسها معرفي شدهاند .یا
در جواب سنجابي كه از آتشبازي مردم اطرافش گله ميكند ،آتشفشان را معرفي ميكند و دربارۀ فعاليتهاي آتشفشاني برایش
توضيح ميدهد.
نانسيجستوجوگر(مهارت-19کنجکاوی) .آوا عليحسين .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد.1398 .

.493اكانر ،جين .نانسي:
32ص .رقعي .شابك 9786222430146 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي اندیشيدن ،داستان كودك 
چکیده :داستان با خلق دنيایي فانتزي و زباني كودكانه ،مهارتهایي را در وجود كودك پرورش ميدهد .داستان این كتاب نيز كوشيده
است به صورت غيرمستقيم مهارت «كنجكاوي و جستوجوگري» را به كودك بياموزد .قهرمان اصلي این داستان عاشق جستو جو در
طبيعت است .او ضمن شروع جستو جوگري ،قوانيني براي خود وضع ميكند.
جنگلهایباراني .نگار عجایبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1397 .ص .وزیري .شابك:

.494هانتر ،ربكا .هشدار سبز !:
 9786004770941
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:بوم شناسي ،محيط زیست 
چکیده :جنگل باراني چهجور جایي است ،پوشش گياهي آن چيست و چگونه جنگلهاي باراني را نجات دهيم؟ كتاب حاضر از
مجموعهاي چند جلدي ،به مسائل مهم زیست محيطي ميپردازد .مخاطب در این كتاب ميخواند ،چرا درختان جنگلهاي باراني قطع
مي شوند ،كدام جانوران و پرندگان در معرض خطرند ،چرا جنگلهاي باراني براي جو زمين حياتي هستند و از چه راههایي ميتوان
جنگلهاي باراني را نجات داد؟
.495هانتر ،ربكا .هشدار سبز ! :کمبودمنابعانرژی .عباس زندباف .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786004770835
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،منابع طبيعي 
چکیده :مسائل زیست محيطي امروزه از مهمترین موضوعات ضروري زندگي محسوب ميشوند كه دانستن آنها ضرورت دارد .این
كتاب ،از مجموعهاي چند جلدي ،به این مسائل مي پردازد .كمبود منابع انرژي موضوع اصلي این كتاب است و بعضي از این منابع در این
كتاب بررسي ميشوند ،از جمله :زغال سنگ ،نفت ،گاز طبيعي ،آب ،باد ،خورشيد ،زیستتوده ،زمينگرمایي و انرژي هستهاي.
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.496دود ،اميلي .همهچیزدربارهانرژی .حوا ميرمحمدیان .مشهد :ضریح آفتاب64 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786004762496 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:فيزیك 
چکیده :كتاب پيش رو مجموعهاي از حقایق و تصویرهایي دربارۀ انواع انرژي را در خود دارد .انرژي چيست ،خورشيد ،انواع انرژي (از
جمله پتانسيل ،جنبشي ،هسته اي ،شيميایي ،تجدیدپذیر) ،گرما ،نور ،صوت ،انفجار ،مغناطيسم ،مدارها ،و آیندۀ انرژي مواردي هستند كه
این كتاب به آنها پرداختهاست.
هاوکهکشانها .سعيد رزازیان .قزوین :سایهگستر48 .1398 .ص.


یستاره

درباره
.497گيفورد ،كالیو 100 .حقيقت 100 :حقیقت
رحلي .شابك 9786003746350 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:كهكشانها ،فضا 
چکیده :فضا و كهكشانها و منظومههاي عظيم ستارهاي و سيارههاي آن شگفتانگيز ند .كتاب حاضر دربارۀ چيستي كرههاي بزرگ
آتشين ،مواد كيهاني ،چرخۀ حيات ستاره ،ابرنواخترهاي حيرتانگيز ،ستارههاي نوتروني ،سياهچالههاي اسرارآميز ،و سيارههاي جدید
اطالعاتي به مخاطب ميدهد .هر نكته از  100واقعيت گفتهشده در كتاب با تصویرهاي متعددي همراه است.
حقیقتدربارهیسرعت .مرتضي سعيدپور .قزوین :سایهگستر40 .1398 .ص .رحلي .شابك:

.498پاركر ،استيو 100 .حقيقت 100 :
 9786003745452
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:اطالعات عمومي ،اكتشافات علمي 
چکیده :سرعت از موضوعاتي است كه كودكان و نوجوانان به آن عالقهدارند .در این كتاب ،صد واقعيت دربارۀ سرعت آمدهاست.
واحدهاي سرعت ،اندازهگيري سرعت ،سرعت و انرژي ،طراحي براي سرعت ،ماشينهاي پرسرعت امروزي ،افزایش و كاهش سرعت و
سرعتهاي ویژه از جمله موضوعات كتاب هستند .هر نكته از واقعيتهاي گفتهشده در كتاب با تصویرهاي متعددي همراه است.

علومتربیتي 
.499جرتوني ،اما .آزارکالمي:چگونهکودکراازآندرامانبداریم،شناختوپیشگیری .نيوشا صدر .تهران :چترنگ.1398 .
60ص .رقعي .شابك 9786226220088 :
مخاطب :والدین /معلم /مشاور 
کلماتکلیدی:بهداشت رواني 
چکیده :آزار كالمي پدیده اي است كه شاید هر كسي دچار آن باشد ،بدون آنكه خود از آن باخبر باشد .كتاب حاضر به والدین و مربيان
كمك مي كند آزار كالمي را بشناسند ،دالیل آن را بفهمند ،و بدانند چگونه خود را از آزردن كالمي كودكان بازدارند و كودك را از
آسيبهاي آزار كالمي در امان نگه دارند .مخاطب این كتاب با راهبردهاي قابل استفاده در مدارا با آزار كالمي و نيز آسيبهاي رواني
برخاسته از آن آشنا ميشود.
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اقدامپژوهي در آموزش و پرورش .تهران :آواي نور112 .1398 .ص .رقعي .شابك:

 .500فرجي ارمكي ،اكبر /طبيبزاده ،شيما.
 9786003094659
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،معلمان ،پژوهش 
چکیده :اقدامپژوهي همان پژوهش عملي معلمان است كه به كمك آن ميتوانند فعاليتهاي عملي خود را در كالس به صورت پژوهش
دربياورند و تدابير خود را در قالب اقدامپژوهي ارائه دهند .اقدام پژوهي شاید قدرتمندترین و ماندگارترین پژوهش در نظامهاي آموزشي
است كه در كنار سایر فعاليت هاي پژوهشي جاي خود را باز كرده است و همواره در صدر برنامههاي آموزشي و پژوهشي نظامهاي
آموزشي قرار ميگيرد .به كمك اقدامپژوهي ،معلمان ميتوانند به بهترین شيوه ممكن وظایف آموزشي و تربيتي خود را اداره كرده و
تدریس خود را غنا بخشند .كتاب حاضر حاوي هفت فصل است و در این فصول چيستي اقدامپژوهيو چگونگي انجام آن ،شيوه گردآوري
دادهها و چگونگي تحليل آنها را توضيح ميدهد.
جستوجوی راهي تازه :جلوههایي از زندگي و تجربههای تربیتي محمدحسین رفیعي.

 .501ناصري ،محمد .اندیشهورزان:
تهران :شركت افست336 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786009660162 :
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،زندگينامهها 
چکیده :مستندسازي دغدغهها ،اندیشهها و تجربههاي برخي از چهرههاي ممتاز تعليم و تربيت ضرورتي است كه این كتاب به آن پاسخ
داده است .این كتاب از مجموعه اي چند جلدي ،دربارۀ زندگي محمدحسين رفيعي و شامل سه بخش است :تجربۀ زیسته كه زندگينامۀ
داستاني كه در قالب روایت بيان ميشود؛ گفتوگوها به شكل ميزگرد با حضور كارشناسان صاحبنظر؛ تجربهها و دستاوردها شامل
سوابق آموزشي و علمي ،تأليفها و ترجمهها.
.502جعفریان ،علياصغر .اندیشهورزان :درمسیرتوسعهوآموزش:نگاهيبهنیمقرنتالشعبدالحسیننفیسي .تهران :شركت
افست280 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786009660155 :
مخاطب :معلم /مدیر /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،آموزش و پرورش ،زندگينامهها 
چکیده :مستندسازي دغدغهها ،اندیشهها و تجربههاي برخي از چهرههاي ممتاز تعليم و تربيت ضرورتي است كه این كتاب به آن پاسخ
داده است .این كتاب از مجموعهاي چند جلدي ،دربارۀ زندگي عبدالحسين نفيسي و شامل سه بخش است :تجربۀ زیسته كه زندگينامۀ
داستاني كه در قالب روایت بيان ميشود؛ گفتوگوها به شكل ميزگرد با حضور كارشناسان صاحبنظر؛ تجربهها و دستاوردها شامل
سوابق آموزشي و علمي ،تأليفها و ترجمهها .مهندس نفيسي در گفتوگوهاي این كتاب ،به دانش اقتصاد به مثابۀ امري فرهنگي نظر
كرده و چرایي ناتواني یادگيري از گذشته را بيان كرده است.
نظرورزی برای اعتالی تربیت :جلوههایي از زندگي و اندیشههای محمود مهرمحمدی.
 .503متولي ،عليرضا .اندیشهورزان :
تهران :شركت افست440 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786009660179 :
مخاطب :معلم /مدیر /كارشناسان 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،زندگينامهها 
چکیده :این كتاب دغدغهها ،اندیشهها و تجربههاي برخي از چهرههاي ممتاز تعليم و تربيت را مستندسازي كردهاست .جلد حاضر از
مجموعه اي چند جلدي ،دربارۀ زندگي محمود مهرمحمدي و شامل سه بخش است :تجربۀ زیسته كه زندگينامۀ داستاني استاد است؛
گفتوگوها به شكل ميزگرد با حضور كارشناسان صاحبنظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشي و علمي ،تأليفها و ترجمهها.
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 .504فارر ،فرانسيس .انقالب آرام :چگونه در کودکانمان ارزشهای مثبت پدید آوریم .فاطمه امين ناصري .تهران :مؤسسه
انتشاراتي فلسفه244 .1397 .ص .رقعي .شابك 9789649663098 :
مخاطب :والدین /معلم /مشاور 
کلماتکلیدی:رفتار در مدرسه ،بهسازي آموزش 
چکیده :كتاب حاضر در واقع گزارش كار یك مدرسۀ موفق ابتدایي در لندن است كه كار خود را بر ساختن درون كودكان بنا نهاده
است .در این مدرسه ارزشهاي انساني در قالب درسهاي روزانه به صورت آهسته و پيوسته به كودك آموخته ميشوند .محتواي كتاب
بعد از معرفي چگونگي كار مدرسه و نيروهاي آن ،از یك روز زندگي در مدرسه شروع ميشود« .چگونگي انجام كار در مدرسه ،درسها،
انجمنها ،حرفهاي بچهها ،حرفهاي والدین و برنامۀ رفتاري مدرسه» موضوعاتي هستند كه در این كتاب به دقت تشریح شدهاند.
بازیهایآموزشيبرایپرورشهوشموسیقایي 7تا 12سال.

 .505نوروزي ،سميرا /عابدي درچه ،منيره .بازيهاي آموزشي:
اصفهان :یار مانا120 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786229941188 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:موسيقي ،بازي و سرگرمي ،بازيهاي آموزشي 
چکیده« :بازي» ،تخيل و خالقيت ،مهارتهاي ادبي و عددي ،مهارتهاي حل مسئله ،مهارتهاي اجتماعي ،بدني ،حرف زدن و گوش
دادن ،روابط و امنيت عاطفي ،همدلي و توانایي پذیرش تفاوتها و درك ما از خود و جایگاهمان را در جهان افزایش ميدهد .این كتاب
بيست بازي آموزشي را دربرميگيرد كه براي پرورش هوش موسيقایي كودكان تدوین شده است .هوش موسيقایي شامل این
مؤلفه هاست :درك الگوهاي شنيداري و غيرشنيداري ،توجه به صداهاي غيركالمي ،تمایز قائل شدن بين صداها ،یادآوري صداها. ...
 .506ملكي ،حسن /مذبوحي ،سعيد .برنامهدرسيتربیت اجتماعيدردورهابتدایي .تهران :آواي نور176 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9786003094987 :
مخاطب :معلم /مدیر /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی:آموزش ابتدایي ،برنامه ریزي درسي ،تعليم و تربيت 
چکیده :برنامه درسي تربيت اجتماعي در دوره ابتدایي ،منظومه درهم تنيده اي از تعامالت انساني ،اجتماعي و تربيتي در این دوره است
كه براساس نظریههاي جامعهشناختي و به قصد تغيير و تحول در نظامهاي آموزشي و تربيتي طراحي و تدوین شده است .این كتاب در
پنج فصل تنظيم شده است .مفاهيم و مباني نظري در حوزه برنامهریزي درسي ،تربيت كودك ،تربيت اجتماعي ،برنامه درسي
جامعهمحور و نظریههاي اجتماعي ـ انتقادي برنامه درسي جامعهمحور فصول پنجگانه این كتابند.
 .507تبریزي ،مصطفي /ترابي ،زهرا /تبریزي ،عليرضا .پرورش هوش هیجاني کودکان (آموزش مهارتهای زندگي و هوش
بازی)مناسببرایوالدین،مربیانکودکوروانشناسان .تهران :شركت نشر فراروان136 .1397 .ص .رقعي.

هیجانيباروش 

شابك 9786008283348 :
مخاطب :والدین /معلم /مشاور 
کلماتکلیدی:هوش ،بازيهاي آموزشي ،جنبههاي روانشناسي 
چکیده :به عنوان مربي و پدر و مادر باید بكوشيم فرزندانمان را از تحقير كردن خودشان ،تفكر نامعقول ،هيجانات عاجزكننده و
رفتارهاي نااميدكننده مصون نگهداریم .مهارتهاي زندگي ،توانایي هاي رواني و اجتماعي براي رفتار انطباقي و مؤثر هستند .كتاب حاضر
مهارتهاي «خودآگاهي و اعتمادبهنفس ،ارتباط مؤثر ،روابط بينفردي ،كنترل هيجانات ،تفكر نقاد و تفكر خالق» را با تكنيكهاي
بازيدرماني به مخاطب ميآموزد.
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.508تبریزي ،نرگس .چهارحیطهادراکي.تهران :شركت نشر فراروان256 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786008283409 :
مخاطب :معلم /مشاور 
کلماتکلیدی:یادگيري ،تمرینها ،فعاليتهاي فوق برنامه 
چکیده :در تقسيمبندي حيطههاي ادراكي دیداري ،بيش از هر چيز استفادۀ كاربردي آنها مورد نظر است .در این كتاب ادراك دیداري
در چهار حيطه معرفي شدهاست .نویسنده در این كتاب ،براي تسلط بر هر حيطه تمرینهایي دادهاست تا كودكان با انجام و تكرار آنها،
آمادگي و توان یادگيريشان افزایش یابد .تمام محتواي كتاب تمرینهایي براي كودكان است.
هایياززندگيواندیشههایعبدالعظیمکریمي .تهران :شركت افست.


نکردن:جلوه
درستایشتربیت 

.509متولي ،عليرضا.
336 .1398ص .وزیري .شابك 9786009660186 :
مخاطب :معلم /مشاور 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،آموزش و پرورش 
چکیده :مستندسازي دغدغهها ،اندیشهها و تجربههاي برخي از چهرههاي ممتاز تعليم و تربيت ضرورتي است كه این كتاب به آن پاسخ
داده است .این كتاب از مجموعهاي چند جلدي ،دربارۀ زندگي عبدالعظيم كریمي و شامل سه بخش است :تجربۀ زیسته كه زندگينامۀ
داستاني آقاي عبدالعظيم كریمي است؛ گفتوگوها به شكل ميزگرد با حضور كارشناسان صاحبنظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشي و
علمي ،تأليفها و ترجمهها.
هایچندپایه(آنچهآموزگارچندپایهبایدبداند) .مشهد :ضریح


یادگیریکالس
.510اماميراد ،حميد .راهبردهاییاددهي -
آفتاب200 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004762687 :
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:یادگيري ،روش تدریس ،آموزش و پرورش 
چکیده :كالس چندپایه ،كالسي است كه در آن ،یك معلم ،زیر یك سقف ،دانش آموزاني را كه از نظر سن ،توانایي ،مهارت و پایه
تحصيلي متفاوت هستند ،در طول یك سال تحصيلي آموزش ميدهد .مؤلف كتاب مدعي است تمام آنچه را كه معلمان باید براي
آموزش در كالسهاي چند پایه بدانند ،ارائه داده است :نحوه برنامهریزي خالق در كالسهاي چندپایه ،اصول طراحي در برنامه این
كالسها ،تكليف و انواع نقش آن ،بازيهاي آموزشي و نمونههایي از آن ،هوشهاي چندگانه و تأثير آن در اداره بهتر این كالسها و
مهمترین هدفهاي درسپژوهي ،از جمله مباحثي است كه در كتاب حاضر بررسي شده است.
.511ميرزایي ،مرادعلي /صفریان ،محمد .راهنمایعمليطراحيآزمونعملکردی .تهران :تایماز100 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786004032278
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:آموزش ابتدایي ،یادگيري ،معلمان 
چکیده :ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و به خصوص ارزشيابي كيفي ،نقش مهمي در جامعه انساني بازي ميكند .این كتاب برآن است كه
با بيان و تعریف علمي آزمون عملكردي ،معرفي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ،ارزشيابي كيفي و همچنين اهداف ،ابزار و ویژگي ارزشيابي
كيفي و اشاراتي به پژوهشهاي پيشين در این زمينه ،اهميت توجه به ارزشيابي كيفي و تأثيرات بهرهگيري از این روش را نمایان كند.
این كتاب با برداشتي از نوشتههاي نظریهپردازان تعليم و تربيت نوشته شده و نمونههاي ارائه شده همكاران در كتاب موجود است تا
سایر همكاران نيز بتوانند از این منبع بهره گيرند.
روشهاینوینآموزش.تهران :آدینه108 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786008610885 :

.512شهسواري ،اميرحسام.
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تدریس اثربخش ،روش تدریس 
چکیده :این كتاب به مزایاي بهرهمندي از تكنولوژي در سادهسازي مفاهيم پيچيده براي عالقهمندان به یادگيري پرداختهاست .در هر
بخش ،براي درك بهتر ،باركدهاي دوبعدي فيلمهایي گنجاندهشده اند تا مخاطب مطلب را بهتر دنبال كند .آموزش از راه دور ،یادگيري
سيار ،یادگيري معكوس ،وبينار ،واقعيت افزوده ،تد ،موك ،رباتها و شبكههاي اجتماعي از جمله مفاهيم مطرحشده در كتاب هستند.
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 .513گالبرایت ،جودي .زماني ميداني کودکتباهوش استکه:...راهنماییک مبتدیبرایجنبههایخوبزندگي .مریم
قبادي .تهران :صالحيان116 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786226045094 :
مخاطب :والدین /مشاور 
کلماتکلیدی:تيزهوشان ،مهارتهاي اجتماعي،آموزش والدین ،هوش 
چکیده :بسياري از والدین بر این باورند كه كودك آنها باهوش است؛ ولي واقعيت چيست؟ پرسش بعدي این است كه اگر كودكي
باهوش باشد ،چه باید كرد؟ مؤلف كتاب مدعي است بيست سال با بچههاي باهوش كار كرده است و به پرسشهاي خانوادههاي آنها
پاسخ گفته است .او ميكوشد نشانههایي را در اختيار والدین جوان بگذارد كه به كمك آن كودكان خود را بشناسند و بچههاي باهوشتر
را تشخيص دهند و به شكل مناسبي از آنها پشتيباني كنند.
.514صادقزاده پوده ،عليرضا /حقيقي پوده ،مژده .سفري به دنياي كودك  -ج :1.خطرافسردگي،کنترلتکانهوغفلتازکودک.
اصفهان :مؤسسه انتشاراتي نقش نگين /كهندژ140 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003292192 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:رواندرماني ،افسردگي ،كودكان 
چکیده :در مجموعه كتاب هاي سفري به دنياي كودك ،ضمن آشنایي با مفاهيم روانشناسي كودك ،شما با آزمونهاي مرتبط با مفاهيم،
به همراه بازيهاي هدفمند ،به صورت كامالً كاربردي آشنا مي شوید .در این كتاب ابتدا با مفاهيم عناویني مانند افسردگي ،كنترل تكانه،
غفلت از كودكان و بازيهاي كارشناسي شده و كامالً علمي آشنا ميشویم .با توجه به نياز سنجش و پيشگيري ،در ادامه تعاریف
تست هاي معتبر علمي براي ارزیابي كودكان آورده شده است .سپس خالصهاي از بازيهاي هدفمند ،از كتاب « 101تكنيك
بازيدرماني»  ،انتخاب شده است كه براي ارتقاي خُلق و كنترل تكانه و جبران غفلت در كودكان ،به توضيح آنها پرداخته است.
فرهنگآموزشيژاپن:مقایسهالگویآموزشومدرسهداریژاپنوآمریکا .ابوالفضل بختياري .تهران:

.515تسونهیوشي ،ریوكو.
آواي نور276 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786003094451 :
مخاطب :معلم /مدیر /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،مدیریت و سازماندهي ،تحقيق 
چکیده :ژاپن به عنوان كشوري در عرصه تكنولوژي و صنعت شناخته ميشود و بسياري از صاحبنظران نيز ریشههاي این پيشرو بودن
را در ساختار نظام آموزشي این كشور جستوجو مي كنند .نویسنده در این كتاب ،معموالً از كشور ژاپن و به ویژه مدارس آن به عنوان
نماد «جمعگرایي» یا «گروهگرایي» یاد ميكند و از كشور امریكا به عنوان نماد «فردگرایي» .وي نظام آموزشي این دو كشور را با هم
مقایسه ميكند و نشان ميدهد كه معلمان ژاپني با دادن اختيار عمل به دانشآموزان ،آنها را خودمختار بار ميآورند و فردیت آنها ر ا
در جمعيت جستوجو ميكنند.
 .516مرادعلي ،ميرزایي /جبرائيلي ،رقيه .کاربرد ابزارهای ارزشیابي توصیفي .تهران :تایماز160 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786004032261
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:آموزش ابتدایي ،ارزشيابي آموزشي ،پيشرفت تحصيلي 
چکیده :ارزشيابي توصيفي ،شكلي از ارزشيابي تحصيلي ـ تربيتي است كه معلم با مشاركت فعال و دانشآموزان و اولياي ایشان با
استفاده از ابزارهاي مختلف به جمعآوري اطالعات در زمينه تالشها ،پيشرفتها و موفقيتهاي دانشآموزان ميپردازد و با طبقهبندي،
تحليل و تفسير اطالعات به آنها كمك مي كند تا بهتر یاد بگيرند و مشكالت یادگيري خود را برطرف كنند .هدف اصلي در ارزشيابي
توصيفي ،بهبود شرایط یادگيري دانشآموزان است ،با از بين بردن اضطراب هاي نامطلوبِ ناشي از برگزاري امتحانات و بازخوردهاي
عددي .كتاب یادآوري مي كند كه این ارزشيابي ،كيفي ـ توصيفي است ،یعني قدم برداشتن عملي در كالس و حركت به سوي فرایند
محوري و كيفي ،نه كمي.
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.517حسيني ميركآبادي ،بيبيزكيه .مجموعه كتابهاي مهارت محور :کاردرکالسمهارتمحور .تهران :شركت تعاوني خدمات
نشر سرمشق88 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786007263938 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،فعاليتهاي فوق برنامه ،تمرینها ،آزمونها 
چکیده :مهارتهاي زندگي به حيطۀ عاطفي مربوطاند و آموزش آنها فعاليتهاي گستردهاي را ميطلبد .كتاب حاضر مهارتهاي
زندگي را با تلفيق دو حيطۀ عاطفي و شناختي ميآموزد .متن این كتاب همۀ درسهاي ریاضي ،علوم و فارسي پایۀ اول دبستان را
دربرميگيرد .مفاهيم آموزشي و درسهاي كتابهاي درسي ،به تفكيك صفحه و موضوع ،در قالب فعاليت و بازي طراحي شدهاند تا
مخاطب آنها را به طور عميق بياموزد.
کاوی:ایدهایتازهبرایپژوهشدرفرایندآموزشویادگیری .افسانه


درس
.518سركارآراني ،محمدرضا .مدارس یادگيرنده مرآت:
حجتي طباطبائي .تهران :مؤسسه مدارس یادگيرنده مرآت264 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786229550038 :
مخاطب :معلم /كارشناسان 
کلماتکلیدی:تدریس اثربخش ،یادگيري فعال ،معلمان ،فعاليتهاي پژوهشي 
چکیده :كتاب حاضر از هفت مقالۀ علمي _ پژوهشي بينالمللي ،نوشتۀ دكتر سركارآراني ،در موضوع درسپژوهي ،تشكيلشدهاست:
چگونگي واكنش معلمان به اشتباهات دانشآموزان در كالس درس و مدیریت این اشتباهات؛ گزارش درسكاوي یك درس علوم پایۀ
هفتم از سنگاپور؛ بررسي سنت هاي آموزشي در فرهنگ دو كشور ایران و ژاپن در درس ریاضيات؛ گزارش درسكاوي یك درس ریاضي
ایراني از منظر معلمان ژاپني و نقد معلمان ایراني؛ نقدي بر یك مطالعۀ موردي درسپژوهي در ایران؛ بررسي مقایسهاي شباهتهاي
فرهنگي آموزش و در نهایت چگونگي پژوهش علمي و نظاممند معلمان ژاپني در كالس درس.
.519زاهدیان ،عباس .مدیریتدانشومستندسازیتجربیاتمدیران(گاميدرجهتتعاليآموزشوپرورش).مشهد :ضریح
آفتاب176 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004762632 :
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی:مدیریت و سازماندهي ،تجربه ،آموزش و پرورش 
چکیده :در این دوره پر تحول ،عنصر دانش به عنوان سرمایه معنوي و فكري سازمانها از جمله سازمان آموزش و پرورش ،كليد اصلي
موفقيت مدیران است .یكي از رویكردهاي مدیریتي نوین كه آموزش و پرورش كنوني براي رسيدن به اهداف خود به آن نياز دارد،
مدیریت دانش است .این كتاب كه آن را در دو بخش مي خوانيد ،نویسنده به تشریح و بررسي مدیریت دانش و تأثير آن در تعالي آموزش
و پرورش پرداخته است .مدیریت دانش :تعاریف ،دیدگاهها ،نقشها و رهنمودها ،مدیریت دانش در عصر نوین ،انواع دانش ،مكاتب
مدیریت دانش ،مستندسازي تجربيات مدیران ،منابع یادگيري مدیران و مدیریت دانش در مدارس ،از جمله موضوعات كتاب هستند.
مدیریتکالسدرس(مبانينظریورویکردها) .تهران :آواي نور.1398 .

 .520خدري ،عبدالرضا /صالحي ،مهدي /بيگي ،هاجر.
152ص .وزیري .شابك 9786003094611 :
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،مدیریت ،كالس درس 
چکیده :مدیریت فعاليتي است كه تمامي سازمانهاي اجتماعي از آن بهره ميگيرند و نظام تربيتي به طور اعم و نظام كالس درس ،به
طور اخص بایستي براي نيل به اهداف عاليه تعيين شده ،از یك نظام مدیریتي تبعيت كند كه در حوزه علوم تربيتي به آن دانش
مدیریت كالس درس گفته مي شود .كتاب حاضر حاوي چهار فصل است؛ فصل اول كليات حوزه مدیریت و ارتباط آن با مدیریت كالس
درس رابيان ميكند .فصل دوم كه بيشترین حجم كتاب را دربرميگيرد ،نظریههاي مدیریت كالس درس را بررسي ميكند .فصل سوم
به بحث انضباط و كنترل كالس درس مي پردازد و در آخرین فصل مدیریت كالس را از منظر روانشناسي اجتماعي مورد بررسي قرار
ميدهد.
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 .521كمپبل ،اليزابت .معلم اخالقمدار .هما رحماني ،اسداهلل خدیوي .تهران :آواي نور210 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786003094567
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:معلمان ،اخالق حرفهاي ،روش تدریس 
چکیده :یكي از مهمترین جنبههاي دانشِ حرفهايِ تدریس كه مورد غفلت قرار گرفته است ،دانش اخالقي است .آموزش معلمان و
ارتقاي سياستهاي آموزشي در افزایش شایستگيهاي آنان ،نقش بهسزایي دارد .دانشهاي مورد نياز معلمان اهميت زیادي دارد ،اما در
این خصوص محدویتي وجود ندارد .نویسنده كتاب ،مستقيم به سراغ مسائل اخالقي كالس و روابط كاري معلمان ميرود و نمونههاي
عملي و واقعي موجود در تحقيقات خود را بررسي و گزارش ميكند .او نشان ميدهد كه معلمان چگونه ميتوانند تصميمات اخالقي
خوبي اتخاذ كنند و در صورت ابهام در روش انجام كار ،چگونه مي توانند با تعارضات اخالقيِ محيط كارشان مبارزه كنند یا اینكه چرا
گاهي در این مورد كوتاهي ميكنند.
.522اكرمي ،سيدمحمد /اسمعيلنيا ،مژگان .معلمفکور.بجنورد :بيژن یورد214 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786008781523 :
مخاطب :معلم /مدیر /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،تربيت معلم ،فناوري اطالعات 
چکیده :در این كتاب ،به شكل تفصيلي با رویكرد به كارگرفته شده در تربيت معلم ،یعني تربيت «معلم فكور» آشنا ميشوید كه سعي
دارد به صورت فزاینده ،عمل فكورانه را درمعلم و دانشجومعلم بارور كند .با این رویكرد ،از جمله موضوعات و محورهاي زیر در كتاب پي
گرفته ميشود« :تربيت فكري معلم از نگاه دین»« ،ابعاد تفكر انتقادي در تربيت معلم فكور»« ،نویسندگي ،ابزار حرفهاي و بالندگي معلم
فكور»« ،اخالق حرفهاي معلم فكور»» ،تجربه زیسته معلم فكور»« ،فناوري اطالعات و توسعه حرفهاي معلم فكور»« ،دانشگاه فرهنگيان و
تربيت معلم فكور».
 .523ارخودي قلعهنوئي ،مهدي /اسدي قلعهني ،علي /اميني ،فاطمه .معلم موفق:نخستینسالتدریسراچگونهبگذرانیم؟..
مشهد :ضریح آفتاب248 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004763202 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:معلمان ،موفقيت شغلي ،راهنماي معلم ،آموزش ابتدایي 
چکیده :در فرایند تدریس نيز ،مانند بسياري دیگر از اوقات ،تجربه از علم كاراتر است .این كتاب راهنمایي است در زمينۀ تدریس و
آموزش در مدرسهها براي دانشجو معلمان و معلمان تازهكار تا بتوانند مشكالت سال اول تدریس را راحتتر پشت سر بگذارند .نویسنده
به تمام جوانب مسائل تربيتي مدرسه ،مثل برخورد با دانش آموزان ،والدین ،مدیریت كالس درس ،ارزشيابي و تدریس پرداخته است.
مطالب كتاب ساده و روان بيان شدهاند و در كالس درس قابل اجرایند.
مهارتهایارتباطيدرآموزش .تهران:

.524فرجي ارمكي ،اكبر /حيدريفرد ،رضا /قوره جيلي ،ثریا /عربیار محمدي ،زینالعابدین.
آواي نور176 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003094635 :
مخاطب :معلم /مدیر 
کلماتکلیدی:مهارتهاي ارتباطي ،تعليم و تربيت ،آموزش و پرورش 
چکیده :مهارتهاي ارتباطي در آموزش یك پيش نياز اساسي است .مهارت ارتباطي آمادگي ذهني و عاطفي افراد را براي درك ،پذیرش،
هضم و كاربرد مطالب امكانپذیر ميسازد .آموزش مهارت هاي ارتباطي به كادر آموزشي مدرسه ،به ویژه معلمين و مدیران آموزشي،
بسيار حياتي و ضروري است .داشتن شناخت از مفهوم ارتباط مؤثر ،توانایي ارائه بازخورد ،اعتمادسازي ،احترام متقابل ،رعایت حریمها و
گوش دادن مؤثر ،ازجمله مواردي است كه شناخت آنها و كاربردشان از پایههاي مهارت ارتباطي در آموزش است.
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همهميتوننزرنگباشن.تهران :شركت نشر فراروان224 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786008283362 :

.525تبریزي ،نرگس.
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:هوش ،تمرینها 
چکیده :اغلب فعاليتهاي آموزشي مستلزم همكاري و هماهنگي دو نوع مهارت و توانایي هستند .تمرینهایي ميتوانند این توانایي را
پررورش دهند كه الزمۀ آنها بهكارگيري همزمان و هماهنگ چشم و دست باشد؛ تمرینهایي مثل ترسيم خطوط صاف و منحني و
زاویهدار بين شكلهاي مختلف و یا ترسيم خط از نقطهاي به نقطۀ دیگر .این كتاب شامل تمرینهایي است براي ارتقاي سطح یادگيري
و توانمندسازي بيشتر كودكان.
.526دهقان نيري ،زهرا /خدامرادي ،حجتاله /اسمعيلي گوجار ،صالح90 .دقیقهتدریس90دقیقهزندگي.تهران :آواي نور.1398 .
184ص .وزیري .شابك 9786003095106 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،تدریس اثربخش ،انگيزه 
چکیده :مفهوم تدریس به آن قسمت از فعاليتهاي آموزشي اطالق ميشود كه با حضور معلم در كالس درس اتفاق ميافتد .تدریس
بخشي از آموزش است و مانند آموزش سلسلهاي از فعاليتهاي منظم ،هدفدار و از پيش تعيين شده را دربرميگيرد و هدفش ایجاد
شرایط مطلوب یادگيري از سوي معلم است .در این كتاب كه حاوي نُه فصل است ،عالوهبر مباني و روشهاي تدریس ،راهبردهاي مورد
نياز معلم در زمينههاي مختلف مانند انگيزش ،انتخاب وسایل كمكآموزشي و ارزشيابي بررسي ميشود.

فارسي 
آموزشنشانهها.تهران :باراد دوست بچهها200 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786229552186 :

.527پيغمبرزاده ،مليحهسادات.
مخاطب :والدین /معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي تدریس ،راهنماي معلم ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :این كتاب در تكميل مباحث درس فارسي پایۀ اول دبستان ،به چهار مهارت زباني «گوشدادن ،سخنگفتن ،خواندن و نوشتن»
پرداخته است .در واقع به نوعي راهنماي معلم است و در فرایند تدریس نشانهها ،گام به گام آموزگار را همراهي مي كند .روش ارزشيابي
هر درس را نيز توضيح ميدهد.
اختاللدیکتهنویسيبابازی(.)1تهران :كتاب نيستان108 .1397 .ص .رحلي.

.528صادقي ،داریوش .اختاللهاي یادگيري :درمان
شابك 9786222080242 :
مخاطب :والدین /معلم 
کلماتکلیدی:یادگيري ،راهنماي آموزشي ،امالي فارسي 
چکیده :كودكان داراي انواع اختاللهاي یادگيري ،اغلب داراي هوش خوب و متوسط هستند؛ اما در دریافت اطالعات ،تجزیه و تحليل
آن مشكل دارند .اگر بتوانيم با بازي هاي ساده ،حساسيت شنيداري و حافظه دیداري كودكان را پيش از ورود به مدرسه یا در نخستين
سال هاي تحصيل تقویت كنيم ،شاهد مشكالت كمتري در یادگيري كودكان به خصوص دیكتهنویسي خواهيم بود .این كتاب با استفاده
از تمرین و بازيهاي ساده و متنوع ،مهارتهاي كودكان را در دیكتهنویسي افزایش ميدهد .در پایان كتاب روش نوین و سریع براي رفع
برخي از مشكالت مربوط به حافظه دیداري در دیكتهنویسي مطرح ميشود كه ميتواند براي كودكاني كه ضعف حافظه دارند ،مفيد
باشد.
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درماناختاللدیکتهنویسيبابازی(.)2تهران :كتاب نيستان104 .1397 .ص .رحلي.

.529صادقي ،داریوش .اختاللهاي یادگيري:
شابك 9786222080259 :
مخاطب :والدین /معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،یادگيري ،امالي فارسي 
چکیده :تميز دیداري ،یعني توانایي ادراك تفاوت بين دو شكل كه در یك یا دو قسمت جزئي متفاوت هستند ،مثل كلمه خواهر و
جواهر .كودكاني كه از لحاظ دقت و تميز دیداري ضعيف هستند ،بيشتر به شكل كلي كلمه یا تصویر دقت ميكنند و به اجزاي كوچك
بيتوجهاند .این مسئله باعث مي شود تا هنگام نوشتن یا خواندن كلمات خطا كنند .در این كتاب تمرینهاي متفاوتي در سطوح ساده،
متوسط و دشوار آورده و سعي شده است كه تنوع تمرینها و بازيها مانع از خستگي كودك شوند .تشخيص شكلهاي پنهان در تصویر،
تشخيص شباهت در الگوهاي تصویري و تشخيص شكلها و حروف متفاوت از بقيه ،از جمله این تمرینهاست.
بازیهایآوایي(:)1آگاهيهجایي.محمدصادق ابراهيمي چابكي216 .1396 .ص .رقعي .شابك:

.530ابراهيمي چابكي ،محمدصادق.
 9786000491444
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :این كتاب اولين جلد از مجموعه كتابهایي است كه سعي دارد با فعاليتهاي آموزشي متنوع ،مبتني بر آگاهي واجشناختي،
زمينه را براي رشد و پيشرفت مهارتهاي خوانداري و نوشتاري كودكان مهد ،پيشدبستاني ،دبستاني و دانشآموزان با اختالل یادگيري
خاص یا اختالل ارتباطي تسهيل كند .آگاهي واجشناختي به عنوان عامل مؤثر در یادگيري خواندن و نوشتن به معناي آگاهي از
ساختمان آوایي كلمات است ،مهارتي كه كودكان را قادر به شناسایي ،تمييز و دستكاري اجزاي كلمات (شفاهي) ميسازد .این مهارت
سطوح مختلفي دارد ،ازجمله آگاهي هجایي ،درونهجایي و واجي.
بازیهایآوایي(:)2آگاهيدرونهجایي.محمدصادق

.531ابراهيمي چابكي ،محمدصادق /پورسعيد زاهد ،حورا .بازيهاي آوایي:
ابراهيمي چابكي108 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786000449445 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اختاللهاي توجهي ،مهارتهاي آموزشي ،زبان آموزي ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :كتاب «آگاهي درون هجایي» تحت عنوان بازيهاي آوایي دومين جلد از مجموعه كتابهایي است كه سعي دارد با فعاليتهاي
آموزشي مبتني بر آگاهي واجشناختي ،به عنوان عامل مؤثر در یادگيري خواندن و نوشتن ،زمينه را براي پيشرفت خوانداري و نوشتاري
كودكان آسان كند .این كتاب به گونهاي طراحي شده است تا امكان بهرهگيري كودكان مهد ،پيشدبستاني ،دبستاني و دانشآموزان با
نيازهاي ویژه ،اختالل یادگيري خاص یا اختالل ارتباطي را براي كسب مهارت درون هجایي فراهم آورد.
بازیهایآوایي(:)3آگاهيواجي -الف.محمدصادق

.532ابراهيمي چابكي ،محمدصادق /پورسعيد زاهد ،حورا .بازيهاي آوایي:
ابراهيمي چابكي182 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786000494452 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:زبان آموزي ،زبان شناسي ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :كتاب «بازيهاي آوایي »3تحت عنوان آگاهي واجي سومين جلد از مجموعه كتابهایي است كه سعي دارد با فعاليتهاي
آموزشي مبتني بر آگاهي واجشناختي ،به عنوان عامل مؤثر در یادگيري خواندن و نوشتن ،زمينه را براي پيشرفت خوانداري و نوشتاري
كودكان آسان كند.آگاهي واج شناختي به معناي آگاهي از ساختمان آوایي كلمات؛ مهارتي است كه كودكان را قادر به شناسایي و تميز
اجزاي كلمات(شفاهي) ميسازد .این كتاب به گونهاي طراحي شده است تا امكان بهرهگيري كودكان مهد ،پيشدبستاني ،دبستاني و
دانش آموزان با نيازهاي ویژه ،اختالل یادگيري خاص یا اختالل ارتباطي را براي كسب مهارت درون هجایي فراهم آورد.
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بازیهای آوایي ( :)4آگاهي واجي(ب) .محمدصادق

 .533ابراهيمي چابكي ،محمدصادق /پورسعيد زاهد ،حورا .بازيهاي آوایي:
ابراهيمي چابكي204 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786000494759 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:زبان آموزي ،آموزش و یادگيري ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :كتاب «بازيهاي آوایي  »4تحت عنوان بازيهاي آوایي چهارمين جلد از مجموعه كتابهایي است كه سعي دارد با فعاليتهاي
آموزشي مبتني بر آگاهي واجشناختي ،به عنوان عامل مؤثر در یادگيري خواندن و نوشتن ،زمينه را براي پيشرفت خوانداري و نوشتاري
كودكان آسان كند .این كتاب به گونهاي طراحي شده است تا امكان بهرهگيري كودكان مهد ،پيشدبستاني ،دبستاني و دانشآموزان با
نيازهاي ویژه ،اختالل یادگيري خاص یا اختالل ارتباطي را براي كسب مهارت درون هجایي فراهم آورد.
بازیزباني:سرگرميوآموزشباکلمات،داستانهاوشعرها .محمدحسين بابایي.

.534رویاكرز ،پائول .بازيهاي گروهي 101 :
تهران :صابرین144 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786008733249 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:بازي و سرگرمي ،بازيهاي آموزشي ،فعاليتهاي فوق برنامه 
چکیده :كتاب حاضر شامل صد و یك بازي زباني است كه معلم مي تواند براي دانشآموزان دوره اول ابتدایي از آنها استفاده كند.
بازيها  9دستهاند؛ بازيهاي :حروف ،روزنامهاي ،حسي ،معرفي ،صدا ،قصهگویي ،كلمهاي ،داستاننویسي و شعري .هر بخش اطالعات
كوتاهي دربارۀ بازيها در بر دارد و از ساده به پيچيده پيش ميرود.
 .Sara Gürbüz Özeren.535داستانهاي ماناها :بستهمهارتيتوسعهسوادخواندنپنجمدبستان،پایانقحطي .ساسان
مبرز ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت68 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004641739 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،ارزشهاي اخالقي ،خواندن 
چکیده :بچههاي «مَنزَكيها» ،حرف بزرگترها را گوش نميكنند و تبدیل ميشوند به آدمهاي قدكوتاه با دماغهاي بزرگ ،كله صاف و
شكمهاي برآمده! آنها روستایشان را ترك ميكنند و به جنگلي در دوردست ميروند .در نزدیكي جنگل ،پيرمردي به نام «بابادانا»
زندگي ميكند كه راه درست را به منزكيها نشان ميدهد .آنها سعي ميكنند ارزشهاي اخالقي را یاد بگيرند؛ البته كار آساني نيست.
آنها صرفهجویي ،رعایت كردن حق همسایه و ...را یاد ميگيرند؛ اما زمستان سرد و سخت با خودش قحطي ميآورد! آیا منزكيها آماده
مقابله با قحطي هستند؟
 .Cantürk/ Hümeyra Bektaş/ Eser Ünalan Şenler Meral Canoğlu.536داستانهائي از زبان حيوانات :بستهمهارتي
توسعه سواد خواندن اول دبستان ،کیک زمستاني .سميه كریمي ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت.
32 .1398ص .وزیري .شابك 9786004641753 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:خواندن ،داستان 
چکیده :سواد خوندن و فهم آنچه ميشنویم ،از مهارت هاي بنيادین آموزش است .در این كتاب ،براي توسعۀ سواد خواندن و افزایش
آگاهي دانش آموز سال اول دبستان ،داستاني با تأكيد بر آموزش مهارت «انصاف و عدالت» طراحي شده است .پس از پایان داستان،
فعاليتهایي در زمينه هاي سنجش و تقویت سواد ادبي و سواد اطالعاتي در اختيار مخاطب قرار گرفتهاند تا درك عملكردي او سنجيده
شود .دانستنيهایي دربارۀ فصلها نيز به مخاطب عرضهشدهاند.
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 .H.Hüseyn Doḡru.537داستانهائي از زبان حيوانات :بستهمهارتيتوسعهسوادخواندندومدبستان،چهکسيرئیس
ميشود؟.ساسان مبرز ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت36 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004641746 :

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خواندن 
چکیده :پرستوها آماده كوچ كردن هستند .رهبر آنها «نوكدراز»  ،پير و بيمار است و حاال قبل از حركت ،باید رهبر دیگري انتخاب
شود .دو پرستو داوطلب رهبري هستند« ،سرخبال» و «تيزدَم» .همه سرخبال را دوست دارند .او پرندهاي راستگو و عادل و زرنگ است؛
اما تيزدَم ،كمي عجول و عصباني است .همهپرسي برگزار ميشود و تيزدَم انتخاب ميشود! او تصميم ميگيرد پرستوها به طرف غرب
حركت كنند ،درصورتيكه سرخ بال معتقد است باید به طرف جنوب بروند .سرانجام بنابر تصميم رهبر گروه ،همه به سمت غرب حركت
ميكنند؛ اما. ...
قورباغهزباندراز .سميه كریمي ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي،

 .Cantürk Meral Canoğlu.538داستانهائي از زبان حيوانات:
شهرناز نجاتي .تهران :مرآت32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004641661 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،خواندن 
چکیده :این كتاب جلد نخست از مجموعه «داستانهایي از زبان حيوانات» بوده و براي اول دبستان تدوین شده است .شایان ذكر است
كه در پایه اول دبستان ،با توجه به اینكه دانشآموزان مهارت كافي در خواندن و نوشتن را كسب نكردهاند ،بهتر است اوليا و معلمان،
دانشآموزان را در خواندن داستان و انجام فعاليتها همراهي كنند .این داستان درباره قورباغهاي است كه از داشتن زبان دراز خجالت
ميكشد؛ چراكه ماهي و گنجشك و اردك او را مسخره كردهاند؛ اما سمور به قورباغه یادآوري ميكند كه با زبانش چه كارهایي ميتواند
انجام دهد.
المثلها.قم :كتابك336 .1398 .ص .جيبي .شابك 9786007362952 :


زندگيباضرب
.539حيدري ابهري ،غالمرضا.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم ،دوازدهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،صنایع ادبي ،ضربالمثل 
چکیده :این كتاب مجموعهاي از صدها ضربالمثل فارسي است كه نویسنده كوشيده است با آوردن مثالي از زندگي ،مفهوم آن را براي
خواننده كودك و نوجوان توضيح دهد .در كنار برخي از ضربالمثلها ،ضربالمثلهاي مشابه نيز ذكر شده است تا خوانندگان با مفهوم
آنها نيز آشنا شوند .در بخش اول كتاب  445ضربالمثل آورده شده است .در بخش دوم نيز با نام هدیه پایاني ،بيش از دویست
ضربالمثل به شكل كوتاه و در حد یك جمله توضيح داده شده است.
آهنگ،حیوانهایرنگارنگ.تهران :دارالعلم56 .1397 .ص .رحلي.


صداهایهم
.540حائري ،هادي /احمدي ،فاطمه /فراهاني ،زهرا.
شابك 9789642043972 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،آموزش زبان فارسي ،رنگآميزي ،الفبا 
چکیده :در كتاب حاضر ،كودك با روش آموزش تلفيقي و غيرمستقيم ،آواي شنيداري  24حرف الفبا (صامتها) را از طریق دیدن
اَشكال ،تلفظ كلمات و درنهایت ،دقت و تأكيد بر آواي آغاز كلمه مي آموزد .شایان ذكر است كه كودك در این مراحل به شكل نوشتاري
حروف نياز ندارد و نباید هم به آنها توجه كند .با این روش ،كودك به هيچعنوان خواندن و نوشتن اصطالحي را تجربه نميكند و
مقدمات خواندن و نوشتن را كه همان آشنایي با صامتها و مصوتهاست ،ميآموزد .همچنين از طریق دانستههایش كه نام اشكال است،
متوجه تلفظ صحيح آواها (كه پيشنياز اصلي خواندن و نوشتن است) ميشود.
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خدایروزیرسان.تهران :برف12 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786003751552 :

.541كالته سيفري ،فاطمه .ضربالمثلهاي ایراني:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،ضربالمثل ،كودك و نوجوان 
چکیده :پسر جوان پدرش را از دست داده بود و با مادرش زندگي ميكرد .پسر بيشتر وقتش را با دوستانش ميگذراند و هيچ كاري
نميكرد ،در عوض مادرش از صبح تا شب كار مي كرد تا خرج زندگي را درآورد .مادر از دست پسر خسته و كالفه بود؛ ولي كاري از
دستش برنمي آمد .روزي مادر براي خرید به بازار رفت و این كار تا ظهر طول كشيد .پسر از خواب بيدار شد و گرسنه بود؛ اما هيچ غذایي
در خانه نبود .پسر جوان با خودش فكر كرد از این به بعد باید از خدا بخواهم كه روزي مرا بدهد .او به مسجد رفت و. ...
.542فيضآبادي ،اكرمسادات .ضربالمثلهاي ایراني :صبرایوب.تهران :برف12 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786003751460 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،پيامبران ،ضربالمثل 
چکیده« :ایوبِ» پيامبر یكي از مردان ثروتمند «یمن» بود .او تعداد زیادي گاو و ميش و شتر داشت .ایوب مرد بخشندهاي بود و تا
زمانيكه به تعداد زیادي از مردم غذا نميداد ،غذا نميخورد و تا تعداد زیادي از مردم را لباس نميپوشانيد ،خودش لباس نو نميپوشيد.
حضرت ایوب بدون هيچ چون و چرایي از خدا اطاعت مي كرد .خدا هم به او بركت داد ،او صاحب چهار پسر و سه دختر بود .شيطان نزد
خدا رفت و شكایت كرد كه ایوب چون ثروت فراوان و فرزندان صالح دارد ،از تو اطاعت ميكند و اگر همه اینها را از او بگيري دیگر
عبادت نميكند .خداوند. ...
.543ناجي ،سعيد /عسكري ،سمانه /یونسي ،فاطمه .فلسفه براي كودكان :کندوکاوفلسفيبراینوجوانان:داستانوراهنما.تهران:
كرگدن158 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786226420433 :
مخاطب :معلم 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:تفكر خالق ،فلسفه ،نوجوانان 
چکیده :در كالسهاي فلسفي براي كودكان ،براي شروع گفتوگو و كندوكاو فلسفي از محركهایي استفاده ميشود .این محركها
معموالً داستان هستند .براي اینكه داستانهایي كه در این كالسها استفاده ميشوند  ،بتوانند كندوكاو فلسفي ایجاد كنند ،باید داراي
ویژگي هایي باشند ،ازجمله ،داشتن موضوع چالش برانگيز ،بررسي مسائل و مشكالت روزمره كودكان و دغدغههاي آنها ،ایجاد
همذات پنداري و ملموس بودن .در این كتاب از هفت داستان استفاده شده است كه بازنویسي و مناسبسازي شده از داستانهاي مشهور
با بنمایههاي فلسفي و اجتماعي هستند.
.544جعفري ،الله .كالس اولي كتاب اولي :جنابخروسهفسقلش.تهران :افق36 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786003538382 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي است براي كتابخوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و كتابخواني
كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح سوم از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح سوم براي نوسواداني است كه
درسهاي  11تا  13كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند در خواندن كلمههاي تازه و جملههاي طوالنيتر مهارت
بيشتري كسب كنند .این مهارت با داستاني از یك خر و سه بچهاش انجام ميشود .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین بيشتر
مباحث خوانده شده آمدهاند.
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.545صالحي ،آتوسا .كالس اولي كتاب اولي :خوشآمدیآقاگرگه!.تهران :افق36 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786003538368 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي است براي كتابخوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و كتابخواني
كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح سوم از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح سوم براي نوسواداني است كه
درسهاي  11تا  13كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند در خواندن كلمههاي تازه و جملههاي طوالنيتر مهارت
بيشتري كسب كنند .این كتاب از قصۀ معروف شنگول و منگول تعریفي متفاوت ارائه ميدهد .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي
تمرین بيشتر مباحث خوانده شده آمدهاند.
 .546كلهر ،مژگان .كالس اولي كتاب اولي :مامان خرگوشه و گرگ گنده .تهران :افق36 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786003538375
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي است براي كتابخوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و كتابخواني
كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح سوم از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح سوم براي نوسواداني است كه
درسهاي  11تا  13كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند در خواندن كلمههاي تازه و جملههاي طوالنيتر مهارت
بيشتري كسب كنند .این مهارت با داستاني از ماجراهاي بين یك خرگوش و گرگ انجام ميشود .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي
تمرین بيشتر مباحث خوانده شده آمدهاند.
.547یزداني ،معصومه .كالس اولي كتاب اولي :ماماندینادایناسور.تهران :افق36 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786003538351 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش زبان فارسي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي است براي كتابخوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و كتابخواني
كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح سوم از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح سوم براي نوسواداني است كه
درسهاي  11تا  13كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند در خواندن كلمههاي تازه و جملههاي طوالنيتر مهارت
بيشتري كسب كنند .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین بيشتر مباحث خوانده شده آمدهاند.
ارودیرنگيرنگي.تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003538283 :

.548صالحي ،آتوسا .كالس اولي ،كتاب اولي:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتابخوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح دوم از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح دو براي نوسواداني
است كه درسهاي ششم تا دهم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند مهارت بيشتري در خواندن جملههاي تازه
پيداكنند .كلمههایي مثل بسكتباليست ،كاراتهباز ،ورزشكار و شاگردان در این جلد آموخته ميشوند .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي
تمرین بيشتر مباحث خواندهشده آمدهاند.
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.549صالحي ،آتوسا .كالس اولي ،كتاب اولي :ببردرتور.تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003538269 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتاب خوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح اول از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح یك براي نوسواداني
است كه درسهاي اول تا پنجم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند كلمهخواني و جملهخواني را تمرینكنند.
كلمه هایي مثل سوسمار ،راسو ،ببر ،مار و دوست در این جلد آموخته ميشوند .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین بيشتر
مباحث خوانده شده آمدهاند.
.550یزداني ،معصومه .كالس اولي ،كتاب اولي :توتدرسبد.تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003538313 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش زبان فارسي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتاب خوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح اول از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح یك براي نوسواداني
است كه درسهاي اول تا پنجم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند كلمهخواني و جملهخواني را تمرینكنند.
كلمههایي مثل توت ،سبد ،تاب و دست در این جلد آموخته ميشوند .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین بيشتر مباحث خوانده
شده آمدهاند.
 .551یزداني ،معصومه .كالس اولي ،كتاب اولي :داروی بزی را کي ميبرد؟ ..تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786003538344
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتابخوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح دوم از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح دو براي نوسواداني
است كه درسهاي ششم تا دهم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهندمهارت بيشتري در خواندن جملههاي تازه
پيداكنند .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین بيشتر مباحث خوانده شده آمدهاند.
.552كلهر ،مژگان .كالس اولي ،كتاب اولي :سارانترس.تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003538276 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش زبان فارسي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتاب خوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح اول از مجموعهاي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح یك براي نوسواداني
است كه درسهاي اول تاپنجم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند كلمهخواني و جملهخواني را تمرینكنند.
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.553كلهر ،مژگان .كالس اولي ،كتاب اولي :گربهریزهکو؟..تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003538337 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتاب خوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح دوم از مجموعهاي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح دوم براي نوسواداني
است كه درسهاي ششم تا دهم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند در خواندن جملههاي تازه مهارت بيشتري
پيداكنند .كلمههایي مثل پشت ،كشيد ،دستگيره و برادرش در این جلد آموخته ميشوند .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین
بيشتر مباحث خواندهشده آمدهاند.
.554جعفري ،الله .كالس اولي ،كتاب اولي :ماناتبدارد.تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003538320 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،آموزش زبان فارسي 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتاب خوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح اول از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح یك براي نوسواداني
است كه درسهاي اول تا پنجم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند كلمهخواني و جملهخواني را تمرینكنند .در
پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین بيشتر مباحث خوانده شده آمدهاند.
دردسر.تهران :افق36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003538290 :
یکروزپر 

.555جعفري ،الله .كالس اولي ،كتاب اولي:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آموزش زبان فارسي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :كالس اول دبستان فرصتي طالیي است براي كتاب خوان شدن كودكان .كتاب حاضر براي پرورش مهارت روانخواني و
كتابخواني كودكان تدوینشدهاست .این كتاب سطح دوم از مجموعه اي چندجلدي است كه پنج سطح دارد .سطح دوم براي نوسواداني
است كه درسهاي ششم تا دهم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند مهارت بيشتري در خواندن جملههاي تازه
پيداكنند .در پایان كتاب فعاليتهایي نيز براي تمرین بيشتر مباحث خواندهشده آمدهاند.
.556مصباحالسلطنه انصاري ،ميرزاحسين .گنجينه تاریخ ادبيات كودك و نوجوانان :تسهیلالتعلیم .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان268 .1397 .ص .رقعي .شابك 9789640815991 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،آموزش و پرورش ،تاریخ 
چکیده :این كتاب ازجمله آثاري است كه در سال  1325ه.ق براي آموزش الفبا به نوآموزان و خردساالن نوشته شده است .نویسنده
كوشيده است به شيوه تحليلي ،الفبا را به مخاطبان خود بياموزد .او موضوعهاي دیگري را نيز مطرح كرده است .وي در بيان حكایتها،
ضمن توجه دقيق به آموزش حروف و لغات و تأكيد بر یادگيري حروف مشابه در زبان فارسي ،متن حكایتها را هم آموزشي نگاشته
است .عمده ترین مضامين كتاب نيز دربرگيرنده مباحث دیني ،مذهبي و تبيين موضوعاتي در علوم گوناگون ،نظير جغرافيا ،نجوم و
جانورشناسي است.
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.557تبریزي ،عبدالرحيمبنابوطالب .گنجينه تاریخ ادبيات كودك و نوجوانان :سفینهطالبيیاکتاباحمد .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان520 .1398 .ص .رقعي .شابك 9789640818800 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تاریخ ایران ،قاجاریان ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :این كتاب شامل چند متن است كه در كنار هم چيده شدهاند و اصليترینشان ،كتاب «احمد» است كه «ميرزا عبدالرحيم
طالبوف تبریزي» در سال  1307نگاشته است .این كتاب ،درواقع یك فرهنگنامه سهجلدي است كه در قالب پرسش و پاسخ برخي از
مهمترین مفاهيم علمي ،اجتماعي ،تربيتي ،تاریخي ،فلسفي و مذهبي را بررسي ميكند .او از داستانسرایي و خيالپردازي استفاده كرده
است تا توجه مخاطب كودك و نوجوان را به آن جلب كند .بهعالوه ،هرجا كه الزم دیده ،حكایتهاي جذاب و آموزندهاي را چاشني
برنامه آموزشي خود كرده است .نویسنده به پرسشهاي فرزند خيالي خود ،احمد ،پاسخ ميدهد .متنهاي افزوده كتاب ،مقاالتي است در
تشریح بيشتر اثر طالبوف ،با هدف فهم بهتر آن.
 .Sara Gürbüz Özeren.558لولوبيها :عاقبتدروغگویي .ساسان مبرز ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران:
مرآت44 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004641678 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،صداقت 
چکیده :كتاب حاضر جلد نخست از مجموعه «داستانهاي لولوبيها» است كه براي پایه سوم دبستان تدوین شده است« .منزكيها» و
«گنزكيها» در دو روستاي كنار هم زندگي ميكنند و با هم روزهاي شادي را ميگذرانند تا اینكه گنزكيها شروع ميكنند به دروغ
گفتن .روزي اتفاق عجيبي رخ ميدهد؛ بدن خوشرنگ گنزكيها ،كبود ميشود ،قدشان كوتاه و بدنشان كوچك .گنزكيها كه خيلي
ناراحت شدهاند ،روستاي خود را ترك ميكنند .آنها به قصر پادشاهي ميرسند و ....پادشاه ميگوید پشت كوه قاف ،پيري دانا زندگي
ميكند كه ميتواند به آنها كمك كند و. ...
 .Gökduman Nehir Aydɪn.559مجموعه داستانهاي احسان و عرفان :بستهمهارتيتوسعهسوادخواندنششمدبستان:
قطع ارتباط با جهان .ساسان مبرز ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت80 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004641760
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي اجتماعي ،خواندن ،صداقت 
چکیده :سواد خواندن یكي از مهارتهاي بنيادین در آموزش دانش آموزان است .در این كتاب ،براي توسعۀ سواد خواندن و قرار گرفتن
دانش آموز در موقعيت یادگيري سواد خواندن ،داستاني طراحي شده و سپس فعاليتهایي پيشبيني شدهاند تا بر مهارت سواد ادبي
مخاطب افزوده شود .در انتها ،پرسش هایي در چهار فرایند تمركز ،استنباط ،تفسير و ارزیابي در اختيار خواننده قرار گرفتهاند تا عملكرد
درك و فهم او سنجيده شود .در جریان این داستان ،مهارت صداقت و درستكاري نيز آموخته ميشود.
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 .Gökduman Nehir Aydɪn.560مجموعه داستانهاي احسان و عرفان :بستهمهارتيتوسعهسوادخواندنششمدبستان،
برایزلزلهزدگانکرمانشاه .ساسان مبرز ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت80 .1398 .ص .وزیري .شابك:

 9786004641715
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خواندن 
چکیده :این كتاب با توجه به اهميت آموزشِ مهارتهاي زندگي به دانش آموزان و جایگاه ارزشمند سوادِ خواندن ،تدوین شده است.
همچنين با توجه به تأكيد اسناد باالدستي آموزش و پرورش ،مبني بر گذر از كتابمحوري به بستهمحوري ،این بسته مهارتيِ توسعه
سوادِ خواندن ،براي ایجاد موقعيت مهارتيِ توسعه خواندنِ دانش آموزان ،با استفاده از موقعيتِ كتابخواني آماده شده است .این بسته
ميكوشد در قالب شش كتاب داستان ،به همراه سایر عناصر بسته ،طي سال ،اوليا و مدرسه را در ایجاد نقشه راه براي آموزش مهارتها
و ارزشهاي اخالقي یاري كند .داستان این كتاب به موضوع مسئوليت اجتماعي اختصاص دارد.
 .Saide Nur Dikmen .561مجموعه داستانهاي احسان و عرفان :بسته مهارتي توسعه سواد خواندن ششم دبستان،
داستانهای تالش .ساسان مبرز ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت80 .1398 .ص .وزیري .شابك:

 9786004641722
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي اجتماعي ،خواندن 
چکیده :سواد خواندن یكي از مهارتهاي بنيادین در آموزش دانش آموزان است .در این كتاب ،براي توسعۀ سواد خواندن دانشآموز پایۀ
ششم دبستان و قرار گرفتن او در موقعيت یادگيري سواد خواندن ،داستاني طراحي شده و سپس فعاليتهایي پيشبيني شدهاند تا بر
مهارت سواد ادبي مخاطب افزوده شود .در انتها ،پرسش هایي در چهار فرایند تمركز ،استنباط ،تفسير و ارزیابي در اختيار خواننده قرار
گرفته اند تا عملكرد درك و فهم او سنجيده شود .در جریان این داستان ،مهارت تالش و سختكوشي نيز آموخته ميشود.
 .Sara Gürbüz Özeren.562مجموعه داستانهاي ماناها :بستهمهارتيتوسعهسوادخواندنپنجمدبستان،عرقپیشاني.
ساسان مبرز ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت64 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004641708 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم 
کلماتکلیدی:خواندن ،داستان 
چکیده :سواد خواندن و فهم آنچه ميشنویم ،از مهارت هاي بنيادین آموزش است .در این كتاب ،براي توسعۀ سواد خواندن و افزایش
دانش و آگاهي دانش آموز سال پنجم دبستان ،داستاني با تأكيد بر آموزش مهارت «تالش و سختكوشي» طراحي شده است .پس از
پایان داستان ،فعاليتهایي در زمينههاي سنجش و تقویت سواد ادبي و سواد اطالعاتي در اختيار مخاطب قرار گرفتهاند تا درك
عملكردي او سنجيده شود .دانستنيهایي دربارۀ «آسياب» نيز به مخاطب عرضهشدهاست.
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 .Cantürk Meral Canoğlu .563مجموعه داستانهایي از زبان حيوانات :بستهمهارتيتوسعهسوادخواندناولدبستان:
قایم باشک .سميه كریمي ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران :مرآت32 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004641685
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،داستان 
چکیده :سواد خوندن و فهم آنچه ميشنویم ،از مهارتهاي بنيادین آموزش است .در این كتاب ،براي توسعۀ سواد خواندن و افزایش
آگاهي دانش آموز سال اول دبستان ،داستاني با تأكيد بر آموزش مهارت «گذشت و مهرباني» طراحي شده است .پس از پایان داستان،
فعاليتهایي در زمينه هاي سنجش و تقویت سواد ادبي و سواد اطالعاتي در اختيار مخاطب قرار گرفتهاند تا درك عملكردي او سنجيده
شود .به تناسب موضوع داستان ،دانستنيهایي دربارۀ زندگي الكپشتها نيز به مخاطب عرضهشدهاند.
 .Cantürk/ Hümeyra Bektaş/ Eser Ünalan Şenler Meral Canoğlu.564مجموعه داستانهایي از زبان حيوانات :بسته
مهارتي توسعه سواد خواندن اول دبستان ،خرسزاگرس .سميه كریمي ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران:
مرآت32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004641777 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:صبر ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :سواد خوندن و فهم آنچه ميشنویم ،از مهارتهاي بنيادین آموزش است .در این كتاب ،براي توسعۀ سواد خواندن و افزایش
آگاهي دانش آموز سال اول دبستان ،داستاني با تأكيد بر آموزش مهارت «صبر و تابآوري» طراحي شده است .پس از پایان داستان،
فعاليتهایي در زمينههاي سنجش و تقویت سواد ادبي و سواد اطالعاتي در اختيار مخاطب قرار گرفتهاند تا درك عملكردي او سنجيده
شود .مرتبط با موضوع داستان ،در انتهاي كتاب دانستنيهایي دربارۀ عسل نيز به مخاطب عرضهشدهاند.
 .Cantürk/ Hümeyra Bektaş/ Eser Ünalan Şenler Meral Canoğlu .565مجموعه داستانهایي از زبان حيوانات:
بستهمهارتيتوسعهسوادخواندناولدبستان،روزمادر .سميه كریمي ،محرم نقيزاده ،فرحناز نجاتي ،شهرناز نجاتي .تهران:
مرآت32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004641692 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:آمادگي براي خواندن ،داستان كودك 
چکیده :سواد خواندن و فهم آنچه ميشنویم ،از مهارت هاي بنيادین آموزش است .در این كتاب ،براي توسعۀ سواد خواندن و افزایش
آگاهي دانش آموز سال اول دبستان ،داستاني با تأكيد بر آموزش مهارت «همكاري و مشاركت» طراحي شده است .پس از پایان داستان،
فعاليتهایي در زمينههاي سنجش و تقویت سواد ادبي و سواد اطالعاتي در اختيار مخاطب قرار گرفتهاند تا درك عملكردي او سنجيده
شود .دانستنيهایي دربارۀ «ارزش غذایي گردو» نيز به مخاطب عرضهشدهاند.
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همگامباکالساوليها.تهران :جان جهان128 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786009922130 :

.566گيگا ،ناهيد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خواندن 
چکیده :در این كتاب  26قصه به گونه اي طراحي شده است كه كودك ،پس از آموختن یازده نشانه الفبا ،بتواند بدون كمك دیگران،
قصهها را بخواند و آنها را درك كند .این اتفاق براي كودك ششساله مانند فتح دنيایي جدید است و بياندازه اهميت دارد؛ چراكه براي
او اعتمادبهنفس ،استقالل و شجاعت به ارمغان مي آورد ،عناصري كه براي كسب هر موفقيتي الزم و ضروري است .فهرست كتاب نيز
بسيار متفاوت ،روش كار با این كتاب را براي مربيان و والدین تشریح كرده است ،به خصوص كه پيام اصلي داستانها حفاظت از محيط
زیست است.
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فلسفهکودک 
شببخیرماه .نسرین وكيلي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226721493 :
.567براون ،مارگارت وایز .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،خواب 
چکیده :بچهخرگوش براي خواب آماده مي شود .او با تاریك شدن اتاق ،به آنچه در اتاقش وجود دارد ،یك به یك شب به خير ميگوید.
نویسنده در این داستان ،كودكان را دعوت به اندیشيدن ميكند و اینكه چه چيزهایي در اطراف آنها ارزش این را دارند كه در پایان روز به
یاد آورده شوند و ميتوانند با آن ها خداحافظي كنند .تصویرگر كتاب نيز براساس آنچه نویسنده روایت ميكند ،تصویرهاي رنگي و سياه و
سفيدي ارائه كرده است كه به كودك آرامش و اعتمادبهنفس ميبخشد .درواقع داستان و تصاویر آن به صورت پيوسته كودك را به خوب
دیدن تشویق ميكنند.
قصههایهارولد .فاطمه حجواني .تهران :قدیاني368 .1398 .ص .رقعي .شابك 9789645368812 :
.568جانسون ،كراكت .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:خيالپردازي ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :یكي از اهداف خواندن قصه ،پرورش قدرت تخيل كودك است .این كتاب مجموعۀ شش جلدي قصههاي هارولد را دربر دارد كه به
بچهها مي آموزد خودشان دنيایشان را بسازند .این ساختن با تخيل آغاز ميشود ،با بازي استمرار ميیابد و با تجربهاندوزي به بلوغ ميرسد.
یكي از قصههاي این كتاب هارولد ر ا به قصر پادشاهي ميبرد كه غمگين است .هارولد به پادشاه قول ميدهد مشكلش را حل كند .مخاطب
در حين خواندن این قصه با هارولد همراه ميشود ،خودش را جاي او ميگذارد و عالوه بر تخيل ،اعتمادبهنفسش هم تقویت ميشود.
مثنویمولویوفلسفهبرایکودکان(داستانهایدفترسوم،بههمراه

.569قائدي ،یحيي /لطفي ،نسرین .مدارس یادگيرنده مرآت:
راهنمایآموزشيبرایتسهیلگران).تهران :مؤسسه مدارس یادگيرنده مرآت88 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786229902196 :

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:فلسفه ،ادبيات كالسيك ،نوجوانان 
چکیده :یكي از چالش هاي اساسي فلسفه براي كودكان در ایران ،بيگانه بودن محتواي این حوزه است .از دیرباز ،مثنوي یكي از گنجينههاي
داستان گویي در ایران بوده است .موالنا در این كتاب مفاهيم مورد نظر خود را در قالب شعر و به شكل داستان بيان ميكند و خواننده را در
مسير تفكر درباره كشف نمادهاي داستان و رمزگشایي آنها به حركت وا ميدارد .كتاب حاضر به همراه راهنماي آموزشي تسهيلگران براي
كودكان دوره متوسطه اول به نگارش درآمده است.

قرآن 
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 .570شریفي ریگي ،محمد .حُسنیوسف:نکتههایتربیتيسورهمبارکهیوسف .قم :كتاب جمكران288 .1397 .ص .رقعي .شابك:
 9789649735856
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسيرها ،جنبههاي قرآني ،تعليم و تربيت ،آموزش اخالق 
چکیده :تربيت عبارت است از شكوفا كردن و رشد دادن استعدادهاي انسان در جهت كمال ،به وسيله تالش انسان ،همراه با فراهم نمودن
زمينهها و عوامل موثر .شاخص هایي كه در این تعریف باید به آن توجه شود ،رشد ،استعدادها ،هدف ،تالش متربي ،شرایط و عوامل است.
كتاب حاضر نكته هاي تربيتي برگرفته از سوره مباركه یوسف است كه حول سه محور اساسي بيان شده است :روشهاي تربيتي ،نكات تربيتي
اعتقادي و نكات تربيتي اخالقي.
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کاروفناوری 
.571جين ،كارن .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :انتخابسخت .حدیث رگبار .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9786000808310 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،تصميمگيري 
چکیده :كتاب حاضر جلد نهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني دورۀ
دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني كودكانه،
با موضوعهاي خرج و پسانداز ،و تصميمگيري مالي ،كمیابي پول و تنوع نيازها و خواستهها آشنا ميشود.
فروشها .حدیث رگبار .تهران :قدیاني32 .1398 .ص.


بازارکهنه
.572اونيل ،الكسيس .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
وزیري .شابك 9786000808440 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيستو دوم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح
سني دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن
داستاني كودكانه ،با موضوع تصميمگيري مالي ،مذاكره و مبادلۀ كاال با كاال آشنا ميشود.
بزمشکلگشا .حدیث رگبار .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري.

.573مكبرایر ،پيج .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
شابك 9786000808457 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيستو سوم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح
سني دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن
داستاني كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،و كاریابي و كسب درآمد آشنا ميشود.
اندازميکنم .حميده معماریان .تهران :قدیاني24 .1398 .ص.

.574فایرستون ،مري .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :
پس
وزیري .شابك 9786000808419 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد نوزدهم از مجموعهاي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،بودجهبندي ،پيگيري هزینهها ،مفهوم پسانداز و كار با بانك آشنا ميشود.
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پساندازهویج .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري.
.575رینيك ،سم .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :
شابك 9786000808273 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي 
چکیده :كتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،و مدیریت ریسك و بيمه آشنا ميشود.
 .576بارتون ،اليزا .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :پسرکفانوسبان .مریم محمدخواه .تهران :قدیاني32 .1398 .ص.
وزیري .شابك 9786000808464 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيستو چهارم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح
سني دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن
داستاني كودكانه ،با موضوع كاریابي و كسب درآمد ونيز ارزش كار آشنا ميشود.
ميآورم .حميده معماریان .تهران :قدیاني24 .1398 .ص.
پولدر 

.577فایرستون ،مري .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
وزیري .شابك 9786000808402 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد هجدهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع كاریابي و كسب درآمد آشنا ميشود.
.578زیفرت ،هریت .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :جشنپالتو .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9786000808341 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد دوازدهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع كاریابي و درآمد ،انواع شغل ،فرایند توليد ،تصميمگيري مالي و مبادلۀ كاال با كاال آشنا ميشود.
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چانهزنيحیوانات .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني32 .1398 .ص.

.579كرونين ،دورین .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
وزیري .شابك 9786000808303 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،تصميمگيري 
چکیده :كتاب حاضر جلد هشتم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع «تصميمگيري مالي و مذاكره» آشنا ميشود.
.580هول ،دانلدیوجين .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :چرخگاریبایدبچرخد .حميده معماریان .تهران :قدیاني.1398 .
40ص .وزیري .شابك 9786000808396 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد هفدهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع كاریابي و درآمد ،و انواع شغل آشنا ميشود.
.581زیملمان ،نيتن .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :چگونهبرایتفریحپولدرآوریم؟.سودابه فرخنده .تهران :قدیاني.
32 .1398ص .وزیري .شابك 9786000808372 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد پانزدهم از مجموعهاي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع كاریابي و درآمد ،و تصميمگيري مالي و هدفمندي آشنا ميشود.
.582بروستاین ،دارا .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :حسابوکتابجیبمن .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني.1398 .
48ص .وزیري .شابك 9786000808266 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،بودجهبندي ،كاریابي و درآمد ،پول توجيبي ،تصميمگيري مالي ،هزینۀ فرصت و برنامهریزي آشنا ميشود.
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.583بيلي ،وندي .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :خرجبیجا .حميده معماریان .تهران :قدیاني40 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9786000808471 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيستو پنجم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح
سني دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن
داستاني كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،پيگيري هزینهها ،تصميمگيري مالي ،هزینۀ فرصت و كميابي پول آشنا ميشود.
 .584فایرستون ،مري .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :خرج ميکنم .حميده معماریان .تهران :قدیاني24 .1398 .ص.
وزیري .شابك 9786000808426 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيستم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال ميزند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،بودجهبندي ،روشهاي پرداخت ،خرید مقایسهاي ،تبليغات ،تصميمگيري مالي ،مدیریت پول و تحقيق
قبل از خرید آشنا ميشود.
.585ویليامز ،ویرا بي .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :خریدارزشمند .حدیث رگبار .تهران :قدیاني24 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9786000808495 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيستو هفتم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح
سني دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن
داستاني كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،تصميمگيري مالي و انتخاب آشنا ميشود.
لیمونادفروشي .حدیث رگبار .تهران :قدیاني.1398 .

دکه 
.586مرفي ،استيوئرت جي .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :
40ص .وزیري .شابك 9786000808389 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد شانزدهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز و تبليغات ،كاریابي و كسب درآمد ،و تصميمگيري مالي و برنامهریزي آشنا ميشود.
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.587كالينگتون ،پيتر .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :زندگيخرجدارد .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني32 .1398 .ص.
وزیري .شابك 9786000808235 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:پول ،مدیریت مالي ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر جلد اول از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني دورۀ
دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با موضوع خرج زندگي
روزانه ،درآمد ،تأمين غذا و جاي خواب آشنا مي شود.
.588برجر ،ملوین و گيلدا .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :سفرپول .مریم محمدخواه .تهران :قدیاني48 .1398 .ص.
وزیري .شابك 9786000808488 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيستو ششم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح
سني دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن
داستاني كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،روشهاي پرداخت ،بودجهبندي ،مفهوم پسانداز ،اعتبار و بدهي ،كسب درآمد ،مفهوم
سرمایهگذاري و سپردهگذاري آشنا ميشود.
شاگرددوچرخهسازی .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني32 .1398 .ص.

.589اواللي ،ایزاك .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
وزیري .شابك 9786000808280 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،مهارتهاي شغلي 
چکیده :كتاب حاضر جلد ششم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال ميزند .در جلد حاضر ،مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه دربارۀ پسري كه امانتدار خوبي است ،با موضوع خرج و پسانداز ،امانتداري ،و كاریابي و درآمد آشنا ميشود.
.590گوود ،مرل /بولتس ،دن و فرن .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :شلوارهایجدید .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني.
32 .1398ص .وزیري .شابك 9786000808259 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،فرصتهاي شغلي 
چکیده :كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با موضوع خرج و
پسانداز ،و نيز كاریابي و درآمد آشنا مي شود.
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.591ليوتين ،سونيا .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :شهرطال .عاطفه جالدتي .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786000808365
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد چهاردهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرجو پسانداز ،كاریابي و درآمد و كارآفریني و خویشفرمایي ،و مفهوم سرمایهگذاري آشنا ميشود.
فنجانهایسفارشي .حدیث رگبار .تهران :قدیاني32 .1398 .ص.

.592یونهزو ،یوسوكه .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
وزیري .شابك 9786000808358 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد سيزدهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرجو پسانداز ،كاریابي و درآمد ،و كسب مهارت آشنا ميشود.
.593بئر ،شيال .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان :کارواشخانگي .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9786000808297 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:پول ،كار و زندگي 
چکیده :كتاب حاضر جلد هفتم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر ،مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع خرج و پسانداز ،كسب و درآمد و مدیریت ریسك و بيمه آشنا ميشود.
کالهبرداریمیمونها .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني.1398 .

.594اسلوبكينا ،اسفایر .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
40ص .وزیري .شابك 9786000808242 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،مهارتهاي شغلي ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني دورۀ
دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني مستقل از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر داستان مردي دورهگرد و
كالهفروش آمدهاست.
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دنجبابابزرگ .مریم محمدخواه .تهران :قدیاني.1398 .

مغازه 

.595دیسلورایان ،دیان .آموزش سواد مالي ،سطح دو ،دوره دوم دبستان:
40ص .وزیري .شابك 9786000808433 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد بيست و یكم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح
سني دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر ،مخاطب با خواندن
داستاني كودكانه ،با موضوع كاریابي و كسب درآمد ،و عوامل محيطي مؤثر بر شغل آشنا ميشود.
.596كاتبي ،صدیقه .آموزش كامپيوتر كودكان :آشنایيبااینترنت  .2010OutLookتهران :مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان.
100 .1398ص .رقعي .شابك 9786226493161 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،علم رایانه ،كودك و نوجوان 
چکیده :یكي از عوامل موثر در پيشرفت جوامع ،به ویژه در زمينه آموزش و پرورش ،به تحول این موارد بستگي دارد« :تحول در محتواي
كتابهاي درسي»« ،تغيير روشهاي تدریس (سنتي)»« ،ایجاد زمينههاي شكوفایي توانمنديهاي علمي و حرفهاي با استفاده از فناوري
آموزشي و ». ...در جامعه اي كه علم و دانایي ،محور توانمندي و توسعه جوامع بشري باشد ،ارتقاي كيفي آموزش و تربيت نسلي پرسشگر و
خالق ضروري است .كتاب حاضر كودكان را با دنياي اینترنت آشنا ميكند .روشهاي اتصال به اینترنت ،آشنایي با صفحه وب و دالیل عدم
مشاهده یك وبسایت ،ازجمله مطالب كتاب است.
.597كاتبي ،صدیقه .آموزش كامپيوتر كودكان :آموزش  .2010Excelتهران :مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان148 .1398 .ص.
رقعي .شابك 9786226493154 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،نرم افزار ،كودك و نوجوان 
چکیده :در جامعه اي كه علم و دانایي ،محور توانمندي و توسعه جوامع بشري باشد ،ارتقاي كيفي آموزش و تربيت نسلي پرسشگر و خالق،
امري ضروري است .از این رو ،در راستاي زمينهسازي و گسترش فناوري اطالعات و توسعه روزافزون این صنعت ،این مجموعه آموزشي با
هدف رفاه دانشآموزان و خانواده هاي آنان تدوین شده است .ایجاد فایل جدید ،انتخاب سطر و ستون ،حركت بين صفحات كاري ،آشنایي با
توابع ،درج تصویر و تغيير اندازه صفحه ازجمله مطالب كتاب است.
.598ليدي ،لورین .انجمنهیوالها .حدیث رگبار .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786000808334 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد یازدهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع بودجهبندي ،روشهاي پرداخت ،مفهوم پسانداز ،بخشش ،خرید مقایسهاي ،سرمایه گذاري و تصميمگيري مالي آشنا
ميشود.
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 .599محمدپور ،محمدحسن /رنجبري ،حسن /دالكي ،هدایت اهلل /رنجبري ،بنيامين /اسفندينژاد ،الدن /رضائيزاده ،سمانه /اردشيري
هاورنگآمیزی(آموزشایمنيکارباالکتریسیته


آقایدوشاخه:کتابفعالیت
باوندپور ،ارسالن .بسته آموزشي مهندسي و خالقيت:
برایکودکان).بندرعباس :ایدهپردازان جوان20 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786229558010 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:آموزش ایمني ،كودكان ،رنگآميزي 
چکیده :این كتاب تصویري به منظور كمك به كاهش آسيب هاي جسمي ،پيشگيري از خطرهاي احتمالي و مرگ ناشي از حوادث الكتریكي
نوشته شده است .همچنين ميزان دقت و هوشياري نوآموزان را نسبت به رویدادهاي علمي اطرافشان افزایش ميدهد و كمك ميكند تا آنها
خطرات را بشناسند و موارد ایمني را در زندگي رعایت كنند .نوآموزان پس از مطالعه یاد ميگيرند كه پيش از اتصال دوشاخه به برق چه
نكاتي را باید رعایت كنند.
 .600محمدپور ،محمدحسن /رنجبري ،حسن /اردشيري باوندپور ،ارسالن /رنجبري ،بنيامين /اسفندينژاد ،الدن /دالكي ،هدایتاهلل /رضائيزاده،
سمانه /نوروزينژاد ،راضيه /درویشي ،رضا .بسته آموزشي مهندسي و خالقيت :رازهایالکتریسیته:آموزشالکتریسیتهبرای کودکان.
بندرعباس :ایدهپردازان جوان82 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786229940471 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:آزمایشها 
چکیده :یكي از سریعترین و مطمئنترین راه هاي درك مفاهيم علمي ،یادگيري عملي است .به جاي آنكه نوآموزان فقط درباره چگونگي و
چرایي كارها بخوانند ،بهتر است آزمایشهایي را انجام دهند و در واقعيت ببينند چه اتفاقي رخ ميدهد .آزمایشهاي این كتاب به دانشآموزان
كمك ميكند تا مفاهيم مرتبط با الكتریسيته را درك كنند .آزمایشها با وسایل موجود در خانه طراحي شده است؛ هرچند نوآموزان ميتوانند
از فروشگاهها نيز آنها را خریداري كنند.
 .601محمدپور ،محمدحسن /رنجبري ،حسن /عيسایي ،امين /رنجبري ،بنيامين /اسفندينژاد ،الدن /دالكي ،هدایتاهلل /رضائيزاده ،سمانه/
نوروزينژاد ،راضيه /درویشي ،رضا /اردشيري باوندپور ،ارسالن .بسته آموزشي مهندسي و خالقيت :رازهایپرواز(سطح:)1آموزشعلم
پروازبهکودکان.بندرعباس :ایدهپردازان جوان136 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786229940495 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:آموزش ابتدایي ،كودك و نوجوان ،فناوري و علوم تجربي 
چکیده :این كتاب ميكوشد علوم مرتبط با پرواز و صنایع هوایي را براي دوره پيشدبستان و ابتدایي آموزش دهد تا نوآموزان این علوم را از
طریق داستان بياموزند .این كتاب شش درس دارد كه پيوستگي علمي دارند .همچنين ادبيات كودكانه به عنوان راهنماي مربي ،فرصتي را
براي آموزش موضوعهاي مرتبط با اصول علم هوانوردي فراهم ميكند .مطالب كتاب كه برگرفته از جزوههاي منتشر شده در سازمان «ناسا»
است ،ميتواند براي آشنایي كودكان با علوم هوایي راهگشا باشد« .گالیدرها در طبيعت»« ،بالونها» و «چترهاي نجات» ازجمله درسهاي
كتاب هستند.
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 .602فرث ،ریچل .دانشنامه كوچك من :علم و فناوری .ابراهيم عامل محرابي .تهران :ميچكا64 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789647082617
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:علوم ،دانشنامه 
چکیده :این كتاب دانشنامهاي درباره علم و شاخههاي مختلف آن است .منظومه شمسي ،سنگها و كانيها ،فصلها ،موجودات زنده ،بدن
انسان ،مواد ،نيرو و انرژي ،گرانش ،برق ،رایانه ،نور ،رنگ و صدا از موضاعتي است كه در این دانشنامه مورد بررسي قرار گرفته است .در پایان
كتاب ،معني واژههاي علمي بيان شده است و نمایهاي در كتاب وجود دارد كه دسترسي را به مطالب آسان ميكند.
درختانبهپرزحمت .سودابه فرخنده .تهران :قدیاني32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786000808327 :

.603ویليامز ،كارن لين.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:مدیریت مالي ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر جلد دهم از مجموعه اي چندین جلدي است كه به آموزش سواد مالي اختصاص دارد .این مجموعه براي سطح سني
دورۀ دوم دبستان مناسب است و هر كتاب ،داستاني از چگونگي خرج و درآمد را مثال مي زند .در جلد حاضر مخاطب با خواندن داستاني
كودكانه ،با موضوع كاریابي و درآمد و كسب مهارت ،دانش و تجربه آشنا ميشود.
.604كلينتينگ ،الرس .کازیمیرکاربلد .بنفشه نفيسي .اصفهان :نوشته168 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861589 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مشاغل 
چکیده :این كتاب شامل پنج داستان باعنوانهاي «كازیمير كاربلد» است كه در هر داستان ماجراهاي «كازیمير» كه یك موش صحرایي
است ،روایت ميشود .این داستانها كودكان را با مشاغل مختلف آشنا ميكند .آشپزي ،خياطي ،دوچرخهسواري ،كشاورزي و نقاشي ،ازجمله
این شغلها هستند .تصاویر كتاب به فهم بيشتر مطالب كمك ميكند.
 .605كلينتينگ ،الرس .كازیمير كاربلد :کازیمیر آشپزی ميکند .بنفشه نفيسي .اصفهان :نوشته36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003861428
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مشاغل 
چکیده :یك روز صبح خيلي زود« ،فریپ» ،دوست «كازیمير» ،به سراغ او ميرود تا تولدش را تبریك بگوید .كازیمير كه خيلي خوشحال
است ،ميخواهد جشن كوچك دوستانهاي با فریپ بگيرد .بنابراین ،تصميم ميگيرد با كمك فریپ كيك خوشمزهاي درست كند .كازیمير براي
این كار دنبال دفتر قدیمي مادربزرگش ميگردد كه آشپز ماهري بود .حاال او با پيدا كردن دفتر ميتواند كيك موردعالقهاش را بپزد؛ اما. ...
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 .606كلينتينگ ،الرس .كازیمير كاربلد :کازیمیر پنچرگیری ميکند .بنفشه نفيسي .اصفهان :نوشته36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003861435
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مشاغل 
چکیده :روزي «كازیمير» و بهترین دوستش« ،فریپ»  ،قرار است با دوچرخه فریپ كه آن را در شب كریسمس هدیه گرفته است ،به پيك
نيك بروند .آنها وسایل الزم را در سبد دوچرخه ميگذارند و به راه ميافتند؛ اما دوچرخه پنچر ميشود .بچهها مشغول پنچرگيري ميشوند و
از این كار لذت ميبرند؛ اما پيكنيك چه ميشود؟
 .607كلينتينگ ،الرس .كازیمير كاربلد :کازیمیر خیاطي ميکند .بنفشه نفيسي .اصفهان :نوشته36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003861442
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مشاغل 
چکیده :پيشبند «كازیمير» ،آنقدر قدیمي و پاره است كه دیگر نميتواند آن را تعمير كند و تنها راهحل ،دوختن پيشبند جدید است .او
براي این كار به اتاق عمهاش ميرود كه خياط ماهري است .كازیمير با پيدا كردن وسایل مورد نيازش ،كمك ميكند تا كودكان با نحوه
اندازهگيري ،الگو كشيدن ،كوك زدن ،برش و كار كردن با چرخ خياطي آشنا شوند.
 .608كلينتينگ ،الرس .كازیمير كاربلد :کازیمیر رنگآمیزی ميکند .بنفشه نفيسي .اصفهان :نوشته36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003861404
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مشاغل 
چکیده :در كارگاه «كازیمير» قفسه قدیمي و زیبایي است كه باید رنگآميزي شود؛ اما رنگ كردن یك قفسه كار سادهاي نيست؛ زیرا عالوه
بر قلممو ،رنگ ،كاغذ محافظ ،چسب و قيچي ،به استعداد ،توانایي و انگشتان قوي هم نياز دارد .به همين دليل ،كازیمير از دوستش« ،فریپ»
كمك ميگيرد .آنها با همفكري یكدیگر ،تصميم ميگيرند از رنگ گواش كه در آب حل ميشود ،استفاده كنند.
 .609كلينتينگ ،الرس .كازیمير كاربلد :کازیمیر لوبیا ميکارد .بنفشه نفيسي .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786003861411
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،مشاغل 
چکیده :گياه كازیمير خشك شده است .او ميخواهد گياه جدیدي بكارد .كازیمير با همراهي دوستش« ،فریپ» ،تصميم ميگيرد كه اینبار
لوبيا پرورش دهد .او براي این كار به گلدان ،بيلچه ،دوتكه سفال شكسته ،یك كيسه خاك ،آب براي آبياري و تعدادي دانه خشك لوبيا احتياج
دارد .كودكان همراه با كازیمير و فریپ ،كاشت و برداشت لوبيا را ميآموزند.
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مرجع 
 .610شوراي كتاب كودك .فرهنگنامه كودكان و نوجوانان :فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد هجدهم .تهران :شركت تهيه و نشر
فرهنگنامه كودكان و نوجوانان284 .1397 .ص .رحلي .شابك 9789646356344 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارف ،ادبيات كودك و نوجوان ،اطالعات عمومي 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي ،كوشيده است با زبان مخاطبان ،اطالعات الزم براي هر نوجوان را ،متناسب با دانش نوجوان
ایراني ،در اختيار مخاطب قراردهد .این جلد از فرهنگنامه ،واژههاي مربوط به حرفهاي «ص» تا «غ» را دربرميگيرد .مانند هر فرهنگنامهاي،
تصویرهایي نيز با متن همراه شدهاند.

مطالعاتاجتماعي 
.611سر ،آلن .حقدارمکودکباشم .مهناز كاظمي .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي48 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226011600 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:حقوق ،حقوق بشر ،كودكان ،قوانين 
چکیده :آشنایي كودكان با حقوق خود ميتواند آنها را با اعتماد بيشتري نسبت به زندگي پيش ببرد .كتاب حاضر مقدمهاي است براي درك
مفهوم حقوق بشر و بهخصوص به حقوق كودك ،طبق پيماننامۀ حقوق كودك سازمان ملل متحد ،ميپردازد .متن كتاب با تصویرهاي مرتبط،
براي كودكان توضيح ميدهد حق داشتن یعني چه و حقوق آنها را تك به تك برميشمارد .در انتهاي كتاب نيز خالصهاي از پيماننامه و
فهرست كشورهاي عضو آن ارائه شدهاست.
 .612لوپز ،گري .درباره آلودگي هوا .فاطمه باغستاني .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .خشتي .شابك:
 9786004770064
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:آلودگي زمين ،محيط زیست 
چکیده :آلودگي هوا در سيارۀ زمين از عوارض پيشرفت انسانهاست .كتاب حاضر دالیل آلودگي هوا در سراسر جهان را بررسي ميكند و
پيامدهاي مخرب و ویرانگر رفتار بشر در تغيير محيط زیست را عنوان ميكند .در نهایت هم به مخاطب نوجوان تأكيد ميكند ضرورت دارد
به آلودگي هوا پایان داده شود.
.613لموت ،مت .دوردنیادریکروز .سيدجواد راهنما .تهران :پرتقال47 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786004624916 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،آداب و رسوم ،مطالعات فرهنگي 
چکیده :نویسنده در این كتاب ،زندگي هفت كودك را از سراسر دنيا دنبال ميكند .آنها كارهاي روزانهشان را انجام ميدهند ،صبحانه
ميخورند ،لباس ميپوشند ،به مدرسه ميروند ،درس ميخوانند ،به خانه برميگردند و ....نویسنده به دنبال خانوادههایي بوده است كه از چند
نسل قبل در آن كشور زندگي ميكنند .آنها از بيشتر آداب و رسوم مخصوص سرزمينشان پيروي ميكنند؛ اما معنياش این نيست كه
ميليونها آدمي كه در یك كشور زندگي ميكنند ،تجربهها و ذائقه هاي یكساني دارند .این هفت كودك از هند ،ژاپن ،اوگاندا ،ایتاليا ،پرو،
روسيه و ایران هستند.
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زمینيچروکیدهشود!(:صرفهجویيدرمصرفآب) .تهران:


اگرزمینمثلسیب
.614حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي:
شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004771849 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:آب ،اسراف ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،مرتبط با مطالب كتابهاي درسي مطالعات
اجتماعي دورۀ دبستان تنظيم شده است .داستان این كتاب كه با متن بسيار كوتاه و تصویرهاي زیاد همراه است ،به موارد درست استفاده از
آب آشاميدني ميپردازد .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه آمده است.
هاشوخينکن(:صرفهجویيدرمصرفآب) .تهران :شركت انتشارات فني


باکتلت
.615حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي:
ایران24 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004771870 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:داستان ،آب ،اسراف 
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعهاي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،مرتبط با مطالب كتابهاي درسي مطالعات
اجتماعي دورۀ دبستان تنظيم شده است .داستان این كتاب كه با متن بسيار كوتاه و تصویرهاي زیاد همراه است ،به موارد درست استفاده از
آب آشاميدني ،براي مثال نحوۀ درست شستن سبزي ،ميپردازد .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه آمده است.
بعضيازشیرهارابایدبست،بعضيهارابایدخورد! .تهران :شركت انتشارات فني

.616حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي:
ایران24 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004772549 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:آب ،اسراف ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،در قالب داستان ،به مخاطب مي آموزد كه به
هنگام سفر و نبودن طوالنيمدت در خانه ،الزم است شيرهاي آب از منبع اصلي بسته باشند .داستان این كتاب با متن بسيار كوتاه و
تصویرهاي زیاد همراه است .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور آمده است.
تخممرغ نیمرو باالی پشتبام!( :صرفهجویي در مصرف آب) .تهران :شركت

 .617حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي:
انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004771863 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:آب ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،مرتبط با مطالب كتابهاي درسي مطالعات
اجتماعي دورۀ دبستان تنظيم شده است .داستان این كتاب كه با متن بسيار كوتاه و تصویرهاي زیاد همراه است ،به نحوۀ درست استفاده از
كولر آبي ميپردازد .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه آمده است.
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.618حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي :حرفحساب،نانوکباب.تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .وزیري.
شابك 9786004772594 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:آب ،اسراف ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،در قالب داستان ،مفاهيم كتابهاي درسي
مطالعات اجتماعي دورۀ ابتدایي را به مخاطب ميآموزد .در این داستان موضوع صرفهجویي در مصرف آب و طرز صحيح آبدادن به باغچه
مطرح شده است .داستان این كتاب با متن بسيار كوتاه و تصویرهاي زیاد همراه است .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور و
طنزگونه آمده است.
زبان!(:صرفهجویيدرمصرفآب) .تهران:


دختریبایکگوشيتلفنوآببي
.619حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي:
شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004771856 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:آب ،اسراف ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،مرتبط با مطالب كتابهاي درسي مطالعات
اجتماعي دورۀ دبستان تنظيم شده است .داستان این كتاب كه با متن بسيار كوتاه و تصویرهاي زیاد همراه است ،به موارد درست استفاده از
آب آشاميدني ،براي مثال صحبت نكردن با تلفن در حين شستن ظرف ،مي پردازد .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه
آمده است.
.620گرین ،جن .کاهشآلودگيهوا .داود لطفاهلل .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786004771115 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،آلودگي زمين 
چکیده :انسانها هر روزه با وسایل نقليه ،نيروگاهها و كارخانهها هوا را آلوده ميكنند و این موجب از بينرفتن گرمایش زمين ،تخریب الیۀ
ازون و از بينرفتن پوشش گياهي ميشود .این كتاب راهحلهایي براي كاستن آلودگي هوا پيشنهاد ميدهد .این راهحلها با روشهایي بسيار
آسان انجامشدني هستند .در انتهاي كتاب نيز چند وبگاه زیست محيطي معرفي شدهاند.
 .621بازئو ،توني .كتابدار دوستداشتني ما :اژدهای خانم کتابدار .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789647082754
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،كتابخواني 
چکیده :خانم «اسكوروپسكي»  ،كتابدار مدرسه ،با استفاده از وسایل و روشهاي مختلف ،دانشآموزان را به خواندن كتاب تشویق ميكند.
«پتيلي» مي خواهد بهترین كتابخوان كالس چهارم بشود و در روز پایاني جشنواره كتابخوانيِ «با هيجان بخوان» ،با لباس اژدهایي رژه برود؛
اما آیا او ميتواند از همكالسياش« ،كارمِن» ،بيشتر امتياز بگيرد و نفر اول بشود؟ پتيلي هرروز كتاب ميخواند؛ حتي گاهي كتاب صوتي
گوش ميدهد؛ اما باز هم كارمِن از او جلوتر است .پتي باید نقشهاي بكشد و. ...
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جستوجوییکهویيبهروشدیویي .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي.

.622بازئو ،توني .كتابدار دوستداشتني ما:
شابك 9789647082785 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:تجهيزات كتابخانهها ،كتابخانهها ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه اي چندجلدي دربارۀ كتاب و كتابخواني ،داستاني است همراه با تصویر كه در قالب داستان به مخاطب
ميآموزد چطور به كمك روش دیویي كتابها را به سرعت پيدا كند .دیویي روشي است براي طبقهبندي كه كتابدار مشهور جهاني آن را ابداع
كرد.
 .623بازئو ،توني .كتابدار دوستداشتني ما :در اینترنت خواندم .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789647082693
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:اینترنت ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعه اي چندجلدي دربارۀ كتاب و كتابخواني ،داستاني است همراه با تصویر كه در قالب داستان به دانشآموزان
یاد ميدهد در چه مواقعي باید به اینترنت مراجعهكرد و چگونه ميتوان اعتبار اطالعات آن را سنجيد.
کتابدارمانچیزیبهمایادنميدهد .فرمهر منجزي .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي.

.624بازئو ،توني .كتابدار دوستداشتني ما:
شابك 9789647082709 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:كتابخواني ،داستان 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعهاي چندجلدي دربارۀ كتاب و كتابخواني ،داستاني است همراه با تصویر كه در قالب داستان نشان ميدهد
كتابدار چطور به جاي دادن پاسخ مستقيم به بچهها ،آنها را راهنمایي ميكند جواب سؤالهایشان را خودشان پيدا كنند.
.625رابرتس ،كري .كودكان در دنياي ما :پناهندگانومهاجران .شادي جاجرميزاده .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي34 .1398 .ص.
خشتي .شابك 9786226011846 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:جنگزدگان ،مهاجرت 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي ،با تصویرها و توضيحهایي به زبان كودكان ،ميكوشد معناي دقيق پناهندگي و مهاجرت را به
مخاطب بياموزد .نویسنده پس از توضيح معناي وطن ،دالیل ترك آن را توضيح ميدهد و از سختيهاي آن ميگوید .سپس اشاره ميكند كه
در سطح جهان با پناهندگان چگونه برخورد و از آنها حمایت ميشود .در نهایت به مخاطب اطمينان ميدهد افراد بسياري به پناهندگان
كمك ميكنند و كودكان هم ميتوانند با كمك كردن به آنها ،در این زمينه مؤثر باشند.
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درگیریهایجهاني .شادي جاجرميزاده .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي34 .1398 .ص.

.626اسپيلزبري ،لویيس .كودكان در دنياي ما:
خشتي .شابك 9786226011822 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:جنگ 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي ،با تصویرها و توضيحهایي به زبان كودكان ،ميكوشد معناي دقيق درگيري و جنگ را به
مخاطب بياموزد .نویسنده پس از توضيح معناي درگيري ،دالیل آن را توضيح ميدهد و از عواقب جنگ ميگوید .سپس اشاره ميكند كه در
سطح جهان ،براي جلوگيري از دعوا یا قلدري ،قانونهایي وجود دارند .در نهایت به مخاطب اطمينان ميدهد آدمهاي باهوش زیادي براي
جلوگيري از جنگ وجود دارند تا دنيا را به جایي امن براي زندگي تبدیل كنند .كودكان هم ميتوانند با كمك كردن به پناهندگان جنگ ،در
این زمينه موثر باشند.
.627اسپيلزبري ،لویيس .كودكان در دنياي ما :فقروگرسنگي .شادي جاجرميزاده .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي34 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786226011860 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:فقر اقتصادي 
چکیده :كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي ،با تصویرها و توضيحهایي به زبان كودكان ،ميكوشد معناي دقيق فقر را به مخاطب بياموزد.
نویسنده ابتدا مصداقهاي فقر را در زندگي بر ميشمارد و دالیل آن را نيز عواملي ميداند كه از كنترل انسان خارجاند؛ از جمله :حادثههاي
طبيعي ،جنگ و معلوليت .سپس توضيح ميدهد تحمل فقر سخت است و عواقب آن ممكن است نسلهاي بعد را نيز تحت تأثير قرار دهد .در
نهایت نهادهاي خيریه را به مخاطب معرفي ميكند كه چگونه براي رفع فقر ميكوشند.
 .628هيوئيت ،سالي .گروه سبز :مصرف آب .رؤیا رضواني .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9789643899523
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:آب ،منابع طبيعي 
چکیده :آب دریاها و اقيانوسها بيش از  70درصد سطح كرۀ زمين را ميپوشاند ،اما تنها سه درصد از كل آب موجود در كرۀ زمين آب
آشاميدني و شيرین است .كتاب حاضر براي شناساندن اهميت آب ،دربارۀ انواع آب ،اعم از شور ،شيرین ،آب باران ،آب روان و آب تصفيهشده
توضيحاتي به مخاطب ميدهد و فعاليتهاي بسيار سادهاي را كه در زندگي روزمره ميتوان انجام داد تا در مصرف آب صرفهجویي شود،
معرفي ميكند.
.629ابراهيمي ،پيام .ماجراهاي گودي :پیتزاهایخطرناک:ماجراهایگودیموفرفریوآقایدانشمند(دربارهمصرفبهینهبرق).
تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004770705 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،داستان كودك 
چکیده :الزم است كودكان از خردسالي و به زبان خودشان بياموزند كه برق را بيهوده مصرف نكنند .كتاب حاضر در قالب داستاني كودكانه،
به صورت غيرمستقيم ،مدیریت مصرف انرژي و حفاظت از محيط زیست را به كودك ميآموزد .آقاي دانشمند اختراعات عجيب و افكار
عجيبتري دارد .در این داستان كه به صرفهجویي در مصرف برق ميپردازد ،آقاي دانشمند برق زیادي مصرف ميكند و بچهها او را متوجه
خطایش ميكنند.
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 .630سندن ،رابرت .محیطزیست ازعلمتاعمل .محمدرضا داهي .تهران :شركت انتشارات فني ایران48 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786004771030
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،آزمایشها 
چکیده :كتاب حاضر روابط بين موجودات زنده و محيط زیست آنها را بررسي ميكند و نشان ميدهد چگونه تغيير وضعيت زیست محيطي
موجودات زنده بر گياهان و جانوران اثر ميگذارد .آزمایش هاي متنوع و تصویرهاي كتاب مسائل و مفاهيم محيط زیستي را توضيح ميدهند؛
مفاهيمي مثل :چرخۀ كربن ،چرخۀ آب ،چرخۀ نيتروژن ،زنجيرهها و شبكههاي غذایي ،تجزیهكنندهها ،آب و هوا ،زیستگاهها ،اكوسيستم،
مبارزه با آفات و كودهاي شيميایي .آزمایشها بسيار سادهاند و صرفهجویي در مصرف انرژي را نيز ميآموزند.
هاینگران:مهارتهایيبرایکنترلنگراني .الهام پورمحمد .تهران :كتاب چ.


هایداغبرایبچه

نکته
.631وایلد ،جري .نكتههاي داغ:
76 .1398ص .رقعي .شابك 9786226839136 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:اضطراب ،درمان 
چکیده :نگراني نوعي سيستم دفاعي است كه ما را از موقعيتهاي خطرناك دور نگه ميدارد ،اما گاهي مغز و ماهيچههاي مربوط به نگراني
زیادي كار ميكنند .نویسنده ميكوشد با نوشتههاي این كتاب به نوجوانان كمك كند مهارتهاي الزم براي فهميدن و مقابله با اضطراب را یاد
بگيرند .زبان مطالب بسيار ساده و تعاملي است .نویسنده براي هر موضوع مثالي از زندگي روزمره ميآورد و در بيشتر موارد از مخاطب
ميخواهد دربارۀ آن موضوع ،در كادري كه در همان صفحه قرار گرفته است ،بنویسد و یا به سؤالهاي كتاب جواب بدهد.
 .632هانتر ،ربكا .هشدار سبز ! :بازیافت پسماندها .هایده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004771467
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:بازیافت زبالهها ،محيط زیست 
چکیده :محيط زیست محل زندگي ماست و مراقبت از آن اهميت دارد .كتاب حاضر با تأكيد بر موضوع بازیافت ،به انواع پسماندها و علتهاي
افزایش زباله و رعایت حفظ محيط زیست ميپردازد .این كتاب راهحلهایي براي بازیافت فلزات ،پالستيك ،كاغذ و شيشه پيشنهاد ميدهد و
نكات بسيار سادهاي را نيز تحت عنوان «چه كاري از دستمان برميآید» گوشزد ميكند .در انتهاي كتاب چند وبگاه زیست محيطي نيز معرفي
شدهاند.
 .633هانتر ،ربكا .هشدار سبز ! :کمبود آب .عباس زندباف .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004770774
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:آب ،محيط زیست 
چکیده :محيط زیست محل زندگي ماست و مراقبت از آن اهميت دارد .كتاب حاضر با تأكيد بر موضوع كمبود آب ،به دالیل این كمبود از
جمله :تغيير اقليم ،آلودگي ،كشاورزي ،فعاليتهاي انسان و استفادۀ بيرویه از آب در صنعت پرداخته است .راهحلهایي نيز ارائه ميدهد؛ مثل
یافتن منابع جدید ،بارورسازي ابرها ،نمكزدایي و صرفهجویي در مصرف آب .در انتهاي كتاب چند وبگاه زیست محيطي نيز معرفي شدهاند.
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.634مهاجراني ،سيدمحمد125 .یادتنره!.قم :جمال12 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789642021338 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:آموزش ایمني ،شعر ،خدمات امدادي 
چکیده :بعضيها گمان ميكنند كار سازمان آتشنشاني فقط خاموشكردن آتش است ،در حالي كه امدادگران این سازمان بسياري از
مشكالت را حل ميكنند .این كتاب براي آشنایي مخاطب كودك با انواع كارها و خدمات سازمان آتشنشاني تهيه شده و به زبان شعر كودكانه
و بسيار ساده ،راه مواجهه با بعضي از مشكالتي را ميگوید كه در آنها ميتوان از سازمان آتشنشاني كمك گرفت .گيركردن در آسانسور و
افتادن در كانال آب از جملۀ این مشكالت هستند.

مهارت هایزندگي 
.635مالينو ،جنيفر مور .آیاتوهمرازیداری؟.الدن مقيمي اسكویي .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786004771542
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :یكي از مسئوليتهاي بزرگترها در برابر بچه ها این است كه كودكان را از آنچه امنيتشان را به خطر مياندازد آگاه كنند .كتاب حاضر
به كودكان كمك ميكند ارتباط بهتر و راحتتري برقرار كنند تا كم كم براي حفظ امنيت خود نيز توانایيهاي الزم را به دست آورند .برقراري
ارتباط ،گفتو گو و انتقال این مفاهيم به كودكان ،هدف این كتاب است .موضوع این كتاب رازداري است كه مخاطب باید یادبگيرد اگر رازي او
را ميترساند یا ناراحت ميكند ،بهترین كار این است كه شجاع باشد و دربارۀ آن با بزرگترها صحبت كند.
ازاینروتاآنرو:مهارتمقابلهباکمرویي .تهران :كانون اندیشه جوان104 .1397 .ص .رقعي .شابك:

.636ارشادحسيني ،هادي.
 9786001592522
مخاطب :معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکلیدی:روانشناسي ،جامعهشناسي 
چکیده :كمرویي ویژگي رفتاري ناهنجاري است كه باید با آن مقابله كرد .این اثر ضمن معرفي كامل كمرویي و بيان نشانههاي آن ،پيامدها و
عوامل آن را بررسي ميكند .در پایان نيز راهكارهاي مقابله با كمرویي را ،با استفاده از منابع اسالمي و روانشناختي ،برميشمارد.
هایهیجانزده .سارا وطنآبادي .تهران :شركت انتشارات

هایخجالتيتاتخم 
مرغ


ازماکاروني
.637نيمروف ،مارك /آنونتسياتا ،جين.
فني ایران48 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789643898120 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي رفتاري ،احساسات 
چکیده :براي بچهها سخت است احساسشان را بهطور سازنده ابراز كنند ،در حالي كه اولين و مهمترین گام در برخورد با مشكالت ،ابراز
احساسات و بيان تجربههاست .این كتاب مجموعهاي از اساسيترین احساسات كودكان را بررسي ميكند؛ احساس مالیمي مثل هيجان و
احساس خشني مثل عصبانيت .مخاطب این كتاب مي آموزد هيچ كدام از احساسات او غيرطبيعي نيستند؛ هر كدام راه حلي دارند و
نشانههایي .اگر آنها را بشناسيم ،ميتوانيم با آنها به راحتي كنار بيایيم.
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.638مهدوي ،سميه .اقتصادیارکوچک(کتابکارنوآموز).اصفهان :مفتاح حكيم48 .1397 .ص .وزیري .شابك 9786226364058 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:اقتصاد ،كار و زندگي ،خانواده 
چکیده :این كتاب به عنوان بخشي از مجموعه آموزشي اقتصادیار كوچك با هدف تمرین مفاهيم پایه اقتصاد به كودكان شش تا نُه سال
تدوین و در قالب دَه مفهوم ،با مثالهاي متنوع ارائه شده است .در درس اول «سارا» به فروشگاه ميرود ،كودك باید به او كمك كند تا نيازها
و خواستههاي خود را بشناسد .در درس دوم ،كودك روشهاي اشتباه مصرف را یاد ميگيرد .درس سوم ،همكاري را به كودكان آموزش
ميدهد .درس چهارم. ...
 .639طغياني ،مهدي /مهدوي ،سميه /حسيني باالم ،مریم .اقتصادیار کوچک .اصفهان :مفتاح حكيم96 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786226364027
مخاطب :والدین /معلم 
کلماتکلیدی:اقتصاد ،پول ،كودك و نوجوان 
چکیده :درسنامه و راهنماي مربي ،بخشي از مجموعه اقتصادیار كوچك است كه با هدف آموزش مفاهيم پایه اقتصاد ،با رویكرد اقتصاد
مقاومتي به كودكان شش تا نُه سال تدوین شده است و در آن دَه مفهوم اقتصادي ،شامل توليد ،كار ،شغل ،درآمد ،پسانداز ،مصرف درست،
قناعت و ...در قالب فعاليتهاي متنوع كالسي ارائه شده است كه شامل ابزارهاي مختلفي متناسب با این دوره سني است ،ازجمله كتاب كار،
بازي ،فيلم و پوستر .مربيان محترم ميتوانند متناسب با سطح درك نوآموزان مطالب دروس را فشرده كرده یا تفضيل دهند.
صندوقسکههایمن .زهراسادات موسوي .اصفهان :مفتاح حكيم16 .1398 .ص .وزیري .شابك:

 .640مولل ،تولولوا .اقتصادیار كوچك:
 9786226364003
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستان ،پول 
چکیده :پسانداز كردن مفهومي است كه الزم است مهارت عملي آن به كودك آموخته شود .داستان این كتاب به زبان یك كودك و از
راههاي سادهاي مثل فروش محصوالت مزرعۀ خانگي به همراه مادر و هرس درختان ،راههاي كسب درآمد را به مخاطب كودك ميآموزد.
همچنين ،او را به پس انداز كردن براي خرید آنچه الزم دارد ،تشویق ميكند.
.641آمنتا ،چارلز ا .انجمن روانشناسي آمریكا :دنیایراسل:داستانيبرایکودکاندربارهاتیسم .فرهاد براقيزاده .تهران :دانژه.1398 .
44ص .وزیري .شابك 9786002502001 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستان ،كمتوان ذهني 
چکیده :این كتاب ،از مجموعه اي چند جلدي ،مخصوص كودكان دچاراتيسم نوشته شده است.مخاطب با خواندن داستان راسل ،و دیدن
عكسها و آشنایي با خانوادهاش ،متوجه ميشود چالش ها و مسائل عجيب دنياي اتيسم چيست و چگونه باید با آن رفتار كرد .كتاب براي
والدین این كودكان نيز اطالعاتي عيني در بردارد و راهكارهایي در مورد چگونگي حمایت از كودكان دچار اتيسم ارائه ميدهد.
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 .642گروه نویسندگان .ایمني در خیابان .هایده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786004772211
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:رنگآميزي ،آموزش ایمني ،پيشگيري 
چکیده :ایمني در خيابان و آموزش چگونگي ایمن بودن از جمله نكات مهمي است كه كودكان در سن پایين باید بياموزند .كتاب حاضر
آموزشها را در قالب بازي ،سرگرمي و نقاشي ارائه مي دهد .كودك مخاطب كتاب ،در عين تماشاي تصویرهاي كتاب و نقاشي یا رنگآميزي
آنها ،نكات ایمني را ميآموزد؛ نكاتي مثل :عبور از خط عابر پياده ،استفاده از كمربند ایمني ،و نشستن روي صندلي عقب ماشين.
بایکفرصتچهکارميتوانمبکنم؟.احمد تصویري .تهران :مهرسا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786009890200 :

.643یامادا ،كبي.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،ادبيات ملل ،خودسازي 
چکیده :این داستان درباره كودكي است كه نميداند با فرصتي كه برایش پيش ميآید ،چه كند .فرصت دور و بر كودك ميچرخد و دوست
دارد كودك او را بگيرد؛ اما كودك ميترسد و خود را عقب ميكشد .فرصت پر ميزند و ميرود .بعد از روزها فرصت دیگري به سراغ كودك
ميآید .كودك تالش ميكند آن را بگيرد؛ اما زمين ميخورد و بقيه به او ميخندند .كودك حسابي خجالت ميكشد و دیگر به فرصتها توجه
نميكند .كمكم دیگر هيچ فرصتي به سراغش نميآید تا اینكه. ...
ميتوانمبکنم؟.احمد تصویري .تهران :مهرسا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786009890194 :
.644یامادا ،كبي .بایکمشکلچهکار 
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خودسازي 
چکیده :مشكالت به چه دردي ميخورند؟ آنها به ما شكل ميدهند ،ما را به سختي مياندازند و براي حركت به ما انگيزه ميدهند .با كمك
مشكالت مي فهميم كه چقدر قوي ،شجاع و توانمند هستيم .قهرمان داستان ،كودكي است كه ناگهان مشكلي پيدا ميكند .او نميداند این
مشكل از كجا پيدا شده است .كودك از مشكل ميترسد و نگران است و مشكل هرروز بزرگتر ميشود تا اینكه متوجه ميشود باید با مشكل
روبهرو شود و آنوقت است كه متوجه رازي ميشود .این راز چيست؟
.645چولدنكو ،جنيفر .باباودایناسور .نازنين موفق .تهران :ميچكا36 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226721929 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،ترس ،اعتمادبهنفس 
چکیده« :نيكوالس» از تاریكي ميترسد ،همينطور از حشرههاي بزرگي كه الي بوتهها زندگي ميكنند و از زیر در پوشهاي فاضالب؛ اما
پدرش از هيچچيز نميترسد .نيكوالس سعي ميكند مثل پدرش شجاع باشد و براي این كار به كمك نياز دارد .او هميشه یك دایناسور
عروسكي همراه دارد؛ چون دایناسورها از هيچچيز نميترسند .دایناسور نيكوالس هنگام سنگنوردي و شنا و ...همراه اوست و نيكوالس بسيار
شجاع و نترس است تا اینكه روزي دایناسور گم ميشود! حاال چه اتفاقي ميافتد؟
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فلوریان،خیليیواشکارميکند .علي قرباني مقدم .تهران :بداهه34 .1397 .ص .رحلي .شابك:

.646زانزونه ،ادله .بچههاي متفاوت:
 9786229944349
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،روابط اجتماعي ،داستان كودك 
چکیده :این كتاب درباره بچههایي است كه مبتال به سندرم «دان» هستند .این بيماري اختاللي است كه در تعداد كروموزمها ایجاد ميشود
و« ....پيتر» و «فلوریان» دو برادر هستند كه با هم به كودكستان ميروند .فلوریان سندرم دان دارد و با بچههاي دیگر كمي متفاوت است .او
بند كفشش را به آهستگي ميبندد و وقتي همه بچهها نقاشيشان را تمام كردهاند ،او فقط یك دایره بزرگ كشيده است و بچهها به او
ميخندند .بچهها فكر ميكنند فلوریان نميتواند حتي یك ماشين ساده بكشد و پيتر توضيح ميدهد كه اصالً اینطور نيست. ....
.647حائري ،هادي /احمدي ،فاطمه /فراهاني ،زهرا .بهتابلوهادقتکن،بهنظمشهرکمککن .تهران :دارالعلم42 .1397 .ص .رقعي.
شابك 9789642043989 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ترافيك ،آموزش ایمني ،كودكان 
چکیده :در فضاهاي شهري ،خطرات زیادي كودكان را تهدید ميكند كه برخي از آنها ناشي از نبود آگاهي به قوانين ،نمادها و مكانهاي
شهري است .از سوي دیگر ،كودكان نيز در شهر و خيابان رفتوآمد ميكنند و شناخت قوانين از دوران كودكي به آنها كمك ميكند تا
شهرونداني آگاهتر و سالمتر باشند .از ویژگيهاي كتاب حاضر ميتوان به این موارد اشاره كرد :معرفي و آموزش بيست تابلو كه آشنایي با آنها
در سالمت آمد و شد عابران موثر است؛ آشنایي كودك با شكل و كاربرد تابلوها ،همراه با آموزش تصميم و رفتار مناسب؛ آشنایي با برخي
عناوین و فضاهاي شهري مثل عابر پياده ،وسيله نقليه ،ميدان ،پاركينگ و. ...
.648توماس ،پت .بهمننگواستثنایي .پيوند ميهندوست .تهران :بوي كاغذ24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786009814862 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:كمتوان ذهني ،داستان كودك 
چکیده :داستانها در محتواي خود مفاهيم رفتاري را به مخاطب مي آموزند .كتاب حاضر داستاني است كودكانه كه به موضوع كمتواني در
كودكان توجه ميكند .شخصيت اصلي داستان كودكي است كه به خاطر رفتار مردم با خودش ناراحت است .او كمتوان است و دوست ندارد
مردم او را استثنایي بدانند .این ماجرا به طور غير مستقيم به كودك ميآموزدچگونه با افراد كمتوان در جامعه بهدرستي رفتار كند.
بوسههایيبرایبابا .مينا پورشعباني .تهران :ميچكا24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226721158 :

.649واتس ،فرانسس.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خواب 
چکیده :وقت خواب است؛ اما بچهخرس نه مي خواهد بخوابد ،نه حمام كند و نه به مامان و بابا بوسِ شب به خير بدهد! بچهخرس حاضر
نيست پدرش را ببوسد و شب به خير بگوید؛ اما مادرش را ميبوسد .باباخرسي فرزندش را بلند ميكند و او را بوس زرافهاي ميكند،
درحاليكه بچهخرس نميخواهد به پدرش بوس زرافهاي بدهد .باباخرسي او را از پلهها باال ميبرد و او را بوس كوآالیي ميكند ،درحاليكه
بچهخرس نميخواهد .باباخرسي فرزندش را حمام ميكند و او را بوس تمساحي ميكند ،درحاليكه ....سرانجام هنگاميكه باباخرسي بچهخرس
را در تختش ميگذارد و ميخواهد برود ،بچه خرس پدرش را صدا ميكند و. ...
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.650بریكت ،جورجي .بیاباهمآشپزیکنیم .بنفشه رسوليان بروجني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861671 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي ،شعر ،آشپزي 
چکیده :كتاب «آشپزي كنيم» از مجموعه كتابهاي «بيا باهم» است .در هر جلد از كتاب به یكي از مهارتهاي پایه زندگي به كودكان
پيش دبستاني پرداخته است .كتاب داراي تصویرهاي جذاب ،ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگویي به آموزش مهارتهاي اوليه
پرداخته است.مثل :باباجونم آردها رو ،یه كم یواشتر بریز.......بيا یه وقت نریزه ،آردي نشه روي ميز
.651استاكهم ،جس .بیاباهمبازیافتکنیم .بنفشه رسوليان بروجني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861657 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي ،شعر ،بازیافت زبالهها 
چکیده :كتاب «بازیافت كنيم» از مجموعه كتابهاي «بيا باهم» است .در هر جلد از كتاب به یكي از مهارتهاي پایه زندگي به كودكان
پيشدبستاني پرداخته است .كتاب داراي تصو یرهاي جذاب ،ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگویي به آموزش مهارتهاي اوليه
پرداخته است.مثل :باز كاميون بازیافت ،اومد توي كوچهمون............تموم سطلها رو برد ،از حياط خونهمون
.652بریكت ،جورجي .بیاباهمبسازیم .بنفشه رسوليان بروجني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861688 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي ،شعر 
چکیده :كتاب «بسازیم» از مجموعه كتابهاي «بيا باهم» است .در هر جلد از كتاب به یكي از مهارتهاي پایه زندگي به كودكان
پيش دبستاني پرداخته است .كتاب داراي تصویرهاي جذاب ،ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگویي به آموزش مهارتهاي اوليه
پرداخته است.مثل :لباساي قدیمي ،مخصوص كار با رنگه...........باید اونو بپوشيم ،اما یه خورده تنگه
.653بریكت ،جورجي .بیاباهمبکاریم .بنفشه رسوليان بروجني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861695 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي ،شعر 
چکیده :كتاب «بكاریم» از مجموعه كتابهاي «بيا باهم» است .در هر جلد از كتاب به یكي از مهارتهاي پایه زندگي به كودكان
پيش دبستاني پرداخته است .كتاب داراي تصویرهاي جذاب ،ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگویي به آموزش مهارتهاي اوليه
پرداخته است.مثل :به و به و به چه چيزي ،گوجهي سرخ آبدار...........لطفاً مامان با خودت ،نمكدون رو زود بيار
.654بریكت ،جورجي .بیاباهمتمیزکنیم .بنفشه رسوليان بروجني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861701 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي ،شعر ،بهداشت 
چکیده :كتاب «بيا تميز كنيم» از مجموعه كتابهاي «بيا باهم» است .در هر جلد از كتاب به یكي از مهارتهاي پایه زندگي به كودكان
پيش دبستاني پرداخته است .كتاب داراي تصویرهاي جذاب ،ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگویي به آموزش مهارتهاي اوليه
پرداخته است.مثل :منم ميخوام كه فنجونام ،تميز بشن تو تشت آب............نعلبكيا شنا كنن ،تو آب بگن تولوب تاالب
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.655استاكهم ،جس .بیاباهمخریدکنیم .بنفشه رسوليان بروجني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861640 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي اجتماعي ،شعر 
چکیده :كتاب «خرید كنيم» از مجموعه كتابهاي «بيا باهم» است .در هر جلد از كتاب به یكي از مهارتهاي پایه زندگي به كودكان
پيش دبستاني پرداخته است .كتاب داراي تصویرهاي جذاب ،ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگویي به آموزش مهارتهاي اوليه
پرداخته است.مثل :این جا كجاست؟ فروشگاه ،جانمي جان رسيدیم............مثل پرنده بودیم ،با اتوبوس پریدیم
.656استاكهم ،جس .بیاباهمکمککنیم .بنفشه رسوليان بروجني .اصفهان :نوشته24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861664 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي آموزشي ،شعر 
چکیده :كتاب «كمك كنيم» از مجموعه كتابهاي «بيا باهم» است .در هر جلد از كتاب به یكي از مهارتهاي پایه زندگي به كودكان
پيش دبستاني پرداخته است .كتاب داراي تصویرهاي جذاب ،ساده و بانمك است كه با زبان شعر بدون پرگویي به آموزش مهارتهاي اوليه
پرداخته است.مثل :كمك ميدیم به مامان ،تا جعبهشو ببنده...........هر چي تو آشپزخونهست ،ليوان و كارد و رنده
.657ویلمس ،مو .پسدندانمکو؟.آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال96 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004625296 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك 
چکیده :یكي از دندانهاي «كوكو» سنجابه گم شده است! او به دوستانش خبر ميدهد ،به «ویژ» سنجابه« ،قيژ» سنجابه و ....آنها دور هم
جمع ميشوند و تصميم مي گيرند دندان كوكو را پيدا كنند .اول از همه از كوكو مي خواهند كه تمام ماجرا را تعریف كند .كوكو ميگوید
دندانش شل و ول شده بود و به این طرف و آن طرف ميرفت و یك دندان شيري بوده است! دوستان كوكو خيلي ناراحت ميشوند كه یك
بچه شيرخواره گم شده است! بعد از جستوجوي زیاد ،نهتنها دندان كوكو پيدا نميشود ،بلكه خودِ كوكو هم گم ميشود! حاال چه باید كرد؟
.658دوبوسارسكي ،ارسوال .تاالپترسناک .فرشته یزداني .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789647082778 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،ترس 
چکیده :خرگوشها كنار دریاچه ،هویج و كيك شكالتي ميخورند و سيب بزرگ قرمز روي شاخه درخت بلند ،تاب ميخورد .سيب با نسيم
خم و راست ميشود .ناگهان صداي تاالپ ترسناكي ميآید و خرگوشها همه با هم فرار ميكنند .خرگوشها در حال دویدن به روباه ميگویند
كه باید فرار كند و روباه با آنها همراه ميشود و ....ميمون ،گربه ،ببر ،خفاش و ...با عجله در حال بيرون رفتن از جنگل هستند كه به خرس
قهوهاي بزرگ ميرسند .خرس روي صندلياش نشسته و از آفتاب لذت ميبرد .او فكر نميكند چيزي وجود داشته باشد كه از آن بترسد؛ اما...
.
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 .659مرینو ،جما .تمساحي که از آببازی خوشش نميآمد .احمد تصویري .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9789647082747
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:اعتمادبهنفس ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر داستاني است كودكانه دربارۀ اعتماد به نفس و پذیرش خود .نویسنده با داستاني كودكانه و جمالت و زباني كامالً
متناسب با كودك ،كوشيده است این حس طبيعي را براي مخاطب توصيف كند و در كنترل آن و تقویت اعتمادبهنفس او بكوشد.
.660محمدي ،نرجس .چهفکرخوبي!.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226630092 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:خودآگاهي ،خودسازي ،داستان ،اعتمادبهنفس 
چکیده :همۀ آدمها ،به خصوص كودكان ،گاهي از خودشان راضي نيستند و دلشان ميخواهد قيافه یا هيكل یا شرایط زندگيشان طور
دیگري باشد .داستان كتاب حاضر كودكي را به تصویر ميكشد كه از گوشهاي بزرگش خوشش نميآید و ميخواهد طور دیگري باشد .او یك
ماسك به صورتش ميزند تا ایراد خود را بپوشاند .دیگران هم همين كار را ميكنند .بعد از مدتي متوجه ميشود این اصالً خوب نيست و
تفاوتهاي آدمها گاهي حتي قشنگ هم هستند.
ترسم:راهنمایعمليکودکانبرایپذیرشکاملنبودنخود.


کردنمي

چهکارکنماگرازاشتباه
.661فريلند ،كلير /تونر ،ژاكلين.
عماد توحيدي .تهران :گام96 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789642855414 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:روانشناسي ،خودسازي ،شكست ،كودكان 
چکیده :ترسيدن از اشتباه بسيار طبيعي است .بنابراین ،درك و پذیرش اشتباهات ميتواند به كودكان كمك كند تا آسانتر بر مشكالت
زندگي چيره شوند و آنها را تشویق كند كه از یادگيري چيزهاي جدید نترسند .نویسنده در این كتابِ خودآموز ،به والدین و كودكان كمك
مي كند تا افكار و عقایدي را كه موجب نگراني و اشتباه كردن مي شود ،بررسي كنند .همچنين براي متفاوت فكر كردن در برابر چالشهاي
غيرقابل اجتناب زندگي ،راهكارهایي براساس اصل رفتارشناسي ارائه ميده د و معتقد است افكار ،احساسات و رفتارها ،یك مجموعه به هم
پيوسته هستند.
 .662فريلند ،كلير .چه کار کنم اگر خیلي خجالت ميکشم :راهنمای عملي کودکان برای غلبه بر اضطراب اجتماعي .عماد
توحيدي .تهران :گام72 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789642855513 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:روانشناسي ،اضطراب 
چکیده :كم رویي خفيف یا متوسط در بسياري از كودكان امري طبيعي است .این كودكان ممكن است در شرایط خاص به فرصت بيشتري
براي برقراري ارتباط با دیگران احتياج داشته باشند؛ اما كودكاني كه دچار اضطراب اجتماعي ميشوند ،به شدت ميترسند و به طور كلي از
جمع كناره ميگيرند .كتاب گرچه براي كودكان نوشته شده است ،كودك به تنهایي نميتواند از آن استفاده كند و حتماً نياز به همراهي
والدین ،مشاور و مربي دارد.
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.663خليلي ،سپيده .چهکارکنمبانيني؟..تهران :داستان جمعه16 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786009832958 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:هيجان ،احساسات ،داستانهاي خانواده ،مهارتهاي ارتباطي 
چکیده :كتاب «چه كار كنم با نيني؟ » در مورد به دنيا آمدن نوزاد تازه و برخورد بقيه اعضا خانواده به خصوص خواهر و برداران بزرگتر با
اوست.داستان كتاب در مورد هيجانهاي برخورد با نوزاد است .هيجانهاي تعجب ،شادي ،خشم ،عشق ،حسادت ،ترس ،اندوه و تنفر .این
كتاب براي شناخت هيجانها و توصيف آنها براي كودكان است.
.664هاینه ،هلمه .خرگوشيبادماغقرمز .اميرفرهنگ نعمتي .تهران :بوي كاغذ12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786009814893 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:كمتوان ذهني ،داستان كودك 
چکیده :داستانها در محتواي خود مفاهيم رفتاري را به مخاطب ميآموزند .كتاب حاضر داستاني است كودكانه كه به موضوع كودكان
استثنایي و تفاوتها در كودكان توجه مي كند .شخصيت اصلي داستان خرگوشي است كه ظاهري متفاوت با دیگر خرگوشها دارد و این او را
ناراحت ميكند .ماجراي این كتاب به طور غير مستقيم به كودك ميآموزد افراد تفاوتهاي فردي دارند و در زندگي اجتماعي باید تفاوتها را
پذیرفت و با آنها كنار آمد.
.665وودسون ،جكلين .خودشجاعتو .ميترا اميري .تهران :پرتقال32 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786004625142 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،كودكان 
چکیده« :آنجلينا» در كالسش شبيه هيچكس نيست ،شاید به خاطر رنگ پوستش ،لباسهایش یا موهاي فرفرياش است« .ریگوبرتو» اهل
«ونزوئال» است و در كالس هيچكس حرفهاي او را نميفهمد و همه به او ميخندند .در كالس همه از سفر تابستان خود حرف ميزنند؛ اما
آنجلينا تمام تابستان را در خانه گذارنده است و براي خواهر كوچكش كتاب خوانده است ....مؤلف كتاب ميكوشد به خواننده بياموزد كه براي
شكست فاصله ،و كمرنگ كردن تفاوتها ،باید بتواند خاطرههایش را با دیگران شریك شود.
هایمنخیليزیادميشود!:راهنمایيبرای


نگراني
.666بارون ،كاري دان .داركوب ،داستانهاي رده كودك بوي كاغذ (بوكا) :وقتي
آرامسازی کودکان مضطرب به همراه فعالیت های آموزشي .آیناز محمديزاده .تهران :بوي كاغذ32 .1398 .ص .خشتي .شابك:

 9786226070041
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:اضطراب ،بهداشت رواني ،راهنماي آموزشي 
چکیده :اضطراب واكنشي طبيعي به تنش است ،اما اضطراب طوالني مدت بر موفقيت فرد تأثير مخرب دارد .كتاب پيش رو بر دو رویكرد
مدیریت شناختي رفتاري و آموزش رواني مبتني است و راهبردهایي را براي مهاركردن احساسات ارائه ميدهد .ساختار تصویري و تعاملي
كتا ب در راستاي حمایت از كودكاني است كه در كاركردهاي اجرایي مشكل دارند .شخصيت اصلي این كتاب با زبان كودكانه مراحل نگراني و
روشهاي ساده و علمي كنترل آن را شرح ميدهد .در انتها نيز جدول تنش و مراحل آرامسازي به صورت خالصه و جمع بندي شده آمدهاند.
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 .667كوك ،جوليا .دهان نگو؛ کوه آتشفشان! .فاطمه حقيناوند .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786009890392
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي رفتاري ،داستان كودك 
چکیده :صحبتكردن جا و مكان دارد .كتاب حاضر با داستاني كودكانه و در اتفاقاتي بسيار عادي ،به مخاطب كودك ميآموزد كه وقتي
حرفي دارد ،چگونه خود را كنترل و صبر كند تا موقع مناسب آن برسد .كنترل احساسات و سنجيدهحرفزدن عملي است كه این كتاب
ميآموزد .همدلي با دیگران ،قطعنكردن كالم آنها ،و شنيدن آنها و احترام گذاشتن ،ارزشهایي هستند كه در طول این داستان تمرین
دادهميشوند.
عذرخواهيکردن» .زهرا غفاري .تهران :مهرسا/

اجازهگرفتن»و«

.668كوك ،جوليا .دوبارهیادمرفتاجازهبگیرم!:آموزشمهارت«
مهر و ماه نو32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786009890224 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خودسازي 
چکیده :كتاب حاضر مهارت هاي رفتار اجتماعي براي داشتن زندگي شادتر در خانه و موفقيت در مدرسه را آموزش ميدهد« .آرجي» و
دوستش« ،سَم» ،سوار اتوبوس مدرسه نميشوند و تا خانه پياده ميروند .آرجي چند كار بد دیگر هم انجام ميدهد .پدر و مدیر مدرسه تالش
ميكنند به آرجي یاددهند كه از بزرگترها اجازه بگيرد و اگر اشتباه كرد عذرخواهي كند.
.669ولوسون ،اليزا .دوستمنایزابل .پيوند ميهندوست .تهران :بوي كاغذ28 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226070119 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:كمتوان ذهني ،داستان كودك 
چکیده :نشانگان داون نمود ظاهري وذهني دارد؛ یعني قيافه و ميزان یادگيري كودكان مبتال به این اختالل ،با كودكان دیگر فرق دارد .این
كودكان یك كروموزوم اضافه دارند .در این كتاب ،كه یكي از مجلدات مجموعهاي چندجلدي دربارۀ تفاوت توانایيهاي كودكان است ،دو
كودك ،یكي سالم و دیگري مبتال به نشانگان داون ،از بازيها و تفاوتهایشان ميگویند .مطالب به زبان ساده و كودكانه بيان شدهاند.
.670وردیك ،اليزابت .زبانبرایرنجاندننیست .خورشيد همتي آهویي .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1397 .ص .خشتي .شابك:
 9789643898632
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:آموزش ابتدایي ،مهارتهاي ارتباطي ،آداب معاشرت 
چکیده :كتاب در صدد است به كودكان بياموزد كه قبل از صحبت كردن بيندیشند و سپس انتخاب كنند كه چه بگویند و چگونه
بگویند.بچهها با شيوههایي ساده و مثبت مي آموزند كه چگونه به سخنان ناخوشایند دیگران پاسخ دهند و قدرت كلمه «ببخشيد» را درك
كنند .در انتهاي كتاب فعاليتها و سرفصلهاي گفت وگو با كودك در خانه ،مدرسه و مهدكودك پيشنهاد شده است .با  32حرف ميتوان
هزاران كلمه ساخت و حرفهاي مهمي زد ،مثل« :دوستت دارم» یا حرفهاي ناراحتكننده ،مثل «تو خيلي خنگي» یا حرفهاي محبتآميز،
مثل . ...
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.671رایت ،لوري .زمزمههاي مثبت ذهني :منخودمراباوردارم! .شبنم حيدريپور .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو32 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786009890545 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،اعتمادبهنفس 
چکیده :تسلط بر احساسات براي افراد كم سن و سال كار راحتي نيست .به همين علت ،بچهها به كمك بزرگترها نياز دارند .عبارتهاي این
كتاب ،مهارت بچهها را براي مسلط شدن به عواطف و احساساتشان باال ميبرد و حس ناامني را از آنها دور ميكند .وقتي «پاپي» عنكبوت
ميبيند ،ميترسد و نميداند كه از پسش برميآید یا نه .او چند راه دارد ،ميتواند فرار كند ،ميتواند عنكبوت را گير بيندازد یا ميتواند به آن
نزدیك نشود! پاپي مطمئن است كه از عهده این كار بر ميآید؛ چون او خودش را باور دارد .وقتي پاپي فكر ميكند در اتاقش هيوال است،
ميتواند. ...
 .672وینترز ،پيیر .سیرک ادب و نزاکت .حسام سبحاني طهراني ،فرشيد حجازي .تهران :ميچكا28 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786226721134
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودكان 
چکیده« :نينا» شش سال دارد .او بيشتر وقتها عصباني است و حاضرجوابي ميكند ،مدام نِق ميزند و لجبازي ميكند .مادر نينا ناراحت
است .او دلش مي خواهد دخترش با ادب باشد و مدام به او تذكر مي دهد؛ اما نينا اصالً برایش مهم نيست .او از خانه بيرون ميرود تا بازي كند
كه ناگهان صدایي از سوراخي در درخت ميشنود .او با كنجكاوي داخل سوراخ را نگاه ميكند .آنجا سيركي در حال اجرا است! مدیر سيرك،
آقاي «لطفاً ،ممنون» ،نينا را به سيرك دعوت ميكند .آنها در سيرك ادب و نزاكت را تمرین ميكنند.
غریبههای مشکوک .جواد كریمي .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1398 .ص .وزیري .شابك:

 .673والوورد جرالد ،ليندا.
 9786004771818
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي ارتباطي ،پيشگيري ،روابط اجتماعي 
چکیده :هر ساله در دنيا تعدادي كودك گم مي شوند .این كتاب با بيان قوانين برخورد با غریبهها ،و بيان موقعيتهایي فرضي ،به مخاطب
ميآموزد كه در هر شرایطي ،در برخورد با كساني كه نمي شناسد ،چگونه باید رفتار كند .در انتها نيز به والدین تذكر مي دهد هرچند بيشتر
غریبهها آدمهاي خوبي هستند ،اما الزم است خطر غریبه هاي بد را هم شناخت .با این كتاب ،مخاطب چند قانون سادۀ برخورد با غریبهها را
ميآموزد.
هایخوبچهميکني؟.مهدي حجواني .تهران :قدیاني48 .1398 .ص .رحلي .شابك:


بافرصت
.674یامادا ،كبي .فلسفه براي نسل نو:
 9786000804114
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:فرصت ،خودسازي ،حل مسئله ،اندیشه و تفكر 
چکیده :بر سر فرصتها چه ميآید؟ كتاب حاضر ،از مجموعهاي چند جلدي ،با هدف آموزش فلسفه به كودكان ،ميكوشد مخاطب را به
فكركردن دربارۀ فرصتهاي جدید زندگي دعوت كند .داستان این كتاب ،كودكي را به تصویر ميكشد كه از فرصتهاي جدید ميترسد ،اما در
نهایت به این نتيجه ميرسد كه آنها را امتحان كند و با آنها همراه شود .خود واقعياش را بشناسد و مسير زندگي را پيدا كند.
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 .675یامادا ،كبي .فلسفه براي نسل نو :با فکرهای تازه چه ميکني؟ .مهدي حجواني .تهران :قدیاني40 .1398 .ص .رحلي .شابك:
 9786000804138
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:اندیشه و تفكر ،حل مسئله ،فلسفه 
چکیده :بر سر ایدهها چه ميآید؟ كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي ،با هدف آموزش فلسفه به كودكان ،ميكوشد مخاطب را به
فكركردن دربارۀ ایدههایش و چگونگي تبدیل آنها به نوشته ،اختراع یا توليد ،راهنمایي كند .داستان این كتاب كودكي را به تصویر ميكشد
كه دنبال فكر خود ميرود و در این مسير تفكرات تازهاي نسبت به دنيا و اطراف خود پيدا ميكند.
هایجدیدچهميکني؟.مهدي حجواني .تهران :قدیاني40 .1398 .ص .رحلي .شابك:


بامشکل
.676یامادا ،كبي .فلسفه براي نسل نو:
 9786000804121
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:خودسازي ،حل مسئله ،اندیشه و تفكر 
چکیده :با انبوه مشكالت چه باید كرد؟ كتاب حاضر ،از مجموعهاي چند جلدي ،با هدف آموزش فلسفه به كودكان ،ميكوشد مخاطب را به
فكركردن دربارۀ نگرانيها و مشكالتش و روبهروشدن با آنها راهنمایي كند .داستان این كتاب ،كودكي را به تصویر ميكشد كه از مشكلش
گریزان است ،اما در نهایت به این نتيجه ميرسد كه با آن روبهرو شود .مشكلش فرصت خوبياست تا یادبگيرد ،رشد كند و شجاع شود.
.677شعباننژاد ،افسانه .قصههاي فندقي :یکخوابقشنگ.تهران :لوپه تو16 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك 9786008761662 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان كودك 
چکیده :قهر و آشتيكردن در كودكان از فرصتهایي است كه ميتوان با استفاده از آنها درسهاي زیادي آموخت .كتاب حاضر قهر بين یك
زرافه و خرس را كه دوستان هم هستند ،به تصویر كشيده است .مخاطب با داستان همراه ميشود و از این اتفاق درس ميگيرد.
.678مایر ،برندا .قلعهقرمزمن .آزاده شاكر .تهران :پرتقال40 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786004625760 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،خالقيت 
چکیده« :روبي» دختربچه اي با ذهني خالق و پر از ایده است؛ اما برادرانش ،فكر ميكنند او بلد نيست كاري انجام دهد .روزي روبي تعدادي
تخته چوب قدیمي پيدا ميكند و تصميم ميگيرد با آنها چيزي بسازد .او از برادانش كمك ميخواهد؛ ولي آنها كمكي به او نميكنند .روبي
خودش دست به كار ميشود و تصميم ميگيرد یك قلعه بسازدَ .آیا او ميتواند به تنهایي این كار را انجام دهد؟
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 .679كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :ابر سیاه دروغ .جواد كریمي .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786004771962
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:دروغگویي ،مهارتهاي رفتاري ،داستان كودك 
چکیده :دروغگویي در كودكان رفتاري عادي و قابل انتظار است .در واقع وقتي كودكي دروغ ميگوید ،در حال كسب مهارتهاي اجتماعي
ارزشمندي است .كتاب حاضر موارد متعددي را از زندگي واقعي كودك مثال ميزند كه او در آن شرایط دروغ ميگوید .پس از این نمونههاي
واقعي ،عواقب دروغگفتن را با زبان ساده و خودماني گوشزد ميكند و نمونههاي دیگري را مثال ميزند كه كودك راستش را ميگوید و اتفاق
چندان ناخوشایندي هم روي نميدهد.
خوامچيکار؟.هایده عبدالحسينزاده .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1398 .ص.


برنامهمي
.680كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا:
خشتي .شابك 9786004771412 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:برنامهریزي ،تصميمگيري ،داستان 
چکیده :برنامهریزي و اولویتبندي دو مهارت عملكردياند كه تسلط بر آنها بسيار دشوار است .شخصيت اصلي كتاب حاضر اهل برنامهریزي
نيست و كارهایي را كه باید انجام دهد فراموش ميكند یا انجام نميدهد .او تشخيص نميدهد كدام كار مهمتر است و باید اول انجام شود .این
شرایط هم خودش و هم دیگران را آزار ميدهد .باالخره تصميم ميگيرد و به كمك دوستش موفق ميشود.
چرابترسم؟منکهآمادهام! .هایده عبدالحسينزاده .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1398 .ص.

.681كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا:
خشتي .شابك 9786004771375 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ترس ،آموزش ایمني ،پيشگيري 
چکیده :روبهرو شدن با غریبهها و طرز برخورد صحيح با آن ها بسيار مهم است .باید به كودكان آموخت در شرایط اضطرار دستورات
بزرگ ترها را بدون چون و چرا اجرا كنند.آموزش و توانمندسازي كليدهاي آمادگي و كاهش ترس هستند .این كتاب با آوردن نمونههایي ساده
از زندگي روزمره ،گروهي از مهارتهاي ایمني را به كودك ميآموزد كه در تمام عمر كاربرد دارند.
.682كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :روزیکهتقلبکردم… .جواد كریمي .تهران :شركت انتشارات فني ایران36 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786004772099 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي رفتاري ،داستان 
چکیده :تقلب وقتي اتفاق ميافتد كه كسي به عمد دیگران را فریب دهد ،گمراه كند یا صادقانه رفتار نكند .كتاب حاضر موارد متعددي را از
زندگي واقعي كودك مثال ميزند كه او در آن شرایط تقلب ميكند .پس از این نمونههاي واقعي ،عواقب آن را گوشزد ميكند و دالیل
احتمالي تقلب را هم برميشمارد .در نهایت مخاطب را به این نتيجه ميرساند كه تقلب هميشه راه حل نيست.
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.683كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :نترسیموقتيکهباهمهستیم .هایده عبدالحسينزاده .تهران :شركت انتشارات فني ایران.1398 .
36ص .خشتي .شابك 9786004771986 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي رفتاري ،ترس ،آموزش ایمني 
چکیده :هنگام وقوع بالهاي طبيعي یا حوادث تلخ ،گفت وگوي والدین با كودكان در بارۀ آن حوادث مشكل است .البته روش درست یا غلطي
براي این كار وجود ندارد ،اما مواردي هستند كه الزم است رعایت شوند .كتاب حاضر با بيان داستاني كودكانه ،كوشيده است نوعي شبيهسازي
انجام دهد تا كودك را با راهكارهاي عملي و درست مقابله با چنان شرایطي آماده كند.
کلمههای بزرگ برای آدمهای کوچک .سميرا كمالي .تهران :كتاب نيستان40 .1397 .ص .خشتي .شابك:

 .684كرتيس ،جيمي.لي.
 9786222080181
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،شيوۀ زندگي ،كودك و نوجوان 
چکیده :كلماتي وجود دارد كه یاد گرفتنشان خيلي مزه دارد ،كلماتي كه حتي كوچكترها هم ميتوانند از آنها استفاده كنند .وقتي به
فروشگاه ميرویم و همه وسایل مورد نيازمان را ميخواهيم ،باید مودب باشيم و با آقاي فروشنده «همكاري» كنيم .وقتي در صف انتظار
ميكشيم تا نوبتمان شود و تا اول صف كلي راه مانده است ،باید «شكيبایي» به خرج دهيم .وقتي خسته ميشویم و دلمان ميخواهد كار را
رها كنيم و بزنيم زیر گریه ،باید «پشتكار» داشته باشيم .وقتي. ...
.685اليوت ،ربهكا .گاهي .شيرین محمدزاده .تهران :بوي كاغذ26 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226070003 :
مخاطب :دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستان كودك ،بيماريهاي كودكان 
چکیده :در این كتاب ،كه یكي از مجلدات مجموعهاي چندجلدي دربارۀ تفاوت توانایيهاي كودكان است ،برادري دربارۀ بازيها و
سرگرمي هایش باخواهر خود كه بيمار است و مدام باید براي درمان به بيمارستان برود ،صحبت ميكند و به مخاطب ميآموزد با چنين
كودكاني چگونه باید رفتار كرد .مطالب به زبان ساده و كودكانه بيان شدهاند.
گاویکهازدرختباالميرفت .احمد تصویري .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082822 :

.686مرینو ،جما.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:اعتمادبهنفس ،عزت نفس 
چکیده :داستان این كتاب قصد دارد اعتمادبهنفس و عزت نفس را در مخاطب تقویت كند .گاوي به كاري خارقالعاده دست ميزند .مخاطب
در نهایت داستان متوجه ميشود با سعي و تالش ميتواند ناممكن را ممكن كند.
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.687مرینو ،جما .گوسفندیکهجوجهبهدنیاآورد .احمد تصویري .تهران :ميچكا32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789647082730 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:اعتمادبهنفس 
چکیده :داستان این كتاب قصد دارد اعتمادبهنفس را در مخاطب تقویت كند .گوسفندي از دست پشمهاي بدنش كالفه شدهاست .هر چقدر
آنها را كوتاه ميكند ،باز هم مدتي بعد پشمها بلند ميشوند .در چنين وضعيتي ،تخم یك جوجه كه به جاي گرمي نياز دارد ،روي سر
گوسفند ميافتد .تخم به كمك گرماي پشمها به جوجه تبدیل ميشود .مخاطب در نهایت داستان متوجه ميشود هر پدیدهاي در خلقت
ارزشي و فایدهاي دارد.
ماميتوانیم.اصفهان :مفتاح حكيم16 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786229916339 :

.688حسيني باالم ،مریم.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي فارسي ،عزت نفس ،اقتصاد 
چکیده« :محمد»« ،رضا»« ،علي» و «احسان» ،در مسابقه ساخت وسيله نقليه شركت كردهاند .روز مسابقه احسان فراموش ميكند وسایل
مورد نياز براي ساخت كاردستي را با خود به كالس بياورد .مسابقه شروع ميشود و آنها نميدانند چگونه باید با دیگران رقابت كنند تا اینكه
فكري به ذهنشان ميرسد و ....داستان حاضر با تأكيد بر مفهوم خودیاوري و استفاده حداكثري از همه ظرفيتها به عنوان یكي از مؤلفههاي
اصلي اقتصاد مقاومتي نوشته شده است.
پاراقرمزميکنیم .احمد رمضاني .تهران :بوي كاغذ26 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786009814886 :


ماهشت
.689بودن ،استفاني.
مخاطب :دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستان كودك ،كمتوان ذهني 
چکیده :نشانگان داون نمود ظاهري وذهني دارد؛ یعني قيافه و ميزان یادگيري كودكان مبتال به این اختالل ،با كودكان دیگر فرق دارد .این
كودكان یك كروموزوم اضافه دارند .در این كتاب ،كه یكي از مجلدات مجموعهاي چندجلدي دربارۀ تفاوت توانایيهاي كودكان است ،خواهري
قصد دارد به برادر كوچكتر خود كه نشانگان داون دارد ،آنچه را خود ميداند ،بياموزد .مطالب به زبان ساده و كودكانه بيان شدهاند.
 .-.690ماجراهاي جورج و پپا :یکروزدراردویمدرسه .مهتاب یعقوبي .تهران :ذكر24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789643079710 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:داستان كودك ،مهارتهاي آموزشي ،تجربه 
چکیده :پپا برادر كوچك تري به نام جورج دارد .در این داستان ،پپا به اتفاق برادر و دوستانش با اتوبوس مدرسه براي گردش به كوه ميروند.
آنهادر كوه با انعكاس صدا آشنا ميشوند.
 .-.691ماجراهاي جورج و پپا :یکروزدرطبیعت .مهتاب یعقوبي .تهران :ذكر24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789643079734 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:طبيعتگردي ،مهارتهاي آموزشي ،داستان كودك 
چکیده :پپا برادر كوچكتري به نام جورج دارد.در این داستان ،پپا و خانوادهاش براي گردش یه جنگل ميروند .ولي آنقدر سرگرم دنبال
كردن رد پاها ميشوند كه راه را گم ميكنند! در ادامه آنها با دنبال كردن حيوانات را خود را ميیابند.
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 .-.692ماجراهاي جورج و پپا :یکروزدرمرکزبازیافت .مهتاب یعقوبي .تهران :ذكر24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789643079741 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:بازیافت زبالهها ،داستان كودك ،مهارتهاي آموزشي 
چکیده :پپا برادر كوچكتري به نام جورج دارد .در این كتاب ماجراي رفتن آنها را به مركز بازیافت روایت ميشود .آنها در مركز بازیافت
یاد ميگيرند چه چيزهایي قابل بازیافت است .آنها باخانم خرگوش آشنا ميشوند .خانم خرگوش همه چيز را بازیافت ميكند...
 .- .693ماجراهاي جورج و پپا :یک روز در مطب دندانپزشکي .مهتاب یعقوبي .تهران :ذكر24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9789643079727
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:مهارتهاي آموزشي ،داستان كودك ،بهداشت 
چکیده :پپا برادر كوچكتري به نام جورج دارد .كتاب ماجراي رفتن آنها را به دندانپزشكي روایت ميكند .این اولين باري است كه جورج
به دندانپزشكي ميرود و براي همين كمي نگران است .كتاب ميخواهد بچهها را با نحوه بهداشت دندان و فضاي دندانپزشكي آشنا سازد.
مامانميخوامورزشکنم.تهران :قدیاني10 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك 9786000805654 :

.694قاسمنيا ،شكوه.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،ورزش 
چکیده :این كتاب آموزش یوگا براي خردساالن است كه در قالب شعر روایت ميشود .حركت اول ،پروانه است ،كودك دستانش را مثل پروانه
تكان ميدهد .حركت دوم ،ميمون است ،كودك روي دوپا ميایستد ،دستانش را پایين ميآورد و سرش را خم ميكند و ....حركت سوم ،شير
است ،كودك روي زمين مينشيند ،با پشت صاف و كشيده و نفس عميق ميكشد و زبانش را بيرون ميآورد .حركت بعدي گربه است و
حركت بعد از آن. ...
هایمهارتهای


هایزندگيدرفرزندان:مکملکتاب

راهنمایپرورشمهارت
.695بينياز ،سعيد .مجموعه كتابهاي والدین آگاه:
دانشآموزان دبستان پایه اول .تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق64 .1398 .ص .وزیري .شابك:

زندگي برای 
 9786007263785
مخاطب :والدین 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،والدین ،مهارت 
چکیده :كتاب حاضر حاوي دَه فصل است و در هر فصل یكي از مهارتهاي زندگي مطرح شده و پرورش آن توضيح داده ميشود .همدلي،
ارتباط موثر ،مقابله با استرس ،تفكر خالق و حل مسئله بعضي از این مهارتهاست .نویسنده ميكوشد والدین پرورش این ده مهارت را در
فرزندشان تمرین كنند .این كتاب مكمل كار دانشآموز «مهارتهاي زندگي براي دانشآموزان دبستان» است .در بخش راهنماي والدین
توصيه هاي كلي پرورش مهارت آورده شده است كه با تعریف مهارت به زبان ساده شروع ميشود .این كتاب براي پایه اول دبستان تدوین شده
است.
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منارزشمندم:قصههایيبرایافزایشاعتمادبهنفسکودکان .تهران :آواي

.696تبریزي ،مصطفي /ترابي ،زهرا /خونگرم الكه ،فرزانه.
هانا60 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786009783274 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:خودآگاهي ،اعتمادبهنفس ،داستان كودك 
چکیده :احساس ارزشمندي از جمله عوامل مهم پيشرفت ،شكوفایي استعدادها و خالقيتهاست و قصه یكي از روشهاي كاربردي در زمينۀ
تغيير رفتار ،از جمله كسب احساس ارزشمندبودن و خودآگاهي است .قصههاي این كتاب براي نفوذ به جهان كودك و كسب احساس
خودارزشمندي ،سازگاري و بهبود سالمت روان تنظيمشدهاند.
منچرااینجوریام؟.نسرین وكيلي .تهران :پرتقال32 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786004625388 :

.697كين ،جانان.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،احساسات ،داستان كودك 
چکیده :كتاب حاضر درصدد است كودكان را با برخي از احساسات مهم آنها آشنا سازد .گاهي ميخندد ،گاهي بيحوصله و هيجانزده
است ....احساسها ميآیند و ميروند .هيچوقت نميدانيم در آینده چه احساسي خواهيم داشت؛ اما همه اینها بخشي از وجود ما هستند.
منخیليعصبانيام.قم :جمال32 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789642029723 :

.698كارگري ،حميد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تصویري ،حسادت ،كنترل خشم 
چکیده :كتاب من خيلي عصباني ام ،یك كتاب بدون نوشته است كه باعث پرورش خالقيت و خيالپردازي كودكان ميشود .كتاب حاضر
داستان یك خرس است كه دچار حسادت و خشم نسبت به دیگران ميشود.خرس داستان به مشكلي برميخورد و...
.699كادیه ،فلورانس .منالراهستم:روایتيازدختریبانشانگانداون .اميرفرهنگ نعمتي .تهران :بوي كاغذ28 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9786226070034 :
مخاطب :دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:كمتوان ذهني ،داستان كودك 
چکیده :نشانگان داون نمود ظاهري وذهني دارد؛ یعني قيافه و ميزان یادگيري كودكان مبتال به این اختالل ،با كودكان دیگر فرق دارد .این
كودكان یك كروموزوم اضافه دارند .در این كتاب ،كه یكي از مجلدات مجموعهاي چندجلدي دربارۀ تفاوت توانایيهاي كودكان است ،الرا،
كودكي با اختالل نشانگان داون ،دربارۀ خود صحبت ميكند و آنچه را ميداند و نيز توانایيهاي خاصش را ،براي مخاطب شرح ميدهد.
مطالب به زبان ساده و كودكانه بيان شدهاند.
.700ورده ،سوزان .منیکانسانم .غزال موسوي .تهران :پرتقال34 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004625166 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستان كودك ،رفتار اجتماعي 
چکیده :مؤلف كتاب ميكوشد ابعاد یك انسان را به خواننده بشناساند .انساني كه ميتواند انتخاب كند؛ ميتواند خوب باشد؛ ميتواند دلسوز و
مهربان باشد و ميتواند تصميم اشتباه بگيرد....
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 .701آدامز ،كریستيناي .مهارتهاي زندگي :دیگر نگران نیستم! :کتابي برای رفع نگراني ،دلشوره و اضطراب در کودکان .برزو
سریزدي .تهران :صابرین36 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786226665193 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي رفتاري ،احساسات ،اضطراب 
چکیده :همۀ كودكان نگراني و اضطراب را تجربه مي كنند .بنابراین ،الزم است براي اینكه بدانند چگونه بر این احساسات منفي پيروز شوند،
یادبگيرند نگراني از كجا ميآید و چطور باید با آن مقابله كرد .كتاب حاضر همراه با بيان نمونههاي موردي و كودكانه از زندگي روزانۀ كودك،
همراه با تصویر ،به مخاطب مي آموزد هنگام نگراني مكث كند ،دوباره فكر كند و نگراني را به شكلي درست و مناسب ببيند .همچنين ،ابعاد
روانشناسي ،جسماني و روحاني اضطراب بررسي ميشوند و روشهاي غلبه بر آنها ميآید.
.702زیتلو ميلر ،پت .مهربانباش .ميترا اميري .تهران :پرتقال40 .1397 .ص .خشتي .شابك 9786004624664 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،مهرباني ،داستان كودك 
چکیده :روي لباس «تانيشا» آب انگور ميریزد و تمام لباسش رنگي ميشود .همه بچهها به او ميخندند؛ اما یكي از بچهها سعي ميكند
مهربان باشد و براي تانيشا كاري بكند و فكر ميكند چه كاري مي تواند براي او انجام دهد .اصالً مهربان بودن یعني چه؟ شاید بخشيدن یا
كمك كردن و شاید توجه كردن .مهرباني كردن شاید فقط كارهاي كوچكي است كه از دستمان برميآید و این كارهاي كوچك به یك چيز
بزرگ تبدیل ميشود ،آنقدر بزرگ كه سرریز ميشود و ميتواند دنيا را تغيير دهد!
ایندستهادربوستان.اصفهان :نوشته12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861770 :

.703رسوليان ،بنفشه .مهربانيهاي ریزهميزه:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:اعتمادبهنفس ،مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :آگاهكردن كودك از توانایيهاي خود و یاد دادن مفهوم اوليۀ كار داوطلبانه به او ،هدف این مجموعۀ پنج جلدي است .كتاب حاضر
داستاني است دربارۀ توانایيهاي دستهاي كودك در انجام كارها .آنچه كودك مي تواند براي خود و دیگران انجام دهد ،مثل پوشيدن جوراب،
غذادادن به خواهر كوچك تر ،كمك كردن به مادر در آشپزخانه و كشيدن نقاشي ،در این كتاب به تصویر كشيدهشدهاند .نویسنده در هر مورد
از كودك خواسته است بنویسد او چه كارهایي ميتواند انجام دهد .جایي هم براي نوشتن كودك در كتاب تعبيهشدهاست.
ایندستهادرخانهپدربزرگومادربزرگ.اصفهان :نوشته12 .1398 .ص .خشتي .شابك:

.704رسوليان ،بنفشه .مهربانيهاي ریزهميزه:
 9786003861749
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي اجتماعي ،اعتمادبهنفس 
چکیده :آگاهكردن كودك از توانایيهاي خود و یاد دادن مفهوم اوليۀ كار داوطلبانه به او ،هدف این مجموعۀ پنج جلدي است .كتاب حاضر
داستاني است دربارۀ توانایيهاي دستهاي كودك در انجام كارها و كمك به دیگران .آنچه كودك ميتوانددر خانۀ پدربزرگ و مادربزرگ انجام
دهد ،مثل آبدادن به گلدانها ،مرتبكردن كتاب ها ،خرید نان تازه و یادآوري داروهاي پدربزرگ در این كتاب به تصویر كشيدهشدهاند.
نویسنده در هر مورد از كودك خواسته است بنویسد او چه كارهایي ميتواند انجام دهد .جایي هم براي نوشتن كودك در كتاب
تعبيهشدهاست.
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ایندستهادرخانه.اصفهان :نوشته12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861732 :

.705رسوليان ،بنفشه .مهربانيهاي ریزهميزه:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :آگاهكردن كودك از توانایيهاي خود و یاد دادن مفهوم اوليۀ كار داوطلبانه به او ،هدف این مجموعۀ پنج جلدي است .كتاب حاضر
داستاني است دربارۀ توانایيهاي دستهاي كودك در انجام كارها .آنچه كودك مي تواند براي خود و دیگران انجام دهد ،مثل پوشيدن جوراب،
غذادادن به خواهر كوچكتر ،كمك ك ردن به مادر در آشپزخانه و كشيدن نقاشي ،در این كتاب به تصویر كشيدهشدهاند .نویسنده در هر مورد
از كودك خواسته است بنویسد او چه كارهایي ميتواند انجام دهد .جایي هم براي نوشتن كودك در كتاب تعبيهشدهاست.
دستهادرخیابان.اصفهان :نوشته12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861756 :

.706رسوليان ،بنفشه .مهربانيهاي ریزهميزه :این
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :آگاهكردن كودك از توانایيهاي خود و یاد دادن مفهوم اوليۀ كار داوطلبانه به او ،هدف این مجموعۀ پنج جلدي است .كتاب حاضر
داستاني است دربارۀ توانایيهاي دستهاي كودك در انجام كارها و كمك به دیگران .آنچه كودك ميتواند در خيابان انجام دهد ،مثل كمك
به دیگران در برداشتن پاكت خرید یا لوازم و كمككردن به خواهر كوچكتر در عبور از خيابان ،در این كتاب به تصویر كشيدهشدهاند.
نویسنده در هر مورد از كودك خواسته است بنویسد او چه كارهایي ميتواند انجام دهد .جایي هم براي نوشتن كودك در كتاب
تعبيهشدهاست.
ایندستهادرمدرسه.اصفهان :نوشته12 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786003861763 :

.707رسوليان ،بنفشه .مهربانيهاي ریزهميزه:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :آگاهكردن كودك از توانایيهاي خود و یاد دادن مفهوم اوليۀ كار داوطلبانه به او ،هدف این مجموعۀ پنج جلدي است .كتاب حاضر
داستاني است دربارۀ توانایيهاي دستهاي كودك در انجام كارها و كمك به دیگران .آنچه كودك ميتواند در مدرسه انجام دهد ،مثل تقسيم
خوراكي با دوستان ،كمك به بچههاي كوچكتر براي آب خوردن ،و كمك در پيداكردن وسایل در این كتاب به تصویر كشيدهشدهاند .نویسنده
در هر مورد از كودك خواسته است بنویسد او چه كارهایي ميتواند انجام دهد .جایي هم براي نوشتن كودك در كتاب تعبيهشدهاست.
مهمانهایوقتخواب.تهران :ميچكا24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082556 :

.708فرزانه ،رحماني.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستان كودك ،خواب 
چکیده :به محض اینكه مادرِ دختر كوچولو چراغ اتاق را خاموش ميكند ،آنها مي آیند! گرگ بنفش با كاله بوقي ،مار سفيد با خالهاي
ستاره اي و توپ سبز با دو چشم بزرگ و سياه! دخترك چشمهایش را ميبندد و باز ميكند شاید آنها بروند؛ اما آنها از جایشان تكان
نخوردهاند! با جيغ دخترك ،مادر به اتاق ميآید و براي دخترش الالیي ميخواند و ميگوید اینها مهمانهاي وقت خواب هستند! و...؛ ولي
وقتي مادر ميرود ،دوباره آنها ميآیند .این بار دختر كوچولو فكري دارد .نویسنده كتاب با داستان خود ميكوشدبه بچههایي كه وقت خواب
مهمان دارند ،كمك كند.
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 .709اسپلمن ،كرنليا ماد .موشي و نگراني .هایده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 9786004772419
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:احساسات ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :همه گاهي نگران ميشوند؛ كودكان هم همينطور .الزم است بياموزیم و به كودكان هم بياموزیم بتوانند با نگرانيهایشان كنار بيایند.
كتاب حاضر با بيان مثالهایي كودكانه و تصویرهایي متناسب ،نشانههاي ابتدایي نگراني را به مخاطب كودك ميآموزد و راههایي خيلي ساده
را براي حل مشكل و آرامشدن پيشنهاد ميكند.
دستآوردن

نکتههای داغ برای بچههای خسته :مهارتهایي برای غلبه بر افسردگي و به 

 .710وایلد ،جري .نكتههاي داغ:
بهنفس .سعيده شهسواري .تهران :كتاب چ87 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786229587485 :
اعتماد 

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:افسردگي ،اعتمادبهنفس ،درمان 
چکیده :غم احساسي طبيعي است كه همۀ انسانها آن را حس مي كنند ،اما افسردگي بيماري است و اگر كنترل نشود ،زندگي را به هم
ميریزد .نویسنده ميكوشد با نوشتههاي این كتاب به نوجوانان كمك كند مهارتهاي الزم براي فهميدن و غلبهكردن بر افسردگي و
اعتمادبه نفس پایين را یاد بگيرند .زبان مطالب بسيار ساده و تعاملي است .نویسنده براي هر موضوع مثالي از زندگي روزمره ميآورد و در
بيشتر موارد از مخاطب مي خواهد دربارۀ آن موضوع ،در كادري كه در همان صفحه قرار گرفته است ،بنویسد یا به سؤالهاي كتاب جواب
بدهند.
هایعصباني:مهارتهایيبرایکنترلخشم .الهام پورمحمد .تهران :كتاب چ.


هایداغبرایبچه

نکته
.711وایلد ،جري .نكتههاي داغ:
88 .1398ص .رقعي .شابك 9786226839143 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:كنترل خشم ،رفتار 
چکیده :در طول زندگي هر فرد مواقعي پيش ميآید كه انسان عصباني ميشود.آدمهاي عصباني زندگي شادي ندارند .نویسنده ميكوشد با
نوشتههاي این كتاب به نوجوانان كمك كند مهارت هاي الزم براي كنترل خشم را به دست آورند .زبان مطالب بسيار ساده و تعاملي است.
نویسنده براي هر موضوع مثالي از زندگي روزمره ميآورد و در بيشتر موارد از مخاطب ميخواهد دربارۀ آن موضوع ،در كادري كه در همان
صفحه قرار گرفته است ،بنویسد.
 .712بينياز ،سعيد .والدین آگاه :راهنمای پرورش مهارتهای زندگي در فرزندان :مکمل کتابهای مهارتهای زندگي برای
دانشآموزاندبستانپایهپنجم.تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق48 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786007263822 :

مخاطب :والدین 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،والدین ،مهارت 
چکیده :مهارتهاي زندگي یعني توانایي انجام رفتارهاي سازگارانه و مثبت به گونهاي كه فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگي روزمره
كنار بياید .كتاب حاضر حاوي ده فصل است كه در هركدام ،یكي از مهارتها مطرح شده است .بخش استفاده از كتاب ،درباره این است كه
چگونه ميتوان قصهها ،بازيها و تمرینهاي مجموعه «مهارتهاي زندگي براي دانشآموزان دبستان» را در خانه انجام داد .این كتاب براي
پایه پنجم دبستان تدوین شده است.
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 .713بينياز ،سعيد .والدین آگاه :راهنمای پرورش مهارتهای زندگي در فرزندان :مکمل کتابهای مهارتهای زندگي برای
دانشآموزاندبستانپایهچهارم.تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق48 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786007263815 :

مخاطب :والدین 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،والدین ،مهارت 
چکیده :كتاب حاضر ده فصل دارد كه در هر فصل یكي از مهارتهاي دهگانه زندگي شرح داده شده است .این كتاب مكمل كتاب كار
دانشآموز «مهارتهاي زندگي براي دانشآموزان دبستان» است .در بخش راهنماي والدین ،توصيههاي كلي پرورش مهارت آمده است كه با
تعریف مهارت به زبان ساده شروع ميشود .سپس توصيههایي براي الگوي خوب بودن در این مهارت آمده و درنهایت توصيههایي براي پرورش
هر مهارت در فرزندان .این مهارتها عبارتانداز :خودآگاهي ،ارتباط موثر ،تفكر خالق ،حل مسئله ،تصميمگيري و. ...
 .714بينياز ،سعيد .والدین آگاه :راهنمای پرورش مهارتهای زندگي در فرزندان :مکمل کتابهای مهارتهای زندگي برای
دانشآموزاندبستانپایهدوم.تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق56 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786007263792 :

مخاطب :والدین 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،والدین ،مهارت 
چکیده :طبق تعریف سازمان جهاني بهداشت ،مهارتهاي زندگي یعني انجام رفتارهاي سازگارانه و مثبت به گونهاي كه فرد بتواند با چالشها
و ضروریات زندگي روزمره كنار بياید .این مهارتها عبارتانداز :همدلي ،خودآگاهي ،ارتباط موثر ،مقابله با استرس و ....در هر یك از دَه فصل
كتاب یكي از مهارتها مطرح شده است .در بخش راهنماي والدین توصيه هاي كلي پرورش مهارت آورده شده است كه با تعریف مهارت به
زبان ساده شروع ميشود .این كتاب براي پایه دوم دبستان تدوین شده است.
 .715بينياز ،سعيد .والدین آگاه :راهنمای پرورش مهارتهای زندگي در فرزندان :مکمل کتابهای مهارتهای زندگي برای
دانشآموزاندبستانپایهسوم.تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق48 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786007263808 :

مخاطب :والدین 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،والدین ،مهارت 
چکیده :این كتاب مكمل كتاب كار دانشآموز «مهارتهاي زندگي براي دانشآموزان دبستان» است كه مربي آن را معرفي كرده است .بهتر
است فرزندان همراه كتاب ،قصهها ،بازيها و تمرین هاي این مجموعه را انجام دهند .كتاب ده فصل دارد كه در هر فصل یكي از مهارتهاي
دَهگانه مطرح شده است .بخش استفاده از كتاب كار ،درباره این است كه چگونه ميتوانيد قصهها ،بازيها و تمرینهاي این مجموعه را در خانه
انجام دهيد و دربارهاش گفتوگو كنيد .این مهارتها عبارتانداز :خودآگاهي ،همدلي ،مقابله با استرس ،تفكر خالق و. ...
 .716بينياز ،سعيد .والدین آگاه :راهنمای پرورش مهارتهای زندگي در فرزندان :مکمل کتابهای مهارتهای زندگي برای
دانشآموزاندبستانپایهششم.تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق48 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786007263839 :

مخاطب :والدین 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،والدین ،آموزش ابتدایي 
چکیده :در سال  1993سازمان جهاني بهداشت ،مهارتهاي زندگي را تعریف و آنها را به دَه مهارت تقسيم كرد .طبق این تعریف،
مهارت هاي زندگي یعني توانایي انجام رفتارهاي سازگارانه و مثبت به گونهاي كه فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگي كنار بياید .این
كتاب دَه فصل دارد و در هر فصل پرورش یكي از مهارتها مطرح شده است .بخش استفاده از كتاب كار ،درباره این است كه چگونه ميتوان
قصهها ،بازيها و تمرینهاي مجموعه «مهارتهاي زندگي براي دانشآموزان دبستان» را در خانه هم انجام داد و دربارهاش گفتوگو كرد.
خودآگاهي ،همدلي ،ارتباط موثر ،مقابله با استرس و تفكر خالق ازجمله این مهارتهاست .این كتاب براي پایه ششم دبستان تدوین شده
است.
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نثرادبيوخاطره 
.717جليلي ،حيدرعلي .خاطراتدبستاني.اصفهان :نوشته200 .1397 .ص .رقعي .شابك 9786003861480 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی:خاطره نویسي ،معلمان ،مدارس 
چکیده :كتاب حاضر خاطرات نویسنده است كه در سه بخش ارائه شده است .خاطرات كودكي ،خاطرات سه دوره مدیریت و خاطرات متفرقه.
نویسنده« ،حيدرعلي جليلي» ،در روستاي «اسفه» از توابع «شهرضا» به دنيا آمد .وي در سال  ،1344دیپلم گرفت و بالفاصله در روستاهاي
منطقه كوهپایه اصفهان ،به عنوان معلم روزمزد مشغول به كار شد .او در سال  1352ليسانس خود را از دانشگاه اصفهان در رشته زبان و
ادبيات انگليسي اخذ كرد و ....جليلي از سال  1360تا  1376مسئوليت كارشناسي آموزش ابتدایي استان را به عهده گرفت.

نقدادبي  -آموزشادبي 
اندیشيدرداستانکوتاهایران.تهران :كانون اندیشه جوان292 .1397 .ص .رقعي .شابك:


هایخالي:تلخ

قندان
.718مصطفایي ،فاطمه.
 9786001592959
مخاطب :والدین /معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکلیدی:نقد ادبي ،داستاننویسي ،ادبيات معاصر 
چکیده :ادبيات داستاني به عنوان یكي از حوزههاي خالقيت بشر ،بازتاب افكار ،اعتقادات ،نگرشها و تجربههاي بسياري بوده است.
تلخاندیشي را ميتوان یكي از این نگرشها به شمار آورد .تفكر تلخاندیشانه ممكن است در هر عصري بسته به اوضاع و احوال تاریخي در تفكر
و به تبع آن در آثار ادبي شخص یا اشخاصي وارد شود؛ اما در ادبيات داستان فارسي با موج بيسابقه تلخاندیشي در قالب الگوهاي نوین
داستاني مواجه هستيم كه در داستان كوتاه با مجموعه داستان زندهبهگور «صادق هدایت» آغاز ميشود .در كتاب حاضر ،عالوهبر تعریف
تلخ اندیشي و شناسایي زوایاي مختلف آن و بررسي و موشكافي مصداقهاي تلخاندیشي در داستان كوتاه ،زمينههاي بروز و ظهور این نگرش
نيز بررسي ميشود.

نمایش نامه  -فیلم نامه 
.719كرمي ،شهرام .شکاربزرگشنبه،نمایشنامه.تهران :سروش32 .1398 .ص .رحلي .شابك 9789641216186 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:نمایشنامهها ،كودك و نوجوان ،دوستي 
چکیده :پدرِ «شنبه»  ،شكارچي بزرگي است؛ اما حاال پير شده است و قدرت شكار كردن را ندارد .او از پسرش ميخواهد كه كار او را ادامه
دهد .پسر نمي خواهد حيوانات را بكشد؛ اما پدر عقيده دارد كه پسرش حتماً باید راه اجدادش را ادامه دهد .آنها همه شكارچي بودهاند.
پسرك ميخواهد گنجشكي را شكار كند؛ اما پدرش مي گوید او باید حيوان بزرگي مثل شير را شكار كند و پسر هيچوقت شير ندیده است! او
با راهنمایي گنجشك به دنبال شير ميرود و. ...
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 .720فدایي حسين ،حسين .نمایشنامه :ابر سفید ،ابر سیاه .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت40 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786003902985
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودكان 
چکیده :گل سرخ ،گل شقایق ،درخت بيد و درخت سرو ،همه منتظر گنجشك هستند تا برگردد و خبرهاي خوبي برایشان بياورد.
مدتهاست كه باران نباریده و آن ها به شدت تشنه هستند .همه اميدوارند به غير از درخت بيد .او فكر ميكند محال است كه گنجشك به آن
باغ خشك برگردد؛ اما بعد از چند دقيقه گنجشك از راه ميرسد؛ اما غمگين است .او براي درختها و گلها توضيح ميدهد كه ابر سفيد قبول
كرده است كه به باغ بياید و ببارد؛ اما او نمي تواند خودش بياید و باید منتظر باد باشد؛ ولي شاید تا چند روز آینده باد نياید و براي همه خيلي
دیر شود!
.721كيانيان ،داوود .نمایشنامه :بزغالهدروغگو.تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت24 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003902978 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،دروغگویي 
چکیده :پيرمرد خياط ،سه پسر و یك بزغاله دارد .او از پسر بزرگش ميخواهد بز را براي چرا ببرد .پسر ميپرسد« :قرار است كباب بزغاله
بخوریم؟ » .پيرمرد براي پسرش توضيح ميدهد كه ميخواهد از شير بزغاله استفاده كند ....وقتي پسر و بز به خانه برميگردند ،بزغاله كه كينه
پسر را به دل گرفته است ،به دروغ مي گوید كه پسر او را به جایي پر از سنگ برده كه هيچ علفي نداشته است .پيرمرد با عصبانيت پسر
بزرگش را از خانه بيرون ميكند .روزهاي بعد بزغاله با پسر دوم و سوم به چرا ميرود و باز به پيرمرد دروغ ميگوید .سرانجام. ...
 .722فدایي حسين ،حسين .نمایشنامه :خنگله و لوازم تحریر .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت40 .1398 .ص .رقعي .شابك:
 9786003902992
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودكان 
چکیده :كودك در حال مشق نوشتن است؛ اما مرتب نوشتههایش خراب ميشود .مداد از او ميخواهد دوباره بنویسد و كودك با ناراحتي
دوباره مينویسد؛ ولي باز هم نوشته خراب ميشود! درحاليكه كودك با عصبانيت ،دفتر را خط خطي ميكند ،ناگهان صداي دفتر درميآید
كه ....دفتر از كودك ميخواهد كه نوشتهها را پاك كند و دوباره بنویسد .در همين موقع پاككن وارد صحنه ميشود و. ...
.723قليپور ،راضيه .نمایشنامه :سهبچهخرگوش.تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت36 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786003903005 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،آموزش ابتدایي 
چکیده :مامانخرگوشه و باباخرگوشه با بچههاهایشان زندگي ميكردند .بچه بزرگ تنبل بود ،بچه دوم بازیگوش و بچه سوم زرنگ و باهوش.
روزي مامانخرگوشه و باباخرگوشه تصميم گرفتند بچههایشان را به مزرعه هویج بفرستند تا تنها زندگي كنند و یاد بگيرند تنهایي كار كنند،
خانه بسازند و غذا بپزند .فقط باید مراقب گرگ تيزدندان باشند .خرگوش تنبل ناراحت شد ،خرگوش بازیگوش به فكر بازي بيشتر بود و
خرگوش زرنگ به این فكر كه به پدر و مادرش ثابت كند كه ميتواند از عهده این كارها برآید؛ ولي آیا آنها ميتوانند به تنهایي زندگي كنند؟
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.724فدایي حسين ،حسين .هویجکوچکهویجبزرگ.تهران :سروش24 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789641216353 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:نمایشنامهها ،داستانهاي حيوانات ،دوستي 
چکیده :خرگوش كوچولو از خواب بيدار ميشود و بعد از ورزش ،مي خواهد براي صبحانه هویج پيدا كند؛ حتي اگر هویجهاي كوچكي باشند؛
اما خرگوش بزرگ كه همسایه خرگوش كوچولو بود ،دلش هویج بزرگ ميخواهد .آنها با هم راه ميافتند تا به گوزن ميرسند كه در حال
شكستن هيزم است .وقتي گوزن متوجه ميشود كه آنها دنبال چه هستند ،پيشنهاد ميكند كه به او كمك كنند تا او هم به آنها هویج
بدهد؛ اما. ...

هدیه هایآسمان 
.725شجاعي ،سيدمهدي .آخرینپرنده،آخرینسنگ .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان44 .1398 .ص .بياضي .شابك:
 9789644325861
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي مذهبي ،داستانهاي قرآني 
چکیده :داستان ابرهه و فيلهایش را همه شنيده ایم .ابرهه و سپاهش به خانۀ خدا حمله كردند .به فرمان خدا پرندگاني در آسمان ظاهر
شدند ،سنگهایي را روي آنها انداختند و سپاه دشمن را نابود كردند .كتاب حاضر همين ماجرا را در قصهاي به زبان ساده آورده است.
سرتاسر داستان با تصویرهایي مرتبط همراه شده است تا مخاطب بهتر در جریان داستان قرار بگيرد .در انتها نيز سورۀ فيل كه در همين باره
نازلشد ،آمده است.
.726رحماندوست ،مصطفي .آخرینسخن.تهران :آثار سبز16 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008566793 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي مذهبي ،امامان ،سرگذشتنامهها 
چکیده :امام «جعفر صادق»(ع) به دستور «منصور» عباسي خليفه وقت ،با انگور زهرآلود ،مسموم شده و در بستر بيماري هستند .در ساعات
آخر عمرشان مي خواهند كه تمام اقوام و بستگان جمع شوند تا آخرین سخنانش را با آنها در ميان بگذارند .كمكم خویشان و بستگان از راه
ميرسند و دور امام جمع ميشوند .امام چشم باز ميكنند و خطاب به كسي كه گریه ميكند ،ميفرمایند« :هر اتفاقي براي مؤمن بيفتد خوب
است ،اگر  ». ...نكند این آخرین سخن امام باشد؛ بعد از چند دقيقه دوباره چشمانشان را باز ميكنند و. ...
المفیدوالمستفید از


آداب
 .727حجتي ،سيدمحمدباقر .آداب تعلیم و تعلم در اسالم :ترجمه گزارشگونه کتاب منیةالمرید في
شهیدثاني.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي664 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789644308727 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،ترجمهها ،آموزش و پرورش 
چکیده :كتاب شهيد ثاني با نام «منيۀالمرید في آداب المفيد و المستفيد» كتابي است ارزشمند كه دكتر سيدمحمدباقر حجتي آن را ترجمه
كرده است .كتاب حاضر ترجمۀ آن كتاب ارزشمند است كه به تازگي تجدید چاپ شده است .این نسخه نسبت به نسخۀ قبلي كه در سال
 1359چاپ شد ،خطایابي شده و منابع و مآخذ احادیث و روایات و آثار استخراج شدهاند .بعضي احادیث و روایات توضيح داده شدهاند و
فهرستي از كتابهاي تعليم و تربيت اسالمي و تاریخ آن در كتاب آمدهاند.
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.728كتبي ،سرور .ارمغانيازآسمان.تهران :آثار سبز24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008566847 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :هر شب در دل تاریكي ،مردي كه كيسهاي بر شانه دارد ،به محله آنها ميآید ،درِ تكتك خانهها را ميزند و كولهبارش را با اهالي
خانهها تقسيم ميكند .مردم محل به او «صاحب انبان» ميگویند .هر شب مردم بينوا چشم به راه اوهستند .او ميآید و نان و خرما از
كيسهاش بيرون ميآورد وآنها را بين نيازمندانپخش ميكند و بعد در سكوت ناپدید ميشود .گویي مانند فرشتهاي به آسمان ميرود؛ یك
شب. ...
علیهالسالم.قم :جمال48 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789642021437 :
علي 
باغگلامام 

.729مهاجراني ،سيدمحمد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،احادیث 
چکیده :با توجه به اینكه پيامبر خدا درباره حفظ چهل حدیث سفارش فرمودهاند ،ما نيز از ميان هزاران حدیثي كه ایشان فرمودهاند ،چهل
حدیث ساده و كوتاه را انتخاب كرده ایم تا با خواندن و حفظ این مجموعه ،به سنت پسندیده حفظ چهل حدیث عمل شود .حدیثهاي انتخاب
شده درباره موضوعات گوناگوني است .هر حدیث با دو بيت شعر كوتاه و یك تصویر همراه است« .به یاد خدا باش»« ،دعا كليد رحمت
خداست»« ،خوشاخالق باش»« ،از مهمان پذیرایي كنيد» و «همنشين خوب ،نعمت است» ،از جمله این حدیثهاست.
علیهمالسالم.قم :جمال48 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789642021567 :

باغگلاهل 
بیت

.730مهاجراني ،سيدمحمد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،احادیث ،كودكان 
چکیده :اهل بيت (ع) ،یعني حضرت فاطمه (س) و امام علي (ع) و امامان كه فرزندان ایشانند .اهل بيت پيامبر (ص) مانند خود ایشان،
معصوم هستند و از سوي خداوند براي راهنمایي انسانها انتخاب شدهاند .سخنان اهل بيت (ع) ،گلهاي گرانبهایي هستند كه در سراسر دنيا
مثل و مانندي ندارد .از ميان این سخنان ،چهل حدیث را انتخاب كرده ایم كه با شعري كوتاه و تصویري زینت داده شده است .شایان ذكر
است كه كنار هر حدیث توضيحاتي ارائه شده است « .نماز ستون دین است»« ،دعا بال را از ما دور ميكند» و «سالم پيش از سخن گفتن
است» ،ازجمله این احادیث است.
آلهوسلم.قم :جمال48 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789642022298 :
علیهو 
اهلل 
باغگلمحمدیصلي 

.731مهاجراني ،سيدمحمد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،احادیث ،كودكان 
چکیده :در مجموعه «باغ گل محمدي»  ،چهل حدیث از پيامبر اكرم (ص) ارائه شده است كه درباره پنج موضوع مختلف است .خدادوستي،
مهرباني ،پدر و مادر ،دانش و بهداشت .براي هر موضوع نيز هشت حدیث آورده شده و هر حدیث همراه شعري و تصویري رنگين است« .ستون
دین نماز است»« ،رمضان ماه خداست»« ،به یكدیگر هدیه دهيد تا دوستدار هم شوید»« ،بهشت زیر پاي مادران است» و «ناخنهاي خود را
كوتاه كنيد» ،ازجمله این احادیث است.
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بنعقیل .تهران :بهنشر16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
ازغریبهها ميترسم :محمد؛فرزند سعید 

 .732ایبد ،طاهره .بچههاي عاشورا:
 9789640228142
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات جنگ ،عاشورا ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :در كربال و جنگ امام حسين با یزیدیان ،كودكان و نوجواناني نيز حضور داشتند كه بعضي از آن ها جنگيدند و شهيد شدند .كتاب
حاضر از مجموعه اي چندجلدي ،داستان محمد ،پسر سعيدبن عقيل را شرح مي دهد كه در ماجراي عاشورا ،همراه خانواده ،در صحراي كربال
حضور داشت .پس از شهادت حضرت عباس ،او نيز به شهادت رسيد.
علیهالسالم .تهران :بهنشر24 .1398 .ص .وزیري .شابك:
عقیل 

 .733ایبد ،طاهره .بچههاي عاشورا :اسیران کوچک :پسران مسلم 
بن
 9789640227862
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات جنگ ،عاشورا 
چکیده :در كربال و جنگ امام حسين با یزیدیان ،كودكان و نوجواناني نيز حضور داشتند كه بعضي از آن ها جنگيدند و شهيد شدند .كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،داستان دو پسر مسلمبنعقيل را شرح مي دهد كه بعد از شهادت امام حسين و یارانش ،مخفي شدند ،اما
سرانجام یكي از یاران عبيداهلل زیاد آنها را یافت و به شهادت رساند.
علیهالسالم .تهران :بهنشر16 .1398 .ص .وزیري.
علي 
بن 
جنگجویکوچک:عبداهللفرزندحسن 

.734ایبد ،طاهره .بچههاي عاشورا:
شابك 9789640228166 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات جنگ ،عاشورا ،جنگ 
چکیده :در كربال و جنگ امام حسين با یزیدیان ،كودكان و نوجواناني نيز حضور داشتند كه بعضي از آن ها جنگيدند و شهيد شدند .كتاب
حاضر از مجموعه اي چندجلدي ،داستان مبارزۀ یكي از این قهرمانان كربال به نام عبداهلل را شرح ميدهد كه فرزند امام حسن (ع) بود .او نيز
در ماجراي كربال همراه عزیزانش جنگيد و به شهادت رسيد.
بنحارثسلماني .تهران :بهنشر16 .1398 .ص .وزیري.
شمشیرواسبزخمي:عمرو،پسرجناده 

.735ایبد ،طاهره .بچههاي عاشورا:
شابك 9789640227794 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات جنگ ،شهادت 
چکیده :در كربال و جنگ امام حسين با یزیدیان ،كودكان و نوجواناني نيز حضور داشتند كه بعضي از آن ها جنگيدند و شهيد شدند .كتاب
حاضر از مجموعه اي چندجلدي ،داستان مبارزۀ یكي از این قهرمانان كربال به نام عمرو را شرح ميدهد كه همراه پدر خود جنگيد و كمي بعد
از پدرش به شهادت رسيد.
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علیهالسالم .تهران :بهنشر16 .1398 .ص .وزیري.
علي 
بن 
اکبر؛فرزندحسین 


عطشوآتش:علي
.736ایبد ،طاهره .بچههاي عاشورا:
شابك 9789640227930 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي مذهبي ،ادبيات جنگ ،عاشورا 
چکیده :در كربال و جنگ امام حسين با یزیدیان ،كودكان و نوجواناني نيز حضور داشتند كه بعضي از آن ها جنگيدند و شهيد شدند .كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،داستان علياكبر ،پسر حسينبن علي را شرح ميدهد كه قبل از شهادت امام حسين ،با تير دشمن به شهادت
ميرسد.
بنمظاهر .تهران :بهنشر16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
 .737ایبد ،طاهره .بچههاي عاشورا :کوچه به کوچه :قاسم؛ فرزند حبیب 
 9789640227800
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:عاشورا ،ادبيات جنگ ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :در كربال و جنگ امام حسين با یزیدیان ،كودكان و نوجواناني نيز حضور داشتند كه بعضي از آن ها جنگيدند و شهيد شدند .كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،داستان قاسم ،پسر حبيببن مظاهر را شرح مي دهد كه بعد از شهادت امام حسين و یارانش ،وقتي سر بریدۀ
پدرش را دید ،طاقت نياورد و دشمن را آنقدر تعقيب كرد تا پنهاني او را كشت.
علیهالسالم .تهران :بهنشر16 .1398 .ص .وزیري .شابك:
علي 
بن 
مردومیدان:قاسم؛فرزندحسن 

.738ایبد ،طاهره .بچههاي عاشورا:
 9789640228203
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات جنگ ،داستانهاي مذهبي ،عاشورا 
چکیده :در كربال و جنگ امام حسين با یزیدیان ،كودكان و نوجواناني نيز حضور داشتند كه بعضي از آن ها جنگيدند و شهيد شدند .كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،داستان قاسم ،پسر حسنبن علي را شرح ميدهد كه قبل از شهادت امام حسين و یارانش ،در ماجراي
عاشورا ،به دست یكي از یاران دشمن به شهادت رسيد.
.739حيدري ابهري ،غالمرضا .چشملطفاممنون:آموزشکلماتوجمالتمؤدبانهبهکودکان .قم :جمال108 .1398 .ص .خشتي.
شابك 9789642027811 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،مهارتهاي ارتباطي 
چکیده :ارتباط كالمي درست با دیگران ،مهمترین مهارت در روابط اجتماعي است .انتخاب واژهها و جملههاي مؤدبانه هنگام گفتوگو،
كليديترین ابزار تعامل سازنده در اجتماع است .این كتاب فرصتي فراهم ميكند تا گوش و چشم و زبان كودكان با عبارات و كلمات مؤدبانه
خو بگيرند و این واژهها و جملهها به راحتي در گفتوگوهاي روزمره آنها وارد شود .پدر و مادر باید متنهاي كتاب را براي كودكان بخوانند و
كشف نقاط خالي را به فرزند خود بسپارند .تشكر ،عذرخواهي ،خوش آمدگویي ،احوالپرسي و تحسين و تشویق ازجمله موقعيتهایي هستند
كه در این كتاب به آنها توجه شده است.
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.740حيدري ابهري ،غالمرضا .حدیثزندگي.قم :جمال216 .1398 .ص .بياضي .شابك 9789642027804 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي كوتاه ،احادیث 
چکیده :حدیث حوزههاي گوناگون و متنوعي را دربرميگيرد و درباره مسائل مختلفي با ما سخن ميگوید .یكي از مهمترین این موضوعات،
سبك زندگي و رفتارهاي درست در صحنه هاي گوناگون زندگي است .حدیث در این زمينه نكات بسياري را به ما ميآموزد .كتاب حاضر شيوه
نویي را در عرضه احادیث به كار گر فته و مصادیق عيني احادیث را توضيح داده است .این كتاب حاوي دویست حدیث است .در هر صفحه،
داستان كوتاهي براي هر حدیث آورده شده است « .باتقواترین مردم كسي است كه حق را بگوید ،چه به سودش باشد ،چه به زیانش»« ،به
صورت حيوانات نزنيد؛ زیرا آنها حمد و تسبيح خدا را ميگویند» و «خوشرویي كينه را ميبرد» ،ازجمله این احادیث است.
خداوضربالمثلها.قم :جمال104 .1398 .ص .رقعي .شابك 9789642024315 :

.741حيدري ابهري ،غالمرضا.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ضربالمثل ،صفات خدا 
چکیده :ضربالمثلها شيرین و خواندنيهستند .كتاب حاضر شامل تعداد زیادي ضربالمثل است تا مخاطب هم با معناي آنها آشنا شود و
هم دانش بيشتري دربارۀ خدا به دست آورد؛ یك كتاب ادبي و دیني.
.742ميرزابيگي ،علي .درآغوشامواج.تهران :آثار سبز16 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008566816 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،پيامبران ،كودك و نوجوان 
چکیده :حضرت «موسي» (ع) ،نزد پادشاه مصر« ،فرعون» ،ميرود و از او مي خواهد تا دست از آزار و اذیت مردمش بردارد؛ اما فرعون هر روز
بيشتر به قوم بنياسرائيل ستم ميكند .حضرت موسي به فرمان خدا تصميم ميگيرد همراه قومش از آن سرزمين كوچ كند و به بيتالمقدس
برود .آنها شبانه حركت ميكنند؛ چراكه اگر فرعون باخبر شود ،جلوي آنها را ميگيرد .قوم موسي با شتاب ميروند تا دست فرعونيان به
ایشان نرسد؛ اما بعد از كيلومترها به دریا ميرسند! حاال چگونه از دریا عبور كنند ،درحاليكه هر یك از افراد بنياسرائيل شكایت ميكنند و
ناله و فریاد سر دادهاند ،ناگهان. ...
.743كلهر ،فریبا .رازدعبل.تهران :آثار سبز24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008566823 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :آخرینباري كه «دِعبِلبن علي خُزاعي» در برابر امام رضا(ع) ایستاد و یكي از شعرهایش را براي او خواند ،امام یكي از لباسهایشان را
به او هدیه داد و فرمود« :به بركت این لباس از خطر محفوظ خواهي بود» .حاال او با كاروان بزرگي از مرو به مدینه بازميگردد .در ميان راه،
كاروان توقف ميكند تا همگي كمي استراحت كنند .دعبل در افكارش غوطهور است كه هياهوي كاروانيان را ميشنود ،راهزنان حمله كردهاند!
دعبل خستهتر و پيرتر از آن است كه فرار كند .ناگهان یكي از راهزنان. ...
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راهیابيبهدلها.تهران :سازوكار120 .1398 .ص .رقعي .شابك 9786007325445 :

.744كریمي ،قاسم.
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:احادیث ،آداب معاشرت ،اخالق اسالمي 
چکیده :آداب معاشرت ،به مجموعه رفتارهایي گفته ميشود كه افراد باید متناسب با شرایط خود رعایت كنند .آداب معاشرت ،راهي براي
جذب دیگران نيز به شمار ميآید .در این كتاب ،با بهرهمندي از نظرات پيشوایان دیني ،به ویژه رسول اكرم(ص) در «نهجالفصاحه» و حضرت
علي(ع) در «غررالحكم» و نيز تأمل در آیات قرآن كریم ،نكاتي از آداب معاشرت اجتماعي و از جمله خوشاخالقي ،سالم كردن ،آراستگي
ظاهر ،دوستي ،مدارا كردن و ...بيان ميشود.
زندگيحضرتمعصومهعلیهاالسالم.قم :كتابك24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك 9786007362693 :

.745مهاجراني ،سيدمحمد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،ادبيات كودكان 
چکیده :حضرت «معصومه» (ع) ،خواهر امام «رضا» (ع) است .هنگاميكه او شش سال داشت ،امام موسي كاظم(ع) به دستور هارون دستگير
شد .بعد از شهادت امام كاظم ،برادرش امام رضا (ع)مراقبت از او را بر عهده گرفت .حضرت معصومه(ع) دانش فراواني داشت و به همه سؤاالت
دیني زنان در مدینه پاسخ مي گفت .بعد از اینكه امام رضا(ع) به دستور مأمون به خراسان برده شد ،حضرت معصومه(ع) به همراه تعدادي از
اعضاي خانواده و یاران آن حضرت ،براي دیدن برادر راهي ایران شد...
 .746مهاجراني ،سيدمحمد .زنگبهداشت 14 :حدیثدرباره بهداشتوسالمتيبرایبچهها .قم :جمال24 .1398 .ص .بياضي.
شابك 9789642022410 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،احادیث ،كودكان 
چکیده :در دین اسالم به بهداشت و پاكيزگي توجه زیادي شده است .صدها حدیث زیبا و گرانبها درباره بهداشت و نظافت وجود دارد .در
این كتاب ،چهارده حدیث ساده و كوتاه ارائه شده است .در چند صفحه اول كتاب مطالبي درباره عبادت ،ورزش ،محيط زیست ،تغذیه آورده
شده و سپس توضيحاتي درباره رابطه هركدام از این موارد با سالمتي ارائه مي شود .در هر صفحه ،زیر هر حدیث ،دوبيت شعر آمده است.
ژوليدگي ،حمام رفتن ،گرفتن ناخن و مسواك زدن ازجمله موضوعهایي است كه درباره آنها حدیث آمده است.
علیهاالسالم.قم :كتابك24 .1397 .ص .خشتي كوچك .شابك 9786007362686 :


زیارتحضرتمعصومه
.747مهاجراني ،سيدمحمد.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،زیارتنامهها ،امامان 
چکیده :قهرمان داستان همراه پدرش براي زیارت حرم حضرت معصومه(ع) به شهر «قم» ميروند .گنبد طالي حرم ،مانند خورشيد
ميدرخشد و گلدستههاي فيروزهاياش مثل چشمه برق مي زند! از خيلي از كشورهاي جهان ،مردم براي زیارت حضرت معصومه(ع) به این
شهر مي آیند.در این كتاب مولف كوشيده آداب زیارت حرم حضرت معصومه را به زباني ساده ،براي خواننده كودك توضيح دهد.
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.748هاشمي ،سيدسعيد .غيبت پيامبران :عیسایناصری.قم :كتاب جمكران16 .1397 .ص .بياضي .شابك 9789649736037 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،پيامبران ،داستان كودك 
چکیده :كودك «مریم» به دنيا آمده است ،سالم و زیبا ونوراني؛ اما مریم غمگين است؛ چراكه مردم حرف او را نميفهمند و به او تهمت
ميزنند! ....ناگهان درِ عبادتگاه باز ميشود و مردم به طرف مریم هجوم ميآورند! هركس چيزي ميگویدو مریم به گهواره اشاره ميكند ،نوري
گهواره را دربرميگيرد و كودك به سخن ميآید « :من بنده خدا هستم ،او مرا به پيامبري برگزیده و .» ...نام فرزند مریم را «عيسي»
مي گذارند ،پيامبري كه باید تمام دنيا را تكان دهد؛ اما مردم هر بهانهاي ميآورند تا به او تهمت دروغگویي بزنند .حضرت عيسي معجزات
بسياري دارد؛ ولي باز هم. ...
.749مهاجراني ،سيدمحمد .فرهنگ وقف :یکسبدانجیربچین.تهران :بهنشر24 .1397 .ص .خشتي .شابك 9789640230053 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:احكام شرعي ،داستان كودك 
چکیده :وقف یعني بخشيدن بخشي از زمين یا سرمایه یا وسایلمان به دیگران .بسياري از مسجدها ،مدرسهها ،بيمارستانها و كتابخانهها
وقفي هستند .كتاب حاضر ،با داستاني كودكانه ،همراه با تصویر ،كودك را با این كار ارزشمند آشنا ميكند.
قصهخوبان:داستانحدیثکسا.قم :كتاب جمكران24 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649735702 :
.750مالمحمدي ،مجيد .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودك و نوجوان ،احادیث ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :این داستان از زبان پارچه پشمي یمني روایت ميشود .تاجري این پارچه را به مدینه ميآورد .از این پارچه «عبا» درست ميشود كه
به آن «كسا» ميگویند .حضرت علي (ع) این عبا را ميخرد و به خانه ميب رد .روزي پيامبر اكرم (ص) به خانه دخترشان ،حضرت فاطمه (س)
ميروند ،درحاليكه احساس كسالت ميكنند .پيامبر از دخترش مي خواهد عباي یمني را برایش بياورد .فاطمه (س) پدرشان را با عبا
ميپوشاند .چند دقيقه بعد امام حسن (ع) از پدربزرگش ميخواهد كه او هم زیر عبا برود .بعد امام حسين (ع) ميآیند و. ...
.751دانشمند ،مرتضي .قصههاي احكام براي كودكان :روزیکهماهدلشگرفت:احکامنماز .3تهران :بهنشر24 .1397 .ص .خشتي.
شابك 9789640223864 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:احكام شرعي ،نماز 
چکیده :آموزش احكام به كودكان مسلمان ،هدفي است كه این مجموعه در نظر دارد به آن برسد .كتاب حاضر از مجموعهاي چندجلدي،
احكام را در قالب داستانهایي از زندگي روزمره و به زبان ساده و كامالً كاربردي به كودكان ميآموزد .این جلد احكام نماز و تشخيص جهت
قبله را آموزش ميدهد .چگونگي خواندن نماز نشسته و خوابيده و نيز نماز آیات هم در كتاب شرح داده شدهاست.
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امامباقرعلیهالسالم.قم :كتاب جمكران24 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649736075 :

.752عبدي ،زهرا .مجموعه چهارده معصوم:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :امام محمد باقر (ع) ،اول رجب سال  57هجري قمري ،در شهر مدینه ،به دنيا آمدند .پدرشان امام سجاد (ع) و مادرشان فاطمه،
دختر امام حسن مجتبي (ع) بودند .امام باقر در واقعه كربال چهارساله بودند و همراه چن دنفر از خانواده پيامبر به اسارت گرفته شدند .امام باقر
بعد از شهادت پدرشان به امامت رسيدند .ایشان علم و دانش زیادي داشتند و در همه زمينهها به دیگران آموزش ميدادند .براي همين به
ایشان «باقرالعلوم» ،یعني شكافنده علمها ،ميگفتند .امام باقر در سن  57سالگي به دستور «هشامبن عبدالملك» مسموم شده و شهيد
ميشوند.
امامجوادعلیهالسالم.قم :كتاب جمكران32 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649734606 :

.753عبدي ،زهرا .مجموعه چهارده معصوم:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :امام جواد (ع) در دَه رجب سال  195هجري قمري به دنيا آمدند .نام پدرشان «عليبنموسيالرضا» (ع) و مادرشان «خيزران» بود.
وقتي امام جواد براي امامت انتخاب شدند ،سن كمي داشتند .مردم به خاطر رفتار خوب امام روز به روز بيشتر به ایشان عالقهمند ميشدند و
به نزد ایشان ميرفتند تا از دریاي علم و دانش امام بهره ببرند« .مأمون» خليفه وقت ،امام را مجبور كرد به بغداد بروند تا تمام كارهاي ایشان
را زیرنظر داشته باشد .بعد از مأمون« ،معتصم» حاكم شد ....سرانجام ایشان را با زهر مسموم كرد .امام جواد (ع) در شهر كاظمين به خاك
سپرده شدند.
علیهالسالم.قم :كتاب جمكران36 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649736082 :
حسن 

امام
.754عبدي ،زهرا .مجموعه چهارده معصوم :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :امام حسن (ع) روز پانزده رمضانِ سال سوم هجري قمري ،در شهر مدینه به دنيا آمدند .ایشان پسر بزرگ حضرت علي (ع) و فاطمه
(س) بودند .امام حسن هميشه به نيازمندان كمك مي كردند و دوبار تمام اموالشان را به تهيدستان بخشيدند .امام حسن فروتن و متواضع
بودند و با فقرا غذا ميخوردند .یكي از ویژگي هاي مهم ایشان صبر و بردباري بود .امام حسن بسيار شجاع بودند؛ اما دربرابر «معاویه» مجبور
شدند صلح را بپذیرند .امام با زهري كه همسرش به ایشان داد ،مسموم شدند و در  28صفرِ سال پنجاه هجري قمري به شهادت رسيدند.
امامسجادعلیهالسالم.قم :كتاب جمكران24 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649734132 :

.755عبدي ،زهرا .مجموعه چهارده معصوم:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :امام سجاد (ع) در پنجم شعبانِ سالِ  308هجري قمري در مدینه به دنيا آمدند .پدرشان امام حسين (ع) و مادرشان« ،شهربانو» بود.
امام سجاد (ع) ،در شبهاي سرد براي نيازمندان آرد و هيزم ميبردند و به تهيدستان رسيدگي ميكردند .در كربال ،امام سجاد همراه پدرشان
بودند؛ اما در راه به سختي بيمار شدند .این بيم اري به خواست خدا بود؛ زیرا اگر امام سجاد بيمار نبودند ،با بقيه افراد امام حسين شهيد
ميشدند و دیگر ایشان جانشيني نداشتند .امام سجاد در سن  57سالگي به دست «وليدبن عبدالملك» به شهادت رسيدند.
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علیهالسالم.قم :كتاب جمكران40 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649735801 :
علي 
امام 
.756عبدي ،زهرا .مجموعه چهارده معصوم :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :حضرت علي (ع) در سيزده رجب و ده سال قبل از بعثت پيامبر خدا ،داخل كعبه به دنيا آمدند .امام علي (ع) هيچگاه بت پرست
نبودند .ایشان از همان سن و سال كم خداپرست بودند و وقتي از دین پيامبر باخبر شدند ،هميشه همراه ایشان بودند .هنگاميكه دشمنان
اسالم تصميم گرفتند پ يامبر را به قتل برسانند ،او با شجاعت قبول كرد تا به جاي ایشان در بستر بخوابد .در سال اول هجرت ،امام علي (ع) با
حضرت زهرا (س) ،دختر پيامبر ازدواج كردند .سال ها بعد پيامبر ،علي (ع) را جانشين خود معرفي كردند .حضرت علي (ع) در شب  21ماه
رمضان به دست «ابنملجم» به شهادت رسيدند.
علیهالسالم.قم :كتاب جمكران28 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649735719 :
امامکاظم 

.757عبدي ،زهرا .مجموعه چهارده معصوم:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:امامان ،سرگذشتنامهها ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :امام موسي كاظم (ع) در روز هفت صفرِ سال  128هجري قمري ،در محلي بين مكه و مدینه به دنيا آمدند .نام پدرشان امام «جعفر
صادق» (ع) و مادرشان «حميده» بود .امام كاظم به سختي در مزرعه كار ميكردند و تمام درآمدشان را به مردم نيازمند ميدادند .مردم به
ایشان «بابالحوائج» ميگفتند ،یعني به علت جایگاه ویژهاي كه نزد خدا دارند ،دعاهایشان برآورده ميشود .امام با افرادي كه از ناداني با
ایشان دشمن بودند ،با بردباري و اخالق خوش رفتار ميكردند؛ ولي با ستمكاراني كه براي منافع خودشان با ایشان مخالفت داشتند ،به سختي
مبارزه ميكردند .امام كاظم (ع) به دستور «مأمون» ،حاكم وقت ،مسموم شدند و به شهادت رسيدند.
علیهالسالم.قم :كتاب جمكران20 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649734996 :
امامهادی 

.758عبدي ،زهرا .مجموعه چهارده معصوم:
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :امام «هادي» (ع) پانزده ذيالحجه ،سال  212هجري قمري ،در شهر «مدینه» به دنيا آمدند .پدرشان امام «جواد» (ع) و مادرشان،
«سمانه» نام داشتند .امام هادي (ع) در دوران حكومت «خلفاي عباسي» زندگي ميكردند .مأموران حكومت همهجا را تحتنظر داشتند و
كوچكترین فعاليت مسلمانان را سركوب ميكردند .حاكم شهر« ،متوكل» ،از دشمنان خاندان امام بود و از هر فرصتي براي آزار و اذیت آنان
استفاده ميكرد .به همين دليل امام پنهاني فعاليت ميكردند .سرانجام امام را از مدینه به شهر «سامرا» بردند و ....امام هادي در سن 42
سالگي در شهر سامرا با زهر مسموم شدند و به شهادت رسيدند.
.759كتبي ،سرور .مسافرنیمروز.تهران :آثار سبز16 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008566809 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :داستان این كتاب درباره بخشندگي و بزرگواري امام حسن(ع) است .روزي سه مرد كه پياده به خانه خدا ميروند ،درحاليكه از پيدا
كردن آب نااميد شدهاند ،تشنه به خانه پيرزني ميرسند .پيرزن از تنها گوسفندش شير ميدوشد و به آنها ميدهد؛ چون ميداند كه نوشيدنِ
آب در بيابان داغ نور چشم را كم ميكند .پيرزن گوسفند را براي سه مرد سر ميبُرد و برایشان غذا ميپزد .هنگامي كه شوهر زن به خانه
ميآید ،از همسرش مي خواهد كه برایش شير بياورد؛ اما گوسفندي نيست تا شيري داشته باشد .مرد متوجه ماجرا ميشود و. ...
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.760حسنبيگي ،ابراهيم .مسجدپیامبرخدا.قم :كتاب جمكران24 .1397 .ص .وزیري .شابك 9789649736129 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،پيامبران ،اسالم 
چکیده :شهر «یثرب» هميشه در جنگ بين قبيلههاي «اوس» و «خزرج» بود و این وضع مردم را كالفه كرده بود تا اینكه خبر رسيد در
مكه ،مردي پيام خدا را آورده است .كسانيكه او را دیده بودند ،از درستي گفتار و عملش ميگفتند .بزرگان اوس و خزرج هم او را دیده بودند
و از یك دین تازه حرف ميزدند .مردم یثرب صلح و آرامش ميخواستند و این ارمغان دین محمد بود .روزي خبر رسيد كه محمد به طرف
یثرب مي آید .مردم شهر در تكاپوي استقبال از او بودند و هركسي آرزو ميكرد ایشان در خانه او مهمان باشد؛ اما هيچكس نميتوانست حدس
بزند كه پيامبر محل اقامتشان را چگونه انتخاب ميكنند!
.761طباطبایيفر ،سيدعباس .مهدیشناسي.قم :كتاب جمكران96 .1397 .ص .رقعي .شابك 9789649735832 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:امام زمان(عج) ،مهدویت ،امامان 
چکیده :این كتاب با هدف پاسخ به بسياري از سؤال ها و شبهات وارد شده به موضوع انتظارو باور مهدویت نوشته شده است .مؤلف خود از
خادمان مسجد جمكران بوده و این پرسش و پاسخها در واقع بخشي از خاطرات اوست« .حسين» و «بهرام» ،دو دوستاناند كه تصميم
ميگيرند شبهاي چهارشنبه به مسجد جمكران بروند .در یكي از همين شبها آنها بافردي آشنا ميشود كه به نظر آگاه ميرسد و آنها
سؤاالت خود را از وي ميپرسند.
.762حيدري ابهري ،غالمرضا .مهربانيباحیوانات.تهران :قدیاني64 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786000806033 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حيوانات ،مهرباني 
چکیده :دین اسالم دین محبت و مهرباني است كه افزون بر مهرباني با انسانها ،به مهرباني با حيوانات نيز توجه ویژهاي كرده است .در این
دین توصيههاي فراواني درباره حيوانات وجود دارد .در كتاب «مهرباني با حيوانات» ،مؤلف  50حدیث و روایت را گردآورده و كوشيده است با
زباني ساده ،محتواي آنها را براي مخاطب كودك توضيح دهد.
نسلمهدوی:چگونگيشکلگیریهویتدینيدرکودکان .قم :كتاب جمكران112 .1397 .ص .رقعي .شابك:

.763باغبادي ،سميه.
 9789649735566
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،تعليم و تربيت ،جنبههاي مذهبي 
چکیده :دوران كودكي مهمترین و تأثيرگذارترین دوره زندگي انسان است كه طالیيترین بخش آن تا قبل از هفتسالگي است و بقيه عمر،
برداشت ميوههایي است كه در این دوران كاشته ميشود .بنابراین ،والدین و مربيان باید با چگونگي شكلگيري هویت دیني و روشهاي تربيت
دیني و عوامل و مراحل آن آشنا شوند تا بتوانند كودكاني با هویت دیني مطلوب و مورد رضایت حضرت صاحبالزمان (عج) تربيت كنند .كتاب
حاضر حاوي سه فصل است با نامهاي« :عوامل مؤثر بر شكلگيري هویت دیني در كودكان»« ،مراحل شكلگيري هویت دیني در كودكان» و
«روشهاي اثرگذار بر شكلگيري هویت دیني در كودكان».
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.764رحماندوست ،مصطفي .نمازیدیگر.تهران :آثار سبز24 .1398 .ص .خشتي .شابك 9786008566786 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،اسالم ،پيامبران 
چکیده :سه ماه است كه «سليمه» صاحب فرزندي شده است و در این مدت نتوانسته است به مسجد برود و نماز را به جماعت بخواند؛ چون
كسي را ندارد تا كودك را نزد او بگذارد .بچه ناآرام است و اغلب گریه ميكند .او از زندگي اش راضي است؛ اما دلتنگ صداي گرم پيامبر است
تا اینكه روزي ،هنگامي كه هوا روبه تاریكي ميرود و صداي اذان بلند ميشود ،سليمه دیگر نميتواند تحمل كند .او فرزندش را به بغل
ميگيرد و به طرف مسجد ميدود؛ اما. ...
.765شجاعي ،سيدمهدي .وایتشنگي....تهران :كتاب نيستان28 .1397 .ص .رحلي .شابك 9786222080587 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،امامان ،عاشورا 
چکیده :داستان این كتاب از زبان «سكينه» ،دختر كوچك امام حسين (ع) روایت ميشود .او روز عاشورا را به تصویر ميكشد :لحظاتي كه هر
یك سالي ميگذرد ،گرد و غبار ميدان نبرد و نعرههاي دشمن و آفتاب داغ و سوزان ،تشنگي بيحد و اندازه و زردي چهرهها .سكينه از
شجاعت یاران پدرش ميگوید كه چطور تا نفر آخر به دست دشمن به شهادت ميرسند و از شهادت برادرانش« ،علياكبر» و «علياصغر» و
استواري امام .از خم شدن كمر پدر در برابر شهادت برادرش« ،عباس» و. ...
علیهوآله.تهران :قدیاني762 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786000802387 :
اهلل 
صلي 
روزباپیامبر 

.766فتاحي ،حسين365 .
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:پيامبران ،داستانهاي كوتاه ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :این كتاب شامل  365حكایت از زندگي پيامبر اكرم (ص) است ،حكایتهایي كه فقط گوشهاي از زندگي آموزنده پيامبر اسالم را
آشكار مي كند .در این مجموعه سعي شده است الگو بودن پيامبر در جنبههاي مختلف زندگي به زبان ساده و كودكانه روایت شود .این
داستانها نحوه زندگي اجتماعي ایشان را نيز دربردارد ،مثل برخورد ایشان با اقوام ،همسایهها ،دوستان و حتي حيوانات! كتاب شامل دوازده
فصل است.

هنر 
 .767یاعلي ،مجيد /یاعلي ،زهرا .آموزش خط تحریری خودنگار  .1نجف آباد :مهر زهرا(س)44 .1398 .ص .خشتي .شابك:
 9786226051729
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،خط 
چکیده :كتاب حاضر خط تحریري را بر اساس كلمهها و آموزههاي كتاب نوشتاري پایههاي دوم و سوم ابتدایي آموزش ميدهد؛ هرچند
آموزش بهگونه اي است كه براي تمامي سنين و افراد قابل استفاده است .در این كتاب تمرین ،مخاطب ميتواند ابتدا كلمهها و عبارتها را
پررنگ كند و سپس خودش مطابق الگو بنویسد.
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 .768كوروساوا ،یوكيكو .اریگامي ،خالقیت و ذهن برتر .حسين ایرایي .تهران :پيام بهاران94 .1397 .ص .رحلي .شابك:
 9786008341222
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،كاردستي با كاغذ 
چکیده :اُریگامي به ژاپني ،به معني «هنر كاغذ و تا» است و افزون بر زادگاه خود ،ژاپن ،در سراسر جهان طرفداران زیادي دارد .هدف این
هنر ،آفریدن چيزهاي كاغذي ،با كمك تاهاي هندسي است .ساختن سر روباه ،كاله تولد ،ليوان ،جعبه كادو ،جغد ،پاندا و دهها شي و جانور
دیگر در این كتاب آموزش داده شده است .از طریق كتاب و با پرداخت هزینه ،ميتوان به فيلمهاي آموزشي ساخت اریگامي دسترسي پيدا
كرد.
اعجازرنگآمیزی.تبریز :هنر اول56 .1398 .ص .بياضي .شابك 9786007460818 :

.769شهشناس ،فاطمه.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:رنگآميزي ،درمان 
چکیده :نوشتن و رنگ آميزي ،عالوه بر ایجاد حس آرامش ،به افزایش تمركز و تخليۀ هيجاني كمك ميكند .تمایل انسان به رنگهایي كه
استفاده ميكند نيز نشاندهندۀ روحيه و نوع هيجان اوست .در این كتاب كه مخصوص رنگآميزي است ،در مقابل هر صفحه برگهاي خالي
وجود دارد تا مخاطب آنچه را در ذهنش ميگذرد در آن بنویسد؛ حتي نامهاي بدون فرستادن.
بازیهایروزچهارشنبه .ركسانا سپهر .تهران :ميچكا48 .1398 .ص .خشتي .شابك 9789647082853 :

.770برتيه ،آن.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:بازي و سرگرمي ،خالقيت ،تخيل در كودكان 
چکیده :مربع بزرگ و دایره كوچك ،روزهاي چهارشنبه ،خود را با بازي مورد عالقهشان سرگرم ميكنند .آن دو به نوبت واژهاي را بر زبان
ميآورند و به شكل آن درميآیند .هنگاميكه مربع بزرگ شكلهاي گوناگون ميسازد و دایره كوچك از عهده آنها برنميآید ،بازي متوقف
ميشود؛ اما دایره كوچك راهحل خوبي براي این مشكل دارد و ....این داستان تصویري فرصت خوبي براي پرورش خالقيت كودكان فراهم
ميكند .در آغاز مربع و دایره با برشهاي مختلف خود را به شكلهاي مختلف تبدیل ميكنند؛ اما هنگاميكه به كمك هم چيزي را ميسازند،
تنوع شكلي و رنگ بيشتري به وجود ميآید كه ماهيت تركيبي خالقيت را نشان ميدهد.
 .771رسولي ،محمد .خطتحریری پایه اول دبستان همراه با آموزش و تمرین .نيشابور :مشق نيكو80 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786007823071
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،خط ،خودآموزها 
چکیده :خوشنویسي از جمله هنرهایي است كه با تمرین ميتوان در آن به مهارت رسيد .كتاب حاضر به مجموعهاي شش جلدي تعلق دارد
كه هر جلد خودآموز خوشنویسي یكي از پایه هاي دورۀ ابتدایي است .جلد حاضر مخصوص پایۀ اول دبستان است و متناسب با سطح سواد
مدرسهاي مخاطبان خود تنظيم شده است .در ابتداي كتاب ،توضيحاتي به هنرجو داده شده و سپس خوشنویسي هر حرف ،مطابق ترتيب
آموزش حروف الفباي كتاب درسي فارسي ،آموزش داده ميشود.
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.772رسولي ،محمد .خطتحریریپایهپنجمدبستانهمراهباآموزشوتمرین .نيشابور :مشق نيكو80 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786007823033
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،خط ،خودآموزها 
چکیده :خوشنویسي از جمله هنرهایي است كه با تمرین ميتوان در آن به مهارت رسيد .كتاب حاضر به مجموعهاي شش جلدي تعلق دارد
كه هر جلد خودآموز خوشنویسي یكي از پایه هاي دورۀ ابتدایي است .جلد حاضر مخصوص پایۀ پنجم دبستان است و متناسب با سطح سواد
مدرسهاي مخاطب كالس پنجمي تنظيم شده است .در ابتداي كتاب ،توضيحاتي به هنرجو داده شده و سپس خوشنویسي هر كلمه یا عبارت،
مطابق كلمهها و عبارتهاي درسي كتاب درسي فارسي ،آموزش داده ميشود .تقویت دیكته هم از هدفهاي این كتاب محسوب ميشود.
.773رسولي ،محمد .خطتحریریپایهچهارمدبستانهمراهباآموزشوتمرین .نيشابور :مشق نيكو80 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786007823019
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،خودآموزها ،خط 
چکیده :خوشنویسي از جمله هنرهایي است كه با تمرین ميتوان در آن به مهارت رسيد .كتاب حاضر به مجموعهاي شش جلدي تعلق دارد
كه هر جلد خودآموز خوشنویسي یكي از پایه هاي دورۀ ابتدایي است .جلد حاضر مخصوص پایۀ چهارم دبستان است و متناسب با سطح سواد
مدرسهاي مخاطبان خود تنظيم شده است .در ابتداي كتاب ،توضيحاتي به هنرجو داده شده و سپس خوشنویسي هر كلمه یا عبارت ،مطابق
كلمهها و عبارتهاي درسي كتاب درسي فارسي ،آموزش داده ميشود .تقویت دیكته هم از هدفهاي این كتاب محسوب ميشود.
.774رسولي ،محمد .خطتحریریپایهدومدبستانهمراهباآموزشوتمرین .نيشابور :مشق نيكو80 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786007823064
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،خط ،خودآموزها 
چکیده :خوشنویسي از جمله هنرهایي است كه با تمرین ميتوان در آن به مهارت رسيد .كتاب حاضر به مجموعهاي شش جلدي تعلق دارد
كه هر جلد خودآموز خوشنویسي یكي از پایههاي دورۀ ابتدایي است .جلد حاضر مخصوص پایۀ دوم دبستان است و متناسب با سطح سواد
مدرسهاي مخاطبان خود تنظيم شده است .در ابتداي كتاب ،توضيحاتي به هنرجو داده شده و سپس خوشنویسي هر كلمه یا عبارت ،مطابق
كلمه ها و عبارت هاي درسي كتاب درسي فارسي ،آموزش داده ميشود.
.775رسولي ،محمد .خطتحریریپایهسومدبستانهمراهباآموزشوتمرین .نيشابور :مشق نيكو80 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786007823057
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:سوم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،خودآموزها ،خط 
چکیده :خوشنویسي از جمله هنرهایي است كه با تمرین ميتوان در آن به مهارت رسيد .كتاب حاضر به مجموعهاي شش جلدي تعلق دارد
كه هر جلد خودآموز خوشنویسي یكي از پایه هاي دورۀ ابتدایي است .جلد حاضر مخصوص پایۀ سوم دبستان است و متناسب با سطح سواد
مدرسهاي مخاطبان خود تنظيم شده است .در ابتداي كتاب ،توضيحاتي به هنرجو داده شده و سپس خوشنویسي هر كلمه یا عبارت ،مطابق
كلمهها و عبارتهاي درسي كتاب درسي فارسي ،آموزش داده ميشود .تقویت دیكته هم از هدفهاي این كتاب محسوب ميشود.
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.776رسولي ،محمد .خطتحریریپایهششمدبستانهمراهباآموزشوتمرین .نيشابور :مشق نيكو80 .1397 .ص .وزیري .شابك:
 9786007823040
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:ششم 
کلماتکلیدی:خودآموزها ،خوشنویسي ،خط 
چکیده :خوشنویسي از جمله هنرهایي است كه با تمرین ميتوان در آن به مهارت رسيد .كتاب حاضر به مجموعهاي شش جلدي تعلق دارد
كه هر جلد خودآموز خوشنویسي یكي از پایههاي دورۀ ابتدایي است .جلد حاضر مخصوص پایۀ ششم دبستان است و متناسب با سطح سواد
مدرسهاي مخاطب كالس ششمي تنظيم شده است .در ابتداي كتاب ،توضيحاتي به هنرجو داده شده و سپس خوشنویسي هر كلمه یا عبارت،
مطابق كلمهها و عبارتهاي درسي كتاب درسي فارسي ،آموزش داده ميشود .تقویت دیكته هم از هدفهاي این كتاب محسوب ميشود.
.777بابایي ،عليرضا .خودآموزخطتحریری.تهران :مبتكران184 .1398 .ص .وزیري .شابك 9789640729724 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:خط ،آموزش انفرادي 
چکیده :امروزه شاهد گروهي از مردم هستيم كه از دست خط بد خود در رنج هستند .بسياري از این افراد در اثر نبود آموزش صحيح در
مدارس نتوانسته اند به اصالح خط خود موفق شوند .بنابراین مؤلف بر این باور است كه با تمرین و داشتن حوصله ميتوان به مرتبه اي از خط
خوش تحریري رسيد .كتاب پيش رو با دادن سرمشق و تمرین ،مخاطب را به شناختي از خط تحریري و انجام آن سوق ميدهد.
.778تبریزي ،رضا .خوشخطشویم.1تهران :راه بيكران88 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786226515672 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم 
کلماتکلیدی:خط نستعليق ،هنر ،خوشنویسي 
چکیده :در شيوۀ «چهار خطي» از روشهاي نوین آموزش خط نستعليق تحریري ،نوآموزان با استفاده از خطوط زمينه یا راهنماهاي بيشتر،
اندازۀ حروف و نحوۀ قرارگيري روي خط زمينۀ اصلي را مي آموزند .كرسي خط ركن اول زیبانویسي است و در این كتاب ،نو آموزان با تمرین و
تكرار صحيح حروف و كلمات از پایۀ اول دبستان ،به صورت اصولي با زیبانویسي و مهارت نوشتن آشنا ميشوند .تمرینهاي این كتاب بيشتر
شامل حروف ميشوند و كامالً با آموختههاي درسهاي ابتدایي كتاب فارسي پایۀ اول دبستان همسو هستند.
.779تبریزي ،رضا .خوشخطشویم.2تهران :راه بيكران88 .1398 .ص .وزیري .شابك 9786226515689 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:دوم 
کلماتکلیدی:هنر ،خوشنویسي ،خط نستعليق 
چکیده :در شيوۀ «چهار خطي» از روش هاي نوین آموزش خط نستعليق تحریري ،نوآموزان با استفاده از خطوط زمينه یا راهنماهاي بيشتر،
اندازۀ حروف و نحوۀ قرارگيري روي خط زمينۀ اصلي را مي آموزند .كرسي خط ركن اول زیبانویسي است و در این كتاب ،نو آموزان با تمرین و
تكرار صحيح حروف و كلمات از پایۀ اول دبستان ،به صورت اصولي با زیبانویسي و مهارت نوشتن آشنا ميشوند .تمرینهاي این كتاب كلمات
و جملههاي ساده را شامل ميشوند و كامالً با آموختههاي درسهاي كتاب فارسي پایۀ اول دبستان همسو هستند.
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.780فخارزاده ،ليال .خوشنویسکوچک:آموزشخطتحریریدورهابتدایي،مناسببرایپایهششم .مشهد :ضریح آفتاب.1398 .
50ص .رحلي .شابك 9786004762786 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،راهنماي آموزشي ،آموزش ابتدایي 
چکیده :ارثي و ذاتي بودن خط خوش به آن معنا نيست كه این فن و هنر قابل یادگيري نيست .در این كتاب ،نحوه نوشتن صحيح كلمات و
جمالت براي دانش آموزان پایه ششم ارائه شده است .مؤلف كتاب مدعي است كه در این كتاب قواعد زیبانویسي را به زبان خود كودك بيان
كرده است و بنابراین نيازي نيست تا دانشآموز طوطيوار و فقط از روي الگو به فراگيري خوشنویسي بپردازد.
درختها .محسن احساني .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان72 .1398 .ص .خشتي .شابك:

 .781موناري ،برونو.
 9789644329302
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:زیستشناسي 
چکیده :درختها انواع گوناگون و شكل هاي متنوعي دارند .كتاب حاضر تمام مراحل رویش و رشد درخت را اعم از ظاهر آن تا چگونگي
تغذیه بيان ميكند .در هر صفحه شكلهاي سادهاي از انواع حالتهاي درخت ترسيم شدهاند و توضيحات نویسنده را دربارۀ مفاهيم كامل
ميكنند.
توانندازدوسالگيمهارتقیچيکردنرابیاموزند .مژگان عظيمي .تهران :شهرتاش.1398 .


کاغذوقیچي:کودکانمي
.-.782
40ص .رحلي .شابك 9789648282238 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول 
کلماتکلیدی:كاردستي با كاغذ 
چکیده :دستورزي و ساخت كاردستي از جمله مهارتهایي هستند كه كودكان را در حين سرگرمكردن و بازي آموزش ميدهند .كتاب
حاضر شامل تعداد زیادي تصویر كاغذي است كه مخاطب ميتواند خودش با قيچي آنها را جدا كند و شكلهایي بسازد .كتاب نوشتۀ چنداني
ندارد و دستور ساخت در چند جملۀ كوتاه براي مربي آمدهاست.
.783سعيدي ،علي /بامشاد ،محمدمهدي .مجموعه دفاتر نقاشي خالق :دفترنقاشيخالقویژهسنین 7تا 12سال .تهران :سالم كتاب.
56 .1398ص .وزیري .شابك 9786226262286 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:كودكان ،نقاشي ،رنگآميزي 
چکیده :كودكاني كه نقاشي ميكنند ،خوشحالتر هستند .آنان به راحتي هيجانهاي مثبت و منفيشان ،مثل ترس ،اضطراب ،خشم و شادي
را در نقاشي تخليه ميكنند و والدین راحتتر مي توانند احساسات واقعي كودكشان را بفهمند .هدف این كتاب آموزش نقاشي نيست (هرچند
در برخي صفحات ،ترسيم پدیدههاي ساده آموزش داده شده است) ،بلكه بيشتر تحریك و ترغيب دانشآموزان به ارائه ایدههاي خالقانه مداد و
كاغذي است .در هر صفحه از كتاب ،براي انجام فعاليت مورد نظر ،دستور كار ساده اي آمده است .اگر كودك قادر به خواندن و درك مفهوم
جمالت نيست ،والدین یا مربي باید دستور كار هر فعاليت را به زبان ساده براي كودك بيان كنند.
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.784سعيدي ،علي /بامشاد ،محمدمهدي .مجموعه دفاتر نقاشي خالق :دفترنقاشيخالقویژهسنین 7تا 12سال .تهران :سالم كتاب.
56 .1398ص .وزیري .شابك 9786226262293 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی:كودكان ،نقاشي ،رنگآميزي 
چکیده :نقاشي كشيدن براي بچهها فرصتهاي زیادي براي آموزش و یادگيري فراهم ميكند .یادگيري رنگها و اشكال هندسي ،بيان ایدهها،
تركيب رنگها و آزمایش آنها ،از آن جمله است .در نقاشي كشيدن ،هم نيمكره چپ مغز فعاليت ميكند كه محل فعاليتهاي منطقي و
تحليلي است و هم نيمكره راست كه محل فعاليتهاي احساسي است .هدف این مجموعه سه جلدي ،تحریك و ترغيب دانشآموزان به ارائه
ایدههاي خالقانه مداد و كاغذي است .در هر صفحه دستور كار نيز آمده است.
.785سعيدي ،علي /بامشاد ،محمدمهدي .مجموعه دفاتر نقاشي خالق :دفترنقاشيخالقویژهسنین 7تا 12سال .تهران :سالم كتاب.
56 .1398ص .وزیري .شابك 9786226262309 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي:چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی:كودكان ،نقاشي ،رنگآميزي 
چکیده :نقاشي به علت جذابيت هاي خاص و نياز نداشتن به ابزارهاي پيچيده ،بيشتر مورد استقبال معلمان و دانشآموزان است .براي اغلب
والدین و حتي معلمان غيرتخصصي هنر ،تدارك فعاليتهاي مختلف و خالقانه در خانه یا در زنگ هنر ،كار مشكلي است .به همين علت ،سعي
شده است در این كتاب یا درواقع دفتر ،فعاليتهاي ترسيمي ،تزئيني ،رنگ آميزي و آموزش تدارك دیده شود تا بتواند به غناي بيشتر ساعات
درس هنر در مدرسه یا اوقات فراغت دانش آموز در خانه كمك كند .در این جلد ،برخالف جلدهاي اول و دوم ،صفحاتي سفيد براي نقاشي
درنظر گرفته نشده است .به همين علت ،در صورت لزوم ،براي ترسيم نقاشي ميتوان از دفتر نقاشي معمولي استفاده كرد.
 .786محمدي كالگر ،سميرا /سبحاني چوالبي ،معصومه /مخبریان ،محمد /اروانه ،فاطمه /جوانمرد قصاب ،فاطمه .هنردومدبستان.سمنان:
حبله رود82 .1398 .ص .رحلي .شابك 9786226887038 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:هنر ،راهنماي آموزشي 
چکیده :فعاليتهاي هنري انواع مهارتهاي كودك را پرورش ميدهند .كتاب حاضر كوشيده است در قالب  53درس متناسب با برنامۀ درسي
ملي درس هنر ،تقریباً تمام نيازهاي كالس آموزش هنر را براي یك سال تحصيلي برطرف كند .محتوا براي معلمان و استفاده در كالس دوم
تدوین شدهاست و تمام فعاليتها در كتاب قابل انجام هستند و به دفتر دیگري نياز نيست.
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موشيونگراني709



وسليآباد375



میساودردسرهایش254



وقتيکهفیندوسکوچولوغیبشزد376



نابغهجوان:استخوانها491




وقتيمیناازخواببیدارشد380



کردنبچهغول334


ناز



هایمنخیليزیادميشود!:راهنمایيبرای


وقتينگراني



نامهبرایببری154

آرامسازیکودکانمضطرببههمراهفعالیتهایآموزشي666



نامهرابازنکنقارقاری353



هاچینوواچیندمترابرچین150



نامهرمزدار267




هرگیاهفرشتهایدارد381




نامههایسبز492




هروقتخوکهاپروازکنند382




نامههایگاندو:تمساحيازسیستانوبلوچستان368




همگامباکالساوليها566




نانسيجستوجوگر(مهارت-19کنجکاوی)493




همهچیزدربارهانرژی496



نبردبیژنوهومان290



همهچیزدربارهجنگل462




نترسیموقتيکهباهمهستیم683



همهچیزدربارهحشرات463




نسلمهدوی:چگونگيشکلگیریهویتدینيدرکودکان763




همهچیزدربارهخزندگان464




هایياززندگيواندیشههای


زیبرایاعتالیتربیت:جلوه
نظرور




همهچیزدربارهعلوم465


محمودمهرمحمدی503



همهميتوننزرنگباشن525




نفریندزددریایي401



همهجاستارهبود273




نقطه369



هنردومدبستان786



هایخسته:مهارتهایيبرایغلبهبر


هایداغبرایبچه

نکته



هواپیماکبوترنیست255

بهنفس710
آوردناعتماد 


دست

افسردگيوبه



هویجکوچکهویجبزرگ724

هایعصباني:مهارتهایيبرایکنترل


هایداغبرایبچه

نکته



هیوالیژلهای217


خشم711



یکتوپبرایهمه!387
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یکجایخوب،یکخوابخوب!300



یکچیزدیگر388



یکخوابقشنگ677



یکداستانمحشر389



یکدرخت،یکگنجشک256



یکدوستباحالیخي390




یکدوستمثلهیوال391



یکدوستویکراسویخانگي174



دردسر555
یکروزپر 




یکروزدراردویمدرسه690



یکروزدرطبیعت691



یکروزدرمرکزبازیافت692



یکروزدرمطبدندانپزشکي693



یکسبدانجیربچین749



یکشغلنانوآبدار392




یکگازگوچولوازکیکماه393



یکشنبه297



یکيبرایهمههمهبراییکي394



یکيبودکهخودشنبود395



یکيمثلمن396



یوگایقورباغهای14




هاوکهکشانها497


یستاره

حقیقتدرباره
100



حقیقتدربارهیسرعت498

100



101بازیزباني:سرگرميوآموزشباکلمات،داستانهاوشعرها534



110بازیبرایپرورشخالقیتکودکانونوجوانان(کتابکار)31



110قصهقبلازخواب397



125یادتنره!634



علیهوآله766
اهلل 
صلي 
روزباپیامبر 

365



90دقیقهتدریس90دقیقهزندگي526
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نمایه پدیدآورنده


آدامز،کریستینای701




اسفندینژاد،الدن601 ،600 ، 599




اوشیدا،سایاکو364



آرامي،سمیرا223 ، 220



اسالمي،مریم403



اواللي،ایزاک589



آرنولد،النا.کي174 ، 173



اسالمي،منیژه32



اونیل،الکسیس572



آزیوکریمر،جکي122



اسلوبکینا،اسفایر594



اوهارا،زکرا320



آلموند،دیوید319



اسماعیلي،ملیحه473





آمنتا،چارلزا641



اسمعیلنیا،مژگان522




آنونتسیاتا،جین637



اسمعیليگوجار،صالح526

ایبد،طاهره،735 ،734 ،733 ، 732
738 ،737 ،736
ایجادی،نوری270



آیتي،ساناز110



اسمیت،کاترین460 ، 459



ایرایي،حسین768



ابراهیمزاده،الهام236




اسمیت،لین60



ایزوپ397



ابراهیميچابکي،محمدصادق، 530

533 ،532 ،531
ابراهیمي،ایلناز،289 ،288 ، 287
290
ابراهیمي،بیتا103



اش،فرانک140



ایسرن،سوزانا114



اشراق،بهار304





اکانر،جین493





ایوز،کاترین159



ابراهیمي،پیام،147 ،145 ،57 ، 43
629 ،370 ،149 ،148
ابراهیمي،جعفر298

اکبرپور،احمد،351 ،350 ،349 ، 65
353 ،352
اکبری،معصومه313

ایلدرمي،شهناز،80 ،79 ،78 ، 77
84 ،83 ،82 ،81
ایواسا،مگومي103 ،72 ، 59



باباجاني،علي257 ، 104







ابراهیمي،نوشین186

بابایي،محمدحسین534







اتکینسن،کیل38

اکرمي،جمال،48 ،47 ،46 ،45 ، 44
356 ،246 ،109 ،49
اکرمي،جمالالدین254




بابایي،عليرضا777

بارتون،الیزا576





احساني،محسن781

اکرمي،سیدمحمد522



بارکر،دومینیک184 ، 183





احمدی،فاطمه647 ، 540

الحسیني،عطیه162



بارنت،مک198





ارخودیقلعهنوئي،مهدی523


اهللدادی،اسماعیل363




باروکس141 ، 128





اردشیریباوندپور،ارسالن، 599
601 ،600
ارشادحسیني،هادی636

الوندی،عزتاله314




بارون،کاریدان666



الیس،گزول472





الیوت،ربهکا685




ارم،هلن461



اماتو،مری113

بازئو،توني،623 ،622 ،621 ، 390
624
باش،باربارا485



اروانه،فاطمه786



امامي،غالمرضا395 ، 306



باغبادی،سمیه763



اسپایرو،روث484 ،483 ،482 ، 481



اماميراد،حمید510




باغستاني،فاطمه612



اسپلمن،کرنلیاماد709



امیرخاني،آمنه345 ، 344



بامشاد،محمدمهدی785 ،784 ، 783




اسپیلزبری،لوییس627 ، 626



امیرسلیماني،صبا50



بانشروس،یورگن318 ، 317



استاکهم،جس656 ،655 ، 651



امیری،میترا702 ،665 ،455 ، 131



بختیاروند،مرتضي15



استیج،ویلیام169



امینناصری،فاطمه504



بختیاری،ابوالفضل515



اسدیقلعهني،علي523




امیني،فاطمه523



بختیاری،علياصغر165




اسدی،مهناز326



اورایان،ری192 ، 191



براد،مایکل401 ،400 ،399 ، 398



اسدیان،لیال255



اورت،فیلیسیتي278



براقيزاده،فرهاد641




براون،مارگارتوایز567
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برایت،ریچل316 ،224 ،213 ، 211



پوروهاب،محمود418



جبرائیلي،رقیه516



برتون،جان28



پوریا،سرور167



جرتوني،اما499



برتون،ویرجینیا303



پوشنه،کامبیز15



جعفری،الله555 ،554 ، 544



برتیه،آن770



پیرس،جکسون107



جعفریان،علياصغر502




برجر،ملوینوگیلدا588



پیری،موسي28





برنت،کیت12



پیزولي،گرگ160



بروستاین،دارا582



پیشگاه،مریم402

جفرز،الیور،329 ،328 ،304 ، 58
458
جالدتي،عاطفه591



بریکت،جورجي،653 ،652 ، 650
654
برییرهاکه،آلیس61




ملیحهسادات527

پیغمبرزاده،



جالئيفر،زهرا242




پیکمل،میشل479



جلیلي،حیدرعلي717





بغالني،مازیار290 ،289 ،288 ، 287

تاپلین،سام475







بکر،آرون216 ،215 ، 214

تاشیرو،چیساتو315





بنباراک،ایدان453

تایتس،ایو309

جماليهنجني،حمیده،482 ، 481
484 ،483
جمعيازنویسندگان302 ، 301





بنتلي،پیتر64 ،63 ، 62

تبرایي،اعظم386 ،385 ،384 ، 383



جنکینز،مارتین457





بهرامي،مریم396

تبریزی،رضا779 ، 778



جوانمردقصاب،فاطمه786





بودن،استفاني689

بنابوطالب557
تبریزی،عبدالرحیم 




جوکار،مرضیه269





بورژوا،پولت235 ،234 ، 233

تبریزی،عليرضا507




جونس،آن210





بولتس،دنوفرن590

تبریزی،مصطفي696 ،507 ، 31



جین،کارن571





بولن،دولفین344

تبریزی،نرگس525 ، 508



چوپانکاره،زهرا124 ، 123





بونگسانگ،کي28

تتری،امیلي391



چولدنکو،جنیفر645





بیتي،آندریا342 ،185 ، 55

ترابي،زهرا696 ،507 ، 31



چیچسترکالرک،اما226





بیشاپ،آماندا451

ترسلي،نسرین359



حائری،هادی647 ، 540





بیکر،کریستین27

تسونهیوشي،ریوکو515




حجازی،فرشید672





بیگي،هاجر520



حجتي،سیدمحمدباقر727



بیلي،وندی583



تصویری،احمد،342 ،185 ،55 ، 16
687 ،686 ،659 ،644 ،643
تن،ساته86



حجتيطباطبائي،افسانه518



حجواني،فاطمه568 ،278 ، 277



بينیاز،سعید،713 ،712 ، 695

716 ،715 ،714
بئر،شیال593



تنگاتا،فیونا412





توحیدی،عماد662 ، 661





پارزلي،الیز327

توزندهجاني،جعفر92


حجواني،مهدی،674 ،210 ، 90
676 ،675
حدادی،تهمینه244





پارسلي،الیز71 ،70 ، 69

توالئي،حسین440







پارکر،استیو498

توماس،پت648







پائولي،لورنز357

تونر،ژاکلین661

حریری،شیوا،281 ،280 ، 279
286 ،285 ،284 ،283 ،282
حسامقاسمي،محمد412







پریرخ،زهره271 ، 136



حسنبیگي،ابراهیم760 ، 151




پورسعیدزاهد،حورا،532 ، 531

533
پورشعباني،مینا،114 ،113 ، 60

649 ،160
پورمحمد،الهام711 ، 631

تیمورزاده،سمانه،490 ،489 ، 488
491
جاجرميزاده،شادی627 ،626 ، 625


حسن،اکرم369





جارویس326





جان،جوری176 ، 74

حسنزاده،فرهاد،615 ،614 ، 228

619 ،618 ،617 ،616
حسنزاده،گلناز314






جانسون،کراکت568

حسني،خاتون435





جانکر،تراویس108

حسینزاده،وحیده190
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حسینيباالم،مریم688 ، 639



دکترزیوس249 ، 248



رشتچي،مژگان18 ، 17



بيزکیه517
آبادی،بي 


حسینيمیرک



دالکي،هدایتاهلل601 ،600 ، 599



رضایي،حمیده372



حسیني،مهدی397



دن،بن476



رضائيزاده،سمانه601 ،600 ، 599




حضرتيکیاونداني،آناهیتا، 453
657 ،487
حقيناوند،فاطمه193



دهریزی،محمد363 ،172 ، 40



رضوان،ندا450



دهقاننیری،زهرا526







حقیقيپوده،مژده514

دهقاني،نازلي458





حقيناوند،فاطمه667


دوبوسارسکي،ارسوال658





حمزهزاده،محمد166


دود،امیلي496





حیدریابهری،غالمرضا،739 ، 539
762 ،741 ،740
حیدریپور،شبنم،171 ،111 ، 38

671
حیدریفرد،رضا524


دوزول،پل477 ، 474

رضواني،رؤیا،446 ،445 ،444 ، 443
628 ،448 ،447
رگبار،حدیث،573 ،572 ، 571
598 ،592 ،586 ،585
رمضاني،احمد689



دولونه،گیوم73



رنجبر،شیدا217 ،192 ، 191



دونالدسون،جولیا321



رنجبری،بنیامین601 ،600 ، 599



دیسلورایان،دیان595



رنجبری،حسن601 ،600 ، 599



دیکنز،چارلز196



روت،کارول283 ، 281



خادمشریف،بهشته174 ، 173



رُداری،جاني395 ، 238



رورز،مارگریت115



خان،رخسانا247 ، 32



رابرتس،کری625



رومین،تریور197




خدابندهلو،پروانه194




راسبریجر،آلن221 ، 200





حجتاله526

خدامرادی،



راستي،مجید170



خدایي،محبوبه238





راهنما،سیدجواد613


روی،ران،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ، 77
84 ،83
رویاکرز،پائول534



خدری،عبدالرضا520





رایت،لوری671

رویین،ظریفه276 ، 275



خدیوی،اسداهلل521






ریدل،کریس311 ،237 ، 35



خرامان،مصطفي96



ریزانه،صفورا404



خرمیان،رضوان86

راین،مارتین،294 ،293 ،292 ، 291
297 ،296 ،295
رجایي،سپهر125

رید،باربارا367



خلیلي،سپیده،323 ،12 ،11 ، 5
663 ،442
خواجهوند،سولماز346 ، 112




رحماندوست،مصطفي،726 ، 272
764
رحماني،فرزانه41



ریکو،هارا364



رینولدز،پیتراچ369 ، 66



رینیک،سم575



خورشاهیان،هادی53 ، 52



رحماني،هما521



ریوار،امیلي374



خونگرمالکه،فرزانه696



ردریک،استیسي454



ریوس،ماریا473



خیریه،راشین90



رز،الیزابت358



رئیسي،مریم393 ، 229



د.سو،رندل57



رز،جرالد180



زارع،ناهید358



دانشمند،مرتضي751



رزازیان،سعید497



زارعي،عباس196



دانلدسون،جولیا365



رستمآبادی،بهمن127




زانزونه،ادله646



داهي،محمدرضا630



رسولي،گیتا155 ،154 ،153 ، 152



زاهدیان،عباس519



درزیرامندی،اعظم13







درزیرامندی،علي13

زندباف،عباس633 ، 495





درویشي،رضا601 ، 600

زورنسن،هانا25 ،24 ،23 ، 22





درویشیانکرمانشاهي،گلرنگ، 233
235 ،234

رسولي،محمد،773 ،772 ، 771
776 ،775 ،774
رسولیانبروجني،بنفشه،651 ، 650
656 ،655 ،654 ،653 ،652
رسولیان،بنفشه،704 ،703 ، 371
707 ،706 ،705



زمردیان،مهرزاد311

زیتلومیلر،پت702



زیفرت،هریت578



زیملمان،نیتن581
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ژوبرت،کلر354 ، 157



شرقي،آویسا378 ، 377



طغیاني،مهدی639



ژیرو،روبرت33



شریفيریگي،محمد570



طهوری،کریستینا253



سابین،لوئیز11 ، 5





سانتات،دن201



عاشوری،سارا316 ،224 ، 213



سانچزوگارا،ام.ایزابل9 ،8 ،7 ، 6

شعباننژاد،افسانه،436 ،421 ، 142

677
شعباني،اسداهلل433



عابدیدرچه،منیره505 ،405 ، 20



سبحانيچوالبي،معصومه786





شعباني،نوشین310



سبحانيطهراني،حسام،35 ، 27
،315 ،308 ،237 ،222 ،201 ،189
672 ،394 ، 387،364 ،329 ،328
سپهر،رکسانا770 ،478 ،73 ، 61



شفیعي،شهرام،118 ،117 ، 116
119
شکاری،حمیدرضا211

عاملمحرابي،ابراهیم،475 ، 474
602 ،477 ،476
عباسعلیزاده،لیال130





شمس،محمدرضا225 ،158 ، 95





سخایي،تیراد180



شهبازی،شهال85



سر،آلن611



شهرتاش،فرزانه18 ، 17

عبدالحسینزاده،هایده،681 ، 680

683
عبدی،زهرا،755 ،754 ،753 ، 752
758 ،757 ،756
عجایبي،نگار494



سرکارآراني،محمدرضا518



شهرجردی،شهرزاد56



یارمحمدی،زینالعابدین524


عرب



سرمشقي،فاطمه334



شهریاری،خسرو143



عسکری،سمانه543



سریزدی،برزو701



شهسواری،امیرحسام512



عظیمي،سحر121



سشکا،جان232 ،231 ، 230



شهسواری،سعیده710



عظیمي،مژگان782



سعیدپور،مرتضي498



شهشناس،فاطمه769




عليحسین،آوا493




سعیدی،علي785 ،784 ، 783



شورایکتابکودک610



عمیق،مجید456 ،456 ، 197



سلیمي،مصطفي33





سندن،رابرت630



غراب،تینا309



سوبرینو،خاویر246



غفارزادگان،داود240



سودابهاحمدی،سیده159




غفاری،زهرا668 ،4 ،3 ،2 ، 1





سوری،فرزین305 ، 137

شیخي،مژگان،205 ،204 ،203 ، 88
،259 ،258 ،209 ،208 ،207 ،206
،265 ،264 ،263 ،262 ، 261،260
355 ،298 ،268 ،267 ،266
شیک،سوزی50



عیسایي،امین601





سیترو،آژیا195

زادهپوده،عليرضا514


صادق



غالميداودآبادی،زهرا67





سیدیان،سمیه241

صادقي،داریوش529 ، 528



غالمي،فاطمه441 ، 420





سیلوراستاین،شل34


صاعلي،شهناز245



فارر،فرانسیس504





شابر،کلمان125



فتاحي،حسین766 ، 298



شاکر،آزاده678 ،365 ، 320





آبادی،روحاهلل15


فتح



صالحي،آتوسا،548 ،545 ، 321
549
صالحي،مهدی520



فایرستون،مری584 ،577 ، 574

شاماني،طیبه68





صدر،نیوشا499



فتحي،نسترن307

شاهرخيجاوید،ملیحه227





صدرنیا،کتایون21



فخارزاده،لیال780

شاهریلنگرودی،مبینا26





صفریان،محمد511



شبیری،محدثه36





صلواتي،سمانه299

شجاعي،سیدعلي115





طاقدیس،سوسن252 ،251 ، 243

فدایيحسین،حسین،722 ، 720
724
فراهاني،زهرا647 ، 540

شجاعي،سیدمهدی،347 ، 106
765 ،725
شجاعي،نگار14



طالعماسوله،طاهره479



فراهاني،نینا188 ،141 ، 128



طاهری،زینب232 ،231 ، 230



فرث،ریچل602





شجری،کبریا138

طباطبایيفر،سیدعباس761




فرجود،فروغ454





شرفشاهي،کامران432 ، 422

طبیبزاده،شیما500




فرجيارمکي،اکبر524 ، 500



طرزی،لیدا51
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فرخنده،سودابه،579 ،578 ، 575
،593 ،590 ،589 ،587 ،582 ،581
603 ،594
فردمن،دبورا370



فرزانه،رحماني708



فرزین،شادی330 ، 312



فرگلوش،آدری447 ،445 ، 443



فرگوس،مورین188



فرهادی،پیوند416



فری،جولیانو308




فریدمن،دبورا194



فریلند،کلیر662 ، 661




فقیهي،فریبا318 ، 317



فلیشمن،پل375 ، 102




فهرستي،غالمرضا303





فیاضي،مریم9 ،8 ،7 ، 6





فیتزپاتریک،ماریلوئیس362





فیستر،مارکوس433 ، 347

کروسروزنتال،ایمي98





فیشر،رابرت26

کرولیک،نانسي333







آبادی،اکرمسادات542


فیض

کرونین،دورین579



گروگان،حمید392





قاسمنیا،شکوه694 ، 298


کریستیناندرسن،هانس121



گرین،جن620





قاسمي،سمانه300

کریمي،جواد682 ،679 ، 673







قائدی،یحیي569





قبادی،مریم513



کریمي،سمیه،563 ،538 ، 536
565 ،564
کریمي،فرزانه25 ،24 ،23 ، 22

گزول،الیس،469 ،468 ،467 ، 466
471 ،470
گوتزه،ماریو190





قدیری،زهرا126



کریمي،قاسم744



قربانعليبرزی،سارا69



کرین،جسیکااسکات305

گورباچف،والری،282 ،280 ، 279
286 ،285 ،284
گوود،مرل590



قربانيمقدم،علي646



کشاورز،ناصر89



گویا،زهرا412



قرباني،سارا71 ، 70



کالتهسیفری،فاطمه541



گیفورد،کالیو497



قليپور،راضیه723




کالرک،برندا235 ،234 ، 233



گیگا،ناهید566



قندهاری،شقایق373



کلهر،فریبا743



گیلمن،فوئت389



قهرماني،قهرمان10





قورهجیلي،ثریا524



لزگي،هدا301



قیومي،سمیرا212

کلهر،مژگان،341 ،340 ،339 ، 338
553 ،552 ،546
کلي،جان42



الکي،باربارا28



لطفاهلل،داود620 ، 449




کاتبي،صدیقه597 ، 596





کادیه،فلورانس699



لطیفيخواه،پریا324 ، 108




کارپنتر،نورا14

کلینتینگ،الرس،606 ،605 ، 604
609 ،608 ،607
کم،فیلیپ18 ، 17



لطفي،نسرین569



کارپنتر،هامفری36





کمالي،سمیرا684

لموت،مت613



کارگری،حمید698





کمپبل،الیزابت521

لنارد،کیت491 ،490 ،489 ، 488



لنگرر،جان15





کاستور،هریت277



کنر،ربکافو480



کاشیگر،مدیا380



کنفاني،غسان306



کاظمي،مهناز611



کنیستر222 ، 189



کالي،دیوید168 ، 139



کوروساوا،یوکیکو768



کالینگتون،پیتر587



کوری،ایو10



کامیار،آزاده391





کتال،نگین357



کتبي،سرور759 ،728 ، 93

کوک،جولیا،680 ،679 ،668 ، 667
683 ،682 ،681
کولمن،والری382



کرتیس،جیمي.لي684



کوئر،الینور402



کردکریمي،خاطره333



کیانیان،داوود721



کرک،دنیل366



کین،جانان697



کرکلر،هرمان442



کیو،کاترین388



کرمي،شهرام719



کیونکیم،سانگ28

کروبي،هایده،632 ،336 ، 335
709 ،642
کروزا،آن478



گالبرایت،جودی513



گالووی،روت156



گراسمن،امیلي465



گراهام،باب127
گرف،لیسا186
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لوپز،گری612



مرادعلي،میرزایي516



مهرآبادی،کتایون30 ، 29



لولین،کلر492



مرادیالکه،یگانه360 ،150 ، 146






لوئیس،ماری54



مرداني،مهدی419 ، 414



لي،مین131



مرفي،استیوئرتجي586

مهینپور،پارسا،332 ،331 ، 226

485 ،457 ،375
مهینپور،پدرام389 ، 140




لیدی،لورین598



مریدی،زهره325



موزوني،رضا218



لینریوول،سارا137



مرینو،جما687 ،686 ، 659



موسویگرمارودی،افسانه337



لین،گریس393



مزیناني،محمدکاظم415



موسوی،زهرا417



لیوتین،سونیا591



مشهدیرستم،فاطمه187



موسوی،زهراسادات640



ماتیسون،کریس464





مارتینبرتن،آني345





مارکل،ساندرا450


مصباحالسلطنهانصاری،میرزاحسین

556
مصطفایي،فاطمه718



موسوی،غزال700 ، 98



مالینو،جنیفرمور635



معتمد،سارا256

موسوی،مازیار،400 ،399 ، 398
401
موسوی،مریمسادات120




مانيقلم،مینا246






ماهوتي،مهری381 ،202 ، 105



مولل،تولولوا640



مایر،برندا678

معتمدی،ناهید،330 ،319 ، 312
362
معلمي،بهرام451



موفق،نازنین645 ، 58



مولوی،علي156



مایر،جیناومرسر336





مایر،مرسر335







مبرز،ساسان،559 ،558 ،537 ، 535
562 ،561 ،560
متولي،عليرضا509 ، 503


معماریان،حمیده،580 ،577 ، 574
584 ،583
معینالدیني،زهرا144




موناری،برونو781



مقبلي،مریم298



مي،النور،409 ،408 ،407 ، 406
411 ،410
میرزابیگي،علي742




مقیمياسکویي،الدن635



میرزاده،سیداحمد431



مجدفر،مرتضي240



مکآنلتي،استیسي487





محبي،عظیم19



مکدرموت،جرالد39



محمدپور،ساناز461 ،460 ، 459



مکبرایر،پیج573


میرزایي،شیدا،468 ،467 ، 466
472 ،471 ،470 ،469
میرزایي،مرادعلي511



محمدپور،محمدحسن،600 ، 599
601
محمدخواه،مریم595 ،588 ، 576



مکدانل،پاتریک193




میرزایي،هما238



مککلیری،ویلیام245




میرعابدیني،حشمتسادات39




مالمحمدی،مجید750 ، 177





محمدزاده،شیرین685



مالمحمدی،معصومه423



محمدنژادفرید،سیامک،292 ، 291
297 ،296 ،295 ،294 ،293
محمدیکالگر،سمیرا786



ملتزر،برد4 ،3 ،2 ، 1



ملکي،حسن506









محمدی،نرجس660

میلز،آندرا463





محمدیان،فاطمه480

میهندوست،پیوند669 ، 648






محمدیزاده،آیناز666


ناجي،سعید543





محمودی،فاطمه343



مخبریان،محمد786



نارنجیها،ماندانا،308 ،222 ، 189
394 ،387 ،364 ،315
ناصری،علي175 ، 161

مختاری،رقیه163





ناصری،محمد501

مختاری،فرزانه107

ملکیاری،مسعود،176 ،75 ، 74

198 ،184 ،183
منجزی،فرمهر،200 ،64 ،63 ، 62
624 ،623 ،622 ،621 ،327 ،221
مهاجراني،سیدمحمد،425 ، 424

،634 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426
،747 ،746 ، 745،731 ،730 ،729
749
مهدوی،اعظم182 ،181 ، 164

میرکیاني،محمد،132 ،100 ، 99
274 ،135 ،134 ،133
میرمحمدیان،حوا،464 ،463 ، 462
496 ،465
میکلبرگ،ژولیت373




مذبوحي،سعید506



مهدوی،سمیه639 ، 638
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نجاتي،شهرناز،537 ،536 ، 535
،562 ،561 ،560 ،559 ،558 ،538
565،564 ،563
نجاتي،فرحناز،537 ،536 ، 535
،562 ،561 ،560 ،559 ،558 ،538
565،564 ،563
نجار،زهرا28





نجفخاني،محبوبه،366 ،72 ، 59

411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406
نجفي،عبدالمجید91



نژادحسینیان،هدا195






نظیری،نیلوفر492



نعمتاللهي،فروزنده298




نعمتي،امیرفرهنگ699 ، 664



نفیسي،بنفشه،606 ،605 ، 604
609 ،608 ،607
نفیسي،معصومه66



نقيزاده،محرم،537 ،536 ، 535

،562 ،561 ،560 ،559 ،558 ،538
565،564 ،563
نگدا،آنوایتهد446 ، 444





نوحيجهرمي،میترا122





هاپکینسن،دبورا324

نوردکوییست،اسون،219 ، 101
376 ،332 ،331
نوروزی،سمیرا505



هاشمپور،مریم438 ،437 ، 434




هاشميسيسخت،رفعت199






نوروزینژاد،راضیه601 ، 600


هاشمي،سیدسعید748 ، 439





نوری،عال452

هاگروپ،کالوس162





نیازی،محمدرحیم15

هانتر،ربکا633 ،632 ،495 ، 494





نیری،پرناز374

هاید،ناتالي449





نیکبنیاد،نیلوفر361 ، 179


هاینه،هلمه664





نیکخواهآزاد،زینب129 ، 76

هررا،خوانفلیپه312





نیمروف،مارک637

هریسون،هاناای171





نیومن،بروک359

هکمانز،مارتین323





وات،مالني124 ، 123

همایونروز،پریسا302






واتس،فرانسس649

همتيآهویي،خورشید670





واستوکوف،استانیسالو163

هنرجو،حمید413





والووردجرالد،لیندا673

هنکس،کوین110





والي،فؤاد486

هول،دانلدیوجین580















وایلد،جری711 ،710 ، 631



وایلر،رز21



ورده،سوزان700



وردیک،الیزابت670



وطنآبادی،سارا637

وکیلي،نسرین،140 ،102 ،101 ، 54
،332 ،331 ،247 ،226 ،219 ،169
،389 ،388 ،382 ،376 ، 375،367
697 ،567 ،485 ،457 ،390
ولوسون،الیزا669



ونینگر،بریژیت394 ، 387



وودسون،جکلین665





وونگلي،کانگ486





وید،استف455





ویر،اد325

یانگ،لوئیز.أ448





ویشینسکي،فریدا330

یانوش155 ،154 ،153 ، 152





ویلمس،مو657 ،229 ، 43

یاوری،سمیه97





ویلیامز،کارنلین603

یزداني،فرشته658





ویلیامز،ویرابي585

یزداني،مریا322



وینترز،پيیر672


یزداني،معصومه،368 ،348 ، 37
551 ،550 ،547 ،379
یعقوبي،مهتاب،692 ،691 ، 690
693
یگانهخو،مسعوده178




یوسفي،شهرام250



یوسفي،محمدرضا273 ،239 ، 87



یونسي،فاطمه543



یونهزو،یوسوکه592




یوهانسن،هانا144

228



هیرمندی،رضي،168 ،139 ،42 ، 34
249 ،248
هیکي،کت462



هیل،شنونهیل،دین217



هيالک،درک412




هیلز،تد436 ،313 ،182 ، 181



هیوئیت،سالي628



یاعلي،زهرا767



یاعلي،مجید767



یاقوتي،منصور94
یامادا،کبي،674 ،644 ،643 ، 16
676 ،675
یانگ،ایمي111














،564 ،Eser Ünalan Şenler 536
565
H.Hüseyn Doḡru 537
،564 ،Hümeyra Bektaş 536
565
،Meral Canoğlu Cantürk 536
565 ،564 ،563 ،538
،Nehir Aydɪn Gökduman 559
560
Saide Nur Dikmen 561
،558 ،Sara Gürbüz Özeren 535
562
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نمایهناشر


آثارسبز،743 ،742 ،728 ، 726
764،759
آدینه512





آفرینگان366





آواینور،515 ،506 ،500 ،28 ، 15
526 ،524 ،521 ،520
آوایهانا696 ،330 ،114 ، 31



پیکادبیات،48 ،47 ،46 ،45 ، 44
49
تایماز516 ، 511





ابروباد121

توت136





ابراهیم151



افق،410 ،409 ،408 ،407 ، 406
،548 ،547 ،546 ،545 ،544 ،411
،554 ،553 ،552 ،551 ،550 ،549
555
ایدهپردازانجوان601 ،600 ، 599


تیمورزاده،461 ،460 ،459 ، 450
491 ،490 ،489 ،488 ،473
جانجهان566



جمال،729 ،698 ،634 ،434 ، 420
746 ،741 ،740 ،739 ،731 ،730
چترنگ499



ایرانبان232 ،231 ،230 ،72 ، 59




حبلهرود786



باراددوستبچهها527




دارالعلم647 ، 540



بداهه646



داستانجمعه663



برف،541 ،290 ،289 ،288 ، 287
542
بهنشر،134 ،133 ،132 ،105 ، 68

،269 ،257 ،187 ،167 ،157 ،135
،417 ،416 ،415 ،413 ،381 ،354
،439 ،437 ،435 ،431 ،423 ،418
،737 ،736 ، 735،734 ،733 ،732
751 ،749 ،738
بویکاغذ،669 ،666 ،664 ، 648
699 ،689 ،685
بیژنیورد522



دانژه641









پیامبهاران768 ،486 ، 397



پیدایش186
پیشگامانپژوهشمدار240













شرکتانتشاراتفنيایران،56 ، 37
،126 ،112 ،104 ،97 ،67 ،65
،223 ، 220،212 ،199 ،179 ،138
،242 ،235 ،234 ،233 ،228 ،227
،338 ،336 ،335 ،334 ،307 ،244
،348 ،346 ،343 ،341 ، 340،339
،444 ،443 ،396 ،379 ،368 ،361
،451 ، 449،448 ،447 ،446 ،445
،615 ،614 ،612 ،495 ،494 ،492
،628 ،620 ،619 ،618 ،617 ،616
،637 ،635 ،633 ،632 ، 630،629
،681 ،680 ،679 ،673 ،670 ،642
709 ،683 ،682
شرکتانتشاراتویژهنشر،11 ، 5
442 ،323 ،12
شرکتتعاونيخدماتنشرسرمشق
،715 ،714 ،713 ،712 ،695 ،517
716
شرکتتهیهونشرفرهنگنامه

کودکانونوجوانان610



دفترنشرفرهنگاسالمي727





ذکر،207 ،206 ،205 ،204 ، 203
693 ،692 ،691 ،690 ،209 ،208
رازبارش50

شرکتنشرفراروان525 ،508 ، 507





راهبیکران779 ، 778



سازوکار744





شورا325



صابرین701 ، 534



بینالملليگاج194 ، 193




صالحیان513





پرتقال،66 ،57 ،43 ،42 ،38 ، 14
،110 ،108 ،107 ،98 ،75 ،74
،183 ،176 ،171 ،137 ،131 ،111
،211 ،198 ،195 ،192 ،191 ،184
،294 ،293 ، 292،291 ،229 ،217
،320 ،309 ،305 ،297 ،296 ،295
،391 ،370 ،365 ،327 ،326 ،324
،657 ،613 ،487 ،455 ،453 ،393
702 ،700 ،697 ،678 ،665
پرنیاناندیش10

سایهگستر،196 ،159 ،130 ، 13

498 ،497 ،419 ،414
سروش،440 ،438 ،360 ،170 ، 85
724 ،719
سروشنعیما120

شهرقلم،89 ،88 ،87 ،9 ،8 ،7 ، 6
،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90
،178 ،174 ،173 ،163 ،144 ،103
،481 ،479 ،333 ،322 ،241 ،236
484 ،483 ،482
شهرتاش782 ،433 ،125 ،18 ، 17



صحرایيسبز165



سالمکتاب785 ،784 ، 783





شرکتافست509 ،503 ،502 ، 501



شرکتانتشاراتسورهمهر363

ضریحآفتاب،465 ،464 ،463 ، 462
780 ،523 ،519 ،510 ،496
طالیي337



شرکتانتشاراتعلميوفرهنگي
،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145
369،359 ،197 ،172 ،160 ،158



قدیاني،210 ،25 ،24 ،23 ، 22
،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258
،277 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264
،355 ،303 ،302 ،301 ،298 ،278
،568 ،403 ، 401،400 ،399 ،398
،576 ،575 ،574 ،573 ،572 ،571
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،582 ،581 ،580 ،579 ،578 ،577
،588 ،587 ،586 ،585 ،584 ،583
،594 ،593 ،592 ،591 ،590 ،589
،676 ،675 ، 674،603 ،598 ،595
766 ،762 ،694
کانوناندیشهجوان718 ، 636



کانونپرورشفکریکودکانو









نوجوانان،99 ،40 ،34 ،33 ، 21
،143 ،127 ،119 ،118 ،117 ،116
،299 ،245 ،243 ،239 ، 225،218
،374 ،358 ،347 ،321 ،306 ،300
781 ،725 ،456 ،402
کتابجمکران،570 ،372 ، 177
،755 ،754 ،753 ،752 ،750 ،748
763 ،761 ،760 ، 758،757 ،756
کتابچ،139 ،128 ،124 ،123 ، 39
،280 ،279 ،188 ،168 ،156 ،141
،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281
711 ،710 ،631
کتابنیستان،76 ،53 ،52 ، 51
،252 ،251 ،250 ،129 ،115 ،106
،392 ،356 ،256 ،255 ، 254،253
765 ،684 ،529 ،528
کتابک747 ،745 ، 539



کرگدن543 ، 26



کهندژ514




گام662 ،661 ،249 ، 248



گلآذین،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ، 77
84 ،83
گلگشت190



گیسا436 ،313 ،182 ، 181



لوپهتو677 ،421 ، 142





مبتکران777



محرابقلم،152 ،109 ،100 ، 36
180 ،155 ،154 ،153
محمدصادقابراهیميچابکي، 530
533 ،532 ،531
مرآت،558 ،538 ،537 ،536 ، 535
،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،559
565
مشقنیکو،774 ،773 ،772 ، 771
776 ،775
مفتاححکیم688 ،640 ،639 ، 638



مهرزهرا(س)767



مهروماهنو،224 ،213 ،4 ،3 ،2 ، 1
671 ،668 ،667 ،316
مهرسا،224 ،213 ،16 ،4 ،3 ،2 ، 1
671 ،668 ،667 ،644 ،643 ،316
مهرستان371 ، 314



مؤسسهانتشاراتيفلسفه504



مؤسسهانتشاراتينقشنگین514



مؤسسهانتشاراتينوایمدرسه، 383
386 ،385 ،384
مؤسسهفرهنگيآرمانرشد، 121
493
مؤسسهفرهنگيفاطمي،164 ، 162
،454 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349
660 ، 627،626 ،625 ،611
مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان، 166
،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،202
557 ، 556،480 ،412 ،276 ،275
مؤسسهفرهنگيمنادیتربیت، 720
723 ،722 ،721
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مؤسسهفرهنگيهنریسیبسرخ
نیکان،441 ،432 ،422 ،175 ، 161
597 ،596
مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت، 19
569 ،518
میچکا،41 ،35 ،32 ،30 ،29 ، 27
، 64،63 ،62 ،61 ،60 ،58 ،55 ،54
،102 ،101 ،86 ،73 ،71 ،70 ،69
،189 ،185 ،169 ،140 ،122 ،113
،219 ،216 ،215 ، 214،201 ،200
،247 ،246 ،237 ،226 ،222 ،221
، 315،312 ،311 ،310 ،308 ،304
،342 ،332 ،331 ،329 ،328 ،319
،375 ،373 ،367 ،364 ،362 ،357
،387 ،382 ،380 ، 378،377 ،376
،457 ،452 ،394 ،390 ،389 ،388
، 470،469 ،468 ،467 ،466 ،458
،477 ،476 ،475 ،474 ،472 ،471
،622 ،621 ،602 ،567 ،485 ،478
،659 ،658 ،649 ، 645،624 ،623
770 ،708 ،687 ،686 ،672
نسیمحیات،427 ،426 ،425 ، 424
430 ،429 ،428
نوشته،606 ،605 ،604 ،345 ، 344
،652 ،651 ،650 ،609 ،608 ،607
،704 ،703 ،656 ،655 ،654 ،653
717 ،707 ،706 ،705
هرمان404



هنراول769



هوپا395 ،318 ،317 ، 238



یارمانا505 ،405 ، 20
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آدرسناشران


آثارسبز
تهران :خ .انقالب ،روبهروي خ .شریعتي ،نبش خ .نورمحمدي ،پ،352 .
ساختمان تنكابن ،ط ،5 .واحد  26كدپستي 1148963373 :تلفن:
2177619582دورنگار2177619582:



آدینه
تهران :خ .بهشتي ،نرسيده به بزرگراه مدرس ،پ ،251 .ط .همكف
شرقي كدپستي 1531616311 :تلفن 2188546435 :دورنگار:
2188546337



تهران :خ .انقالب ،خ .منيري جاوید ،خ .شهداي ژاندارمري ،بنبست
مبين ،پ ،4 .ط .دوم كدپستي 1314663371 :تلفن2166408640 :
دورنگار2166413933:




آوایهانا



ایرانبان

تهران :م .فردوسي ،ابتداي ایرانشهر جنوبي ،پ ،5 .ط ،2 .واحد 3
كدپستي 1581633317 :تلفن 2188315849 :دورنگار:
2188301453

آفرینگان

آواینور
تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین ،خ .شهيد نظري غربي ،پ ،99 .ط،2 .
واحد  4كدپستي 1314675577 :تلفن 2166967355 :دورنگار:
2166480882



ایدهپردازانجوان

بندرعباس :خ .رسالت شمالي ،بل .پردیس ،جنب بيمارستان خليج
فارس ،مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمي (فاز  ،)9واحد فناور  ،2انتشارات
ایدهپردازان جوان پارسي كدپستي 7919783135 :تلفن:
7633662380دورنگار7633671797:



باراددوستبچهها

تهران :لویزان ،شهرك شهيد فالحي ،ده طبقههاي جدید ،بلوك ،4
واحد  4كدپستي 1678915531 :تلفن 2122936434 :دورنگار:
2122936434



بداهه
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،خ .شهداي ژاندارمري غربي،
بنبست گرانفر ،پ .1 .ط 3.كدپستي 1314665764 :تلفن:
2166176419دورنگار2166176419:

تهران :ستارخان ،زیر پل یادگار ،فاز یك بازار سنتي ،ضلع شرقي ،پ.
 118/1كدپستي 1453643195 :تلفن 2144246715 :دورنگار:
2144246714



برف
تهران :خ .انقالب  -خ12 .فروردین  -ك .مينا  -پ 24.كدپستي:
1314953583تلفن 2166490345 :دورنگار2166951058:



ابروباد
تهران :خ .رسالت ،نرسيده به چهار راه سرسبز ،م ،55 .ك .الهي ،پ،8 .
واحد  3كدپستي 1648787415 :تلفن 2177890053 :دورنگار:
2177890053





ابراهیم

بهنشر

تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،باالتر از چهارراه نصرت ،ك.
طاهري ،پ ،16 .ط .سوم مشهد ،بل .سجاد ،خ .ميالد ،انتشارات بهنشر
(آستان قدس رضوي) ،تلفن 05137652008 :كدپستي:
1417983181تلفن 2188951740 :دورنگار2188951739:

تهران :خ .انقالب اسالمي ،خ .عنصري ،خ .شهيد نظري ،پ ،36 .ط3 .
كدپستي 1315673576 :تلفن 2177828910 :دورنگار:
2177828910



بویکاغذ

افق



تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهيد نظري غربي ،ك .جاوید  ،1پ ،2 .ط.
سوم كدپستي 1314675351 :تلفن 2166413367 :دورنگار:
2166414285





تهران :م .انقالب ،ابتداي خ .كارگر شمالي ،بن .مجد ،پ ،5 .واحد 1
غربي كدپستي 1418945851 :تلفن 2166128491 :دورنگار0:
بیژنیورد
بجنورد :خ .طالقاني ،طالقاني  ،45ك .افق ،پ ،3.طبقه  2+كدپستي:
9415915983تلفن 5832235825 :دورنگار5832235825:
بینالملليگاج

تهران :خ.انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ 1302 .كدپستي:
1314743533تلفن 02164341107-08 :دورنگار2166976095:
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پرتقال
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .روانمهر ،پ ،71 .واحد  4كدپستي:
1314784665تلفن 2163564 :دورنگار2166486797:



پرنیاناندیش
تهران  :پاسداران ،م .اختياریه ،انتهاي یزدانيان  ،1پ ،1 .ز 3 .كدپستي:
1958713815تلفن 2122569274 :دورنگار2122569274:



پیامبهاران

قم :خ .شهيد فاطمي ،ك 18 .اولين فرعي سمت چپ(شهيد زاهدي)
پ 39 .كدپستي 3715644811 :تلفن 2531653 :دورنگار:
2537837074




حبلهرود
سمنان :سمنان .باغ فردوس  .پایين تر از پل شهيد شاطري  .خ .شهيد
صفایيان .ساختمان نيكي  .ط  . 3شاه حسيني كدپستي:
3519684576تلفن 2333329345 :دورنگار2333329345:

پیدایش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري غربي ،پ86 .
كدپستي 1314733963 :تلفن 2166970270 :دورنگار:
2166401514



چترنگ
تهران :خ .كارگر شمالي ،خ .نصرت غربي ،پ ،58 .ط ،2 .واحد4
كدپستي 1418843355 :تلفن 2166126805 :دورنگار:
2166126805

تهران :خ .جمهوري اسالمي ،مابين سعدي و ظهيراالسالم ،كوچۀ
مظفري ،بنبست اول پ 5 .كدپستي 1146813513 :تلفن:
2133114275دورنگار2133998752:


جمال



دارالعلم
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان تجاري ناشران ،پ.
 18/16كدپستي 1314733497 :تلفن 2166955405 :دورنگار:
2166973809



داستانجمعه
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،ك .نوروز ،پ 20 .كدپستي:
1314693533تلفن 2166469511 :دورنگار2166959731:



دانژه
تهران :خ .استاد مطهري ،خ .سليمان خاطر ،ك .اسالمي ،پ2/4 .
كدپستي 1578635811 :تلفن 2188846148 :دورنگار:
2188842543



دفترنشرفرهنگاسالمي
تهران :پاسداران ،م .هروي ،خ .وفامنش ،خ .آزادي ،خ .افتخاریان ،ك.
مریم ،پ 23 .كدپستي 1669747414 :تلفن021-22940054 :
دورنگار2122956401:
ذکر

پیشگامانپژوهشمدار

تهران :خ .كریم خان زند  -خ .ماهشهر  -نبش یگانه  -پ - 3 .واحد
 - 12طبقه سوم كدپستي 1584733336 :تلفن2188345217 :
دورنگار2188345218:



پیکادبیات
تهران :خ .انقالب  -خ 12 .فروردین -بعد از شهداي ژاندارمري  -پ.
 -294طبقه همكف  -واحد  3كدپستي 1314674671 :تلفن:
2166475195دورنگار2166475204:



تایماز
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،خ .روانمهر ،پ ،158 .ط3 .
مراسالت :تهران  -صندوق پستي 13145-648 :كدپستي:
1314973591تلفن 2166402744 :دورنگار2166972054:



توت
تهران :خ .شریعتي ،اندیشه  ،9پ ،13 .واحد  2كدپستي:
1568937914تلفن 2188399346 :دورنگار2188399346:





تیمورزاده
تهران :م .هفت تير ،خ .كریمخان زند ،پ ،111 .ط .سوم شرقي،
انتشارات تيمورزاده كدپستي 1597985735 :تلفن2188809090 :
دورنگار2188809898:





جانجهان

تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،خ .محتشم ،پ ،20 .ط .اول
غربي كدپستي 1315853493 :تلفن 2166410041 :دورنگار:
2166468263
رازبارش
تهران :م .پاستور ،خ .دانشگاه جنگ ،خ .سليمانيه ،مجتمع نگين ،پ،4 .
واحد  2كدپستي 1318837884 :تلفن 2166908161 :دورنگار:
2166908193

تهران :خ .آزادي ،خ .والعصر ،ك .عليخاني ،پ ،9 .واحد  1كدپستي:
1419983461تلفن 2166595290 :دورنگار2166595290:



راهبیکران
تهران :م .هفت تير ،خ .كریم خان زند ،خ .خردمند شمالي ،ك .اعرابي
 ،2پ ،4 .واحد همكف كدپستي 1585946311 :تلفن2188815017 :
دورنگار2188815027:
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سازوکار
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي ژاندارمري غربي،
بنبست گرانفر ،پ ،1 .طبقه اول كدپستي 1314665764 :تلفن:
2166461900دورنگار2142694577:



تهران :م .انقالب ،خ .آزادي ،خ .جمالزاده جنوبي ،خ .كلهر ،پ،15 .
واحد 1كدپستي 1313854441 :تلفن 2154197000 :دورنگار:
2154197000


سایهگستر

قزوین :چهار راه نادري رو به روي بيمارستان بوعلي جنب داروخانه
قانون پ 310 .طبقه دوم واحد  4كدپستي 3413673699 :تلفن:
2833235305دورنگار2833238033:



شرکتتعاونيخدماتنشرسرمشق

شرکتتهیهونشرفرهنگنامهکودکانونوجوانان

تهران :خ .انقالب ،خ .ابوریحان ،ك .عنصري ،شماره  ،24زنگ 1
كدپستي 1315663831 :تلفن 2166404383 :دورنگار:
2166950217



سروش
تهران :خ .استاد مطهري ،نبش مفتح ،شماره  ،234ساختمان سروش
(تنظيم مقررات فضاي مجازي صدا و سيما) كدپستي1588874615 :
تلفن 2188300759 :دورنگار2188345484:

شرکتنشرفراروان
تهران :م .انقالب ،خ .جمالزاده شمالي ،باالتر از چهارراه نصرت ،پ.
 ،311واحد  4كدپستي 1418853756 :تلفن 2166437753 :دورنگار:
2166900299



شهرقلم
تهران :خ .مطهري ،نرسيده به خ .سليمان خاطر ،جنب مجتمع قضایي
ارشاد ،پ ،147 .طبقه چهارم ،واحد  8كدپستي 1576637734 :تلفن:
2188734186دورنگار2188734188:



سروشنعیما
قم :خ .معلم ،ك ،10 .فرعي یكم ،پ 11 .كدپستي3715614694 :
تلفن 2537734557 :دورنگار2537734557:



سالمکتاب
تهران :م .انقالب ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ ،134 .ط .دوم كدپستي:
1314673991تلفن 2166961261 :دورنگار2166961261:

شهرتاش
تهران :خ .شهيد لواساني ،خ .فربين ،ك .حاتمخاني ،پ ،6 .زنگ اول
كدپستي 1953815611 :تلفن 2122297367 :دورنگار:
2122297367





شرکتافست
تهران :سه راه تهرانپارس ،كيلومتر  4جاده آبعلي ،روبهروي خ .سازمان
آب ،پ 8 .كدپستي 1746853181 :تلفن 2177339093 :دورنگار:
2177339097

شورا





شرکتانتشاراتسورهمهر
تهران :خ .حافظ .پایين تر از تقاطع طالقاني .خ .رشت .پ 23 .كدپستي:
1591817811تلفن 2166460993 :دورنگار2166469951:





شرکتانتشاراتعلميوفرهنگي
تهران :بل .نلسون ماندال (آفریقا) ،چهار راه حقاني (جهان كودك) ،ك.
كمان ،پ 25 .كدپستي 1518736313 :تلفن021-88774569-70 :
دورنگار2188774572:

صابرین
تهران :خ فاطمي خ شهيد عليزاده( )5ك .مرجان پ 1 .كدپستي:
1415674111تلفن 2188968890 :دورنگار2188976494:





شرکتانتشاراتفنيایران
تهران :خ .مطهري ،خ .ميرعماد ،روبهروي بانك قوامين ،پ24 .
كدپستي 1587736511 :تلفن 2188505055 :دورنگار:
2188532136

صالحیان
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،ك .شهداي ژاندارمري ،پ،127 .
واحد 3كدپستي 1314654466 :تلفن 021-66979300 :دورنگار:
2166979300



صحرایيسبز



شرکتانتشاراتویژهنشر

تهران :خ انقالب ،خ  12فروردین ،ك .مينا ،پ 29 .كدپستي:
1314945171تلفن 2166490402 :دورنگار2166490400:

قم :خ 19 .دي ،ك ،34 .چهار راه دوم سمت راست ،ك .بنبست ،پ.
 22كدپستي 3714735147 :تلفن 2537704549 :دورنگار:
2537704549


تهران :خ .انقالب ،خ .شهيد نجات اللهي (ویال) ،ك .هواپيمایي ،پ1 .
كدپستي 1599686411 :تلفن 2188910091 :دورنگار:
2188910430

ضریحآفتاب
مشهد :امام خميني  ،8دفتر مركزي موسسه فرهنگي _ هنري و
انتشاراتي ضریح آفتاب كدپستي 9133714165 :تلفن5132280166 :
دورنگار5132212224:
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طالیي
تهران :خ .طالقاني ،خ سرپرست جنوبي ،ك .پارس ،پ ،11 .واحد 2
كدپستي 1416893571 :تلفن 2166483066 :دورنگار:
2166415233



تهران :ميدان هفت تير  -خ .بهارمستيان(جنب مسجدالجواد)-پ-13 .
واحد 11كدپستي 1574717431 :تلفن 2188494091 :دورنگار:
2188303273


قدیاني
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي ژاندارمري شرقي ،پ.
 90كدپستي 1314733861 :تلفن 021-66404410 :دورنگار:
2166403264





تهران :تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ .شهيد بهشتي ،پ56 .
كدپستي 1531616417 :تلفن 2188505402 :دورنگار:
2188730446




کتابجمکران
قم :مسجد مقدس جمكران ،ساختمان اداري نيمه شعبان ،انتشارات
كتاب جمكران كدپستي 3747113135 :تلفن2537732212 :
دورنگار2537253340:



کتابچ
تهران :خ .كارگر شمالي ،خ .چهارم ،تقاطع صالحي ،پ 2 .كدپستي:
1413694744تلفن 2188333600 :دورنگار2188333600:



کتابنیستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندري جنوبي ،نبش بنبست ششم ،پ،2 .
زنگ نيستان كدپستي 1939667933 :تلفن 2122612443 :دورنگار:
2122612445



کتابک
قم :خ شهيد فاطمي كوي  18فرعي  21پ 11 .كدپستي:
3715674978تلفن 2537837483 :دورنگار2537837482:



کرگدن
تهران :خ .جمالزادۀ شمالي ،خ .طوسي ،ك .شيوا ،پ ،11 .ط .اول
كدپستي 1419844331 :تلفن 2166576809 :دورنگار:
2166576809



کهندژ


گلآذین
تهران :خ .انقالب ـ خ .ابوریحان ـ خ .لبافينژاد ـ پ 146 .ـ طبقه اول ـ
واحد  4كدپستي 1315634755 :تلفن 2166970816 :دورنگار:
2166970817

کانوناندیشهجوان

کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
تهران :خ .بهشتي .خ .خالد اسالمبولي.شماره  24-22كدپستي:
1511647416تلفن 2188715545 :دورنگار2188715545:

گام

گلگشت
تهران :انتهاي اتوبان همت ،دریاچه چيتگر ،م .موج ،بل .موج ،خ .اميري
صفت ،مجتمع صدا و سيما ،برج  2bكدپستي 1493863811 :تلفن:
2133982888دورنگار2133982888:



گیسا
تهران :م انقالب  -خ كارگر جنوبي  -ك .رشتچي  -پ - 7 .واحد - 1
رنگ  1كدپستي 1313975446 :تلفن 2166125724 :دورنگار:
2166125823



لوپهتو
تهران :خ .انقالب -خ 12 .فروردین -خ .لبافي نژاد -پ -171 .واحد 8
كدپستي 1314964711 :تلفن 2166475867 :دورنگار:
2166475867



مبتکران
تهران :ميدان انقالب-خ .فخر رازي -خ .وحيدنظري پ 59.كدپستي:
1314764965تلفن 2161094311 :دورنگار2161094182:



محرابقلم
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ104 .
كدپستي 1314733663 :تلفن 2166490879 :دورنگار:
2166465201



محمدصادقابراهیميچابکي
گيالن :رشت ،بل .شهيد انصاري ،ارشاد ،مجتمع پردیسان ،بلوك ،114
واحد  3كدپستي :تلفن 9111397383 :دورنگار:



مرآت
تهران :خ .كریمخان زند ،ابتداي خردمند شمالي ،پ ،80 .ط .چهارم
كدپستي 1585814386 :تلفن 2188821500 :دورنگار:
2188813519

اصفهان :خ .حكيم ،جنب هتل حكيم ،ساختمان دقيق ،پ116 .
كدپستي 8147835371 :تلفن 3132236260 :دورنگار:
3132204933

234



مشقنیکو



نيشابور :خ 17 .شهریور  17 -شهریور - 1/1پ 5 .كدپستي:
9314747367تلفن 5143357310 :دورنگار5143355836:
مفتاححکیم
اصفهان :خ .آل محمد ،مجتمع حافظ ،پ 74 .كدپستي:
8193834548تلفن 3134520404 :دورنگار3134520404:

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره22






















فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



مهرزهرا(س)
نجف آباد :خ .دكتر شریعتي ،حد فاصل خ .سعدي و تقاطع رجایي ،بن
بست اندیشه ،انتهاي بن بست ،پ ،23 .ساختمان نشر مهر زهرا ،طبقه
دوم ،واحد نشر كدپستي 8513733811 :تلفن3142619562 :
دورنگار3142618871:
مهروماهنو
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،بعد از چهارراه لبافينژاد ،ك .مينا،
پ 37 .كدپستي 1314945481 :تلفن 2166968589 :دورنگار:
2166408400
مهرسا
تهران :ميدان انقالب ،خ  12فروردین ،ك .مينا ،پ 34طبقه اول،
انتشارات مهرسا كدپستي 1314953341 :تلفن2166481989 :
دورنگار2166481989:
مهرستان
اصفهان :خ .مسجد سيد ،خ .زاهد ،ك ،15 .پ 39 .كدپستي:
8136955135تلفن 3132343812 :دورنگار3132343812:
مؤسسهانتشاراتيفلسفه
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي ژاندارمري ،شماره 118
كدپستي 1314674571 :تلفن 2166950725 :دورنگار:
2166496249
مؤسسهانتشاراتينقشنگین
اصفهان  :خ .حكيم ،جنب هتل حكيم ،ساختمان دقيق ،انتشارات نقش
نگين كدپستي 8147835371 :تلفن 3132236260 :دورنگار:
3132204933
مؤسسهانتشاراتينوایمدرسه
تهران :خ .كریم خان زند ،خ .ایرانشهر شمالي ،نرسيده به طالقاني،
روبهروي سازمان ترافيك ،شماره  ،140طبقه دوم ،واحد  5كدپستي:
1583617618تلفن 2188820583 :دورنگار2188822845:
مؤسسهفرهنگيآرمانرشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوریحان ،پ ،1182 .ساختمان
فروردین ،ط ،10 .واحد  38كدپستي 1315693567 :تلفن:
2166486013دورنگار2166486011:
مؤسسهفرهنگيفاطمي
تهران :ميدان فاطمي  -خ .جویبار  -خ .ميرهادي شرقي-پ 14 .واحد2
كدپستي 1415884741 :تلفن 2188945545 :دورنگار:
2188944051
مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان
تهران :خ .سپهبد قرني ،نرسيده به پل كریمخان زند ،ك .شهيد
حقيقتطلب ،پ 8 .كدپستي 1598857911 :تلفن2188800324 :
دورنگار2188903809:



















مؤسسهفرهنگيمنادیتربیت
تهران :خ .استاد نجاتالهي ،پایينتر از خ .طالقاني ،ك .بيمه ،پ26 .
كدپستي 1599813813 :تلفن 2188894296 :دورنگار:
2188894290
مؤسسهفرهنگيهنریسیبسرخنیکان
تهران :م .آزادي ،خ .آزادي ،خ .شهيدان ،نبش ك .هاشميزاده ،پ،5 .
واحد  2كدپستي 1343643373 :تلفن 2166157338 :دورنگار:
2189775204
مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت
تهران :خ .قائم مقام فراهاني ،خ .گلریز ،پ ،2 .واحد  ،1ط .همكف
كدپستي 1589654994 :تلفن 2185670000 :دورنگار:
2188813519
میچکا
تهران  :خ.انقالب ،خ .فخرازي ،خ .نظري شرقي ،پ ،59 .واحد سوم ،ط.
ششم كدپستي 1314764966 :تلفن 2161094311 :دورنگار:
2161094255
نسیمحیات
قم :ميدان معلم-بلوارسميه-خ .شهيدین-پ-87.انتشارات نسيم حيات
كدپستي 3715697616 :تلفن 2537749534 :دورنگار:
2537746333
نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،صد متر مانده به چهارراه فلسطين ،پشت ایستگاه
اتوبوس ،ساختمان نوید كدپستي 8143984136 :تلفن:
3132226445دورنگار3132208610:
هرمان
اصفهان :چهار باغ باال ،ك ،37 .پ 2 .كدپستي 8163964734 :تلفن:
3136614051دورنگار3136614051:
هنراول
تبریز :فلكه شهيد بهشتي (منصور) ،مجتمع تجاري اطلس ،ط .پایين،
واحد  32كدپستي 5163755371 :تلفن 4133374280 :دورنگار:
9146141458
هوپا
تهران :م .فاطمي ،خ .بيستون ،ك .دوم الف ،پ ،1/3 .ط .دوم غربي
كدپستي 1431653765 :تلفن 2188964615 :دورنگار:
2188964615
یارمانا
اصفهان :خ .مهرآباد ،ك ،19 .پ 46 .كدپستي 8158938131 :تلفن:
3132616360دورنگار3132603501:
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