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 مقدمه

گذرانند نسبت به کودکانی که این  دبستانی را می هاي پیش هاي انجام شدة دنیا حاکی از آن است، کودکانی که آموزش پژوهش

هاي  تر هستند و از ثبات عاطفی بیشتر و اضطراب کمتري برخوردارند. روحیة مشارکت و فعالیت تر و منظم اند مستقل ها را ندیده آموزش

 باشند. تري می گروهی و اجتماعی آنان تقویت شده و داراي ارتباطات قوي

تنها باعث افزایش آمادگی و اشتیاق  دبستانی و انتخاب برنامة آموزشی با کیفیت باال نه گذاري صحیح در آموزش پایة پیش لذا سرمایه

هاي متوسط  یار مثبتی بر کودکان متعلق به خانوادهشود؛ بلكه به صورت خاص، تأثیر بس کودکان براي ورود به مدرسه و اجتماع می

 ها تحصیالت مناسب و باالیی ندارند، خواهد داشت. درآمد و یا کودکانی که والدین آن کم

 

 منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟ 

شوند کتاب  هایی که هر سال چاپ و منتشر می توان مجموعه کتاب از یك دیدگاه می

هاي  طور خاص کتاب ابی پیامی براي آموزش دارد؛ اما بهآموزشی نامید؛ زیرا هر کت

 آیند. هاي رسمی و غیر رسمی به رشتة تحریر درمی آموزشی با هدف استفاده در آموزش

آموزشی، ج(  هاي کمك هاي درسی، ب( کتاب اند: الف( کتاب هاي آموزشی سه دسته کتاب

 درسی. هاي کمك کتاب

درسی خاص و با هدف معینی از   راساس برنامةهایی هستند که ب هاي درسی کتاب کتاب

اند و در چارچوب  پرورش به تصویب رسیده و صالح در وزارت آموزش سوي مراجع ذي

 شوند. زمانی معین آموزش و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهنی و سنی تدریس می

بیش از  دبستانی سازان فرداي کشور هستند. کودکان دورة پیش کودکان امروز ما، آینده

گیرد تا  هر زمان دیگر، آمادة پذیرش آداب و رفتارهاي مطلوب هستند. فطرت توحیدي در این مقطع سنی در آستانة شكوفایی قرار می

کند رابطة کودک  ها و محتواي دورة پیش از دبستان با رویكرد الهی سعی می ها و فعالیت ها شكل بگیرد. براي همین برنامه شخصیت آن

 این سنین در چهار حوزة )ارتباط با خود، خدا، جامعه و نظام آفرینش( تعریف کند.  ا درک و ظرفیترا متناسب ب

هاي اولیه زندگی کودک زیربناي تكوین شخصیت است. اگر تعلیم و تربیت کودک در دوران سیادت مبتنی بر فطرت الهی  بنابراین سال

 کند. خواهی، عبودیت و... در کودک بروز می تجویی، فضیل به خوبی انجام گیرد، در آینده سرشت حقیقت

 گردد. دبستان با رویكرد )شكوفایی فطرت الهی( طراحی و تدوین می هاي دورة پیش و فعالیت  رو برنامه از این



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

3 
 

هاي ذهنی، صفات  پرورش مهارت»ـ حرکتی، پرورش روحیه و رفتار عاطفی  هاي جسمی هاي آن ایجاد پرورش مهارت اهداف و فعالیت

مندي به آن، پرورش ذات هنري، و هویت ملی پرورش  هاي اسالمی، انس با قرآن و عالقه القی و رفتارهاي اجتماعی مبتنی بر ارزشاخ

 زیست و آشتی با طبیعت است. هاي زبان فارسی، ارتقاي سطح بهداشت و ایمنی و آشنایی با محیط مهارت

با موضوعاتی مثل قصه، شعر و سرود، بازي، نقاشی، کاردستی، نمایش دبستانی  وپرورش دورة پیش بر همین اساس محتواي آموزش

افزایی مربیان و تماشاي فیلم و  آموزي و دوزبانگی، مرجع نظري و دانش هاي علمی، بستة آموزشی، زبان خالق، انس با قرآن، فعالیت

  آید. هاي جدید به اجرا درمی آوري آشنایی با نحوة استفاده از فن

 

 به گزينش کتاب زد؟ چرا بايد دست 

ها با هاي آموزشی و عدم تناسب بخش قابل توجهی از کتابانتشار روزافزون کتاب 

گیري از هاستانداردهاي آموزشی و همچنین لزوم استفاده بهینه از زمان براي بهر

گذاري، هاي مناسب، موجب شده است تا سازمان پژوهش با سیاستخواندنی

هاي مناسب، خصوصاً هاي غیردرسی و اتخاذ سیاستاستانداردسازي تولید کتاب

هاي  هاي تشویقی و حمایتی، نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان کتابسیاست

 ایفا کند.آموزشی 

هاي مؤثر در  هاي علمی و آموزشی، از گامبندي کتابشك شناسایی و طبقه بی

شود و ابزاري  وب میـ یادگیري محس محیط آموزشی و تقویت فرایند یاددهی توسعة

 رود. کارآمد در تقویت نظام آموزشی کشور به شمار می

 

 دهی منابع آموزشی و تربیتی سامان تشکیل دبیرخانه 

با این هدف آغاز  1378در سال « هاي آموزشیبخشی کتابطرح سامان»اجراي  

ان آموزهاي آموزشی، به سوي نیازهاي واقعی دانش شد که توان تولیدکنندگان کتاب

 اي را که در عرصةو معلمان و پرکردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفته

دهی منابع  سامان» نامه بختانه دامنة این طرح با تصویب آیین هاي آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش تولید کتاب

منابع  کتاب آموزشی به همة از حوزة 1389ر شهریور سال توسط شوراي عالی آموزش و پرورش، د« ها آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه

 هاي آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است. و رسانه

هاي  هبه شیو 828ریزي آموزشی موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبة  نامه، سازمان پژوهش و برنامه این آیین 5 در ماده   

 زاري جشنواره و نمایشگاه، برقراري ارتباط با نهادهاي دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیةگوناگون از جمله اعطاي نشان استاندارد، برگ

 مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند. هاي آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة فهرستگان توصیفی مواد و رسانه

 آشناييبامنابعبيشتر
 نامة منابع آموزشی و تربیتی رشد کتاب

شود؛ اما منابع آموزشی و سالیانه منتشر می

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته مورد 

 شود.گیرد و معرفی می ارزیابی قرار می

ین روز به ابراي دیدن منابع بیشتر و به

 ها مراجعه فرمایید: نشانی

 کتاب:وبگاهسامان

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 سامانةکنترلکيفيتمنابعمكتوب:
http//:samanketab.roshd.ir

 

 :سامانةکنترلکيفيتمنابعغيرمكتوب

http//:standard.roshd.ir
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غ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهاي آموزشی، صرفاً از نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلی 6 در مادة   

 منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 

 هاي آموزشىفهرستگان توصیفى کتاب تهیه 

هاي علمی و  بندي کتاب دهی منابع آموزشی و تربیتی و با توجه به اهمیت شناسایی و طبقهسامان نامةآیین 6و  5 با عنایت به مادة  

ـ یادگیري و نظام آموزشی است، معرفی منابع آموزشی و تربیتی مناسب و استاندارد،  موزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهیآ

هاي رشد، که فهرست  نامه شود. تولید کتاب گیري میهاي آموزشی و تربیتی به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایی پی خصوصاً کتاب

عنوان انتشار  90در  1397گیرد و تا سال دورة تحصیلی و آموزش وپرورش کودکان استثنایی را در برمی هاي مناسب پنجکامل کتاب

هاي الكترونیكی  شود و نسخه نامه به صورت الكترونیكی انجام می انتشار کتاب 1395گیرد. از سال یافته است، با همین هدف صورت می

 قابل دریافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.irکتاب به نشانی  گاه سامان آن در وب

این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی است که شامل منابع آموزشی و تربیتی منتخب سال است و از سال 

 شود.هاي کشور فرستاده میشگاهتولید و به تمام آموز 1395

 نامه جدول فراوانی موضوعات در کتاب

 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 1 کاردستی 6 15 بازي و سرگرمی 1

 6 مربی -کتاب کار کودک 7 39 شعر 2

 19 افزایی مربیان مرجع نظري و دانش 8 5 علوم تربیتی 3

 18 هاي زندگی مهارت 9 3 هاي علمیفعالیت 4

    64 قصه 5

 170 مجموع    

 

هاي آموزشی و تربیتی رشد که معموالً در نیمة دوم سال برگزار ها، در جشنوارة کتابنامههاي معرفی شده در کتابگفتنی است کتاب

  خیزند. شود، بر سر تصاحب عنوان کتاب برگزیده و تقدیري آموزشی و تربیتی به رقابت باهم برمی می
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 رشد ةنامفرايند تولید کتاب 

هاي آموزشی آماده و منتشر  درسی دوره هاي مناسب و مرتبط با برنامة ب فهرست توصیفی کتا با هدف ارائه« رشد نامةکتاب»   

ها، در اختیار کارشناسان  شود. کتاب گانة تحصیلی آغاز میهاي پنجهاي رسیده به دبیرخانه در دوره شود. این فرایند با تفكیك کتاب می

دهد. هر  هاي تعیین شده، امتیازي به آن میمعیارس بر اساس گیرد و هر کارشنا آشنا با برنامة درسی و معلمان ورزیده و مجرب قرار می

که امتیاز بخش درصد از کل امتیاز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به این 60کتاب براي گرفتن نمرة قبولی، باید حداقل 

 تر نباشد. درصد پایین 60اختصاصی کتاب نیز از 

هاي عمومی و هاي جزئی و دقیقی دربارة ویژگی ها و معیارهاي تعیین شده، پرسششاخصهاي مورد استفاده، براساس نامهدر پرسش   

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

بت بودن پاسخ، آیا جمع محتواي این کتاب با هاي الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده است؟ در صورت مث استانداردها و چهارچوب

تواند به عنوان یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز  برنامة درسی ما همسویی و هماهنگی دارد و می

هنرجویان، معلمان،  آموزان، دبستان، دانش مثبت است این کتاب براي کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ براي کودکان پیش

 مربیان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجومعلمان؟

 

 اي که پیش رو داريد نامه کتاب 

گیرد. در  و یك سال قبل از آن را در برمی 1399هاي آموزشی مناسب چاپ اول سال نامه، فهرست توصیفی کتاباین شماره از کتاب   

ها عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. بقیة کتاب 420 مجموعکه از  شوید عنوان کتاب مناسب آشنا می 170نامه با  این کتاب

 اند. عنوان( تشخیص داده شده 249عنوان( یا  نامناسب ) 1غیرمرتبط )

عنوان، کتاب  23ی گاج با الملل نامه به ترتیب به انتشارات بین هاي مناسب معرفی شده در این کتاب ترین کتاب ناشر، بیش 31از میان    

عنوان و مرجع نظري و  39و  64بین موضوعات نیز قصه و شعر به ترتیب با عنوان تعلق دارد. در  15با  عنوان، افق 18پرنده با 

 ترین فراوانی برخوردارند. عنوان کتاب مناسب از بیش 18هاي زنگی با  عنوان و مهارت 19افزایی مربیان با  دانش

 

 طالعاتتنظیم ا شیوة 

و در هر موضوع به تفكیك حروف « موضوع»ها بر اساسنامه، تنظیم عناوین کتاب  وجوي کتاب مناسب در کتاببه منظور سهولت جست

 الفبا صورت گرفته است.

نده شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را براي خواناي از محتوا و اطالعات اولیه کتاب در معرفی هر کتاب، چكیده

خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و  کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شمارة کتاب؛ نام آسان می

خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ تصویرگر؛ گروه مخاطب کتاب؛ کلمات کلیدي و  نام

 کتاب. چكیدة
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 تابهاي ک نمايه 

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

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

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

 وجوست. نامه نیز قابل جستهاي الكترونیكی کتابفایل
  

 

 نامههمکاران ما در اين کتاب 

ها حوصله و دقت زیادي به  اند و خصوصاً در بررسی کتاب اري رساندهنامه همكاران متعددي به ما ی سازي این کتاب در تولید و آماده   

مريم  هایشان بهره بردیم، به ترتیب عبارتند از:سازي این مجموعه از نظرات و همكاري اند. اسامی کارشناسان که در آماده کار بسته

حمیدرضا مهري ماهوتی، ی، اعظم فتح طاهره خردور، صديقه رستما، اسفندياري، کبري بابايی، محمدحسن حسینی،

 زاده طلب، لیال ولی تیغی، بابك نیك ، عاطفه نظري جهانفر ناصري عصمت ،محمدبیگی

 

 

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

 ید که کتاب چه محتوایی دارد و براي کدام گروه از مخاطبان مناسب است.گو می

خانوادگی و نام مؤلف )یا مؤلفان(، عنوان  نامه(، نام این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است: شمارة مدخل کتاب )در این کتاب

مخاطب کتاب،   تعداد صفحات، قطع کتاب، تصویرگر،مجموعه و عنوان کتاب، عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، 

 کلمات کلیدي و باالخره چكیدة کتاب. 
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 نامه يا فرستادن كتاب، اين كتاب هاي خود دربارة براي بيان ديدگاه
دهی منابع آموزشی و  سامان اوري آموزشی، دبيرخانةوپرورش، دفتر انتشارات و فن آموزش 4زند، خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شماره  خان به نشانی: تهران، خيابان كريم

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

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

 

 خشتی کوچك. ص.12 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زهرا موسوي !.…اگر که خوب بگردي. گمی، تارو. 1

  9786004771061 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ، آموزش ریاضی، شعر بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

و غریب  ترجمه و برگردان به شعر از زهرا موسوي است. چیزهاي عجیب« اگر که خوب بگردي...!»کتاب  معرفی کتاب:

کند و به طور غیرمستقیم  ها را تشویق به بازي می اند. با خواندن شعرها براي کودکان آن بین تصویرهاي کتاب پنهان شده

 آموزند. شمارش اعداد از یك تا ده را هم می

 

 رحلی. ص.64 .1399. مهر و ماه نو مهرسا/: تهران. (3باشگاه مغز کودکان) باشگاه مغز:. رضاپور، تارا/ اختیاري، حامد. 2

  9786009890958 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ها، حافظه هاي آموزشی، تمرین سرگرمیکلمات کلیدي: 

آموزد چگونه از عملكردهاي مغزي  جلدي است که به مخاطب می اي سه کتاب حاضر جلد سوم از مجموعه معرفی کتاب:

ترند. همة  هاي دو جلد دیگر سخت جلد در سطح دشوار هستند و از تمرینهاي این  مثل توجه و حافظه استفاده کند. تمرین

کنند. تقویت توجه، حافظة کاري، سرعت  هاي جدیدي مواجه می صورت هدفدار، مخاطب را با چالش به هاي کتاب تمرین

کردنی،  وصلاند و شامل انواع  ها متنوع پذیري مورد نظر کتاب هستند. تمرین پردازش، هماهنگی حرکات و انعطاف

 شوند. بندي و الگویابی می کشیدنی، دسته خط

 

 ص.32 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. جواد کریمی .3رنگ کنیم  کتاب کار کومن:. گروه مؤلفان کومن. 3

  9786004773188 شابك: رحلی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  آمیزي دبستانی، رنگ آموزش پیشهاي آموزشی،  ، بازي بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

آمیزي و کنترل کودک  آمیزي است. هدف کتاب آموختن رنگ هاي رنگ از مجموعه کتاب 3کتاب رنگ کنیم معرفی کتاب:

آمیزي با اشكال حیوانات است. در پشت هر صفحه،  تصویر رنگ 14صفحه داراي  32افزار است. این کتاب در  بر نوشت

 شوند. کند تا مهارت او در استفاده از مداد تقویت شود. مازها به تدریج سخت می ن میها را تمری کودک کشیدن خط

 

 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. جواد کریمی ، حیوانات.4رنگ کنیم  کتاب کار کومن:. گروه مؤلفان کومن. 4

  9786004773218 شابك: رحلی. ص.32

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  آمیزي دبستانی، رنگ هاي آموزشی، آموزش پیش ، بازي بازي و سرگرمیي: کلمات کلید

آمیزي و کنترل کودک  آمیزي است. هدف کتاب آموختن رنگ هاي رنگ از مجموعه کتاب 4کتاب رنگ کنیم معرفی کتاب:

شت هر صفحه، آمیزي با اشكال حیوانات است. در پ تصویر رنگ 14صفحه داراي  32افزار است. این کتاب در  بر نوشت

 شوند. کند تا مهارت او در استفاده از مداد تقویت شود. مازها به تدریج سخت می ها را تمرین می کودک کشیدن خط
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کانون پرورش فكري کودکان و : تهران. هاي طهران قديم بازي اسباب  دانشنامه هاي پژوهشی: کتاب. ور، زردشت هوش. 5

  9789643915094 شابك: رحلی. ص.446 .1398. نوجوانان

  مربیمخاطب: 

  ، دانشنامه بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

شوند. کتاب  ها چگونه ساخته می بازي باره که اسباب اي است در پاسخ به سؤال در این کتاب حاضر دانشنامه معرفی کتاب:

دهد.  ها اطالعاتی به مخاطب می ها و چگونگی بازي با آن هاي قدیمی استان تهران، تاریخچه ساخت آن بازي درباره اسباب

 شود. بازي آشنا می ویژگی اسباب 19بازي به طور مفصل آمده و خواننده با  شناسنامه هر اسباب

 

: تهران. کنی؟ ها!: چندتا فرق تو اين دوتا عکس پیدا می معماي تفاوت مجموعه معماهاي کودکانه:. سیاح، عمیم. 6

  9786229615607 شابك: خشتی. ص.36 .1399. هوش ناب

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي آموزشی هاي فكري، مهارت هاي کودکان، بازي ها و سرگرمی معما، بازيکلمات کلیدي: 

ها را کامالً محسوس  کند و با گذر زمان عملكرد آن هاي مختلف مغز را درگیر می ها بخش یافتن تفاوت معرفی کتاب:

گونه معماها به پرورش تفكر منطقی  شود. این ها، براي مقاصد آموزشی استفاده می تفاوتنماید. از معماهاي یافتن  تقویت می

کند. این کتاب در قطع خشتی براي کودکان  جو، مقایسه و توجه به جزییات را تقویت می و هاي جست پرداخته و مهارت

معماي این کتاب یك داستان کوتاه  25ر سال به باال طراحی و معماها از آسان به دشوار در نظر گرفته شده است. ه چهار

 دارد.

 

. هوش ناب: تهران. معماي تك و تنها!: از کدام فقط يك دونه داريم؟ مجموعه معماهاي کودکانه:. سیاح، عمیم. 7

  9786229991596 شابك: خشتی. ص.36 .1399

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  كريهاي ف هاي آموزشی، بازي معما، مهارتکلمات کلیدي: 

هاي به یادسپاري نیاز به تمرین و پرورش ذهنی دارد. بهتر است که این فرایند از  تقویت حافظه و قابلیت معرفی کتاب:

خاطرسپاري و به یادآوري منجر به تقویت  هاي به سنین کودکی آغاز گردد. معماهاي این کتاب عالوه بر تقویت مهارت

تمرینی بسیار خوب براي دقت و سرعت عمل کودک نیز خواهد بود. این ها  شود. این مهارت حافظه دیداري کودک می

معماست. در هر صفحه از کتاب تصاویري متنوع از اشیا و جاندارانی است که کودک باید تصویر غیرتكراري  25کتاب داراي 

 دهد. ري میت را بیابد. براي هر معما یك جمله کوتاه نوشته شده که او را با حس و حال آن معما پیوند بیش

 

 ص.36 .1399. هوش ناب: تهران. معماي دونیمه!: نیمه من کدام است؟ مجموعه معماهاي کودکانه:. سیاح، عمیم. 8

  9786229991572 شابك: خشتی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي فكري، معما هاي آموزشی، بازي سرگرمیکلمات کلیدي: 

آموزد که  کند. کودک به تدریج می هاي اولیه )حل مسئله( را تقویت می هارتها یكی از م جور کردن نیمه معرفی کتاب:

تر شود و در نهایت به جواب برسد. این کتاب در قطع  ارتباط با موضوع را حذف کند و وارد ارزیابی دقیق هاي بی شكل

ساده به دشوار در نظر گرفته معماست. در این کتاب هر معما، یك داستان کوتاه دارد. ترتیب معماها از  25خشتی داراي 

 تري پیدا کند. ها اعتماد به نفس بیش شده است تا کودک در ضمن آشنا شدن با ساختار آن
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 ص.36 .1399. هوش ناب: تهران. ها!: سايه من کدام است؟ معماي سايه مجموعه معماهاي کودکانه:. سیاح، عمیم. 9

  9786229991589 شابك: خشتی.

  ستانیدب کودک پیشمخاطب: 

  هاي آموزشی، مهارت، معما هاي فكري، سرگرمی بازيکلمات کلیدي: 

بازي یكی  اش پیدا کرد. از آن زمان سایه اي در زندگی از زمانی که بشر مفهوم سایه را شناخت، جایگاه ویژه معرفی کتاب:

بازي موجب تقویت حافظه دیداري  ههاي انسان شد. معماهاي این کتاب یكی از انواع سرگرمی با سایه است. سای  از سرگرمی

آموزد. این  پردازي را نیز می پذیري و شخصیت شود. همچنین کودک مفاهیم مطابقت، انطباق شناختی می  کودک و مهارت

 معماست. معما از آسان به دشوار تنظیم شده است. 25کتاب در قطع خشتی داراي 

 

: مشهد. هوشم من با. الهی، فرشته یوان، سمیرا/ حیدري، مریم/ نعمتفر، محبوبه/ خاجوي ما شریفی صحی، علی/ سنائی. 10

  9786226293532 شابك: وزیري. ص.96 .1399. مناجات

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ها، هوش، یادگیري کودکان، تمرینکلمات کلیدي: 

وقت اطالعات در یك جایگاه سازي درست و م حافظه فعال یك فعالیت شناختی است که به توانایی ذخیره معرفی کتاب:

شود که قدرت  هاي تحلیلی ذهنی باعث می ذهنی اشاره دارد. تقویت حافظة فعال دیداري و شنیداري مبتنی بر چالش

رو، این کتاب شامل  گانه هوش را نیز تقویت نماید؛ از این9میزان درخور توجهی افزایش یابد و عناصر  تمرکز و توجه فرد به

کند که اختالل در حافظة دیداري و شنیداري و نقص هوش کالمی  آموزان کمك می یی است که به دانشها تكالیف و تمرین

را برطرف کرده و تقویت نمایند. نحوه انجام تمرین حافظه شنیداري و حافظه دیداري در ابتداي کتاب آمده است. یادگیري 

هاي کتاب  نتقال و بازشناسی در سطح شنیداري از تمرینها، ا نام اشیا، اعمال و مفاهیم ریاضی، دنبال کردن دستورالعمل

 است.

 

 شابك: رحلی. ص.32 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. جواد کریمی مهارت چسباندن.. گروه مؤلفان کومن. 11

9786004773201  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ي آموزشیها هاي آموزشی، مهارت ، بازي بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

کند. سپس باید  هاي مختلف را تمرین می هاي ساده در جهت در این کتاب ابتدا کودک چسباندن شكل معرفی کتاب:

کند تا مهارت کنترل  هاي ترکیبی را در جهتی خاص و در فضاي مشخص شده بچسباند. این امر به کودک کمك می شكل

تصویر است که هر تصویر  14ماد به نفس تقویت کند. کتاب داراي فضایی را با اعت -هاي ادراک دیداري حرکات و مهارت

 هاي کار با قیچی و چسباندن با چسب است. داراي فعالیت

 

 خشتی کوچك. ص.24 .1398. جامعة القرآن الكریم: قم. سمیه عواطف رستمی حیوانات جنگل. یك جور دیگر ببین:. 12

  9786003581166 شابك:

  یدبستان کودک پیشمخاطب: 

  هاي فكري ، بازي خالقیت، بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

اي از  ها مجموعه از مجموعه هفت جلدي یك جور دیگر ببین است. این کتاب« حیوانات جنگل»کتاب  معرفی کتاب:

کشف  هاي اطراف به دهد با دقت به اطراف خود نگاه کنند. دقت کودک در اشیا و پدیده تصاویر است که به کودکان یاد می

اي است که با باز کردن تاي صفحات کودک به  ها به گونه کند. طراحی صفحات این کتاب و رشد خالقیت او کمك می

 یابد. هاي جدید دست می کشف
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آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

11 
 

 

خشتی  ص.24 .1398. جامعة القرآن الكریم: قم. سمیه عواطف رستمی سبزيجات. ها و میوه یك جور دیگر ببین:. 13

  9786003581135 شابك: کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي فكري ، بازي خالقیت، بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

اي از  ها مجموعه از مجموعه هفت جلدي یك جور دیگر ببین است. این کتاب« ها و سبزیجات میوه»کتاب  معرفی کتاب:

هاي اطراف به کشف  ودک در اشیا و پدیدهدهد با دقت به اطراف خود نگاه کنند. دقت ک تصاویر است که به کودکان یاد می

اي است که با باز کردن تاي صفحات کودک به  ها به گونه کند. طراحی صفحات این کتاب و رشد خالقیت او کمك می

 یابد. هاي جدید دست می کشف

 

 تی کوچك.خش ص.24 .1398. جامعة القرآن الكریم: قم. سمیه عواطف رستمی وسايل خانه. یك جور دیگر ببین:. 14

  9786003581159 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي فكري ، بازي خالقیت، بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

اي از تصاویر  ها مجموعه از مجموعه هفت جلدي یك جور دیگر ببین است. این کتاب« وسایل خانه»کتاب  معرفی کتاب:

هاي اطراف به کشف و رشد  د نگاه کنند. دقت کودک در اشیا و پدیدهدهد با دقت به اطراف خو است که به کودکان یاد می

هاي  اي است که با باز کردن تاي صفحات کودک به کشف ها به گونه کند. طراحی صفحات این کتاب خالقیت او کمك می

 یابد. جدید دست می

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1398. كریمجامعة القرآن ال: قم. سمیه عواطف رستمی وسايل نقلیه. یك جور دیگر ببین:. 15

9786003581180  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي فكري ، بازي خالقیت، بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

اي از تصاویر  ها مجموعه از مجموعه هفت جلدي یك جور دیگر ببین است. این کتاب« وسایل نقلیه»کتاب  معرفی کتاب:

هاي اطراف به کشف و رشد  دقت به اطراف خود نگاه کنند. دقت کودک در اشیا و پدیدهدهد با  است که به کودکان یاد می

هاي  اي است که با باز کردن تاي صفحات کودک به کشف ها به گونه کند. طراحی صفحات این کتاب خالقیت او کمك می

 یابد. جدید دست می

 شعر

 

 شابك: خشتی. ص.28 .1399. ي کودکان و نوجوانانکانون پرورش فكر: تهران. ابر قلقلکی. شفیعی، شاهده. 16

9786000106652  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  دبستانی شعر، ادبیات کودکان، آموزش پیشکلمات کلیدي: 

ابر قلقلكی، جیب عجیب، خواب، خانه »: قطعه شعر 10ی حاوي عشاهده شفی  سروده« ابر قلقلكی»کتاب معرفی کتاب:

در قطع   صفحه 28است. این کتاب داراي « و گل بكش و دونه ببر سره بازي، سفر، خنده، کجایی؟کوچك، تمرین امال، سر

خشتی است. همه شعرها داراي تصاویر رنگی هستند. مثل شعر خنده: آدم با چی قشنگه؟ /هر آدمی با یك چیز/ من با چی 

 هاي ریز ریز شم؟ / با خنده خوشگل می



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه
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 خشتی. ص.28 .1399. سیماي شرق: تهران. هیچ ببعی نه پشمِ هیچ  جوري شد: د اونجوري بو این. موسوي، زهرا. 17

  9786226093286 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ادبیات کودکان، شعر، مراحل رشد و تحولکلمات کلیدي: 

وري بود، اون جوري این ج »هاي  ي زهرا موسوي از مجموعه کتاب سروده« ببعی نه پشمِ هیچ هیچی»کتاب  معرفی کتاب:

. در این مجموعه سعی شده است کودکان با سیر چگونگی تغییر و تحول چیزها آشنا  صفحه چاپ شده است 28در « شد

که چگونه پشم به نخ، کالف نخ و  کند و این چینی آشنا می فندان و پشمسشوند. شاعر در این کتاب، کودکان را با پشم گو

 شود. فرش تبدیل می

 

 خشتی. ص.28 .1399. سیماي شرق: تهران. سر مامان درخت گل به جوري شد: جوري بود اون این. ي، زهراموسو. 18

  9786226093330 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، مراحل رشد و تحولکلمات کلیدي: 

این جوري بود اون جوري  »هاي  ه کتابي زهرا موسوي از مجموع سروده «سر  به مامان درخت گل »کتاب  معرفی کتاب:

. در این مجموعه سعی شده است کودکان با سیر چگونگی تغییر و تحول چیزها آشنا  صفحه چاپ شده است 28در « شد

که چگونه میوه درخت انگور از  کند و این شوند. شاعر در این کتاب، کودکان را با مراحل کاشت و رشد درخت تاک آشنا می

 شود. ر و سپس کشمش تبدیل میغوره به انگو

 

  9789640203705 شابك: خشتی. ص.24 .1398. نشر به: تهران. بادبادک و کالغه. نژاد، افسانه شعبان. 19

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، کودکانکلمات کلیدي: 

شود که  ، از زبان کودکی روایت می«هبادبادک و کالغ»ه شعر است. اولین شعر کتاب، این کتاب حاوي د معرفی کتاب:

کند و... یكی از شعرها درباره دعواي آقاي خروس با  بادبادکش را به آسمان فرستاده است و بادبادک مانند پرنده پرواز می

گوید که در باغچه،  دوزک می اش دور کرده است. شعر دیگري از کفش گربه است. خروسه به گربه نوک زده و او را از جوجه

 . ار تربچه خانه دارد و شغلش دوختن کفش است! شعر بعدي...کن

 

 خشتی. ص.28 .1399. کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان: تهران. بادبادکم به ابرها تکیه داده. پور، مریم هاشم. 20

  9786000108496 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  کودکانههاي  ادبیات کودکان، شعر، ترانهکلمات کلیدي: 

بادبادکم به ابرها تكیه : » قطعه شعر 10حاوي  پور ي مریم هاشم سروده«  بادبادکم به ابرها تكیه داده»کتاب  معرفی کتاب:

است. این کتاب «  داده، قایق کوچولو، کیك تولد، برگ، کرم ریز، سیب کالغه، دوست خوب، جاي پا، مارمولك و بهار کو؟

عرها و تصاویر داراي طنز هستند. مثل شعر: مارمولكه خوابش گرفت/ فكر چی بود؟ یه در قطع خشتی است. ش  صفحه 28

 تخت سفت/ فوري پرید رو آجر/ تا صبح خوابید خرُ و خُر.
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آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه
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. نشر به: تهران. کرد کرد انگشتاشو کج می کی بود؟ کی بود؟ لج می: هاي کی بود؟ کی بود؟ ترانه. کشاورز، ناصر. 21

  9789640227763 بك:شا خشتی. ص.24 .1399

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي کودکانه، ادبیات کودکان، شعر ترانهکلمات کلیدي: 

هاي کی بود؟ کی بود؟ است.  کرد از مجموعه ترانه کرد انگشتاشو کج می کتاب شعر کی بود؟ کی بود؟ لج می معرفی کتاب:

آموزي پرداخته است و در هر صفحه به یكی از  واژه شعرهاي این کتاب در مورد پوشاک است. شاعر با لحن شعر به

 /گرفت بهونه هی می /دستكش آشپزخونه/ها با تصاویر جذاب پرداخته شده است. به طور مثال: کی بود؟ کی بود؟  پوشیدنی

 کرد. انگشتاشو کج می /کرد زد و لج می غر می

 

  9789640213230 شابك: خشتی. ص.24 .1398 .نشر به: تهران. دنیاي من رنگ و وارنگ. شعبانی، اسداهلل. 22

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکانکلمات کلیدي: 

شعرهاي کودکانه سروده اسداهلل شعبانی است. شعرها همراه با تصویرهاي « دنیاي من رنگ و وارنگ»کتاب  معرفی کتاب:

و پرنده، دوست قشنگ و کوچكم، قدقدا جون و... است. براي رنگی است. یازده شعر با عناوین: عمه گلی، در همه جا، دل 

آي مثل پیشی  مثال: عمه گلی! عمه گلی! مثل تربچه تپلی/ خوش اومدي به خونمون تو خیلی خوبی عمه جون/ پیشم می

 شی/... بازي خودم می هم

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1398 .نشر به: تهران. خواد تند راه برم دلم می سالم خداي مهربون:. کشاورز، ناصر. 23

9789640227657  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، زندگی حیوانات، ادبیات کودکانکلمات کلیدي: 

ي ناصر کشاورز است. این کتاب  از مجموعه سالم خداي مهربون سروده« خواد تند راه بروم دلم می»کتاب  معرفی کتاب:

ت. شاعر در هر شعر به معرفی یك حیوان پرداخته است و سعی کرده است حاوي ده شعر براي کودکان گروه سنی الف اس

خواد تند را  هاي خاص آن حیوان آشنا کند. مثل: سالم خداي مهربون... ببین منو، حلزونم... دلم می کودکان را با ویژگی

 هاي مثبت آن است. هاي جذاب کتاب از ویژگی تونم... تصویرگري خورم، نمی برم... لیز می

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1399. هوپا: تهران. زهرا موسوي خورد. گوش ناهار می بلبله سالم نابغه:. دال، مایكل. 24

9786222042776  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي رفتاري هاي حیوانات، ادبیات کودکان، مهارت داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ها به زبان شعر است.  است. این کتاب« سالم نابغه»هاي  از مجموعه کتاب« خورد یبلبله گوش ناهار م»کتاب  معرفی کتاب:

...  زند از دیوار گرفته تا داستان این جلد در مورد خرگوشی به نام بلبله گوش است که عاشق جویدنه، به همه چیز گاز می

هاي ساده و شناخت حیوانات تألیف  واژه : صحبت کردن، رفتار اجتماعی، آشنایی با هاي این مجموعه با هدف تقویت مهارت

 شده است.
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 شابك: خشتی. ص.24 .1399. هوپا: تهران. زهرا موسوي کند. پنگوئن خواهش می سالم نابغه:. دال، مایكل. 25

9786222042745  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي رفتاري هاي حیوانات، مهارت داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ها به یكی از  از مجموعه سالم نابغه است. در هر جلد از این کتاب« کند پنگوئن خواهش می»کتاب  کتاب:معرفی 

اي ساده از طریق روایت یك داستان با زبان شعر پرداخته شده است. در این کتاب به  موضوعات تربیتی و مهارتی به شیوه

گیرد که با خواهش و لحن مؤدبانه به  ن از مادرش یاد میمهارت خواهش کردن پرداخته شده است. پنگوئن کوچولوي داستا

 هایش برسد. درخواست

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1399. هوپا: تهران. زهرا موسوي پیشی بايد بخوابد. سالم نابغه:. دال، مایكل. 26

9786222042752  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي رفتاري  هاي حیوانات، مهارت ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ها به زبان شعر است. داستان  است. این کتاب« سالم نابغه»هاي  از مجموعه کتاب« پیشی باید بخوابد»کتاب  معرفی کتاب:

... این مجموعه با  که تا این .کند جز خواب این جلد در مورد گربه کوچولویی است که خواب از سرش پریده و هر کاري می

 هاي ساده و شناخت حیوانات تألیف شده است. : صحبت کردن، رفتار اجتماعی، آشنایی با واژه هاي ویت مهارتهدف تق

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1399. هوپا: تهران. زهرا موسوي کند. خرسی تشکر می سالم نابغه:. دال، مایكل. 27

9786222042769  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي رفتاري  هاي حیوانات، مهارت دک، داستانداستان کوکلمات کلیدي: 

ها به یكی از موضوعات  از مجموعه سالم نابغه است. در هر جلد از این کتاب« کند خرسی تشكر می»کتاب  معرفی کتاب:

اي ساده از طریق روایت یك داستان با زبان شعر پرداخته شده است. در این کتاب به مهارت  تربیتی و مهارتی به شیوه

 کند. می  هایش تشكر و قدردانی توله سگ کوچكی است که بابت درخواست« خرسی»كر کردن پرداخته شده است. تش

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1399. هوپا: تهران. زهرا موسوي کند. هاپو بازي می هاپ سالم نابغه:. دال، مایكل. 28

9786222042790  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

   هاي رفتاري، بازي و سرگرمی هاي حیوانات، مهارت کودک، داستانداستان کلمات کلیدي: 

ها به یكی از موضوعات  از مجموعه سالم نابغه است. در هر جلد از این کتاب« کند هاپو بازي می هاپ»کتاب  معرفی کتاب:

این کتاب به مقوله بازي  اي ساده از طریق روایت یك داستان با زبان شعر پرداخته شده است. در تربیتی و مهارتی به شیوه

توله سگ کوچكی است که هر جا و هر « هاپ هاپو»هایی دارد.  ، مكان و مسئولیت که بازي وقت پرداخته شده است. به این

 آموزد که.... اما بابا سگه به او می ؛خواهد بازي کند زمان می



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب
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 شابك: خشتی. ص.24 .1399. هوپا: تهران. زهرا موسوي کند. پو عذرخواهی می هی سالم نابغه:. دال، مایكل. 29

9786222042806  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي رفتاري، داستان کودک، شعر  هاي حیوانات، مهارت داستانکلمات کلیدي: 

ها به یكی از  از مجموعه سالم نابغه است. در هر جلد از این کتاب« کند پو عذرخواهی می هی»کتاب  معرفی کتاب:

اي ساده از طریق روایت یك داستان با زبان شعر پرداخته شده است. در این کتاب به  تربیتی و مهارتی به شیوهموضوعات 

رود فضاي زیادي را اشغال  جا می بچه اسب آبی تنومند و بزرگی است که هر« پو هی»مهارت عذرخواهی پرداخته شده است. 

 کند؛ و همین دلیل عذرخواهی او از دیگران است. می

 

 خشتی. ص.28 .1399. کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان: تهران. عروس کیه؟ دوماد کیه؟. فرهادي، پیوند. 30

  9786000106669 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، طنزکلمات کلیدي: 

حلزون، آقاي جامدادي، »: طعه شعرق 10ي پیوند فرهادي حاوي  سروده»  عروس کیه؟ دوماد کیه؟»کتاب معرفی کتاب:

در   صفحه 28است. این کتاب « مَجی و کلّه قند ، شكار، شوخی، تابلو، بیب بیب، اَجی آمبوالنس، عروس کیه؟ دوماد کیه؟

خندن/ خنده و  بندن/ از ته دل می ها صف می قطع خشتی است. شعرها و تصاویر داراي طنز هستند. مثل شعر: مورچه

 ي مشكیه!/ عروس کیه؟ / یه نقل بیدمشكیه! / یه مورچه  دومادي دارن/ دوماد کیه؟ شادي دارن/ عروس

 

 شابك: خشتی. ص.16 .1398. مهرستان: اصفهان. خواهر خوشگلم گله هاي شكالتی: قانون. موسوي، زهرا. 31

9786008441458  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ادبیات کودکان، شعر، خانوادهکلمات کلیدي: 

این کتاب حاوي شش شعر کودکانه درباره پسر کوچولویی است که صاحب خواهري شده است. او مراقب  رفی کتاب:مع

شود، برایش کتاب  کند و وقتی خواهر کوچولو کمی بزرگ می خواند، با او بازي می خواهرش است، برایش الالیی می

 کند. انجام دهد؛ اما او به مادر شكایت نمیکه ممكن است خواهرکوچولو کارهاي اشتباهی هم  خواند. با این می

 

 شابك: خشتی. ص.16 .1398. مهرستان: اصفهان. گلی هاي گل دوستی هاي شكالتی: قانون. موسوي، زهرا. 32

9786008441472  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، دوستیکلمات کلیدي: 

گوید؛ مانند دوستی  هاي پایدار می براي کودکان است. شاعر از دوستیاي از شش شعر  کتاب حاضر مجموعه معرفی کتاب:

هاي گرگ را در دلش  ساحل و دریا که همیشه بوده و خواهد بود یا دوستی کوه با گرگ، کوه قلبی از سنگ دارد؛ اما بچه

ها روي  شستن پرندهگاه از ن ها هیچ هاست. دوستی درخت و پرنده هم از این نوع است؛ درخت دهد و مراقب آن جاي می

 . طور است. آسمان... کنند. دوستی آسمان و زمین هم همین شوند و گِله نمی هایشان خسته نمی شاخه
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آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب
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 شابك: خشتی. ص.16 .1398. مهرستان: اصفهان. من ديگه تنها نیستم هاي شكالتی: قانون. موسوي، زهرا. 33

9786008441465  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، خانوادهي: کلمات کلید

گوید که به تازگی صاحب برادري  این کتاب حاوي شش شعر براي کودکان است و از دخترکوچولویی می معرفی کتاب:

داند که نوازد بیشتر به مادر  کند مراقبش باشد. او می شود و سعی می شده است. دخترک اتاقش را با برادرش سهیم می

 . کند، ناراحت نیست. دخترک... ه مادر تمام وقتش را صرف او میک احتیاج دارد و از این

 

 شابك: خشتی. ص.16 .1398. مهرستان: اصفهان. يه قول قارقارونه هاي شكالتی: قانون. موسوي، زهرا. 34

9786008441441  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، حیواناتکلمات کلیدي: 

اي است که مادرش را قدقدي  ربردارنده شش شعر براي کودکان است. شعر اول درباره جوجهاین کتاب د معرفی کتاب:

خواهد به  خواند. در شعر سوم، بچه قورباغه می گوید که شب تا صبح الالیی می کند. شعر دوم از بابا جیرجیرک می صدا می

کند تا آش بپزد. شعر پنجم  رش کمك میموش به ماد بیشه برود و آواز بخواند؛ اما شب شده است. در شعر بعدي بچه

 . درباره...

 

 شابك: خشتی. ص.16 .1398. مهرستان: اصفهان. يه کوچه صدتا خونه هاي شكالتی: قانون. موسوي، زهرا. 35

9786008441489  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، رفتار اجتماعیکلمات کلیدي: 

گوید که در  اي می هاست. دخترکوچولو از همسایه ش شعر درباره آداب رفتار با همسایهاین کتاب شامل ش معرفی کتاب:

ها پیرمرد تنهایی زندگی  ها مراقب هستند تا توپشان در باغچه نیفتد. در کوچه آن باغچه درخت و گل کاشته است و بچه

 . برد یا وقتی... ها آش می پدرش براي همسایهکند، او همراه  برد یا وقتی مادر آش درست می کند. دخترک براي او غذا می می

 

 .1399. کتاب پرنده: تهران. ي کی تو بیشه است؟ )حیوانات وحشی( خونه کی کجا خونه داره:. اسالمی، مریم. 36

  9786006860756 شابك: خشتی کوچك. ص.12

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، زندگی حیواناتکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« کی کجا خونه داره»از مجموعه هفت جلدي «  خونه کی تو بیشه است؟»کتاب  معرفی کتاب:

اند. شاعر  شود و در این جلد حیوانات وحشی معرفی شده ها با یك دسته از حیوانات آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 کنند و چه رفتار خاصی دارند. نات کجا زندگی میآموزد که این حیوا می به کودک با شعرهاي ساده
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آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب
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خشتی  ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. ي کی تو دشته؟ )حشرات(  خونه کی کجا خونه داره:. اسالمی، مریم. 37

  9786006860763 شابك: کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، زندگی حیواناتکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« کی کجا خونه داره»از مجموعه هفت جلدي «  خونه کی تو دشته؟»کتاب  اب:معرفی کت

اند. شاعر با  شود. در این جلد حشرات معرفی شده ها با یك دسته از حیوانات آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 د و چه رفتار خاصی دارند.کنن آموزد که این حیوانات کجا زندگی می می به کودک شعرهاي ساده

 

 ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. ي کی تو صحراست؟ )خزندگان(  خونه کی کجا خونه داره:. اسالمی، مریم. 38

  9786006860770 شابك: خشتی کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، زندگی حیواناتکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« کی کجا خونه داره»از مجموعه هفت جلدي «  ی تو صحراست؟خونه ک»کتاب  معرفی کتاب:

شود. در این کتاب خزندگان به زبان ساده معرفی  ها با یك دسته از حیوانات آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 نند و چه رفتار خاصی دارند.ک آموزد که این حیوانات کجا زندگی می می به کودک شوند. شاعر با شعرهاي ساده می

 

 ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. ي کی تو جنگله؟ )حیوانات جنگل(  خونه: کی کجا خونه داره؟. اسالمی، مریم. 39

  9786006860732 شابك: خشتی کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، زندگی حیواناتکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« کی کجا خونه داره»از مجموعه هفت جلدي «  خونه کی تو جنگله؟»کتاب  معرفی کتاب:

اند. شاعر  شود و در این جلد حیوانات جنگل معرفی شده ها با یك دسته از حیوانات آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 د و چه رفتار خاصی دارند.کنن آموزد که این حیوانات کجا زندگی می می به کودک با شعرهاي ساده

 

 ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. ي کی تو درياست؟ )حیوانات دريا(  خونه: کی کجا خونه داره؟. اسالمی، مریم. 40

  9786006860749 شابك: خشتی کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، زندگی حیواناتکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« کی کجا خونه داره»از مجموعه هفت جلدي «  خونه کی تو دریاست؟»کتاب  معرفی کتاب:

شود. در این جلد برخی از حیوانات دریا معرفی شده  ها با یك دسته از حیوانات آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 کنند و چه رفتار خاصی دارند. می آموزد که این حیوانات کجا زندگی می به کودک است. شاعر با شعرهاي ساده

 

 .1399. کتاب پرنده: تهران. ي کی تو مزرعه است؟ )حیوانات اهلی(  خونه: کی کجا خونه داره؟. اسالمی، مریم. 41

  9786006860725 شابك: خشتی کوچك. ص.12

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، زندگی حیواناتکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی   سروده« کی کجا خونه داره»از مجموعه هفت جلدي «  خونه کی تو مزرعه است؟»کتاب  اب:معرفی کت

در این جلد با حیوانات اهلی آشنا  کشود. کود ها با یك دسته از حیوانات آشنا می است. کودک در هر جلد از این کتاب

 کنند و چه رفتار خاصی دارند. ات کجا زندگی میآموزد که این حیوان میبه کودک  شود. شاعر با شعرهاي ساده  می
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 ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. هاست؟ )پرندگان( ي کی رو شاخه لونه: کی کجا خونه داره؟. اسالمی، مریم. 42

  9786006860787 شابك: خشتی کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، زندگی حیواناتکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« کی کجا خونه داره»از مجموعه هفت جلدي «  هاست؟ لونه کی رو شاخه»کتاب  رفی کتاب:مع

شود. در این جلد به معرفی پرندگان پرداخته شده است.  ها با یك دسته از حیوانات آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 کنند و چه رفتار خاصی دارند. حیوانات کجا زندگی میآموزد که این  می به کودک شاعر با شعرهاي ساده

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.24 .1399. مهر زهرا)س(: نجف آباد. خنده تو خواب داره می ها: الالیی. شامانی، طیبه. 43

9786009992911  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، کودکانکلمات کلیدي: 

ه شعر کوتاه و الالیی براي کودکان است. هر شعر درباره بچه یكی از حیوانات است؛ وي دکتاب حاضر حا معرفی کتاب:

دهد. براي مثال،   خندند و شاعر علت آن را توضیح می  ها در خواب می بچه زرافه، کوسه، عقاب، خرچنگ و... هرکدام از آن

خوابد تا مانند پدرش قدش بلند   ها را بخورد، کودک میتواند ابر  قدر قدش بلند است که می بیند که آن  نی زرافه خواب می نی

 شود.

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.24 .1399. مهر زهرا)س(: نجف آباد. تو هم بخواب کوچولو ها: الالیی. شامانی، طیبه. 44

9786009992942  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ادبیات کودکان، شعر، خوابکلمات کلیدي: 

ها درباره بچه حیوانات است؛ از جمله بچه پرستو، بچه  ه شعر و الالیی است. الالییشامل داضر کتاب ح معرفی کتاب:

خندد؛ چون  نی پرستو، پرستوکوچولو روي درخت خوابیده و در خواب می نی ، بچه اردک، بچه بره و... در شعربوقلمون

خوابد تا در روزهاي آینده با پدر و مادرش به سفر   بیند که با مادرش به سفر دور دنیا رفته است. کودک نیز می  خواب می

 بیند که....  نی بوقلمون در النه خوابیده و خواب می برود. نی

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.24 .1399. مهر زهرا)س(: نجف آباد. الال الال کوچولو ها: الالیی. شامانی، طیبه. 45

9786009992959  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  انواع ادبی، شعر، کودکان، خوابدي: کلمات کلی

بینند.   ه شعر و الالیی است. شعرها درباره بچه حیوانات است که هرکدام چه خوابی میاین کتاب حاوي د معرفی کتاب:

اند،  اش دور میز نشسته بیند که با خانواده خندد؛ چون خواب می نی پشه در خواب می خواند که نی مادر براي کودکش می

نی پلنگ  ماند. نی  خواند که بخوابد چون او تا صبح کنارش می خندند، مادر براي کودکش الالیی می  زنند و می  حرف می

نی  خواند تا بخوابد و فردا پلنگ صورتی را ببیند. نی بیند که صورتی شده است، مادر براي کودکش الالیی می  خواب می

 . دارکوب...
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 خشتی. ص.24 .1399. کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان: تهران. موشه! یگه، دال ماه می. حسنی، خاتون. 46

  9786000106461 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ادبیات کودکان، شعر، تخیل در کودکانکلمات کلیدي: 

ناوین شعرها: سروده خاتون حسنی شامل ده شعر با تصاویر رنگی است. ع« دالی موشه! گه،  ماه می»کتاب  معرفی کتاب:

بهاره، جیرجیرک، دالی موشه، کالغ و مترسك، گل گلی، ابر بدون بارون، اتوي بادي، خونه سازي و... است. به عنوان مثال: 

 خوره... ابري که شكل ببره/ ببره که وول می شب شده پرستاره/ پس چرا ماه نداره؟ /ماه داره پشت ابره/

 

 خشتی کوچك. ص.12 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زهرا موسوي واي چه لباس نازي!.. گمی، تارو. 47

  9786004771078 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، لباسکلمات کلیدي: 

ي لباس و پوشش حیوانات است.  ترجمه و برگردان به شعر از زهرا موسوي درباره« چه لباس نازي!»کتاب  معرفی کتاب:

 کند. ین کتاب با تصاویر رنگارنگ و جذاب، کودکان را با حیوانات و پوشاک و آداب لباس پوشیدن آشنا میا

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. آبی لباس دريا هر چیزي رنگی داره:. اسالمی، مریم. 48

9786006860657  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  دبیات کودکان، رنگشعر، اکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است. کودک   سروده« هر چیزي رنگی داره»از مجموعه هفت جلدي « آبی لباس دریا»کتاب  معرفی کتاب:

بعضی از حیوانات و گیاهان را  ، شود. شاعر با شعرهاي ساده عالوه بر رنگ ها با یك رنگ آشنا می در هر جلد از این کتاب

 دهد. آموزش می

 

 خشتی کوچك. ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. سیاه سیاه مورچه سیاه هر چیزي رنگی داره:. می، مریماسال. 49

  9786006860701 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، رنگکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   رودهس« هر چیزي رنگی داره»از مجموعه هفت جلدي « سیاه سیاه مورچه سیاه»کتاب  معرفی کتاب:

بعضی از حیوانات و  ،شود. شاعر با شعرهاي ساده عالوه بر رنگ ها با یك رنگ آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 دهد. ها را آموزش می میوه

 

 خشتی کوچك. ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. مزه هاي خوش صورتی هر چیزي رنگی داره:. اسالمی، مریم. 50

  9786006860671 ك:شاب

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، رنگکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« هر چیزي رنگی داره»از مجموعه هفت جلدي « مزه هاي خوش صورتی»کتاب  معرفی کتاب:

ها  برخی از حیوانات و میوه ،وه بر رنگشود. شاعر با شعرهاي ساده عال ها با یك رنگ آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 دهد. را آموزش می
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 شابك: خشتی کوچك. ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. قرمز و بوي خوبش هر چیزي رنگی داره:. اسالمی، مریم. 51

9786006860640  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، رنگکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« هر چیزي رنگی داره»از مجموعه هفت جلدي « رمز و بوي خوبشق»کتاب  معرفی کتاب:

بعضی از حیوانات و  ،شود. شاعر با شعرهاي ساده عالوه بر رنگ ها با یك رنگ آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 دهد. ها را آموزش می میوه

 

 خشتی کوچك. ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. رنگ شکالت اي قهوه هر چیزي رنگی داره:. اسالمی، مریم. 52

  9786006860695 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، رنگکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« هر چیزي رنگی داره»از مجموعه هفت جلدي « اي رنگ شكالت قهوه»کتاب  معرفی کتاب:

بعضی از حیوانات و  ،شود. شاعر با شعرهاي ساده عالوه بر رنگ ها با یك رنگ آشنا می ین کتابکودک در هر جلد از ا

 دهد. ها را آموزش می میوه

 

 خشتی کوچك. ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. يك گل سبز خارخاري هر چیزي رنگی داره:. اسالمی، مریم. 53

  9786006860688 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، رنگکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« هر چیزي رنگی داره»از مجموعه هفت جلدي « یك گل سبز خارخاري»کتاب  معرفی کتاب:

برخی از حیوانات، گیاهان  ،شود. شاعر با شعرهاي ساده عالوه بر رنگ ها با یك رنگ آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 دهد. ها را آموزش می و میوه

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.12 .1399. کتاب پرنده: تهران. يه زرد خیلی آبدار هر چیزي رنگی داره:. اسالمی، مریم. 54

9786006860664  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  شعر، ادبیات کودکان، رنگکلمات کلیدي: 

مریم اسالمی است.   سروده« هر چیزي رنگی داره»جلدي از مجموعه هفت « یه زرد خیلی آبدار»کتاب  معرفی کتاب:

بعضی از حیوانات و  ،شود. شاعر با شعرهاي ساده عالوه بر رنگ ها با یك رنگ آشنا می کودک در هر جلد از این کتاب

 دهد. ها را آموزش می میوه
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 علوم تربیتی

 

مؤسسه : تهران. یت در جمهوري اسالمی ايرانتبیینی از فلسفه ترب. رضا/ حسنی، محمد زاده قمصري، علی صادق. 55

  9789640819715 شابك: وزیري. ص.208 .1399. فرهنگی مدرسه برهان

  مربی/ دانشجومعلمان/ کارشناسانمخاطب: 

  آموزش و پرورش، تربیت، فلسفهکلمات کلیدي: 

شود. سپس، چیستی و چرایی  یدر این کتاب ابتدا چیستی و چرایی فلسفه تربیت و خصوصیات آن معرفی م معرفی کتاب:

ها،  نگري آن گاه مبانی اساسی تربیت و باهم شود. آن هاي فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران، تبیین می و ویژگی

گردد. در ادامه، جایگاه فرایند تربیت و اهداف آن، بررسی و  ها، بیان می شود و انواع تربیت و نسبت بین آن توضیح داده می

گیرد. در پایان، تحلیلی روشن از محتواي  مطلوب تربیت در جمهوري اسالمی ایران، مورد بحث قرار می چگونگی وضع

 شود. ، ارائه می«فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران»مبانی نظري سند تحول بنیادین، یعنی 

 

کارکرد مغز و عملکرد آن در  :داشتنی کنیم؟ چگونه مدرسه را با رويکرد شناختی دوست. تی ویلینگهام، دانیل. 56

 رقعی. ص.320 .1399. انجمن اولیا و مربیان: تهران. حسن مخلص، پیمان آزرمی کالس درس از ديدگاه شناختی.

  9789644513695 شابك:

  مربیمخاطب: 

  شناسی، یادگیري، مدارس، کالس درس روانکلمات کلیدي: 

آموزان به مدرسه براي یك یادگیري  مند کردن دانش ا عالقهه هاي معلمان و خانواده یكی از دغدغه معرفی کتاب:

آموزان ایجاد کرده،  طوري که بتوانند از نظر شناختی، عاطفی، اجتماعی و... تغییرات مثبتی در دانش بخش است؛ به لذت

ختلف، تالش هاي م ها و فصل ها را فراهم کنند. در این کتاب در بخش موجبات پیشرفت و ارتقاي سطح دانش و شناخت آن

 آموزان به مدرسه و علم، بررسی شود و براي هر یك، راهكاري ارائه گردد. مندي دانش شده است مشكالت مربوط به عالقه

 

محمدحسن  هاي شاد. راهبرد ساده براي داشتن کالس 33مانند فنالند تدريس کنید: . واکر، تیموتی.د. 57

  9786229718025 شابك: وزیري. ص.176 .1399. دگیرنده مرآتمؤسسه مدارس یا: تهران. بازوبندي، محمد دانش

  مربیمخاطب: 

  آموزش و پرورش، تدریس اثربخش، شاديکلمات کلیدي: 

کند که از معلمان  را معرفی می« شاد»هاي درس  راهبرد ساده براي کالس 33در این کتاب « تیموتی واکر» معرفی کتاب:

« مؤلفه»کار گرفته است. واکر در مورد ایجاد مدارس شاد، طبق پنج  هاي خود به سها را در کال فنالندي آموخته است و آن

اي را ارائه  بینانه ، راهبردهاي واقع«ذهنیت»و « تسلط»، «استقالل»، «خاطر تعلق»، «آسایش»اند از:  که عبارت« شادي»

 دهد می
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: قم. تربیت در جمهوري اسالمی ايرانمتن آموزشی، سند فلسفه . ابراهیم/ جوانبخت، فاطمه حسینی، سید. 58

  9789641823759 شابك: وزیري. ص.280 .1399. بخشایش

  مربی/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  آموزش و پرورش، تربیت، فلسفهکلمات کلیدي: 

یكی از دروس اختصاصی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که معلمان آینده جامعه و مربی نسل جدید خواهند  معرفی کتاب:

است. هدف از این درس آشنایی با مبانی، اصول، جایگاه و نیز چیستی « سند فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران»ود، ب

جا که متن اصلی سند با رویكرد فلسفی و استداللی نوشته  و چرایی و چگونگی تربیت از دیدگاه علماي اسالم است؛ از آن

سیزده درس و سه جلسه با محوریت درس چهاردهم، مطالب آن  قالب ، سعی بر آن بوده است تا درشده در این کتاب

 سازي و ارائه شود. ساده

 

. بعثت: تهران. ها در نظام آموزش عمومی کشور در ايام کرونايی تبديل تهديدها به فرصت. منطقی، مرتضی. 59

  9786004370721 شابك: وزیري. ص.212 .1399

  مربیمخاطب: 

  موزشی، کامپیوتر، آموزش از راه دورفناوري آکلمات کلیدي: 

نگارنده در این کتاب با ارائه پنج مقاله، در صدد برآمده است تا در کنار بازاندیشی که کروناویروس در مورد  معرفی کتاب:

هاي ارتباطی جدید براي آموزش عمومی کشور به همراه داشته است، به معرفی و تبیین  کاربردهاي آموزشی فناوري

آموزان پرداخته، و توجه اولیاي آموزش عمومی  برنامه و فرهنگی دانش هاي آموزشی، فوق جدید دیگري در زمینههاي  افق

 کشور را به ابعاد جدید دیگري در همین راستا جلب کند.
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 هاي علمی فعالیت

 

 ص.36 .1399. رانشرکت انتشارات فنی ای: تهران. مریم عربی آلودگی براي پخش کردن نیست.. وردیك، الیزابت. 60

  9786004772860 شابك: خشتی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ها، داستان علمی، بهداشت، آموزش ایمنی بیماريکلمات کلیدي: 

کار کنیم که دیگران را مریض نكنیم؟ از  شود؟ چه طور وارد بدن می کند؟ چه میكروب چیست؟ چه کار می معرفی کتاب:

ترها  بخشی براي بزرگ« آلودگی براي پخش کردن نیست»شود. در آخر کتاب  اسخ داده میهایی است که در کتاب پ سؤال

ها نوشته شده که باید با هم بخوانند. در این بخش به نكات مهمی در مورد میكروب پرداخته است از جمله: عطسه  و بچه

 بوسید و.... کند، مراقب باشید که چه کسی را می میكروب را پخش می

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.40 .1399. پرتقال: تهران. شیدا رنجبر بزن روي درخت جادويی.. سون، کرستیمیت. 61

9786004629782  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  داستان، کودکان، گیاهانکلمات کلیدي: 

نشان داده شوند. مراحل رشد با تصویر  کودکان در این داستان با مراحل رشدونمو یك درخت آشنا می معرفی کتاب:

زنید یك مرحله از رشد به  اي که به آن می اي که یك درخت جادویی است و هر ضربه شود؛ یك درخت خشك قهوه می

 شود. نمایش گذاشته می

 

 خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي رود. پزشکی می پپا به دندان دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 62

  9786003538467 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

گیرد براي اولین بار جورج و پپا را به دندانپزشكی ببرد. جورج دوست ندارد نوبتش شود چون  بابا تصمیم می معرفی کتاب:

هاي جورج و پپا  دهد آقاي دایناسور عروسكی را توي بغلش بگیرد. دندان ترسد. براي همین دندانپزشك به او اجازه می می

 هستند و....  هاي آقاي دایناسور خیلی کثیف شود که دندان دکتر فیل متوجه می ناگهاناند؛ اما  سالم و تمیز

 قصه

 

  9786220305118 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. آهو و شاهو. شعبانی، اسداهلل. 63

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، عروسك گردانی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

در یك دشت قشنگ، بچه آهوي زیبایی به دنیا آمد. بچه آهو آن دورها، کوهی را دید. راه افتاد و رفت و  معرفی کتاب:

تو از کجا » دیكی تا آب بخورد. از چشمه پرسید: رفت تا به کوه رسید. کمی علف خورد و رفت طرف چشمه آن نز

طور که دور تا دور کوه  آهو کوچولو با کوه شاهو دوست شد. همین« آیم. از دل کوه شاهو می»چشمه گفت: «  آیی؟ می

. در دل کوه شاهو جاي گرم و امنی پیدا کرد. براي مدت  گشت صداي پلنگی را شنید. از ترس به باالي کوه فرار کرد می

که در یك  کرد تا این ها بازي می قدر که دوستان خوبی مثل خرگوش و روباه پیدا کرد. هر روز با آن آن .جا ماند زیادي همان

 ها را پیدا نكرد و.... روز سرد زمستانی آن
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  9786220305149 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. اردک و غاز. شعبانی، اسداهلل. 64

  دبستانی کودک پیشب: مخاط

  هاي حیوانات، عروسك گردانی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

کردند. النه خانم غاز و خانم اردک نزدیك هم بود. روزي  اي قشنگ پرندگان زیادي زندگی می نزدیك برکه معرفی کتاب:

اش  که جوجه غازه از چیزي ناراحت بود. از این . انگار با خانم اردک دعوا داشت. خانم خانم غازه داد و فریاد راه انداخت

اش را کشید و  شد. خانم غازه دست جوجه اش می توانست به خوبی جوجه اردک روي آب بنشیند و شنا کند حسودي نمی

که حسابی دعوایشان شد و  یكی خانم غازه گفت و یكی هم خانم اردکه؛ تا این«  با جوجه اردک زشت بازي نكن.»گفت: 

 ها گم شدند و.... ها دویدند بیرون. ولی باز هم جوجه همسایه

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.16 .1399. لوپه تو: تهران. خاطرات يك تکه نان شنبه: از شنبه تا پنج. نژاد، افسانه شعبان. 65

9786008761457  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  دبستانی هاي فارسی، آموزش پیش ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

شود و روي زمین  کند؛ او از گوشه نانی کَنده می اي نان است که خودش روایت می این کتاب خاطرات تكه معرفی کتاب:

کنند؛ ولی  کند. بعد دوتا گربه سر آن دعوا می ترسد و فرار می بیند؛ اما از صداي بوق ماشین می افتد. کالغی او را می می

ها  گذارد. مورچه کند و آن را کنار درختی می ردارند. روز بعد، پیرمردي تكه نان را پیدا میتوانند نان را ب کدام نمی هیچ

 شوند؛ اما.... دورش جمع می

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.16 .1399. لوپه تو: تهران. خاطرات يك طناب شنبه: از شنبه تا پنج. نژاد، افسانه شعبان. 66

9786008761419  

  نیدبستا کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی هاي فارسی، داستان ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

کند و  یهاي شسته را روي آن پهن م حال است. مادر لباس دخترکوچولو آمده، خوش  که به خانه طناب از این معرفی کتاب:

خورند.  نشینند و تاب می صورتی دخترک را دوست دارد. روز بعد دوتا گنجشك روي طناب می طناب بیشتر از همه، لباس

 . ها را بگیرد؛ اما... کند آن پرد و سعی می نشینند، گربه باال می ها روي طناب می وقتی براي بار دوم گنجشك

 

 خشتی کوچك. ص.16 .1399. لوپه تو: تهران. خاطرات يك عروسك شنبه: از شنبه تا پنج. نژاد، افسانه شعبان. 67

  9786008761426 شابك:

  دبستانی کودک پیش مخاطب:

  هاي تخیلی هاي فارسی، داستان ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

شد. روز بعد وقتی  داد. دخترک با عروسك دوست  کوچولویش  مادر، عروسك بچگی خودش را به دختر معرفی کتاب:

سبز به جاي آن دوخت! وقتی  اي هاي عروسك گم شد. مادر دکمه کردند، یكی از چشم دخترک و عروسك با هم بازي می

که شب شد، دخترک عروسكش را در حیاط جا گذاشت و عروسك، زیر باران خیس شد. شبی دخترک، عروسكش را در 

 . کیف پدرش خواباند و بعد هم یادش رفت آن را بردارد. صبح روز بعد پدر با عروسك به اداره رفت و...
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آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب
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 شابك: خشتی کوچك. ص.16 .1399. لوپه تو: تهران. خاطرات يك کتاب شنبه: از شنبه تا پنج. نژاد، افسانه شعبان. 68

9786008761471  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی هاي فارسی، داستان ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

ها  شود. آن و دفتر دوست میکن، تراش  جا با مداد، پاک شده و آن بار وارد کیف پسرکوچولو  کتاب براي اولین معرفی کتاب:

خودش هستند. وقتی کتاب روي  بیند که دقیقاً شكل هاي دیگري می روند. او در مدرسه، کتاب همه باهم به مدرسه می

افتد، مادر آن را  اي روغن روي کتاب می کند. وقتی در آشپزخانه قطره دارد و تمیز می افتد، پسر کوچولو آن را برمی زمین می

 . آورد. وقتی... رمیبه شكل گلی د

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.16 .1399. لوپه تو: تهران. خاطرات يك کاله شنبه: از شنبه تا پنج. نژاد، افسانه شعبان. 69

9786008761440  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  خاطره نویسی، ادبیات کودکان، تخیل در کودکانکلمات کلیدي: 

کند. روز شنبه کاله توي کمد خواب  شنبه تعریف می پنج اطرات خودش را از شنبه تاکاله خ ،در این کتاب معرفی کتاب:

است.  سرد آید و هوا چرا که دارد برف می ؛گذارد دارد و روي سرش می است که پسربچه در کمد را باز کرده و کاله را برمی

 .... جا بخوابد و در آن رود تا روز یكشنه، کاله گوشه اتاق افتاده که سوسك یواش یواش به سمت او می

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.16 .1399. لوپه تو: تهران. خاطرات يك مداد شنبه: از شنبه تا پنج. نژاد، افسانه شعبان. 70

9786008761464  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی هاي فارسی، داستان ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

افتد و نوکش  تواند روي میز قِل بخورد؛ اما ناگهان از روي میز می حال است؛ چون می ی خوشمداد خیل معرفی کتاب:

هایی که مداد روي کاغذ کشیده است، پاک  کن تمام خط تراشد. پاک شود و او نوک مداد را می شكند. او با تراش آشنا می می

 . کند و... شود و گریه می مداد گم می شود! کشند؛ اما دعوایشان می کش باهم نقاشی می کند. مداد و خط می

 

 شابك: خشتی کوچك. ص.16 .1399. لوپه تو: تهران. خاطرات يك میخ شنبه: از شنبه تا پنج. نژاد، افسانه شعبان. 71

9786008761433  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی هاي فارسی، داستان ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

خورد. او  داشت تا به پاشنه کفشی بكوبد؛ اما میخ در رفت و چكش روي دست کفاش  آقاي کفاش، میخی بر اب:معرفی کت

بارید و میخ نگران بود که زنگ بزند؛ اما برگی از درخت کنده  انداخت. باران می که حسابی عصبانی شده بود، میخ را دور 

 . کرد، میخ را پیدا کرد و... جارو می جا را پوشاند. روز بعد مردي که آن شد و روي آن را  
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  9786220304821 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. ببري و شوکا. شعبانی، اسداهلل. 72

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، ادبیات کودکان هاي تخیلی، داستان داستانکلمات کلیدي: 

  بینند. آن ها آهویی را می کنند. یك روز آن است که همراه مادرش در جنگل زندگی می ببري، ببر کوچولویی معرفی کتاب:

، ایستاد تا خستگی در کند. او در میان درختان  دو دنبال آهو دویدند تا او را شكار کنند. ببري که از دویدن خسته شده بود

که شوکا در کنار مرداب  به بازي و دویدن. تا این بچه آهوي کوچولویی را دید و با هم دوست شدند و شروع کردند« شوکا »

 کند تا شوکا را یك لقمه کند که.... می تمساح دهانش را باز ؛افتد توي گل و الي خورد و می از خستگی پایش سُر می

 

  9786220304388 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. سر به هوا  بزغاله. شعبانی، اسداهلل. 73

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، عروسك گردانی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ي شیطونك بودند. بره کوچولو خیلی آرام بود؛ ولی بزغاله  ي گوسفندان یك بره کوچولو و یك بزغاله در گله معرفی کتاب:

اي به گردن بره کوچولو انداخته بود تا اگر  زنگولهکرد. چوپان هم  هایش حسابی چوپان و سگ گله را کالفه می با شیطنت

همراه بزغاله رفت و راهش را گم کرد؛ بتواند پیدایش کند. یك روز چوپان که خسته بود گوسفندها را به حال خودشان رها 

اما بره کوچولو  .بره کوچولو را راضی کرد و با خودش برد به باالي تپه. بزغاله جلو افتاد و رفت ،کرد و خوابش برد. بزغاله

 که ناگهان عكس گرگ سیاه را توي آب دید.... اش شده بود، رفت سر چشمه تا آب بخورد همان جا ایستاد. بزغاله که تشنه

 

  9786220304937 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. رو بامبو پاندو کجاست؟. شعبانی، اسداهلل. 74

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، دوستی، ادبیات کودکان داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

اش  کرد. روزي پاندو از النه پاندا کوچولویی به نام پاندو در کنار یك درخت بامبوي خیلی بزرگ زندگی می معرفی کتاب:

ها بیرون زده  از میان برف هاي بزرگ سیاهی داشت که بیرون آمد و رفت تا به یك کوهستان برفی رسید. کوهستان سنگ

بود که شبیه پوست پاندا شده بود. پاندو در کوهستان با خرگوش، بچه آهو و زرافه دوست شده و به قایم موشك بازي 

 شوند به جز پاندا. تا این که.... گذارد همه پیدا می شوند؛ اما هر کدام که چشم می مشغول می

 

  9786220304463 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران .پنگولی و پرسیا. شعبانی، اسداهلل. 75

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

بخورد. یك روز ها سُر  هاي یخی باال برود و روي یخ پنگولی، پنگوئن بازیگوشی بود که دوست داشت از تپه معرفی کتاب:

رنگی تا براي خودش خانه  هاي رنگ قدر سر خورد تا گم شد. اولش ناراحت شد؛ اما بعد شروع کرد به جمع کردن سنگ آن

بسازد؛ اما شب شد و خوابش برد. صبح روز بعد پنگولی با سرو صداي پرسیا، مرغك دریایی از خواب پرید. پرسیا گفت: مگر 

رنگی خونه بسازم. تو جایی سراغ نداري که سنگ  هاي رنگ خوام با سنگ پنگولی گفت: می خونه نداري که تو سرما موندي؟

طوري؟ پنگولی که پر نداشت  رنگی داشته باشد؟ پرسیا گفت: باید بروي اون طرف ساحل. پنگولی گفت: برویم. اما چه رنگ

 تا مثل پرسیا پرواز کند....
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  9786220304470 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. پولپولك و قورقورک. شعبانی، اسداهلل. 76

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ل خشك شدن آب مرداب در حا کردند. هایشان زندگی می ها با بچه ها و قورباغه در یك مرداب کوچك، ماهی معرفی کتاب:

هایش که  به همین خاطر ننه قورقورک به نوه .ها که دوزیست بودند مشكلی نداشتند اما قورباغه ؛ها نگران بودند بود. ماهی

« ي دیگه. رویم به یه رودخونه تونین بازي کنید که وقتی دست و پا در آوردید، باهم می تا می»در حال بازي بودند گفت: 

تونیم بریم باید بمونیم و  طوري بود؟ ما که نمی دوستی ما این »هاي ننه قوقورک گفت:  فماهی پولپولك با شنیدن حر

 ننه قورقورک از حرف خودش شرمنده شد و فكري کرد....«  بمیریم؟

 

  9786222521417 شابك: رحلی. ص.32 .1399. میچكا: تهران. سارا خسرونژاد تا خانه در باران.. گراهام، باب. 77

  دبستانی ک پیشکودمخاطب: 

  ادبیات ملل، داستان کودک، خانوادهکلمات کلیدي: 

همراه مادر و خواهر کوچولویش که هنوز به دنیا نیامده بود، از « فرَنسی»که  بارید، هنگامی باران می معرفی کتاب:

ها با ماشینشان به راه  نآید. آ گفت به زودي می کرد و مادر می کرد. پدر فرَنسی در دریا کار می مادربزرگش خداحافظی می

گشت،  خرگوشی دنبال سرپناه می بارید. روي تپه، بچه ها باران می افتادند و چه بارانی! در بزرگراه، روي صف دراز ماشین

کردند و...  چندصدمتر باالتر، شاهینی شكارش را گم کرده بود، در تقاطع، دو مرد که خیسِ خیس بودند، بگومگو می

 . نسی و مادرش به خانه رسیدند...بیرون آمد و وقتی فرشد و خورشید سرانجام باران قطع 

 

  9786220305156 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. جوجه کالغ و روباه. شعبانی، اسداهلل. 78

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

بارید. جوجه کالغ برف را که دید ذوق کرد و از النه بیرون پرید و رفت تو باغ.  فصل زمستان بود و برف می ی کتاب:معرف

چه کار »یك دانه گردو دید و به منقار گرفت و پرید روي یك شاخه نشست. در همین موقع آقا روباهه پیدا شد و گفت: 

دو از دهانش قل خورد و افتاد پایین درخت. روباه پرید و گردو را جوجه کالغ تا آمد جواب دهد گر«  کنی تو باغ؟ می

آقا روباهه هر روز با همین « دار. نگران نباش، بیا برش»انداخت زمین و گفت:  ،برداشت. روباه که دید گردو خوردنی نیست

نه گولت بزند، این روباه همان نك» که خانم کالغه از جریان باخبر شد و گفت:  شد. تا این تر می حیله به جوجه کالغ نزدیك

 و....« دزد پنیر منه.

 

کانون پرورش فكري کودکان : تهران. هاي خردسال قصه چهل قصه:. شمس، محمدرضا/ خانجانی، علی/ امینی، افسون. 79

  9786000109400 شابك: رقعی. ص.80 .1399. و نوجوانان

  دبستانی/ مربی/ والدین کودک پیشمخاطب: 

  گویی، ادبیات کودکان، افسانه قصه کلمات کلیدي:

گویی ریشه عمیق در فرهنگ ایران زمین دارد. بستري مهم براي انتقال مفاهیم فرهنگی، ارزشی  قصه و قصه معرفی کتاب:

هاي آشنا  ها و روایت هاي کهن، افسانه و اخالقی به مخاطب است. کتاب چهل قصه منتخبی است بازنویسی شده از قصه

المللی و  دار ایرانی و بین هاي ریشه گویی، آشنایی با قصه ها با هدف ترویج فرهنگ قصه ي خانواده. این داستانبراي همه اعضا

هاي ناخوانده، بادي که خوابش  خوانیم: مهمان ها را می هاست. در این کتاب این قصه نیز آموزش و الگوسازي براي خانواده

 ه، بز زنگوله پا، موش شكمو و....وسك پریشان، نخودي خانم، خاله ریزرآمد، خ می



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

28 
 

 

 شابك: خشتی. ص.44 .1399. پرتقال: تهران. میترا امیري لرگانی، مریم اسالمی خیال زيباي من.. برگر، سامانتا. 80

9786004625623  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ادبیات ملل، تخیل در کودکان، شعرکلمات کلیدي: 

ها را روي کاغذ بكشد؛ اما اگر مداد نباشد؛  تواند نقاشی این قصه داند. او می زیادي می هاي دخترکوچولو قصه معرفی کتاب:

میز و صندلی حك کند. اگر  هایش را روي چوب تواند قصه او میتواند با کاغذ عروسك بسازد و اگر کاغذ تمام شود،  او می

ها را  زمین قصه او روي کفپوشداشته باشد، کشد و اگر دیواري وجود ن چوب نباشد، دخترکوچولو روي دیوار نقاشی می

 تواند قصه بگوید؟ ها در دسترس نباشد، آیا باز هم دخترک می کدام از این کشد؛ اما اگر روزي هیچ می

 

  9786220304838 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. داينا و شاينا. شعبانی، اسداهلل. 81

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك هاي تخیلی، داستان داستانکلمات کلیدي: 

کردند؛ داینا و شاینا دو بچه دایناسور بودند که  هاي قدیم که فقط دایناسورها روي زمین زندگی می در زمان معرفی کتاب:

ها را کباب  خواست با آتش دهانش آن پیكر وقتی داینا و شاینا را دید، براي بازي از غارهایشان بیرون آمدند. اژدهاي غول

 گیرد و سرانجام.... ها آمدند. در همین هنگام کره زمین آتش می کند و بخورد. دایناسورهاي کوچك دیگر به کمك آن

 

  9786220305132 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. دعواي جغد و کالغ. شعبانی، اسداهلل. 82

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي تخیلی، عروسك داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

هاي دیگر  ي درخت پیر و بزرگی جغد سیاهی آشیانه داشت. باالي درخت هم کالغ و پرنده در شكاف تنه معرفی کتاب:

ها  خواند. شب کرد و آواز می از میاش پرو ماند و دور و بر النه ها بیدار می خوابید و شب النه کرده بودند. جغد سیاه روزها می

به من »جغد هم گفت: «  االن چه وقت خوندنه؟ »برد. یك شب عصبانی شد و گفت:  کالغ از سر و صداي جغد خوابش نمی

که دعوایشان شد و با چنگ و منقار به جان یكدیگر افتادند! موش  مگو کردند تا این طور بگو همین« چه که وقت خوابته...

اي  پس نقشه« اند. کالغ و جغد سیاه هر دو شكارچی من»سرش را از سوراخ بیرون آورد و با خودش گفت:  موشی باهوش

 ها کشید و.... براي آن

 

 شابك: خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي بادکنك جورج. دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 83

9786003539006  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، ادبیات کودکان داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ها هستند. در راه خانه، بابابزرگ بادکنكی به شكل  ي آن بزرگ و بابابزرگ در راه خانه پپا و جورج با مامان معرفی کتاب:

کند.  ؛ اما او رهایش میرا محكم توي دستش بگیرد خواهد که آن خرد. بابابزرگ از جورج می دایناسور براي جورج می

 که... رود. تا این بادکنك باال و باالتر می



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

29 
 

 

 ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي کند. پپا با کامپیوتر بازي می دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 84

  9786003538481 شابك: خشتی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

کند؛ چون یك عالمه کارهاي مهم دارد. اما پپا و جورج  امروز با کامپیوتر خانگی تند تند تایپ می ،مامان معرفی کتاب:

بار  و اینزند  ها می دهد. باز هم روي دکمه ها را فشار می خواهند با کامپیوتر بازي کنند. پپا هم تند تند مثل مادر دکمه می

 خواهد که کامپیوتر را درست کند؛ اما.... دهد. مامان از بابا می کامپیوتر هشدار می

 

 خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي رود. پپا به آکواريم می دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 85

  9786003538498 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  یابی، مهارت زندگی هاي تخیلی، دوست استان کودک، داستاندکلمات کلیدي: 

دلش   کند طالیی خیلی تنهاست. حتماً اسم ماهی پپا، طالیی است. طالیی غمگین است. پپا فكر می معرفی کتاب:

پپا به  روند تا براي طالیی یك دوست خوب پیدا کنند. اش به آکواریوم می خواهد با یك ماهی دوست شود. پپا و خانواده می

 که.... کند تا این رود دوست مناسب براي طالیی پیدا نمی هر قسمت آکواریوم که می

 

 خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي رود. پپا به تعطیالت می دنیاي پپا:. استلی، نویل/ مارک، بیكر. 86

  9786003538443 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، ادبیات کودکان، مهارت زندگی کودک، داستان داستانکلمات کلیدي: 

اش  کند. پپا هم عروسك خرسی روند. مامان چمدان را جمع می اش براي تعطیالت به ایتالیا می پپا و خانواده معرفی کتاب:

گذاشته است؟ و آیا شودکه خرسی را جا گذاشته است. کجا جا  رسند؛ ناگهان پپا متوجه می ها به مقصد می دارد. آن را برمی

 .... کند؟ خرسی را پیدا می

 

 شابك: خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي زند. پپا عینك می دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 87

9786003538450  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  زندگیهاي تخیلی، ادبیات کودکان، مهارت  داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

کنند. پدرو عینك دارد. پپا با آزمایش پدرو مطمئن  ي می باز« پدرو»پپا و جورج بیرون از خانه با دوستشان  معرفی کتاب:

هاي پپا را آزمایش کنند.  روند تا چشم ساز است. پپا و مادرش پیش او می شود که نیاز به عینك دارد. باباي پدرو عینك می

 .... از دارد؟هاي پپا به عینك نی آیا چشم



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

30 
 

 

 خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي کند. پپا فوتبال بازي می دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 88

  9786003538474 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، ادبیات کودکان، مهارت زندگی، فوتبال داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

شود ما هم بازي  می»گویند:  ها می رسند. آن هایشان هم می کنند. دوست پپا، سوزي و جورج تنیس بازي می اب:معرفی کت

دهد. دخترها یك تیم و پسرها هم  هاپ پیشنهاد فوتبال بازي می ها فقط دو تا راکت تنیس دارند. دنی هاپ ولی آن»  کنیم؟

گیرد. برنده کدام تیم  رسد و داوري بازي را به عهده می ود. بابا سر میش شوند. بازي با سرو صداي زیاد شروع می یك تیم می

 ... . است؟

 

 خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي ماجرا. پپا و مهمانی پر دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 89

  9786003539037 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان داستان کودک،کلمات کلیدي: 

هایش تصمیم  بماند. او و دوست« زویی»اش شب در خانه دوستش  بار در زندگی پپا قرار است براي اولین معرفی کتاب:

ار برود و اند تا دیر وقت بیدار بمانند و خوراکی بخورند و خوش بگذرانند. اما باباي زویی مجبور است صبح زود سر ک گرفته

 .... توانند هم بیدار بمانند و هم سر و صدا راه نیندازند؟ ها می ها باید مراقب باشند او را از خواب بیدار نكنند. آیا آن آن

 

 شابك: خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي خورد. جورج سرما می دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 90

9786003539020  

  دبستانی کودک پیشطب: مخا

  هاي حیوانات، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

گوید اگر  ها می گیرند براي بازي بیرون بروند. مامان به آن در یك روز سرد و بارانی جورج و پپا تصمیم می معرفی کتاب:

ناسب بپوشند تا خیس نشوند. اما جورج دوست ندارد کاله سرش خواهند زیر باران بازي کنند، باید کاله و لباس م می

 شود و.... هاي جورج شروع می گردند، عطسه کند. وقتی به خانه برمی اي پرت می را در چاله بگذارد. براي همین آن

 

 ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي جورج و اولین روز مهد کودک. دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر مارک. 91

  9786003538993 شابك: خشتی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

کند جورج خیلی کوچك است و  امروز اولین روزي که قرار است جورج به مهدکودک برود. پپا فكر می معرفی کتاب:

بینند، خیلی ذوق  هایش جورج را می را با خودش به مهدکودک ببرد؛ اما وقتی دوستدوست ندارد برادر کوچولویش 

خواهد برادري مثل جورج داشته باشند. پپا هم از داشتن برادر کوچولویش احساس  گویند دلشان می کنند و می می

 کند. حالی می خوش



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

31 
 

 

 رقعی. ص.28 .1399. افق: تهران. مهسا خسروي .پرسروصدا  نی جورج و نی دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 92

  9786003539044 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

برد؛ اما  ابشان میاند و خیلی زود خو جان بخوابند. همه خسته عمه  اش قرار است شب در خانه پپا و خانواده معرفی کتاب:

کند. الكساندر کوچولو عادت دارد در سرو  شود و همه را از خواب بیدار می خیلی زود صداي گریه الكساندر کوچولو بلند می

 رسد.... که پدر جورج فكري به ذهنش می صداي زیاد بخوابد. تا این

 

 خشتی. ص.28 .1399. افق: تهران. ا خسرويمهس دايناسور جديد جورج. دنیاي پپا:. استلی، نویل/ بیكر، مارک. 93

  9786003539013 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

شكند،  می هایش بیشتر دوست دارد. وقتی دُم آقاي دایناسور بازي آقاي دایناسور را از تمام اسباب ،جورج معرفی کتاب:

رود و هم  خرد که هم راه می شود. بابا براي جورج یك دایناسور بزرگ جدید به اسم دایناغُر می جورج خیلی ناراحت می

 تواند جاي آقاي دایناسور را بگیرد؟ خواند. اما آیا دایناغر می زند و هم آواز می حرف می

 

 شابك: خشتی. ص.36 .1399. پرتقال: تهران .مطهره حیدري ي من. خانه دنیاي ما:. دبورد، آسترید. 94

9786004628457  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي شخصی، خانواده داستان کودک، خانهکلمات کلیدي: 

اي جذاب و کاربردي براي کودکان خردسال است که در هر جلد،  هاي دنیاي ما، مجموعه مجموعه داستان معرفی کتاب:

اش  ، آرشیبالد از اولین خانه«ي من خانه»کند. در کتاب  اي از زندگی خودش تعریف می قصهشخصیت داستان، « آرشیبالد»

شناسد به یك  را بهتر می هاي دیگران. وقتی دنیا کند و خانه اي که در آن زندگی می  گوید و از خانه جنینی می  در دوره

 هایت چه کسانی هستند. اي خانه ات کجا و چه شكلی است. مهم این است که هم رسد: مهم نیست که خانه مهم می  نتیجه

 

 شابك: خشتی. ص.36 .1399. پرتقال: تهران. مطهره حیدري خواهر کوچك من. دنیاي ما:. دبورد، آسترید. 95

9786004628440  

  دبستانی شکودک پیمخاطب: 

  هاي ارتباطی داستان کودک، تولد، مهارتکلمات کلیدي: 

اي جذاب و کاربردي براي کودکان خردسال است که در هر جلد،  هاي دنیاي ما، مجموعه مجموعه داستان معرفی کتاب:

خبردار کند. در کتاب خواهر کوچك من، آرشیبالد  اي از زندگی خودش تعریف می شخصیت داستان، قصه« آرشیبالد»

که بعد از به دنیا آمدن خواهرش و  داند خواهرش شبیه چیست. تا این شود. او نمی دار می شود که به زودي خواهر می

 شود که.... شناخت او متوجه می
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 شابك: خشتی. ص.40 .1399. پرتقال: تهران. مطهره حیدري عشق من. دنیاي ما:. دبورد، آسترید. 96

9786004628471  

  دبستانی دک پیشکومخاطب: 

  داستان کودک، عشقکلمات کلیدي: 

اي جذاب و کاربردي براي کودکان خردسال است که در هر جلد،  هاي دنیاي ما، مجموعه مجموعه داستان معرفی کتاب:

، یك شب آرشیبالد موقع «عشق من»کند. در کتاب  اي از زندگی خودش تعریف می شخصیت داستان، قصه« آرشیبالد»

مادر در جواب این سوال آرشیبالد از «  آیا همیشه من را دوست خواهی داشت؟»پرسد:  گفتن از مادرش می شب به خیر

 گوید... اش و دوست داشتن فرزندش در همه حال می عشق مادرانه

 

 شابك: خشتی. ص.36 .1399. پرتقال: تهران. مطهره حیدري ي من. کار مورد عالقه دنیاي ما:. دبورد، آسترید. 97

9786004628464  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي آموزشی، استعدادیابی داستان کودک، مهارتکلمات کلیدي: 

اي جذاب و کاربردي براي کودکان خردسال است که در هر جلد،  هاي دنیاي ما، مجموعه مجموعه داستان معرفی کتاب:

، یك روز آرشیبالد «کار مورد عالقه من». در کتاب کند اي از زندگی خودش تعریف می شخصیت داستان، قصه« آرشیبالد»

شود و  که مادرش متوجه می شود. تا این گیرد خیلی تمرین کند؛ اما باز هم موفق نمی بازد. او تصمیم می در یك مسابقه می

 کند. در یك گردش بیرون از خانه او را با استعداد هر کس و هر چیزي آشنا می

 

  9786220304425 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. طوطی سخنگودو . شعبانی، اسداهلل. 98

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ف زدن. پیرمرد یك روز دو طوطی که با هم دوست بودند، روي درختی نشستند و شروع کردند به حر معرفی کتاب:

کاش منم داشتم »حال شد و گفت:  ها خیلی خوش هاي طوطی کس را نداشت از شنیدن حرف باغبان که تنها بود و هیچ

اش به  قدر خندید تا صداي خنده ها حرف باغبان را تكرار کرد. پیرمرد از حرف طوطی آن یكی از طوطی« دوستی سخنگو

 باغ سرک کشید و گفت.... اش رسید. شكارچی از دیوار شكارچی همسایه

 

  9786220304340 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. زنبور پر طاليی. شعبانی، اسداهلل. 99

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ها را بگیرند تا  ي گل و رفته بودند شیره  ض شده بود. دوستانش او را تنها گذاشته بودندزنبورک ویز ویزو مری معرفی کتاب:

گردانی را دید و به طرف گل پرواز کرد و خودش را  که گل آفتاب در کندو عسل بسازند. ویز ویزو هم پر زد و پر زد تا این

د و بعد هم خوابید. وقتی بیدار شد دید خوب ي گل خور گردان. زنبور کوچولو کمی گرده انداخت توي کاسه گل آفتاب

ها خوابیده بود. ویز ویزو  الي گلبرگ اي البه خوب شده است. همین موقع چشمش به کفشدوزکی افتاد که او هم در گوشه

همین موقع صداي جیرجیري « شوم. تو هم بیا پیش من. من که نیش ندارم، مزاحمت نمی»عصبانی شد. کفشدوزک گفت: 

 ي گل نشسته بود و.... ي دیگري از کاسه که در گوشه را شنیدند
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  9786229987919 شابك: خشتی. ص.24 .1399. توت: تهران. زنبوره، کجا؟ کجا؟. پریرخ، زهره. 100

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات هاي تخیلی، داستان داستانکلمات کلیدي: 

گردد. سر راهش به جوجه،  در به در دنبال جایی براي پنهان شدن میزنبور فسقلی است که  «بیز بیز» معرفی کتاب:

دار براي چه  داند یه زنبور نیش کس نمی خواهد که پنهانش کنند؛ اما هیچ رسد و از همه کمك می زرافه، جغد و... می

 خواهد قائم شود.... می

 

 شابك: خشتی. ص.36 .1399. برهان مؤسسه فرهنگی مدرسه: تهران. سبزه کوچولو. رضایی برفویه، فاطمه. 101

9789640821589  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

سبزه کوچولو گیر »، «غرّشم خراب شده!» هاي داستان کوتاه با عنوان پنجداراي « سبزه کوچولو »کتاب  معرفی کتاب:

زندگی و  ها در مورد است. همه داستان« ها مشكل بزرگ مورچه»و  «قوقولی قوقو قوووول! »، «وازترین آ قشنگ»، «افتاده!

که عنوان کتاب نیز هست، درباره کمك « سبزه کوچولو گیر افتاده!»هاي خاص موجودات و حیوانات است. داستان  ویژگی

تواند نفس بكشد. این کتاب  رو گیر افتاده و نمیپیچی است که زیر قوطی کنس ها به سبزه کوچولویی به نام پیچ کردن سبزه

 صفحه چاپ شده است. 36در قطع خشتی در 

 

  9786220304432 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. شاخ شاخی و بی. شعبانی، اسداهلل. 102

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی اي حیوانات، عروسكه ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

هاي  چه شاخ»شاخ گفت:  شاخی رسید. گوزن بی یك روز شاخی، گوزن شاخدار که تنها بود به گوزن بی معرفی کتاب:

کم هوا  ها با هم دوست شدند. کم حال شد و آن شاخی خوش« کند. هایت را ببیند فوري فرار می بزرگی داري. اگر شیر شاخ

گشتند، یك  هاي ریز و درشت می الي درخت ها البه دا کردن غذا به جنگل رفتند. یك روز که آنها براي پی سرد شد و آن

هاي بزرگ شاخی الي  اما شاخ ؛ها خیلی ترسیدند و هر کدام به سویی دویدند مرتبه شیر سلطان جنگل را دیدند. آن

 شاخ فكري کرد و.... ها گیر کرد. بی درخت

 

 شابك: بیاضی. ص.36 .1399. قدیانی: تهران. مهدي حجوانی چه گوريل.خیر ب به شب. رتمن، پگی. 103

9786000810733  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات ادبیات ملل، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

حیوانات را  دارد و در قفس تمام گوریل بازیگوش، دسته کلید را از جیب نگهبان برمی وحش، بچه شب در باغ معرفی کتاب:

توان یكی از آن دو را  نقش دارند و نمی  گیري قصه کند و... در این کتاب تصویري، متن و تصویر، هر دو در شكل باز می

 دهد. ها را افزایش می برد و سواد بصري آن ها توانایی تصویرخوانی را در کودکان باال می حذف کرد. این کتاب
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  9786220304845 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. شیر و قفس. شعبانی، اسداهلل. 104

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك هاي تخیلی، داستان داستانکلمات کلیدي: 

ون هایشان بیر گیرند از قفس که تصمیم می وحش هستند. تا این هاي یك باغ شیر و فیل و کرگدن اسیر قفس معرفی کتاب:

که  ها به جایی هاي قفس را بشكنند و آزاد شوند. آن هاي خاص یكدیگر توانستند میله بیایند. با همكاري و قدرت و توانایی

 شوند. رو می به روند یعنی بیشه و جنگل؛ اما در مسیرشان با ماجراهاي عجیب و جالبی رو تعلق داشتند می

 

  9786220304333 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. فیل ناقال، خرگوش بال. شعبانی، اسداهلل. 105

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی، ادبیات کودکان هاي حیوانات، عروسك داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

کدام سراغ یكی ها هر  روند. حیوان یك روز فیل، خرگوش، گوزن، آهو و گورخر با هم به شهربازي جنگلی می معرفی کتاب:

«  شود؟ کی هم بازي من می: » شوند. خرگوش کوچولو روي االکلنگ نشست و گفت روند و مشغول بازي می ها می از وسیله

که  فیل این حرف خرگوش را که شنید، یك مرتبه نشست روي االکلنگ و خرگوش به هوا پرتاپ شد. خرگوش از ترس این

شست. تا این که آهو، گوزن و گورخر یكی یكی آمدند و سوار االکلنگ شدند؛ اما ها به او بخندند، رفت یك گوشه ن حیوان

 که.... اما فیل تكان نخورد تا این ؛ها را هم به هوا پرتاپ کرد. آهو، گوزن و گورخر با هم یك طرف االکلنگ نشستند فیل آن

 

  9786000811525 شابك: خشتی. ص.12 .1399. قدیانی: تهران. بندي بندي هاي زالزالكی: قصه. جعفري، الله. 106

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، دوستی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

یك زالزالك. رنگش هم نارنجی است. به همه جا سرک   اندازه ،ست زالزالكی یك آدم کوچولوي خیلی کوچولو معرفی کتاب:

بار ماجراهاي آشنایی  افتد. این همین یك عالمه ماجرا برایش اتفاق می کشد تا یك دوست زالزالكی پیدا کند. براي می

 زالزالكی با یك کفش است.

 

  9786000811501 شابك: خشتی. ص.12 .1399. قدیانی: تهران. جیلیز ويلیزي هاي زالزالكی: قصه. الله جعفري. 107

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  تخیلی، دوستی هاي داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

جا سرک  یك زالزالك. رنگش هم نارنجی است. به همه  اندازه ،ست زالزالكی یك آدم کوچولوي خیلی کوچولو معرفی کتاب:

بار ماجراهاي آشنایی  افتد. این کشد تا یك دوست زالزالكی پیدا کند. براي همین یك عالمه ماجرا برایش اتفاق می می

 زالزالكی با یك اتو است.

 

  9786000811495 شابك: خشتی. ص.12 .1399. قدیانی: تهران. رينگی رينگ هاي زالزالكی: قصه. جعفري، الله. 108

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، دوستی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

نارنجی است. به همه جا سرک یك زالزالك. رنگش هم   اندازه ،ست زالزالكی یك آدم کوچولوي خیلی کوچولو معرفی کتاب:

بار ماجراهاي آشنایی  افتد. این کشد تا یك دوست زالزالكی پیدا کند. براي همین یك عالمه ماجرا برایش اتفاق می می

 زالزالكی با گوشی تلفن است.
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  9786000811518 شابك: خشتی. ص.12 .1399. قدیانی: تهران. قرقري هاي زالزالكی: قصه. جعفري، الله. 109

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، دوستی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

یك زالزالك. رنگش هم نارنجی است. به همه جا سرک   اندازه ،ست زالزالكی یك آدم کوچولوي خیلی کوچولو معرفی کتاب:

بار ماجراهاي آشنایی  افتد. این اق میکشد تا یك دوست زالزالكی پیدا کند. براي همین یك عالمه ماجرا برایش اتف می

 زالزالكی با یك دکمه است.

 

  9786000811532 شابك: خشتی. ص.12 .1399. قدیانی: تهران. قلمبه قلمبه هاي زالزالكی: قصه. جعفري، الله. 110

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، دوستی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

یك زالزالك. رنگش هم نارنجی است. به همه جا سرک   اندازه ،ست لزالكی یك آدم کوچولوي خیلی کوچولوزا معرفی کتاب:

بار ماجراهاي آشنایی  افتد. این کشد تا یك دوست زالزالكی پیدا کند. براي همین یك عالمه ماجرا برایش اتفاق می می

 زالزالكی با دستكش ظرفشویی است.

 

  9786000811488 شابك: خشتی. ص.12 .1399. قدیانی: تهران. واي وايی جون اي زالزالكی:ه قصه. جعفري، الله. 111

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، دوستی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ا سرک یك زالزالك. رنگش هم نارنجی است. به همه ج  اندازه ،ست زالزالكی یك آدم کوچولوي خیلی کوچولو معرفی کتاب:

بار ماجراهاي آشنایی  افتد. این کشد تا یك دوست زالزالكی پیدا کند. براي همین یك عالمه ماجرا برایش اتفاق می می

 زالزالكی با جارو برقی است.

 

 ص.28 .1398. کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان: تهران. عروسك نخی هاي مرغك: کتاب. یزدانی، محبوبه. 112

  9786000103040 شابك: رحلی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

   داستان کودک، تخیل در کودکان، بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

شود. او با  مند می در خیابان به نمایش عروسكی عالقه  سارا کوچولو با دیدن یك نمایش عروسكی بامزه معرفی کتاب:

خورد. سارا  هاي عروسك به هم گره می را شروع کند، نخخواهد نمایش  دوزد. وقتی سارا می کمك مادرش یك عروسك می

ها بیرون زدند و حاال سارا  ها پیچیدند، تابیدند، باز شدند، بسته شدند و کلی حیوانك جورواجور از بین نخ ها را کشید، نخ نخ

 نمایش خودش را داشت....

 

 شابك: خشتی. ص.10 .1399. اجالمللی گ بین: تهران. کوآال کجاست؟ تو جنگل. شعبانی، اسداهلل. 113

9786220304852  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات، ادبیات کودکان هاي تخیلی، داستان داستانکلمات کلیدي: 

کند؛ اما  داستان کوآالي کوچولویی است که در جنگل زندگی می« کوآال کجاست؟ تو جنگل»داستان  معرفی کتاب:

رسد که دختر کوچولویی جلو خانه  روستایی می  کند و به خانه ا پاهاي سوخته از آتش فرار میگیرد. کوآال ب جنگل آتش می

برد، یك ساعت،  اش خوابش می سازد. کوآال هم در النه آید و برایش خانه می در حال بازي است. دختر کوچولو به کمك می

 که.... دو ساعت، سه ساعت... ده ساعت... تا این
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  9786220304906 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. گاندوي دم دراز من. داهللشعبانی، اس. 114

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ترک برداشت و یك  گیر در ساحل دریا یك تخم تمساح پیدا کرد. تخم براق ناگهان یك روز پسرک ماهی معرفی کتاب:

که  ها نشود. تا این بچه تمساح کوچولو از آن بیرون آمد. پسرک با مهربانی از گاندو کوچولو مراقبت کرد تا شكار مرغ دریایی

 ،تمساح غول پیكري از دریا پرید بیرون. همه فرار کردند؛ اما پسرک نترسید. آن تمساح مادر گاندو کوچولو بود. تمساح مادر

 هاي بزرگی ساختند و.... حیح و سالم به دریا برد. مدتی گذشت و کنار دریا ساختماناش را ص بچه

 

 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. ت کو گاو چاقالو، گوساله. شعبانی، اسداهلل. 115

9786220304357  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك ستانادبیات کودکان، داستان کودک، داکلمات کلیدي: 

کرد. خروسه تا  اش را نوازش می ي تازه به دنیا آمده ي آغل خوابیده بود و داشت گوساله گاو حنایی در گوشه معرفی کتاب:

هاي  ي همسایه کمی بعد همه« گاو کوچولو کو؟»بعی دوید و گفت:  بع« یك گاو کوچولو به دنیا اومده!»ها را دید گفت:  آن

حنایی جمع شدند تا گاو کوچولو را تماشا کنند. روز بعد خانم گاوه از آغل بیرون آمد تا علف تازه بخورد که یك مرتبه  گاو

 جا نبود.... اش افتاد و نگران شد. با سرعت دوید و رفت به سوي آغل؛ اما گوساله آن یاد گوساله

 

 خشتی. ص.24 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: انتهر. ديدي گم شديم! ماجراهاي شوتك:. یزدانی، معصومه. 116

  9786004774130 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  داستان کودک، ادبیات کودکان، مهارت زندگیکلمات کلیدي: 

هاي مهدکودکشان رفته بودند نمایش بزبزقندي. در حین نمایش  خاله شوکا و همه بچه شوتك با شاتو و معرفی کتاب:

خواهند  شوند. آن دو وقتی می کند. شاتو و شوتك بدون اطالع خاله شوکا از سالن خارج می شویی پیدا می ز به دستشاتو نیا

... چه طور به  گیرند؟ ... از چه کسی کمك می کنند؟ کنند. چه طوري راه را پیدا می برگردند به سالن نمایش راه را گم می

 خوانیم. همه این ماجراها را می ... در ادامه داستان ها اعتماد کنند؟ غریبه

 

 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. میشی و گرگ سیاه میش. شعبانی، اسداهلل. 117

9786220304449  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ماند. یك روز گرگ سیاهی او را دید و برایش  شی، ببعی تنبلی بود که همیشه از بقیه جا میمی میش معرفی کتاب:

میشی معرفی کرد. با این حیله لباس پشمی  اي کشید. خودش را به عنوان یك هاپوي پیر که سردش شده به میش نقشه

را شمرد و دید یكی از گوسفندها میشی را گرفت و توانست داخل گله قایم شود. چند روز بعد چوپان گوسفندها  میش

 نیست. فهمید که کار گرگ سیاه است و با عصایش به طرف گله رفت و....
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آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

37 
 

 

 شابك: خشتی. ص.10 .1398. داستان جمعه: تهران. نی پیشی نی آدم و نی نی نی قصه: نی. جعفري، الله. 118

9786229540152  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ، دوستی ک، بازي و سرگرمیداستان کودکلمات کلیدي: 

. این کتاب از مجموعه است داستان تخیلی در مورد دوستی در کودکان« نی پیشی نی آدم و نی نی » کتاب معرفی کتاب:

شود. هر  هاي گوناگون معرفی می نی قصه است. در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در کودکان، بازي چهارجلدي نی

بازي معرفی  بازي، توپ بازي، اتل متل بازي، خاله بازي، دنبال هاي حلقه ستقل دارد. در این جلد بازيي م و قصه  بازي داستان

 شود. می

 

 شابك: خشتی. ص.10 .1398. داستان جمعه: تهران. نی خرسی نی آدم و نی نی نی قصه: نی. جعفري، الله. 119

9786229540169  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، بازي و سرگرمی کودکان، دوستی ستانداکلمات کلیدي: 

داستان تخیلی است در مورد دوستی در کودکان. این کتاب از مجموعه « نی خرسی نی آدم و نی نی » کتاب معرفی کتاب:

شود. هر  هاي گوناگون معرفی می نی قصه است. در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در کودکان، بازي چهارجلدي نی

بازي،  بیب بازي، ماشین ي خیالی است. مثل: بیب ها بازي با هم  ي مستقل دارد. در این جلد داستان بازي و قصه  ي داستانباز

 بازي. پیتیكوبازي، الالبازي و قایم

 

 شابك: خشتی. ص.10 .1398. داستان جمعه: تهران. نی فیلی نی آدم و نی نی نی قصه: نی. جعفري، الله. 120

9786229540176  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، دوستی، بازي و سرگرمی کودکان داستانکلمات کلیدي: 

داستان تخیلی است در مورد دوستی در کودکان. این کتاب از مجموعه « نی فیلی نی آدم و نی نی » کتاب معرفی کتاب:

شود. هر  هاي گوناگون معرفی می ودکان، بازينی قصه است. در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در ک چهارجلدي نی

بازي ومهندس بازي  بازي، دالی هاي بازي بازي، یه پا باال بازي، کالسكه ي مستقل دارد. در این جلد بازي و قصه  بازي داستان

 شود. معرفی می

 

 شابك: خشتی. .ص10 .1398. داستان جمعه: تهران. نی موشی نی آدم و نی نی نی قصه: نی. جعفري، الله. 121

9786229540183  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، بازي و سرگرمی کودکان، دوستی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

داستان تخیلی است در مورد دوستی در کودکان. این کتاب از مجموعه « نی موشی نی آدم و نی نی » کتاب معرفی کتاب:

شود. هر  هاي گوناگون معرفی می در هر جلد در کنار موضوع اصلی دوستی در کودکان، بازينی قصه است.  چهارجلدي نی 

بازي، کامیون بازي و تولدبازي  بازي، آسمان بازي، ستاره هاي تاب ي مستقل دارد. در این جلد بازي و قصه  بازي داستان

 شود. معرفی می
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  9786220304395 شابك: خشتی. ص.10 .1399. مللی گاجال بین: تهران. هاپولی هاپول. شعبانی، اسداهلل. 122

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي حیوانات، عروسك ادبیات کودکان، داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

گفت:  کرد و می دید، هاپ هاپ می باقالی را می گربه گل «چنگولی»سگ اخمویی که هر وقت  «هاپولی» معرفی کتاب:

«  مگر تو چه داري که من بدزدم؟»که یك روز چنگولی از هاپولی پرسید:  کرد. تا این چنگولی هم فرار می« مده.دزد او»

ها را  وصداي آن اش سر در این گیرو دار موش کوچولو از سوراخ خانه« مبادا به استخوان من دست بزنی.»هاپولی گفت: 

هاپولی کند و استخوان او را دزدید تا هاپولی فكر کند دزدي کار ي  اش سوراخی به خانه اي کشید. از النه شنید و نقشه

 چنگولی است....

 

 شابك: وزیري. ص.32 .1399. بادآس: تهران. نژاد حمید یوسفی سید هیوالهاي مولی.. اسلیتر، تدي. 123

9786229999011  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  تان کودکهاي تخیلی، داس ادبیات ملل، داستانکلمات کلیدي: 

تواند بخوابد؛ چون هیوالهاي زیادي در اتاقش هستند! اول از همه کوتوله  نمی« مولی»وقت خواب است؛ اما  معرفی کتاب:

تا  آور دیگر. سپس پنج دراز و بعد از آن سه تا، چهارتا هیوالي چندش دار آمد، بعد دوتا سوسمار دندان پشمالوي شاخ

 کنند. آموزند و تمرین می ... در این کتاب، کودکان شمارش یك تا ده را میپرست از پنجره وارد شدند و آفتاب

 

  9786220304944 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. يه اژدها، توي هوا. شعبانی، اسداهلل. 124

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  گردانی هاي تخیلی، عروسك داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

از آسمان آتش بارید و شهر آتش  ب بودند، در یك سرزمین دور، شهر کوچكی بود. یك شب که همه خوا معرفی کتاب:

پیكري را دیدند.  هایشان بیرون آمدند تا دلیل آتش را بفهمند. وقتی به آسمان نگاه کردند اژدهاي غول گرفت. مردم از خانه

اي دیگر شهر زندگی  م برهم زدن، ناپدید شد. دختر کوچولویی که در گوشهها به او شلیك کردند. اما اژدها در یك چش آن

کرد، وقتی اژدها را که در میان ابرها قایم شده بود را دید، شناخت و با او دوست شد. همین که اژدها بیرون آمد مردم  می

 به او شلیك کردند و زخمی شد. دختر کوچولو دلش براي اژدها سوخت و آرزو کرد که....

 

  9786220304814 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. يه بچه اسب آبی. شعبانی، اسداهلل. 125

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات هاي تخیلی، داستان ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

روز که سرش را از آب بیرون آورد و جنگل بازي بود. یك  بچه اسب آبی همیشه در آب دریا مشغول آب معرفی کتاب:

هاي تازه شد. در همین زمان گرگی او را دید و  سرسبز را دید. براي اولین بار داخل جنگل رفت و مشغول خوردن علف

خواستند بچه اسب آبی را شكار کنند؛ ناگهان فیل از  ها می وقتی آن نقشه خوردن او را کشید. رفت و دوستانش را هم آورد.

 رسید و با خرطوم درازش اسب آبی را به هوا برد و.... راه
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  9786220304920 شابك: خشتی. ص.10 .1399. المللی گاج بین: تهران. يه بچه گرگ مهربون. شعبانی، اسداهلل. 126

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي حیوانات هاي تخیلی، داستان ادبیات کودکان، داستانکلمات کلیدي: 

اش بیرون آمد و به خرگوش کوچولویی رسید. خرگوش از ترس پا  از النه« گرگینه»گرگ کوچولویی به نام  ب:معرفی کتا

جا زندگی  به فرار گذاشت. گرگ کوچولو هم به دنبالش دوید. آن قدر دوید تا به دهی رسید که پیرزن تنهایی در آن

د خاله پیرزن و هاپولی به خانه دختر پیرزن بروند. در میان کرد. خاله پیرزن هم سگی به نام هاپولی داشت. روزي قرار بو می

ها خوابش برده بود، به دندان گرفت و به خانه برگشت. وقتی خاله پیرزن  راه هاپولی گرگینه را که از خستگی در میان بوته

 دار شده است و.... از خانه دخترش برگشت هاپولی را با گرگینه دید، خیال کرد هاپولی بچه

 ستیکارد

 

: تهران. جواد کریمی داستانی از قیچی و چسب! )بیا ببريم و بچسبانیم(. کتاب کار کومن:. گروه مؤلفان کومن. 127

  9786004774031 شابك: بیاضی. ص.40 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  آموزشیهاي  هاي آموزشی، مهارت ، بازي بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

هاي حرکتی ظریف از طریق بریدن کاغذ با قیچی  هدف این کتاب کمك به کودکان در تقویت کنترل مهارت معرفی کتاب:

شود. کتی و سام  و چسباندن آن با چسب است. کودک در این کتاب با دو شخصیت کتی و سام که خیاط هستند آشنا می

 ز براي برادران مار و روز دیگر براي خواهران خرگوش.دوزند. یك رو در هر صفحه با کمك کودکان چیزي می

 یمرب-کتاب کار کودک

 

 ص.20 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زهرا موسوي وحش ناز!. دالی يه باغ دالی بازي:. لیدن، نینا. 128

  9786004770897 شابك: خشتی کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ودکان، شعر، بازي و سرگرمی کودکانادبیات ککلمات کلیدي: 

این کتاب با استفاده از تصاویر و طراحی خاص و شعرهاي ساده به بازي دالی براي کودکان پرداخته است.  معرفی کتاب:

رسد. کتاب حاضر در کنار یك سرگرمی  برد و به کشف جدیدي می در پایان کتاب، کودک از دیدن تصویر خود لذت می

 ابط اجتماعی و خالقیت کودکان نیز تاثیر خوبی دارد.مهیج بر هوش و رو

 

 خشتی کوچك. ص.20 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. زهرا موسوي. دالی چی؟ دالی کی؟. لیدن، نینا. 129

  9786004778800 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ادبیات کودکان، شعر، بازي و سرگرمی کودکانکلمات کلیدي: 

این کتاب با استفاده از تصاویر و طراحی خاص و شعرهاي ساده به بازي دالی براي کودکان پرداخته است.  عرفی کتاب:م

رسد. کتاب حاضر در کنار یك سرگرمی  برد و به کشف جدیدي می در پایان کتاب، کودک از دیدن تصویر خود لذت می

 یر خوبی دارد.مهیج بر هوش و روابط اجتماعی و خالقیت کودکان نیز تاث
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 ص.32 .1399. افق: تهران. خانی محبوبه نجف شود. آلبرت سرش شلوغ می موشی: ریاضی با. دریسكول، لورا. 130

  9786003539327 شابك: خشتی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  داستان، داستان کودک، آموزش ریاضیکلمات کلیدي: 

است. آلبرت و « ریاضی با موشی» بندي از مجموعه اضی، جداسازي و دستهاثر مصور حاضر درباره مفاهیم ری معرفی کتاب:

واندا دو موش بانشاط هستند که در قالب داستان کودکانه، مشكالت ریاضی خود را بیان و سپس به راه حل و یادگیري 

دکان در یادگیري ها مبنی بر جلب توجه کودکان و تحریك تخیل آنان است. کو رسند. تمرکز هر ماجرا در این کتاب می

آورند؛ ببینند، بشمارند و تصویرهاي  توانند پاي تخته بیایند و چیزهایی را که هر بار آلبرت یا واندا می موضوع این کتاب می

خوانی کودکان نیز تقویت  هاي مهارتی این کتاب، دامنه درک ریاضی و روان آن را کنارش بكشند. با انجام دادن فعالیت

 گردد. می

 

 ص.32 .1399. افق: تهران. خانی محبوبه نجف تولدت مبارک، آلبرت!. موشی: ریاضی با. هسكینز هوران، لوري. 131

  9786003539280 شابك: خشتی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  آموزش ریاضی، داستان، داستان کودککلمات کلیدي: 

است. آلبرت و واندا « ریاضی با موشی»مجموعه  هاي سه بعدي از کتاب مصور حاضر درباره درک بهتر شكل معرفی کتاب:

رسند. مرکز  دو موش هستند که در قالب داستان کودکانه، مشكالت ریاضی خود را بیان و سپس به راه حل و یادگیري می

ها مبنی بر جلب توجه کودکان و تحریك تخیل آنان است. کودکان در آموزش موضوع این کتاب  هر ماجرا در این کتاب

آورد، ببینند، بشمارند و تصویرهاي آن را کنارش بكشند. پس  نند پاي تخته بیایند و چیزهایی را که هر بار آلبرت میتوا می

 عد از جمله مخروط یا مكعب و کره را نام برده و شناسایی کنند.از مطالعه کتاب، کودکان می توانند چیزهاي داراي بُ

 

 خشتی. ص.32 .1399. افق: تهران. خانی محبوبه نجف زده قدم آلبرت.دوا موشی: ریاضی با. داسلینگ، جنیفر. 132

  9786003539310 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  داستان، داستان کودک، آموزش ریاضیکلمات کلیدي: 

برت و است. آل« ریاضی با موشی»گیري و اعداد، از مجموعه  کتاب مصور حاضر درباره مفاهیم ریاضی، اندازه معرفی کتاب:

واندا دو موش بانشاط هستند که در قالب داستان کودکانه، مشكالت ریاضی خود را بیان و سپس به راه حل و یادگیري 

ها مبنی بر جلب توجه کودکان و تحریك تخیل آنان است. کودکان در آموزش  رسند. مرکز هر ماجرا در این کتاب می

آورد؛ بشمارند و تصویرهاي آن را  زهایی را که هر بار آلبرت یا واندا میتوانند پاي تخته بیایند و چی موضوع این کتاب می

 گردد. خوانی کودکان نیز تقویت می هاي مهارتی این کتاب، روان کنارش بكشند. با انجام دادن فعالیت

 

 وچك.خشتی ک ص.24 .1398. جامعة القرآن الكریم: قم. سمیه عواطف رستمی مزرعه. یك جور دیگر ببین:. -. 133

  9786003581142 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي فكري ، بازي خالقیت، بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

اي از تصاویر است  ها مجموعه از مجموعه هفت جلدي یك جور دیگر ببین است. این کتاب« مزرعه»کتاب  معرفی کتاب:

هاي اطراف به کشف و رشد  ند. دقت کودک در اشیا و پدیدهدهد با دقت به اطراف خود نگاه کن که به کودکان یاد می

هاي  اي است که با باز کردن تاي صفحات کودک به کشف ها به گونه کند. طراحی صفحات این کتاب خالقیت او کمك می

 یابد. جدید دست می
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آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

41 
 

 انیمرب يیافزا و دانش يمرجع نظر

 

رویا  فردي به کودکان )کتابی مرجع براي مراقبان کودک(.آموزش ايمنی . بریگز، فریدا/ ام سی ویتی، میشل. 134

  9786222430177 شابك: وزیري. ص.260 .1399. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد: تهران. زاده دباغی حاج

  مربی/ والدینمخاطب: 

  راهنماي آموزشی، پیشگیري، کودکانکلمات کلیدي: 

تأثیر گذاشته است. در  هایی نیز دارد که جوامع بشري را تحت دنیاي مدرن امروزي، مخاطرات و ناهنجاري معرفی کتاب:

اساس  و اند و کودکان نیز به عنوان پایه هاي خانوادگی و اجتماعی، مشكالت فراوانی را به وجود آورده این میان، خشونت

اي الزم براي مراقبان ه اي از دستورالعمل اند. کتاب حاضر مجموعه زندگی اجتماعی انسان، از آزار و تعرض درامان نمانده

کودک است که براساس تجربیات عملی در راستاي حفظ سالمت روحی و جسمی کودکان و براي پیشگیري از رویدادهاي 

 هاي اجتماعی تنظیم شده است. ناگوار در محیط

 

بی در مراکز الفباي بازي همگام با اوان کودکی، راهنماي مر. بهادر زاده، سعیده/ جنتی فیروزآبادي، جمیله. 135

  9789640821077 شابك: وزیري. ص.300 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. دبستانی پیش

  مربی/ والدینمخاطب: 

  دبستانی شناسی کودک، آموزش پیش هاي آموزشی، روان بازيکلمات کلیدي: 

ه رشد همه جانبه جسمی، عقلی، هاي کودکان بازي است ک ترین فعالیت ترین و ضروري یكی از طبیعی معرفی کتاب:

دهد. بازي عامل شكوفایی و خالقیت است. با انجام فعالیت و بازي است که  ذهنی، عاطفی و اجتماعی او را پوشش می

کند. این کتاب به  گیرد. بازي به رشد مطلوب کودکان کمك می کودک به طور کامالً آزاد و همراه با لذت و تفریح یاد می

ها  ها و نمونه بازي ریزي فعالیت شناسی بازي، بهداشت و ایمنی، برنامه هنمایی مربیان در چهار فصل روانمنظور هدایت و را

 تدوین شده است.

 

 6تا  4منطقی ويژه -هاي آموزشی براي پرورش هوش رياضی  بازي هاي آموزشی: بازي. عابدي درچه، منیره. 136

  9786227082241 بك:شا وزیري. ص.120 .1399. یار مانا: اصفهان. سال

  مربی/ والدین/ کارشناسانمخاطب: 

  دبستانی هاي چندگانه، آموزش پیش هاي آموزشی، هوش بازيکلمات کلیدي: 

شوند و  ها می انگیزي هستند که باعث درگیري کامل و عالیق بچه بخش و هیجان هاي لذت ها سرگرمی بازي معرفی کتاب:

شوند و به آن پاسخ  طور طبیعی با این نوع یادگیري پویا برانگیخته می ند. فراگیران بهکن از این طریق یادگیري را تسهیل می

کند که کودک بتواند پیشرفت خود را در یك روش غیرتهاجمی مشاهده کند. این کتاب  دهند. بازي موقعیتی ایجاد می می

هاي این هوش  ی است. مؤلفهدبستان منطقی کودکان پیش -بازي آموزشی براي پرورش هوش ریاضی 20شامل حدود 

ها، الگوسازي یا کشف و پیروي از الگوها،  عبارتند از: شناخت و کار با اعداد و اشكال هندسی، شناخت روابط پدیده

 بندي، حل مساله و استدالل. بندي و طبقه دسته



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب
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42 
 

 

. سال 6تا  4المی ويژه ک -هاي آموزشی براي پرورش هوش زبانی بازي هاي آموزشی: بازي. عابدي درچه، منیره. 137

  9786227082357 شابك: وزیري. ص.120 .1399. یار مانا: اصفهان

  مربی/ والدینمخاطب: 

  دبستانی هاي چندگانه، آموزش پیش هاي آموزشی، هوش بازيکلمات کلیدي: 

شوند و  ها می چهانگیزي هستند که باعث درگیري کامل و عالیق ب بخش و هیجان هاي لذت ها سرگرمی بازي معرفی کتاب:

شوند و به آن  کنند. فراگیران به طور طبیعی با این نوع یادگیري پویا برانگیخته می از این طریق یادگیري را تسهیل می

کند که کودک بتواند پیشرفت خود را در یك روش غیرتهاجمی مشاهده کند. این  دهند. بازي موقعیتی ایجاد می پاسخ می

کالمی براي کودکان پیش از  -کالمی است. هوش زبانی -وزشی براي پرورش هوش زبانیبازي آم 17کتاب شامل حدود 

ي گوش دادن، بیان شفاهی، آمادگی براي خواندن و آمادگی براي نوشتن در نظر گرفته شده  مؤلفه دبستان در چهار زیر

 است.

 

. سال 6تا  4گرا ويژه  وش طبیعتهاي آموزشی براي پرورش ه بازي هاي آموزشی: بازي. عابدي درچه، منیره. 138

  9786227082234 شابك: وزیري. ص.120 .1399. یار مانا: اصفهان

  مربیمخاطب: 

  هاي چندگانه هاي آموزشی، هوش دبستانی، بازي آموزش پیشکلمات کلیدي: 

شوند و  ها می چهانگیزي هستند که باعث درگیري کامل و عالیق ب بخش و هیجان هاي لذت ها سرگرمی بازي معرفی کتاب:

شوند و به آن  کنند. فراگیران به طور طبیعی با این نوع یادگیري پویا برانگیخته می از این طریق یادگیري را تسهیل می

کند که کودک بتواند پیشرفت خود را در یك روش غیرتهاجمی مشاهده کند. این  دهند. بازي موقعیتی ایجاد می پاسخ می

شود: شناخت اجزا و  ها می است که شامل این مؤلفه گر وزشی براي پرورش هوش طبیعتبازي آم 14کتاب شامل حدود 

هاي مربوط به طبیعت  اهمیت دادن به طبیعت و مراقبت از آن، انجام فعالیت هاي طبیعت به ویژه گیاهان و حیوانات، ویژگی

 داري از حیوانات و...( )کشاورزي، پرورش گیاهان، نگه

 

 6تا  4ديداري ويژه  -هاي آموزشی براي پرورش هوش فضايی بازي هاي آموزشی: بازي. نیرهعابدي درچه، م. 139

  9786227082289 شابك: وزیري. ص.120 .1399. یار مانا: اصفهان. سال

  مربی/ والدین/ کارشناسانمخاطب: 

  دبستانی هاي چندگانه، آموزش پیش هاي آموزشی، هوش بازيکلمات کلیدي: 

شوند و  ها می انگیزي هستند که باعث درگیري کامل و عالیق بچه بخش و هیجان هاي لذت ها سرگرمی يباز معرفی کتاب:

شوند و به آن  کنند. فراگیران به طور طبیعی با این نوع یادگیري پویا برانگیخته می از این طریق یادگیري را تسهیل می

یشرفت خود را در یك روش غیرتهاجمی مشاهده کند. کتاب کند که کودک بتواند پ دهند. بازي موقعیتی ایجاد می پاسخ می

هاي تصویرسازي  دیداري است. این هوش داراي مؤلفه -بازي آموزشی براي پرورش هوش فضایی 11مذکور شامل بیش از 

 کشی و حساسیت و دقت بصري است. دیداري، تحلیل فضایی، تجسم فضایی، نقشه  ذهنی، حافظه



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

43 
 

 

اه، تلفن همرفور،  اس ، بیتبلتن از بستااز دپیش ن کادکوي بررجتماعی کاات اثراسی ربر. منطقی، مرتضی. 140

  9786004370646 شابك: وزیري. ص.298 .1399. بعثت: تهران. 2، جلد يانهاره و راماهو

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  دبستانی شناسی اجتماعی، آموزش والدین، آموزش پیش اینترنت، آسیبکلمات کلیدي: 

ها و امیدها در پی آن آمده است. نویسنده این  با ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به جامعه موجی از بیم معرفی کتاب:

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت کتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان و اطالع

کند تا در عمل  لیا را تشویق به مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي مجازي میبراي آنان ترسیم کرده است. او

هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گیرد. کتاب حاضر، جلد دوم  تهدیدهاي فضاي مجازي کاسته شود و فرصت

د است. در کتاب این عناوین را هاي ارتباطی جدی دبستانی از فناوري کتاب بررسی اثرات اجتماعی کاربري کودکان پیش

مدار،  ، استقبال از سبك زندگی لذت90خوانیم: احساس حقارت ملی، تعمیق گسست نسلی، تحول ارزشی نسل دهه  می

 تشویق رفتارهاي هنجارشكن و بزهكارانه، سایر تبعات اجتماعی.

 

اه، تلفن همرفور،  اس ، پیتبلتز ن ابستااز دپیش ن کادکوي بررجتماعی کاات اثراسی ربر. منطقی، مرتضی. 141

  9786004370639 شابك: وزیري. ص.294 .1399. بعثت: تهران. 1، جلد يانهاره و راماهو

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی اجتماعی، اینترنت، آموزش والدین آسیبکلمات کلیدي: 

ها و امیدها در پی آن آمده است. نویسنده این  جی از بیمبا ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به جامعه مو معرفی کتاب:

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت کتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان و اطالع

کند تا در عمل  یبراي آنان ترسیم کرده است. اولیا را تشویق به مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي مجازي م

هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گیرد. کتاب حاضر، جلداول  تهدیدهاي فضاي مجازي کاسته شود و فرصت

هاي ارتباطی جدید است. کتاب حاضر پس از ارائه  دبستانی از فناوري کتاب بررسی اثرات اجتماعی کاربري کودکان پیش

بندي اجمالی در ضرورت توجه  هاي جدید با یك جمع دبستانی از فناوري ان پیشدورنمایی از اثرات اجتماعی کاربري کودک

اجتماعی و نظام آموزشی در این جهت به  -هاي ارتباطی پیشرفته و ایفاي نقش جدي نهادهاي فرهنگی به مسئله فناوري

هاي ارتباطی  بستان از فناوريد انجام رسیده است. بعضی از عناوین کتاب عبارتند از: ابعاد اجتماعی کاربري کودکان پیش

 ها و.... ها و کارتون هاي اجتماعی، اثرپذیري عمیق از الگوهاي مطرح شده در بازي رسانی و گسترش ارتباط جدید، اطالع

 

فور، تلفن همراه،  اس بررسی اثرات اقتصادي کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی. منطقی، مرتضی. 142

  9786004370677 شابك: وزیري. ص.158 .1399. بعثت: تهران. 1جلد  ماهواره و رايانه،

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  دبستانی، اقتصاد شناسی، آموزش پیش اینترنت، آسیبکلمات کلیدي: 

یسنده این ها و امیدها در پی آن آمده است. نو با ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به جامعه موجی از بیم معرفی کتاب:

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت کتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان و اطالع

کند تا در عمل  براي آنان ترسیم کرده است. اولیا را تشویق به مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي مجازي می

هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گیرد. کتاب حاضر، جلد اول  ود و فرصتتهدیدهاي فضاي مجازي کاسته ش

هاي ارتباطی جدید است. در این کتاب این عناوین را  دبستانی از فناوري کتاب بررسی اثرات اقتصادي کاربري کودکان پیش

ها به کودکان، طرح امكان  ی از حرفههاي اولیه در زمینه معرفی برخ خوانیم: آموزش رفتارهاي اقتصادي، ارایه آموزش می

گرایی، فشار  هاي غیر رسمی، سوق دادن کودکان به سمت مصرف کاربري اقتصادي از فضاي مجازي براي کودکان، آموزش

 . دوستان در جهت مصرف هر چه بیشتر کاالهاي تبلیغ شده در فضاي مجازي و تحول آفرینی در سبك زندگی کودکان



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

44 
 

 

فور، تلفن همراه،  اس بررسی اثرات اقتصادي کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی .منطقی، مرتضی. 143

  9786004370707 شابك: وزیري. ص.160 .1399. بعثت: تهران. 2ماهواره و رايانه، جلد 

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی، آموزش اخالق، آموزش والدین اینترنت، آسیبکلمات کلیدي: 

ها و امیدها در پی آن آمده است. نویسنده این  با ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به جامعه موجی از بیم عرفی کتاب:م

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت کتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان و اطالع

کند تا در عمل  یق به مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي مجازي میبراي آنان ترسیم کرده است. اولیا را تشو

هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گیرد. کتاب حاضر، جلد دوم  تهدیدهاي فضاي مجازي کاسته شود و فرصت

این کتاب این عناوین را هاي ارتباطی جدید است. در  دبستانی از فناوري کتاب بررسی اثرات اقتصادي کاربري کودکان پیش

داري در ذهن  اي اقتصاد سرمایه هاي کلیشه اي به کودکان، نهادینه کردن برخی از قالب بخشی حرفه خوانیم: جهت می

 ها. ها و پویانمایی هاي دیجیتالی، کارتون هاي اقتصادي از کودکان کاربر بازي کودکان، احساس حقارت مضاعف، سواستفاده

 

فور، تلفن همراه،  اس بررسی اثرات آموزشی کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی. یمنطقی، مرتض. 144

  9786004370745 شابك: وزیري. ص.172 .1399. بعثت: تهران. 1ماهواره و رايانه جلد

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی، آموزش اخالق، آموزش والدین، اینترنت آسیبکلمات کلیدي: 

شویم. نویسنده این کتاب باور دارد که  هاي جدي می چرا با ورود هر فناوري ارتباطی جدید دچار چالش رفی کتاب:مع

گرایانه  تصویري واقع -نوجوان، جوان، والدین و اولیاي آموزشی  هاي فرهنگی به کاربران اعم از کودک،  توان با بسترسازي می

ها استفاده بهینه کرد.  ت مؤثر ارایه کرد و تهدیدها را کاهش داد و از فرصتها و مداخال ها، تشویق از پیامدها، حساسیت

جلدي است. جلد اول داراي این عناوین است: تحقق یادگیري و آموزش فعال،  21اي  کتاب حاضر شامل دو جلد از مجموعه

هاي ارتباطی پیشرفته،  وريها، ارتقاي آموزشی افراد خاص، کاربري تخصصی از فنا پایین آمدن سن کاربري از فناوري

هاي مورد عالقه  برانگیختن کنجكاوي علمی کودکان، افزایش اطالعات عمومی کاربران، افزایش اطالعات کودکان در زمینه

 هاي آموزشی، آموزش دینی و هنري کاربران. آنان، بازي

 

فور، تلفن همراه،  اس لت، پیبررسی اثرات آموزشی کاربري کودکان پیش از دبستان از تب. منطقی، مرتضی. 145

  9786004370769 شابك: وزیري. ص.198 .1399. بعثت: تهران. 2ماهواره و رايانه جلد

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی، آموزش اخالق، آموزش والدین، اینترنت آسیبکلمات کلیدي: 

هاي  چرا با ورود هر فناوري ارتباطی جدید دچار چالش شود این است که هایی که بارها شنیده می از پرسش معرفی کتاب:

گرایانه از  توان با بسترسازي فرهنگی به کاربران تصویري واقع شویم؟ نویسنده این مجموعه باور دارد که می جدي می

 21اي  وعهها و... ارایه کرد و نتیجه تهدیدها را کاهش داد. کتاب حاضر شامل دوجلد از مجم ها، تشویق پیامدها، حساسیت

هاي  محیطی به کاربران، بازي جلدي است. جلد دوم این کتاب داراي این عناوین است: آموزش مسایل زیستی و زیست

گیري مهد پنهان در بطن  سوادآموزي نسبی، آموزش غیررسمی، اتالف وقت، شكل خالق و علمی، تربیت کارآفرین کودکان،

 مهد رسمی است.



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

45 
 

 

اثرات تربیتی اخالقی کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی اس فور، تلفن  بررسی. منطقی، مرتضی. 146

  9786004370776 شابك: وزیري. ص.330 .1399. بعثت: تهران. 1همراه، ماهواره و رايانه جلد

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی، اینترنت، آموزش والدین، آموزش اخالق آسیبکلمات کلیدي: 

ها و امیدها در پی آن آمده است. نویسنده این  با ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به جامعه موجی از بیم فی کتاب:معر

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت کتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان و اطالع

کند تا در عمل  به مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي مجازي می براي آنان ترسیم کرده است. اولیا را تشویق

در   هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گیرد. در جلد یك این کتاب تهدیدهاي فضاي مجازي کاسته شود و فرصت

ان کودکی، بسترسازي براي هاي جدید، اخالق در دور اخالقی کاربري کودکان پیش دبستانی از فناوري -مورد اثرات تربیتی

محیطی کودکان، القاي هدف از زندگی به کودکان،  گیري نگاه زیست جلوگیري آتی اخالقی کودکان، بسترسازي براي شكل

 خوانیم. هاي اخالقی و... می هاي جهانی در ارزش وقوع تحول

 

فور، تلفن  اس ان از تبلت، پیبررسی اثرات تربیتی اخالقی کاربري کودکان پیش از دبست. منطقی، مرتضی. 147

  9786004370820 شابك: وزیري. ص.374 .1399. بعثت: تهران. 2همراه، ماهواره و رايانه جلد

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی، آموزش اخالق، آموزش والدین اینترنت، آسیبکلمات کلیدي: 

ها و امیدها در پی آن آمده است. نویسنده این  امعه موجی از بیمبا ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به ج معرفی کتاب:

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت کتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان و اطالع

کند تا در عمل  مجازي میبراي آنان ترسیم کرده است. اولیا را تشویق به مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي 

هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گیرد. کتاب حاضر، جلد دوم  تهدیدهاي فضاي مجازي کاسته شود و فرصت

هاي ارتباطی جدید است. در این کتاب پس از  دبستانی از فناوري اخالقی کاربري کودکان پیش -کتاب بررسی اثرات تربیتی

شري در زمینه بسترسازي فرهنگی جهت کاربري بهینه از فضاي مجازي یاد شده است با ارایه آن که از برخی از تجربیات ب

ها، بلكه در بسترسازي  ها را نه در تعطیل آن هایی در این جهت به عمق تالش سردمدارانی که راه حل مشكل فناوري نمونه

 اند، اشاره شده است. ها یافته فرهنگی آن

 

فور، تلفن همراه،  اس اثرات خانوادگی کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی بررسی. منطقی، مرتضی. 148

  9786004370790 شابك: وزیري. ص.208 .1399. بعثت: تهران. 1ماهواره و رايانه جلد

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی، اینترنت، آموزش والدین، آموزش خانواده آسیبکلمات کلیدي: 

ها و امیدها در پی آن آمده است. نویسنده این  با ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به جامعه موجی از بیم کتاب:معرفی 

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت کتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، نوجوانان و جوانان و اطالع

کند تا در عمل  مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي مجازي می براي آنان ترسیم کرده است. اولیا را تشویق به

هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گیرد. در این کتاب در مورد  تهدیدهاي فضاي مجازي کاسته شود و فرصت

می فرزندان، ارتقاي هاي ارتباطی پیشرفته، افزایش اطالعات عمو اثرات خانوادگی کاربري کودکان پیش دبستانی از فناوري

 خوانیم. هاي آموزشی، بهداشتی و هنري و... می دانش فرزندان در جریان بازي



 11 شماره  دبستانی پیش  ورهد  نامه کتاب

آموزي، مراکز  سراهاي دانش هاي فرهنگی و هنري، پژوهش که براي ورود به واحدهاي آموزشی )مدارس، کانوندبستانی  هاي دوره پیش فعالیتهاي آموزشی و تربیتی مرتبط با  کتاب

 انع است.علمی( بالم ايه فرهنگی هنري کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان و آموزشگاه

46 
 

 

فور، تلفن همراه،  اس بررسی اثرات خانوادگی کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی. منطقی، مرتضی. 149

  9786004370806 شابك: وزیري. ص.236 .1399. بعثت: تهران. 2ماهواره و رايانه جلد

  مربی/ والدین/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسی، اینترنت، آموزش والدین، آموزش اخالق آسیبکلمات کلیدي: 

ها و امیدها در پی آن آمده است. نویسنده این  با ارایه هر فناوري ارتباطی جدیدي به جامعه موجی از بیم معرفی کتاب:

هاي فضاي مجازي را  رسانی نسبی به آنان، حساسیت نوجوانان و جوانان و اطالعکتاب با مخاطب قرار دادن اولیاي کودکان، 

کند تا در عمل  براي آنان ترسیم کرده است. اولیا را تشویق به مداخله فعال در امر کاربري فرزندان از فضاي مجازي می

رد. این کتاب جلد دوم کتاب هاي آن بیش از پیش دسترس فرزندان قرار گی تهدیدهاي فضاي مجازي کاسته شود و فرصت

هاي ارتباطی جدید است. در این کتاب در مورد تردید در اندیشه  دبستانی از فناوري بررسی اثرات خانوادگی کودکان پیش

هاي اینترنتی، رمزگشایی پنهانی از تلفن همراه اولیا و اطرافیان، تعمیق شكاف بین  دیگر پیروي از اولیا، استفاده از بازي

 خوانیم. یب دیدگی روانی کودک از کژکاربري اولیا از فضاي مجازي و... مینسلی، آس

 

هاي رشدي و تربیتی کودکان در ابعاد جسمانی، شناختی، عاطفی، روانی،  جريان. ابوطالبی احمدي، تقی. 150

  9789644512926 شابك: رقعی. ص.352 .1399. انجمن اولیا و مربیان: تهران. اخالقی، معنوي و اجتماعی

  مربی/ والدینمخاطب: 

  ، اخالق جنسی، فرزندپروري، انگیزه مراحل رشد و تحول، بازي و سرگرمیکلمات کلیدي: 

هاي رشدي و تربیتی کودکان در ابعاد جسمانی، شناختی،  فصل به بیان جریان هشتکتاب حاضر در  معرفی کتاب:

دبستانی، تعلیم و تربیت رشدمدار  یم و تربیت کودکان پیشروانی، اخالقی، معنوي و اجتماعی پرداخته است. تعل – عاطفی

هاي تربیتی فرزندپروري والدین، تاثیر  بازي در تعلیم و تربیت کودک، تربیت دینی کودک، سبك کودکان، نقش اسباب

ختلف این انگیزش و انگیزه در تعامالت کودکان، تكنولوژي و ابزارهاي نوپدید در فرایند تعلیم و تربیت موضوعات فصول م

 کتاب است.

 

 .شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سال 4تا  3هاي کار مادر، مربی براي کار با کودکان  طرح. گروه نویسندگان. 151

  9786004774567 شابك: وزیري. ص.56

  مربی/ والدینمخاطب: 

  دبستانی کتاب کار، بسته آموزشی، آموزش پیشکلمات کلیدي: 

هاي خالق و آزاد  هایی از فعالیت همراه با بسته آموزشی به ارائه نمونه« مربی -هاي کار مادر طرح»کتاب  معرفی کتاب:

آورد تا کودک تجربه و کشف کند،  هاي کار آموزشی است و فرصتی فراهم می براي کودکان پرداخته که تكمیل کننده کتاب

گویی، کاردستی و... آشنا شود. به  بازي، نمایش، قصهخالقیت داشته باشد، حل مسئله کند، با مفاهیم گوناگون از طریق 

 تواند راهنماي کار با کودک باشد. ها جدولی در پایان کتاب آمده است که می منظور انجام فعالیت
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. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. سال 5تا  4هاي کار مادر، مربی براي کار با کودکان  طرح. گروه نویسندگان. 152

  9786004774574 شابك: وزیري. ص.56 .1399

  مربی/ والدینمخاطب: 

  دبستانی کتاب کار، بسته آموزشی، آموزش پیشکلمات کلیدي: 

هاي خالق و آزاد  هایی از فعالیت همراه با بسته آموزشی به ارائه نمونه« مربی -هاي کار مادر طرح»کتاب  معرفی کتاب:

آورد تا کودک تجربه و کشف کند،  هاي کار آموزشی است و فرصتی فراهم می براي کودکان پرداخته که تكمیل کننده کتاب

گویی، کاردستی و... آشنا شود. به  خالقیت داشته باشد، حل مسئله کند، با مفاهیم گوناگون از طریق بازي، نمایش، قصه

 باشد. تواند راهنماي کار با کودک ها جدولی در پایان کتاب آمده است که می منظور انجام فعالیت

 یزندگ يها مهارت

 

 شابك: رقعی. ص.130 .1399. هوپا: تهران. بیتا ترابی ها. رنگ آموزش مفاهیم با پوملو، فیل فیلسوف:. بدسكو، رامونا. 153

9786222042714  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي اندیشیدن فلسفه، تفكر خالق، مهارتکلمات کلیدي: 

سوف صورتی، خوب که به اطرافش نگاه کرد، فهمید که دنیا رنگارنگ است. او آبی آسمان را پوملو، فیل فیل معرفی کتاب:

کند. پوملو فهمید که پرتقال نارنجی نارنجی  زده زمستان و آبی خاموش و تاریك شب فرق می شناخت و فهمید با آبی یخ

و فهمید یك عالمه قرمز در دنیا وجود دارد هایش آشنا شد  غروب آفتاب هم نارنجی است. این طوري با دنیا و رنگ  است، 

 کدام شبیه آن یكی نیست.... که هیچ

 

 شابك: رقعی. ص.130 .1399. هوپا: تهران. بیتا ترابی ها. شکل آموزش مفاهیم با پوملو، فیل فیلسوف:. بدسكو، رامونا. 154

9786222042707  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ندیشه و تفكرفلسفه، شناخت، اکلمات کلیدي: 

هاي جورواجور است. او به همه چیز با  پوملو، فیل فیلسوف صورتی، خیلی زود فهمید که دنیا پر از شكل معرفی کتاب:

هستند! خوب هم که به خروس نگاه کرد، دید نوک « مثلثی»ها  دقت نگاه کرد تا بفهمد چه شكلی است. پوملو فهمید کوه

شكل ابرها هم با دقت  هاي دیگر را هم کشف کرد. پوملو حتی به شكل بی د شكلخروس هم مثلثی است. پوملو خیلی زو

 شود. نگاه کرد و فهمید که هی شكلشان عوض می

 

 شابك: رحلی. ص.32 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. به کرگدن بگو بره!. مهدوي، اعظم. 155

9786226630061  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تصویري، دوستی، ادبیات کودکان استان کودک، داستاندکلمات کلیدي: 

ترسد. جوجه  داستان تصویري است با موضوع ترس. جوجه کوچولو از کرگدن می« به کرگدن بگو بره»کتاب  معرفی کتاب:

دوست هم رود؛ بلكه با کرگدن  کوچولو در تكرار برخورد با کرگدن و به مرور نزدیك شدن به او نه تنها ترسش از بین می

 شود. می
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 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. آسمان مرادي رود. لو به مسافرت می پتی لو: پتی. للمان، ارین. 156

  9789640821541 شابك: خشتی کوچك. ص.26

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي اجتماعی داستان کودک، تربیت، مهارتکلمات کلیدي: 

گرگ  هاي اجتماعی اولیه به کودک نوشته شده و داستان یك بچه با هدف آموزش مهارت« لو پتی»هاي  قصه معرفی کتاب:

کند. در هر کتاب  زندگی می« لو بابی»ترش  کند که همراه پدر، مادر و خواهر کوچك را تعریف می« لو پتی»نام  خردسال به

آموزد که چگونه آن را حل  کمك پدر و مادرش می شود و به لو با یك چالش تربیتی جدید مواجه می در قالب یك قصه پتی

لو قرار است با پدر و مادرش به مسافرت برود براي همین او آماده  کند و مهارت جدیدي را فرا بگیرد. در این داستان، پتی

 . رد و...گیرد که چه چیزهایی را داخل چمدان بگذا لو به کمك مادرش یاد می شود تا چمدانش را براي سفر ببندد. پتی می

 

 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. آسمان مرادي خورد!. لو پستانك می پتی لو: پتی. للمان، ارین. 157

  9789640821534 شابك: خشتی کوچك. ص.26

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي اجتماعی داستان کودک، تربیت، مهارتکلمات کلیدي: 

گرگ  هاي اجتماعی اولیه به کودک نوشته شده و داستان یك بچه با هدف آموزش مهارت« لو پتی»هاي  قصه معرفی کتاب:

کند. در هر کتاب  زندگی می« لو بابی»ترش  کند که همراه پدر، مادر و خواهر کوچك را تعریف می« لو پتی»نام  خردسال به

آموزد که چگونه آن را حل  ر و مادرش میشود و به کمك پد لو با یك چالش تربیتی جدید مواجه می در قالب یك قصه پتی

ها آن را  لو یك پستانك دارد که هنگام خواب بعدازظهر و شب کند و مهارت جدیدي را فرا بگیرد. در این داستان، پتی

 . اما... ؛جز زمان خواب بقیه اوقات باید پستانكش را کنار بگذارد گوید که به مكد، مادرش به او می می

 

 ص.26 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. آسمان مرادي جادويی.  لو کلمه پتی لو: پتی. ینللمان، ار. 158

  9789640821558 شابك: خشتی کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي اجتماعی داستان کودک، تربیت، مهارتکلمات کلیدي: 

گرگ  عی اولیه به کودک نوشته شده و داستان یك بچههاي اجتما با هدف آموزش مهارت« لو پتی»هاي  قصه معرفی کتاب:

کند. در هر کتاب  زندگی می« لو بابی»ترش  کند که همراه پدر، مادر و خواهر کوچك را تعریف می« لو پتی»نام  خردسال به

را حل  آموزد که چگونه آن شود و به کمك پدر و مادرش می لو با یك چالش تربیتی جدید مواجه می در قالب یك قصه پتی

ها ظاهراً مؤدب  رود؛ اما آن اش می لو براي بازي نزد دخترخاله کند و مهارت جدیدي را فرا بگیرد. در این داستان، پتی

 . براي همین... .کنند هاي مناسب براي صحبت کردن استفاده نمی کدامشان از کلمه نیستند و هیچ

 

خشتی  ص.26 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. مراديآسمان  لو ماکارونی. پتی لو: پتی. للمان، ارین. 159

  9789640821527 شابك: کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي اجتماعی داستان کودک، تربیت، مهارتکلمات کلیدي: 

گرگ  بچههاي اجتماعی اولیه به کودک نوشته شده و داستان یك  با هدف آموزش مهارت« لو پتی»هاي  قصه معرفی کتاب:

کند. در هر کتاب  زندگی می« لو بابی»ترش  کند که همراه پدر، مادر و خواهر کوچك را تعریف می« لو پتی»نام  خردسال به

آموزد که چگونه آن را حل  شود و به کمك پدر و مادرش می لو با یك چالش تربیتی جدید مواجه می در قالب یك قصه پتی

خورد و پدر و مادرش را حسابی کالفه کرده است،  لو غذایش را نمی در این داستان، پتیکند و مهارت جدیدي را فرا بگیرد. 

 .  خواهد و... نی میواو فقط ماکار
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 شابك: خشتی. ص.24 .1398. کتاب پرنده: تهران. سمیرا ابراهیمی مزه. بابابزرگ خوش جورواجور:  خانواده. پار، تاد. 160

9786006860251  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي اخالقی، ادبیات کودکان، رفتار فردي داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ها سعی داشته  ي جورواجور است. نویسنده در این کتاب از مجموعه خانواده« مزه بابابزرگ خوش»کتاب  معرفی کتاب:

ها  هایشان را تكان دهند. بعضی بابابزرگ ها بلدند گوش هاي رفتاري و ظاهري افراد را ترسیم کند. بعضی بابابزرگ تفاوت

 جورند و دوست دارند مواظب تو باشند. ها هر کدام یك زنند و... بابابزرگ خیلی بلند حرف می

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1398. کتاب پرنده: تهران. سمیرا ابراهیمی مزه. باباي خوش جورواجور:  خانواده. پار، تاد. 161

9786006860237  

  دبستانی ودک پیشکمخاطب: 

  هاي اخالقی، ادبیات کودکان، رفتار فردي داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ها سعی داشته  ي جورواجور است. نویسنده در این کتاب از مجموعه خانواده« مزه باباي خوش»کتاب  معرفی کتاب:

کنند. بعضی باباها آن دور دورها کار  ار میهاي رفتاري و ظاهري افراد را ترسیم کند. بعضی باباها توي خانه ک تفاوت

کنند؛ اما همه باباها دوست دارند که وقتی تو  کنند. باباها جورواجورند. هر کدام یك کارهایی بلدند و یك جور کمكت می می

 خوابیدي تماشایت کنند.

 

 شابك: خشتی. ص.24 .1398. ب پرندهکتا: تهران. سمیرا ابراهیمی مزه. خوش  خانواده خانواده جورواجور:. پار، تاد. 162

9786006860275  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي اخالقی، ادبیات کودکان، خانواده، رفتار فردي داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

 ها سعی داشته ي جورواجور است. نویسنده در این کتاب از مجموعه خانواده« مزه ي خوش خانواده»کتاب  معرفی کتاب:

کنند. همه  ها کنار هم زندگی می اند. بعضی خانواده ها بزرگ هاي رفتاري و ظاهري افراد را ترسیم کند. بعضی خانواده تفاوت

تواند مثل آن  کس نمی ما یك خانواده داریم که ممكن است کوچك یا بزرگ باشد. خانواده ما خاص و استثنایی است و هیچ

 را داشته باشد.

 

 خشتی. ص.24 .1398. کتاب پرنده: تهران. سمیرا ابراهیمی مزه. بزرگ خوش مامان جورواجور:  انوادهخ. پار، تاد. 163

  9786006860244 شابك:

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  داستان کودک، داستان هاي اخالقی، ادبیات کودکان، رفتار فرديکلمات کلیدي: 

ها سعی داشته  ي جورواجور است. نویسنده در این کتاب خانوادهاز مجموعه « مزه بزرگ خوش مامان»کتاب  معرفی کتاب:

ها  بزرگ ها دوست دارند خیلی غذا بخوري. بعضی مامان بزرگ هاي رفتاري و ظاهري افراد را ترسیم کند. بعضی مامان تفاوت

ها  بزرگ اما همه مامان ؛جورند و دوست دارند مواظب تو باشند ها هر کدام یك بزرگ دوست دارند برایت چیزي ببافند. مامان

 شوند. حال می ها بمانی خوش که شب پیش آن از این
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 شابك: وزیري. ص.43 .1399. پرتقال: تهران. آناهیتا حضرتی کیاوندانی. عشق يعنی چی؟. سیما، جسی. 164

9786004626637  

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  ادبیات ملل، خانواده، عشقکلمات کلیدي: 

باعشق، » شد:  اي پیدا کرد که فقط دو خط آخرش خوانده می رو رفته و کوچولو، نامه رنگ ، ربات«زي»روزي  معرفی کتاب:

دانست عشق چیست. براي همین صبح روز بعد راه افتاد تا معنی آن را بفهمد. سمور آبی هم  زي نمی«. از طرف بیترس

رسیدند،  نند و از او بپرسند. زي و سمور آبی به هرکسی میدانست عشق چیست. آن دو با هم رفتند تا بیترس را پیدا ک نمی

شناخت؛ اما هرکس نظرش را درباره عشق  کس او را نمی پرسیدند. هیچ گرفتند و معنی عشق را می سراغ بیترس را می

 . که... گفت تا این می

 

 ص.12 .1399. نتشارات فنی ایرانشرکت ا: تهران. هایده کروبی فقط من و بابام. ماجراهاي کریتر:. مایر، مرسر. 165

  9786004773379 شابك: خشتی.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي تخیلی، ادبیات کودکان، مهارت زندگی داستان کودک، داستانکلمات کلیدي: 

ندگی هاي ز داستان فقط من و بابام از مجموعه ماجراهاي کریتر است. در هر جلد از این مجموعه به مهارت معرفی کتاب:

آموزد. مثل: چادر زدن، آتش  رود و چیزهاي جدیدي می پرداخته شده است. در این جلد کریتر کوچولو با پدرش به اردو می

 کرد چون من خیلی کوچكم.... روشن کردن، ماهی گرفتن و... ما رفتیم اردو، فقط من و بابام. بابام رانندگی می

 

 .1399. علوي فرهیخته: تهران. دبستانی( هاي زندگی )پیش مهارت و برنا:هاي درنا  مجموعه کتاب. گروه مؤلفان. 166

  9789641698739 شابك: رحلی. ص.56

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  دبستانی هاي رفتاري، آموزش پیش هاي آموزشی، مهارت مهارتکلمات کلیدي: 

مهارت  22رنا و برناست. در این کتاب به هاي د دبستان( از مجموعه کتاب هاي زندگی)پیش کتاب مهارت معرفی کتاب:

هاي کوتاه آمده است. این مفاهیم به صورت تعامل بین  پرداخته شده است. مفاهیم در قالب سناریوهاي آموزشی و داستان

دو شخصیت کتاب )درنا و برنا( با گفتمان ساده آمده است و با طرح مسئله و چالش کشیدن یكدیگر براي رسیدن به 

 پردازند. د میمفاهیم جدی

 

خشتی  ص.24 .1399. سازوکار: تهران. مهدي معینی بپوش تا برويم.... هاي خردساالن: مهارت. واتانابه، شیگئو. 167

  9786007325636 شابك: کوچك.

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  هاي رفتاري هاي آموزشی، مهارت آداب و رسوم، ادبیات کودکان، مهارتکلمات کلیدي: 

هاي خردساالن در مورد پوشیدن لباس. شخصیت  کتابی است در مورد مهارت«  بپوش تا برویم...»کتاب  کتاب:معرفی 

ها و حل  داند چگونه لباس بپوشد. نویسنده سعی کرده است به توالی پوشیدن لباس داستان بچه خرسی است که نمی

 مسئله و آداب آن بپردازد.
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 .1399. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی هاي دروغکی. مهربانی. الیمنتی، فردریك/ تدسكو، آن. 168

  9786004773478 شابك: خشتی کوچك. ص.48

  دبستانی کودک پیشمخاطب: 

  داستان، کودکان، مهارت زندگیکلمات کلیدي: 

تواند  گوید که می د و میشو دَم در مهدکودک منتظر مادرش بود که سروکله مردي پیدا می« کتی»یك روز  معرفی کتاب:

سرعت دور  رسد و آن مرد به آید، ولی همان موقع مادرش از راه می کتی را به خانه برساند. او آدم مهربانی به نظر می

کاري   بیند باید چه شود. آن شب پدر و مادر کتی داستانی برایش خواندند و یادش دادند که وقتی یك آدم غریبه را می می

 کاري انجام دهید.  ها چه روشدن با غریبه شوید که موقع روبه این کتاب، شما هم متوجه می  مطالعهانجام دهد. با 

 

هاي  هاي مهارت هاي زندگی در فرزندان، مکمل کتاب راهنماي پرورش مهارت والدین آگاه:. نیاز، سعید بی. 169

 شابك: وزیري. ص.48 .1399. مشقشرکت تعاونی خدمات نشر سر: تهران. دبستان زندگی براي نوآموزان پیش

9786229707739  

  مربی/ والدینمخاطب: 

  دبستانی هاي رفتاري، آموزش پیش مهارت زندگی، مهارتکلمات کلیدي: 

ها را به دَه مهارت تقسیم کرد.  هاي زندگی را تعریف و آن سازمان جهانی بهداشت، مهارت 1993در سال  معرفی کتاب:

ها و  اي که فرد بتواند با چالش ي زندگی یعنی توانایی انجام رفتارهاي سازگارانه و مثبت به گونهها طبق این تعریف، مهارت

ها مطرح شده است. بخش  ه فصل دارد و در هر فصل پرورش یكی از مهارتب دضروریات زندگی کنار بیاید. این کتا

هاي زندگی براي  مهارت»هاي مجموعه  ها و تمرین ها، بازي توان قصه استفاده از کتاب کار، درباره این است که چگونه می

وگو کرد. خودآگاهی، همدلی، ارتباط موثر، مقابله با  اش گفت را در خانه هم انجام داد و درباره« دبستان نوآموزان پیش

 ت.دبستانی دوره اول تدوین شده اس هاست. این کتاب براي نوآموزان پیش استرس و تفكر خالق و... ازجمله این مهارت

 

هاي  هاي مهارت هاي زندگی در فرزندان، مکمل کتاب راهنماي پرورش مهارت والدین آگاه:. نیاز، سعید بی. 170

 شابك: وزیري. ص.48 .1399. شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق: تهران. دبستان زندگی براي نوآموزان پیش

9786229707746  

  مربی/ والدینمخاطب: 

  دبستانی هاي رفتاري، آموزش پیش ی، مهارتمهارت زندگکلمات کلیدي: 

ها را به دَه مهارت تقسیم کرد.  هاي زندگی را تعریف و آن سازمان جهانی بهداشت، مهارت 1993در سال  معرفی کتاب:

و  ها اي که فرد بتواند با چالش هاي زندگی یعنی توانایی انجام رفتارهاي سازگارانه و مثبت به گونه طبق این تعریف، مهارت

ها مطرح شده است. بخش  ضروریات زندگی کنار بیاید. این کتاب دَه فصل دارد و در هر فصل پرورش یكی از مهارت

هاي زندگی براي  مهارت»هاي مجموعه  ها و تمرین ها، بازي توان قصه استفاده از کتاب کار، درباره این است که چگونه می

وگو کرد. خودآگاهی، همدلی، ارتباط موثر، مقابله با  اش گفت د و دربارهرا در خانه هم انجام دا« دبستان نوآموزان پیش

 دبستانی دوره دوم تدوین شده است. هاست. این کتاب براي نوآموزان پیش استرس و تفكر خالق و... ازجمله این مهارت
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 48 آبی لباس دريا 

 130 شود آلبرت سرش شلوغ می 

 60 آلودگی براي پخش کردن نیست 

  ايمنی فردي به کودکان )کتابی مرجع براي مراقبان آموزش

 134 کودک(

 63 آهو و شاهو 

 16 ابر قلقلکی 

 64 اردک و غاز 

 1 !…اگر که خوب بگردي 

  الفباي بازي همگام با اوان کودکی، راهنماي مربی در مراکز

 135 دبستانی پیش

 160 مزه بابابزرگ خوش 

 161 مزه باباي خوش 

 19 بادبادک و کالغه 

 20 به ابرها تکیه داده بادبادکم 

 83 بادکنك جورج 

 تا  4منطقی ويژه -هاي آموزشی براي پرورش هوش رياضی  بازي

 136 سال 6

 6تا  4کالمی ويژه  -هاي آموزشی براي پرورش هوش زبانی بازي 

 137 سال

 6تا  4گرا ويژه  هاي آموزشی براي پرورش هوش طبیعت بازي 

 138 سال

 تا  4ديداري ويژه  -ش فضايیهاي آموزشی براي پرورش هو بازي

 139 سال 6

 (3باشگاه مغز کودکان) 2 

 72 ببري و شوکا 

  17 هیچ ببعی نه پشمِ هیچ 

 ...167 بپوش تا برويم 

 تبلتن از بستااز دپیش ن کادکوي بررجتماعی کاات اثراسی ربر ،

 140 2، جلد يانهاره و راماهواه، تلفن همرفور،  اس بی

 تبلتن از بستااز دپیش ن کادوکي بررجتماعی کاات اثراسی ربر ،

 141 1، جلد يانهاره و راماهواه، تلفن همرفور،  اس پی

  ،بررسی اثرات اقتصادي کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت

 142 1فور، تلفن همراه، ماهواره و رايانه، جلد  اس پی

  ،بررسی اثرات اقتصادي کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت

 143 2تلفن همراه، ماهواره و رايانه، جلد فور،  اس پی

  ،بررسی اثرات آموزشی کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت

 144 1فور، تلفن همراه، ماهواره و رايانه جلد اس پی

  ،بررسی اثرات آموزشی کاربري کودکان پیش از دبستان از تبلت

 145 2فور، تلفن همراه، ماهواره و رايانه جلد اس پی

  اثرات تربیتی اخالقی کاربري کودکان پیش از دبستان از بررسی

 146 1تبلت، پی اس فور، تلفن همراه، ماهواره و رايانه جلد

  بررسی اثرات تربیتی اخالقی کاربري کودکان پیش از دبستان از

 147 2فور، تلفن همراه، ماهواره و رايانه جلد اس تبلت، پی

 از دبستان از  بررسی اثرات خانوادگی کاربري کودکان پیش

 148 1فور، تلفن همراه، ماهواره و رايانه جلد اس تبلت، پی

  بررسی اثرات خانوادگی کاربري کودکان پیش از دبستان از

 149 2فور، تلفن همراه، ماهواره و رايانه جلد اس تبلت، پی

 73 سر به هوا  بزغاله 

 61 بزن روي درخت جادويی 

 24 خورد گوش ناهار می بلبله 

 106 بندي بندي 

 !155 به کرگدن بگو بره 

 74 پاندو کجاست؟ رو بامبو 

 84 کند پپا با کامپیوتر بازي می 

 85 رود پپا به آکواريم می 

 86 رود پپا به تعطیالت می 

 62 رود پزشکی می پپا به دندان 

 87 زند پپا عینك می 

 88 کند پپا فوتبال بازي می 

 89 ماجرا پپا و مهمانی پر 

 156 رود لو به مسافرت می پتی 

 157 خورد! لو پستانك می پتی 

 158 جادويی  لو کلمه پتی 

 159 لو ماکارونی پتی 

 نمايه عنوان
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 75 پنگولی و پرسیا 

 25 کند پنگوئن خواهش می 

 76 پولپولك و قورقورک 

 26 پیشی بايد بخوابد 

 77 تا خانه در باران 

 ها در نظام آموزش عمومی کشور در  تبديل تهديدها به فرصت

 59 ايام کرونايی

  55 فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ايرانتبیینی از 

 43 خنده تو خواب داره می 

 44 تو هم بخواب کوچولو 

 !131 تولدت مبارک، آلبرت 

 هاي رشدي و تربیتی کودکان در ابعاد جسمانی، شناختی،  جريان

 150 عاطفی، روانی، اخالقی، معنوي و اجتماعی

 78 جوجه کالغ و روباه 

 90 خورد جورج سرما می 

 91 ولین روز مهد کودکجورج و ا 

 92 پرسروصدا  نی جورج و نی 

 107 جیلیز ويلیزي 

 داشتنی کنیم؟ :  چگونه مدرسه را با رويکرد شناختی دوست

 56 کارکرد مغز و عملکرد آن در کالس درس از ديدگاه شناختی

 12 حیوانات جنگل 

 65 خاطرات يك تکه نان 

 66 خاطرات يك طناب 

 67 خاطرات يك عروسك 

 68 تابخاطرات يك ک 

 69 خاطرات يك کاله 

 70 خاطرات يك مداد 

 71 خاطرات يك میخ 

 94 ي من خانه 

 162 مزه خوش  خانواده 

 27 کند خرسی تشکر می 

 31 خواهر خوشگلم گله 

 95 خواهر کوچك من 

 36 ي کی تو بیشه است؟ )حیوانات وحشی( خونه 

 39 ي کی تو جنگله؟ )حیوانات جنگل(  خونه 

 40 وانات دريا(ي کی تو درياست؟ )حی  خونه 

 37 ي کی تو دشته؟ )حشرات(  خونه 

 38 ي کی تو صحراست؟ )خزندگان(  خونه 

 41 ي کی تو مزرعه است؟ )حیوانات اهلی(  خونه 

 80 خیال زيباي من 

 )127 داستانی از قیچی و چسب! )بیا ببريم و بچسبانیم 

  129 دالی چی؟ دالی کی؟ 

 128 وحش ناز! دالی يه باغ 

 5 هاي طهران قديم ازيب اسباب  دانشنامه 

 81 داينا و شاينا 

 93 دايناسور جديد جورج 

 82 دعواي جغد و کالغ 

 23 خواد تند راه برم دلم می 

 22 دنیاي من رنگ و وارنگ 

 98 دو طوطی سخنگو 

 132 دوازده قدم آلبرت 

 32 گلی هاي گل دوستی 

 !116 ديدي گم شديم 

 هاي زندگی در فرزندان، مکمل  راهنماي پرورش مهارت

، 169 دبستان هاي زندگی براي نوآموزان پیش هاي مهارت ابکت
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  3 3رنگ کنیم 

  4 ، حیوانات4رنگ کنیم 

 153 ها رنگ 

 108 رينگی رينگ 

 99 زنبور پر طاليی 

  100 زنبوره، کجا؟ کجا؟ 

 101 سبزه کوچولو 

 49 سیاه سیاه مورچه سیاه 

 102 شاخ شاخی و بی 

 103 خیر بچه گوريل به شب 

 154 ها شکل 

  104 و قفسشیر 

 50 مزه هاي خوش صورتی 

 151 سال 4تا  3هاي کار مادر، مربی براي کار با کودکان  طرح 

 152 سال 5تا  4هاي کار مادر، مربی براي کار با کودکان  طرح 

  30 عروس کیه؟ دوماد کیه؟ 

 112 عروسك نخی 

 96 عشق من 

  164 عشق يعنی چی؟ 

 165 فقط من و بابام 
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 105 فیل ناقال، خرگوش بال 

 109 قرقري 

 51 قرمز و بوي خوبش 

 79 هاي خردسال قصه 

 110 قلمبه قلمبه 

 52 اي رنگ شکالت قهوه 

 97 ي من کار مورد عالقه 

 113 کوآال کجاست؟ تو جنگل 

 21 کرد کرد انگشتاشو کج می کی بود؟ کی بود؟ لج می 

 114 گاندوي دم دراز من 

 115 ت کو گاو چاقالو، گوساله 

 45 الال الال کوچولو 

 42 هاست؟ )پرندگان( کی رو شاخه ي لونه 

 18 سر مامان درخت گل به 

 163 مزه بزرگ خوش مامان 

  :راهبرد ساده براي داشتن  33مانند فنالند تدريس کنید

 57 هاي شاد کالس

 46 موشه! گه، دالی ماه می 

 58 متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ايران 

 133 مزرعه 

 6 کنی؟  فرق تو اين دوتا عکس پیدا میها!: چندتا  معماي تفاوت 

  7 معماي تك و تنها!: از کدام فقط يك دونه داريم؟ 

  8 معماي دونیمه!: نیمه من کدام است؟ 

 9 ها!: سايه من کدام است؟  معماي سايه 

 10 هوشم من با 

 33 من ديگه تنها نیستم 

 11 مهارت چسباندن 

 166 دبستانی( هاي زندگی )پیش مهارت 

 168 دروغکیهاي  مهربانی 

 117 میشی و گرگ سیاه میش 

 13 ها وسبزيجات میوه 

 118 نی پیشی نی آدم و نی نی 

 119 نی خرسی نی آدم و نی نی 

 120 نی فیلی نی آدم و نی نی 

 121 نی موشی نی آدم و نی نی 

 !47 واي چه لباس نازي 

 111 واي وايی جون 

 14 وسايل خانه 

 15 وسايل نقلیه 

 28 کند هاپو بازي می هاپ 

 122 پولی هاپولها 

 29 کند پو عذرخواهی می هی 

 123 هیوالهاي مولی 

 53 يك گل سبز خارخاري 

 124 يه اژدها، توي هوا 

 125 يه بچه اسب آبی 

 126 يه بچه گرگ مهربون 

 54 يه زرد خیلی آبدار 

 34 يه قول قارقارونه 

 35 يه کوچه صدتا خونه 
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 56 آزرمی، پیمان 

 163، 162، 161، 160 ابراهیمی، سمیرا 

 150 ابوطالبی احمدي، تقی 

 2 اختیاري، حامد 

 87، 86، 85، 84، 83، 62 استلی، نويل ،

88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 

 40، 39، 38، 37، 36 اسالمی، مريم ،

41 ،42 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53، 54 ،80 

 123 اسلیتر، تدي 

 168 الیمنتی، فردريك 

 134 ام سی ويتی، میشل 

 80 امیري لرگانی، میترا 

 79 امینی، افسون 

 57 بازوبندي، محمدحسن 

 154، 153 بدسکو، رامونا 

 80 برگر، سامانتا 

 134 بريگز، فريدا 

 135 بهادر زاده، سعیده 

 88، 87، 85، 84، 83، 62 بیکر، مارک ،

89 ،90 ،91 ،92 ،93 

 170، 169 نیاز، سعید بی 

 163، 162، 161، 160 پار، تاد 

 100 پريرخ، زهره 

 168 تدسکو، آن 

 154، 153 ابی، بیتاتر 

 110، 109، 108، 106 جعفري، الله ،

111 ،118 ،119 ،120 ،121 

 135 جنتی فیروزآبادي، جمیله 

 58 جوانبخت، فاطمه 

 134 زاده دباغی، رويا حاج 

 103 حجوانی، مهدي 

 46 حسنی، خاتون 

 55 حسنی، محمد 

 58 ابراهیم حسینی، سید 

 164 حضرتی کیاوندانی، آناهیتا 

 10 حیدري، مريم 

 97، 96، 95، 94 حیدري، مطهره 

 10 خاجوي مايوان، سمیرا 

 79 خانجانی، علی 

 77 خسرونژاد، سارا 

 86، 85، 84، 83، 62 خسروي، مهسا ،

87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 

 132 داسلینگ، جنیفر 

 29، 28، 27، 26، 25، 24 دال، مايکل 

 57 دانش، محمد 

 97، 96، 95، 94 دبورد، آستريد 

 130 دريسکول، لورا 

 103 رتمن، پگی 

 2 رضاپور، تارا 

 101 رضايی برفويه، فاطمه 

 61 رنجبر، شیدا 

 10 فر، محبوبه سنائی 

 9، 8، 7، 6 سیاح، عمیم 

 164 سیما، جسی 

 45، 44، 43 شامانی، طیبه 

 10 شريفی صحی، علی 

 67، 66، 65، 19 نژاد، افسانه شعبان ،

68 ،69 ،70 ،71 

 73، 72، 64، 63، 22 شعبانی، اسداهلل ،

74 ،75 ،76 ،78 ،81 ،82 ،98 ،99، 

102 ،104 ،105 ،113 ،114 ،115 ،

117 ،122 ،124 ،125 ،126 

 16 شفیعی، شاهده 

 79 شمس، محمدرضا 

 55 رضا زاده قمصري، علی صادق 

 139، 138، 137، 136 عابدي درچه، منیره 

 60 عربی، مريم 

 133، 15، 14، 13، 12 عواطف رستمی، سمیه 

 30 فرهادي، پیوند 

 168، 165 ، هايدهکروبی 

 127، 11، 4، 3 کريمی، جواد 

 23، 21 کشاورز، ناصر 

 77 گراهام، باب 

 47، 1 گمی، تارو 

 107 الله جعفري 

 159، 158، 157، 156 للمان، ارين 

 129، 128 لیدن، نینا 

 86 مارک، بیکر 

 165 ماير، مرسر 

 56 مخلص، حسن 

 159، 158، 157، 156 مرادي، آسمان 

 167 معینی، مهدي 

 142، 141، 140، 59 منطقی، مرتضی ،

143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 

 155 مهدوي، اعظم 

 26، 25، 24، 18، 17، 1 موسوي، زهرا ،

27 ،28 ،29 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35، 47 ،

128 ،129 

 61 میتسون، کرستی 

 132، 131، 130 خانی، محبوبه نجف 

 10 الهی، فرشته نعمت 

 167 اتانابه، شیگئوو 

 57 واکر، تیموتی.د 

 60 ورديك، الیزابت 

 56 تی ويلینگهام، دانیل 

 20 پور، مريم هاشم 

 131 هسکینز هوران، لوري 

 5 ور، زردشت هوش 

 112 يزدانی، محبوبه 

 116 يزدانی، معصومه 

 123 حمید نژاد، سید يوسفی 

 نمايه پديدآورندگان
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 130، 93، 92، 91، 90، 89، 88 ،87، 86، 85، 84، 83، 62 افق ،

131 ،132 

 150، 56 انجمن اولیا و مربیان 

 123 بادآس 

 58 بخشايش 

 148، 147، 146، 145، 144، 143، 142، 141، 140، 59 بعثت ،

149 

 23، 22، 21، 19 نشر به 

 98، 82، 81، 78، 76، 75، 74، 73، 72، 64، 63 المللی گاج بین ،

99 ،102، 104 ،105 ،113 ،114 ،115 ،117 ،122 ،124 ،125 ،

126 

 164، 97، 96، 95، 94، 80، 61 پرتقال 

 100 توت 

 133، 15، 14، 13، 12 القرآن الکريم جامعه 

 121، 120، 119، 118 داستان جمعه 

 167 سازوکار 

 18، 17 سیماي شرق 

 127، 116، 60، 47، 11، 4، 3، 1 شرکت انتشارات فنی ايران ،

128 ،129 ،151 ،152، 165 ،168 

 170، 169 شقشرکت تعاونی خدمات نشر سرم 

 166 علوي فرهیخته 

 111، 110، 109، 108، 107، 106، 103 قديانی 

 79، 46، 30، 20، 16، 5 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ،

112 

 52، 51، 50، 49، 48، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36 کتاب پرنده ،

53، 54 ،160 ،161 ،162 ،163 

 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65 لوپه تو 

 10 جاتمنا 

 )45، 44، 43 مهر زهرا)س 

 2 مهر و ماه نو 

 2 مهرسا 

 35، 34، 33، 32، 31 مهرستان 

 134 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 

 155 مؤسسه فرهنگی فاطمی 

 158، 157، 156، 135، 101، 55 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان ،

159 

 57 مؤسسه مدارس يادگیرنده مرآت 

 77 میچکا 

 154، 153، 29، 28، 27، 26، 25، 24 هوپا 

 9، 8، 7، 6 هوش ناب 

 139، 138، 137، 136 يار مانا 

 

  

 نمايه ناشران
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 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردین، خ. شهید نظري غربی، ک. جاوید  12خ.  تهران:

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 کدپستی: سوم

2166414285 

 انجمن اولیا و مربیان  

 مندان، ط. ده عالقه خ. سپهبد قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان تهران:

 دورنگار: 2182284270 تلفن: 1581663315 کدپستی:

2188829416 

 بادآس  

 5، واحد 3خ. کریم خان، خ. ایرانشهر، خ. قصرالدشتی، پ. تهران:

 دورنگار: 2188490253 تلفن: 1584747717 کدپستی:

2188315119 

 بخشايش  

 تلفن: 3715634969 کدپستی: 143، پالک 28خ. شهدا، کوچه  قم:

 2537749699 دورنگار: 2537737583

 بعثت  

 ، ساختمان بعثت36آذر، نبش ک. بهنام، پ.  16م. انقالب، خ.  تهران:

 دورنگار: 2166419899 تلفن: 1417954493 کدپستی:

2166498465 

 نشر به  

م. انقالب، خ. کارگر شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، ک. طاهري،  تهران:

نشر )آستان  ، بل. سجاد، خ. میالد، انتشارات به، ط. سوم مشهد16پ. 

 تلفن: 1417983181 کدپستی: 05137652008قدس رضوي(، تلفن: 

 2188951739 دورنگار: 2188951740

 المللی گاج بین  

 کدپستی: 1302فروردین، پ.  12خ.انقالب، نبش خ.  تهران:

 2166976095 دورنگار: 08-02164341107 تلفن: 1314743533

 پرتقال  

 کدپستی: 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. روانمهر، پ.  تهران:

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 توت  

 کدپستی: 2، واحد 13، پ. 9خ. شریعتی، اندیشه  تهران:

 2188399346 دورنگار: 2188399346 تلفن: 1568937914

 جامعه القرآن الکريم  

 8، فرعی اول دست راست، پ. 6، ک. شماره 10خ. معلم، معلم  قم :

 دورنگار: 2537746882 تلفن: 3715690002 کدپستی:

2537730009 

 داستان جمعه  

 کدپستی: 20خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پالک  تهران:

 2166959731 دورنگار: 2166469511 تلفن: 1314693533

 سازوکار  

فروردین، خیابان شهداي ژاندارمري  12ن خیابان انقالب، خیابا تهران:

 1314665764 کدپستی: ، طبقه اول1بست گرانفر، پالک  غربی، بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900 تلفن:

 سیماي شرق  

آرا، خ. سی و چهارم، پ.  بزرگراه شهید گمنام، خ. شهید جهان تهران:

 ار:دورنگ 2188356120 تلفن: 1431934554 کدپستی: ، ط.دوم58

2188356322 

 شرکت انتشارات فنی ايران  

 24روي بانك قوامین، پ.  خ. مطهري، خ. میرعماد، روبه تهران:

 دورنگار: 2188505055 تلفن: 1587736511 کدپستی:

2188532136 

 شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق  

، 15زاده جنوبی، خ. کلهر، پ.  م. انقالب، خ. آزادي، خ. جمال تهران:

 دورنگار: 2154197000 تلفن: 1313854441 تی:کدپس 1واحد

2154197000 

 علوي فرهیخته  

 19غربی پل سید خندان، بین شقاقی و پیشداد، پ.  ضلع شمال تهران:

 دورنگار: 2122892550 تلفن: 1541939533 کدپستی:

2122892550 

 قديانی  

 90فروردین، خ. شهداي ژاندارمري شرقی، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 دپستی:ک

2166403264 

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  

 کدپستی: 24-22خیابان بهشتی. خیابان خالد اسالمبولی.شماره  تهران:

 2188715545 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416

نآدرس ناشرا  
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 کتاب پرنده  

 1، واحد 1، پ. خ. جمهوري، خ. حسن نوفالح، ک. مجد تهران:

 دورنگار: 2166125712 تلفن: 1313834391 کدپستی:

2166439065 

 لوپه تو  

پالک  -خیابان لبافی نژاد -فروردین 12خیابان  -خیابان انقالب تهران:

 دورنگار: 2166475867 تلفن: 1314964711 کدپستی: 8واحد  -171

2166475867 

 مناجات  

 200قدم طبرسی، پ. نبش چهارراه حجت)عج(، به سمت م مشهد:

 دورنگار: 5132220719 تلفن: 9143788547 کدپستی:

5132220719 

 )مهر زهرا)س  

خیابان دکتر شریعتی، حد فاصل خیابان سعدي و تقاطع  نجف آباد:

، ساختمان نشر 23رجایی، بن بست اندیشه، انتهاي بن بست، پالک 

 تلفن: 8513733811 کدپستی: مهر زهرا، طبقه دوم، واحد نشر

 3142618871 دورنگار: 3142619562

 مهر و ماه نو  

نژاد، ک. مینا،  فروردین، بعد از چهارراه لبافی 12خ. انقالب، خ.  تهران:

 دورنگار: 2166968589 تلفن: 1314945481 کدپستی: 37پ. 

2166408400 

 مهرسا  

طبقه اول،  34فروردین، کوچه مینا، پ 12میدان انقالب، خ  تهران:

 2166481989 تلفن: 1314953341 کدپستی: ساانتشارات مهر

 2166481989 دورنگار:

 مهرستان  

 کدپستی: 39، پ. 15خ. مسجد سید، خ. زاهد، ک.  اصفهان:

 3132343812 دورنگار: 3132343812 تلفن: 8136955135

 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد  

، ساختمان 1182و ابوریحان، پ.   انقالب، بین خ. دانشگاه خ.  تهران:

 تلفن: 1315693567 کدپستی: 38، واحد 10روردین، ط. ف

 2166486011 دورنگار: 2166486013

 مؤسسه فرهنگی فاطمی  

پالک -خیابان میرهادي شرقی -خیابان جویبار  -میدان فاطمی  تهران:

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 کدپستی: 2واحد 14

2188944051 

 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان  

خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، ک. شهید  ن:تهرا

 2188800324 تلفن: 1598857911 کدپستی: 8طلب، پ.  حقیقت

 2188903809 دورنگار:

 مؤسسه مدارس يادگیرنده مرآت  

 ، ط. همكف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهانی، خ. گلریز، پ.  تهران:

 :دورنگار 2185670000 تلفن: 1589654994 کدپستی:

2188813519 

 میچکا  

، واحد سوم، 59خ.انقالب، خ. فخرازي، خ. نظري شرقی، پالک  تهران :

 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764966 کدپستی: ط. ششم

2161094255 

 هوپا  

 ، ط. دوم غربی3/1م. فاطمی، خ. بیستون، ک. دوم الف، پ.  تهران:

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 کدپستی:

2188964615 

 هوش ناب  

 3، ط. 14خ. زرتشت غربی، بین ولی عصر و فلسطین، پ. تهران:

 دورنگار: 2186035038 تلفن: 1415863814 کدپستی:

2186035038 

 يار مانا  

 تلفن: 8158938131 کدپستی: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ک.  اصفهان:

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 


