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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

مقدمه
كتابهاي درسي بر اساس برنامه درسي و با اهداف آموزشي معين در وزارت آموزش و پرورش تدوين و در چارچوب زماني معين
در سراسر كشور تدريس ميشوند .معموالً در تدوين كتابهاي درسي ،سطح متوسط دانشآموزان و نيازهاي همگاني آنها در نظر
گرفته ميشود و حجم آن به اندازهاي است كه تدريس آن در طول يك سال تحصيلي ميسر و ممكن باشد.
بديهي است كه كتاب درسي نميتواند به عالئق همه دانشآموزان در يك سطح پاسخ دهد .براي نمونه نميتوان براي پاسخ دادن
به عالقهمندي دانشآموزاني كه دوست دارند داستان و شعرهاي زيادي بخوانند ،همه كتاب درسي را به شعر و داستان اختصاص
داد .دانشآموزاني كه به مطالعۀ ادبيات و خصوصاً ادبيات بومي ،تاريخ ،نجوم ،جغرافيا يا هر موضوع ديگر ،عالقۀ بيشتري دارند،
طبعاً ميتوانند به كتابهاي مناسب غيردرسي كه در اين زمينه نوشته شدهاند ،مراجعه كنند.
مطالعه كتابهاي غير درسي ،با توجه به آنكه معموالً همراه با چاشني رغبت و كامآلً اختياري است ،اين امكان را به دانشآموز
ميدهد تا بهشكلي خودانگيخته از فرصت موجود ،براي گسترش دانش و مهارتهاي خود بهره گيرد .در دسترس قرار دادن
كتابها و تشويق دانشآموزان به مطالعه و معرفي كتابهاي مورد نظر آنها ميتواند
ثمرات و بركات قابل توجهي به همراه آورد و حتي موجب تسهيل آموزشهاي رسمي
شود.
امروزه گرچه به مدد فناوري ،استفاده از منابع آموزشي و تربيتي غير مكتوب مانند
فيلم ،نرمافزار ،پويانمايي ،وسايل و تجهيزات آموزشي و ...در امر يادگيري رواج
گستردهاي يافته است و ارزيابي و معرفي منابع آموزشي استاندارد غيرمكتوب ،اكنون
بخشي از وظايف دفتر انتشارات و فناوري آموزشي را تشكيل ميدهد ،مطالعه كتاب
هنوز جايگاه خود را از دست نداده است.
اين كتابنامه كه شامل فهرستي از تازهترين كتابهاي مناسب ناشران ،در حوزه
ابتدايي است ،بر اين مبنا تدوين شده است و مطابق ماده  6مصوبه  ،828خريد ،عرضه
و تبليغ آنها در واحدهاي آموزشي مجاز خواهد بود و مديران محترم مدارس
ميتوانند با خاطري آسوده ،براي تجهيز كتابخانههاي كالسي يا آموزشگاهي از آنها بهره بگيرند.
ناگفته نماند در همين راستا ،مجموعهاي از منابع آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب منتخب با عنوان فهرستگان منابع
آموزشي و تربیتي نيز تدوين و منتشر شده كه نسخهاي از آن ،در آغاز سال تحصيلي در اختيار مدارس سراسر كشور قرار گرفته
است.
 انواع کتابهای آموزشي و تربیتي
كتابهاي آموزشي و تربيتي معرفي شده در اين مجموعه به دو دسته كلي تقسيم ميشوند :كتابهاي داستاني كه صبغهاي تخيلي و
غيرآموزشي دارند و اگر هم در پي آموزش نكتهاي هستند ،آن را به صورت غيرمستقيم و در قالب داستان يا شعرهاي خيالانگيز بيان
ميكنند .خواندن اين دسته از كتابها ضمن افزودن به تجربههاي فردي ،ظرف ذهن خواننده و دايره واژگان او را وسعت ميبخشد .اين
كتابها گرچه فاقد آموزش مستقيماند؛ اما در يادگيري و موفقيتهاي تحصيلي فرد نيز اثرگذارند.
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دسته ديگر ،كه در بيان موضوعات از مستقيمگويي بهره ميگيرند ،كتابهاي
غيرداستاني هستند كه ما آنها را زير عنوان كلي كتابهاي آموزشي قرار ميدهيم و به
دو گروه تقسيم ميكنيم :كتابهاي كمكآموزشي ،كتابهاي كمكدرسي.
كتابهاي كمكآموزشي لزوماً به برنامه درسي دوره يا پايه تحصيلي وابسته نيستند و به
منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي ،پرورش مهارت
عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده تدوين ميشوند و شامل كتابهاي
دانشافزايي براي دانشآموزان و معلمان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي
دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند و ممكن است شامل هر موضوعي
باشند.

آشنایي با منابع بيشتر
کتابنامه منابع آموزشی و تربیتی رشد
سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و تربیتی
در طول سال نیز به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار
میگیرد و معرفی میشود.
برای دیدن منابع بیشتر و بهروز به این
نشانیها مراجعه فرمایید:
سامانکتاب:

وبگاه


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

http samanketab roshd ir

كتابهاي كمك درسي به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم
كردن آموزش جبراني ،بر اساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پايه تحصيلي
http standard roshd ir
خاص تهيه و تنظيم ميشوند .اين كتابها الزاماً به هدفهاي برنامه درسي وابسته
هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
و كتابهاي فعاليتمحور هستند و اغلب مربوط به يك پايه خاص ميشوند .با توجه به سياست جديد وزارت آموزش و پرورش در
ممنوعيت استفاده از كتابهاي كمكدرسي و برگزاري آزمونهاي زائد در مدارس ابتدايي ،در اين كتابنامه كتاب كمكدرسي معرفي
نشده است.
سامانه کنترل کيفيت منابع غير مكتوب:

 چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي ـ تربيتي و لزوم استفاده
بهينه از زمان براي بهرهگيري از خواندنيهاي مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد
كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب ،خصوصاً سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان
كتابهاي آموزشي و تربيتي ايفا كند.
بيشك شناسايي و طبقهبندي كتابهاي آموزشي و تربيتي ،از گامهاي مؤثر در توسعه محيط آموزشي ـ پرورشي و تقويت فرايند
ياددهي ـ يادگيري محسوب ميشود و ابزاري كارآمد در تقويت نظام آموزشي كشور به شمار ميرود.
 تشکیل دبیرخانه ساماندهي منابع آموزشي و تربیتي
اجراي «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» در سال  1378با اين هدف آغاز شد كه توان توليدكنندگان كتابهاي آموزشي ،به
سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهاي موجود هدايت شود و بازار آشفتهاي را كه در عرصه توليد كتابهاي
آموزشي به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ اين طرح با تصويب آييننامه «ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي :مواد
و رسانهها» توسط شوراي عالي آموزش و پرورش ،در شهريور سال  1389از حوزۀ كتاب آموزشي به همه منابع و رسانههاي آموزشي و
تربيتي گسترش داده شد.
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در ماده  5اين آييننامه ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه  828به انحاي گوناگون از
جمله اعطاي نشان استاندارد ،برگزاري جشنواره و نمايشگاه ،برقراري ارتباط با نهادهاي دولتي و غير دولتي ذيربط و تهيه فهرستگان
توصيفي مواد و رسانههاي آموزشي و تربيتي از توليد و عرضه مواد و منابع استاندارد حمايت و پشتيباني كند.

 تهیه فهرستگان توصیفى کتابهای آموزشى
با عنايت به ماده  5و  6آييننامۀ ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به اهميت شناسايي و طبقهبندي كتابهاي آموزشي كه
گامي مهم در تقويت فرايند ياددهي ـ يادگيري و نظام آموزشي است ،معرفي منابع آموزشي و تربيتي مناسب و استاندارد ،خصوصاً
كتابهاي آموزشي و تربيتي به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي پيگيري ميشود .توليد كتابنامههاي رشد ،كه فهرست كامل
كتابهاي مناسب پنج دوره تحصيلي و آموزش وپرورش كودكان استثنايي را دربرميگيرد ،و تا سال  1400در 101عنوان انتشار يافته
است ،با همين هدف صورت ميگيرد .از سال  1395انتشار كتابنامه به صورت الكترونيكي انجام ميشود و نسخههاي الكترونيكي آن
در وبگاه سامانكتاب به نشاني  samanketab.roshdmag.irقابل دريافت و مطالعه است .اين افزون بر تدوين و انتشار فهرستگان
منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است ،و از سال  1395توليد و به تمام آموزشگاههاي
كشور فرستاده ميشود.
گفتني است كتابهاي معرفي شده در كتابنامهها ،در جشنواره كتابهاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال برگزار
ميشود ،بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزيده و تقديري آموزشي و تربيتي به رقابت باهم برميخيزند.
 فرایند تولید کتابنامه رشد
«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دورههاي آموزشي آماده و منتشر ميشود.
اين فرايند با تفكيك كتابهاي رسيده به دبيرخانه در دورههاي پنجگانه تحصيلي آغاز ميشود .كتابها ،در اختيار كارشناسان آشنا با
برنامه درسي و معلمان ورزيده و مجرب قرار ميگيرد و هر كارشناس بر اساس معيارهاي تعيين شده ،امتيازي به آن ميدهد .هر كتاب
براي گرفتن نمره قبولي ،بايد حداقل  60درصد از كل امتياز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اينكه امتياز بخش اختصاصي
كتاب نيز از  60درصد پايينتر نباشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهاي جزئي و دقيقي درباره ويژگيهاي عمومي و
اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما بهطور كلي هر كارشناس بايد به سه پرسش پاسخ دهد :آيا در تدوين كتاب مورد بررسي،
استانداردها و چهارچوبهاي الزم يك كتاب آموزشي رعايت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آيا محتواي كتاب با برنامه درسي
همسويي و هماهنگي دارد و ميتواند به عنوان يك ماده آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ اين پرسش نيز مثبت است اين
كتاب براي كدام مخاطب يا گروه مخاطب مناسب است؛ براي كودكان پيشدبستان ،دانشآموزان ،هنرجويان ،معلمان ،مربيان،
هنرآموزان ،كارشناسان آموزش و پرورش ،مديران يا دانشجومعلمان؟

4

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

جدول فراواني موضوعات در این کتابنامه

ردیف

موضوع

فراواني

ردیف

موضوع

فراواني

1

عمومي

8

12

فلسفه كودك

6

2

تربيت بدني

1

13

قرآن

3

3

تفكر و پژوهش

7

14

كاروفناوري

36

4

جنبي و سرگرمي

31

15

كتابهاي مرجع

1

5

چند موضوعي

10

16

مطالعات اجتماعي

22

6

داستان

263

17

مهارتهاي زندگي

126

7

رياضي

20

18

نثر ادبي و خاطره

4

8

شعر

34

19

نقد ادبي /آموزش ادبي

4

9

علوم تجربي

104

20

نمايشنامه /فيلمنامه

1

10

علوم تربيتي

35

21

هديههاي آسمان

46

11

فارسي

34

22

هنر

9
805

 کتابنامهای که پیش رو دارید
اين شماره از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب چاپِ اول سال 1399و يك سال قبل از آن را
دربرميگيرد .در اين كتابنامه با  807عنوان كتاب مناسب آشنا ميشويد كه از مجموع 1640عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است.
از كتابهاي باقيمانده 832،عنوان نامناسب و  1عنوان نامرتبط موضوعي تشخيص داده شدهاند.
از ميان 105ناشر ،بيشترين كتابهاي مناسب معرفي شده در اين كتابنامه به ترتيب به انتشارات فني ايران با  58عنوان ،انتشارات
نوشته با  54عنوان و قدياني با  48عنوان تعلق دارد .در بين موضوعات نيز داستان و مهارتهاي زندگي و علوم تجربي به ترتيب با 263
و  126و  104عنوان كتاب مناسب از بيشترين فراواني برخوردارند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 شیوه تنظیم اطالعات
به منظور سهولت جستوجوي كتابهاي مناسب در كتابنامه ،تنظيم عناوين كتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به تفكيك
حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفي هر كتاب ،چكيدهاي از محتوا و اطالعات اوليه كتابشناختي آن آورده شده است كه يافتن
كتاب مناسب را براي خواننده آسان ميكند .اين اطالعات شامل موارد زير است :شماره رديف كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان
مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام خانوادگي مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛
تصويرگر؛ كلمات كليدي و چكيده كتاب.
 نمایههای کتاب
در پايان هر كتابنامه ،نمايههايي بر اساس عنوان كتاب ،نام پديدآورندگان ،و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا مربيان،
كارشناسان ،والدين و ساير مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود ،به منابع مناسب دست يابند .در متن ،به هر كتاب يك شماره رديف
اختصاص داده شده است .نمايههاي كتاب بر اساس اين شمارهها مرتب شدهاند و ما را به اين شمارهها ارجاع ميدهند؛ ضمن اينكه
فايلهاي الكترونيكي كتابنامه نيز قابل جستوجوست.
 همکاران ما در این کتابنامه
در توليد و آمادهسازي اين كتابنامه همكاران متعددي به ما ياري رساندهاند و خصوصاً در بررسي كتابها حوصله و دقت زيادي به
كار بستهاند .اسامي كارشناسان و معلماني كه در آمادهسازي اين مجموعه از نظرات و همكاريهايشان بهره برديم ،به ترتيب موضوع
عبارتند از:
 تربیت بدني :طيبه ارشاد
 تفکر و پژوهش :محمد حسن حسيني
 جنبي سرگرمي :محمد باقري جبلي ،سعيد كفايتي
 داستان :نرگس افروز ،آذردخت بهرامی ،محمدحسن حسینی ،فرزانه رحمانی ،امیر حسین رحیمی زنجانبر ،برزو سریزدی ،محمد رضا شمس ،مرجان
فوالدوند ،یوسف قوجق ،عباس قدیرمحسنی ،صدف گلمرادی ،مهری ماهوتی ،سید اکبر میرجعفری ،مالحت نجفی عرب
 ریاضي :خسرو داوودي ،زهرا شامانيان


شعر :كبري بابايي ،محمدحسن حسيني ،امير حسين رحيمي زنجانبر  ،مهري ماهوتي ،سيد اكبر ميرجعفري  ،بابك نيك طلب

 علوم تجربي :مريم انصاري ،سحر حبيبي ،نسرين قليزاده ،سعيد كفايتي ،فروغ مزارعي
 علوم تربیتي :نیره شاهمحمدی ،علیرضا غالمی ،معصومه فرهوش ،مژگان سادات منیری
 فارسي:مرجان سجودی ،اعظم فتحی ،معصومه لشگری ،حمیده کشاورز محمدی ،مالحت نجفی عرب
 قرآن :بهروز رضايي كهريز ،يونس باقري
 کار و فناوری :معصومه نوروزی ،محسن همتی
 مطالعات اجتماعي :حوری قاهری ،سوسن نوروزی


مهارتهای زندگي :جواد داروغهگی ،علیرضا متولی ،سید سجاد مهدیزاده
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 هدیههای آسمان :يونس باقري ،سيد سجاد طباطبايي نژاد ،حسن فالح
 هنر :مينو آيتاللهي ،مرضيه پناهيانپور ،ابراهيم قدردان

 راهنمای استفاده از این کتابنامه
در اين راهنما ،اطالعات مربوط به يك كتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .اين اطالعات ضمن معرفي اجمالي كتاب ،به ما
ميگويد كه كتاب چه محتوايي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است .اين اطالعات به ترتيب شامل موارد زير است :شماره
مدخل كتاب ،نام خانوادگي و نام مؤلف (يا مؤلفان) ،عنوان مجموعه و عنوان كتاب ،عنوان مترجم (يا مترجمان) ،محل نشر ،ناشر و سال
نشر ،تعداد صفحات ،قطع كتاب ،شابك ،مخاطب كتاب و در صورت نياز پايه تحصيلي و كلمات كليدي و باالخره چكيده كتاب.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این کتابنامه یا فرستادن کتاب،
به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی مکاتبه یا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی:
http://samanketab.roshdmag.ir

آماده دریافت دیدگاههای شماست.
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هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

تربیت بدني
 .1حاجيزاده ،عباس /ابراهيمي دولت آبادي ،رضا /مختاري ،فريده /باقري ،سارا /منعمي ،فرحناز /تقوي معاضد ،فاطمه /عباسزاده،
معصومه .راهنمای آموزشي مدرسه پویا .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت102 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786003903395
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :بازيهاي آموزشي ،تربيت بدني ،راهنماي آموزشي
معرفي کتاب :مجموعه «مدرسه پويا» با هدف توسعه مهارتهاي بنيادين ورزشي و توسعه آمادگي جسماني و ترويج سبك
زندگي فعال براي دانشآموزان تهيه شده است .در اين كتاب از اين مجموعه به معرفي ابزار ،سازه و نمونهطرحهايي براي ايجاد
فرصت بازي پرداخته ميشود و نحوه تشكيل و راهاندازي كالس درس تربيتبدني در فضاي مدرسه بيان ميگردد .در پايان
تمرينهاي كششي قابل اجرا در كالس درس ،ارائه ميشود.

تفکر و پژوهش
 .2بدسكو ،رامونا .آموزش مفاهيم با پوملو ،فيل فيلسوف :رنگها .بيتا ترابي .تهران :هوپا130 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222042714
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :فلسفه ،تفكر خالق ،مهارتهاي انديشيدن
معرفي کتاب :پوملو ،فيل فيلسوف صورتي ،خوب كه به اطرافش نگاه كرد ،فهميد كه دنيا رنگارنگ است .او آبي آسمان را
شناخت و فهميد با آبي يخزده زمستان و آبي خاموش و تاريك شب فرق ميكند .پوملو فهميد كه پرتقال نارنجي نارنجي است،
غروب آفتاب هم نارنجي است .اين طوري با دنيا و رنگهايش آشنا شد و فهميد يك عالمه قرمز در دنيا وجود دارد كه هيچكدام
شبيه آن يكي نيست...
 .3بدسكو ،رامونا .آموزش مفاهيم با پوملو ،فيل فيلسوف :شکلها .بيتا ترابي .تهران :هوپا130 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222042707
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :فلسفه ،شناخت ،انديشه و تفكر
معرفي کتاب :پوملو ،فيل فيلسوف صورتي ،خيلي زود فهميد كه دنيا پر از شكلهاي جورواجور است .او به همه چيز با دقت نگاه
كرد تا بفهمد چه شكلي است .پوملو فهميد كوهها «مثلثي» هستند! خوب هم كه به خروس نگاه كرد ،ديد نوك خروس هم
مثلثي است .پوملو خيلي زود شكلهاي ديگر را هم كشف كرد .پوملو حتي به شكل بيشكل ابرها هم با دقت نگاه كرد و فهميد
كه هي شكلشان عوض ميشود.
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 .4رومين ،ترور .امان از این چیزها .شهرزاد فتوحي .تهران :شركت انتشارات فني ايران418 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786004773003
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :ترس ،مهارت زندگي ،فشار رواني
معرفي کتاب :آيا موقع امتحان دلشوره داريد؟ آيا به تو هم زور ميگويند؟ آيا هميشه نگران هستيد؟ دارودستهها برايت دردسر
درست ميكنند؟ دوست نداريد مشق بنويسيد؟  ....در اين كتاب با واقعيتهايي درباره نگراني ،دارودستههاي مدرسه و زورگوها
آشنا ميشويد و روشهايي را براي خالص شدن از آنها ياد ميگيريد .بهعالوه راهحلهايي براي اينكه از امتحان دادن نترسيد و
تكليفتان را بهموقع بنويسيد ،آموزش ميبينيد.
 .5كبيري ،ليال /پورشهريار ،حسين .خشم ومدیریت آن :روشهای کاربردی برای والدین و معلمان .تهران :انجمن اوليا و
مربيان402 .1399 .ص .وزيري .شابك9789644513671 :
مخاطب :والدين /معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :كودكان و نوجوانان ،مديريت ،خشم
معرفي کتاب :خشم از راههاي مختلف ايجاد شده و ميتواند تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم فراواني بر ابعاد گوناگون رواني و
جسمي افراد داشته باشد .در اين كتاب با خشم ،رويكردهاي نظري آن و نيز راهبردهايي براي مديريت خشم بزرگساالن آشنا
ميشويد و راهكارهايي با استفاده از فعاليتهاي مختلف مانند بازي ،داستان ،نمايش و ،...ارائه ميشود كه به والدين و مربيان
كمك ميكند تا به كودكان و نوجوانان ،مديريت خشم را آموزش دهند.
 .6گراهام ،باب .دکمههای نقرهای .سارا خسرونژاد .تهران :ميچكا32 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222521448 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :جودي» در اتاقش نشسته بود و اردكي را نقاشي ميكرد .اردكي با چكمههاي چرمي .درست زمانيكه جودي
ميخواست آخرين دكمه نقرهاي چكمه اردك را بكشد ،چند لحظه درنگ كرد .در اين چند لحظه اتفاقات زيادي در جاهاي
مختلف افتاد؛ «جاناتان» ،برادر جودي ،براي برداشتن اولين قدمهايش تالش ميكرد ،مادر جودي با سوت حلبياش در حال
نواختن آهنگي ايرلندي بود ،در خانه همسايه« ،آليس» ،خردهچوبها را بيرون ميانداخت ،در خيابان ،سربازي از مادرش
خداحافظي ميكرد و. ...
 .7براون ،آنتوني .راستي اگر...؟ .نلي محجوب .تهران :ميچكا32 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222521370 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،آداب معاشرت ،داستان كودك
معرفي کتاب :قرار است «جو» براي اولينبار تنهايي به مهماني برود؛ اما كارت دعوتش را گم كرده است و پالك خانه دوستش،
«تام» ،را نميداند .جو و مادرش مي دانند كه خانه تام در همان خيابان است و مادر مطمئن است كه آن را پيدا ميكنند .جو
نگران است؛ راستي اگر آنجا كسي را نشناسم چه ميشود يا اگر آنجا پُر از آدم باشد چه ،اگر ،...اگر ....مادر به تمام سواالت جو ،با
صبر و مهرباني پاسخ داده و به جو قول مي دهد كه به او خوش بگذرد .درست در لحظهاي كه جو تصميم ميگيرد برگردد ،خانه
تام را پيدا ميكنند و. ...
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هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .8مورن ،امي .سیزده کاری که والدین خردمند انجام نميدهند .نسرين پارسا .تهران :انجمن اوليا و مربيان424 .1398 .ص.
رقعي .شابك9789644513367 :
مخاطب :والدين /معلم
کلمات کلیدی :تربيت ،رفتار ،اعتمادبهنفس ،كودكان
معرفي کتاب :تربيتِ شايسته فرزند ،دغدغه همه والدين است .سالمت روح ،ذهن و انديشه فرزند درست مانند سالمت جسم و
تن او ،مورد توجه والدين است؛ از اينرو ،ضروري است والدين روشهايي را كه مانع از شكوفايي ذهني و فكري فرزندانشان
مي شود كنار بگذارند و براي پرورش كودكان ،آنان را توانمند كنند .نويسنده در اين كتاب با برشمردن  13عادت اشتباه روزانه و
بررسي تأثيرات منفي آنها در زندگي ،راهكارهاي عملي و ساده را جهت رسيدن به آرامش دروني و موفقيت شخصي ،ارائه
ميدهد.

جنبي و سرگرمي
 .9شعيبي ،علي .آبشار اندیشه .تهران :موسسه فرهنگي هنري قدر واليت72 .1399 .ص .رقعي .شابك9789644956164 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :تفكر ،زندگي ،موفقيت
معرفي کتاب :نويسنده در اين كتاب ،سعي كرده تا به دور از مستقيمگوييهاي رايج ،ذهن نوجوانان را در برابر دنياي پيرامونشان
به چالش بكشد و بعد با ظرافتي خاص به اين چالش ها پاسخ بدهد .اين كتاب براي والدين هم راهنمايي است تا بتوانند بهراحتي
اينگو نه مسائل را با نوجوانان خود مطرح نمايند .اهميت تفكر درباره اشيا و حوادث پيراموني و رسيدن به تحليلهاي واقعي و
عقالني و تصميمگيريهاي صحيح در زندگي از اهداف كتاب است.
 .10محمودپور ،آزيتا .آلبالو :راههای تقویت هوش حافظه به همراه فعالیتهای کاربردی و تمرینهای تقویت حافظه.
تهران :گامي تا فرزانگان136 .1399 .ص .رحلي .شابك9786008564331 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :دانشآموزان ،حافظه ،تمرينها ،هوش
معرفي کتاب :يكي از امتيازات و برتريهاي انسان نسبت به ساير موجودات قدرت يادگيري ،تفكر و حفظ اطالعات است .حافظه
يكي از مباحث ارزشمند و با اهميت در فرآيند يادگيري است .از اين رو در اين كتاب پس از بيان اطالعاتي درباره انواع حافظه،
فعاليتها و تمرينهاي كاربردي بهمنظور تقويت حافظه ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .11محمودپور ،آزيتا .آلبالو :راه های تقویت هوش دقت و توجه (تمرکز) به همراه فعالیتهای کاربردی و تمرینهای
تقویت دقت و توجه .تهران :گامي تا فرزانگان152 .1399 .ص .رحلي .شابك9786008564348 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،تمرينها ،هوش هاي چندگانه
معرفي کتاب :توجه يكي از مهارتهاي پيچيده شناختي است .اين مهارت توانايي دريافت اطالعات مناسب از بين اطالعات
ورودي و حذف يا فيلتر اطالعات نامناسب را از محيط پيرامون امكانپذير ميسازد .مهارت توجه به سهولت در ساير مهارتهاي
يادگيري تأثير مثبت يا منفي ميگذارد؛ بهطوري كه حواسپرتي ،و فقدان توجه و تمركز بهصورت مستقيم در حافظه اثر گذاشته
و عوامل ذخيره ،بازيابي و بازشناسي اطالعات دريافتي را تحتالشعاع قرار ميدهد .در اين كتاب به ارائه تمرينها و فعاليتهاي
عملياي پرداخته شده كه سطوح مختلف توجه را در قالب بازي و فعاليتهاي سرگرمكننده كه مورد عالقه كودكان است ،پوشش
ميدهد.
 .12محمودپور ،آزيتا .آلبالو :راههای تقویت هوش سرعت عمل به همراه فعالیتهای کاربردی و تمرینهای سرعت عمل.
تهران :گامي تا فرزانگان156 .1399 .ص .رحلي .شابك9786008564447 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،تمرينها ،هوش هاي چندگانه
معرفي کتاب :برخي از كودكان و دانشآموزان به رغم برخورداري از هوش طبيعي در انجام تكاليف تحصيلي ،فعاليتهاي
حركتي ،و پيگيري دستورالعملهاي ديداري و شنيداري ،نيازمند صرف زمان بيشازحدِ معمول همساالن خود ميباشند .در اين
كتاب ،سعي شده است تا فعاليتهاي كاربردي و تمرينهايي براي تقويت و افزايش سرعتِ عمل بهمنظور تقويت هوش ،ارائه شود.
 .13عابدي درچه ،منيره .بازيهاي آموزشي :بازیهای آموزشي برای پرورش هوش فضایي  -دیداری ویژه  12-7سال.
اصفهان :يار مانا122 .1399 .ص .وزيري .شابك9786227082258 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :بازيهاي آموزشي ،هوش هاي چندگانه ،يادگيري
معرفي کتاب :بازيها بهترين فرصتها براي بودن در كنار كودكان و خلق تجربههاي ماندگار عاطفي و يادگيري براي آنهاست.
كودكان در بازيها خود واقعيشان را نشان ميدهند .هيجاناتشان را برونريزي ميكنند و از حضور والدين در كنار خود لذت
ميبرند .بهعالوه در جريان بازيها يادگيري بهطور غيرمستقيم ،لذتبخشتر و عميقتر اتفاق ميافتد و كودكان ميتوانند
كاربرديترين مهارتها ،اطالعات ،ويژگيها و نگرشها را در طي بازي بهدست آورند .در اين كتاب ،تالش شده است بازيهاي
آموزشي قابل استفاده در منزل و كالس براي پرورش هوش فضايي ديداري ،معرفي و در اختيار والدين ،مربيان و معلمان قرار
گيرد.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .14عابدي درچه ،منيره .بازيهاي آموزشي :بازیهای آموزشي برای پرورش هوش میانفردی (اجتماعي) ویژه 12-7
سال .اصفهان :يار مانا120 .1399 .ص .وزيري .شابك9786227082272 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :بازيهاي آموزشي ،هوش هاي چندگانه ،يادگيري
معرفي کتاب :كودكاني كه در يك كالس درس ميخوانند از نظر انگيزش ،اشتياق ،سطح تالش ،توانايي و سبكهاي يادگيري
متفاوت هستند و زمينههاي فرهنگي و خانوادگي و تجارب غيررسمي متفاوتي دارند؛ همه اين موارد در ميزان يادگيري و
اثربخشي آن مؤثر است .از اينرو در اين كتاب ،تالش شده است بازيهاي آموزشي قابل استفاده در منزل و كالس براي پرورش
هوش ميانفردي ،معرفي و در اختيار والدين ،مربيان و معلمان قرار گيرد.
 .15رضاپور ،تارا /اختياري ،حامد .باشگاه مغز :باشگاه مغز کودکان( .)1تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو64 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786009890910
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :تمرينها ،سرگرميهاي آموزشي ،حافظه
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد اول از مجموعهاي سهجلدي است كه به مخاطب ميآموزد چگونه از عملكردهاي مغزي مثل
توجه و حافظه استفاده كند .تمرينهايي در سطح آسان در اين كتاب آمدهاند كه بهصورت هدفدار ،مخاطب را با چالشهاي
جديدي مواجه ميكنند .تقويت توجه ،حافظۀ كاري ،سرعت پردازش ،هماهنگي حركات و انعطافپذيري مورد نظر كتاب هستند.
تمرينها متنوعاند و شامل انواع خطكشيدني ،دستهبندي ،رنگكردني و الگويابي ميشوند.
 .16رضاپور ،تارا /اختياري ،حامد .باشگاه مغز :باشگاه مغز کودکان( .)2تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو64 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786009890941
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :تمرينها ،سرگرميهاي آموزشي ،حافظه
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد اول از مجموعهاي سهجلدي است كه به مخاطب ميآموزد چگونه از عملكردهاي مغزي مثل
توجه و حافظه استفاده كند .تمرينهاي اين جلد در سطح متوسط هستند و از تمرينهاي جلد اول سختترند .همۀ تمرينهاي
كتاب ،بهصورت هدفدار ،مخاطب را با چالشهاي جديدي مواجه ميكنند .تقويت توجه ،حافظۀ كاري ،سرعت پردازش ،هماهنگي
حركات و انعطافپذيري مورد نظر كتاب هستند .تمرينها متنوعاند و شامل انواع خطكشيدني ،دستهبندي ،رنگكردني و الگويابي
ميشوند.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .17رضاپور ،تارا /اختياري ،حامد .باشگاه مغز :باشگاه مغز کودکان( .)3تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو64 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786009890958
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،تمرينها ،حافظه
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهاي سهجلدي است كه به مخاطب ميآموزد چگونه از عملكردهاي مغزي مثل
توجه و حافظه استفاده كند .تمرينهاي اين جلد در سطح دشوار هستند و از تمرينهاي دو جلد ديگر سختترند .همۀ
تمرينهاي كتاب ،بهصورت هدفدار ،مخاطب را با چالشهاي جديدي مواجه ميكنند .تقويت توجه ،حافظۀ كاري ،سرعت
پردازش ،هماهنگي حركات و انعطافپذيري مورد نظر كتاب هستند .تمرينها متنوعاند و شامل انواع وصلكردني ،خطكشيدني،
دستهبندي و الگويابي ميشوند.
 .18پايپ ،جيم .زندگي با بازی بهتر است یا بي بازی؟ .نغمه يزدانپناه .تهران :هوپا40 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786222043384
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي ،بازيهاي فكري
معرفي کتاب :كتاب حاضر به شرح و معرفي بازي ها و اهميت آن اشاره دارد .بازي ها در طول زمان شكل و تنوع بسياري
يافتهاند .شطرنج و بازيهاي تختهاي از انواع بازيهاي قديم و گيمها ،بازيهاي رايانهاي از اشكال جديد بازي هستند .در اين
كتاب بحث هاي كوتاه درباره نكات مثبت و يا مضر انواع بازي بيان شدهاست .بازيهاي واقعيت مجازي از ديگر انواع اين
فعاليتهاست كه در  30سال اخير رواج يافتهاند .آيا ممكن است در آينده بازيهاي ديگري به وجودآيند؟ اين موضوعي است كه
در كنار توضيح كاربردهاي متنوع بازي ،شرح داده ميشود.
 .19بوالرد ،ليزا .شباهتها و تفاوتها :خانه من ،خانه تو .معصومه ابراهيمي .تهران :فرهامه24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008284499
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،خانههاي شخصي ،مردمشناسي
معرفي کتاب :كتابهاي «مردمشناس كوچك» ،مفاهيم كليدي فرهنگ و جامعه را در قالب داستانهاي خواندني ،ارائه ميكند
تا مخاطب كودك و نوجوان از منظر مردم شناسي به زندگي خود و ديگري توجه كند و راه ارتباط و دوستي را بيابد .در اين كتاب
مادر «جايدن» روي كشتي نيروي دريايي كار ميكند .بنابراين او با پدربزرگ و مادربزرگش زندگي ميكند ،اما قرار است بهزودي
جايدن و مادرش با هم در يك خانه زندگي كنند .جايدن به ديدن دوستان و همسايهها ميرود تا با ديدن خانههاي مختلف
بهترين را براي خودشان انتخاب كند اما. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .20بوالرد ،ليزا .شباهتها و تفاوتها :خانواده من خانواده تو .معصومه ابراهيمي .تهران :فرهامه28 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008284505
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :خانواده ،داستان ،مردمشناسي
معرفي کتاب :كتابهاي «مردمشناس كوچك» ،مفاهيم كليدي فرهنگ و جامعه را در قالب داستانهاي خواندني ،ارائه ميكند
تا مخاطب كودك و نوجوان از منظر مردم شناسي به زندگي خود و ديگري توجه كند و راه ارتباط و دوستي را بيابد« .ماكايال» به
ديدن دوستانش كه در همسايگيشان هستند ميرود تا اطالعاتي را درباره خانوادهها بهدست بياورد؛ برخي از دوستان ماكايال با
پدربزرگ و مادربزرگشان زندگي ميكنند ،برخي بچهها فرزندخوانده هستند ،گاهي بچهها بهعلت جداشدن پدر و مادر از يكديگر
يا با پدر يا با مادر زندگي ميكنند ،و ....به نظر شما خانواده ماكايال شبيه كداميك است؟
 .21بوالرد ،ليزا .شباهتها و تفاوتها :زبان من ،زبان تو .معصومه ابراهيمي .تهران :فرهامه24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008284482
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،زبان ،مردمشناسي
معرفي کتاب :كتابهاي «مردمشناس كوچك» ،مفاهيم كليدي فرهنگ و جامعه را در قالب داستانهاي خواندني ،ارائه ميكند
تا مخاطب كودك و نوجوان از منظر مردم شناسي به زندگي خود و ديگري توجه كند و راه ارتباط و دوستي را بيابد« .روملي» در
كالس درس با يك دختر تازهوارد به نام «كاميال» آشنا ميشود .كاميال به زبان اسپانيايي صحبت ميكند و همين زبان را به
روملي هم ياد ميدهد ،اين كار باعث ميشود كه. ...
 .22بوالرد ،ليزا .شباهتها و تفاوتها :لباس من ،لباس تو .معصومه ابراهيمي .تهران :فرهامه24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008284451
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،مردمشناسي ،لباس
معرفي کتاب :كتابهاي «مردمشناس كوچك» ،مفاهيم كليدي فرهنگ و جامعه را در قالب داستانهاي خواندني ،ارائه ميكند
تا مخاطب كودك و نوجوان از منظر مردم شناسي به زندگي خود و ديگري توجه كند و راه ارتباط و دوستي را بيابد« .كلوئه»
مي خواهد لباسي خاص براي مدرسه انتخاب كند؛ چون فردا روز لباس است ،براي همين تصميم ميگيرد در اين باره بهسراغ
دوستان و خانوادهاش برود و با آنها درباره لباس گفتوگو كند و. ...

14
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .23شريفي صحي ،علي /سنائيفر ،محبوبه /شعباني ،سمانه /اميني ،فاطمه /تقيزاده ،محمدحسين .فسفر هوش .مشهد :مناجات.
96 .1398ص .وزيري .شابك9786226293136 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حافظه ،يادگيري ،هوش ،آزمونها
معرفي کتاب :حافظه فعال يكي از اصليترين و ابتداييترين اركان حافظه جهت انجام فعاليتهاي شناختي است؛ بنابراين هرچه
حافظه فعال عملكرد بيشتري داشته باشد امكان انجام سريع تر محاسبات ذهني و تصويرسازي ذهني در حل مسائل و درك
سريعتر آنها بيشتر ميشود .اين كتاب داراي تمرينهاي متنوع ،هدفمند و جذاب در تقويت همهجانبه سطوح شناختي و تقويت
حافظه فعال ديداري و شنيداري است .اين تمرين ها شامل نوشتن كلمات هر رديف با توجه به تعداد حروف ،پيدا كردن قطعات با
توجه به تصوير اصلي ،نگاه كردن به كلمات در يك زمان مشخص و نوشتن آنها با يك قاعده خاص و ...ميشود .استفاده از
تمرينهاي اين كتاب به افزايش آمادگيهاي تحصيلي دانشآموزان و رفع مشكالت يادگيري آنها كمك ميكند.
 .24مقدوري ،معصومه .گام اوليها ،کتاب کار کودکان  5تا  7سال .تهران :نداي سينا40 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008384373
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :آموزش و يادگيري ،مهارت ،والدين
معرفي کتاب :يكي از بزرگترين نگراني هاي اوليا و مربيان در كالس اول اين است كه كودك در خواندن و نوشتن و رياضيات
دچار مشكل شود؛ از اينرو در اين كتاب ،مهارتهاي الزم براي حل اين قبيل مشكالت توسط مربيان و والدين در بخشهاي
مختلف ارائه شده است .در فصل نخست به مهارت «دستورزي» و در فصل دوم به مهارتهاي «ادراك بينايي» پرداخته شده
است كه شامل حافظۀ بينايي و ديداري ،تميز ديداري ،كامل كردن شكل ،ارتباطات فضايي ديداري ،اثبات شكل ،حافظۀ توالي
ديداري و تشخيص شكل از زمينه است .در فصل پاياني نيز مهارت «دقت ديداري» شامل مهارتهاي ذهني و ارتقاي تفكر
منطقي ،مطرح شده است.
 .25برجي اصفهاني ،محمد .مجموعه رشادت :هوش و استعداد  ،1اول ابتدایي .تهران :مبتكران80 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9789640709245
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :دانشآموزان ،تمرينها ،هوش
معرفي کتاب :اين كتاب مشتمل بر سؤاالت و تمرينهايي براي باال بردن دقت و تمركز دانشآموزان و سرعت يادگيري
آنهاست .اين تمرينها شامل هوش كالمي ،مباحث جذاب الفبا ،كلمات ،جمالت ،ضربالمثلها و درك متون؛ هوش محاسباتي،
سؤاالت جذاب محاسباتي رياضي؛ هوش استداللي ،سؤاالت همراه با تفسير و استدالل؛ و هوش تجسمي سؤاالت تصوير ،سطح،
حجم و فضا ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .26اينابا ،نائوكي .مجموعه معماهاي ابعاد :معماهای چارگوش  100 :1معمای جذاب با ریاضیات ساده و منطق هوشمندانه.
عميم سياح .تهران :هوش ناب160 .1398 .ص .رقعي .شابك9786229991510 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :دانشآموزان ،رياضيات ،معما
معرفي کتاب :اين كتاب ،مجموعهاي از  100معماي جذاب است كه با رياضيات و منطق ساده ،قابل انجام است .كاركرد اين
معماها بهطور ويژه تقويت هوش رياضي و منطق است .بخش اول كتاب به معرفي قوانين حل اين معماها اختصاص دارد كه در
آن معماها در پنج سطح دشواري متفاوت  -از بسيار ساده تا بسيار چالشبرانگيز -ارائه شده است .در بخش انتهايي كتاب نيز حل
تشريحي تمام معماها آمده است.
 .27تاالريكو ،توني .مجموعه معماهاي اشيا پنهان :ماجرای اشیا پنهان( :)1دقیق و باحوصله ببین ،حتمـا پیدا ميکني!.
عميم سياح .تهران :هوش ناب64 .1398 .ص .رحلي .شابك9786229991541 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :كودكان ،معما ،هوشآزمايي
معرفي کتاب :اين كتاب جلد نخست از مجموعه «ماجراي اشياي پنهان» است كه دربردارنده معماهايي براي تمرين ذهني
كودكان است .هر معما تركيبي از تصاوير متنوع است كه داستاني را نيز دربردارد؛ از كودك خواسته ميشود تعدادي شيء را در
يك تصوير پيدا كند .اين اشيا به همراه تعداد هر كدام داخل يك كادر مشخص شده است .حل اينگونه معماها به هماهنگي
هرچه بيشتر بخشهاي مختلف مغز و ناحيه مربوط به بينايي كمك ميكند.
 .28استنلي ،استفن .مجموعه معماهاي اشيا پنهان :ماجرای اشیا پنهان( :)2برای گذر از هر ماجرا ،باید دقیق و باحوصله
ببیني! .عميم سياح .تهران :هوش ناب32 .1398 .ص .رحلي .شابك9786229991558 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :كودكان ،معما ،هوشآزمايي
معرفي کتاب :اين كتاب جلد دوم از مجموعه «ماجراي اشياي پنهان» است كه دربردارنده معماهايي براي تمرين ذهني كودكان
است .هر معما تركيبي از تصاوير متنوع است كه داستاني را نيز دربردارد؛ از كودك خواسته ميشود تعدادي شيء را در يك
تصوير پيدا كند .اين اشيا به همراه تعداد هر كدام داخل يك كادر مشخص شده است .حل اينگونه معماها به هماهنگي هرچه
بيشتر بخشهاي مختلف مغز و ناحيه مربوط به بينايي كمك ميكند.
 .29سياح ،عميم .مجموعه معماهاي كودكانه :معماهای پر پیچوخم! :راه را نشانم بده! .تهران :هوش ناب36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786229615614 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :كودكان ،معما ،هوشآزمايي
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي مجموعهاي از معماهاي نامآشناي «ماز» است كه به معماهاي «پرپيچوخم» و «هزارتو» نيز
معروفاند .اين گونه معماها تواناييها و مهارتهاي كودكان را در زمينههاي گوناگون تقويت ميكند .كودك با حل ماز حافظه
خود را رشد ميدهد ،مهارت دستورزياش را تقويت ميكند ،توانايي راهيابي را بهدست ميآورد و اعتمادبهنفس خود را پرورش
ميدهد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .30سياح ،عميم .مجموعه معماهاي كودكانه :معمای دوقلوها! :اگر خوب خوب نگاه کني ،فقط دوتا مثل هماند! .تهران:
هوش ناب36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786229615621 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :كودكان ،هوشآزمايي ،معما
معرفي کتاب :اين كتاب ،از مجموعه «معماهاي تصويري كودكانه (كتابهاي بنفش تا قرمز)» ،بهجهت تقويت هوش كودكان
7سال و باالتر (سالهاي آغازين دبستان) و پرورش برخي از مهارتهاي اساسي مورد نياز آنها طراحي و ارائه شده است .رويكرد
اصلي اين معماها ،افزايش «دقت»« ،تمركز» و پرورش مهارتهاي «توجه به جزئيات» و «مقايسه» است .همچنين تمريني بسيار
خوب براي تقويت قابليتهاي «بهيادسپاري» و «يادآوري» در كودك بهشمار ميرود .همچنين كودك «صبوري» را در مواجهه با
مسائل ميآموزد كه يكي از مؤلفههاي مهم و كليدي حل مسئله است.
 .31شريفي صحي ،علي /سنائي فر ،محبوبه /خاجوي مايوان ،سميرا /حيدري ،مريم /نعمتالهي ،فرشته .من باهوشم .مشهد:
مناجات96 .1399 .ص .وزيري .شابك9786226293532 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :كودكان ،تمرينها ،هوش ،يادگيري
معرفي کتاب :حافظۀ فعال يك فعاليت شناختي است كه به توانايي ذخيرهسازي درست و موقت اطالعات در يك جايگاه ذهني
اشاره دارد .تقويت حافظۀ فعال ديداري و شنيداري مبتني بر چالشهاي تحليلي ذهني باعث ميشود كه قدرت تمركز و توجه
فرد بهميزان درخور توجهي افزايش يابد و عناصر 9گانه هوش را نيز تقويت نمايد؛ از اينرو ،اين كتاب شامل تكاليف و تمرينهايي
است كه به دانشآموزان كمك مي كند كه اختالل در حافظۀ ديداري و شنيداري و نقص هوش كالمي را برطرف كرده و تقويت
نمايند .نحوۀ انجام تمرين حافظۀ شنيداري و حافظ ۀ ديداري در ابتداي كتاب آمده است .يادگيري نام اشيا ،اعمال و مفاهيم
رياضي ،دنبال كردن دستورالعملها ،انتقال و بازشناسي در سطح شنيداري از تمرينهاي كتاب است.
 .32گري ،الن .ورق ورق سرگرمي .ليال عيسينيا .تهران :قدياني80 .1399 .ص .رحلي .شابك9786000812546 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :هوشآزمايي ،سرگرميها ،معما ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب ،مجموعه اي با بيش از پنجاه فعاليت براي كودكان باالي پنج سال است .بخشي از اين سرگرميها شامل
پازل ،كاردستي و فعاليتهاي ديگري است كه نياز به قيچي و جدا كردن از كتاب دارد؛ بنابراين پشت اين صفحهها براي سهولت
و زيبايي سفيد است .بخش ديگر هم شامل سرگرميهاي جذاب و متنوعي مانند رنگآميزي و تكميل تصوير ،مسيريابي و ...است.
كودك ميتواند اين صفحه ها را قيچي كند و هر طرف آن را كه دوست دارد استفاده كند .همچنين محل برش هر صفحه اين
كتاب با نقطهچين و تصوير قيچي ،مشخص شده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .33يناس ،آنا .هیوالی رنگها :داستاني در باره احساسهای رنگارنگ .سحر ترهنده .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي.
48 .1399ص .خشتي .شابك9786226630481 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،احساسات ،رنگ ،هيجان
معرفي کتاب« :هيوالي رنگها»  ،هاج و واج مانده و نيازمند كمك است تا دختركي بدون رنگ بيايد و دستش را بگيرد و از
جهان احساسات رد كند .آخر ميدانيد احساسات قاطي پاطي كه به درد نميخورند .بايد آنها را جدا كنيد و بگذاريد در شيشه
خودش .دختركِ بيرنگِ قصه بايدحسها و رنگهاي مربوط به آنها را بشناسد تا به هيوال كمك كند .مفاهيم اصلي مطرح در
اين داستان شامل احساس ،رنگها ،گيجي ،شادي /غم ،خشم /آرامش ،ترس ،و عشق و تكنيكهاي كاربردي شامل خودآگاهي،
شناخت حسي ،جاگيري حسي ،مديريت حسي ،برونريزي ،مشاركتجويي ،و خودنگري ميشود.
 1001 .- .34بازي و سرگرمي 1001 :بازی و سرگرمي برای کودکان باهوش و خالق( .)2سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ
القرآن الكريم32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786003581999 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي كودكان ،بازيهاي آموزشي ،هوش
معرفي کتاب :تبديل محتواي يادگيري به سرگرمي ،يكي از راههاي عالقهمند كردن كودكان به يادگيري است .اين كتاب جلد
دوم از مجموعهاي چندجلدي است و شامل جدول ،معما ،طراحي ،نقاشيهاي متنوع ،رنگآميزي و فعاليتهاي هيجانانگيز است.
اين فعاليتها كه در خود طبيعت ميتوان آنها را يافت ،ذهن كودكان را تقويتميكنند و قدرت تمركز و تخيل آنان را رشد
ميدهند .كتاب حاضر نوعي كتاب كار سرگرمي محسوب ميشود.
 1001 .- .35بازي و سرگرمي 1001 :بازی و سرگرمي برای کودکان باهوش و خالق( .)3سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ
القرآن الكريم32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786003582002 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي كودكان ،بازيهاي آموزشي ،هوش
معرفي کتاب :تبديل محتواي يادگيري به سرگرمي ،يكي از راههاي عالقهمند كردن كودكان به يادگيري است .اين كتاب جلد
سوم از مجموعهاي چندجلدي است و شامل جدول ،معما ،طراحي ،نقاشيهاي متنوع ،رنگآميزي و فعاليتهاي هيجانانگيز است.
اين فعاليتها كه در خود طبيعت ميتوان آنها را يافت ،ذهن كودكان را تقويتميكنند و قدرت تمركز و تخيل آنان را رشد
ميدهند .كتاب حاضر نوعي كتاب كار سرگرمي محسوب ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 1001 .- .36بازي و سرگرمي 1001 :بازی و سرگرمي برای کودکان باهوش و خالق( .)4سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ
القرآن الكريم32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786003582019 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :بازيها و سرگرميهاي كودكان ،بازيهاي آموزشي ،هوش
معرفي کتاب :تبديل محتواي يادگيري به سرگرمي ،يكي از راههاي عالقهمند كردن كودكان به يادگيري است .اين كتاب جلد
دوم از مجموعهاي چندجلدي است و شامل جدول ،معما ،طراحي ،نقاشيهاي متنوع ،رنگآميزي و فعاليتهاي هيجانانگيز است.
اين فعاليتها كه در خود طبيعت ميتوان آنها را يافت ،ذهن كودكان را تقويتميكنند و قدرت تمركز و تخيل آنان را رشد
ميدهند .كتاب حاضر نوعي كتاب كار سرگرمي محسوب ميشود.
 1001 .- .37بازي و سرگرمي 1001 :بازی و سرگرمي برای کودکان باهوش و خالق( .)5سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ
القرآن الكريم32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786003582026 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :بازيها و سرگرميهاي كودكان ،بازيهاي آموزشي ،هوش
معرفي کتاب :تبديل محتواي يادگيري به سرگرمي ،يكي از راههاي عالقهمند كردن كودكان به يادگيري است .اين كتاب جلد
پنجم از مجموعهاي چندجلدي است و شامل جدول ،معما ،طراحي ،نقاشيهاي متنوع ،رنگآميزي و فعاليتهاي هيجانانگيز
است .اين فعاليتها كه در خود طبيعت ميتوان آنها را يافت ،ذهن كودكان را تقويتميكنند و قدرت تمركز و تخيل آنان را
رشد ميدهند .كتاب حاضر نوعي كتاب كار سرگرمي محسوب ميشود.
 1001 .- .38بازي و سرگرمي 1001 :بازی و سرگرمي برای کودکان باهوش و خالق( .)6سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ
القرآن الكريم32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786003582033 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي كودكان ،بازيهاي آموزشي ،هوش
معرفي کتاب :تبديل محتواي يادگيري به سرگرمي ،يكي از راههاي عالقهمند كردن كودكان به يادگيري است .اين كتاب جلد
ششم از مجموعهاي چندجلدي است و شامل جدول ،معما ،طراحي ،نقاشيهاي متنوع ،رنگآميزي و فعاليتهاي هيجانانگيز
است .اين فعاليتها كه در خود طبيعت ميتوان آنها را يافت ،ذهن كودكان را تقويتميكنند و قدرت تمركز و تخيل آنان را
رشد ميدهند .كتاب حاضر نوعي كتاب كار سرگرمي محسوب ميشود.
1001 .- .39بازي و سرگرمي 1001 :بازی و سرگرمي برای کودکان باهوش و خالق( .)1سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ
القرآن الكريم32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786003581982 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي كودكان ،بازيهاي آموزشي ،هوش
معرفي کتاب :تبديل محتواي يادگيري به سرگرمي ،يكي از راههاي عالقهمند كردن كودكان به يادگيري است .اين كتاب جلد
اول از مجموعهاي چندجلدي است و شامل جدول ،معما ،طراحي ،نقاشيهاي متنوع ،رنگآميزي و فعاليتهاي هيجانانگيز است.
اين فعاليتها ذهن كودكان را تقويتميكنند و قدرت تمركز و تخيل آنان را رشد ميدهند.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

چند موضوعي
 .40عباسي ،مريم .ایستگاه تکلیف خالق فارسي و ریاضي پایه اول ابتدایي .مشهد :ضريح آفتاب156 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786004763707 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،آموزش زبان فارسي
معرفي کتاب :در اين كتاب مطابق با بودجه بندي كتاب تمرينهايي به منظور يادگيري درس فارسي و رياضي پايه اول ابتدايي
آمده است .براي آموزش درس فارسي از نگاره ها و نشانهها و براي آموزش رياضي از تمرينهايي براي انديشيدن و تفكر استفاده
شده است.آنچه در آموزش مهم است ،دادن تمرين و تكرار آن در پايه اول ابتدايي است .تصويرهاي داخل كتاب بدون رنگ است
و دانشآموزان ميتوانند در كنار مطالعه و تمرين ،با رنگ آميزي از حل مسئلهها لذت ببرند.
 .41فرهادي ،گلزار .پيك هفتگي :پیک هفتگي اول ابتدایي .تهران :خيلي سبز122 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004125987
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها
معرفي کتاب« :پيك هفتگي پايه اول» شامل نمونه سؤاالت تشريحي براي دروس رياضي ،علوم تجربي و فارسي است .اين
مجموعه سؤالها مناسب يادآوري و تمرين مباحث تدريسشده در طول هفته نيز ميباشد .ويژگيهاي اين پيك تقسيمبندي
محتواي آموزشي پايه اول به  28هفته آموزشي ،طراحي محتواي آموزشي منطبق با آخرين تغييرات كتابهاي درسي و اهداف
آموزشي آن ،طراحي محتواي آموزشي هفتگي بهمنظور مرور و تكرار مطالب مهم درسهاي هفته توسط دانشآموزان ،تمرينهاي
متنوع براي افزايش اشتياق دانشآموزان بهمرور دانستههاي خود ،و ارزشيابي توصيفي در انتهاي هر پيك براي ارزيابي
آموختههاي دانشآموزان در هر هفته ميباشد.
 .42شريفپور ،زهرا .پيك هفتگي :پیک هفتگي پنجم ابتدایي .تهران :خيلي سبز122 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004125819
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها
معرفي کتاب« :پيك هفتگي پايه پنجم» شامل نمونه سؤاالت تشريحي براي دروس رياضي ،علوم تجربي ،فارسي ،هديههاي
آسماني و مطالعات اجتماعي است .اين مجموعه سؤالها مناسب يادآوري و تمرين مباحث تدريسشده در طول هفته نيز
ميباشد .ويژگيهاي اين پيك تقسيمبندي محتواي آموزشي پايه اول به  28هفته آموزشي ،طراحي محتواي آموزشي منطبق با
آخرين تغييرات كتابهاي درسي و اهداف آموزشي آن ،طراحي محتواي آموزشي هفتگي بهمنظور مرور و تكرار مطالب مهم
درسهاي هفته توسط دانشآموزان ،تمرينهاي متنوع براي افزايش اشتياق دانشآموزان بهمرور دانستههاي خود ،و ارزشيابي
توصيفي در انتهاي هر پيك براي ارزيابي آموختههاي دانشآموزان در هر هفته ميباشد.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .43اخگري ،بهاره .پيك هفتگي :پیک هفتگي چهارم ابتدایي .تهران :خيلي سبز122 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004125802
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها
معرفي کتاب« :پيك هفتگي پايه چهارم» شامل نمونه سؤاالت تشريحي براي دروس رياضي ،علوم تجربي ،فارسي ،هديههاي
آسماني و مطالعات اجتماعي است .اين مجموعه سؤالها مناسب يادآوري و تمرين مباحث تدريسشده در طول هفته نيز
ميباشد .ويژگيهاي اين پيك تقسيمبندي محتواي آموزشي پايه اول به  28هفته آموزشي ،طراحي محتواي آموزشي منطبق با
آخرين تغييرات كتابهاي درسي و اهداف آموزشي آن ،طراحي محتواي آموزشي هفتگي بهمنظور مرور و تكرار مطالب مهم
درسهاي هفته توسط دانشآموزان ،تمرينهاي متنوع براي افزايش اشتياق دانشآموزان بهمرور دانستههاي خود ،و ارزشيابي
توصيفي در انتهاي هر پيك براي ارزيابي آموختههاي دانشآموزان در هر هفته ميباشد.
 .44بصيري ،سودابه .پيك هفتگي :پیک هفتگي دوم ابتدایي .تهران :خيلي سبز122 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004125994
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها
معرفي کتاب« :پيك هفتگي پايه دوم» شامل نمونه سؤاالت تشريحي براي دروس رياضي ،علوم تجربي ،فارسي و هديههاي
آسماني است .اين مجموعه سؤالها مناسب يادآوري و تمرين مباحث تدريسشده در طول هفته نيز ميباشد .ويژگيهاي اين
پيك تقسيمبندي محتواي آموزشي پايه اول به  28هفته آموزشي ،طراحي محتواي آموزشي منطبق با آخرين تغييرات كتابهاي
درسي و اهداف آموزشي آن ،طراحي محتواي آموزشي هفتگي بهمنظور مرور و تكرار مطالب مهم درسهاي هفته توسط
دانشآموزان ،تمرينهاي متنوع براي افزايش اشتياق دانشآموزان بهمرور دانستههاي خود ،و ارزشيابي توصيفي در انتهاي هر
پيك براي ارزيابي آموختههاي دانشآموزان در هر هفته ميباشد.
 .45ايللو ،نيلوفر .پيك هفتگي :پیک هفتگي سوم ابتدایي .تهران :خيلي سبز122 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004125796
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها
معرفي کتاب« :پيك هفتگي پايه سوم» شامل نمونه سؤاالت تشريحي براي دروس رياضي ،علوم تجربي ،فارسي ،هديههاي
آسماني و مطالعات اجتماعي است .اين مجموعه سؤالها مناسب يادآوري و تمرين مباحث تدريسشده در طول هفته نيز
ميباشد .ويژگيهاي اين پيك تقسيمبندي محتواي آموزشي پايه اول به  28هفته آموزشي ،طراحي محتواي آموزشي منطبق با
آخرين تغييرات كتابهاي درسي و اهداف آموزشي آن ،طراحي محتواي آموزشي هفتگي بهمنظور مرور و تكرار مطالب مهم
درسهاي هفته توسط دانشآموزان ،تمرينهاي متنوع براي افزايش اشتياق دانشآموزان بهمرور دانستههاي خود ،و ارزشيابي
توصيفي در انتهاي هر پيك براي ارزيابي آموختههاي دانشآموزان در هر هفته ميباشد.

21

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .46فريمانه ،فاطمه .پيك هفتگي :پیک هفتگي ششم ابتدایي .تهران :خيلي سبز122 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004125826
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها
معرفي کتاب« :پيك هفتگي پايه ششم» شامل نمونه سؤاالت تشريحي براي دروس رياضي ،علوم تجربي ،فارسي ،هديههاي
آسماني و مطالعات اجتماعي است .اين مجموعه سؤالها مناسب يادآوري و تمرين مباحث تدريسشده در طول هفته نيز
ميباشد .ويژگيهاي اين پيك تقسيمبندي محتواي آموزشي پايه اول به  28هفته آموزشي ،طراحي محتواي آموزشي منطبق با
آخرين تغييرات كتابهاي درسي و اهداف آموزشي آن ،طراحي محتواي آموزشي هفتگي بهمنظور مرور و تكرار مطالب مهم
درسهاي هفته توسط دانشآموزان ،تمرينهاي متنوع براي افزايش اشتياق دانشآموزان بهمرور دانستههاي خود ،و ارزشيابي
توصيفي در انتهاي هر پيك براي ارزيابي آموختههاي دانشآموزان در هر هفته ميباشد.
 .47خارستاني ،محمدصادق /قفل گري ،نيما /ابولقاسمي ،مهدي /صيادي ،اميرحسين /كشوري ،محمد /نورمحمدي ،رويا /حدادي،
احمد .تيزهوشان :کتاب جامع تیزهوشان ششم .تهران :خيلي سبز668 .1399 .ص .رحلي .شابك9786004123327 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،ادبيات فارسي ،تيزهوشان
معرفي کتاب :كتاب پيش رو شامل مباحث كتابهاي درسي رياضي ،علوم ،فارسي ،استعداد تحصيلي و...پايه ششم براي آمادگي
شركت در آزمون تيزهوشان است .تستهاي درس رياضي ارائه شده در اين كتاب به صورت طبقهبندي شده است تا دانشآموز
بتواند در زمان بيشتر و مناسب تري همگام با كالس و در سال تحصيلي حركت كند .درس فارسي و مطالعات اجتماعي نيز مانند
ديگر درسها داراي آزمونهاي تجميعي و جوابهاي تشريحي است تا داوطلبان بتوانند با سواالت آزمون ،بيشتر آشنا شوند.
وجود تصويرها و نمودارها به درك هر چه بيشتر مفاهيم موجود در اين كتاب ياري ميرساند.
 .48بالغ ،عشرت /نقينژاديان ،طاهره .شاهكليد :شاهکلید اول دبستان .تهران :كالغ سپيد376 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786226174770
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،تمرينها ،آزمونها
معرفي کتاب :اين كتاب ،تمامي كتاب هاي درسي پايه اول دبستان را دربرداشته و در هر كتاب به بررسي و ارائه تمرينهاي
مشابه كتاب و تكميل آنها با پرسش و پاسخهاي تأليفي ميپردازد .دانش آموز در اين اثر دروس فارسي ،امال ،رياضي و علوم را
مطالعه ميكند .يكي از اهداف اين كتاب ،برانگيختن حس پرسشگري در دانشآموزان است.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .49فاتحينسب ،محمدرضا /صادقي ،مهرناز /شعبانزاده ،ريحانه /مهدوي ،زهراسادات /ستاري اسمرودي ،محمد /دهقان نيري،
مرضيه .ماجراهاي من و درسام :جامع ششم (ریاضي ،علوم ،فارسي ،هدیههای آسمان ،مطالعات اجتماعي) .تهران :خيلي
سبز376 .1399 .ص .رحلي .شابك9786004121590 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،درسنامه ،تمرينها
معرفي کتاب :در اين كتاب براي هر درس از دروس رياضي ،علوم ،فارسي ،هديههاي آسمان ،مطالعات اجتماعي از پايه ششم
دبستان ،يك درسنامه خالصه ،مفيد و ياددهنده ارائه شده كه هرچه را الزم باشد بدانيد با بياني ساده و روشن ،توضيح داده است.
بعد از درسنامه يكسري سؤال ،شبيه سؤالهاي امتحاني آمده است كه شما را براي ورود به آزمونهاي مختلف آماده ميكند.
همچنين پاسخنامه تشريحي سؤالها در پايان كتاب ،درج شده است.

داستان
 .50بختياري ،فاطمه .آتیشپاره .قم :كتاب جمكران192 .1399 .ص .رقعي .شابك9789649736440 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،جنگ ايران و عراق ،نوجوانان
معرفي کتاب« :زهرا» دخترِ پُرجنبوجوشي است كه در سالهاي جنگ تحميلي ،در روستايي زندگي ميكند .همسايه آنها،
پيرزني بهنام «مَشطلعت» است كه پسرش« ،جعفر» ،به جبهه رفته است .جعفر مرتب براي مادرش نامه مينويسد و زهرا
نامههاي او را براي مشطلعت ميخواند و در عوض اينكار ،عسل ميگيرد .جعفر مدام به جبهه ميرود و زخمي برميگردد.
بههميندليل مردم روستا اسمش را رزمنده هميشه زخمي گذاشتهاند. ...
 .51فتحي ،نسترن .آموزش مقابله كودكان با ويروس كرونا :مراقب باشید کوویجتان نوزده نشود! .تهران :سيماي شرق.1399 .
24ص .خشتي .شابك9786226093361 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،بيماريها ،پيشگيري
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه چهارجلدي «آموزش مقابله كودكان با ويروس كرونا» ،در قالب داستان طنز و شعر،
منتشر شده است .در اين كتاب ماجراي دو خرگوش به نامهاي «بيجو» و «جيبو» روايت ميشود كه يكي از دوستانشان كرونا
گرفته است و بايد قرنطينه شوند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .52صمدي ،عبدالرضا .آن دور دور .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786000107529
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :ببر جوان از باالي قله كوه به دوردستها نگاه كرد و در آن دورِ دور ،چيزهاي گرد و سياهي ديد كه دلش
ميخواست بداند آن ها چه هستند ،براي همين از قله پايين آمد و به طرف آن دورِ دور حركت كرد .چند رديف درخت را پشت
سر گذاشت ،از جويبار رد شد و از كنار گورخرها .بعد به فيلها رسيد و سپس به آن دورِ دور .پس آن چيزهاي گرد سياه كجا
بودند!؟
 .53طلوعي ،محمد .اَپوش .تهران :كتاب چ44 .1399 .ص .خشتي .شابك9786226839402 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :اَپوش» ،ديو خشكسالي ،فكر ميكرد زيباترين ديو جهان است؛ چون او هيچوقت عكس خودش را در بركه يا
كاسه آب نديده بود تا اينكه روزي خودش رادر آينهاي ديد .اَپوش ترسيد و با سنگي آينه را شكست .اَپوش غمگين شد و فكر كرد
شايد آينه با او دشمني دارد؛ اما آينه گفت كه او همين است و ميتواند از ديگران هم بپرسد .اَپوش راه افتاد و به هركسي
ميرسيد ،نظرش را ميپرسيد و همه همان جواب آينه را ميدادند تا اينكه. ...
 .54حيدري ابهري ،غالمرضا .ابر و من و مامان .قم :كتابك32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786226745468 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :قهرمان داستان پسربچهاي است كه تماشا كردن ابرها را دوست دارد .او ساعتها كنار پنجره ميايستد و ابرها را
نگاه مي كند كه هركدام شبيه چيزي هستند .روزي مادرش پيشنهاد ميكند كه با هم بازي كنند و به نوبت بگويند كه هر ابر
شكل چيست .ابري كه به نظر پسر شبيه آدم كثيف و اخموست ،به چشم مادر شبيه يك بستني قيفي است و ابري كه به نظر
پسرك شبيه پوتيني پاره است ،به نظر مادر شبيه مرغي است كه در النهاش نشسته است و. ...
 .55ماهوتي ،مهري .احكام اسالمي :قصههای کوکي .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789640212882 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،نماز
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي نُه داستان كوتاه و به هم متصل است .قهرمان داستان دختري به نام «فرشته» است كه
مادربزرگ به او ساعتي كوكي هديه ميدهد .اين داستانها ماجراهاي فرشته با اين ساعت است .آقاي قوقولي ،پيشيخان و
كبوترخانم نميدانند اين صداي تيكتيك از كجاست و حسابي ميترسند؛ اما باالخره با ساعت آشنا ميشوند .نيمهشب كوكي
زنگ ميزند؛ اما فرشته و مادربزرگ بيدار نميشوند .كوكي نگران است كه مبادا آنها خواب بمانند و نتوانند سحري بخورند .براي
همين از پيشي ميخواهد تا كاري كند؛ اما. ...
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 .56فان دخريند ،مارك .اردكهاي بنفش :جوجهتیغي عزیز! خوش آمدی .مهرنوش گلشاهيفر .تهران :هوپا32 .1398 .ص.
وزيري .شابك9786222042097 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب :خورشيد تازه بيرون آمده بود .اردكهاي بنفش« ،آلبرت» و «هكتور» ،ميخواستند روي شاخه خودشان بنشينند
و از سكوت و آرامش جنگل لذت ببرند؛ اما وقتي در را باز كردند ،جوجهتيغي كوچولويي را ديدند كه جلوي خانه نشسته بود!
اردكها نميدانستند كه اين كوچولو از كجا آمده و خانهاش كجاست .آنها اجازه دادند كه او وارد خانه شود و همانجا بخوابد؛ اما
تصميم گرفتند دربارهاش پرسوجو كنند.
 .57فان دخريند ،مارك .اردكهاي بنفش :سفرِ خوبي داشته باشي! .مهرنوش گلشاهيفر .تهران :هوپا32 .1398 .ص .رقعي.
شابك9786222042080 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :فصل زمستان همهجا خيس و سرد است و مُدام باد ميوزد .براي همين« ،فيونا» ،اردك سبز ،تصميم ميگيرد به
سرزمين گرمي سفر كند .اردكهاي بنفش« ،آلبرت» و «هكتور» هم خيلي دوست دارند به جاي گرمي بروند؛ اما كلي كار هست
كه بايد انجام بدهند .آيا آنها ميتوانند به موقع براي اين سفر آماده شوند؟
 .58فان دخريند ،مارك .اردكهاي بنفش :ماجراجویي .مهرنوش گلشاهيفر .تهران :هوپا32 .1398 .ص .وزيري .شابك:
9786222042110
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :صبح خيلي زود ،اردكهاي بنفش« ،هكتور» و «آلبرت» ،پرده را كشيدند تا بيرون را تماشا كنند؛ ولي انگار
همهچيز عوض شده بود! آنها بيرون رفتند؛ اما چيزي ديده نمي شد؛ حتي آخر شاخه درختي كه روي آن خانه داشتند! هكتور و
آلبرت چندتا ساندويچ درست كردند و راه افتادند .همهچيز در سفيد ي خاصي فرو رفته بود ،طوري كه يكديگر را هم نميديدند!
آنها با شجاعت پيش رفتند تا اينكه. ...
 .59فان دخريند ،مارك .اردكهاي بنفش :هر روز یک ابر تازه .مهرنوش گلشاهيفر .تهران :هوپا32 .1398 .ص .وزيري .شابك:
9786222042103
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب« :هكتور» و «آلبرت» دعوتنامهاي از «فيونا» ،اردك سبز ،دريافت كردهاند .فيونا از آنها خواسته كه شام مهمانش
باشند .وقتي آلبرت به خانه فيونا ميرود ،او را غمگين ميبيند! فيونا براي آلبرت توضيح ميدهد كه با وجود سرگرميهاي زياد،
احساس خوبي ندارد .او ميتواند سازهاي مختلفي را بنوازد ،او كتابهاي زيادي خوانده و نقاشيهاي بسياري كشيده است .او
مي تواند غذاهاي متنوعي درست كند و...؛ اما باز هم غمگين است! آلبرت از خانه بيرون ميرود و. ...
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 .60رينر ،كترين .ارنست ،گوزني که برای کتاب بزرگ بود! .مسعود ملكياري .تهران :پرتقال30 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004623469
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :گوزن بزرگ« ،ارنست» ،در وضعيت سختي گير افتاده است .او هركاري انجام ميدهد ،نميتواند در كتابي كه
دربارهاش نوشتهاند ،جا شود! تنها خوششانسي ارنست ،داشتن دوست ريزهميزهاي است كه به او در حل مشكلش كمك ميكند
و ....مطالعه اين كتاب ،به كودكان اطالعاتي درباره حل مسئله ،همكاري و خالقيت ميدهد و به آنها ميآموزد كه فقط شباهتها
عامل بقاي دوستي نيستند.
 .61شعباننژاد ،افسانه .از شنبه تا پنجشنبه :خاطرات یک تکه نان .تهران :لوپه تو16 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786008761457
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،آموزش پيشدبستاني
معرفي کتاب :اين كتاب خاطرات تكهاي نان است كه خودش روايت ميكند؛ او از گوشه ناني كَنده ميشود و روي زمين ميافتد.
كالغي او را ميبيند؛ اما از صداي بوق ماشين ميترسد و فرار ميكند .بعد دوتا گربه سر آن دعوا ميكنند؛ ولي هيچكدام
نميتوانند نان را بردارند .روز بعد ،پيرمردي تكه نان را پيدا ميكند و آن را كنار درختي ميگذارد .مورچهها دورش جمع
ميشوند؛ اما. ...
 .62شعباننژاد ،افسانه .از شنبه تا پنجشنبه :خاطرات یک طناب .تهران :لوپه تو16 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786008761419
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :طناب از اينكه به خانه دختركوچولو آمده ،خوشحال است .مادر لباسهاي شسته را روي آن پهن ميكند و طناب
بيشتر از همه ،لباسِ صورتي دخترك را دوست دارد .روز بعد دوتا گنجشك روي طناب مينشينند و تاب ميخورند .وقتي براي بار
دوم گنجشكها روي طناب مينشينند ،گربه باال ميپرد و سعي ميكند آنها را بگيرد؛ اما. ...
 .63شعباننژاد ،افسانه .از شنبه تا پنجشنبه :خاطرات یک عروسک .تهران :لوپه تو16 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786008761426
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :مادر عروسك بچگي خودش را به دخترِ كوچولويش داد .دخترك با عروسك دوست شد .روز بعد وقتي دخترك و
عروسك با هم بازي ميكردند ،يكي از چشمهاي عروسك گم شد .مادر دكمهاي سبز به جاي آن دوخت! وقتي كه شب شد،
دخترك عروسكش را در حياط جا گذاشت و عروسك ،زير باران خيس شد .شبي دخترك ،عروسكش را در كيف پدرش خواباند و
بعد هم يادش رفت آن را بردارد .صبح روز بعد پدر با عروسك به اداره رفت و. ...
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 .64شعباننژاد ،افسانه .از شنبه تا پنجشنبه :خاطرات یک کتاب .تهران :لوپه تو16 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786008761471
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :كتاب براي اولينبار وارد كيف پسركوچولو شده و آنجا با مداد ،پاككن ،تراش و دفتر دوست ميشود .آنها همه
باهم به مدرسه ميروند .او در مدرسه ،كتابهاي ديگري ميبيند كه دقيقاً شكلِ خودش هستند .وقتي كتاب روي زمين ميافتد،
پسر كوچولو آن را برميدارد و تميز ميكند .وقتي در آشپزخانه قطرهاي روغن روي كتاب ميافتد ،مادر آن را به شكل گلي
درميآورد .وقتي. ...
 .65شعباننژاد ،افسانه .از شنبه تا پنجشنبه :خاطرات یک کاله .تهران :لوپه تو16 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786008761440
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :خاطره نويسي ،ادبيات كودكان ،تخيل در كودكان
معرفي کتاب :در اين كتاب كاله خاطرات خودش را از شنبه تاپنج شنبه تعريف مي كند .روز شنبه كاله توي كمدخواب است
كه پسربچه در كمد را باز كرده و كاله را برمي دارد و روي سرش مي گذارد چرا كه دارد برف مي آيد و هوا است .روز يكشنه،
كاله گوشه اتاق اقتاده كه سوسك يواش يواش به سمت او مي رود تا در آنجا بخوابد و ....
 .66شعباننژاد ،افسانه .از شنبه تا پنجشنبه :خاطرات یک مداد .تهران :لوپه تو16 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786008761464
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :مداد خيلي خوشحال است؛ چون ميتواند روي ميز قِل بخورد؛ اما ناگهان از روي ميز ميافتد و نوكش ميشكند.
او با تراش آشنا ميشود و او نوك مداد را ميتراشد .پاككن تمام خطهايي كه مداد روي كاغذ كشيده است ،پاك ميكند .مداد و
خطكش باهم نقاشي ميكشند؛ اما دعوايشان ميشود! مداد گم ميشود و گريه ميكند و. ...
 .67شعباننژاد ،افسانه .از شنبه تا پنجشنبه :خاطرات یک میخ .تهران :لوپه تو16 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786008761433
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :آقاي كفاش ،ميخي بر داشت تا به پاشنه كفشي بكوبد؛ اما ميخ در رفت و چكش روي دست كفاش خورد .او كه
حسابي عصباني شده بود ،ميخ را دور انداخت .باران ميباريد و ميخ نگران بود كه زنگ بزند؛ اما برگي از درخت كنده شد و روي
آن را پوشاند .روز بعد مردي كه آنجا را جارو ميكرد ،ميخ را پيدا كرد و. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .68مهاجراني ،سيدمحمد .از همه مهربانتر :گنجشکهای برفي! .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640226315
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،خداشناسي
معرفي کتاب« :دانا» در باغ بزرگي ايستاده و شكوفههاي سفيد برف همهجا را سفيد كرده است .گنجشكها روي شاخههاي
درخت بزرگي نشستهاند؛ اما كمكم برف تمام بدنشان را ميپوشاند و چنددقيقه بعد ،گنجشكهاي يخزده از درخت پايين
ميافتند! دانا خواهر و برادرش را صدا ميكند .آنها گنجشكها را جمع ميكنند و به خانه ميبرند و ....در ادامه مشخص ميشود
كه دانا همه اين اتفاقات را در خواب ديده است؛ اما برف همچنان ميبارد و او نگران گنجشكهاست .او چه كاري ميتواند انجام
دهد؟
 .69مهاجراني ،سيد محمد .از همه مهربانتر :هزار نفر ،هزار بار! .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640226322
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،خداشناسي
معرفي کتاب« :سينا» به مادرش قول داد كه از اين به بعد گل ها را آب دهد تا زحمت او كمتر شود .چند روز اول او به موقع
همه گلها را آب داد و هر روز عالقهاش به آب دادن گلها بيشتر شد .او تصميم گرفت به عمو «جمال» كه گلهاي پارك
محلهشان را آب مي داد ،هم كمك كند و البته اين كار را به خوبي انجام داد؛ اما كمكم چيزهاي ديگري جايگزين اين عالقه شد
و ....راستي گلها و درختاني كه روي كوهها و در درهها هستند يا گلهاي زيباي علفزارها را چه كسي آب ميدهد؟
 .70ناب ،مگدالن .اسب سحرآمیز .نلي محجوب .تهران :محراب قلم84 .1399 .ص .رقعي .شابك9786004136600 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،نوجوانان ،داستانهاي بلند
معرفي کتاب :فردا جشن سال نو است«.ايرِنا» همراه پدرومادرش به روستا ميروند؛ اما خيلي زود بايد به خانه برگردند؛ چون
كارهاي زيادي بايد انجام دهند .از طرفي پدرومادر ميخواهند براي دخترشان هديهاي بخرند؛ ولي ايرنا چيزي نميخواهد تا اينكه
در دكان عتيقهفروشي ،اسب چوبياي را ميبيند كه مثل خودش تنها و غمگين است .او اسب به خانه ميبرد و مانند اسب واقعي
تيمارش ميكند؛ اما. ...
 .71ميركياني ،محمد .افسانه چهار برادر .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان84 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9789640820582
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،افسانه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب درباره چهار برادر است كه پدرشان در لحظه آخر عمرش آنها را دور هم جمع ميكند .پدر سالها
تالش كرده است تا لقمه نان حاللي براي پسرانش بياورد؛ اما حاال وقت آن رسيده تا به سفر آخرت برود .پدر سالها زحمت
كشيده است؛ اما نتوانسته دارايي ارزشمندي براي فرزندانش به جا بگذارد؛ او از آنها ميخواهد به پند و اندرزش گوش دهند و
براي به دست آوردن آن دارايي ،به دنبال بهترين بهار بروند .چهار برادر راه ميافتند تا بهترين بهار را پيدا كنند و. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .72جعفري ،الله .افسانه غول دستکج و چهار افسانه دیگر .تهران :هوپا64 .1398 .ص .رحلي .شابك9786222040512 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي پنج داستان است كه افسانههاي قديمي را به ياد ميآورد .اولين افسانه« ،دختر شبدر» ،داستان
تخم شبدري است كه در باغچهاي قد ميكشد .او بزرگ شده و تبديل به درخت ميشود .دختر ِشبدر براي بزرگ شدن تمام آبِ
چاله وسط باغچه را ميخورد و وقتي ميخواهد از آنجا برود ،چاله از او ميخواهد آبهايي را كه خورده است ،پس بدهد .شبدر
قبول ميكند كه برود و آب پيدا كند و بياورد؛ اما. ...
 .73مييوچيت ،خين .افسانههاي ملل ،افسانهاي از برمه :چهار عروسک .مهدي معيني .تهران :سازوكار12 .1399 .ص .خشتي
كوچك .شابك9786007325582 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،افسانه ،كودكان
معرفي کتاب« :آنگ» از پدرومادرش اجازه ميگيرد تا به سرزمينهاي دور سفر كند .آنها موافق نيستند؛ اما عاقبت راضي
ميشوند .هنگام خداحافظي ،پدرِ آنگ چهار عروسك به او ميدهد؛ عروسك آدم بهشتي ،عروسك غول ،عروسك جادوگر و
عروسك راهب .هركدام از اين عروسكها در طول سفر به آنگ حرفهايي مي زنند و راه هايي نشان مي دهند.
 .74نيكويي ،نرگس .انديشههاي خوشمزه :تاج دوستي .تهران :كتاب نيستان24 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786222087456
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،دوستي
معرفي کتاب :موش و خرگوش و جوجهتيغي با هم دوست بودند؛ آنها باهم به دنبال غذا ميرفتند ،با هم محلهشان را تميز
ميكردند و اوقات خوشي داشتند تا اينكه موش ،تاج طاليي ايي پيدا كرد ،آن را روي سرش گذاشت و از همان لحظه رفتارش
كامالً عوض شد! او به خرگوش و جوجهتيغي دستور ميداد و خودش هيچ كاري نميكرد .تا اينكه دوستان موش او را ترك كردند
و. ...
 .75عشيني ،منان .انديشههاي خوشمزه :هدیه تولد مادر .تهران :كتاب نيستان24 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786222087326
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،نقاشي
معرفي کتاب :تولد مادر نزديك بود و دخترك مي خواست هديه خوبي به مادرش بدهد و او را خيلي خوشحال كند .او تصميم
گرفت براي مادرش نقاشي بكشد و شروع كرد؛ اما هيچكدام از نقاشيها خوب از كار درنميآمدند و دخترك دوستشان نداشت .او
مرتب نقاشي كشيد ،به اين اميد كه يكي از آنها آن قدر خوب باشد تا بتواند به مادرش هديه دهد تا اينكه در نقاشيهايش غرق
شد ،در دنياي كاغذها و نقاشيها و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .76طرزي ،ليدا .انديشههاي خوشمزه :وقتي پینوکیو آدم شد ....تهران :كتاب نيستان36 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786222087524
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :چندوقتي از آدم شدن پينوكيو ميگذشت .او مثل همه پسربچهها بايد روزي دوبار مسواك ميزد ،هرشب قبل از
خواب حمام ميكرد ،روزي يكبار موهايش را شانه مي زد و...؛ اما او از همه اين كارها خسته شده بود و دلش ميخواست دوباره
عروسك چوبي باشد! او آرزويش را براي «جينا»« ،روكو» ،حلزون تو باغچه و حتي روباه مكار گفت؛ ولي متوجه شد كه همه آنها
او را االن بيشتر دوست دارند؛ اما پينوكيو همچنان دلش براي روزهاي چوبي بودنش تنگ بود تا اينكه. ...
 .77نوريس ،زك .اين سه كارآگاه :تونل استخوان .مريم حيدريان .تهران :پرتقال116 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004627733
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجويانه ،نوجوانان
معرفي کتاب :دوقلوها« ،كودي» و «اوتيس» و دخترعمهشان« ،ري» هرجا ميروند ،كارآگاهبازيشان گُل ميكند! سفر به جزيره
كاالور ،سفر به جنگلهاي آمازون و روبهرو شدن با قاچاقچيهاي خطرناك و اينبار سفر به پاريس! داييِ برادرهاي دوقلو ،از آنها
دعوت كرده است به منزل او بروند و يك هفته آنجا بمانند .او براي «اسكاتلنديارد» كار ميكند و در منزل زيبايي نزديك موزه
«لوور» سكونت دارد .او كارآگاه است!
 .78شجاعي ،سيدعلي .این منهای بازیگوش .تهران :كتاب نيستان36 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222087357 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،ارزشهاي اخالقي
معرفي کتاب :نيمهشب بزرگترين درخت شهر بر اثر طوفان از جا كنده ميشود و بزرگترين خيابان شهر را ميبندد .صبح روز
بعد ،ماشينهايي كه پشت درخت ماندهاند ،شروع به بوق زدن مي كنند؛ ولي بعد از مدتي متوجه ميشوند اين كار هيچ نتيجهاي
ندارد .سپس هركس به فكر كاري ميافتد؛ از عكس گرفتن با درخت تا برداشتن شاخهاي و… .نويسنده در ادامه ،اين مسئله را
بررسي ميكند كه اگر مجموعهاي از اين «منها» در كنار هم ،به «ما» تبديل شوند ،ميتوانند مشكالت بزرگي را حل كنند.
 .79كازم ،نادين بران .بابا لنگدراز .سيدههستي حسيني .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو28 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227437300
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،والدين
معرفي کتاب :آن روز صبح ،پدر «متيو» هركاري كرد ،ماشينش روشن نشد .متيو نگران بود كه مبادا پدر نتواند عصر دنبالش
برود .پدر دلش نمي خواست پسرش غصه بخورد ،براي همين به او اطمينان داد كه هرطور شده خودش را به مدرسه برساند .پدر
ميتوانست با تراكتور قرمز همسايه برود .او خرس سواري هم بلد بود و همينطور ميتوانست درحاليكه پرندهها دستهايش را
گرفتهاند و پرواز ميكنند ،به آنجا برود يا شايد. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .80سيلوسترو ،آني .باشگاه کتاب خرگوشي .عزتاله الوندي .تهران :طاليي24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786226009348 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،كتابخواني
معرفي کتاب :خرگوشكوچولو نمي دانست تابستان گرم و طوالني را چطور پشت سر بگذارد تا اينكه روزي از پشت پنجره
كتابخانه ،خانم كتابدار را ميبيند كه براي بچهها كتاب ميخواند .شبي خرگوشي به كتابخانه ميرود و با سختي وارد آنجا
مي شود .كتابخانه براي خرگوش از كلي هويج تازه هم بهتر است! از آن شب به بعد خرگوش مرتب به كتابخانه ميرود و هربار با
چند كتاب به خانه برميگردد .او باعث ميشود تمام دوستانش كتاب بخوانند .روزي كه خرگوش و دوستانش به كتابخانه
ميروند. ...
 .81شجاعي ،سيد علي .باغبان خاک دیگری .تهران :كتاب نيستان36 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222087296 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،ادبيات كودك و نوجوان ،صبر
معرفي کتاب :بچهها در گلدانهايشان دانه كاشتهاند و منتظر جوانه زدن دانهها هستند .آنها از خورشيد ميخواهند كه پايين
بيايد و به گلدانها بتابد تا دانهها زودتر جوانه بزنند .خورشيد ميآيد و برايشان توضيح ميدهد كه اگر نزديك گلدانها شود ،چه
اتفاقي رخ ميدهد .بچهها از باران ميخواهند هرچه بيشتر ببارد تا دانهها زودتر جوانه بزنند؛ باران ميبارد؛ اما براي بچهها توضيح
ميدهد كه اگر زياد ببارد ،چه اتفاقي ميافتد .باران و خورشيد ميگويند مشكل بچهها با تابش زياد و باران زياد حل نميشود.
بچهها ....پس مشكل از كجاست؟ و دانهها كي جوانه ميزنند؟
 .82يارلت ،اما .بجوبجو هیوالی کتابخوار .مريم فياضي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1398 .ص.
رحلي .شابك9786000106126 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :بجوبجو» هيواليي كوچك و بازيگوش است كه هرچيزي را كه ميبيند ،ميجود؛ صابون ،جوراب ،اردكهاي
پالستيكي ،انگشتهاي پا و جالباسي و...؛ اما او كتاب را بيشتر از همهچيز دوست دارد .او با جويدن بخشهايي از كتاب ،راه خود
را به درون افسانههاي مشهور ،مانند شنلقرمزي ،جك و لوبياي سحرآميز و سه خرس و  ...باز كرده و تالش ميكند نتيجه
داستان را به نحوي كه دوست دارد ،تغيير دهد.
 .83ماهوتي ،مهري .بچههای تابستان .تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك9789640228906 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :احاديث ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي پنج داستان كوتاه است .زير هر داستان ،با توجه به مفهوم آن ،حديثي آورده شده است .احاديث
از امام علي (ع) و امام صادق (ع) است و درباره آموختن علم ،شاد كردن مردم ،ارزش آب و آموزش علم به ديگران .داستان
«بچههاي تابستان» درباره پسربچههايي است كه با هم قرار ميگذارند تا در تعطيالت تابستان هركدام هر چيزي بلد هستند به
بقيه ياد بدهند.
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 .84توزندهجاني ،جعفر .بخت و اقبال .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان40 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640820315 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان ،داستانهاي كوتاه
معرفي کتاب :مرد بدبخت از تمام دنيا فقط يك خانه داشت .خانهاي كه در نداشت .او اسب بيحالي هم داشت .شبي تصميم
گرفت برود و صاحب بخت و اقبال را پيدا كند و از او بپرسد كه چرا خوشبخت نيست .مرد بدبخت سرِ راهش به گرگي برخورد
كرد كه سردردي دائمي داشت ،به ماهياي كه هر كار ميكرد خارش دماغش از بين نميرفت و ....مرد سرانجام توانست صاحب
بختواقبال را پيدا كند .صاحب بختو اقبال سعي كرد براي او توضيح دهد؛ اما مرد آنقدر عجول بود كه. ...
 .85صابري ،بابك .برادر مزاحم من .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي36 .1398 .ص .رحلي .شابك9786226630115 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،جنگ ،خانواده
معرفي کتاب :پسر كوچك ،برادر بزرگتري دارد كه با او يك اتاق مشترك دارد .آنها يك تخت دوطبقه دارند و برادر كوچكتر
از اينكه او هميشه بايد باال بخوابد ناراحت است .پسرك از اينكه برادرش جورابهايش را به تخت او آويزان ميكند ،از اينكه راكت
تنيسش را روي قاب عكس او آويزان ميكند و ...ناراحت و عصباني است .پسرك فكر ميكند اتاقشان به اندازه دونفر جا ندارد و
نميداند اين وضعيت تا كي ادامه پيدا ميكند تا اينكه. ...
 .86استد ،فيليپ سي .بسته سفارشي .سميرا ابراهيمي .تهران :پيك ادبيات44 .1398 .ص .بياضي .شابك9786008457220 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،پست
معرفي کتاب« :سِيدي» ميخواهد براي خالهاش« ،ژوزفين» ،يك فيل بفرستد؛ چون ژوزفين تنها زندگي ميكند و يك فيل
ميتواند همدم خوبي براي او باشد؛ اما براي اين كار ،كلي تمبر الزم است .سيدي تصميم ميگيرد راه ديگري پيدا كند كه البته
براي اين راه هم كلي وسيله الزم دارد! او هواپيماي دوستش را ميخواهد؛ اما فيل وزنش خيلي زياد است و هواپيما سوخت
زيادي احتياج دارد. ...
 .87پوريا ،سرور .بگو چرا؟ :خبر ،خبر ،خبردار! .تهران :سازوكار12 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك9786007325599 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :روباهِ گرسنه ،چند روزي است كه نتوانسته شكار كند .او فكر ميكند و راهحلي پيدا ميكند .قورباغهها كنار بركه
نشستهاند و خوشحال آواز ميخوانند .روباه آهسته كنار بركه ميآيد و آرام پايش را در آب فرو ميكند و ناگهان فرياد ميكشد! او
آنقدر سروصدا ميكند و آه و ناله راه مياندازد تا توجه همه حيوانات جلب ميشود؛ مرغ و خروس و جوجههايشان ،سنجاب،
الكپشت ،گاو و اسب و  ...دور روباه جمع ميشوند .خروس با شجاعت جلو ميرود و متوجه ميشود كه پاي روباه شكسته است.
در لحظهاي كه روباه به فكر حمله است. ...
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 .88ژوبرت ،كلر .به همین سادگي .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789644308000 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :خدا شناسي ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :گنجشك كوچولو براي اولينبار باالي شهر پرواز كرد .هنگاميكه به النه برگشت ،به مادرش گفت كه قبالً خيلي
با خدا حرف مي زده؛ اما امروز كامالً حواسش پرت شده است .مادر گفت هرچه امروز ديده است ،آفريده خداست و از او خواست
هروقت چيز جديدي ديد ،به ياد خدا باشد .گنجشككوچولو خوشحال شد .روز بعد چيزهاي جديد زيادي ديد؛ اما بازهم
حواسش پرت شد و خدا را فراموش كرد .مادرش گفت. ...
 .89كايپرس ،آليس .پُلي و کتاب جادویي .تينا غراب .تهران :پرتقال116 .1399 .ص .رقعي .شابك9786004627924 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،خانواده
معرفي کتاب :پلي دختر خيال بافي است .او عاشق نويسندگي است .روزي كتابي به دستش مي رسد ،اما نه يك كتاب معمولي!
بلكه يك كتاب جادويي! در اين داستان پلي و كتاب جادويي اش كارهاي شگفت انگيزي بسياري انجام مي دهند.
 .90كچپول ،مايكل .پادشاه و ابرباف .آزاده كاميار .تهران :پرتقال32 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004626293 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودكان
معرفي کتاب :پسرك از ابرها نخ ميريسيد و با ماشين پارچهبافياش نخها را به پارچه تبديل ميكرد .او هميشه موقع كار شعري
كه از مادرش ياد گرفته بود ،ميخواند « .به قدر كفايت بباف اي پسر و هرگز نبافش از حد به در» .او براي خودش دو شال بافت
يكي براي روزهاي گرم تابستان و يكي براي روزهاي سرد در زمستان و شالها نرم و گرم بودند .روزي در شهر ،پادشاه چشمش
به شال پسرك افتاد و از او خواست تا برايش ببافد؛ ولي خيلي بلندتر .پسرك مخالفت كرد؛ اما فايدهاي نداشت .او با ابرها شال
بسيار بلند پادشاه را بافت؛ اما پادشاه شنل هم ميخواست و. ...
 .91شاماني ،طيبه .پستههای بانمک .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000108205
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،كودكان
معرفي کتاب :چهارده شعر كتاب حاضر براي كودكان سروده شده است كه از موضوعات مختلفي سخن ميگويد .از پرندههاي
مهاجر تا آبهاي شور دريا .ازخندههاي زيرميزي در كالس درس تا ترش و شيرين بودن آلبوهاي درخت حياط .از خلقت
چشمهاي رنگي تا مسير پُربرف مدرسه .شعر «پستههاي بانمك» از پستههاي شور و خندان روي ميز ميگويد كه كودك
نميتواند از آن چشم بپوشاند.
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 .92موزوني ،رضا .پسر صیاد .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان42 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640821046 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،افسانه ،داستان كودك
معرفي کتاب :اين افسانه كه بخشي از هويت فرهنگي مردم كُردزبان كرمانشاه و ايالم است ،درباره پسر صيادي است كه در
زمستاني سخت براي نبرد با برف و سرما به كوه مي رود و با گذاشتن سنگ بزرگي بر شانه و راه رفتن با آن از سرماي زمستان و
منجمد شدن خونش رهايي مي يابد و درنهايت با زدن سنگ بر زمين جان زمستان را گرفته و بهار را از خواب بيدار ميكند.
كُردها بر اين باورند كه آب شدن برفها در نيمه دوم بهمنماه هر سال و خيزش بخار از زمين ،در نتيجه برخورد سنگِ پسر صياد
بر زمين است.
 .93ليندگرن ،آستريد .پسر من ،میو .جمال اكرمي .تهران :محراب قلم208 .1399 .ص .رقعي .شابك9786004136679 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :سال پيش در اخبار راديو خبري پخش شد مبني بر اينكه پسري نُه ساله ناپديد شده است« .كارل آندرس» از
خانهاش خارج شده و ديگر برنگشته بود ....او پسربچهاي تنها و غمگين است كه دوست دارد مثل بچههاي ديگر در خانهاي پُرمهر،
همراه با پدر و مادري مهربان زندگي كند .روزي كارل غولي را از توي چراغ جادو آزاد ميكند و. ...
 .94مكسي ،چارلي .پسر ،موش کور ،روباه و اسب .احسان كرمويسي .تهران :پرتقال136 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004628204
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،ارزشهاي اخالقي
معرفي کتاب :اين كتاب درباره دوستي پسربچه اي با موش كور ،روباه و اسب است ،سه حيواني كه هركدام بصيرتهاي تازه براي
پسرك به همراه دارند .آنها درباره دوستي ،مهرورزي ،شجاعت و موفقيت به او درسهايي ميآموزند .در ابتداي داستان ،پسرك با
موش كور دوست ميشود .سپس با روباه مواجه ميشوند كه در بند است و موش كور او را آزاد ميكند .در آخر اسب از راه
ميرسد و ....اين داستاني هوشمندانه است كه خواننده را به عشق ورزيدن ،دوستي و شجاعت دعوت ميكند.
 .95كارناواس ،پيتر .پسری روی کاغذ .محسن فرهادي .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو34 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786227437225
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،زندگي
معرفي کتاب :پسربچهاي روي صفحه كتابي افتاد! اول خبري نبود؛ اما آرامآرام ،چيزهاي ديگر ظاهر شدند .پسرك كارهاي
زيادي انجام داد؛ اسب سواري كرد ،ماهي گرفت ،آهنگ نواخت ،نقاشي كشيد و...؛ اما هنوز نميدانست چرا وسط اين كاغذ افتاده
است تا اينكه پس از سالها متوجه شد زندگي چيزي نيست جز. ...
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 .96زرنشان ،مريم .پشت دریاها کجاست؟ ..تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000108427
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب شامل دوازده قطعه شعر است كه براي كودكان سروده شده است .در شعري از مادربزرگهايي ميگويد
كه شيريني و گرماي خانه هستند و در شعر ديگري از جوجهاي كه در جعبه كفشي خانه دارد .در شعري از كار خدا ميگويد كه
چطور بر دامن ساحل ماسه پاشيده و به دريا رنگ داده و در شعري در اين فكر است كه پشت درياها كجاست؛ شايد سرزمين
غولها ،شايد هم باغي پُر از گل.
 .97بدسكو ،رامونا .پوملو فيل فيلسوف :ترسهای بزرگ .بيتا ترابي .تهران :هوپا96 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222042868
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب« :پوملو» ،فيلكوچولو خرطوم بسيار بلندي داشت! خرطوم پوملو دستوپا گير بود و برايش دردسر درست ميكرد.
شايد بايد آن را مثل گردنبند ،دور گردنش ميپيچيد؛ اما آنوقت ديگر نميتوانست نفس بكشد يا شايد بايد آن را دور سرش
ميبست؛ اما هيچكدام راه مناسبي نبودند .آفتابپرست و حلزون براي فيلكوچولو پيشنهادهايي داشتند؛ ولي آنها هم به كار
نيامدند تا اينكه. ...
 .98بدسكو ،رامونا .پوملو فيل فيلسوف :خوابهای شگفتانگیز .بيتا ترابي .تهران :هوپا96 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786222042875
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب« :پوملو» ،فيل فيلسوفِ صورتي ،خوابهاي عجيبوغريبي ميبيند؛ خوابهاي تار ،خوابهاي بامزه و گاهي بي
سروته! مثالً خواب ميبيند مايوي خالخالي تنش كرده و همه نگاهش ميكنند يا خواب ميبيند كه پرواز ميكند يا ! ...تا اينكه
زير گل قاصدك ،سيبزميني عجيبوغريبي ميبيند كه با او لبخند ميزند! آيا پوملو بازهم خواب ميبيند يا اين سيبزميني
واقعي است؟
 .99بدسكو ،رامونا .پوملو فيل فيلسوف :سفر دور و دراز .بيتا ترابي .تهران :هوپا96 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786222042851
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب« :پوملو» ،فيل فيلسوفِ صورتي ،دنيا را نديده است .روزي تصميم ميگيرد راه بيفتد و ببيند دوروبرش چه خبر
است .اول ميافتد توي قوري! بعد هم لنگه جورابي را ميبيند .پوملو نميداند جوراب چيست .فكر ميكند تونلي تنگ و تاريك
باشد .براي همين وارد تونل مي شود ،واي چه بوي بدي! پوملو فيل كنجكاو و متفاوتي است .او در گشتوگذارهايش با چيزهاي
ناشناخته زيادي آشنا ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .100ليندگرن ،آستريد .پيش از خواب ،با كتاب :پيپي جوراببلند در کلبه .جمال اكرمي .تهران :رايحه قلم 24. .1399.ص
رحلي .شابك9786009369843 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات داستاني ،ادبيات كودكان ،تخيل در كودكان ،ادبيات بينالملل
معرفي کتاب :پي پي داستان دختري مستقل و جسور در مواجهه با جهان بزرگساالن است .او دختري است كه بر خالف كليشه
هاي جنسيتي قوي است و چون پدر و مادر ندارد هر كاري كه دوست دارد انجام مي دهد .پي پي روح كودكان مخالف پدران و
مادران امر و نهي كن است و به همين دليل خواندن اش باعث شادي آنها مي شود.
 .101كلودي ،كارلو .پینوکیو :آدمک چوبي .مصطفي رحماندوست .تهران :قدياني224 .1399 .ص .جيبي .شابك:
9786000803032
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،افسانه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :ژپتو» نجارِ پيري بود و تنها زندگي ميكرد .او در تمام مدت زندگياش ،دلش ميخواست بچهاي داشته باشد.
براي همين روزي تصميم گرفت كه با تكه اي چوب ،براي خودش عروسك چوبي درست كند؛ اما عروسك جان گرفت و تبديل
شد به پسربچهاي بازيگوش كه اصالً به حرفهاي پيرمرد گوش نميداد .پينوكيو. ...
 .102گراهام ،باب .تا خانه در باران .سارا خسرونژاد .تهران :ميچكا32 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222521417 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،خانواده
معرفي کتاب :باران ميباريد ،هنگاميكه «فرَنسي» همراه مادر و خواهر كوچولويش كه هنوز به دنيا نيامده بود ،از مادربزرگش
خداحافظي ميكرد .پدر فرَنسي در دريا كار ميكرد و مادر ميگفت به زودي ميآيد .آنها با ماشينشان به راه افتادند و چه باراني!
در بزرگراه ،روي صف دراز ماشينها باران ميباريد .روي تپه ،بچهخرگوشي دنبال سرپناه ميگشت ،چندصدمتر باالتر ،شاهيني
شكارش را گم كرده بود ،در تقاطع ،دو مرد كه خيسِ خيس بودند ،بگومگو ميكردند و ....سرانجام باران قطع شد و خورشيد
بيرون آمد و وقتي فرَنسي و مادرش به خانه رسيدند. ...
 .103شهرجردي ،شهرزاد .تو یک جهانگردی .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
9786226630085
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،مهاجرت ،ادبيات كودكان
معرفي کتاب :اين داستان درباره خواهر وبرادري است كه به علت جنگ مجبور به مهاجرت ميشوند .برادر به خواهرش ميگويد
كه قرار است جهانگردي كنند! آنها فقط با يك كولهپشتي حركت ميكنند و سختيهاي زيادي را پشت سر ميگذارند .برادر كه
بزرگتر از خواهرش است ،در تمام طول مسير سعي ميكند اميد را در قلب خواهرش زنده نگه دارد؛ هنگاميكه به غير نان
خشك چيزي براي خوردن نيست ،برادر ميگويد خوردن هرچيزي جهانگردها را قوي ميكند و وقتي سرانجام. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .104ميركياني ،محمد .جشن خرگوشها .تهران :بهنشر144 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640233832 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :در محله خرگوشها جشن بزرگ هويج برپا بود و همه مشغول پايكوبي بودند .خرگوشها خوشحال باال و پايين
ميپريدند .ناگهان يكي از خرگوش هايِ مادر متوجه شد كه پسرش ناپديد شده است و در همان لحظه ،يكي از خرگوشهاي پدر
هم متوجه نبودِ دخترش شد و همين مسئله باعث شد كه جشن آنها تبديل به بحث و جدل شود! از آن طرف روباه بزرگ،
«روپير» به شدت عصباني بود و آرام و قرار نداشت .او منتظر وزيرش« ،روبيچ» ،بود؛ ولي هيچكس خبري از او نداشت!
 .105روئدر ،ونسا .جعبه به دوش .سيدهليال گلمحمدي .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227437386
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :وقتي الكپشتكوچولو به دنيا آمد ،الك نداشت .پدر و مادرش به جاي الك ،يك جعبه برايش انتخاب كردند و
گفتند« :ارزش يك الكپشت ،خيلي بيشتر از الك اوست»؛ الكپشتكوچولو ،الكش را دوست داشت؛ اما روزي چند الكپشت
غريبه به او گفتند كه الكش خيلي عجيبوغريب است .ناگهان الكپشتكوچولو احساس كرد كه جعبه برايش خستهكننده و غير
قابل تحمل است ،پس آن را رها كرد و رفت تا الك بهتري پيدا كند و. ...
 .106هابز ،لي .جناب گوركن :جناب گورکن و غافلگیری بزرگ .سيدجواد راهنما .تهران :هوپا80 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222042370
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :آقاي گوركن ،سالهاست كه در هتل «بوبلي» كار ميكند .او مدير مناسبتهاي خاص است؛ يعني مهمانيها و
مراسم شادي را برگزار ميكند .در اين داستان ،جناب گوركن و دستيارش ،خانم «پيمز» ،براي برگزار كردن جشن تولد «سيلويا»
آماده مي شوند .هتل بوبلي متعلق به مادربزرگ و پدربزرگ سيلوياست .آيا جشن تولد خوب برگزار ميشود؟
 .107هابز ،لي .جناب گوركن :جناب گورکن و میمون گمشده .سيدجواد راهنما .تهران :هوپا80 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222042387
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي بلند
معرفي کتاب :آقاي گوركن ،مدير مناسبتها در هتل «بوبلي» است و كارش برگزاري مهمانيها و مراسم شادي است .در اين
داستان ،او مثل هميشه مشغول رسيدگي به كارهاي هتل است كه ناگهان متوجه اتفاق عجيبي ميشود .ميمون بزرگي كه از
قديم در جاده مخصوص هتل ،بيحركت ميايستاد ،سرِ جايش نيست! جناب گوركن سعي ميكند از موضوع سردربياورد؛ اما آيا
موفق ميشود؟
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 .108اسماعيل ،ياسمين .چرا موز نميخوری؟ .مهدي حجواني .تهران :افق32 .1399 .ص .رحلي .شابك9786003539372 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي داستان و گفتوگويي سرگرمكننده براي كودكاني است كه براي نخوردن ،هزارويك بهانه
ميآورند و هم بزرگترهايي كه بارها با اين موقعيت آشنا روبهرو شدهاند .قهرمان داستان گرسنه است؛ اما موز نميخورد؛ چون
موز خيلي زرد است ،كجوكوله و شلوول است! اما. ...
 .109حايري يزدي ،سوسن .چه کسي ثروتمند است؟ :اقتباس از شاهنامه فردوسي .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد.
28 .1399ص .خشتي .شابك9786222434717 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :در روزگاران دور ،پادشاهان با لباس مبدّل بين مردم ميرفتند تا از نزديك زندگي آنها را ببينند .يكي از اين
پادشاهان« ،بهرام» بود .روزي بهرام با لباس ساده اي ،وارد شهري شد و به خانه كوچكي رسيد و از صاحبخانه خواست تا شب را
در منزلش بماند .صاحبِ خانه ،مرد تنهايي بود كه در خيابان آب ميفروخت و درآمد كمي داشت؛ اما بسيار مهماننواز و مهربان
بود .بهرام سه شب مهمان مرد فقير بود .مرد روز اول تمام درآمدش را خوراك خريد ،روز دوم پيراهنش را فروخت .روز سوم. ...
 .110معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل قرآن عترت و نماز .چهارده معصوم ،چهارده قصه( :)2دوست
خوب بچهها .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت60 .1398 .ص .خشتي .شابك9786003901315 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كتابهاي مذهبي ،امامان
معرفي کتاب :آشنايي با زندگي بزرگان ديني و امامان معصوم ،كودكان را به آنان عالقهمند ميكند .كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،مخصوص دانشآموزان سوم و چهارم دبستان ،با آوردن حكايتهايي از زندگي هر معصوم ،مخاطب كودك را با اين
عزيزان آشنا ميكند .در انتهاي هر حكايت صفحهاي با عنوان «بخوان ،بينديش و بگو» مخاطب را به تفكر بيشتر درباره معصوم
تشويق ميكند.
 .111خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و االغ دمدراز .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807801
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :يك روز صبح ،خانمجان ،حسني را از خواب بيدار كرد تا برود و براي صبحانه نان بخرد .حسني به سختي از
جايش بلند شد و راه افتاد .او در راه دُم بلندي را ديد كه روي زمين افتاده بود! حسني با تعجب جلو رفت تا ببيند اين دُم دراز
متعلق به كيست؛ اما هرچه ميرفت ،كسي را نميديد و دُم همچنان ادامه داشت تا اينكه االغي را ديد كه گوشهاي نشسته بود و
گريه ميكرد! االغ از دُم بلندش ناراحت بود و خجالت مي كشيد .حسني سعي كرد االغ را آرام كند كه ناگهان از طرف رودخانه
صداي فريادي شنيدند و. ...
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هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .112خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و برنجک .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807818
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :باباجان «حسني» را از خواب بيدار كرد تا برود و به مرغ و خروسها دانه بدهد .خانمجان هم مقداري برنج به او
داد و گفت آن را هم برايشان بريزد .حسني دانهها را به مرغ و خروسها داد؛ اما وقتي ميخواست برنجها را روي زمين بريزد،
صدايي شنيد! صداي يكي از دانههاي برنج بود كه كنار كاسه از ترس ميلرزيد! دانه برنج خودش را برنجك معرفي كرد و از
حسني خواست تا او را نجات دهد .در عوض او هم سه آرزوي حسني را برآورده ميكند .حسني دانه برنج را از روستا بيرون برد
و. ...
 .113خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و بقبقو .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك9786000807825 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب« :حسني» باز هم مثل هميشه خواب بود كه باباجان ،او را از خواب بيدار كرد و گفت كه برود و از شيرينيفروشي
آبنبات زعفراني بخرد؛ چون آن شب مهمان داشتند .حسني دلش نميخواست از جايش بلند شود؛ اما چارهاي نبود .حسني با
عجله بيرون رفت و موهايش را شانه نكرد .در راه شيرينيفروشي صدايي شنيد؛ صداي بچه كبوتري كه فكر ميكرد حسني پدرش
است! حسني اول فكر كرد خواب مي بيند و بعد سعي كرد به كبوتر بفهماند كه پدرش نيست؛ اما كبوتر به شانه حسني چسبيده
بود و مرتب بقبقو ميكرد.
 .114خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و پسر عدسي .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807740
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :حسني» هرروز تا ظهر ميخوابيد و هر روز چاق و چلهتر ميشد .روزي خانمجان او را از خواب بيدار كرد تا برود
عدس بخرد؛ چون ميخواست عدس پلو درست كند .حسني يك كيلو عدس خريد؛ اما در راه بازگشت به خانه احساس كرد كيسه
تكان مي خورد! حسني آهسته درِ كيسه را باز كرد كه ناگهان عدس ك وچولويي از كيسه بيرون پريد و ....پسر عدسي از حسني
خواست كه آنها را به مزرعه عدس ببرد .پسر عدسي ،قهرمان عدسها در مزرعه عدسها چهكار دارد؟ و چه ميخواهد؟
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .115خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و جارو جارجاری .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807832
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :حسني» ميرود كه پياز بخرد؛ چون خانمجان قرار است براي ظهر كوفتهقلقلي درست كند .هوا خيلي خوب
است و حسني فكر ميكند تا ظهر كلي وقت دارد .پس بهتر است از كوچه باغي برود .كوچه باغي پُر از درختهاي آلوچه است.
وقتي حسني سرگرم خوردن آلوچه است ،صدايي ميشنود! صدا از جارويي است كه خودبهخود كوچه را جارو ميكند! جارو
ميگويد صاحبش از آنجا رفته و او را با خودش نبرده است؛ چون كهنه شده است .جارو دنبال صاحبي ميگردد و. ...
 .116خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و خاله سرما .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807788
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :باباجان حسني را بيدار كرد و از او خواست تا به باغ برود و انار بياورد؛ چون آن شب ،شب يلدا بود .حسني
مي خواست بازهم بخوابد؛ اما باباجان برايش توضيح داد كه آن روز كوتاهترين روز سال است و حسني بايد عجله كند .حسني
متوجه خانمجان شد كه منتظر بارش برف بود؛ اما خبري از برف نبود .حسني در راه ابرهاي خاكستري را ديد و از آنها خواست
تا برف ببارند .از آن طرف ،خاله سرما گوشه آسمان نشسته بود و مشغول بافتني بود .او به ابرها احتياج داشت و نميخواست كه
ابرها ببارند؛ اما حسني اصرار ميكرد .تا اينكه ...
 .117خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و دیگ آش .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807795
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :خانمجان و باباجان ميخواستند بروند خريد .براي همين «حسني» را از خواب بيدار كردند و از او خواستند تا
مراقب آش باشد تا ته نگيرد .خانم جان قابلمه آش را در حياط روي اجاق گذاشته بود .وقتي حسني درِ قابلمه را برداشت ،بوي
آش بلند شد .سروكله گربه روي ديوار پيدا شد ،كالغه روي درخت و آقاي االغ هم سرش را از خانه آورد تو و همگي آش
ميخواستند! حسني به همه آنها آش داد؛ ولي ناگهان موش و بچههايش هم آمدند .درحاليكه فقط مقدار كمي آش ته قابلمه
مانده بود!
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .118خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و شبح خوابالو .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807771
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :اينبار هم «حسني» به زور از خواب بيدار ميشود تا برود از باغ سبزي بياورد .حسني در راه تصميم ميگيرد كه
دور بزند و از كوچه قديمي برود تا راهش نزديكتر شود .در كوچه قديمي پرنده پر نميزند ،حسني كمي ميترسد ،قلبش تند
ميزد و دستانش عرق ميكند .حسني براي اينكه كمتر بترسد ،آواز ميخواند؛ اما ناگهان صدايي ميشنود! او شبح خوابالو را بيدار
كرده است .حسني ميخواهد فرار كند؛ اما نميتواند ،پاهايش به زمين چسبيده است. ...
 .119خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و عمه کلوچه .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807757
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :حسني» خواب بود و خواب قشنگي هم ميديد كه خانمجان بيدارش كرد و از او خواست نزد عمهكلوچه برود و
كلوچه بگيرد؛ چون آن روز ،روز كلوچهپزان بود .حسني با سبدي بزرگ و با خوشحالي راه افتاد .در راه ،خالهخرمالو را ديد و
ماجرا را تعريف كرد .خالهخرمالو هم مي خواست به آنجا برود ،پس با هم همراه شدند .خالهخرمالو و عمهكلوچه همديگر را دوست
داشتند؛ اما با هم بد بودند! وقتي به خانه عمهكلوچه رسيدند. ...
 .120خداجو ،فروزنده .حسني و قصههايش :حسني و غول گردندراز .تهران :قدياني12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807764
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :خانمجان و باباجان به عيادت عمهكلوچه رفتند و «حسني» هم به حياط رفت تا باغچه و گلها را آب بدهد .او
شلنگ آب را باز كرد و شروع كرد به آواز خواندن .ناگهان صداي وحشتناكي به گوشش رسيد ،زمين لرزيد و هوا تاريك شد!
حسني از ترس ،پشت درختي پنهان شد .غول بزرگي گردن درازش را داخل حياط كرد و بو كشيد .غول ،بوي آدميزاد به دماغش
رسيده بود .غول گفت كه چشمش درست نميبيند و از آدميزاد خواست كه بيرون بيايد و قول داد كه او را نخورد .حسني از
پشت درخت بيرون آمد؛ ولي غول به قولش عمل نكرد و ميخواست او را بخورد كه حسني فكري به ذهنش رسيد.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .121كيني ،جف .خاطرات يك بچه چلمن :خاطرات رفیق جینگ بچه چلمن .سهيال كمالي .تهران :حوض نقره.1398 .
224ص .رقعي .شابك9786001944512 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،طنز
معرفي کتاب :قهرمان داستان« ،راولي جفرسون» ،ميخواهد مانند بهترين و نزديكترين دوستش« ،گِرِگ» ،خاطراتش را
بنويسد؛ اما تصميم ميگيرد زندگينامه گِرِگ را بنويسد! راولي از جشن تولدي مينويسد كه با گرگ دعوت شده بودند ،از به هم
زدن آرامش يك قبر باستاني ،از وقتي كه گرگ سربهسرش ميگذارد ،از جايزه ويژهاي كه گرگ برايش ميفرستد و كلي مطالب
ديگر كه خواندنش خالي از لطف نيست.
 .122كيني ،جف .خاطرات يك بچه چلمن :خانه خراب کن! .سهيال كمالي .تهران :حوض نقره224 .1398 .ص .رقعي .شابك:
9786001944550
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،خاطره نويسي ،طنز
معرفي کتاب :به خانواده «گِرِگ» ،ارثيه غيرمنتظرهاي رسيده است تا خانهشان را بازسازي كنند؛ اما آنها خيلي زود ميفهمند
كه خانه ،خرابتر از آن است كه تعمير شود .وقتي ديوارها برداشته ميشود ،مشكالت ريزودرشت بر سرشان ميبارد ،چوب
پوسيده ،موجودات ريز چندشآور و چيزهاي بدتري كه باعث ميشود آنها متوجه شوند اين كار به زحمتش نميارزد؛ ولي وقتي
گردوخاك تمام ميشود ،آيا خانواده گِرِگ ميتوانند در اين خانه زندگي كنند؟
 .123طاقديس ،سوسن .خدایا  ...خدایا!  .3تهران :كتاب نيستان24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786222087944 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :خداشناسي ،ادبيات كودكان ،نيايش
معرفي کتاب :كتاب جلد سوم از مجموعه سهجلدي است .كودك مستقيم با خدا حرف ميزند و راز و نياز ميكند .مسائل مطرح
شده در اين گفتوگوها ،براي خردساالن مهم است؛ مسائلي كه در ذهن دارد يا در آينده با آنها مواجه خواهد شد .كودك متوجه
ميشود خدايي دارد كه ميشنود ،ميبيند ،آگاه است و او را ميفهمد .پس ميتواند با او سخن بگويد و هرچيزي را از او
درخواست كند.
 .124حيدري ابهري ،غالمرضا .خدایا! خروس کن مرا! .قم :جمال24 .1399 .ص .وزيري .شابك9789642028375 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب« :دُمسياه» گاو بزرگي بود كه در مزرعه زندگي ميكرد .روزي صدايي از آسمان شنيد كه ميگفت دَه آرزويش
برآورده ميشود! اولين آرزوي دُمسياه اين بود كه دُم بسيار درازي داشته باشد و بالفاصله آرزويش برآورده شد .دُمسياه خيلي
خوش حال بود؛ اما دُم به آن درازي دردسرهاي زيادي داشت .روز بعد او آرزو كرد تا دُمش به حالت اولش بازگردد و اين آرزو
برآورده شد .آرزوي سوم دُمسياه ،داشتن شاخ بسيار بزرگ بود و. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .125طاقديس ،سوسن .خدایا ...خدایا! .2تهران :كتاب نيستان24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786222087487 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،خداشناسي ،دعا
معرفي کتاب :نويسنده در اين كتاب ميكوشد تا به كودكان نحوه دعا كردن و صحبت با خالق هستي را آموزش دهد .كودك
براي همه چيزهاي عجيب از خدا تشكر ميكند ،مانند آمپول زدن! آمپول درد دارد؛ اما او ميداند كه حالش را خوب ميكند.
كودك با ياد خدا ،دوستش را مي بخشد؛ چراكه آبرنگ او روي دفتر و لباسش ريخته است و با اين كار احساس بهتري دارد.
كودك از اينكه خدا حيوانات را آفريده خوشحال است و. ...
 .126راستي ،مجيد .خر گوشهاي كلبه جنگلي :آش دوستي .تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786229530153
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :خرگوشها تصميم گرفتند آشِ دوستي بپزند و هر خرگوش قسمتي از كار را به عهده گرفت .خرگوش سياه هم
رفت تا هويج بياورد .سبد خرگوش سياه خيلي زود پر از هويج شد؛ اما سبد بسيار سنگين شده بود و او نميتوانست آن را بلند
كند .خرگوش تصميم گرفت با يك تكه چوب ،سبد را بلند كند؛ اما ....الكپشت ،خرگوش سياه را ديد و راهنمايياش كرد؛ ولي
سبد همچنان سنگين بود .او به نصيحت االغ و بُزي هم گوش داد؛ اما سبد سنگين بود تا اينكه. ...
 .127راستي ،مجيد .خر گوشهاي كلبه جنگلي :چشمه مال کیه؟ ..تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786229540107
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :اين داستان درباره فيل بزرگي است كه فكر ميكند چشمه متعلق به اوست و به خرگوشها اجازه نميدهد از آن
آب بخورند .خرگوشها سعي مي كنند مقابل او بايستند و زير بار حرف زور نروند .وقتي كه فيل خواب است ،آنها دست و پاي او
را با طناب ميبندند؛ ولي اين كار هيچ فايدهاي ندارد ،فيل خيلي راحت طناب را باز ميكند .خرگوشها نقشه ديگري ميكشند و
شبهنگام به سراغ فيل ميروند!
 .128راستي ،مجيد .خر گوشهاي كلبه جنگلي :حسابت رو ميرسم! .تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786229540114
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي فارسي ،دوستي
معرفي کتاب :خرگوشكوچولو به جايي رسيد كه پر از هويج بود .با خودش فكر كرد كه همه اين هويجها مالِ من است و اگر
كسي به اينجا بيايد ،حسابش را ميرسم؛ اما ناگهان آقاي گاو را ديد كه نزديك ميشد .خرگوش سعي كرد جلوي گاو را بگيرد؛
ولي گاو همچنان جلو ميآمد .خرگوشكوچولو طنابي به دور گردن گاو انداخت .او ميخواست حساب گاو را برسد و براي همين
تصميم گرفت او را به آن طرف رودخانه ببرد .آيا خرگوش ميتواند اين كار را انجام دهد و گاو را از خوردن هويجها منصرف كند؟
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .129راستي ،مجيد .خر گوشهاي كلبه جنگلي :هویجهارو کي خورده؟ ..تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786229540121
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،دروغگويي
معرفي کتاب :خرگوش هاي دوقلو همراه خرگوش سفيد رفته بودند هويج بياورند و خرگوش سياه در خانه بود و همهجا را مرتب
و تميز كرده بود .سبد خرگوشها پُر از هويجهاي شيرين و خوشمزه بود .در ميانه راه خرگوشهاي دوقلو فكر كردند كه هركدام
ميتوانند يك هويج بخورند .خرگوش سفيد مخالف بود و ....هنگامي كه دوقلوها به خانه رسيدند ،سبد خالي بود و در برابر سوالِ
خرگوش سياه ،به دروغ گفتند كه آنها هويجها را نخوردهاند و. ...
 .130موريس ،ريچاردتي .خرس از راه رسید! .فاطمه حقي ناوند .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227437003
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي حيوانات ،ادبيات ملل ،داستان كودك
معرفي کتاب :همه حيوانات از وجود رودخانه خبر داشتند تا اينكه خرس از راه رسيد و كنجكاو بود كه رودخانه چه كارهايي
مي تواند بكند .خرس روي تنه درختي نشسته بود كه ناگهان با همان تنه درخت به رودخانه افتاد .در همين موقع قورباغه پريد
روي سرِ خرس و الكپشتها از راه رسيدند ....در ادامه داستان ،خرس و قورباغه همراه الكپشتها ،دوستان زيادي پيدا ميكنند
و همه با هم خودشان را به جريان رودخانه ميسپارند و. ...
 .131رجبي ،مهدي .خرس ماه .تهران :شركت انتشارات فني ايران56 .1399 .ص .رقعي .شابك9786004772358 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :محيط زيست ،حيوانات ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب« :ساميه» و «سميره» با پدرشان به باغ پرتقالشان رفتند تا محصول را بچينند .پدر آنها را پياده كرد و گفت
ميرود و زود برميگردد .دخترها وارد باغ شدند و خودشان را روي علفهاي بلند انداختند و به آسمان خيره شدند .ناگهان
سميره نگاهش به گوشهاي افتاد كه پُر از پرتقالهاي گاززده بود و بعد دو تولهخرس ديد! دخترها جيغزنان فرار كردند .وانت پدر
هنوز خيلي دور نشده بود .او برگشت و وقتي متوجه ماجرا شد ،تيشهاش را برداشت و به دخترها گفت از جايشان تكان نخورند.
بعد. ...
 .132تكنتروپ ،بريتا .خواب نارنجي روباه .محمد همتي .تهران :پرتقال28 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004629607 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،مرگ
معرفي کتاب :آيا مرگ ما را از عزيزانمان جدا مي كند؟ ممكن است تصور ما از اين پديده اينگونه باشد؛ اما در اين كتاب
ميبينيم خاطرات ،باعث مي شوند حتي اگر كسي ديگر در ميان ما نيست ،ياد او تا ابد در ذهن ما جاودانه ميماند .روباه يك عمر
خوشوخرم زندگي كرده است؛ اما ديگر احساس خستگي ميكند .پس چشمانش را ميبندد و براي هميشه به خوابي عميق فرو
ميرود...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .133گراهام ،باب .خورشید چطور به خانه کوکو رسید .سارا خسرونژاد .تهران :ميچكا32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786222521424
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :خورشيد آرام آرام از پشت تپه باال ميآيد و تلنگري به كاله ماهيگير ميزند .بعد از باالي جنگلهاي يخزده حركت
كرده و روي ردپاي بچهاي ،سايه درست ميكند .خورشيد از شهر و اطراف آن ميگذرد ،خرسها و پلنگهاي برفي را بيدار
ميكند و رنگينكمان صحرايي ميسازد ،سپس به آرامي وارد اتاق «كوكو» ميشود تا يك روز همبازي او باشد.
 .134برگر ،سامانتا .خیال زیبای من .ميترا اميري لرگاني ،مريم اسالمي .تهران :پرتقال44 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004625623
مخاطب :دانش آموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،تخيل در كودكان ،شعر
معرفي کتاب :دختركوچولو قصههاي زيادي ميداند .او ميتواند نقاشي اين قصهها را روي كاغذ بكشد؛ اما اگر مداد نباشد؛ او
ميتواند با كاغذ عروسك بسازد و اگر كاغذ تمام شود ،او ميتواند قصههايش را روي چوبِ ميز و صندلي حك كند .اگر چوب
نباشد ،دختركوچولو روي ديوار نقاشي مي كشد و اگر ديواري وجود نداشته باشد ،او روي كفپوشِ زمين قصهها را ميكشد؛ اما اگر
روزي هيچكدام از اينها در دسترس نباشد ،آيا باز هم دخترك ميتواند قصه بگويد؟
 .135دهريزي ،محمد .داستان گل حسرتي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786000107970
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :داستان اين كتاب درباره گلي است كه چند روز مانده به بهار ميرويد .گلِ حسرتي از شكافي در زمين خودش را
باال ميكشد و با درخت بلوط ،پرنده ،چشمه و مورچه همصحبت ميشود ،او هرسال تالش ميكند كه بهار را ببيند؛ اما دقايقي
قبل از رسيدن بهار. ...
 .136يزداني ،معصومه .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :تربچه بگو نه .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.1399 .
48ص .خشتي .شابك9786004366700 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،اعتمادبهنفس
معرفي کتاب :سرِ كالس ،خانم مارچوبه به هريك از بچهها تكليفي ميدهد .تكليف تربچه ،تحقيق روي شتههاي شيرده النه
مورچههاست؛ اما پيازچه از تربچه مي خواهد تكليف او را هم انجام بدهد و تربچه نميتواند نه بگويد .وقتي تربچه از مدرسه بيرون
ميآيد ،بابا بادمجان را ميبيند .او به همايش دعوت شده است و از تربچه ميخواهد كه به جاي او خريد كند و تربچه نميتواند نه
بگويد! هنگاميكه تربچه وارد فروشگاه ميشود ،خانم نخود از او ميخواهد كه مراقب بچهنخودها باشد و تربچه نميتواند نه بگويد
و. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .137يزداني ،معصومه .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :تربچه قارررر ...تربچه قوررر ....تهران :شركت انتشارات علمي
و فرهنگي44 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004366465 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :تربچه خيلي گرسنه بود؛ اما غذاي بابابادمجون هنوز نپخته بود .او دلش گالفل ميخواست كه هم شيرينتر و هم
چربتر بود! درحالي كه بابابادمجون مضرات اين غذاها را از روزنامه ،براي تربچه ميخواند ،چشم تربچه به آگهي خانم دلمهاي
افتاد .او سريع خودش را به آنجا رساند .تربچه تا ميتوان ست گالفل خورد و وقتي فهميد كه تمام آن غذا مجاني است ،حسابي
ذوقزده شد .خانم دلمه اي به او گفت اگر دفعه بعد ،يك نفر ديگر را هم بياورد ،نصف غذايش مجاني ميشود! از آن روز ،تربچه به
فكر مشتري براي خانم دلمهاي بود و. ...
 .138خواجهوند ،سولماز .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :دوست صمیمي من کیه؟ ..تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي48 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004366809 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :روزِ رفقاي صميمي ،تربچه زود از خواب بيدار شد و به اين فكر ميكرد دوست صميمياش چه كسي است،
چشمش به پيازچه افتاد كه همسايه او بود .تربچه به خانه پيازچه رفت تا اين روز را به تبريك بگويد؛ اما پيازچه در حال آماده
كردن هديهاي براي دوست صميمياش بود و به تربچه گفت كه از آنجا برود! تربچه غمگين و دلشكسته راه افتاد تا دوست
صميمي خودش را پيدا كند؛ اما. ...
 .139شمس ،پريسا .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :روز بهترین سبزیشدن .تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي48 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004366786 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :در روز بهترين سبزي شدن ،تربچه فكر ميكند كه چطور ميتواند بهترين سبزي شود .تربچه و پيازچه به سراغ
كتاب قديمي بهترين سبزيها ميروند .كتاب خوشگلترين كلم و جذابترين هويج چندفصل پيش را معرفي كرده بود .آنها
سعي كردند خودشان را به شكل كلم و هويج دربياورند؛ اما اصالً خوشگل و جذاب نشدند! در صفحات بعدي از ريحان چشمبال و
كرفس خوشنفس نوشته بود .تربچه و پيازچه تالش كردند شبيه آنها شوند؛ اما باز هم فايدهاي نداشت .بچهها غمگين و افسرده
به رستوران بابابادمجون رفتند و. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .140يزداني ،معصومه .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :صبح که شد چي صدات کنم؟ ..تهران :شركت انتشارات علمي
و فرهنگي36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004366090 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :بابابادمجون و تربچه قرار است فردا روزِ پدردختريشان را جشن بگيرند .تربچه تصميم گرفته است كه امشب زود
بخوابد تا فردا از بابابادمجون زودتر بيدار شود .او ميخواهد هرطور شده اين كار را انجام دهد؛ اما بابابادمجون فكر نميكند كه
تربچه بتواند اين كار را انجام دهد ،براي همين به تربچه ميگويد« :اگر تونستي از من زودتر بيدار بشي ،اسمم رو عوض ميكنم».
تربچه به اتاقش ميرود و روي تختش دراز ميكشد ....آيا او ميتواند زود بخوابد؟
 .141شمس ،پريسا .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :کدوبوس گموگور شده .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
36 .1399ص .خشتي .شابك9786004366106 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :تربچه از خواب بيدار شد ،صبحانه خورد ،مسواك زد و راه افتاد؛ اما وقتي به ايستگاه اتوبوس رسيد ،با تعجب ديد
كه همه سبزيها هنوز آنجا هستند و هيچ كس سرِ كار نرفته است! و بعد متوجه شد كه كدوبوس نيامده تا آنها را ببرد! اما اين
خيلي عجيب بود؛ چون كدوبوس هميشه تو ايستگاه منتظر مسافرها بود! وقتي پيازچه تكهاي از برگ كدوبوس را پيدا كرد،
ناگهان همهچيز به نظر تربچه مشكوك آمد و تصميم گرفت اين معما را حل كند.
 .142شمس ،پريسا .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :ماجرای روز تعطیل و جایزه نخودیها .تهران :شركت انتشارات
علمي و فرهنگي42 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004366519 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :روزهاي تعطيل خانم نخود بچههايش را به رستوران ميبرد تا بابابادمجون و تربچه مراقب آنها باشند؛ اما امروز
خبري از آنها نيست! پيازچه و تربچه متوجه ميشوند كه نخوديها در خانه تنها هستند! آنها با زحمت زياد از پنجره ،داخل
خانه خانم نخود ميشوند .بچهنخودها بيحال و حوصله ،ساكت و آرام نشستهاند و بدنشان پُر از دانههاي قرمز است! تربچه و
پيازچه دوست ندارند بچه نخودها اين روز تعطيل را از دست بدهند .براي همين همه را بيرون ميبرند .آنها سوار كدوبوس
ميشوند ،به استخر ميروند ،به سينما ميروند و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .143يزداني ،معصومه .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :مامان تربچه الالیي بخوان .تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004365574 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :بعد از اينكه باران بند آمد ،تربچه به پارك رفت تا قدم بزند .ناگهان يكي از چهار قارچ دكمهاي را پيدا كرد كه گم
شده بودند .قارچكوچولو از تربچه خواست بغلش كند او را مامان صدا كرد و از تربچه الاليي خواست .تربچه ميدانست كه
قارچكوچولو را بايد تحويل قارچ قابلمهاي بدهد؛ اما فكر كرد فردا اين كار را ميكند و قارچكوچولو را به خانه برد .تربچه تمام آن
روز را مانند يك مادر از قارچ دكمه اي نگهداري كرد؛ برايش شيره گل خريد ،پوشكش را عوض كرد ،حمامش كرد؛ اما يك اشتباه
بزرگ هم كرد!
 .144خواجهوند ،سولماز .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :نمره مارو بده بریم .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
36 .1399ص .خشتي .شابك9786004365581 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :در باغچه سبزيجات زمستان از راه رسيده و برف ميبارد .تربچه و پيازچه در خانه ،كنار بخاري نشستهاند و جدول
ضرب حفظ ميكنند؛ چون روز بعد امتحان دارند؛ اما بابابادمجون دلش برفبازي ميخواهد .او فكر ميكند هيچكس نبايد براي
امتحان داشتن يك روز برفي را از دست بدهد .او به تربچه و پيازچه ميگويد بياييد باهم برفبازي كنيم و فردا دروغي بگوييد و
امتحان ندهيد! بچهها هم همين كار را ميكنند .معلم تصميم مي گيرد روز بعد امتحان بگيرد؛ اما فرداي آن روز هم برف ميبارد
و. ...
 .145خواجهوند ،سولماز .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :ورود ممنوع .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
40 .1399ص .خشتي .شابك9786004366502 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :در يكي از روزهاي سرد زمستان ،وقتي اهالي باغچه سبزيجات ،چرت ميزدند و حسابي حوصلهشان سر رفته بود،
خانم آفتابگردان خبر داد كه به زودي «سينما باغچه افتتاح ميشود!» روز بعد ،قرار بود فيلم ترسناكي نمايش داده شود .تربچه
هم در صف بود و ميخواست بليت بخرد؛ اما خانم آفتابگردان گفت كه او نميتواند وارد شود؛ چون ورود بچهها ممنوع است!
تربچه سعي كرد هرطور شده وارد شود و فيلم را ببيند؛ اما هربار خانم آفتابگردان او را پيدا ميكرد .آيا تربچه ميتواند اين فيلم را
تماشا كند؟
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .146خواجهوند ،سولماز .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :یک روز مثل هر روز .تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004365710 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :صبح كه تربچه از خواب بيدار شد ،فكر كرد امروز روز كسالتباره .براي همين خسته و سنگين سبد پيكنيك روز
كسالتبارش را برداشت و رفت سراغ پيازچه تا اين روز را با او بگذراند؛ اما در همان موقع ،پيازچه از خواب بيدار شد و فكر كرد
امروز روز هيجانانگيزه .او سرِ حال ،سبد پيكنيك روز هيجان انگيزش را برداشت تا به سراغ تربچه برود .وقتي پيازچه ،تربچه
ديد ،فكر كرد اشتباه كرده است و سعي كرد مانند او رفتار كند؛ اما. ...
 .147يزداني ،معصومه .داستانهاي خونهات كجاست؟ تو باغچه :یهسر ودوگوش تورتوری .تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي44 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004366557 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :تربچه حوصلهاش سررفته بود و دلش ميخواست يك كار هيجانانگيز بكند .يكدفعه ،وقتي چشمش به ساعت
افتاد ،يادش آمد كه فقط چنددقيقه به حراج استثنايي و هيجان انگيز موشي خنزري وقت دارد! او با عجله بيرون رفت و سرِ راه،
خانم نخود را ديد .بچه نخوديها هم دوست داشتند به حراج بروند .خانم نخود از بچهها خواست تا برايش ميل بافتني بخرند.
تربچه و بچهنخودها به پيازچه رسيدند و او هم با آنها همراه شد؛ چون سشوارش خراب شده بود! موشي چهچيزي را به حراج
گذاشته است كه اينقدر استثنايي است؟
 .148ريو ،فيليپ .داستانهاي نهچندان غيرممكن :الیور و جزیرکهای شناور .نگين خوشدامن .تهران :پرتقال.1399 .
212ص .رقعي .شابك9786004628990 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجويانه ،نوجوانان
معرفي کتاب« :اليور» فقط دَه سالش بود؛ اما دَه سال پُربار و هيجان انگيز؛ چون پدرومادرش ،هر دو ،كاشف بودند .وقتي اليور به
دنيا آمد ،فقط يك كولهپشتي حمل كودك و يك كالسكه شاسيبلند برايش خريدند .اليور هرگز به مدرسه نرفته بود .او هيچوقت
اتاقخواب مستقل نداشت و هميش ه روي تختخواب تاشو خوابيده بود؛ اما سرانجام روزي رسيد كه پدرومادرش تصميم گرفتند به
خانهشان در خليج آبهاي عميق ،نزديك شهر كوچك ساحلي سنت پاروكس ،برگردند و آنجا بمانند .اليور. ...
 .149بردفورد ،ويد .دایناسوری مهمان طبقه سیزدهم است! .نگين عربي .تهران :شهر قلم36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786003207042
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :وقتي آقاي خُروپُف وارد اتاقش در هتل شهر فرنگ ميشود ،دلش ميخواهد خوابي عميق و طوالني داشته باشد؛
اما انگار آن شب قرار نيست بيش از چنددقيقه بخوابد! قبل از او افراد ديگري ساكن اتاقها شدهاند و آقاي خُروپُف مجبور است
طبقه به طبقه باال برود تا شايد اتاق خالي پيدا كند...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
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 .150شروين ،كارولين .دختر سرگردویي .شادي فرزين ،پروانه فتاحي .تهران :محراب قلم148 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004137201
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :بدن دختر سرگردويي از تركه درخت سيب بود ،سرش يك گردو كه دماغ خيلي نوكتيزي روي آن رشد كرده
بود .لباسش از پارچه كتان شطرنجي و ....خانهاش از بريده هاي چوب ذرتي بود كه خوب به هم چفت شده بود .اين خانه زير
درختچه ياس بنفش قرار داشت كه ....روزي كالغ كه هميشه به دختر سر ميزد ،برايش خبر آورد كه اين زمستان ،قرار است
خانواده «براون» همه با هم به شهر بوستون بروند! دختر سرگردويي كه نميتواند اين خبر را باور كند ،تصميم ميگيرد خودش
حقيقت را كشف كند و. ...
 .151پريرخ ،زهره .دخترک با همه پرندهها دوست بود .تهران :توت24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786229987926 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :دختركوچولو با پرندهها ،غازها ،اردكها و حتي خرگوشها دوست بود .او براي پرندهها دانه ميريخت ،با غازها به
كنار رودخانه ميرفت و در زمستانها براي خرگوشها كاهو و كلم ميبرد .دخترك به روباه اجازه نميداد كه تخم پرندهها را ببرد
و روزي كه يكي از غازهاي كلهسبز را برد ،آن قدر دويد و فرياد كشيد تا غاز را نجات داد .دخترك حتي خرگوش سياه را هم از
دست روباه نجات داد؛ اما روباه غمگين بود .اگر روباه هيچچيزي شكار نميكرد ،چطور ميتوانست زنده بماند؟ تا اينكه روزي. ...
 .152كيني ،جف .دفتر خاطرات یک بچهخفن مهربان .نيلوفر امن زاده .تهران :پرتقال224 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004627436
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،خاطره نويسي ،طنز
معرفي کتاب« :رولي جفرسون» تصميم ميگيرد مانند دوستش« ،گِرِگ» ،خاطراتش را بنويسد و سعي ميكند گِرِگ از اين
موضوع باخبر نشود؛ چون ميداند كه عصباني ميشود .رولي به دفتر خاطراتش افتخار ميكند و دوست دارد آن را به گِرِگ نشان
بدهد و همانطور كه پيشبيني ميكند ،گِرِگ عصباني ميشود؛ اما بعد پيشنهاد جالبي به رولي ميكند كه. ...
 .153اليوت ،ربكا .دفترچه خاطرات جغد :مهماني بالشي اوا .سيد نويد سيد علياكبر .تهران :هوپا88 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222043261
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :اِوا بالقلمنبه» يك جغد است ،يك جغد شگفت انگيز! شنبه تولد اِواست .او براي يك مهماني بالشي بزرگ
برنامهريزي مي كند .در مهماني ،تماشاي فيلم ،بوفه بستني ،اتاق عكاسي و خيلي چيزهاي ديگر هست .اِوا نميتواند صبر كند.
دوستانش هم خيلي هيجانزده هستند ،به جز «سو» .او ميگويد نميتواند بيايد و اِوا نميتواند سردربياورد كه چرا سو به مهماني
نميآيد.
50

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .154اليوت ،ربكا .دفترچهخاطرات جغد :اِوا و اسبچهی گمشده .سيدنويد سيدعلياكبر .تهران :هوپا88 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786222042837 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،پرندگان
معرفي کتاب :در درختستان طوفانِ بزرگي در راه است! ا«ِاوا بالقُلُنبه» ،ميخواهد به همه كمك كند تا جايشان امن باشد .او
ميخواهد ثابت كند براي قَسمِ جُغدي آماده است .براي همين به اَسبچه گمشدهاي كمك ميكند تا به خانه برسد؛ اما آنقدر باد
و باران زياد است كه آنها در طوفان گير ميافتند! آيا اِوا هنوز هم ميتواند اَسبچه را نجات دهد؟
 .155طاقديس ،سوسن .راستي راستي بخورمت؟ ..تهران :سروش16 .1399 .ص .خشتي .شابك9789641217107 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :حلزون بسيار گرسنه بود و دنبال چيزي مي گشت تا بخورد .البهالي علفها يك چيز پشمالو ديد! خواست آن را
بخورد كه متوجه ش د دُم شير است! حلزون رفت و رفت تا رسيد به يك چيز نرم كه پشمالو نبود .خواست آن را بخورد كه متوجه
شد دست قورباغه است .حلزون وارد يك گودال شد و از ريشه درختي صدايي شنيد! صدا مي گفت بيا مرا بخور! حلزون خيلي
تعجب كرد! اين چيست كه ميخواهد حلزون او را بخورد؟ و چرا؟
 .156باركر ،دومينيك .راهنماي خلبازيهاي مكس و مالي :چگونه جلوی حمله وایکینگها را بگیریم؟ .مسعود ملكياري.
تهران :پرتقال148 .1399 .ص .رقعي .شابك9786004626101 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :مكس» و «مالي» خواهرو برادر دوقلو ،هميشه توي دردسر ميافتند يا شايد هم دردسر درست ميكنند؛ اما آنها
هميشه راهحلهاي بانمكي براي دردسرهاي درست شده پيدا مي كنند و خودشان را از مخمصه نجات ميدهند .در اين داستان
آنها به خواننده ياد ميدهند كه چطور ردِ وايكينگها را بزند ،حتي اگر لباس مبدل پوشيده باشند ،چگونه يك وايكينگ را
تعقيب كند ،حتي اگر سوار موتورسيكلت باشد و چطور خيلي اتفاقي و تقريباً همزمان با بقيه كارها ،جلوي حمله وايكينگها را در
زندگي واقعي بگيرد.
 .157باژوف ،پاول پترويچ /بوالتف ،ميخائيل آلكساندرويچ /ايوانويچ دال ،والديمير .روباه و دمپایي حصیری .فريبا صفرپور.
تهران :سروش42 .1399 .ص .رقعي .شابك9789641216605 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي سه داستان از سه نويسنده روسي است و خواننده را با فرهنگ عاميانه اين كشور آشنا ميكند.
«دُم نقرهاي»« ،ماشا و خرس» و « روباه و دمپايي حصيري» نام اين سه داستان است .داستان آخر درباره روباه گرسنهاي است
كه دمپايي حصيري كهنهاي پيدا ميكند .روباه آن را برميدارد و فكر ميكند شايد روزي به دردش بخورد .روباه به روستايي
ميرسد و درِ كلبهاي را ميزند .او از صاحبخانه مي خواهد كه اجازه دهد ،شب را آنجا بگذراند .پيرمرد او را به خانهاش راه ميدهد
و. ...
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 .158اربو ،آن .ریزه .شيما حسيني .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786000108175
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :گربه ريزه گم شده بود و ريزه حسابي غصهدار بود .در راه مردي را ديد .وقتي براي او ماجرا را تعريف كرد ،مرد
گفت چيزهاي مهم تري گم كرده است .ريزه به راهش ادامه داد و افراد مختلفي را ديد كه مسائل مهمتري داشتند و هيچكس به
غم او توجهي نميكرد تا اينكه به اسكيموها رسيد ،آنجا سگ كوچكي ديد و. ...
 .159هارتمان ،لوكاس .زفي شورشي .كتايون سلطاني .تهران :كتاب چ272 .1399 .ص .رقعي .شابك9786226839525 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،ادبيات بينالملل ،ادبيات داستاني
معرفي کتاب :شاهزاده يان پسري رنگ پريده و خجالتي است و در قصر بزرگ كم نوري ،همراه تعداد زيادي محافظ و نگهبان،
زندگي مي كند .اواجازه ندارد از قصر بيرون برود ،اجازه ندارد بازي كند ،حتي اجازه ندارد گيالس بخورد ،چون پدرش ،شاه
فرديناند ،مي ترسد اتفاق بدي برايش بيفتد! وقتي يان با زفي ،دختر كوچكي كه هيچ كاري برايش ممنوع نيست ،آشنا مي شود،
زندگي اش حسابي تغيير مي كند ،تغييري پر از هيجان و خطر!
 .160يارمحمدي ،آنيتا .زندگي پرفرازونشیب یک قوطي کنسرو .تهران :شركت انتشارات فني ايران56 .1398 .ص .رقعي.
شابك9786004771573 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :محيط زيست ،نوجوانان ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :كتاب حاضر داستان يك قوطي كنسرو است كه عمري طوالني دارد .قوطي آواره است و مدام بايد جا عوض كند و
هزار و يك اتفاق عجيب و غريب را ببيند .اگر قوطي شانس بياورد و گوشهاي گير بيافتد ،آزارش به كسي نميرسد؛ اما خيلي بعيد
است .او مرتب جايش عوض ميشود و سالهاي زيادي را پشتِ سر ميگذارد و در انتها. ...
 .161كايپرز ،اليس .زندگي روی در یخچال .هنگامه پزشگمهر .تهران :محراب قلم224 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004133593
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :كلر» درگير ماجراهاي نوجواني است؛ دبيرستان ،دوستان و شناخت هويت تازهاش .مادر مجبور است دستتنها
هم به امور خانه رسيدگي كند و هم مسائل شغلياش را پيش ببرد .مادر و دختر بهندرت يكديگر را ميبينند و عمده ارتباطشان
از طريق يادداشتهايي است كه براي هم روي درِ يخچال ميگذارند تا اينكه زندگيشان دستخوش بحراني بزرگ ميشود و مادر
مبتال به سرطان ميشود!
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 .162ساكايي ،كيميكو .ساچیکو یعني شادی .حميدرضا شاهآبادي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.1398 .
36ص .رحلي .شابك9789643913151 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،نوجوانان ،كهنسالي
معرفي کتاب« :ساچيكو» مادربزرگي دارد كه هم نام خودش است .مادربزرگ آلزايمر دارد و حتي او را نميشناسد .ساچيكو فقط
پنج سال دارد و چيزي از اين بيماري نميداند .او سعي ميكند با مادربزرگش ارتباط برقرار كند؛ اما مادربزرگ ميگويد كه او را
نميشناسد و ميخواهد به خانه برگردد .ساچيكو فكر ميكند حاال كه مادربزرگ او را نميشناسد ،چرا بايد مراقب او باشد ،چرا او
بايد اينجا باشد ،بگذار هرجا دلش ميخواهد برود .مادربزرگ از خانه بيرون ميرود و. ...
 .163قرهباغي ،مسعود .ستارهباز .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان32 .1399 .ص .خشتي .شابك9789640820278 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :روباه كوچولو عاشق ستارهها بود و هرشب آنقدر ستارهها را نگاه ميكرد تا خوابش ميبرد .شبي تصميم گرفت،
باالي بلندترين تپه دشت برود تا شايد بتواند يك ستاره بگيرد؛ اما هيچ تپهاي آنقدر بلند نبود تا او دستش به ستارهها برسد .او
به راهش ادامه داد تا اينكه از روي بلندترين تپه منظره عجيبي ديد. ...
 .164ناصري ،مسلم .سالم امام رضاجان! .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789640233436 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :امامان ،شعر ،داستانهاي كوتاه ،بازي و سرگرمي
معرفي کتاب :اين كتاب گردآوري سادهاي درباره امام رضاست كه شامل اين موارد است :توضيحات مختصري از زندگي و
شهادت ايشان ،داستاني كوتاه از زيارت دو پيرزن از حرم امام ،دو شعر كوتاه ،باز هم درباره زيارت ،هشت سخن زيبا از ايشان،
بازي ،نقاشي و جدول .شايان ذكر است كه با استفاده از حديثي از امام داستانكي هم در كتاب آمده است.
 .165ميشلز ،تيلده .شاه کوچولو کالهویرش .مهدي شهشهاني .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان156 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786000107031 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي ماجراجويانه
معرفي کتاب« :پاتريك» خواهري بزرگتر و برادري كوچكتر از خود دارد و مثل همه بچههاي وسط ،احساس ميكند به اندازه
فرزندان ديگر به او توجه نميشود .پاتريك عاشق بازيهاي كامپيوتري است ،روزي هنگام بازي ،ناگهان بازي قطع ميشود و
شخصي روي صفحه نمايش ظاهر ميشود و از يك مسابقه تلويزيوني با جايزه يك ميليون دالري خبر ميدهد؛ اما در شهر آنها
چنين كانال تلويزيوني و مسابقهاي وجود ندارد! عجيبتر اينكه وقتي پاتريك با مادرش به فروشگاه ميرود. ...
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 .166صالحي ،آتوسا .ضحاک مار دوش .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان74 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9789640820322
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم ،دهم ،يازدهم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :اين كتاب اقتباسي از داستان «ضحاك» در شاهنامه فردوسي است .داستان هفت راوي دارد؛ «مرداس» ،پدر
ضحاك ،اهريمن« ،شهرناز» ،همسر ضحاك« ،فرانك» ،مادر «فريدون»« ،كاوه» ،فريدون و خودِ ضحاك .داستان با روايت مرداس
شروع ميشود .از كودكي پسرش ميگويد و از عشقش به او .اهريمن داستان را ادامه داده و توضيح ميدهد كه چگونه ضحاك را
فريب ميدهد .راوي سوم از خواب ضحاك ميگويد كه او را به وحشت مياندازد .راوي بعدي. ...
 .167بوروگارد ،ليندا .عملیات نجات اردک .نگار عجايبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران48 .1398 .ص .رقعي .شابك:
9786004772556
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،محيط زيست ،نوجوانان
معرفي کتاب :موضوع اين كتاب درباره حفاظت از محيط زيست است .نويسنده ابتدا سه نوع آلودگي را توضيح ميدهد ،سپس
داستان نجات اردكي را بازگو مي كند كه در پالستيك نگهدارنده قوطي نوشابه گير افتاده! در درياچه كنار كمپ داكوتا اتفاق
عجيبوغريبي افتاده است .بچهها چيزي سبز و بدبو در آب ديدهاند .بهنظر ميرسد نهر منبع آلودگي است؛ ولي چطور ميتوان
جلو آن را گرفت؟
 .168دال ،رولد .غول بزرگ مهربان .گيتا گركاني .تهران :كتاب چ256 .1399 .ص .رقعي .شابك9786226839556 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،نوجوانان
معرفي کتاب :سوفي روي تختخواب يتيمخانه دراز كشيده بود؛ اما خوابش نميبرد؛ چون پرتو پرنور مهتاب ،مستقيم روي
بالشش افتاده بود .او از تخت پايين آمد ،غافل از اينكه االن درست ساعت جادوگري است و ممكن است هر اتفاق غيرعادي
بيافتد ....سوفي شانس آورده كه غول بزرگ مهربان او را دزديده است؛ چون اين غول ،برخالف غولهاي ديگر گوشت آدم
نميخورد! و. ...
 .169ايبد ،طاهره .غول کمپوتي و چند غول داستان دیگر .تهران :داستان جمعه80 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786226969062
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي كوتاه
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي شش داستان كوتاه درباره غولهاست« .غول كمپوتي» درباره غولي به نام «غليغوله» است كه از
سرزمين افسانه به سرزمين آدمها مي آيد تا يك نفر را با خود ببرد .او به كارخانه كمپوتسازي ميرسد و ....غليغوله در يك
قوطي كمپوت گير ميافتد و هركاري ميكند نميتواند بيرون بيايد .غليغوله فكر ميكند بايد صبر كند .روزها ميگذرد تا اينكه
باالخره درِ قوطي باز ميشود .غليغوله ورد غولياش را ميخواند و بيرون ميآيد و. ...
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 .170كالرك ،برندا /بورژوا ،پولت .فرانکلین و محله دوستداشتنياش .گلرنگ درويشيان كرمانشاهي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786004772907 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب« :فرانكلين» الكپشت باهوشي است و نقاشي كشيدن را دوست دارد ،به همين دليل وقتي آقاي جغد از بچهها
ميخواهد تا چيزي را كه در محله شان از همه بيشتر دوست دارند ،بكشند ،فرانكلين آماده است؛ اما فرانكلين نميتواند تصميم
بگيرد چه چيزي را نقاشي كند؛ چون او خيلي چيزها را در محلهشان دوست دارد .هر گوشهاي از محله ،خاطرهاي را به يادش
ميآورد .باالخره فكري به ذهنش ميرسد و. ...
 .171كالرك ،برندا /بورژوا ،پولت .فرانكلين :فرانکلین دروغ ميگوید .گلرنگ درويشيان كرمانشاهي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران32 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004772969 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،دروغگويي
معرفي کتاب :دوستان «فرانكلين» ،كارهاي زيادي ميتوانند بكنند؛ خرس از بلندترين درخت باال ميرود ،شاهين بدون بال
زدن ،از باالي باغ تمشك پرواز ميكند و سگ آبي با دندانش درختي را قطع ميكند؛ اما فرانكلين نميتواند هيچكدام از اين كارها
را انجام دهد .بنابراين ،به دروغ ميگويد كه ميتواند هفتادوشش مگس را در چشم برهمزدني قورت بدهد! دوستانش ميخواهند
ببينند او چطور اين كار را انجام ميدهد .حاال چه اتفاقي ميافتد؟
 .172كالرك ،برندا /بورژوا ،پولت .فرانكلين :فرانکلین رئیسبازی درميآورد .گلرنگ درويشيان كرمانشاهي .تهران :شركت
انتشارات فني ايران32 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004772938 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» كارهاي زيادي مي تواند انجام دهد و دوستان زيادي دارد و بهترين دوستش خرس است؛ اما روزي
آنها با هم دعوا ميكنند! چون موقع بازي ،فرانكلين مثل رئيسها رفتار ميكند و مرتب به بقيه دستور ميدهد .خرس با او قهر
كرده است و بقيه دوستانش هم تصميم ميگيرند ديگر با او بازي نكنند .فرانكلين سعي ميكند خودش به تنهايي بازي كند؛ اما
حوصلهاش سَر ميرود .حاال او بايد چه كار كند؟
 .173جنينگز ،شارون .فرانكلين :فرانکلین هاکي بازی ميکند .شهره هاشمي .تهران :آباديران32 .1398 .ص .وزيري .شابك:
9786008148425
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب« :فرانكلين» هاكي روي يخ را به خوبي بازي ميكند .در يك روز زمستاني ،فرانكلين و خرس آماده بودند تا بازي را
شروع كنند .آنها ميدانستند كه اينبار هم برنده ميشوند؛ اما رقيبشان ،سگ آبي خوشحال نبود .در دقايق اول ،تيم فرانكلين
چند اميتاز گرفت تا اينكه راكون و راسو هم آمدند .راسو به تيم فرانكلين و راكون به تيم سگ آبي ملحق شدند .راسو براي
اولينبار بود كه بازي ميكرد و باعث شد كه تيم ببازد .روز بعد...
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 .174مور ،اوا .فرانكلين :فرانکلین و نوزاد .شهره هاشمي .تهران :آباديران32 .1398 .ص .وزيري .شابك9786008148371 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :مادرِ خرس ،دوست «فرانكلين»  ،قرار است به زودي نوزادي به دنيا بياورد .خرس هيجان دارد و فرانكلين فكر
ميكند كه او خيلي خوش شانس است .قرار است زمان به دنيا آمدن نوزاد ،خرس شب را خانه بهترين دوستش ،فرانكلين ،بخوابد.
سرانجام زمان موعود فرا ميرسد و خرسكوچولو صاحب يك خواهر ميشود! اما خرس نميتواند با خواهرش بازي كند؛ چون او
تمام مدت خواب است! و. ...
 .175استارلينگ ،رابرت .فرگال :فرگال از کوره درميرود .سميه حيدري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو28 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786227437324 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :فرگال« يك اژدها كوچولوي دوستداشتني است؛ اما وقتي ديگران به او ميگويند چه كار كند ،عصباني ميشود؛
مثالً وقتي شام حاضر است ،او دلش ميخواهد همچنان بازي كند يا وقتي پدر ميگويد بايد سبزيجات بخورد .در زمين فوتبال
وقتي مربي ميگويد تو دروازهبان باش و فرگال نميخواهد اين كار بكند ،باز هم عصباني ميشود .او نميتواند خودش را كنترل
كند و باالخره دوستانش از او خسته ميشوند و. ...
 .176استارلينگ ،رابرت .فرگال :فرگال با فرن آَشنا ميشود .سميه حيدري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو28 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786227437348 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :فرگال» اژدها كوچولوي شاد و شنگولي بود تا وقتي كه مامان و بابا ب ا يك تخم اژدها به خانه آمدند .هرروز همه
به تخم نگاه ميكردند و منتظر بودند تا اينكه «فرن» ،خواهر فرگال ،از تخم بيرون آمد .از آن روز همهچيز به هم ريخت .فرن با
اسباببازيهاي او بازي ميكرد ،تو ماشين گريه و زاري راه ميانداخت و ....ديگر هيچكس به او توجه نداشت تا اينكه فرگال
تصميم گرفت فرار كند!
 .177استارلينگ ،رابرت .فرگال :فرگال به اردو ميرود .سميه حيدري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو28 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786227437331 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :فرگال» اژدها به اردو رفت؛ اما كمي نگران بود .مامان و بابا سعي كردند او را دلگرم كنند .وقتي فرگال به اردو
رسيد ،تصميم گرفت كارها را خوب انجام دهد تا همه از او خوششان بيايد .اولين فعاليت ،نفس آتشين بود و فرگال سرِ صف
ايستاد .در پرتاب آتش خيلي مهارت نداشت؛ اما موقع نان پختن ،به بقيه نشان داد كه چطور نان ميپزند ....او تمام تالشش را
كرد؛ ولي وقت ناهار هيچكس حاضر نشد كنار او بنشيند! چرا؟ چه اتفاقي افتاده بود؟
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 .178كلهر ،مژگان .فقط دوست خودمي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786000107062
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،دوستي
معرفي کتاب :بچهجغد با جوجهتيغيِ كوچولو دوست بود .آنها هميشه با هم قايمباشك بازي ميكردند و اوقات خوشي داشتند.
روزي درحالي كه مشغول بازي بودند ،راسو از پشت درخت بيرون آمد و خواست كه او را هم بازي دهند؛ اما بچهجغد مخالف بود.
او ميخواست جوجه تيغي فقط با او بازي كند .بنابراين ،راسو رفت! در بازي بعدي ،بچهروباه از آنها خواست تا او هم بازي كند؛
اما جغد باز هم مخالفت كرد .او ميخواست جوجه تيغي فقط با خودش بازي كند .شب بعد خفاش همان تقاضا را كرد و جواب
جغد همان بود تا اينكه. ...
 .179اميني ،افسون .قصه سنگ و باد .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان22 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640821428
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :روي تپه ،كنار درخت ،سنگ بزرگي بود كه با درخت و باد دوست بود؛ اما اغلب تنها بود؛ چون درخت بيشتر
وقتها چُرت ميزد و باد بيشتر وقتش در رفتوآمد ميگذشت .سنگ دلش ميخواست كسي بيايد و روي او بنشيند .او به حرف
آدمها گوش ميداد و حوصلهاش سر نمي رفت تا اينكه پاييز از راه رسيد .درخت به خواب زمستاني رفت و باد هم سرش شلوغ بود
و درخت بيشتر از هروقتي تنها بود .زمستان كه آمد. ...
 .180طاقديس ،سوسن .قصه من :من چرا این جوری هستم؟ ..تهران :محراب قلم80 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136037
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،تخيل در كودكان
معرفي کتاب :دختركوچولو هميشه با دوست خيالياش كه غولي با موهاي وزوزي است ،حرف ميزند؛ اما مادر از او ميخواهد
كه ديگر اين كار را نكند؛ چون بزرگ شده و قرار است امسال به مدرسه برود .روزي مادر او را نزد خانمدكتر ميبرد .دختركوچولو
خيلي ميترسد؛ اما اين دكتر با همه دكترها فرق ميكند! وقتي دخترك از غولش حرف ميزند ،خانمدكتر او را مسخره نميكند،
اخم هم نميكند .او از دخترك ميخواهد. ...
 .181طاقديس ،سوسن .قصه من :من و غولم و بچه گربهام .تهران :محراب قلم64 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136020
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،تخيل در كودكان
معرفي کتاب« :بيتا» را فرفري صدا مي كنند؛ چون موهايش خيلي فر دارد .او يك غول هم دارد كه از توي كتاب پيدايش كرده
است! در اين داستان ،قرار است فرفري با پدرومادر و خواهر و برادرش به سفر برود و البته غولش را هم با خودش ميبرد! فقط
بايد فكري به حال بچهگربهاش بكند؛ چون پدرومادر اجازه نميدهند او را با خودش ببرد.
57

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
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 .182كايل پاتريك ،كارن /راموس ،لوييز .قصه واقعي مداد و پاککن .سيدههستي حسيني .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو.1399 .
36ص .خشتي .شابك9786227437294 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :مداد عاشق نقاشي كشيدن بود و دلش ميخواست تنها كار كند؛ اما سروكله پاككن پيدا شد! مداد اصالً خوشش
نميآمد پاككن نقاشيهايش را پاك كند .مثالً وقتي مداد ،دشتي پُر از گل و گياه كشيد ،پاككن از وسط دشت ،راهي باز كرد
كه بتوانند رد شوند و هنگاميكه مداد ،دريايي طوفاني كشيد ،پاككن موجهاي آن را پاك كرد و دريا آرام شد يا وقتي....
سرانجام. ...
 .183جعفري ،الله .قصههاي اينجوري :خرسي تنبلک .تهران :محراب قلم24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004136822 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان كودك ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :خرسيِ تنبل تو آفتاب دراز كشيده بود و عرق ميريخت؛ اما از جايش تكان نميخورد .خرسي گرسنه بود؛ اما از
جايش تكان نميخورد .ناگهان چوبِ طال روي شكمش افتاد .چوبِ طال ميتوانست جادو كند .او از خرسي خواست تا آرزو كند.
خرسي از او يك درخت عسل خواست و درخت عسل ظاهر شد؛ اما درخت بلند بود و دست خرسي به عسل نميرسيد .خرسي
يك آسانسور خواست و آسانسور ظاهر شد؛ اما حاال تا آسانسور دَه قدم راه بود!
 .184راستي ،مجيد .قصههاي اينجوري :قصه تازه الکپشتها و مرغابيها .تهران :محراب قلم24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004136853
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :الكپشتها ميخواستند به بركه پُرآب و بزرگ بروند و مرغابيها قبول كرده بودند كه آنها را ببرند .هر مرغابي
يك تكه چوب برداشت و با يك الك پشت به پرواز درآمد! آن روز آسمان شهر پر از مرغابي و الكپشت شد و همه مردم با تعجب
به آنها نگاه ميكردند تا اينكه پيرزني به طرف آسمان فرياد زد« :آهاي الكپشتها معلوم است كه قصه پدرِ پدربزرگتان را
نشنيدهايد» .ناگهان. ...
 .185طاقديس ،سوسن .قصههاي اينجوري :منتظر تو بودم .تهران :محراب قلم24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004136846
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :مارمولككوچولو آرزو داشت بزرگ شود ،به اندازه ،بزرگترين دايناسور دنيا! اما نميدانست بايد چهكار كند .او
تصميم گرفت نزد مارمولك پيرِ دانا برود و از او بپرسد؛ اما خانه او را بلد نبود .سنجاقكي راه را به مارمولككوچولو نشان داد و ....
مارمولك كوچولو راهي شد و رفت و رفت تا به درياچه رسيد؛ اما حاال چطور بايد از درياچه عبور كند؟ او شنا بلد نبود؛ اما ....
سرانجام خانه مارمولك پير را پيدا كرد و. ...
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 .186حسيني ،محمدحسن .قصههاي اينجوري :نقاشي مریم .تهران :محراب قلم24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004136860
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،آزادي
معرفي کتاب« :مريم» در كالس درختي را نقاشي كرد .وقتي به خانه آمد ،نقاشي را به مادرش نشان داد؛ اما ناگهان متوجه شد
كه روي شاخه درخت ،پرندهاي نشسته است .درحاليكه او هيچ پرندهاي را نقاشي نكرده بود! با خودش فكر كرد شايد كار
دوستش« ،نيلوفر»  ،باشد .روز بعد ،در كالس ،نيلوفر به خانم معلم شكايت كرد كه پرندهاي را كه در قفس كشيده ،مريم پاك
كرده!
 .187مراديالكه ،يگانه .قصههاي اينجوري :هُلف .تهران :محراب قلم24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004136839 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :در باغ وحش ،روبهروي قفس زرافهها ،دكه بستنيفروشي بود .بچهها بستني ميخريدند؛ ولي وقتي ميخواستند
رد شوند ،زرافهكوچولو ،گردن بلندش را از باالي نردهها خم ميكرد و بستني آنها را «هُلف» ميخورد! مدير باغ وحش ،نردهها را
بلندتر كرد .بعد نردهها را به هم نزديك كرد؛ حتي دستور داد جلوي قفس ،خط زرد بكشند و تابلوي هشدار بگذارند؛ اما هيچكدام
از اين كارها فايدهاي نداشت .سرانجام. ...
 .188كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا انگشترش را گم کرد .تهران :قدياني16 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786000810177 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،طنز
معرفي کتاب :پدر «جوحا» سال ها پيش از دنيا رفته بود و فقط يك انگشتر براي پسرش به يادگار گذاشته بود .روزي انگشتر
جوحا گم شد .او سراسيمه و غمگين از خانه بيرون رفت تا شايد بتواند آن را پيدا كند .درحاليكه جوحا روي زمين خم شده بود
و با آه و افسوس دنبال انگشتر مي گشت ،نانوا او را ديد و وقتي از ماجرا باخبر شد ،او هم همراه جوحا دنبال انگشتر گشت.
هندوانهفروش هم به آنها ملحق شد؛ ولي از انگشتر خبري نبود تا اينكه پيرمردي از راه رسيد و. ...
 .189كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا با ماهي کوچکي حرف زد .تهران :قدياني16 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786000810139 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،طنز
معرفي کتاب :مادر «جوحا» هرغذايي درست ميكرد ،جوحا همه را ميخورد و براي مادروپدرش ،هيچ غذايي نميگذاشت .روزي
پدر سه ماهي به خانه آورد ،دوتا بزرگ و يكي كوچك .مادر ماهي ها را پخت و از شوهرش خواست تا جوحا در خانه نيست ،همه
ماهيها را بخورند! مادر نگران بود كه مبادا جوحا در خانه باشد؛ اما پدر جوحا ديده بود كه او از خانه بيرون رفته است .آنها
مشغول خوردن شدند ،غافل از اينكه جوحا از پشت در آنها را نگاه ميكرد .او ناگهان در را باز كرد و وارد شد. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .190كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا به دزدی رفت .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري.
شابك9786000810160 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،طنز
معرفي کتاب :روزي «جوحا» از خواب بيدار شد و در حياط ،كنار حوض نشست تا شايد فكري به ذهنش برسد كه چشمش به
كيسه اي در گوشه حياط افتاد .جوحا كيسه را برداشت و از خانه بيرون رفت .او به باغي رسيد كه در آن پياز كاشته بودند .جوحا
بدون اينكه فكر كند ،شروع به كندن پيازها و ريختنشان در كيسه كرد! وقتي كيسه پُر شد ،آن را روي شانهاش انداخت تا به بازار
ببرد و بفروشد كه ناگهان صاحب باغ سر رسيد و. ...
 .191كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا جادوگر شد .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000810146
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،طنز
معرفي کتاب :جوحا خسته و گرسنه به روستايي رسيد و از مردم خواست تا به او غذا ،جايي براي استراحت و پولي براي ادامه
سفر بدهند؛ اما مردم روستا توجهي به او نكردند .جوحا درخواستش را دوباره تكرار كرد و پيرمردهايي كه آنجا بودند ،با عصبانيت
به او گفتند كه هيچكدام از اين كارها را نميتوانند انجام دهند .جوحا آنها را تهديد كرد كه اگر آنچه را خواسته ،فراهم نكنند،
باليي را كه سرِ روستاي قبلي آورده است ،سرِ آنها هم بياورد! او چه باليي سرِ روستاي قبلي آورده بود؟
 .192كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا گم نشد .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000810108
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،اقتباسها
معرفي کتاب« :جوحا» سوار االغي بود كه پدرش برايش خريده بود .او سوار بر االغ همهجا را گشت تا اينكه با ديدن تولهسگي از
االغ پياده شد تا هم االغ استراحت كند هم او بتواند بازي كند .جوحا بعد از بازي ،از درخت توتي باال رفت و سرگرم خوردن توت
شد .بعد ....هنگامي كه جوحا مشغول بود ،االغ از او دور و دورتر شد .وقتي جوحا به خودش آمد ،خبري از االغ نبود .او همهجا را
گشت؛ اما االغ را پيدا نكرد. ...
 .193كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا ميخواست مرده زنده کند .تهران :قدياني.1399 .
16ص .وزيري .شابك9786000810115 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،طنز
معرفي کتاب« :جوحا» يكي از شخصيتهاي كتاب كلياتِ «عبيدزاكاني» است .مشخص نيست كه جوحا چند سال دارد؛ گاهي
پسربچه اي است و گاهي مردي جوان .در اين داستان ،جوحا كه مثل هميشه بيكار است و گرسنه ،به طرف روستايي ميرود و
صداي گريه و شيون ،او را به خانه مردي ميبرد كه از دنيا رفته است .جوحا ناخودآگاه ميگويد كه اگر به او غذا بدهند ،مرده را
زنده ميكند! ولي اين چطور ممكن است؟
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .194كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا نان و زهر خورد .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري.
شابك9786000810122 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،طنز
معرفي کتاب :پدرِ «جوحا»  ،او را نزد خياطي گذاشته بود تا اين كار را ياد بگيرد؛ اما جوحا همه كار ميكرد ،به جز ياد گرفتن
خياطي .روزي خياط با ظرف عسلي به مغازه آمد و چون مي خواست به دنبال كاري برود ،از ترس اينكه جوحا عسل را بخورد ،به
او گفت در اين ظرف زهر است ،مبادا فكر كني عسل است و به آن دست بزني و از مغازه بيرون رفت .جوحا. ...
 .195كلهر ،فريبا .قصههاي تصويري از عبيد زاكاني :روزی که جوحا هندوانه ترشیده فروخت .تهران :قدياني16 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786000810153 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،طنز
معرفي کتاب« :جوحا» از بيكاري خسته شده بود و ميخواست كاري پيدا كند؛ اما هيچ كاري بلد نبود .روزي تصميم گرفت
هندوانه بفروشد .او به باغ مردي رفت و با او صحبت كرد .مرد به جوحا گفت ،هندوانههاي ترشيدهاي دارد كه هيچكس آنها را
نميخرد .جوحا هندوانه ها را از مرد گرفت و به بازار برد و شروع كرد؛ اما هرچه با صداي بلند از شيريني و آبدار بودن هندوانهها
تعريف ميكرد ،هيچكس طرفش هم نميرفت تا اينكه مردي كه به نظر ميرسيد بيمار است ،به طرف جوحا رفت و. ...
 .196شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :اسماعیل و غمهایش .- .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786000807702 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :اسماعيل» با همسر و فرزندانش در دهكده كوچكي زندگي ميكرد .او يك االغ و يك خروس و يك سگ داشت.
با االغ بارها را اينطرف و آنطرف ميبرد ،خروسش هر روز صبح آنهارا از خواب بيدار ميكرد و سگ باوفا نگهبان خانهشان بود.
در مدتي كوتاه هر سه حيوان اسماعيل مردند .گرگ به االغ حمله كرده بود .خروس را روباه خورد و سگ را هم مار نيش زد.
اسماعيل در تمام اين مدت آرامشش را حفظ كرد و ميگفت حتماً حكمتي در اين اتفاقات هست .تا اينكه شبي ،دزدها خانه
همسايهها را غارت كردند و. ...
 .197شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :پادشاه و فرشته مرگ .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807719
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :پادشاه ستمگري كه از مردم مالياتهاي سنگيني گرفته و خزانهاش را پر از طال و جواهر كرده بود ،تصميم گرفت
با شكوه و جالل بسيار به قصر خارج از شهر برود و مدتي استراحت كند؛ اما در ميان راه ،فرشته مرگ به صورت پيرمردِ درويشي
جلوي او را گرفت .پادشاه ابتدا عصباني شد و پيرمرد را تهديد كرد؛ اما وقتي پيرمرد به او گفت كه كيست و مأموريتش چيست،
زبان پادشاه بند آمد .فرشته مرگ قبل گرفتن جان پادشاه چيزي به او گفت!
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .198شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :پادشاهي که کر شد .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807726
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :پادشاهِ عادلي در سرزمين چين زندگي ميكرد .او هرروز به ميان مردم ميرفت و شكايات آنها را گوش ميداد و
رسيدگي مي كرد .روزي پادشاه بيمار شد ،بيماري سختي كه هيچ طبيبي نميتواست آن را مداوا كند تا اينكه طبيبي به قصر آمد
و گفت ميتواند پادشاه را مداوا كند؛ اما با خوردن داروها پادشاه شنوايياش را از دست ميدهد ....حال پادشاه خوب شد؛ اما او كَر
شده بود! پادشاه غمگين بود كه ديگر نميتواند شكايت هاي مردم را بشنود .وزيران پيشنهادهايي داشتند؛ اما هيچكدام نتيجهاي
نداشت تا اينكه فكري به ذهن پادشاه رسيد.
 .199شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :تاجر باانصاف .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807610
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،اقتباسها ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :اين داستان كه از كتاب كيمياي سعادت اقتباس شده ،درباره مرد تاجري است كه درستكار و با ايمان است .روزي
او كه در مغازه نيست ،شاگردش ،ندانسته ،لباسي را بيشتر از قيمت ميفروشد .وقتي تاجر اين موضوع ميفهمد ،به شدت ناراحت
ميشود و تصميم ميگيرد شخصي كه لباس را خريده است پيدا كند .تاجر به مسافرخانه ميرود و. ...
 .200شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :تجارت پردردسر .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807641
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،داستانهاي فارسي ،ادبيات كالسيك
معرفي کتاب« :ابومالك» تاجري بود كه اجناس مختلف را از شهرهاي دورو نزديك ميخريد و ميفروخت .او خدمتكارانش را به
شهرها ميفرستاد تا درباره اجناس گوناگون پرس وجو كنند و به او خبر بدهند .روزي يكي از خدمتكارانش خبر داد كه مزرعههاي
نيشكر را آفت زده است و شكر ناياب ميشود .ابومالك به مغازه تاجر شكر رفت و تمام شكرها را خريد و ....ابومالك با خريد
شكرها سود بسيار خوبي كرد؛ اما خوشحال نبود و دلش راضي نميشد به آن پول دست بزند .او نزد تاجر شكر رفت و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .201شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :جام جواهرنشان .تهران :قدياني16 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786000807665
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :پادشاه قدرتمندي بر كشور پهناوري حكومت مي كرد .روزي از كشور همسايه ،جامِ جواهرنشاني برايش آوردند.
جام بينظير و بسيار زيبا بود و پادشاه خيلي زود به آن عالقه مند شد؛ اما وقتي نظر وزيرش را پرسيد ،متوجه شد كه او مخالف
نگه داشتن آن است .وزير معتقد بود كه ممكن است جام گم شود و دردسر زيادي درست كند يا بشكند و پادشاه را ناراحت كند؛
اما پادشاه مطمئن بود كه ميتواند به خوبي از آن نگهداري كند .او دستور داد جام را در جاي بلندي بگارند و مراقبش باشند.
روزي. ...
 .202شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :چراغي که خاموش شد .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786000807672 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :حاكم مرد خوبي بود .او سعي ميكرد مردم از او راضي باشند .مالياتها را كم كرده بود و شبها به مردم سركشي
و به وضع آنها رسيدگي ميكرد .روزي يكي از دوستان قديمي حاكم كه تاجر بود ،به ديدن او آمد .حاكم از ديدن او بسيار
خوشحال شد ،او را به اتاق مخصوص خودش برد و مشغول پذيرايي از او شد .هنگاميكه سخت سرگرم صحبت بودند ،چراغ روي
طاقچه خاموش شد و. ...
 .203شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :درخت مجسمه .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807696
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب« :حنيف» كه مرد خداپرستي بود ،متوجه شد در شهري به نام «هيران» ،مردم درخت خشكي را ميپرستند .او
تصميم گرفت به آنجا برود و درخت را قطع كند و با تبرش به راه افتاد .در ميان راه ،شيطان خود را به صورت پيرمردي درآورد،
به حنيف نزديك شد و از او خواست كه به آن شهر نرود .حنيف نميدانست آن پيرمرد كيست؛ اما ميخواست آن كار را انجام
دهد .آنها با هم گالويز شدند و حنيف پيرمرد را به زمين زد .پيرمرد از او خواست. ...
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 .204شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :درویش ثروتمند .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807689
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب« :سعيد» جوان زحمتكشي بود كه از صبح تا شب در مزرعه پيرمردي كار ميكرد و البته پول خوبي هم ميگرفت؛
اما از زندگياش راضي نبود و هميشه گِله و شكايت مي كرد كه چرا بايد اين همه كار كنم و چرا نبايد مثل صاحبِ مزرعه پولدار
باشم .دوستش سعي مي كرد به او بفهماند كه بدون زحمت و كار نميتوان پولدار شد؛ ولي سعيد خوشحال نبود تا اينكه روزي
درويشي كه از دوستان صاحبِ مزرعه بود ،به ديدن او آمد .او شاهد تالش و زحمت زياد سعيد بود و. ...
 .205شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :مرد بهشتي .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807627
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،اقتباسها ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب« :عبداهلل» يكي از ياران نزديك امام بود .چندروز بود كه وقتي پيامبر و يارانشان در مسجد مينشستند ،پيامبر از
مردي مي گفت كه اهل بهشت است .آن مرد هرروز به مسجد ميآمد و مثل بقيه نماز ميخواند و ميرفت؛ اما هرروز پيامبر همان
حرف را تكرار ميكردند .عبداهلل تصميم گرفت به بهانه اي به خانه آن مرد برود و از نزديك اعمال او را زير نظر بگيرد .او سه روز
مهمان آن مرد بود؛ اما هيچ رفتاري خاصي از او نديد .آن مرد هم مثل بقيه مومنان عمل ميكرد! روزي كه عبداهلل ميخواست از
خانه او برود. ...
 .206شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :مزد حسود .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807634
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :مردي به نام «حامد» براي دادخواهي نزد پادشاه رفت و در ميان حرفهايش ،چيزي گفت كه پادشاه خوشش آمد
و از او خواست تا هرروز به قصر برود و آن سخنان را تكرار كند و براي اين كار حقوقي هم در نظر گرفت .حامد هر روز به قصر
ميرفت و پادشاه او را گرامي مي داشت؛ اما بعد از مدتي مشاورِ شاه به حامد حسادت كرد و نقشهاي كشيد تا او را از چشم شاه
بيندازد و. ...
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 .207شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كيمياي سعادت :نگهبان نخلستان .تهران :قدياني16 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000807658
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتباسها ،ادبيات كالسيك ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب« :عبداهلل» مرد ثروتمندي كه به بخشش مشهور بود ،بيشتر روزگارش در سفر ميگذشت .روزي از دور نخلستاني را
ديد كه مرد سياهپوستي نگهبان آن بود .عبداهلل همانطور كه آرام به نخلستان نزديك ميشد ،ديد مردي براي نگهبان سه قرص
نان آورد و به او داد .در همان موقع سگي به نگهبان نزديك شد .او گرسنه بود .نگهبان يكي از نانها را به سگ داد .سگ آن را
خورد؛ اما دوباره به مرد نگاه كرد و دُم تكان داد .نگهبان نخلستان ،نان دوم را هم به سگ داد؛ ولي سگ هنوز گرسنه بود. ...
 .208طاقديس ،سوسن .قصههاي خواندني قصههاي شنيدني :پس نيني ما کجاست؟ ..تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.
16 .1398ص .خشتي .شابك9789640815892 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :اتاق نوزاد آماده شده است و همه چيز سرِ جاي خودش قرار دارد؛ اما از نوازد خبري نيست! شيشه شير ،پستانك،
پيراهن نوزاد و حتي كهنههاي تميز از انتظار خسته شدهاند و نميدانند بايد چه كار كنند .پيراهنِ نوازد ميگويد كه چهل و دو
روز و شش ساعت و نيم است كه خريده شده است؛ ولي هنوز نوازدي به اتاق نيامده است .پدر با گهواره قشنگي وارد اتاق
ميشود؛ ولي گهواره خالي است! تا اينكه عروسك متوجه غيبت خانم خانه ميشود و. ...
 .209شمس ،محمدرضا .قصههاي خواندني قصههاي شنيدني :کالغک و کودکستان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.
28 .1398ص .خشتي .شابك9789640816042 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :پدرومادر كالغك مجبور بودند كار كنند و كالغك مدت زيادي را در النه تنها بود .النه آنها روي شاخه درختي
در حياط مهد كودك بود .كالغك خيلي حوصلهاش سر ميرفت .او از توي النه بچهها را ميديد كه بازي ميكردند و خوشحال
بودند .وقتي آقا و خانم كالغ به خانه آمدند ،كالغك همهچيز را برايشان تعريف كرد و از آنها خواست تا او را در مهد كودك ثبت
نام كنند! ولي مگر ممكن است يك بچهكالغ به مهدكودك آدمها برود؟
 .210نظرآهاري ،عرفان .قصههاي خوب و خواندني :راز مرواریدهای شهرزاد .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1399 .
24ص .وزيري .شابك9789640819111 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :افسانه ،فرهنگ عامه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين داستان درباره مردم سرزميني است كه همهچيز داشتند؛ اما خوشبخت نبودند .سرزمين آنها چيزي كم
داشت كه هيچكس به آن فكر نميكرد ،به جز «شهرزاد» .او اتاقي پُر از جواهر داشت .او هرروز به اتاقش رفت و اشك ميريخت.
هنگاميكه غمگين بود ،اشكهايش ياقوت ميشدند و وقتي خوشحال بود ،تبديل به زمرد .وقتي ....مردم در آرزوي جواهرات
شهرزاد بودند .روزي شهرزاد در اتاق جواهراتش را باز كرد .او ديگر آنها را نميخواست .مردم. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
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 .211ژوبرت ،كلر .قصههاي ريزهميزه :قطرههای ریزریزو .تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786229530108
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :وقتي ابرهاي كوچولو به خانه برگشتند ،نسيم از آنها پرسيد كه چه كار كردهاند« .ريزريزو» كه از همه كوچكتر
بود ،مي خواست چيزي بگويد؛ اما بقيه وسط حرفش پريدند و گفتند هيچ كاري نتوانستند انجام بدهند و حوصلهشان حسابي سر
رفته است .ريزريزو ميخواست حرفي بزند؛ اما بچه ابرهاي ديگر دوباره حرفش را قطع كردند و گفتند ما خيلي كوچك هستيم،
نميتوانيم كاري بكنيم؛ ولي ريزريزو حرفهايي براي گفتن داشت! او چه ميخواست بگويد؟
 .212ژوبرت ،كلر .قصههاي ريزهميزه :کیسه شادی .تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك9786229530115 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،شادي
معرفي کتاب :كفشدوزكها« ،پينك» و «دودوزك» با هم دوست بودند و هميشه با هم بازي ميكردند؛ اما اين اواخر دودوزك
ميگفت حال ندارد و دلش گرفته است و با پينك بازي نميكرد! روزي پينك فكري كرد ،رفت و با كيسهاي برگشت و گفت اين
كيسه شادي است از دودوزك خواست تا آن را باز كند .دودوزك حوصله نداشت؛ اما كيسه را باز كرد و. ...
 .213ژوبرت ،كلر .قصههاي ريزهميزه :لبخند خدا .تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك9786229530122 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :بهار از راه رسيده است و همه حيوانات خوش حال هستند .حلزون كوچولو ،بهار را به خاطر بارانش دوست دارد،
پروانه به خاطر شكوفه هاي گيالسش و سنجاقك به خاطر رقص آفتاب روي رودخانه .عنكبوت ساكت است و حرفي نميزند .او
منتظر است ،منتظر لبخند خدا! و دوستانش نميدانند لبخند خدا چيست! تا اينكه باران شروع ميشود .سنجاقك و پروانه زير
برگها پنهان ميشوند و عنكبوت تار جديدي ميبافد .وقتي باران تمام ميشود ،همه لبخند خدا را ميبينند.
 .214ژوبرت ،كلر .قصههاي ريزهميزه :لبخند گمشده .تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتي .شابك9786229530139 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي حيوانات ،عزت نفس
معرفي کتاب :كِرم كوچولو از زير خاك بيرون آمد و سنجاقك و كفشدوزك و هزارپا را ديد كه دور هم جمع شده بودند .كِرم
ناراحت و اخمو بود كه چرا مثل آن ها شاخك ندارد ،مثل هزارپا اين همه پا ندارد و چرا مثل كفشدوزك رنگي نيست .دوستانش
براي او توضيح دادند كه اگر هركدام از اين چيزها را داشت ،چه مشكالتي برايش به وجود ميآمد .كرم كوچولو ظاهراً قانع شد؛
اما هنوز اخم كرده بود تا اينكه چيزي را كه مدتها فراموش كرده بود ،به ياد آورد!
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 .215رز ،جرالد .قصههاي شيرين مغزدار :روباه و زاغ .مجيد حاتمي .تهران :آباديران16 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008148272
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :زاغ قالب پنيري ديد ،آن را برداشت و پرواز كرد .او روي شاخه درختي نشست تا پنير را بخورد .روباهي كه از آنجا
ميگذشت ،بوي پنير را حس كرد و فكري به ذهنش رسيد .روباه از زاغ تعريف كرد و گفت كه پرنده زيبايي است و منقار قشنگي
هم دارد و از او خواست تا برايش آواز بخواند .زاغ كه حرفهاي روباه را باور كرده بود ،دهان باز كرد تا بخواند. ...
 .216رز ،جرالد .قصههاي شيرين مغزدار :شیر و موش .مجيد حاتمي .تهران :آباديران16 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008148258
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :شير بزرگ در حال چرت زدن بود كه موشي روي پشتش پريد و او را بيدار كرد .شير ميخواست موش را بخورد؛
اما با التماس هاي موش ،از اين كار منصرف شد و او را آزاد كرد .مدتي بعد ،شير در دامي افتاد ،دامي كه نه اسب آبي توانست او را
نجات دهد نه پليكان با آن منقار بزرگ و نه فيل! اين كار فقط از عهده موش برميآمد .او به سرعت تمام طنابها را جويد و شير
را آزاد كرد .حاال آنها با هم دوست هستند!
 .217رز ،جرالد .قصههاي شيرين مغزدار :الکپشت دانا .مجيد حاتمي .تهران :آباديران16 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008148265
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب :روزي فيل بزرگي به الكپشتي رسيد و به اوگفت كه ميتواند پايش را روي الك او بگذارد تا الكپشت قدرتش را
ببيند .الكپشت مي دانست كه فيل بسيار پُرزور است؛ اما گفت كه او هم مانند فيل بسيار قوي است .فيل از اين حرف خندهاش
گرفت؛ اما پيشنهاد الكپشت را قبول كرد! الكپشت يك سر ِطنابي را به فيل داد و سر ِديگرش را خودش گرفت و از فيل
خواست تا با اشاره او ،هر دو ،طناب را بكشند و. ...
 .218رز ،جرالد .قصههاي شيرين مغزدار :مسابقه خرگوش و الکپشت .مجيد حاتمي .تهران :آباديران16 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786008148241 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :الك پشت از خرگوش خواست تا قسمتي از هويجش را به او بدهد .خرگوش قبول كرد؛ اما به شرط آنكه در
مسابقه دو ،الكپشت برنده شود! الكپشت پذيرفت و مسابقه شروع شد .الكپشت آهسته و پيوسته حركت ميكرد و خرگوش
به سرعت باد ميدويد .خرگوش ميدانست كه برنده مي شود .بنابراين ،در وسط راه به خودش استراحت داد .بازي كرد و چرتي
زد؛ اما هنگاميكه از خواب بيدار شد. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .219طاقديس ،سوسن .قصههاي مامان مامان مامانبزرگ :هوشي و کشف آتش .تهران :داستان جمعه48 .1398 .ص .رقعي.
شابك9786229530146 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :هوشي» دختر زرنگي بود كه در زمانهاي خيليخيلي دور زندگي ميكرد .غار خانه آنها بود ، ،ميوهها ،برگ
درختان ،گوشت خامِ شكار ،غذايشان و پوست حيوانات لباسشان .آن سال ،فصل زمستان ،هوا بسيار سرد شد و برف زيادي باريد.
پدر و مادر براي پيدا كردن غذا بيرون رفتند و هوشي با بردار كوچك ش تنها ماند .هوشي سعي كرد برادرش را گرم نگه دارد؛ اما
نيمههاي شب اتفاقي افتاد كه باعث شد هوشي آتش و فوايد آن را كشف كند!
 .220شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :تونل وحشت .تهران :سيماي شرق24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786006628684
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «قصههاي من و بچههايم» است و داستان پدري را روايت ميكند كه ماجراهاي روزمره
زندگي خود و خانوادهاش را با زباني طنز به تصوير ميكشد .هر كتاب شامل چند داستان است« .عكس خانوادگي»« ،عادت» و
«تونل وحشت» ازجمله داستانهاي اين كتاب است .در داستان تونل وحشت ،پدر با خانوادهاش به شهر بازي ميرود .پدروپسر
سوار ماشين برقي ميشوند و پشمك ميخورند ،بعد پدر. ...
 .221شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :چمدان .تهران :سيماي شرق24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786226093163 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :پنج داستان اين كتاب درباره پدري است كه ماجراهاي روزمره زندگي خود و خانوادهاش را با زباني طنز به تصوير
ميكشد« .پيراشكي»« ،خانه ساحلي» و «چمدان» ،ازجمله اين داستانهاست .داستان چمدان درباره چمدان پدر است كه با
چمدان شعبدهبازي عوض ميشود و آنها را به دردسر مياندازد.
 .222شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :خرمالو .تهران :سيماي شرق24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786226093156 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي پنج داستان است .داستانها درباره پدري است كه ماجراهاي روزمره زندگي خود و خانوادهاش را
با زباني طنز به تصوير ميكشد« .صندلي»« ،خواب» و «خرمالو» ،ازجمله اين داستانهاست .در داستان خرمالو ،پدر با خانوادهاش
به مهماني مي روند .در حياط خانه ميزبان ،درخت خرمالويي هست پر از ميوه .پدر سعي ميكند از پنجره دستش را دراز كند تا
خرمالو بچيند؛ اما نميتواند .بعد. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .223شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :سه اسب چوبي .تهران :سيماي شرق24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786006628608
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي پنج داستان است ،داستان پدري كه ماجراهاي روزمره زندگي خود و خانوادهاش را با زباني طنز
به تصوير ميكشد .نويسنده ميكوشد به كودكان رفتارهاي اجتماعي آموزش ميدهد .در داستان «سه اسب چوبي» ،پدروپسر به
مغازه اسبابفروشي ميروند و يك اسب چوبي ميخرند .فروشنده مي گويد اگر يك اسب چوبي ديگر بخرند ،سومي را جايزه
ميهد .پدروپسر. ...
 .224شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :شکایت .تهران :سيماي شرق24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786226093118 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي پنج داستان است ،داستان پدري كه ماجراهاي روزمره زندگي خود و خانوادهاش را با زباني طنز
به تصوير ميكشد .نويسنده مي كوشد به كودكان رفتارهاي اجتماعي ،مانند خودمراقبتي ،رفتارهاي صحيح اجتماعي و مهارتهاي
اقتصادي را آموزش ميدهد .در يكي از اين داستانها كه «شكايت» نام دارد ،روزي به پدر خانواده يك كارت دعوت ميدهند تا
همراه خانوادهاش به يك رستوران خيلي بهداشتي بروند؛ اما تا وارد آنجا ميشوند. ...
 .225شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :طوطي .تهران :سيماي شرق24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786006628752 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي پنج داستان است .داستانها درباره پدري است كه ماجراهاي روزمره زندگي خود و خانوادهاش را
با زباني طنز به تصوير ميكشد« .نقشه»« ،دريا» و «طوطي» ،از جمله داستانهاي اين كتاب هستند .در داستان طوطي ،خانواده،
طوطي سبز و سخنگويي خريده و به خانه ميبرند .طوطي حرفهايي كه صاحب قبلياش به بچههايش گفته ،ياد گرفته و. ...
 .226شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :کارت دعوت .تهران :سيماي شرق24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786226093231
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «قصههاي من و بچههايم» ،داستان پدري را روايت ميكند كه ماجراهاي روزمره زندگي
خود و خانوادهاش را با زباني طنز به تصوير ميكشد .هر كتاب شامل چند داستان است« .كوه»« ،شستن دست» و «كارت
دعوت» ،ازجمله داستانهاي اين كتاب است .در داستان كارت دعوت ،پدر ،همراه خانواده به مهماني دعوت شدهاند؛ اما مادر
معتقد است كه نبايد جايي بروند كه كسي را نميشناسند .پدر تصميم ميگيرد به آنجا برود و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .227شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :مورچه .تهران :سيماي شرق24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786006628714 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :طنز ،كودك و نوجوان ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «قصههاي من و بچههايم» ،داستان پدري است كه ماجراهاي روزمره زندگي خود و
خانوادهاش را با زباني طنز به تصوير ميكشد .هركتاب شامل چندداستان ميشود« .نان»« ،آتشنشان» و «مورچه» ازجمله
داستانهاي اين كتاب هستند .در داستان مورچه ،پدر و بچهها دنبال مورچه ميگردند؛ اما آنها را پيدا نميكنند .براي همين
تصميم ميگيرند خانه را پُر از دانههاي شكر كنند!
 .228شفيعي ،شهرام .قصههاي من و بچههام :هندوانه .تهران :سيماي شرق24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786006628622 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،طنز ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :پنج داستان اين كتاب درباره پدري است كه ماجراهاي روزمره زندگي خود و خانوادهاش را با زباني طنز به تصوير
ميكشد .نويسنده سعي ميكند ،مسائل اجتماعي را به كودكان آموزش دهد .داستان «هندوانه» از يك روز گرم تابستان سخن
ميگويد كه خانواده مهمان دارند .مادر ،پسر را براي خريد هندوانه ميفرستد .پسر هندوانهاي را كه فكر ميكند از بقيه بهتر است
ميخرد و به خانه ميرود؛ اما ماجرا اينجا تمام نميشود!
 .229شعباننژاد ،افسانه .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :خاله پیرزن .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786226630153 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات شفاهي ،افسانه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :خانه خالهپيرزن خيلي خيلي كوچك بود .يك شبِ سرد ،پيرزن زود شامش را خورد و خوابيد؛ اما هنوز به خواب
نرفته بود كه صداي در بلند شد! وقتي پيرزن در را باز كرد ،گنجشككوچولو را ديد كه از سرما ميلرزيد .او از پيرزن خواست تا
آن شب را در خانه او مهمان باشد .پيرزن قبول كرد و گنجشك را راه داد؛ اما چنددقيقه بعد دوباره صداي در بلند شد! و...
مهمانهاي ناخوانده يكي پس از ديگري از راه ميرسيدند و از پيرزن مي خواستند كه شب را آنجا بمانند؛ اما آيا خانه به آن
كوچكي براي همه آنها جا دارد؟
 .230شعباني ،اسداهلل .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :دختر نارنج و ترنج .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي36 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786226630337 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،افسانه ،ادبيات شفاهي
معرفي کتاب :پادشاه كه فرزندي نداشت ،نذر كرد اگر صاحب فرزندي شود ،براي مردم ،دو حوض بسازد و آنها را پُر از عسل و
روغن كند .خدا به پادشاه پسري داد؛ اما او نذرش را فراموش كرد .شاهزاده جواني برومند و ماهر در تيراندازي و اسبسواري شده
بود كه پادشاه نذرش را به يادآورد و فوراً آن را اَدا كرد .روزي پيرزني كوزه اش را پر از روغن كرده بود كه با تير شاهزاده ،كوزه او
را شكست .پيرزن نميخواست او را نفرين كند ،پس گفت برو كه عاشق دختر نارنجوترنج شوي .بعد. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .231شعباني ،اسداهلل .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :عمو نوروز و پیرزن .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786226630238 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،افسانه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «قصههايي از ادبيات شفاهي ايران» ،داستان عمونوروز و پيرزن را روايت ميكند .مردم با
ذوق و شوق درو پنجرههايشان را باز ميكردند يا به باغ و صحرا مي رفتند تا آمدن عمونوروز را ببينند؛ اما يك نفر بيشتر از همه
دوست داشت او را ببيند و هرسال روز اول بهار ،بعد از آب و جارو كردن خانه ،كنار سفره هفتسين مينشست و منتظر او
ميشد؛ اما. ...
 .232شمس ،محمدرضا .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :کچل تنبل و دیو پخمه .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي.1399 .
32ص .رحلي .شابك9786226630191 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات شفاهي ،افسانه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :كچل هميشه خواب بود و توي رختخواب تا روزي كه مادرش خسته شد .او ميخواست كچل را دنبال كار
بفرستد ،پس از توي اتاق تا دمِ در سيب چيد و به اين ترتيب ،كچل را از خانه بيرون كرد؛ اما كچل در راه به ديو غولآسايي
رسيد كه… .
 .233شعباننژاد ،افسانه .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :ماچوچه و کالغ .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786226630214 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،داستانهاي فارسي ،افسانه
معرفي کتاب :خانم كالغ با شاخ و برگ درخت النه ساخت و كبوترِ ماچوچه ،در كوه و البهالي سنگها خانه درست كرد .وقتي
كه باران شروع شد و باد وزيد ،خانه خانم كالغ خراب شد و باران او و جوجهاش را خيس كرد؛ اما خانه ماچوچه سالم و پابرجا
بود .كالغ چارهاي نداشت .به خانه ماچوچه رفت و از او خواست تا آنها را به خانهاش راه دهد .آيا كبوتر اين كار را ميكند؟
 .234شعباننژاد ،افسانه .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :موش گرسنه .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786226630252 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،افسانه ،داستانهاي فارسي
معرفي کتاب :موش گرسنه بود .به باغ رفت و چندتا سيب از درخت كَند و خورد؛ اما سير نشد ،براي همين ،برگهاي درخت را
هم خورد؛ اما باز هم گرسنه بود! موش مردي را ديد كه سطل آبي در دست داشت .مرد ميخواست روي موش آب بريزد؛ اما
موش او را قورت داد! موش گرسنه در مسيرش به عروسخانمي رسيد كه ميخواست آتش روشن كند؛ اما موش او را هم خورد!
اين موش تا كجا پيش ميرود و چند نفر ديگر را ميبلعد؟

71
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .235شعباني ،اسداهلل .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :نخودک و دیو کلک .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786226630177 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات شفاهي ،افسانه ،كودكان
معرفي کتاب :پيرزن و پيرمرد بچهدار نميشدند تا اينكه يك دختر ريزهميزه و فسقلي به نام «نخودك» وارد زندگيشان شد.
وقتي نخودك با بچهها توي كوچه بازي مي كرد ،ناگهان سروكله ديو كلك پيدا شد و به بهانه اينكه هوا تاريك شده و بچهها
نميتوانند به خانه برگردند ،آنها را به خانه خودش برد و ميخواست در فرصت مناسبي بچهها را بخورد؛ اما نخودك. ...
 .236شمس ،محمدرضا .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :نمکي .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786226630276
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،ادبيات شفاهي
معرفي کتاب :پيرزن هشت دختر داشت و كوچكترين آنها نمكي بود .خانه آنها هشت در داشت و دخترها قرار گذاشته بودند
كه هرشب يك نفر درهاي خانه را ببندد .شبي كه نوبت نمكي بود ،هفت در را بست؛ ولي يكي را فراموش كرد .نيمهشب ديوي از
همان در وارد خانه شد و آن ها را بيدار كرد .مادر دخترها از نمكي كه مقصر بود ،خواست تا براي ديو غذا درست كند .بعد از غذا
ديو رختخواب خواست و بازهم نمكي بايد اين كار را ميكرد .بعد نمكي بايد براي ديو الاليي ميخواند! اما وقتي نمكي به ديو
نزديك شد. ...
 .237شمس ،محمدرضا .قصههايي از ادبيات شفاهي ايران :ننه ماهي .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي40 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786226630290 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات شفاهي ،افسانه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :در ميدان شهر جشن بزرگي برپاست .همه دخترها جمع ميشوند تا پسر پادشاه آنها را ببيند« .گيسگالبتون»
هم دلش ميخواهد به ميدان شهر برود؛ اما او بايد در انبار خانه شان بماند و يك كوه عدس و لوبيا و نخود و ماش را از هم جدا
كند و براي شام يك ماهي بزرگ بپزد .گيسگالبتون تا آخر شب هم نميتواند اين كار را تمام كند؛ اما شايد مرغهاي دريايي و
ماهيها بتوانند كمكش كنند!
 .238ديويس ،نيكوال .قول .حشمتسادات ميرعابديني .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان46 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640819920
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي اجتماعي
معرفي کتاب :در شهر غمگرفتهاي ،نوجواني سعي مي كند كيف پيرزني را بدزدد .پيرزن با تمام قدرتش كيفش را نگه ميدارد و
اين كشمكش ادامه پيدا ميكند تا اينكه پيرزن مي گويد به يك شرط حاضر است كيفش را به او بدهد .نوجوان بدون هيچ فكري
قبول ميكند .پيرزن از او ميخواهد كه قول بدهد آنها را بكارد! نوجوان نميداند منظور پيرزن چيست؛ اما فوري ميپذيرد ،كيف
را ميگيرد و فرار ميكند؛ اما وقتي درِ آن را باز ميكند ،حيرتزده ميشود ،كيف پُر از دانه است!
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .239استيونسون ،سر استيو .كارآگاه آگاتا :مروارید بنگال .بيتا ابراهيمي .تهران :هوپا128 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222042523
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجويانه ،نوجوانان
معرفي کتاب« :آگاتا» عاشق نويسندگي و داستانهاي هيجانانگيز است .او در خانوادهاي به دنيا آمده كه همه كارآگاه هستند.
«دَش» پسرعموي آگاتا ،دانش آموز مدرسه كارآگاهي است .آگاتا همراه دَش به كشورهاي مختلف سفر ميكنند تا پرده از اسرار
معماهاي پيچيده بردارند .اينبار آنها به هند مي روند تا با كمك عمويشان مرواريد الهه كالي را پيدا كنند كه در يك شب همراه
نگهبان معبد ،باهم دزديده شدهاند.
 .240استيونسون ،سر استيو .كارآگاه آگاتا :نفرین فرعون .بيتا ابراهيمي .تهران :هوپا144 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222042295
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي ماجراجويانه ،نوجوانان
معرفي کتاب« :آگاتا» عاشق نويسندگي و داستانهاي هيجانانگيز است .در خانواده آنها همه كارآگاه هستند .پسرعموي او،
«دَش» ،دانش آموز مدرسه كارآگاهي است .دَش بايد معماهاي مختلفي را كشف كند تا بتواند در آينده كارآگاه شود .او همراه
آگاتا به كشورهاي مختلف ميروند تا پرده از اسرار معماهاي پيچيده بردارند .اينبار آنها به مصر ميروند تا از راز ناپديد شدن
لوح معبد فرعون سردربياورند.
 .241بانشروس ،يورگن .كارآگاه خصوصي كوفسكي :راز سیرک زامپانو .فريبا فقيهي .تهران :هوپا96 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222041755
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي ماجراجويانه
معرفي کتاب« :كيوياتكوفسكي»  ،كارآگاه مشهور ،عاشق سردرآوردن از اسرار و معماهاست .او خودش را كارآگاه خصوصي درجه
يك ميداند ،همرديف «شرلوك هولمز» و «مايكل بلومكوئيست» و البته مجاني هم كار نميكند! «پريموس» ،ستاره سيرك
زامپانو از كوفسكي كمك مي خواهد .خواهر ستاره سيرك ،هرشب بدون اينكه دليلش را بداند ،يك خرابكاري را تكرار ميكند.
كارآگاه خِبره ما بايد راز اين خرابكاري را كشف كند.
 .242شارمت ،مارجري واينمن .كارآگاه زبل :سرنخ الکي .پژمان واسعي .تهران :محراب قلم48 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136471
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،ادبيات داستاني ،ادبيات ملل ،داستانهاي پليسي
معرفي کتاب :در اين داستان «مايكل» يا همان «كارآگاه زبل» ،به همراه سگاش «تافي» در خيابان ميدويدند و ورزش
ميكردند كه ناگهان تكهاي كاغذ پيدا ميكنند كه رويش با جوهر نوشته شده «و ت نا» .مايكل ،تالش ميكند تا معناي «و ت نا»
را پيدا كند اما در هيچ فرهنگ لغاتي براي آن معنايي نيامده است ،اين پرونده فكر مايكل را مشغول كرده است ،او فكر ميكند
اين سرنخ كوچك ،الكي است؛ اما. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .243شارمت ،مارجري واينمن .كارآگاه زبل :عملیات مخفي .پژمان واسعي .تهران :محراب قلم48 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136525
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :مايكل» ،كارآگاه زبل ،پروندههاي زيادي را حل كرده است .همسايهاش« ،اليور» ،از او ميخواهد دزد آشغال محله
را پيدا كند .اليور ميخواهد بفهمد كسي كه هرشب آشغالها را زيرورو ميكند ،كيست .اين اولين پرونده شبانه كارآگاه زبل است.
او تحقيقاتش را شروع ميكند و بعد از مدت كوتاهي به نتايج خوبي ميرسد .كارآگاه متوجه ميشود چه كساني اين كار را
نكردهاند! پس زيرورو كردن سطل آشغال اليور كار چهكسي است؟
 .244شارمت ،مارجري واينمن .كارآگاه زبل :الکپشت فسفسو .پژمان واسعي .تهران :محراب قلم48 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136495
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تصويري ،داستانهاي پليسي
معرفي کتاب« :مايكل» يك كارآگاه زبل است ،يك روز بهطرز مشكوكي يك الكپشت سبز از باغچه خانه كارآگاه زبل سر
درمي آورد .كارآگاه يك جعبه را برداشته ،باالي آن را سوراخ كرده و الكپشت را داخل جعبه ميگذارد تا به خانهاش برساند ،اما
خانه الكپشت كجاست؟ . ...
 .245شارمت ،مارجري واينمن .كارآگاه زبل :لیست گمشده .پژمان واسعي .تهران :محراب قلم48 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136419
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،ادبيات داستاني ،ادبيات ملل ،داستانهاي پليسي
معرفي کتاب :در اين داستان «كلود» ،دوست «مايكل» يا همان «كارآگاه زبل» ،هر لحظه چيزي را گم ميكند ،اين بار كلود،
پسرك سربههوا ،ليست خريدش را گم كرده است ،او به تنهايي نميتواند يك برگه كوچك را در يك محله پُررفتوآمد پيدا كند
براي همين بهسراغ مايكل ميرود تا از او كمك بگيرد و. ...
 .246شارمت ،مارجري واينمن .كارآگاه زبل :نقاشي گمشده .پژمان واسعي .تهران :محراب قلم60 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136488
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي پليسي ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :همه بچههاي محل ميدانند كه وقتي چيزي گم ميشود ،بايد از كارآگاه زبل كمك بخواهند .نقاشي «آني» كه از
سگش كشيده ،گم است و او از «مايكل» ،يعني همان كارآگاه زبل مي خواهد تا آن را پيدا كند .كارآگاه تحقيقات را از اتاق آني
شروع ميكند .او همهجا را ميگردد و سرانجام يك نقاشي در سطل كاغذباطلهها پيدا ميكند؛ اما اين نقاشي آني نيست! حاال
كارآگاه زبل به سراغ كساني ميرود كه نقاشي را ديدهاند .آيا او ميتواند نقاشي آني را پيدا كند؟
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .247حسيني ،محمدحسن .كتاب خبر :آرایشگاه تراش .تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786004135726
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :طنز ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه
معرفي کتاب :اين كتاب جلد سوم از مجموعه «كتاب خبر» است .كتاب خبر شامل اخبار علمي ،اخبار مدرسه ،حوادث،
نيازمنديها و ...است .بخش اخبار مدرسه ،اعالم ميكند كه در يكي از كالسهاي درس ،آرايشگاه تراشِ روميزي باز شده است و
مدادهاي زيادي جلوي آن صف بستند! در بخش نيازمنديها آمده است كه يك توليدي معتبر براي سوراخ كردن كمربند به يك
داركوب نياز دارد!
 .248حسيني ،محمدحسن .كتاب خبر :بالکن فرشتهها .تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786004135740 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،طنز
معرفي کتاب :اين كتاب جلد چهارم از مجموعه «كتاب خبر» است .نيازمنديها ،گمشدهها ،اخبار علمي و ديگه چه خبر؟
ازجمله بخشهاي مختلف اين كتاب هستند .در اخبار علمي آمده است كه دانشمندان ميگويند حلقه دور ِ زحل ،بالكن
فرشتههاست كه از آنجا كره زمين را تماشا ميكنند! و اخبار هواشناسي حاكي از اين است كه فردا باران ميبارد ،چترها بايد آماده
باشند!
 .249حسيني ،محمدحسن .كتاب خبر :بوقلمون حاضر جواب .تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786004135801
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،طنز
معرفي کتاب :در دنيا خبرهاي زيادي وجود دارد .اين كتاب جلد هفتم از مجموعه «كتاب خبر» است .نيازمنديها ،حوادث،
اخبار مدرسه ،گمشدهها و اخبار علمي ازجمله بخشهاي مختلف اين كتاب است .در قسمت گمشدهها اعالم شده است كه
بادكنكي گمشده ،هركس او را ديد به مادرش ،بالون خبر بدهد و او را از نگراني دربياورد و در اخبار برندهها آمده است كه در
مسابقه حاضرجوابي ،بوقلموني موفق شده است با يك «قور قد قاد قول» جواب چند نفر را يكجا بدهد!
 .250حسيني ،محمدحسن .كتاب خبر :پیادهروی روی بند رخت .تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786004135764
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،طنز
معرفي کتاب :كتاب حاضر ،جلد پنجم از مجموعه «كتاب خبر» است .دنيا پر از خبر است؛ اما خبرهاي اين كتاب ،حاصلِ نگاهِ
خاص نويسنده به دنياست.اخبار مدرسه ،گمشدهها ،حوادث و اخبار برندهها ،از بخشهاي مختلف اين كتاب است .در اخبار
مدرسه آمده است كه پاككن جويدهشده اي از جامدادي فرار كرده است و از كسي كه او را ديده ،خواسته شده است تا به صاحب
شلختهاش خبر بدهد! همچنين اخبار برندهها ،اول شدن يك كرمِ ابريشم در پيادهروي روي بند رخت را اعالم كرده است!
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 .251حسيني ،محمدحسن .كتاب خبر :فوت کوچولو گم شده .تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786004135825
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،طنز
معرفي کتاب :اين كتاب ،نخستين جلد از مجموعه «كتاب خبر» است و اخبار و حوادث مختلفي را پوشش ميدهد؛ ازجمله
نيازمنديها ،گمشدهها ،اخبار هواشناسي و همچنين بخش ويژهاي دارد به نام «ديگه چه خبر؟ » .بخش گمشدهها خبر از گم
شدن يك فوت كوچولو ميدهد و از يابنده ميخواهد كه به آقاي باد و خانم نسيم خبر بدهد و آنها را خوشحال كند!
 .252حسيني ،محمدحسن .كتاب خبر :کارگاه چوبخوری موریانهها .تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786004135849
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،طنز
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه «كتاب خبر» است .اين كتاب شامل بخشهاي مختلفي است؛ ازجمله
نيازمنديها ،حوادث ،اخبار علمي و ديگه چه خبر؟ بخش نيازمنديها اعالم كرده است كه به يك برگ بزرگ براي سرويس
مدرسه بچهمورچه ها ،در روزهاي باراني نياز دارد! همچنين در بخش حوادث آمده است كه در يك كارگاهِ چوبخوري آتشسوزي
شده و دست و پاي چند موريانه سوخته است!
 .253حسيني ،محمدحسن .كتاب خبر :نمرههای بد باد .تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتي .شابك9786004135788 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،طنز
معرفي کتاب :اين كتاب جلد ششم از مجموعه «كتاب خبر» است و اخبار مختلفي را شامل ميشود ،مانند اخبار علمي ،اخبار
مدرسه ،نيازمنديها ،حوادث و ....در بخش اخبار علمي ،دانشمندان ميگويند فيلها براي خوردن نوشابه و آبميوه ،ني الزم
ندارند و در اخبار مدرسه آمده است كه در امتحانات آخرِ سال ،تمام نمرههاي باد ،بد شده است .او فقط در ورزش نمره عالي
گرفته است!
 .254سوييفت ،جانتان .كتابخانه كالسيك :سفرهای گالیور .حبيب يوسفزاده .تهران :محراب قلم108 .1399 .ص .جيبي.
شابك9786004136181 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،ادبيات ملل ،سفر
معرفي کتاب« :سفرهاي گاليور» ،سفرنامه «ناخدا لموئل گاليور» به سرزمينهاي عجيبوغريب در جايجاي جهان است .او كه
يك پزشك دريايي آموزشديده است در كشتي مشغول دريانوري است .اما زماني كه كشتياش غرق ميشود به سرزمين
«ليليپوت» مي رسد .در اين سرزمين اندازه بدن افراد ،يك دوازدهم آدم هاي عادي است و به همين دليل كشورشان هم حسابي
كوچك است .گاليور آنجا مانند يك غول بزرگ به نظر ميرسد .سفر بعدي او. ...
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 .255هن ،سوفي .کجا خرس؟ .رضي هيرمندي .تهران :منظومه خرد32 .1399 .ص .رحلي .شابك9786006475776 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
معرفي کتاب :بچهخرس با پسركوچولو زندگي ميكرد؛ اما هرچه ميگذشت ،بچهخرس بزرگ و بزرگتر ميشد و كارهايي را
انجام ميداد كه بقيه خرسها انجام مي دادند تا روزي كه پسرك متوجه شد خرسي ديگر نميتواند با او و در خانه زندگي كند.
براي همين تصميم گرفت جاي تازه اي برايش پيدا كند؛ اما كجا؟ كودكان در اين داستان ،آداب دوستي و توجه كردن به نيازهاي
يكديگر را ميآموزند.
 .256جواديه ،سيما .کدو قلقلهزن .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان42 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640820230 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،داستانهاي فارسي ،افسانه
معرفي کتاب :مادربزرگ تنها در جنگل زندگي ميكند .روزي تصميم ميگيرد به خانه دخترش در ته جنگل برود و نوهاش را
ببيند .او لباس قشنگش را ميپوشد ،گردنبندش را به گردنش مياندازد و با عصا به راه ميافتد؛ اما هنوز خيلي از خانهاش دور
نشده كه گرگ جلوي راهش سبز ميشود .مادربزرگ از او ميخواهد اجازه بدهد برود؛ اما وقتي برگردد ،گرگ ميتواند او را
بخورد ....مادربزرگ به ببر و شير هم همان چيزها را ميگويد و. ...
 .257آرمين ،علي .کریستال و قالیچه پرنده .قم :كتاب جمكران62 .1399 .ص .رقعي .شابك9789649736334 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب :دسته غازها به دستور رئيسشان« ،داني»  ،در ساحل فرود آمدند .يكي از غازها ديگران را تشويق كرد تا به آن
طرفي بروند كه سرسبزتر بود؛ اما رئيس فكر مي كرد شايد آنجا دامي باشد .چندتا از غازها به آن طرف رفتند و ناگهان صدايشان
بلند شد! آنها در دام افتاده بودند! داني بايد راه چارهاي پيدا ميكرد و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه يك موش ميتواند غازها
را نجات دهد؛ اما آيا در اين جزيره دورافتاده موش پيدا ميشود؟
 .258آرنگو ،سو .کفاش و پریها .علياكبر اسدي .تهران :شيرين بيان20 .1398 .ص .رقعي .شابك9786226251099 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،افسانه ،ادبيات ملل
معرفي کتاب :كفاش پير و خسته است و وضع مالي خوبي ندارد .او مقداري چرم قرمز ميخرد و به فروشگاه ميرود .كفاش با آن
مقدار چرم فقط ميتواند يك جفت كفش بسازد .او ديگر هيچ پولي ندارد .ديروقت است و كفاش تصميم ميگيرد كفشها را صبح
روز بعد درست كند؛ اما روز بعد وقتي كفاش از خواب بيدار ميشود ،يك جفت كفش زيباي قرمز روي ميز ميبيند .او كفش را به
قيمت خوبي ميفروشد و با پول آن مقدار بيشتري چرم ميخرد و. ...
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 .259شامي ،رفيق .کالغي که روی منقارش ایستاد .مجيد عميق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان32 .1398 .ص.
رحلي .شابك9789640816578 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :بچهكالغي با مادرش روي درخت گردويي زندگي ميكرد .آنجا كالغهاي زيادي النه داشتند .مادرِ كالغ مجبور بود
براي پيدا كردن غذا از النه بيرون برود و بچه كالغ تنها بود .او از صبح تا شب بازي ميكرد تا اينكه توانست روي منقارش بايستد.
بچهكالغها هم سعي ميكردند ا ين كار را انجام دهند؛ اما ممكن بود النهها را چپه كنند .پدر و مادرها به مادر بچهكالغ شكايت
كردند و ....روزي بچهكالغ داستان طاووس را شنيد كه دُمش را مانند چتر باز ميكرد و ....بچهكالغ ميخواست به ديدن طاووس
برود و علت باز كردن دُمش را بپرسد و. ...
 .260كيتامورا ،ساتوشي .کاله های عجیب و غریب میلي .گروه مترجمان انتشارات شازده كوچولو .تهران :شازده كوچولو.
32 .1398ص .رحلي .شابك9786226795692 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،ادبيات مصور
معرفي کتاب :در اين داستان «ميلي» وقتي از مدرسه به خانه بازميگردد جلوي فروشگاه كاله ،توقف ميكند .كالههاي زيادي
در ويترين وجود دارد ،اما كالهي كه او از همه بيشتر دوست دارد ،كالهي با پرهاي رنگي است .ميلي به داخل فروشگاه ميرود تا
كاله را بخرد ،اما پول كافي ندارد .فروشنده كه از ميلي خوشش آمده يك كاله جادويي به او ميدهد كه. ...
 .261سليمي ،علياهلل .کوچه را ما جارو ميکنیم .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786000108076 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي اجتماعي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :سپيده» وقتي متوجه بيماري رفتگرِ پير محله ميشود ،با پولهاي توجيبياش براي او شال و كاله پشمي
مي خرد و در روزي طوفاني منتظر اوست تا بيايد؛ اما هرچه صبر ميكند ،خبري از پيرمرد نيست .مادر سپيده هم نگران پيرمرد
است تا اينكه او را در كوچه ،در حال جارو كردن برگها ميبينند و. ...
 .262بانشروس ،يورگن .كوفسكي كارآگاه خصوصي :عقاب دروازه .فريبا فقيهي .تهران :هوپا96 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222040796
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :كيوياتكوفسكي» عاشق سردرآوردن از اسرار و معماهاست .او خودش را كارآگاه خصوصي درجه يك ميداند،
همرديف «شرلوكهولمز» و «مايكل بلومكوئيست» و البته مجاني هم كار نميكند .او هركاري را ميتواند انجام دهد به جز
فوتبال! بااينحال وقتي «يانا» ،تنها بازيكن دخترِ تيم ،از او كمك ميخواهد ،دست به كار شده و دروازهبان تيم فوتبال ميشود!
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 .- .263گربه ميخواهد ماهي بگیرد و ده داستان دیگر .حسين سيدي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.
32 .1399ص .خشتي .شابك9789644321801 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كوتاه ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب مشتمل بر داستانهاي كوتاه پندآموز با عنوانهاي «كوه و بركه»« ،حلزون خودخواه»« ،درخت بيد
توخالي» ،و ...است .در داستان «گربه ميخواهد ماهي بگيرد» ،روزي ماهيگيري ،ماهي بزرگي صيد كرد .گربهاي كه نزديكش
نشسته بود با خودش فكر كرد كه ماهيگيري كار آساني است براي همين تصميم گرفت كه يك ماهي صيد كند ،گربه كنار
رودخانه رفت و دُمش را داخل آب كرد و. ...
 .264برايت ،ريچل .گرگي که گم شد! .سارا عاشوري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786009890989
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،تعامل اجتماعي
معرفي کتاب« :ويلف» بچهگرگي است كه به اندازه خودش قوي است؛ اما دوست دارد قويتر باشد .او هرگز از دوستان و
خانوادهاش كمك نميگيرد و فكر مي كند كه خودش به تنهايي از پس هركاري برميآيد تا اينكه شبي ،در سرماي سوزان قطب،
گم ميشود و سرگشته و تنها ميماند .او متوجه ميشود كه همه ما گاهي به نصيحت و راهنمايي يك دوست نياز داريم كه چراغ
راهمان باشد و ما را ايمن به مقصد برساند .در اين كتاب ،كودكان به نقش دوست در زندگي پي ميبرند.
 .265فالو ،بنجامين .گلي به رنگ خورشید .ساناز اعتمادي .تهران :پرتقال44 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004629775 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،گياهان ،كودكان
معرفي کتاب :روباه به دنبال گل طاليي است ،گلي بسيار كمياب كه فقط در قلههاميرويد .او كولهپشتياش را آماده ميكند و
صبح زود راهي ميشود .روباه همه گياهان و درختان مسير را ميشناسد .درخت افرا ،صنوبر ،كاج و ....وقتي خرس را ميبيند ،از
او كمك مي خواهد .خرس درباره گياهان اطالعات زيادي ندارد .به نظر او روباه بايد از موشخرما كمك بگيرد .روباه زير
تختهسنگها ،داخل النههاي خاكي زيرزميني و كُندههاي خالي درخت را ميگردد؛ اما خبري از موشخرما نيست .آيا روباه
ميتواند گل طاليي را پيدا كند؟
 .266ديتل ،ارهارد .گوستاو گورکي در سیاره آبي .دنا ع.حسيني .تهران :پرتقال60 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004629041
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،كودكان
معرفي کتاب :خبرنگار فضايي« ،ايگرگ  »3كه زمينيها مي توانند او را گوستاوگوركي صدا كنند ،در راه سفر به زمين است .او
بايد آنجا روي زمينيها تحقيق كند .همكار اعصابخردكنش« ،ايگرگ  »9هم با او در سفينه فضايياش است .او هرگز هنگام
خطر ،كنار گوستاو نيست و در زمين ،خطر هميشه در كمين است!
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 .267هابي ،هالي .ماجراهاي اِلمور :اِلمور با پینکي آشنا ميشود .سيده هستي حسيني .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو.1399 .
36ص .خشتي .شابك9786227437126 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،دوستي
معرفي کتاب« :اِلمورِ» جوجه تيغي ،در كنار اطرافيانش زندگي صميمي و راحتي دارد ،اما به تازگي به اين فكر ميكند كه بايد
براي خودش دستكم يك دوست خيلي صميمي داشته باشد؛ البته همين االن هم دوستان زيادي دارد ،ولي دوست صميمي چيز
ديگري است .او از عمويش كمك ميخواهد ،عمو هم به المور ميگويد اين اتفاق بايد خودش بيفتد ،سرِ وقت خودش« .پينكيِ»
راسو هم چون بدبو است ،درست همين مشكل دارد و هيچكس با او دوست نميشود؛ اما. ...
 .268هابي ،هالي .ماجراهاي اِلمور :اِلمور دنبال دوست ميگردد .سارا عاشوري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786227437119 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،دوستي
معرفي کتاب« :المورِ» جوجهتيغي تنها زندگي مي كرد .او هميشه در پيدا كردن دوست مشكل داشت .المور روي درخت آگهي
چسباند كه دنبال دوست ميگردد؛ اما وقتي كسي به او نزديك ميشد ،تيغهاي المور به طرفش پرتاب ميشد .او از قصد اين كار
را نميكرد .راستش اصالً دست خودش نبود .او فكر كرد چطور ميتواند از دست تيغهايش خالص شود؛ اما جوجهتيغي كه بدون
تيغ نميشود! تا اينكه فكري به ذهنش رسيد!
 .269استرنبرگ ،جولي .ماجراهاي بدمزه :مثل خوردن خیارشور با کلوچه .آال پاكعقيده .تهران :پرتقال128 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786004628167 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي بلند
معرفي کتاب« :بيبي» ،پرستارِ «النور» ،مي خواهد برود؛ چون پدرش بيمار است و او بايد در كنارش باشد .اين خبر براي النورِ
هشت ساله خيلي بد است؛ درست مثل خبر مرگ! بعد از رفتن بيبي ،النور نميتواند كارهاي مورد عالقهاش را انجام دهد؛ چون
همهچيز او را ياد بيبي مياندازد .قرار است پرستار جديدي براي او بيايد .آيا النور ميتواند با او كنار بيايد؟
 .270بوسكتس ،كارلوس .ماجراهاي خرگوش و سنجاب :برندگان جایزه .پريناز ميرزاحكمتي .تهران :سازوكار16 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786007325674 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :جارچي در شهر ميچرخيد و فرياد ميزد كه شهردار تصميم گرفته است به كسانيكه در كمترين زمان ،خيابان
خود را تميز كنند ،جايزه بدهد .سنجاب و دوستش ،خرگوش ،خيلي سريع دست به كار شدند .راسوهاي تنبل هم ميخواستند
جايزه را ببرند ،براي همين آنها هم شروع به كار كردند .سنجاب و خرگوش زبالهها را جمع ميكردند و به محل مخصوص تخليه
زباله مي بردند كه خيلي هم دور بود؛ اما راسوها زبالهها را در اولين گودالي كه ميديدند ،ميريختند و در نتيجه كارشان را زودتر
انجام دادند .آيا راسوها جايزه را ميگيرند؟
80

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
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 .271بوسكتس ،كارلوس .ماجراهاي خرگوش و سنجاب :دوستان مهربان .پريناز ميرزاحكمتي .تهران :سازوكار16 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786007325650 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :سنجابكوچولو و خرگوش مي خواستند به مدرسه بروند و براي اين كار بايد از جوي آب رد ميشدند؛ اما به علت
باران شب گذشته ،آب آنقدر باال آمده بود كه آنها نميتوانستند از آن عبور كنند .خرگوش و سنجاب تصميم گرفتند پُل
بسازند؛ اما تنهايي از پس اين كار برنميآمدند .بچهراسوها هم فقط آنها را مسخره ميكردند تا اينكه سگ آبي مهربان و دوستش
به كمك آنها آمدند و خيلي زود پُل محكم و زيبايي ساخته شد .روز بعد در مدرسه. ...
 .272بوسكتس ،كارلوس .ماجراهاي خرگوش و سنجاب :غریبههای نامهربان .پريناز ميرزاحكمتي .تهران :سازوكار.1399 .
16ص .خشتي كوچك .شابك9786007325667 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب :روزي خرگوش و سنجاب تصميم گرفتند به ماهيگيري بروند؛ اما پيش از اينكه به رودخانه برسند ،دو موش
كوچولو را ديدند كه به سرعت در حال فرار بودند .سنجاب و خرگوش نميدانستند چه اتفاقي افتاده است؛ اما خيلي زود متوجه
شدند كه دو غريبه به جنگل آمدهاند و تمام ميوهها را در كلبهاي جمع كردهاند تا وقتي اهالي جنگل گرسنه شدند ،ميوهها را به
آنها بفروشد .سنجاب و خرگوش فكر كردند و نقشهاي كشيدند .نقشه آنها چيست و آيا ميتوانند حقشان را بگيرند؟
 .273راشكه ،ينز .ماهيها هم ميخوابند؟ .سپيده خليلي .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر56 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786227063127
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،مرگ
معرفي کتاب :موضوع اين كتاب مرگ و نحوه پذيرش مرگ نزديكان است .وقتي «اميل» از دنيا ميرود ،فقط ششسالش است.
«يته» ،خواهرِ «اميل» ،سهسال از او بزرگ تر است .اميل تمام عمرش مريض بود! او بيماري خوني داشت و آنقدر اين بيماري
گسترش پيدا كرده بود كه هيچكس نتوانست كاري بكند! بعد از مرگ اميل ،يته سعي ميكند با اين موضوع كنار بيايد و. ...
 .274داويال ،كلوديا .مأموریت لوکا .نگار عجايبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران96 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786004773683
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،محيط زيست ،داستانهاي تصويري
معرفي کتاب« :لوكا» بچه شادي است .وقتي در حال پختن كيك است ،برق ميرود .براي همين ميرود بيرون تا با دوستانش
بستني بخورند و كفشهايي را كه خيلي دوست دارد هم پشت ويترين تماشا ميكند .او تصميم گرفته پولهايش را جمع كند تا
كفشها را بخرد؛ اما ميبيند قيمت كفشها خيلي باال رفته است .اول دليلش را متوجه نميشود؛ اما بعد مادرش علت را توضيح
ميدهد و لوكا به فكر راهحل ميافتد .او ميخواهد با كمك دوستانش ،دنيا را نجات دهد!
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 .275مهاجراني ،سيد محمد .مجموعه فرهنگ وقف :برف شادی .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640232767
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،آداب و رسوم مذهبي ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :كتاب حاضر درباره خانوادهاي است كه در روزي بهاري از كوهي باال ميروند و به قله ميرسند .آنها با خوشحالي
مشغول خوردن صبحانه هستند كه ناگهان ابرهاي خاكستري همهجا را ميپوشانند .اعضاي خانواده سعي ميكنند خود را خيلي
سريع به پايين كوه برسانند؛ چون مي دانند كه طوفان و رعدوبرق در كوهستان خيلي خطرناك است؛ اما آنها جايي براي پناه
گرفتن پيدا نميكنند تا اينكه. ...
 .276باباجاني ،علي .مجموعه قصههاي آن مرد بزرگ :نوبت من .تهران :بهنشر12 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640231562
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،انقالب اسالمي ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي پنج داستان از زندگي امام خميني (ره) است؛ داستان «صبر كنيد در بزنم» ،از اهميتي ميگويد
كه امام براي احترام به بزرگتر قائل بودند« ،كمك» درباره محبت امام به همسرشان است ،داستان «نوبت من» رسيدگي ايشان
به كارهاي خانه و كمك به ديگران را روايت ميكند ،داستان بعدي. ...
 .277سبحانيان ،اعظم .مجموعه ماهك :ماهک و پارچهبافهای کلینجا ملینجا .تهران :بهنشر104 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9789640229798
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب« :ماهك» ملكه آدمفضاييهاي پارچهاي را از دست غولها نجات ميدهد .آنها هم سنگي درخشان به او ميدهند
و ....در اين داستان ،عمه ماهك از كشور هند آمده و در بين تكهپارچههاي فراواني كه به عنوان هديه براي او آورده است ،يك
آدمك پارچه اي كوچك هم است؛ اما عمه با ديدن آدمك ،فوراً آن را از دست ماهك ميگيرد و ميگويد آدمك ديگري براي او
ميخرد! چرا عمه آن را بين كادوها به ماهك ميدهد و چرا سريع آن را پس ميگيرد؟ راز آن آدمك چيست؟
 .278پوررضائيان ،مهدي .مرغک مینای من .تهران :كتاب نيستان36 .1398 .ص .رحلي .شابك9786222087197 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :ادبيات نوجوانان ،داستانهاي فارسي ،جنگ ايران و عراق
معرفي کتاب« :سينا» دلش ميخواهد مرغ مينا داشته باشد .وقتي پدر از اين موضوع باخبر ميشود ،او را نزد دوستش كه جانباز
است ميبرد .عمو«سردار» مرغ مينايي دارد كه ميخواهد آن را به سينا بدهد؛ اما مرغ مينا هيچ حرفي نميزند .عموسردار به
سينا تأكيد ميكند كه به مينا حرفهاي مهم ياد بدهد و سينا نميداند حرفهاي مهم يعني چه؟ سينا از همه درباره حرفهاي
مهم ميپرسد و هركس جوابي ميدهد .سينا سعي ميكند به مينا حرف زدن را ياد بدهد؛ اما مينا اصالً حرف نميزند .درنهايت
سينا و پدرش تصميم ميگيرند مينا را نزد عموسردار برگردانند و. ...
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هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .279مورپورگو ،مايكل .ملکه سیاهپوش .جمال اكرمي .تهران :محراب قلم96 .1398 .ص .رقعي .شابك9786004135634 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان
معرفي کتاب« :بيلي» همراه خانوادهاش به محله جديدي در خيابان باغهاي ويكتوريا اسبابكشي كردهاند« .ملكه سياهپوش» نام
زني است كه در همسايگي آنها زندگي ميكند ،زني كه سرتاپا سياه ميپوشد و چهرهاش از زير كاله پهنِ مشكياش نمايان
نيست؛ اما ماجرا از آنجا آغاز ميشود كه ملكه سياهپوش ،با بيلي دوست ميشود و از او ميخواهد تا وقتي در سفر است ،مراقب
خانهاش باشد؛ خانه عجيبوغريبي كه روي ميز و دروديوارش پر از صفحات شطرنج است!
 .280اشتونر ،فريدبرت .من بیچاره همسترم و هیچکاره .كتايون سلطاني .تهران :افق152 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786003538924
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،حيوانات ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :پدرومادر «سوزي» برايش همستر ميخرند؛ البته سوزيكوچولو دلش گربه ميخواهد؛ اما چون مامان و بابا مخالف
گربه هستند ،برايش همستر مي خرند كه دردسرهاي نگهداري گربه را نداشته باشد؛ اما همستر داستان ،اصالً خوشحال نيست؛
چون سوزي به كلهاش روباني صورتي ميبندد و فكر ميكند او هم بايد مثل گربهها برايش خُرخُر كند .به اينترتيب ،همستر اين
قصه متوجه ميشود كه بيچاره است و هيچكاره!
 .281خليلي ،سپيده .مهمان انار .تهران :پرتقال32 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222740757 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :فقط درخت انار ميوه داشت .پوست بعضي از انارها تَرك خورده بود؛ چون دانههايشان حسابي درشت شده بود .آن
شب وقتي همه دانهها خوابيدند ،مامانانار لحاف سفيدِ نرم را روي آنها كشيد .نيمههاي شب مامانانار از سروصدا بيدار شد! كرمِ
سفيد كوچولويي بين دانهها بود و ميخواست آنجا بخوابد؛ اما مامانانار نگران بود ،مبادا باليي سرِ دانهها ميآمد!
 .282حسنزاده ،فرهاد .موش سربههوا .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان48 .1398 .ص .رحلي .شابك:
9786000105952
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي حيوانات
معرفي کتاب :از هفت موشي كه با هم سفر مي كردند ،يكي سر به هوا بود .او يادش رفته بود كوله غذاها را بردارد! موشهاي
گرسنه بعد از كلي دعوا با موش سر به هوا ،دنبال غذا گشتند و ششگردو پيدا كردند و خوردند و به موش هفتم چيزي نرسيد.
موشها در مسيرشان ششتكه پنير هم پيدا كردند و اينبار هم به موش سر به هوا چيزي ندادند .موشها دوباره به راه افتادند و
ناگهان موش هفتم عقابي را ديد كه به طرف آنها ميآمد .او ....شايان ذكر است كه كتاب بازي و سرگرمي هم دارد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .283رخصتپناه ،مرتضي .مومو گربه عجیبوغریب .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي32 .1398 .ص .رحلي .شابك:
9786226630139
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :مومو» گربه قشنگ و پشمالويي است؛ اما كمي عجيب و غريب .مومو خيلي دلش ميخواهد دوستي داشته باشد؛
اما تنهاي تنهاست .او مي تواند فكر ديگران را بخواند! مثالً وقتي دو تا پسربچه به طرفش ميروند ،ممكن است فكر كند كه دوتا
دوست پيدا كرده است؛ اما ...يا مثالً سگِ آقاي «خُرخُر» به نظر مؤدب ميآيد؛ ولي ....تا اينكه روزي آن طرف خيابان ،كاميوني پر
از اسباب و اثاثيه ايستاد و دختركوچولويي از آن پياده شد و. ...
 .284برايت ،ريچل .نگراناسور .سيده هستي حسيني .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227437409
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،اضطراب
معرفي کتاب :در يك روز آفتابي ،زير آسمان آبي ،نگراناسوركوچولو تصميم گرفت به پيكنيك برود .او كوله خوراكيهايش را
جمع كرد و درحالي كه يك عالمه برنامه داشت ،راه افتاد؛ اما هنوز خيلي دور نشده بود كه نگرانيهايش شروع شد؛ آيا به اندازه
كافي خوراكي داشت يا نوشيدني كافي با خودش آورده بود ،اگر گم مي شد ،چه؟ و ....نگراناسور براي از بين بردن اين نگرانيها
چه ميكند؟
 .285واكر ،آنا .نگهبان گلها .سيده آرين الحسيني .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786009890996
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،محيط زيست
معرفي کتاب« :مي» همراه خانوادهاش به شهر نقل مكان كرده است؛ اما عميقاً دلتنگ باغچهاش ميشود .او ميكوشد تا با
نقاشيهاي گچي و جعبههاي مقوايي براي خودش باغچهاي درست كند؛ اما اين باغچهها هيچ شباهتي به باغچهاش در روستا
ندارد .روزي مي ،گل داوودياي را ميبيند كه از شكاف گلخانهاي بيرون زده است و فكر ميكند شايد با گذاشتن قسمتي از گل
در شيشه بتوان آن را پرورش داد .او با تكرار اين كار درنهايت باغچه خانگي خودش را در ظروف شيشهاي درست ميكند و
الهامبخش دوستان و اطرافيانش ميشود.
 .286غالمي ،زهرا .نم نم در سفر .تهران :شهر قلم28 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207509 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :محيط زيست ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه سهجلدي «نم نم» ،حاوي داستانهايي است درباره ابري بازيگوش ،به نام «نمنم» .او با دو
دوستش« ،پرند» و «نرمين» ،به سفر دورِ ايران ميروند و در گشت و گذارهايش در شهرها و مناطق مختلف ،به آثار تاريخي و
طبيعي ايران سر ميزند و با تصوير و توضيحاتي كوتاه آنها را به بچهها معرفي ميكند .نمنم به محيط زيست عالقه خاصي دارد
و با اين داستانها ميكوشد حفاظت از آن را به كودكان يادآوري كند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .287غالمي ،زهرا .نم نم در شهر .تهران :شهر قلم28 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207516 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،زندگي شهري
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه سهجلدي «نمنم» ،حاوي داستانهايي است درباره ابري بازيگوش ،به نام «نمنم» .او با دو
دوستش« ،پرند» و «نرمين» ،به سفرِ دورِ ايران ميروند و در گشتوگذارهايش در شهرها و مناطق مختلف ،به آثار تاريخي و
طبيعي ايران سر ميزند و آنها را به بچهها معرفي ميكند .او كه نگران محيط زيست است ،ميكوشد نگهداري و حفاظت از آن
را به بچهها گوشزد كند .در اين داستان نمنم و دوستانش در شهر تهران گردش ميكنند ،در حمام قجر قزوين خودشان را
ميشويند و سري هم به شهر منجيل ميزنند.
 .288غالمي ،زهرا .نم نم در طبیعت .تهران :شهر قلم28 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207493 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،طبيعتگردي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه سهجلدي «نمنم» ،داستاني از گشتوگذار ابر بازيگوش« ،نمنم» و دوستانش در طبيعت
است .نمنم كه دغدغههاي زيستمحيطي دارد ،ميكوشد با داستانهايي ساده و قابل فهم ،اين موضوع را براي كودكان توضيح
دهد كه حفاظت از محيط زيست بسيار مهم است .در اين داستان ،طوفان ابرهاي كوچولو را پراكنده ميكند .نمنم وسط يك
پارك ميافتد و. ...
 .289كشاورز ،ناصر .نماز گل سرخ .تهران :بهنشر24 .1398 .ص .خشتي .شابك9789640205419 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،نماز
معرفي کتاب :وقتي گلِ سرخ« ،مريم» را ديد كه راه ميرود ،از تعجب فرياد كشيد .او فكر ميكرد مريم هم يك گل است و
ميترسيد ريشه اش از خاك بيرون بيايد و مريم پژمرده شود .مريم براي گل سرخ توضيح داد كه يك آدم است و آدمها ريشه
ندارند؛ اما گل سرخ معتقد بود كه هيچكس بدون ريشه نميتواند زندگي كند .ناگهان مريم احساس كرد كه ريشهاش را گم كرده
است .گل سرخ يكي از گلبرگهايش را به مريم داد تا ريشهاش را پيدا كند و. ...
 .290تيبو ،ژيل .نوئمي :جعبه اسرار آمیز .مهدي ضرغاميان .تهران :محراب قلم84 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136044
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :توي خانه مادربزرگ «لومباگو» همه چيز مرتب و روبهراه است و بوي كيك شكالتي همه جا پيچيده است .اما
معلوم نيست يكدفعه از كجا يك بسته پستي جلوي در خانه پيدا ميشود؛ بستهاي كه نه فرستندهاش معلوم است و نه نشاني
گيرندهاش .حاال ديگر «نوئمي» آرام و قرار ندارد تا بفهمد چه كسي اين بسته مشكوك را فرستاده و توي آن چه چيزي گذاشته
است .شايد خالفكارها نقشهاي كشيده باشند!...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .291تيبو ،ژيل .نوئمي :خداحافظ مامانبزرگ .مهدي ضرغاميان .تهران :محراب قلم88 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004136082
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،خانواده
معرفي کتاب :هنگاميكه «نوئمي» در مدرسه بود ،ناگهان به يك احساس بد غلبه ميكند؛ خانم «لومباگو» ،مادربزرگ به كمك
احتياج دارد .نوئمي اين را ميداند ،آن را احساس ميكند و براي همين از مدرسه فرار ميكند تا به مادربزرگ سري بزند .اما
چطور ما دربزرگ در آپارتمانش نيست؟ چرا آن همه ظرف قرص روي ميز آشپزخانه او بودند؟ آيا او بسيار بيمار است؟ آيا او به
بيمارستان رفته است؟ آيا او بهبود مييابد؟ و. ...
 .292باباجاني ،علي .نيايشهاي كودكانه :برای دوستم .تهران :بهنشر16 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640231388 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،نيايش
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي نيايشهايي كودكانه است كه درباره موضوعهايي مانند صلح ،دعوا كردن ،فصل بهار ،ترس و
بيماري است .در بخش «براي دوستم» ،كودك دوستش را رنجانده است .او از خدا ميخواهد تا بتواند دلِ دوستش را به دست
آورد .در بخش صلح ،كودك از خدا ميخواهد آدمها بتوانند با هم حرف بزنند و هيچ جنگي درنگيرد.
 .293لرستاني ،فريبرز .نيايشهاي كودكانه :پری کوچولو .تهران :بهنشر16 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640232675 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،نيايش
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي شش نيايش كودكانه است .كودك از اينكه پدر مهرباني دارد ،خوشحال است و خدا را شكر
ميكند .كودك از بازي با گنجشكها لذت ميبرد و خدا را سپاس ميگويد كه آنها را آفريده است .كودك از اينكه مادربزرگ
دوستش دارد ،از اينكه مادر برايش عروسكي تازه مي خرد ،از صداي باران كه همچون الاليي او را به خواب ميبرد و ...از خداي
بزرگ تشكر ميكند.
 .294لرستاني ،فريبرز .نيايشهاي كودكانه :خدایا خوشحالم .تهران :بهنشر16 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640227572 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،نيايش
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي نيايشهاي كودكي است كه درباره خوشحاليش از موضوعهاي مختلف با خدا صحبت كرده و
او را شكر ميكند .كودك از اينكه با خرده بيسكويتهايش مورچهها را سير كرده ،خوشحال است .او از اينكه خورشيد ميتابد و
لباسهايي را كه مادر شسته است ،خشك مي كند ،از اينكه با مترسك مزرعه پدربزرگ بازي كرده و مترسك به او لبخند زده
است ،از اينكه مردم فيل عروسكياش را دوست دارند و با او مهربان هستند ،خوشحال است و خدا را سپاس ميگويد.
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 .295باباجاني ،علي .نيايشهاي كودكانه :دلم یک جور است .تهران :بهنشر16 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640231395 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي كوتاه ،نيايش
معرفي کتاب :اين كتاب دربردارنده نيايشهاي كودكانه است ،درباره موضوعهايي مانند خشم ،غيبت ،قضاوت و اميدواري .كودك
از خدا ميخواهد كه هيچگاه با مادروپدرش بلند صحبت نكرده و آنها را ناراحت نكند .كودك از خدا ميخواهد كه كمكش كند
تا درباره ديگران قضاوت نكند .كودك از خدا ميخواهد تا غم وغصه را از او دور كند و هرگز اميد را از او نگيرد.
 .296جعفري ،الله .نینانه .تهران :لوپه تو56 .1399 .ص .رقعي .شابك9786008761679 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب« :نينانه» دختر خيلي كوچولويي بود .او صداهايي را ميشنيد كه هيچكس نميشنيد! روزي نينانه وسط آشپزخانه
نشسته بود و با كاسه آبي بازي ميكرد كه ناگهان صداي پاي سوسكي را شنيد! او به مادرش هشدار داد؛ اما مادرش هيچ سوسكي
نديد ،براي همين به كارش ادامه داد .ناگهان ....نينانه صداي لنگه جوراب پدر و لنگه دستكش مادرش را هم شنيده بود! تا اينكه...
.
 .297طلوعي ،محمد .وایوو .تهران :كتاب چ48 .1399 .ص .خشتي .شابك9786226839563 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :موكل بادها« ،وايوو» ،بسيار ميخوابيد ،نه يك روز و دوروز ،گاهي سي سال ميخوابيد و وقتي خواب بود ،نه ابري
به خشكي ميرفت ،نه باراني روي كوه ميباريد و نه حتي گرده گلي جابهجا ميشد .وقتي او خواب بود ،درختها بي شكوفه
ميماندند ،درياچهها خشك مي شدند و. ...بيدار كردن وايوو كار سخت و خطرناكي بود .براي همين شجاعترين و باهوشترين
جوانان ميرفتند تا او را بيدار كنند؛ اما. ...
 .298ميلن ،اي .اي .ويني پو :خانهای در زمین پو .فريد كرمي .تهران :قدياني176 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000809447
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،شخصيت هاي كارتوني ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :اين كتاب ،دومين جلد از مجموعه داستانهاي «وينيپو» است .در اين داستان ،در يك روز برفي و سرد ،ويني
تصميم ميگيرد به خانه خوكچه برود .او حدس ميزند كه خوكچه جلوي شومينهاش نشسته و در حال گرم كردن خودش است؛
اما وقتي به آنجا مي رسد ،درِ خانه خوكچه باز است و كسي هم در خانه نيست! ويني كمي فكر ميكند و به خانه خودش
برميگردد؛ اما در كمال تعجب خوكچه را ميبيند كه روي بهترين مبلش نشسته است و. ...
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 .299ميلن ،اي .اي .ويني پو :ویني پو .فريد كرمي .تهران :قدياني168 .1399 .ص .رقعي .شابك9786000809430 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،شخصيت هاي كارتوني ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد نخست از مجموعه داستانهاي «وينيپو» است .او خرسي پشمالو و قهوهاي است كه با پسركي
به نام «كريستوفر رابين» در كنار حيوانات ديگر و در جنگل زندگي ميكند .در اين داستان ،وينيپو ميخواهد كندوي عسل را از
باالي درخت بردارد .او ابتدا از درخت باال ميرود؛ ولي موفق نميشود .سپس با بادكنكهايي كه از كريستوفر ميگيرد ،خود را به
باال ميرساند ،اما اينبار هم دچار دردسر ميشود.
 .300بنديكتوس ،ديويد .وينيپو :بازگشت به جنگل صد جریب .فريد كرمي .تهران :قدياني208 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786000809454
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،شخصيت هاي كارتوني
معرفي کتاب :كتاب حاضر ،جلد سوم از مجموعه «وينيپو» و حاوي دَه داستان است .داستان اول ،درباره شايعاتي است در مورد
بازگشت «كريستوفر رابين»؛ اما هيچكس اطالعات درست ندارد .پس خوكچه به خانه «پو» ميرود تا از او بپرسد و ....در داستان
دوم ،خوكچه كنجكاو است بداند «كريستوفر رابين» كجا بوده« .پو» هم نميداند .پس باهم به خانه جغد ميروند تا از او بپرسند؛
اما جغد. ...
 .301ميلن ،اي .اي .وينيپو :بهترین خرس دنیا .فريد كرمي .تهران :قدياني120 .1399 .ص .رقعي .شابك9786000809461 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،شخصيت هاي كارتوني
معرفي کتاب :اين كتاب آخرين جلد از مجموعه چهارجلدي «وينيپو» است كه چهار داستان از چهار فصل سال دارد .در
داستان اول« ،پو» ميخواهد با اژدها روبهرو شود .در داستان دوم ،پنگوئن به جنگل ميآيد و پو ....داستان سوم ،درباره االغي است
كه به خاربُنهاي «ايور» چشم دارد و داستان چهارم از پو ميگويد كه ميخواهد به سرچشمه رودخانه نيل برسد!
 .302جرج ،كلي .هتل پنج بلوط :رقابت بهاری .زينب خامهيار .تهران :پرتقال136 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004625487
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،كودك و نوجوان ،داستانهاي بلند
معرفي کتاب :آقاي دلگشا به خاطر اتفاقاتي كه پشت سر گذاشته است ،احساس خستگي زيادي مي كند ،همه كاركنان هتل
موافق هستند كه او بايد به يك سفر برود تا كمي استراحت كند و همان آقاي دلگشاي هميشگي شود .باالخره آقاي دلگشا راهي
سفر ميشود؛ اما مونا فكر مي كند كه در نبودِ آقاي دلگشا چه اتفاقاتي ممكن است بيفتد .هتل پنجبلوط هميشه با اتفاقات ريز و
درشتي روبهرو ميشود و اينبار هم خطر تأسيس هتلي باشكوه همه را تهديد ميكند؛ آنها بايد ثابت كنند كه هتل پنجبلوط
بهترين هتل جنگل است.

88

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
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 .303بانشروس ،يورگن .هم سخت و هم خطرناک .فريبا فقيهي .تهران :هوپا96 .1399 .ص .رقعي .شابك9786222040789 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودك و نوجوان
معرفي کتاب« :كيوياتكوفسكي» عاشق سردرآوردن از اسرار و معماهاست و خودش را همرديف «شرلوكهولمز» و «مايكل
بلومكوئيست» ميداند! در اين داستان او با معماي بغرنجي روبهروست .چهكسي براي چندمينبار كابل برق گردونه آبي را زخمي
ميكند؟ چطور اين خرابكار بدون ديده شدن هربار وارد عمل ميشود؟ هيچ چارهاي نيست ،آقاي كوفسكي بايد تا صبح كشيك
بدهد و سرنخهاي تازهاي به دست آورد.
 .304المار ،روالن .هوای گربهها را داشته باشید! .اعظم اسدنژاد .تهران :شهر قلم120 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786003207363
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،طنز ،نوجوانان
معرفي کتاب :زنوشوهر ديروقت به خانه برگشتند .زن مي دانست كه پسرشان در اتاقش و در كنار پرستارش به آرامي خوابيده
است؛ ولي براي اطمينان بيشتر تصميم گرفت به اتاق سر بزند .او درِ اتاق را باز كرد و چون نميخواست آنها را بيدار كند ،كمي
جلو رفت و آباژور را روشن كرد؛ اما با صحنه وحشتناكي روبهرو شد! پسر كوچكش و پرستار او ،هيچكدام در تختهايشان نبودند!
به جاي آنها دو گربه سياه و پشمالو خوابيده بودند!
 .305اسليتر ،تدي .هیوالهای مولي .سيدحميد يوسفينژاد .تهران :بادآس32 .1399 .ص .وزيري .شابك9786229999011 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :وقت خواب است؛ اما «مولي» نمي تواند بخوابد؛ چون هيوالهاي زيادي در اتاقش هستند! اول از همه كوتوله
پشمالوي شاخدار آمد ،بعد دوتا سوسمار دنداندراز و بعد از آن سه تا ،چهارتا هيوالي چندشآور ديگر .سپس پنجتا آفتابپرست
از پنجره وارد شدند و ....در اين كتاب ،كودكان شمارش يك تا ده را ميآموزند و تمرين ميكنند.
 .306حدادي ،هدا .يك دانه :ایستگاه درختي .تهران :محراب قلم12 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004137348 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :شهر ايستگاهي داشت پُر از درخت ،درختاني پُر از شاخه و شاخههايي پر از كالغ .روزي شهرداري يكي از
درختها را قطع كرد و به جاي آن تابلو نصب كرد .روز بعد ،شركت آب درخت ديگري را بُريد و. ...ايستگاه كه خيلي عصباني
شده بود ،با بقيه درختها و كالغ ها قهر كردند و از آنجا رفتند؛ اما ايستگاه كجا ميتوانست برود؟
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 .307حدادي ،هدا .يك دانه :بافبافو .تهران :محراب قلم12 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004137409 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب« :بافبافو» ،لولو كوچولوي بافنده ،وقتي بادِ تند وزيد ،بيدار شد و از سوراخش بيرون آمد و به دشت رفت .همه
ميخواستند فرار كنند؛ اما بافبافو همه چيز را به هم بافت! پشم گوسفندها ،دُم گاوها ،ريش بزها و ....وقتي وارد دِه شد تا مردم به
خودشان آمدند ،بافبافو ،دستها را با پاها ،لباسها را به طنابها و ...بافته بود .پيرزن جلوي بافبافو ايستاد و فرار نكرد .او
چارهاي پيدا كرده بود!
 .308حدادي ،هدا .يك دانه :داستان پسر ،بز و پادشاه .تهران :محراب قلم12 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004137379 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب :پادشاه زورگو شنيده بود كه شربت طال عمر را ده برابر ميكند .براي همين دستور داد برايش طال بياورند؛ اما
مردم فقيرتر از آن بودند كه طال داشته باشند .پادشاه به مردم سه روز مهلت داد و گفت كه اگر طال نياورند ،آب را به روي شهر
ميبندد .مردم در خانههايشان پنهان شده و نااميد بودند تا اينكه پسركي با بزغالهاي در بغل ،به قصر رفت و گفت طال آورده
است! اما از كجا و چگونه؟
 .309حدادي ،هدا .يك دانه :سفره قلقلکي .تهران :محراب قلم12 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004137393 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
معرفي کتاب :سينهاي سفره هفتسين مي خواستند روي سفره ،كنار هم بنشينند؛ چون زمان كمي تا تحويل سال مانده بود؛
اما تا پايشان را روي سفره ميگذاشتند ،او شروع ميكرد به خنديدن؛ چون او خيلي قلقلكي بود .سينها هركاري كردند تا سفره
نخندد و پيچ و تاب نخورد و آنها از سفره بيرون نيفتند؛ اما نتيجهاي نداشت تا اينكه سنجد راهحلي پيدا كرد.
 .310حدادي ،هدا .يك دانه :مورچهها و عروسي بلورخانوم .تهران :محراب قلم12 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786004137355
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي
معرفي کتاب« :بلورخانم» از وقتي خيلي كوچك بود ،با مورچهها دوست شده بود .با آنها بازي كرده بود ،دردِ دل كرده بود و
وقتي دانشگاه قبول شد ،برايشان شيريني برده بود و حاال براي عروسياش همه مورچهها را با هم دعوت كرده بود .مورچهها
خيلي فكر كردند كه براي بلور چه هديه اي ببرند تا باالخره تصميم گرفتند يك برگ زرد را كه مثل طال ميدرخشيد براي او
ببرند .مورچه ها رسيدند پشت در و منتظر شدند تا يك نفر در را باز كند؛ اما تا كي بايد صبر ميكردند؟ اگر كسي در را باز
نميكرد ،چطور بايد وارد ميشدند؟
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 .311حدادي ،هدا .يك دانه :نان همبرگری .تهران :محراب قلم12 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004137386 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستانهاي حيوانات ،داستانهاي تخيلي ،غذا
معرفي کتاب :مردي 6عدد نان همبرگري خريده و به خانه ميبرد كه در بين راه يكي از نانها روي زمين ميافتد ،مرد نان را
گوشهاي گذاشته و ميرود .مورچهها زودتر از پرندهها نان همبرگري را پيدا ميكنند و به النه ميبرند .ملكه مورچهها ميگويد كه
براي شام همبرگر ميخواهد .حاال نان هست اما خود همبرگر را از كجا گير بياورند؟ . ...
 .312حدادي ،هدا .يك دانه :یک روز خوشحال .تهران :محراب قلم12 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004137362 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،هيجان ،روابط بينفردي
معرفي کتاب« :يك روز خوشحال» از مجموعه كتابهاي «يك دانه» است .پري خوشحالي آمده است تا آدمها را خوشحال كند.
اما براي خوشحال كردن پدربزرگ شايد يك جادو ،يك معجزه يا يك فكرِ بِكر الزم است ....كتاب «يك روز خوشحال» درباره
احترام به بزرگترهاي خانواده و لزوم توجه و دلجويي از آنهاست .مخاطب اين كتاب پس از مطالعه ميداند كه گاهي برخي از
اعضاي خانواده بهدليل كهولت سن دچار مشكالتي ميشوند و جوانترهاي خانواده وظيفه دارند به آنها رسيدگي كنند ،به ديدن
آنها بروند و در امور زندگي به آنها كمك كنند.

ریاضي
 .313ايللو ،نيلوفر .پيشتاز :ریاضي  3ام .تهران :خيلي سبز192 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222303129 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،رياضيات
معرفي کتاب :در كتاب پيش رو براي آشنايي دانش آموزان با مباحث رياضي مانند الگوها ،اعداد كسري ،جمع و تفريق ،محيط و
مساحت ،آمار و احتمال و موضوعات ديگر توضيحات و راهبردهاي تشريحي و چند گزينهاي طراحي و تبيين شدهاست .فعاليتها
و مفاهيم مصور ارائه شده در اين اثر براي آموزش ،تكميل يادگيري و رفع اشكاالت درسي است .در پايان هر فصل نيز براي
خودارزيابي ،تمرينهايي ارائه شده است تا مخاطب از ميزان يادگيري خود اطالع حاصل كند.
 .314اخگري ،بهاره /اخگري ،ليال .پيشتاز :ریاضي چهارم .تهران :خيلي سبز184 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786222303112
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،پرسش هاي چهارگزينه اي ،پرسشها و پاسخها
معرفي کتاب :كتاب پيش رو مباحثي از رياضي پايه چهارم ابتدايي از جمله اعداد و الگوها ،كسر ،ضرب و تقسيم ،اعداد مخلوط و
اعشاري و آمار و احتمال را به شكل پرسش و پاسخ و حل مساله تبيين كرده است .پرسشها و سواالت چهار گزينهاي به همراه
پاسخنامههاي تشريحي و مصور از ديگر ويژگيهاي اين اثر است و سعي دارد با اهداف برنامه درسي ابتدايي هم خواني داشته
باشد.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .315شاهمحمدي ،طاهره .جدول كن كن مربع دانايي :جدول اعداد شگفتانگیز با محاسبات ریاضي سطح آسان مناسب
مقاطع اول و دوم دبستان .تهران :ذكر24 .1399 .ص .وزيري .شابك9786222371388 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :رياضيات ،جدولها ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب« :كنكن» يكي از انواع جديد بازيهاي جدولي است كه از جهاتي شبيه «سودوكو» است .صفحه اين بازي مانند
سودوكو از يك مربع تشكيل شده است كه بازيكن عالوه بر توجه به بيتكراري بودن اعداد در سطرها و ستونها بايد با كمك
روابط رياضي جدول را كامل كند .روش خالقانه اين بازي مغز و حافظه بازيكن را به چالش ميكشد .اين كتاب ،جلد نخست از
مجموعه سه جلدي «جدول كنكن مربع دانايي» است كه شامل جدولهاي 3تايي4 ،تايي5 ،تايي6 ،تايي و 9تايي است كه
بهتدريج از آسان به سخت ،طبقه بندي شده است .اين كتاب ،مناسب مقاطع اول و دوم دبستان است كه به همراه پاسخنامه ،ارائه
شده است.
 .316شاهمحمدي ،طاهره .جدول كن كن مربع دانايي :جدول اعداد شگفتانگیز با محاسبات ریاضي سطح سخت مناسب
مقاطع پنجم و ششم دبستان( .)3تهران :ذكر24 .1399 .ص .وزيري .شابك9786222371401 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي ،بازيهاي فكري ،هوشآزمايي
معرفي کتاب :در اين كتاب به معرفي" كنكن" از انواع جديد بازيهاي جدولي اقدام شده است .اين بازي معماگونه از جهاتي به
سودوكو شبيه است ،اما به خاطر وجود روابط محاسباتي از آن سختتر است .ايده اوليه اين بازي به وسيله يك معلم و رياضيدان
ژاپني ارائه شده است .صفحه بازي كنكن از يك مربع تشكيل شده و بازيكن از منطق بي تكرار بودن اعداد استفاده ميكند .تفكر
منطقي ،افزايش قدرت محاسبات ذهني ،به چالش كشيدن مغز و تمركز از اهداف اين بازي است.
 .317شاهمحمدي ،طاهره .جدول كن كن مربع دانايي :جدول اعداد شگفتانگیز با محاسبات ریاضي سطح متوسط
مناسب مقاطع سوم و چهارم دبستان .تهران :ذكر24 .1399 .ص .وزيري .شابك9786222371395 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رياضيات ،جدولها ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب« :كنكن» يكي از انواع جديد بازيهاي جدولي است كه از جهاتي شبيه «سودوكو» است ،اما بهعلت وجود روابط
محاسبهاي در آن به رياضي نزديكتر است .صفحه بازي كنكن مانند سودوكو از يك مربع تشكيل شده است كه بازيكن عالوه بر
توجه به بيتكرار بودن اعداد در سطرها و ستونها بايد به كمك روابط رياضي جدول را كامل كند .اين كتاب ،جلد دوم از
مجموعه سه جلدي «جدول كنكن مربع دانايي» است كه شامل جدولهاي 3تايي4 ،تايي5 ،تايي6 ،تايي و 9تايي است كه هم از
نظر تعداد خانهها و هم از نظر روابط رياضي بهتدريج از آسان به سخت ،طبقهبندي شده است .اين كتاب ،مناسب مقاطع سوم و
چهارم دبستان است كه به همراه پاسخنامه ،ارائه شده است.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .318مي ،النور .رياضي باموشي :آلبرت به اردو ميرود .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786003539297
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان ،داستان كودك ،آموزش رياضي
معرفي کتاب :كتاب مصور حاضر درباره اردو رفتن از مجموعه"رياضي با موشي" است .آلبرت و واندا دو موش هستند كه در
قالب داستان كودكانه ،مشكالت رياضي خود را با دوستانشان بيان و سپس به راه حل و يادگيري ميرسند .مركز هر ماجرا در اين
كتاب ها مبني بر جلب توجه كودكان و تحريك تخيل آنان است .كودكان در آموزش موضوع اين كتاب در زمينه به ترتيب و چند
تا چند تا شمردن ميتوانند پاي تخته بيايند و چيزهايي را كه هر بار آلبرت مي آورد؛ بشمارند و تصويرهاي آن را كنارش بكشند.
با ديدن تصاوير اين اثر ،ميتوان از كودكان پرسيد كه چه چيزهايي براي رفتن به اردو الزم است؟
 .319مي ،النور .رياضي باموشي :آلبرت جمع ميبندد .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786003539273
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،داستان كوتاه ،داستان كودك
معرفي کتاب :كتاب مصور حاضر درباره جمع و منها كردن از مجموعه"رياضي با موشي" است .آلبرت و واندا دو موش هستند
كه در قالب داستان كودكانه ،مشكالت رياضي خود را بيان و سپس به راه حل و يادگيري ميرسند .مركز هر ماجرا در اين
كتاب ها مبني بر جلب توجه كودكان و تحريك تخيل آنان است .كودكان در آموزش موضوع اين كتاب ميتوانند پاي تخته بيايند
و چيزهايي را كه هر بار آلبرت مي آورد؛ بشمارند و تصويرهاي آن را كنارش بكشند .پس از تكميل تعداد مي توانند آن چيزها را
بشمارند و جمع يا كم كنند.
 .320دريسكول ،لورا .رياضي باموشي :آلبرت سرش شلوغ ميشود .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786003539327 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان ،داستان كودك ،آموزش رياضي
معرفي کتاب :اثر مصور حاضر درباره مفاهيم رياضي ،جداسازي و دستهبندي از مجموعه"رياضي با موشي" است .آلبرت و واندا
دو موش بانشاط هستند كه در قالب داستان كودكانه ،مشكالت رياضي خود را بيان و سپس به راه حل و يادگيري ميرسند.
تمركز هر ماجرا در اين كتاب ها مبني بر جلب توجه كودكان و تحريك تخيل آنان است .كودكان در يادگيري موضوع اين كتاب
مي توانند پاي تخته بيايند و چيزهايي را كه هر بار آلبرت يا واندا ميآورند؛ ببينند ،بشمارند و تصويرهاي آن را كنارش بكشند .با
انجام دادن فعاليتهاي مهارتي اين كتاب ،دامنه درك رياضي و روانخواني كودكان نيز تقويت ميگردد.

93

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .321هسكينز هوران ،لوري .رياضي باموشي :تولدت مبارک ،آلبرت! .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786003539280 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،داستان ،داستان كودك
معرفي کتاب :كتاب مصور حاضر درباره درك بهتر شكلهاي سه بعدي از مجموعه"رياضي با موشي" است .آلبرت و واندا دو
موش هستند كه در قالب داستان كودكانه ،مشكالت رياضي خود را بيان و سپس به راه حل و يادگيري ميرسند .مركز هر ماجرا
در اين كتاب ها مبني بر جلب توجه كودكان و تحريك تخيل آنان است .كودكان در آموزش موضوع اين كتاب ميتوانند پاي تخته
بيايند و چيزهايي را كه هر بار آلبرت مي آورد ،ببينند ،بشمارند و تصويرهاي آن را كنارش بكشند .پس از مطالعه كتاب ،كودكان
مي توانند چيزهاي داراي بعد از جمله مخروط يا مكعب و كره را نام برده و شناسايي كنند.
 .322داسلينگ ،جنيفر .رياضي باموشي :دوازده قدم آلبرت .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786003539310
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان ،داستان كودك ،آموزش رياضي
معرفي کتاب :كتاب مصور حاضر درباره مفاهيم رياضي ،اندازهگيري و اعداد ،از مجموعه"رياضي با موشي" است .آلبرت و واندا
دو موش بانشاط هستند كه در قالب داستان كودكانه ،مشكالت رياضي خود را بيان و سپس به راه حل و يادگيري ميرسند .مركز
هر ماجرا در اين كتاب ها مبني بر جلب توجه كودكان و تحريك تخيل آنان است .كودكان در آموزش موضوع اين كتاب ميتوانند
پاي تخته بيايند و چيزهايي را كه هر بار آلبرت يا واندا مي آورد؛ بشمارند و تصويرهاي آن را كنارش بكشند .با انجام دادن
فعاليتهاي مهارتي اين كتاب ،روانخواني كودكان نيز تقويت ميگردد.
 .323اسكينز ،دافنه .رياضي باموشي :مهماني عصرانهای آلبرت .محبوبه نجفخاني .تهران :افق32 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786003539303
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،داستان ،داستان كودك
معرفي کتاب :كتاب مصور حاضر درباره مقايسه و درك بهتر عددها از مجموعه"رياضي با موشي" است .آلبرت و واندا دو موش
هستند كه در قالب داستان كودكانه ،مشكالت رياضي خود را بيان و سپس به راه حل و يادگيري ميرسند .مركز هر ماجرا در اين
كتابها مبني بر جلب توجه ك ودكان و تحريك تخيل آنان است .كودكان در آموزش موضوع اين كتاب ميتوانند پاي تخته بيايند
و چيزهايي را كه هر بار آلبرت ميآورديا مي پرسد؛ مقايسه كنند و تصويرهاي آن را كنارش بكشند .با نگاه به موضوع هر صفحه
همچنين مي توان احساس و خواسته هر فرد را نسبت به آن موضوع سوال كرد.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .324عبدي ،فرشته .كار :ریاضي اول دبستان .تهران :خيلي سبز200 .1399 .ص .رحلي .شابك9786007577547 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :كتاب كار ،رياضيات ،تمرينها
معرفي کتاب :رياضي اول دبستان ،جايي است كه پايههاي تفكر منطقي و استدالل دانشآموزان در آن شكل ميگيرد .اين
كتاب ،مطابق با سرفصلها و اهداف كتاب درسي با شيوه اي نو و خالق تنظيم شده تا كمكي براي تثبيت يادگيري و نيز تمرين و
تكرار بيشتر براي دانشآموزان باشد .وصل كردن ،ترسيم قرينه ،پيدا كردن مشابهها ،و رنگآميزي مشابهها ،برخي از تمارين كتاب
است.
 .325كشفي ،اكبر /راستين ،اكرم .كار :ریاضي سوم دبستان .تهران :خيلي سبز172 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786007577554
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،درسنامه ،رياضيات
معرفي کتاب :اين كتاب يك كتاب كمك آموزشي براي رياضي سوم دبستان است كه مطالب آن متناسب با فصلهاي كتاب
درسي با هدف تثبيت يادگيري و بهكارگيري آنچه در كالس آموختهشده ،ارائه شده است .در اين كتاب براي مطالعه بيشتر
دانشآموزان ،كادرهاي آموزشي تحت عنوان «درسنامه» درنظر گرفته شده تا دانشآموزان مروري بر خالصه مفاهيم رياضي
داشته باشند .همچنين در هر فصل ،دو مرور بين چهار فعاليت كتاب و يك خودآزمايي در پايان هر فصل جهت ارزشيابي دورهاي،
طراحي شده است .در بخش كوچكي از كتاب نيز با عنوان «سؤاالت ويژه» ،سؤالهايي جهت آمادگي دانشآموزان تيزهوش ،ارائه
شده است.
 .326اكبري قورتاني ،داود .ماجراهاي من و درسام :ریاضي پنجم دبستان .تهران :خيلي سبز128 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004121101
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،درسنامه ،رياضيات ،تمرينها
معرفي کتاب :اين كتاب كه شامل مباحث رياضي پنجم دبستان است به دانشآموزان در رسيدن به هدف و يادگيري بهتر و
عميقتر مطالب درسي ،كمك كرده است و آنها را با نمونه سؤاالت مختلف آشنا ميكند و با حل كردن سؤاالت متنوع ،خالقيت
حل سؤال را در آنها ايجاد كرده ،همچنين مهارت حل سؤال را به آنها ميآموزد .براي اين منظور درسنامههاي كامل و دقيق در
ابتداي هر درس به همراه مثال هاي متعدد ارائه شده و در انتهاي هر مبحث ،تستهايي طرح شده كه با حل آنها به توانايي
بااليي در حل تستهاي قوي ميرسيد.
 .327نصيري ،محمود .مباني هندسه :بررسي دقیق هندسه به روش نوین ،همراه با افقهای جدید در هندسه .تهران:
مبتكران594 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643957575 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :هندسه
معرفي کتاب :كتاب مرجع حاضر دورهاي كامل است از مباني و مفهومهاي هندسه؛ روشي جديد در ساختن هندسه از
مفهومهاي ابتدايي تا پيشرفته؛ تعريفها و اثباتهاي دقيق قضيههاي هندسه اقليدسي؛ مثالها و فعاليتها با تكيه بر مسئلههاي
مهم و مشهور؛ مبحثهاي جديد و نو در هندسه؛ بررسي جامعي از تبديلهاي هندسي و كاربرد آنها.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .328حدادمنش ،هادي /خالقي ،كامبيز .مسابقات ریاضي کانگورو پایه اول و دوم ابتدایي .تهران :رمز (وابسته به شركت
منظومه انديشه خالقي)134 .1399 .ص .رقعي .شابك9786227056570 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :مسابقات علمي ،رياضيات ،المپياد
معرفي کتاب :مسابقات رياضي «كانگورو» ،مسابقاتي است كه در ميان برگزاركنندگان المپيادها مطرح است و سؤاالت آن
داستانمحور ،چالش برانگيز با محوريت وقايع و اتفاقاتي است كه هر روز در زندگي روزمره ما در دور و اطرافمان رخ ميدهد .اين
كتاب دربردارنده سؤاالت مسابقات رياضي كانگورو از سال  2005تا 2016م ،مختص پايه اول و دوم ابتدايي به همراه پاسخنامه
تشريحي است.
 .329حدادمنش ،هادي /فرهي ،زهرا .مسابقات ریاضي کانگورو پایه پنجم و ششم ابتدایي .تهران :رمز (وابسته به شركت
منظومه انديشه خالقي)304 .1399 .ص .رقعي .شابك9786227056624 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :مسابقات علمي ،رياضيات ،المپياد
معرفي کتاب :مسابقات رياضي «كانگورو» ،مسابقاتي است كه در ميان برگزاركنندگان المپيادها مطرح است و سؤاالت آن
داستانمحور و چالش برانگيز با محوريت وقايع و اتفاقاتي است كه هر روز در زندگي روزمره ما در دور و اطرافمان رخ ميدهد.
هدف اصلي اين مسابقات بهكارگيري توانمندي دانش آموزان در حل خالقانه مسئله است .كتاب دربردارنده سؤاالت مسابقه رياضي
كانگورو از سال  2002تا  2016م ،مختص پايه پنجم و ششم ابتدايي به همراه پاسخنامه تشريحي است.
 .330حدادمنش ،هادي /خالقي ،كامبيز .مسابقات ریاضي کانگورو پایه سوم و چهارم ابتدایي .تهران :رمز (وابسته به شركت
منظومه انديشه خالقي)214 .1399 .ص .رقعي .شابك9786227056600 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :مسابقات علمي ،رياضيات ،المپياد
معرفي کتاب :رياضيات «كانگورو» يكي از بزرگترين برنامههاي ترويج رياضيات در دنياست كه با هدف ارتقاي درك رياضي
دانش آموزان و رشد توانمندي آنان براي لذت بردن از فعاليتهاي هوشمندانه رياضي در بيش از  80كشور جهان برگزار ميشود.
اين كتاب دربردارنده سؤاالت مسابقه رياضي كانگورو از سال  2002تا 2016م ،مختص پايه سوم و چهارم ابتدايي به همراه
پاسخنامه تشريحي است.
 .- .331يك جور ديگر ببين :اعداد .سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786003581197
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :خالقيت ،بازي و سرگرمي ،بازيهاي فكري
معرفي کتاب :كتاب «اعداد» از مجموعه هفت جلدي يك جور ديگر ببين است .اين كتابها مجموعهاي از تصاوير است كه به
كودكان ياد مي دهد با دقت به اطراف خود نگاه كنند .دقت كودك در اشيا و پديدههاي اطراف به كشف و رشد خالقيت او كمك
ميكند .طراحي صفحات اين كتابها به گونه اي است كه با باز كردن تاي صفحات كودك به كشفهاي جديد دست مييابد و
اعداد را به شيوهاي خالقانه ميآموزد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .- .332يك جور ديگر ببين :شکلها .سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786003581173
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :خالقيت ،بازي و سرگرمي ،بازيهاي فكري
معرفي کتاب :كتاب «شكلها» از مجموعه هفت جلدي يك جور ديگر ببين است .اين كتابها مجموعهاي از تصاوير است كه به
كودكان ياد مي دهد با دقت به اطراف خود نگاه كنند .دقت كودك در اشيا و پديدههاي اطراف به كشف و رشد خالقيت او كمك
ميكند .طراحي صفحات اين كتابها به گونه اي است كه با باز كردن تاي صفحات كودك به كشفهاي جديد دست مييابد .در
اين كتاب دانشآموزان با شكلهاي هندسي با شيوهاي خالقانه آشنا ميشوند.

شعر
 .333نوروزي ،نسيم .آواز قورباغه .قم :جمال24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789642028665 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،شعر فارسي ،مهارت زندگي
معرفي کتاب :كتاب حاضر دربردارنده دوازده شعر براي كودك است .شاعر كوشيده تا به صورت غيرمستقيم مهارتهاي زندگي
را بياموزد .اشعار كوتاه است تا كودكان بتوانند به راحتي آنها را حفظ كنند« .آواز قورباغه» از صداي قورقور شبانه قورباغه
ميگويد كه چه آهنگ زيبا و دلنشيني دارد.
 .334زرنشان ،مريم .امام رضا و بچهها :این لحظهها را دوست دارم .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9789640226285
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،امامان
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي نُه شعر كودكانه درباره زيارت امام رضا (ع) است .شعرها از مهماننوازي امام ميگويند و
كبوترهايش ،از حل شدن مشكالت با به زبان آوردن نام امام ،از شلوغي حرم و اينكه مردم آنجا غصههايشان را جا ميگذارند .در
يكي از شعرها ،كودكي دست مادرش را رها ميكند و در جمعيت گم ميشود .او از امام ميخواهد مادرش را پيدا كند .در شعر
ديگري. ...
 .335شعباننژاد ،افسانه .بادبادک و کالغه .تهران :بهنشر24 .1398 .ص .خشتي .شابك9789640203705 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي دَه شعر است .اولين شعر كتاب« ،بادبادك و كالغه» ،از زبان كودكي روايت ميشود كه بادبادكش
را به آسمان فرستاده است و بادبادك مانند پرنده پرواز مي كند و ....يكي از شعرها درباره دعواي آقاي خروس با گربه است.
خروسه به گربه نوك زده و او را از جوجهاش دور كرده است .شعر ديگري از كفشدوزك ميگويد كه در باغچه ،كنار تربچه خانه
دارد و شغلش دوختن كفش است! شعر بعدي. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .336موسوي ،زهرا .بقبقوها رو بردن ،سیصدتا بوق آوردن .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1398 .ص .خشتي.
شابك9786004771603 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی:
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي دوازده شعر كودكانه درباره محيط زيست و حفاظت از آن است .يكي از اشعار درباره آلودگي
صوتي است و يكي ديگر درباره شكارچياني كه تفنگ دارند و هرچيزي را شكار ميكنند .در جاي ديگري آمده است« :زمين
حالش خرابه ،چشاش دو چشمه آبه ،دلش پر از غم شده ،خيلي چيزاش كم شده!»
 .337بكتاش ،غالمرضا .بوسیدن ماه .قم :جمال24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789642029525 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي دوازده شعر براي كودكان است .اشعار درباره طبيعت و برخي از آفريدگان الهي است .شعر
«مادر» ،از مهر مادر به فرزند سخن مي گويد ،حتي اگر اين مادر يك گل باشد! شعر «درياچه» از پاكي و زيبايي آن ميگويد و
شعر «ماه» ،درباره كودكي است كه در خواب به ديدن ماه ميرود ،با او قدم ميزند و روي او را ميبوسد .شعر بعدي. ...
 .338هاشمي ،سيد سعيد .پر از پروانه کن جیب جهان را .تهران :بهنشر24 .1398 .ص .وزيري .شابك9789640228319 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،امام زمان(عج) ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب مجموعه اشعاري است كه براي كودكان سروده شده است و موضوع آن درباره امام زمان (عج) و انتظار
براي اوست« .توميباري»« ،گلوسجاده» و «از پشت پرده»  ،نام برخي از اين اشعار است .در شعر اول آمده است« :تو ميآيي كه
دلها را بشويي ،سياهيهاي دنيا را بشويي ،تو ميباري ،تو ميشويي چه آسان ،تو هستي در خيالم مثل باران ،كجا هستي؟ به
اينجا هم سفر كن».
 .339كشاورز ،ناصر .ترتر ترانه :تل ...تل  ...تلویزیون و نه شعر دیگر .تهران :هوپا24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786222042608
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،كودكان
معرفي کتاب :شعرهاي اين كتاب ،كودكان را با اشيا و وسايل خانه آشنا ميكند .ازجمله؛ يخچال ،تلويزيون ،پنجره ،بخاري و
ماشين لباسشويي« .تِل ...تِل ...تلويزيون روشن شده تو خونهمون ،يه فيل داره نشون ميده ،خرطومشو تكون ميده ،كاشكي
ميشد بياد بيرون. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .340كشاورز ،ناصر .ترتر ترانه :زر...زر ...زرافه و نه شعر دیگر .تهران :هوپا24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786222042912 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،حيوانات
معرفي کتاب :دَه شعر اين كتاب ،كودكان را با حيوانات مختلف آشنا ميكند؛ ازجمله كالغ ،گرگ ،گوريل ،پروانه و بزغاله .در
شعر «بُز ...بُز ...بزغاله» ،بزغالهكوچولو توي چاه ميافتد .او شروع مي كند به گريه و ناله كردن تا اينكه گرگ صدايش را ميشنود.
گرگ از بزغاله ميخواهد كه دست او را بگيرد تا كمكش كند؛ اما بزغاله هوشيار و داناست.
 .341كشاورز ،ناصر .ترتر ترانه :سان ...سان ...ساندویچ و نه شعر دیگر .تهران :هوپا24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786222042615
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،غذا
معرفي کتاب :دَه شعر اين كتاب كودكان را با خوراكيهاي مختلف آشنا ميكند؛ ازجمله مربا ،آبنبات ،نان بربري ،بستني و
ساندويچ .در شعر «سان ...سان ...ساندويچ»  ،با اينكه ساندويچ ظاهري جذاب دارد و بوي آن همهجا پيچيده؛ كودك غذايي را كه
مادرش پخته است ،ترجيح ميدهد.
 .342كشاورز ،ناصر .ترترترانه :خر...خر...خربزه و نه شعر دیگر .تهران :هوپا24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786222042592
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،كودكان
معرفي کتاب :شعرهاي اين كتاب ،كودكان را با ميوههاي گوناگون آشنا ميكند؛ ازجمله آلبالو ،پرتقال ،توت ،خرمالو و خربزه.
خربزه ميوه اي شيرين است كه درونش پُر از تخم است .بچهها تخمهاي خربزه را به مرغ و خروس ميدهند ،پوستش را به خر و
بُز و بقيه آن را خودشان ميخوردند.
 .343شيرازي ،پروانه .تو ماهي و من آدم .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان28 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786000107444
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر مجموعهاي از دوازده شعر كودكانه با موضوعهاي مختلف است .در يكي از شعرها ،كودك از پدرش
ميگويد كه آتش نشان است و مادرش كه هميشه نگران بازگشت اوست .در شعر ديگري كودك تعجب ميكند كه چرا پدرش
هرشب اخبار را مي بيند ،با اينكه پُر از خبرهاي بد است! در اولين شعرِ كتاب ،كودك فكر ميكند كه ماه ،در آسمان از اينكه
دوستي ندارد ،تا صبح بيدار ميماند و حاضر است كه دوست او باشد.
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 .344هاشمي ،منيره .خانهام را دوست دارم .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789640231593 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :شعر فارسي ،كودكان ،انواع ادبي
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي دَه شعر براي كودكان دوره ابتدايي است .اشعار درباره موضوعات مختلفي است .از جمله هديه
روز معلم ،آواز گنجشكها ،كمك كردن به مادر ،دوستي ،توجه به گياهان و ....شعر «خانهام را دوست دارم» ،از زبان كودكي
روايت ميشود .او كشورش را دوست دارد و از اينكه در ايران به دنيا آمده است ،خدا را شكر ميكند.
 .345كشاورز ،ناصر .شعر كودك :به سیب گفتم سالم خانم .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789640230602 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب دربردارنده يازده شعر كوتاه است كه تمامي آنها از زبان كودكي روايت ميشود .در شعر «طاقت»،
كودك براي مادرش كه سرِ كار است ،شربت آبليمو درست كرده است و ديگر طاقت انتظار ندارد .شعر «فقط يك هندوانه» درباره
كودكي است كه از پدرش هندوانه خواسته است و پدر هندوانهها را امتحان ميكند؛ اما كودك آرزو ميكند كاش ميشد ميوهها
را فقط بوسيد و بو كرد! در شعر. ...
 .346كشاورز ،ناصر .شعر كودك :دوست شو با خاک و آب .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789640230589 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي دَه شعر براي كودكان است .اين اشعار از موضوعهاي مختلفي سخن ميگويد .شعر «واقعاً زيبا
بود» و «دوست شو با خاك و آب» ،درباره محيط زيست و اهميت گياهان است ،شعر «بچه پُررُو» ،درباره رفتارهاي اجتماعي و
شعر اول و آخر مذهبي است.
 .347خيامي ،ليال .شعرهاي نيايش :خدای چینوماچین .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789640232682 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،نيايش
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه «شعرهاي نيايش» ،حاوي دَه شعر است كه در هركدام كودك به طريقي با خداوند بزرگ
راز و نياز ميكند .در نيايش «خداي باران» ،كودك مي داند كه اوست كه ابرها را آفريده و در آسمان قرار داده است .بعد به آنها
امر كرده تا روي خاك خشك ببارند و ....در نيايش «هميشه» ،كودك باور دارد كه خدا دعايش را ميشنود و از خواننده ميخواهد
تا هروقت غمگين بود ،خدا را صدا كند.
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 .348موسويزاده ،سعيده .شعرهاي نيايش :یک گوشه از کار خدا .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640232798
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،نيايش
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «شعرهاي نيايش» ،حاوي هشت شعر است .در يكي از اين نيايشها ،كودك از كارِ خدا
تعجب مي كند كه چطور زخم انگشتش بدون وصله و بدون كوك و نخ خوب شده است! شعر بعدي درباره قلب انسان است كه
چطور دقيق و منظم كار ميكند .در نيايش ديگري كودك از خدا تشكر ميكند كه كوه و دشت و درختان را آفريده است.
 .349لزرغالمي ،حديث .شنغولي با خوابیدن غولغولي .تهران :شهر قلم10 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207561 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب« :شنغولي» غول است؛ البته نه يك غول ترسناك .او غولي مهربان است و ميخواهد با بچهها دوست باشد .براي
همين حواسش به تمام كارهايش هست .شنغولي از وقتي ميخوابد تا وقتي بيدار ميشود ،خواب ميبيند! در خواب او قويترين
غول جهان است و آدمها و غولها عاشقش هستند .او خواب ميبيند كه رستورانها غذاي غول دارند و. ...
 .350ماهوتي ،مهري .طبل بزرگ هیئت .تهران :بهنشر12 .1398 .ص .خشتي .شابك9789640231357 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،شعر ،آداب و رسوم مذهبي
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي شش شعر درباره واقعه كربال و برگزاري مراسم ماه محرم است .شاعر از صداي طبل و سنجي
كه در كوچهها پيچيده است ،ميگويد و از بچههايي كه با شمعهاي روشن به مراسم شام غريبان ميروند ،از هيئت محلهشان و
پدرش كه براي آنها شربت و شير ميبرد .او آرزو ميكند كه كاش در كربال بود و همراه امام حسين (ع) با دشمنان او ميجنگيد.
 .351عرب خراساني ،منصوره .الال بادبادکم الال که رفتي اون باالباال .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789640231449
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي نُه الاليي است كه در هريك از آن ها از نمادهاي طبيعي و حيوانات استفاده شده است ،مانند ابر،
باد ،مهتاب ،قورباغه و گربه .اولين الاليي براي ابر پاييزي است .ابري كه تمام روز باريده است ،با الاليي به خواب ميرود تا صبح
روز بعد بيدار شود و دوباره به شهر و كوچه ببارد .در الاليي براي قورباغه. ...

101

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
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 .352مؤدب ،عليمحمد .الال الال کبوتر بال داره .تهران :بهنشر24 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640233429 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر مذهبي ،كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي نُه الاليي است .الاليي اول درباره كبوتري است كه به مشهد سفر ميكند و به حرم امام
مي رود .الاليي بعدي درباره آهويي است كه امام از دست صياد نجات مي دهند .در الاليي ديگري ،حرم امام رضا (ع) به دريا و
مردم به ماهيهاي اين دريا تشبيه شده است .در الاليي ديگر. ...
 .353شاماني ،طيبه .الالييها :تو خواب داره ميخنده .نجف آباد :مهر زهرا(س)24 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786009992911
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي دَه شعر كوتاه و الاليي براي كودكان است .هر شعر درباره بچه يكي از حيوانات است؛ بچه
زرافه ،كوسه ،عقاب ،خرچنگ و ....هركدام از آنها در خواب ميخندند و شاعر علت آن را توضيح ميدهد .براي مثال ،نيني زرافه
خواب ميبيند كه آنقدر قدش بلند است كه ميتواند ابرها را بخورد ،كودك ميخوابد تا مانند پدرش قدش بلند شود.
 .354شاماني ،طيبه .الالييها :تو هم بخواب کوچولو .نجف آباد :مهر زهرا(س)24 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786009992942
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،شعر ،خواب
معرفي کتاب :كتاب حاضر شامل دَه شعر و الاليي است .الاليي ها درباره بچه حيوانات است؛ از جمله بچه پرستو ،بچه بوقلمون،
بچه اردك ،بچه بره و ....در شعرِ نيني پرستو ،پرستوكوچولو روي درخت خوابيده و در خواب ميخندد؛ چون خواب ميبيند كه با
مادرش به سفر دور دنيا رفته است .كودك نيز مي خوابد تا در روزهاي آينده با پدر و مادرش به سفر برود .نيني بوقلمون در النه
خوابيده و خواب ميبيند كه. ...
 .355شاماني ،طيبه .الالييها :الال الال کوچولو .نجف آباد :مهر زهرا(س)24 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786009992959
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،كودكان ،خواب
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي دَه شعر و الاليي است .شعرها درباره بچه حيوانات است كه هركدام چه خوابي ميبينند .مادر
براي كودكش ميخواند كه نيني پشه در خواب ميخندد؛ چون خواب ميبيند كه با خانوادهاش دور ميز نشستهاند ،حرف ميزنند
و ميخندند ،مادر براي كودكش الاليي ميخواند كه بخوابد چون او تا صبح كنارش ميماند .نيني پلنگ خواب ميبيند كه
صورتي شده است ،مادر براي كودكش الاليي ميخواند تا بخوابد و فردا پلنگ صورتي را ببيند .نيني داركوب. ...

102

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .356محقق ،حامد /نيك طلب ،بابك .ما با تو سربلندیم .تهران :بهنشر40 .1399 .ص .بياضي .شابك9789640233849 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر ،جنگ
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي هجده شعر درباره «قاسم سليماني» است كه هجده شاعر مختلف آنها را سرودهاند .در شعر اول،
شاعر معتقد است كه بعضي خبرها سرخ هستند ،مانند خبرهايي كه از عاشورا ميآيند و بعضي خبرها مانند شعله به تمام دنيا
آتش ميزنند! در شعر ديگري ،شاعر ،قاسم سليماني را چشمهاي در كوير آدمها ميداند .در شعر بعدي. ...
 .357مهاجراني ،سيدمحمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :بازی با بچهها .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص.
خشتي .شابك9786003581890 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «محمد ،گلي براي همه» ،حاوي شعري درباره رفتار ايشان با كودكان است .پيامبر هميشه
از ديدن بازي بچهها خوشحال ميشدند و خودشان هم با بچهها بازي ميكردند .نوههاي ايشان؛ امام حسن (ع) و امام حسين
(ع) ،زير عباي ايشان ميرفتند و قايمباشك بازي ميكردند .پيامبر آنها را روي پشتشان سوار ميكردند ،روي شانههايشان
مينشاندندو از شادي آنها خوشحال ميشدند .پيامبر. ...
 .358مهاجراني ،سيد محمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :بهترین دوست بچهها .قم :جامعۀ القرآن الكريم.1398 .
24ص .خشتي .شابك9786003581883 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه «محمد ،گلي براي همه» ،حاوي شعري درباره رفتار پيامبر با بچههاست .ايشان بچهها را
خيلي دوست داشتند و در كوچه و خيابان به آنها سالم ميكردند .پيامبر بچهها را در آغوش ميگرفتند و نوازش ميكردند.
ايشان براي بچههايي كه در كوچه بازي ميكردند ،ظرف آبي مي گذاشتند تا هروقت تشنه شدند از آن بنوشند .بچهها پيامبر را
بهترين دوست خود ميدانستند .پيامبر. ...
 .359مهاجراني ،سيدمحمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :بهترین دوست خدا .قم :جامعۀ القرآن الكريم.1398 .
24ص .خشتي .شابك9786003581920 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه «محمد ،گلي براي همه» است و شامل شعري درباره ايشان .محمد مصطفي (ص) از
بندگان خوب خدا بود و هميشه با او صحبت ميكرد .ايشان با چشمهاي زيبا و درخشانشان ،خيلي ساده و صميمي خدا را صدا
ميزد .او هميشه با بهترين لباسش نماز ميخواند .ايشان نماز را ستون دين ميدانست و راهي به سوي خدا .محمد (ص) در غار
حرا عبادت ميكرد و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .360مهاجراني ،سيدمحمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :چه شربت شیریني .قم :جامعۀ القرآن الكريم.1398 .
24ص .خشتي .شابك9786003581913 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «محمد ،گلي براي همه» ،شامل شعري درباره بخشش و اخالق و رفتار ايشان است .پيامبر
هميشه خوشرو و مهربان بودند ،به خصوص با بچهها به ماليمت و محبت رفتار ميكردند .اگر نزد ايشان كودكي بود و براي
ايشان خوراكي ميآورند ،پيامبر خوراكي را به كودك ميدادند .به كودكان در كوچه و خيابان گل هديه ميكردند .بچهها آزادانه با
باغ پيامبر رفتوآمد داشتند و به راحتي از ميوههاي آن ميخوردند .پيامبر. ...
 .361مهاجراني ،سيد محمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :خانهای مثل بهشت .قم :جامعۀ القرآن الكريم.1398 .
24ص .خشتي .شابك9786003581876 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر ،آداب معاشرت
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «محمد ،گلي براي همه» ،حاوي شعري درباره خانه پيامبر و رفتوآمدهاي مردم به
آنجاست .پيامبر خانه كوچكي در ميان خانه هاي مردم داشتند كه نه نرده داشت نه نگهبان و محافظ .هركسي ميتوانست به خانه
ايشان برود و پيامبر با خوشرويي از مهمانانشان پذيرايي ميكردند .ايشان به بچهها توجه خاصي داشتند و بيشتر از آنها پذيرايي
ميكردند .پيامبر. ...
 .362مهاجراني ،سيد محمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :دوست پرندهها .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص.
خشتي .شابك9786003581906 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر ،حيوانات
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه «محمد ،گلي براي همه» ،حاوي شعري درباره رفتار ايشان با حيوانات است .پيامبر
حيواناتي در خانه داشتند كه مرتب به آنها سر ميزند و مراقبشان بودند .پيامبر وقتي ميديدند گربهاي كنار چشمه آب
ميخورد ،صبر مي كردند تا گربه سيراب شود و برود ،بعد كنار چشمه ميرفتند و وضو ميگرفتند .روزي شتري را با بار سنگيني
ديدند كه خسته و گرسنه و تشنه رها شده بود .پيامبر به صاحبش اعتراض كردند .پيامبر. ...
 .363مهاجراني ،سيد محمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :گل همیشهبهار .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص.
خشتي .شابك9786003581852 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «محمد ،گلي براي همه» شامل شعري درباره پاكيزگي ايشان است .پيامبر هميشه تميز
بودند .ايشان هميشه موهايشان را شانه ميزدند و آنها را مرتب نگه ميداشتند .ايشان روزي دوبار مسواك ميزدند و
دندانهايشان مانند مرواريد سفيد بود .پيامبر روزهاي جمعه ناخنهاي دست و پايشان را ميگرفتند .خانه ايشان نيز هميشه تميز
و خوشبو بود .پيامبر. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .364مهاجراني ،سيدمحمد .محمدصلياهللعليهوآله گلي براي همه :مهربانترین دوست .قم :جامعۀ القرآن الكريم.1398 .
24ص .خشتي .شابك9786003581869 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :پيامبران ،اسالم ،شعر
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه « محمد ،گلي براي همه» ،حاوي شعري درباره رفتار پيامبر با دوستان و حتي
غريبههاست .ايشان هميشه لبخند به لب داشتند و به همه سالم ميكردند .پيامبر به گرمي از احوال همه جويا ميشدند و اگر
ميشنيدند كه كسي بيمار است ،به عيادتش ميرفتند و اگر در صحرا پيادهاي را ميديدند ،سوار اسبشان ميكردند .پيامبر براي
فقرا غذا ميبردند و همراه آنها غذا ميخوردند .پيامبر. ...
 .365كرمي ،مجتبي .من یک حاجقاسمم .قم :جمال12 .1399 .ص .خشتي .شابك9789642027835 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،شعر ،جنگ
معرفي کتاب :كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در وصف «قاسم سليماني» سروده شده است تا كودكان با اين سردار شهيد
آشنا شوند .قاب عكس شهيد در خانه است و پدر براي كودكش توضيح ميدهد كه او كه بوده و چه كرده است .در بخشي از
كتاب ،كودك خودش را در لباس قاسم سليماني نقاشي ميكند و به جنگ با دشمنان ميرود.
 .366نوروزي ،نسيم .ميخوام یه پروانه بشم .قم :جمال24 .1399 .ص .خشتي .شابك9789642028832 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :انواع ادبي ،شعر فارسي ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب حاوي دوازده شعر كودكانه است كه موضوعهاي مختلفي دارد .در شعر «درخت سيب قرمز» ،پاييز از
راه رسيده و مادربزرگ در حال بافتن شالگردن براي نوهاش است .درخت سيب با باد ميلرزد و به گمان كودك شايد او هم
شالگردن ميخواهد! در شعر «ميخوام يه پروانه بشم» ،كر ِم تپل ،در حال خوردن برگهاست .او ميخواهد به پروانهاي زيبا
تبديل شود .در شعر. ...

علوم تجربي
 .367هاوتس ،ميشل .آزمايشگاه لوسي :جامدها ،مایعها و حدس بزنید چه کسي گاز دارد! .بهزاد باپيروند .تهران :كتاب چ.
92 .1399ص .رقعي .شابك9786226839051 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :آزمايشگاه ،داستان
معرفي کتاب :لوسي دانش آموز دبستان گرانيت سيتي است كه قرار است جشن درو را برگزار كنند ولي لوسي از پوشيدن لباس
مخصوص جشن طفره مي رود و بيشتر به يادگرفتن حالت هاي ماده عالقهمند است .جامدها و مايع ها را ميتوان فهميد ولي
توضيح درباره گازها مشكل است كه لوسي با كمك همكالسيش آنرا روشن ميكند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .368اساتيد دانشگاهها و متخصصين برجسته كشور .آنچه الزم است درباره کووید  19بدانیم :کورونا ویروس جهشیافته
و بیماری نوپدید ناشي از آن .تهران :تيمورزاده232 .1399 .ص .پالتويي .شابك9786002388773 :
مخاطب :والدين /معلم /مدير
کلمات کلیدی :بيماريها
معرفي کتاب :كتاب حاضر حاوي اطالعاتي علمي و كاربردي دربارۀ ويروس كوويد  19است .آشنايي با ويروس ،نشانههاي آن،
چگونگي پيشگيري از آلودگي ،مشكالت تنفسي و تنفس مصنوعي ،قابليت درمان كوويد  ،19كرونا و دستگاه گوارش ،عوارض
ويروس در مغز و اعصاب ،و تشخيص با روشهاي تصويربرداري از جمله موضوعات كتاب هستند.
 .369گروه مؤلفين انتشارات دي كي .آیا میدانید؟ :جوابهای شگفتانگیز به سؤالهایي که ميپرسید .مريم اصغرپور.
تهران :كمال انديشه162 .1399 .ص .رحلي .شابك9786008365365 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :پرسشها و پاسخها ،علوم ،دانشنامه
معرفي کتاب :كتاب حاضر اطالعات زيادي را دربارۀ موضوعات كلي «نجوم و فضا ،كرۀ زمين ،دنياي جانوران ،تاريخ ،علوم و بدن
انسان» در بر دارد .دادههاي كتاب در قالب پاسخ به سؤالهايي از جنس «آيا ميدانيد» عرضه شدهاند .تصويرهاي مرتبط با متن و
تكميلكنندۀ محتوا نيز درك مفاهيم كتاب را آسانتر ميكنند .اين كتاب مثل دانشنامهاي عمومي است و در همۀ زمينهها
اطالعاتي به مخاطب ميدهد.
 .370يوران ،دينگ .بدنت را كشف كن :تلق و تلوق استخوانها .تينا فالحتي نوين .تهران :ايرانبان32 .1399 .ص .وزيري.
شابك9786001883781 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :انسان ،استخوانها ،بدن
معرفي کتاب :در اين كتاب ،كودكان با متني ساده و نقاشيهاي زيبا به حقايق جالب و جذابي درباره «استخوانها» دست
مييابند« .درازترين استخوان بدن»« ،طول استخوان ران»« ،كار استخوانها»« ،اسكلت مصنوعي»« ،ساخت مواد آرايشي و
بهداشتي از استخوانها» ،و «جرم اسكلت» برخي از مباحث اين كتاب است.
 .371هاشميفخر ،الهامسادات /گلرخيان ثاني ،سيمين .برگ آزمون علوم پایه پنجم ابتدایي .سبزوار :گراد32 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786227074116 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم
کلمات کلیدی :علوم تجربي ،آموزش ابتدايي ،حل مسئله
معرفي کتاب :كتاب پيش رو به عنوان يك وسيله آموزشي براي تسهيل اجراي اهداف آموزشي علوم ،براي معلمان و دانش
آموزان طراحي شده است .اين اثر شامل برگ آزمونهاي متعددي بوده كه مطابق با هفتههاي آموزشي طراحي شده و شامل
تمرينهاي متنوع و همسو با برنامه تدريس محتواي كتاب درسي ميباشد .بدين ترتيب كودكان طي آشنايي با كسب اطالعات،
سازمان دهي و آزمايش كردن به تقويت توانمنديهاي خود رسيده و با تصميم گيريهاي هوشمندانه ،در زندگي به حل مسائل
خود دست مييابند .از ديگر ويژگي هاي اين كتاب وجود آزمونهاي نوبتي و امكان ارزشيابي است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .372قادري ،زهرا /جمالآبادي ،ابوالقاسم .برگ آزمون علوم پایه چهارم ابتدایي .سبزوار :گراد40 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227074130
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :علوم تجربي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :كتاب حاضر به عنوان يك وسيله آموزشي براي تسهيل اجراي اهداف آموزشي علوم ،براي معلمان و دانش آموزان
طراحي شده است .اين اثر شامل برگ آزمونهاي متعددي بوده كه مطابق با هفتههاي آموزشي طراحي شده و شامل تمرينهاي
متنوع و همسو با برنامه تدريس محتواي كتاب درسي ميباشد .بدين ترتيب دانشآموزان طي آشنايي با كسب اطالعات ،سازمان
دهي و آزمايش كردن به تقويت توانمنديهاي خود رسيده و با تصميم گيريهاي هوشمندانه ،در زندگي به حل مسائل خود
دست مييابند .از ديگر ويژگي هاي اين كتاب مصور وجود آزمونهاي نوبتي و امكان ارزشيابي است.
 .373ميتسون ،كرستي .بزن روی درخت جادویي .شيدا رنجبر .تهران :پرتقال40 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786004629782
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان ،كودكان ،گياهان
معرفي کتاب :كودكان در اين داستان با مراحل رشدونمو يك درخت آشنا ميشوند .مراحل رشد با تصوير نشان داده ميشود؛
يك درخت خشك قهوهاي كه يك درخت جادويي است و هر ضربهاي كه به آن ميزنيد يك مرحله از رشد به نمايش گذاشته
ميشود.
 .374گانز ،رما .بیا با هم سنگ جمع کنیم .رؤيا تشيعي .تهران :آشنايي32 .1398 .ص .بياضي .شابك9786009988761 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :زمينشناسي
معرفي کتاب :اين كتاب اطالعات بسيار كاملي دربارۀ انواع سنگ به مخاطب ميدهد .انواع سنگهاي موجود در طبيعت ،در اين
كتاب ،همراه با تصوير توضيح دادهشدهاند .چگونگي تشكيل سنگهاي رسوبي ،سنگهاي آهكي و استفادههاي آنها از جمله
مطالب كتاب هستند.
 .375اخگري ،بهاره /مهرابپور ،فاطمه .پيشتاز :علوم چهارم .تهران :خيلي سبز156 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786222303327
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :آموزش ابتدايي ،آموزش انفرادي ،علوم تجربي
معرفي کتاب :كتاب حاضر آموزش علوم ابتدايي در پايه چهارم است .زنگ علوم ،مخلوطها در زندگي ،انرژي الكتريكي ،سنگها
و آهن ربا در زندگي و ...از درس هاي اين اثر است .موضوعات درسي ارائه شده در اين كتاب شامل درسنامههاي مفهومي و نمونه
تحقيقات مختصر علمي در زمينه مطالب مورد نظر است .مي گويد هر تحقيق مراحلي به شرح زير دارد :مشاهده ،طرح سوال،
فرضيه سازي ،طراحي آزمايش و نتيجه گيري .كتاب در  13درس طراحي شده و داراي نكتههاي تكميلي و تشريحي،
پرسشنامههاي تشريحي ،سواالت چهارگزينهاي و پاسخهاي تشريحي به همراه آزمون نيم سال اول و دوم است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .376الفترو ،اندروال .تاالسمي برای کودکان :همه چیز در مورد تاالسمي .افشان شيركوند .تهران :تيمورزاده24 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786002388759 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :بيماريها ،داستان علمي ،علوم پزشكي
معرفي کتاب :در اين كتاب بهصورت داستاني مصور اطالعاتي درباره بيماري «تاالسمي» ،ارائه شده است .افراد دچار تاالسمي
داراي يك اختالل خوني ارثي هستند كه باعث كمخوني خفيف و يا شديد ميشود .كمخوني بهعلت كمشدن هموگلوبين و
كمشدن تعداد گلبولهاي قرمز ايجاد مي شود .در اين كتاب اطالعات پزشكي كوتاه ،همراه با تصويرهاي رنگي كودكانه درباره
خون ،سلولهاي خوني ،اهميت و نقش خون ،تزريق خون ،آهن اضافي ،داروهاي آهنزدا و درمان آهنزدايي ،نوشته شده است.
 .377كمالي آشتياني ،محمدجعفر .دانستنيهاي شگفتانگيز :بدن انسان .تهران :كمال انديشه20 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008365600
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اطالعات
معرفي کتاب :چه كودك و چه بزرگ ،دوست دارند دربارۀ بدن و اندامهاي آن اطالعاتي داشتهباشد .در اين كتاب كه يكي از
مجلدات مجموعهاي چندجلدي است ،براي مخاطب كودك ،اطالعاتي دربارۀ اندامها ارائه شدهاند؛ براي مثال چرا گرسنه ميشويم،
بدن ما چند استخوان دارد و چرا وقتي ميدويم نفسنفس مي زنيم .مطالب كتاب متناسب با كتاب علوم تجربي دبستان
ارائهشدهاند.
 .378سالمت ،محمد .دانستنيهاي شگفتانگيز :حیوانات خطرناک .تهران :كمال انديشه20 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008365969
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات وحشي ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :كودك دوست دارد دربارۀ حيوانات و نحوۀ زندگي و تغذيۀ آنها اطالعاتي داشتهباشد .در اين كتاب كه يكي از
مجلدات مجموعه اي چندجلدي است ،اطالعاتي دربارۀ زندگي شيرها در جنگل ،سميبودن مارها و خانۀ حيوانات ارائه شدهاند.
مطالب كتاب متناسب با كتاب علوم تجربي دبستان ارائهشدهاند و كودك را در رفتار با حيوانات كمك ميكنند.
 .379كمالي آشتياني ،محمدجعفر .دانستنيهاي شگفتانگيز :دنیای جانوران .تهران :كمال انديشه20 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786008365570 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :جانوران و گياهان
معرفي کتاب :هر كودكي به دانستن چگونگي زندگي جانوران عالقه دارد .در اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي
چندجلدي است ،اطالعاتي دربارۀ زندگي گياهان ،چرايي سبز بودن برگها ،پرواز پرندگان ،و چگونگي تبديل بچه قورباغه به
حيوان بالغ اطالعاتي تصويري ارائهشدهاند .مطالب كتاب با مباحث علوم تجربي دبستان متناسب است و به كودك ميآموزد با
طبيعت چگونه رفتار كند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .380كمالي آشتياني ،محمدجعفر .دانستنيهاي شگفتانگيز :سیاره زمین .تهران :كمال انديشه20 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008365563
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :زمين ،اطالعات
معرفي کتاب :انسان ها دوست دارند دربارۀ سيارۀ زمين و آنچه در آ ن است ،اطالعاتي داشتهباشد .در اين كتاب كه يكي از
مجلدات مجموعه اي چندجلدي است ،براي مخاطب كودك ،اطالعاتي همراه با تصوير ،دربارۀ سيارۀ زمين ارائه شدهاند؛ براي مثال
اندازۀ زمين چقدر است؛ زلزله چطور اتفاق ميافتد؛ چرا باران ميبارد؛ شبها خورشيد به كجا ميرود.
 .381كمالي آشتياني ،محمدجعفر .دانستنيهاي شگفتانگيز :علم و تکنولوژی .تهران :كمال انديشه20 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786008365594 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :تكنولوژي ،اطالعات
معرفي کتاب :كودك دوست دارد در برخورد با پديدههاي اطراف ،نحوۀ كار آنها را بداند .در اين كتاب كه يكي از مجلدات
مجموعهاي چندجلدي است ،اطالعاتي دربارۀ پديدههاي فناورانه به مخاطب ارائهشدهاند .براي مثال ،مخاطب ميآموزد آهنربا،
كنترل از راه دور و تلفن همراه چگونه كار ميكنند .مطالب كتاب متناسب با كتاب علوم تجربي دبستان ارائهشدهاند.
 .382سالمت ،محمد .دانستنيهاي شگفتانگيز :علوم و اختراعات .تهران :كمال انديشه20 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008365976
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اطالعات عمومي ،اختراعات
معرفي کتاب :هر كودكي به دانستن چگونگي اختراعات عالقه دارد .در اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چندجلدي
است ،اطالعاتي تصويري دربارۀ اولين موتور بخار ،بزرگترين تحول در حمل و نقل ،ماشين پرنده و كار زيردرياييها ارائهشدهاند.
مطالب كتاب با مباحث علوم تجربي دبستان متناسب است.
 .383كمالي آشتياني ،محمدجعفر .دانستنيهاي شگفتانگيز :نجوم و فضا .تهران :كمال انديشه20 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008365556
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :نجوم ،ادبيات كودكان
معرفي کتاب :نجوم از علومي است كه فهم آن چندان ساده نيست .در اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چندجلدي
است ،براي مخاطب كودك ،اطالعاتي دربارۀ نجوم ،آسمان باالي سر و زمين زير پا ارائه شدهاند؛ براي مثال ،چيستي سياره،
شهاب و كرههاي ماه و مريخ .مطالب كتاب متناسب با آموختههاي علوم تجربي دبستان ارائهشدهاند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .384ميلبورن ،آنا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره اسبها .ندا اميني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786003862418 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد شانزدهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي اسبها و اسبچهها ،بهدست ميآورند .اسبها در طبيعت وحشي چگونه زندگي ميكنند؟ كدام نوع اسبچه نزديك
قطب شمال زندگي ميكند؟ چرا اسبها را نعل ميكنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ
لغت «اسبها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .385كالرك ،كاتريونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره آبوهوا .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862005 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،آب و هوا شناسي ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سيام از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره شرايط آبوهوايي و انواع آن بهدست ميآورند .چه چيزي باعث وزش باد ميشود؟ باران سرخ چگونه درست ميشود؟ چرا
گردبادها مانند جاروبرقي هستند؟ داليل گرم شدن هوا چيست؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ
لغت «آبوهوا» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .386ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره آتشفشانها .الهه عريضي .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003861985 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،آتشفشان
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيستوهفتم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود
را درباره نحوه فعاليت آتشفشانها ،بهدست ميآورند .علت فوران آتشفشانها چيست؟ رودخانههاي پر از گدازه ،ابرهاي مرگبار
خاكستر و آبفشانهاي جوشان چگونه بهوجود ميآيند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ
لغت «آتشفشانها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه
ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .387مكالين ،جيمز .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره ببرها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862067 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد پنجم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي ببرها ،بهدست ميآورند .غذاي ببرها چيست و چگونه آن را بهدست ميآورند؟ آيا ببرها شنا هم ميكنند؟ چرا ببرها
درختها را ميخراشند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «ببرها» شامل معاني لغاتي كه
در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .388بومن ،لوسي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره بندپایان .محسن عصياني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862326 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،بندپايان ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيست و يكم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود
را درباره زندگي انواع بندپايان شامل حشرات ،عنكبوتها ،و ،...بهدست ميآورند .آناتومي بندپايان چگونه است؟ بندپايان چگونه
خانه ميسازند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «بندپايان» شامل معاني لغاتي كه در كتاب
استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .389ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره پروانهها و کرمهای پیلهساز .محسن عصياني.
اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003862128 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حشرات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيست و سوم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود
را درباره زندگي پروانهها و كرمهاي پيلهساز بهدست ميآورند .كرمهاي پيلهساز چگونه تبديل به پروانه ميشوند؟ پروانهها چه
چيزي ميخورند؟ شاپرك چيست؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «پروانهها و كرمهاي
پيلهساز» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .390بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره پنگوئنها .الهه عريضي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003861923 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد نهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را درباره
زندگي پنگوئنها بهدست ميآورند .پنگوئنها كجا زندگي ميكنند؟ غذايشان چيست؟ چگونه غذا پيدا ميكنند؟ چگونه توليدمثل
ميكنند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «پنگوئن» شامل معاني لغاتي كه در كتاب
استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .391پچت ،فيونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره تخمها و جوجهها .الهه عريضي .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003861961 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهاردهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي جوجهها و نحوه توليدمثل آنها بهدست ميآورند .كدام پرنده بزرگترين تخم را در جهان ميگذارد؟ جوجههاي
كوچك چگونه پرواز كردن را ياد ميگيرند؟ پرندگان چگونه النهسازي ميكنند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان
كتاب ،فرهنگِ لغت «تخمها» ،شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند،
ارائه ميشود.
 .392بومن ،لوسي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره جنگلهای باراني .الهه عريضي .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862449 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،استوا ،جنگل
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سيوسوم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره جنگلهاي باراني ،بهدست ميآورند .جنگلهاي باراني به چه جنگلهايي گفته ميشود؟ اليه تاجپوش چيست؟ چه
حيواناتي در جنگلهاي باراني زندگي ميكنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت
«جنگلهاي باراني» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه
ميشود.
 .393گيلپين ،ربكا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره حیوانات خطرناک .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.
34 .1399ص .رقعي .شابك9786003861978 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد هفدهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي انواع حيوانات وحشي مانند مار زنگي ،يوزپلنگ ،و ،...بهدست ميآورند .تمساحها چگونه حمله ميكنند؟ چرا
اسبهاي آبي با هم ميجنگند؟ مارهاي سمپاش چگونه به دشمنان خود حمله ميكنند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در
پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «حيوانات خطرناك» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها
آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .394بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره حیوانات سمي .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862043 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد هجدهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره انواع حيوانات سمي و زندگي آنها بهدست مي آورند .چرا بعضي از حيوانات زهر دارند؟ اگر مار كسي را گاز بگيرد چه
اتفاقي ميافتد؟ چرا زنبورها نيش ميزنند؟ سميترين حيوان دريا كدام حيوان است؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در
پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «حيوانات سمي» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي
نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .395مرديث ،سوزان .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره حیوانات شبگرد .حميرا صفوي همامي .اصفهان:
نوشته34 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003862296 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد دوازدهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي حيوانات شبگرد مانند سنجاب درختي ،جغد ،و ،...بهدست ميآورند .كدام حيوانات شبها بيرون ميآيند؟ چگونه در
تاريكي شب غذا پيدا ميكنند؟ روزها كجا ميروند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «حيوانات
شبگرد» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .396هلبرو ،اما .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره خرسها .صبا سامتي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786003861800 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد نخست از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي خرسها بهدست ميآورند .خرسها چه ميخورند؟ كجا زندگي ميكنند؟ آيا خرسها شنا ميكنند؟ و ،...نمونه
پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «خرسها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است
كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .397كالرك ،كاتريونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره خزندگان .صبا سامتي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003861909 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،خزندگان ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيستم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي انواع خزندگان مانند مارمولك يقهدار ،آفتابپرست كوتوله ،و ،...بهدست ميآورند .خزنده چيست؟ خزندگان كجا
زندگي ميكنند؟ آنها به چه غذايي عالقه دارند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «خزندگان»
شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .398ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره دایناسورها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003861992 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيستوششم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود
را درباره زندگي دايناسورها ،بهدست ميآورند .ميانگين طول دايناسورها چقدر است؟ دايناسورها چه ميخورند؟ دايناسورها
چگونه از خود محافظت ميكنند؟ آيا دايناسورها زندگي دستهجمعي دارند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان
كتاب ،فرهنگِ لغت «دايناسورها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته
باشند ،ارائه ميشود.
 .399بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره زلزلهها و سوناميها .الهه عريضي .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862180 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حوادث طبيعي
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيستوهشتم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود
را درباره زلزلهها و سوناميها ،بهدست ميآورند .علت زلزله چيست؟ سونامي چيست و چرا رخ ميدهد؟ آيا در دريا زلزله رخ
ميدهد؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «زلزلهها و سوناميها» شامل معاني لغاتي كه
در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .400مكالين ،جيمز .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره زنبورها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862135 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيست و چهارم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي
خود را درباره زندگي زنبورها بهدست ميآورند .زنبورهاي بيعسل و زنبورهاي عسل چه ميخورند؟ النهها و كندوهاي آنها چه
فرقي با يكديگر دارند؟ زنبورهاي عسل چطوري عسل درست ميكنند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب،
فرهنگِ لغت «زنبورها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه
ميشود.
 .401گيلپين ،ربكا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره عنکبوتها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862036 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،بندپايان ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد بيست و پنجم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي
خود را درباره زندگي انواع عنكبوتها بهدست ميآورند .عنكبوتها غذايشان چيست؟ آنها چند چشم دارند؟ چه نوع عنكبوتي
است كه زير آب زندگي ميكند؟ عنكبوتهاي خاردار چگونه زندگي ميكنند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان
كتاب ،فرهنگِ لغت «عنكبوتها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته
باشند ،ارائه ميشود.
 .402مكالين ،جيمز .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره فیلها .الهه عريضي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003861930 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد ششم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي فيلها بهدست ميآورند .فيلها كجا زندگي ميكنند؟ چه غذايي را دوست دارند؟ چگونه ميخوابند؟ نحوه نگهداري
از فيلها چگونه است؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «فيلها» شامل معاني لغاتي كه در
كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .403كالرك ،كاتريونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره کوسهها .طاها رباني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862456 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد دهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را درباره
زندگي انواع كوسهها ،بهدست ميآورند .كوسهها چه خوراكي را دوست دارند؟ كدام كوسه در تاريكي ميدرخشد؟ چرا بعضي از
كوسهها هميشه بايد شنا كنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «كوسهها» شامل معاني
لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .404مكالين ،جيمز .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره مارها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862029 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد نوزدهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي مارها بهدست ميآورند .چرا مارها از خودشان صداي هيس درميآورند؟ مارها چگونه و با چه چيزي شكمشان را
سير ميكنند؟ آنها چگونه پوست مياندازند؟ و ،...نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «مارها» شامل
معاني لغاتي كه در كتاب استفادهشده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .405بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره منظومهی شمسي .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862265 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،منظومه شمسي
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سي وهفتم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره منظومه شمسي ،بهدست ميآورند .سطح مريخ چه شكلي است؟ چرا سياره زهره در تاريكي نور ميتاباند؟ دانشمندان
چگونه سيارههاي خيلي دور را بررسي ميكنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت
«منظومه شمسي» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه
ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .406پچت ،فيونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره ی زندگي زیر دریا .الهه عريضي .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862074 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات دريايي
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سيويكم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي «حيوانات دريايي» ،بهدست ميآورند .كدام حيوانات كف دريا زندگي ميكنند؟ كوسهها چه ميخورند؟ اسبهاي
آبي چگونه شنا ميكنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «زندگي زير دريا» شامل
معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .407مكالين ،جيمز .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی االغها .صبا سامتي .اصفهان :نوشته32 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862319 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد پانزدهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي االغها ،بهدست ميآورند .االغها چرا توي خاك غلت ميزنند؟ غذايشان چيست؟ چگونه از االغها نگهداري ميكنند؟
و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «االغها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و
ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .408ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی بدن شما .الهه عريضي .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862432 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،انسان
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهلودوم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره عملكرد بدن انسان ،بهدست ميآورند .قلب و شُشها چگونه كار ميكنند؟ غذاهايي كه ميخوريد به كجا ميرود؟ چطور
ميتوانيد ببينيد و بشنويد؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت بدن شما شامل معاني لغاتي
كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .409مكالين ،جيمز .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی پانداها .ندا اميني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862357 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد دوم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را درباره
زندگي پانداها ،بهدست ميآورند .پانداها در كجا زندگي ميكنند؟ غذاي آنها چيست؟ آيا پانداها ميتوانند از درخت باال بروند؟
جفتيابي پانداها چگونه است؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «پانداها» شامل معاني
لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .410بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی توفانها و توفندها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.
34 .1399ص .رقعي .شابك9786003862142 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،آب و هوا شناسي
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلدبيستونهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره انواع توفانها ،بهدست مي آورند .توفند چيست و چرا ميزان خسارت آن زياد است؟ توفان يخي به چه نوع توفاني گفته
ميشود؟ عجيبترين توفانهاي جهان كدامند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت
«توفانها و توفندها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه
ميشود.
 .411بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی جغدها .ندا اميني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786003862364 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،پرندگان
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد يازدهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي جغدها ،بهدست ميآورند .جغدها چگونه راه خود را در تاريكي پيدا ميكنند؟ آنها در كدام مناطق زندگي
ميكنند؟ جغدهاي پنهان به چه جغدهايي گفته ميشود؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ
لغت «جغدها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .412ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی چیزهایي که ميخوریم .الهه عريضي .اصفهان:
نوشته34 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003862500 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،تغذيه
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهل وسوم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره تغذيه سالم ،بهدست ميآورند .چرا به غذا نياز داريد؟ چه اتفاقي براي غذا در بدن شما ميافتد؟ كدام خوراكيها به شما
انرژي و كدام يك باعث تناسب اندام ميشوند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت
«چيزهايي كه ميخوريم» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند،
ارائه ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .413كوليس ،مگان .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی خفاشها .حميرا صفوي همامي .اصفهان :نوشته.
34 .1399ص .رقعي .شابك9786003862302 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :دانشنامه ،ادبيات كودكان ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد هفتم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي خفاشها ،بهدست ميآورند .خفاشها كجا زندگي ميكنند و غذاي آنها چيست؟ خفاشها چگونه به شكار
ميروند؟ خفاشهاي خونآشام به چه خفاشهايي گفته ميشود؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب،
فرهنگِ لغت «خفاشها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه
ميشود.
 .414ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی خورشید ،ماه و ستارگان .محسن عصياني.
اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003862159 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،نجوم
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سيوهشتم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره خورشيد ،ماه و ستارگان ،بهدست ميآورند .خورشيد از چه ساخته شده است؟ فضانوردها چگونه به ماه ميروند و آنجا چه
چيزهايي پيدا ميكنند؟ سيارههاي دور به چه سيارههايي گفته ميشود؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان
كتاب ،فرهنگِ لغت «آبوهوا» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند،
ارائه ميشود.
 .415گيلسپي ،ليزا جين .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی درختها .الهه عريضي .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003861954 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،فيزيولوژي ،گياهان
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سي وچهارم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود
را درباره رشد انواع درخت ،بهدست ميآورند .چگونه درختان براي خود غذا ميسازند و در محيطهاي دور از انتظار رشد
مي كنند؟ نحوه حفاظت از درختان چگونه است؟ درختان چه كاربردهايي براي زندگي بشر دارند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي
كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «درختان» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با
آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .416هلبرو ،اما .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی رشد گیاهان .الهه عريضي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862050 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،گياهان
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلدسيوپنجم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره رشد گياهان ،بهدست ميآورند .چگونه در بيابانهاي خشك گل رشد ميكند؟ حيوانها چگونه دانه گياهان را پخش
ميكنند؟ كدام گياه بويي شبيه به بوي گوشت گنديده ميدهد؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب،
فرهنگِ لغت «رشد گياهان» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند،
ارائه ميشود.
 .417ترنبال ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی زباله و بازیافت .طاها رباني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862425 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،بازيافت زبالهها
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهلويكم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره فرايند بازيافت ،بهدست ميآورند .زبالهها را كجا خاك ميكنند؟ كجا ميسوزانند و كجا بازيافت ميكنند؟ ضايعات خطرناك
چيست؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «زباله و بازيافت» شامل معاني لغاتي كه در
كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .418دينس ،كتي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی زندگي در فضا .مريم مؤمني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862333 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،فضا
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهلم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي در فضا ،بهدست ميآورند .فضانوردان چگونه به فضا ميروند؟ وقتي آنجا رسيدند كجا اقامت ميكنند و روزها را به
چه كارهايي ميگذرانند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «زندگي در فضا» شامل معاني
لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .419بومن ،لوسي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی ساحل دریا .طاها رباني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862463 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،بوم شناسي ،زيستشناسي
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سي ودوم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي حيوانات در ساحل دريا ،بهدست ميآورند .كدام ماهي است كه ميتواند در خشكي هم نفس بكشد؟ چرا برخي از
خرچنگها مجبورند در صدف حيوانات ديگر زندگي كنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ
لغت «ساحل دريا» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه
ميشود.
 .420بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی ستارهشناسي .مريم مؤمني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862401 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،نجوم
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سيونهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره ستارهشناسي ،بهدست ميآورند .ستارهشناسان چگونه درباره ستارهها تحقيق ميكنند؟ سطح نورد چيست و چگونه روي
سيارهها فرود ميآيد؟ تلسكوپها چگونه كار ميكنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت
«ستارهشناسي» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .421پرات ،ليوني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی سیاره زمین .محسن عصياني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003861947 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،تاريخ طبيعي ،زمين
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سيوششم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره سياره زمين ،بهدست ميآورند .چرا سياره زمين از بقيه سيارهها متفاوت است؟ آتشفشانها چگونه فعاليت ميكنند؟
غارهاي زيرزميني چگونه بهوجود ميآيند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت «سياره
زمين» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .422ميلبورن ،آنا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی قورباغهها و بچهقورباغهها .محسن عصياني .اصفهان:
نوشته34 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003862012 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد هشتم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي قورباغهها و بچهقورباغهها ،بهدست ميآورند .بچهقورباغهها چگونه به قورباغه تبديل ميشوند؟ بزرگترين قورباغه
جهان كدام است؟ قورباغهها چگونه حشرات را شكار ميكنند؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب،
فرهنگِ لغت «بچهقورباغهها و قورباغهها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي
نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .423مكالين ،جيمز .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی گرگها .صبا سامتي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003861824 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهارم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي گرگها ،بهدست ميآورند .محله زندگي گرگ ها كجاست؟ غذايشان چيست و چگونه غذاي خود را شكار ميكنند؟
يك گرگ ماده در هر بارداري چند نوزاد به دنيا ميآورد؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ
لغت «گرگها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .424بومن ،لوسي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی مورچهها .الهه عريضي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003861848 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حشرات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهارم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره زندگي انواع مورچهها ،بهدست ميآورند .مورچهها النه خود را كجا ميسازند؟ غذايشان چيست؟ از خودشان چگونه دفاع
ميكنند؟ مورچههاي بياباني چگونه زندگي ميكنند؟ و ،...نمونههايي از پرسش هاي كتاب هستند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت
«مورچهها» شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .425بومن ،لوسي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني دربارهی میمونها .صبا سامتي .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003861817 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،حيوانات
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سوم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را درباره
زندگي شگفتانگيز ميمونها ،بهدست ميآورند .ميمونها چه خوراكيهايي را دوست دارند؟ چطور با هم حرف ميزنند؟ هوش
آنها چقدر است؟ و ،...نمونههايي از پرسشهاي كتاب هستند .در پايان كتاب فرهنگ لغت ميمونها شامل معاني لغاتي كه در
كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنها آشنايي نداشته باشند ،ارائه ميشود.
 .426رزمجو ،زهرا /سيفيكار ،مريم /كريمي ،شكيبا /غفاري ،مهناز /جعفري ،مهديه .درسیار علوم پنجم ابتدایي .تهران:
مبتكران104 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640707289 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،يادگيري ،علوم
معرفي کتاب :اين كتاب شامل تمرين و تكاليف منبعمحور براي كتاب علوم پايه پنجم ابتدايي است .در ابتداي هر درس ،شما
يك نقشه محتوايي مي بينيد كه نكات مهم و كليدي هر درس در اين نقشه ،ارائه شده است .سپس هدفهاي يادگيري را در
ابتداي هر درس مطالعه ميكنيد كه انتظار ميرود به اين هدفها دست پيدا كنيد .پرسشهاي ارائهشده در هر درس كمك
ميكند تا شما آن درس را مرور ك نيد و ميزان يادگيري خود را بسنجيد .يكي از اهداف ارائه اين كتاب ،ايجاد فرصت براي فراتر
رفتن از سقف دانش مدرسهاي است.
 .427دادور ،مژگان .درسیار علوم چهارم ابتدایي .تهران :مبتكران136 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640708880 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،يادگيري ،علوم
معرفي کتاب :اين كتاب شامل تمرين و تكاليف منبع محور براي كتاب علوم پايه چهارم ابتدايي است .در ابتداي هر درس ،شما
يك نقشه محتوايي مي بينيد كه نكات مهم و كليدي هر درس در اين نقشه ،ارائه شده است .سپس هدفهاي يادگيري را در
ابتداي هر درس مطالعه ميكنيد كه انتظار ميرود به اين هدفها دست پيدا كنيد .پرسشهاي ارائهشده در هر درس كمك
مي كند تا شما آن درس را مرور كنيد و ميزان يادگيري خود را بسنجيد .يكي از اهداف ارائه اين كتاب ،افزايش آمادگي
دانشآموزان براي شركت در آزمونهاست.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .428دادور ،مژگان .درسیار علوم سوم ابتدایي .تهران :مبتكران132 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640708583 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،يادگيري ،علوم
معرفي کتاب :اين كتاب شامل تمرين و تكاليف منبعمحور براي كتاب علوم پايه سوم ابتدايي است .در ابتداي هر درس ،شما
يك نقشه محتوايي مي بينيد كه نكات مهم و كليدي هر درس در اين نقشه ،ارائه شده است .سپس هدفهاي يادگيري را در
ابتداي هر درس مطالعه ميكنيد كه انتظار ميرود به اين هدفها دست پيدا كنيد .پرسشهاي ارائهشده در هر درس كمك
مي كند تا شما آن درس را مرور كنيد و ميزان يادگيري خود را بسنجيد .يكي از اهداف ارائه اين كتاب ،تقويت مهارت خودآموزي
و يادگيري مستقل در دانشآموزان است.
 .429لطفي ،محمود .درسیار علوم ششم ابتدایي .تهران :مبتكران136 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640707241 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،يادگيري ،علوم
معرفي کتاب :اين كتاب شامل تمرين و تكاليف منبع محور براي كتاب علوم پايه ششم ابتدايي است .در ابتداي هر درس ،شما
يك نقشه محتوايي ميبينيد كه نكات مهم و كليدي هر درس در اين نقشه ،ارائه شده است .سپس هدفهاي يادگيري را در
ابتداي هر درس مطالعه ميكنيد كه انتظار ميرود به اين هدفها دست پيدا كنيد .پرسشهاي ارائهشده در هر درس كمك
مي كند تا شما آن درس را مرور كنيد و ميزان يادگيري خود را بسنجيد .يكي از اهداف ارائه اين كتاب ،تقويت توانايي دانشآموز
در حل مسائل پيچيده است.
 .430كاناوان ،راجر .زندگي با باکتری بهتر است یا بي باکتری؟ .سارا قرباني .تهران :هوپا40 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786222043353
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :بيماريها ،علوم پزشكي
معرفي کتاب :كتاب حاضر به موضوع باكتريها با زبان داستاني اشارهكرده و از لحاظ علمي ،ماهيت باكتريها را به سادگي
تبيين كردهاست .باكتريها حتي پيش از دايناسورها روي زمين بودهاند .بعضي باكتريها عامل بيماري هاي مرگبار هستند ،اما
بايد گفت بيشتر آنها به ما كمك مي كنند .كتاب در  40صفحه و با تصويرهاي رنگي بحث را پيش برده و در ادامه به آينده
حضور باكتري ها در زندگي ما اشاره ميكند.يكي از حوزه هاي اميدواركننده در مطالعات باكتريشناسي ،درمان سرطان است.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .431مكدونالد ،فيونا .زندگي با درد بهتر است یا بي درد؟ .سارا قرباني .تهران :هوپا40 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786222043360
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :احساسات ،علوم پزشكي
معرفي کتاب :اين كتاب به وجود درد در انسان ،موجودات و سالم ماندن بدن با وجود درد اشاره دارد .باورهاي گوناگوني درباره
درد و فايده آن بيان شدهاست .بدون درد ،زندگي خطرناك و كوتاه ميشد .دردها انواع مختلف و نمودهاي گوناگوني دارند.
حيوانات نيز درد را ميفهمند و نسبت به آن واكنش نشان ميدهند .دانشمندان براي فهميدن اين كه يك موجود درد را ميفهمد
يا نه ،نشانه هاي خاصي را بررسي ميكنند .گفته مي شود هر دردي درماني دارد و علم به ما نشان داده است ،درد چگونه رخ
ميدهد و چگونه بايد درمان شود.
 .- .432شما یک دانشمند هستید ،تجربه کنید ،حدس بزنید ،بسازید .مژده اخوان .تهران :موزه علوم وفناوري جمهوري
اسالمي ايران96 .1399 .ص .رحلي .شابك9786009992010 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،آزمايشها ،علوم
معرفي کتاب :اين كتاب در  8محور ،تجربهها و تمرينهايي را طراحي كرده است تا دانشآموزان را همچون دانشمندان به
مشاهده محيط پيرامون ،طرح پرسش ،فرضيهسازي ،آزمايشكردن و نظريهپردازي عالقهمند كند .در بخش انتهايي كتاب با عنوان
«آزمايشگاه» ،برگههاي جدانشدني وجود دارد تا مخاطب با انجام آزمايش و ساختن انواع كاردستي تجربههاي جذابتر و
شخصيتري را بهدست بياورد.
 .433الو ،فليسيا /بايلي ،جري .علوم عصر حجري :ماشینهای ساده .علي خاكبازان .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان36 .1399 .ص .رحلي .شابك9786000107680 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،علوم ،ماشين ها
معرفي کتاب :كتاب «ماشينهاي ساده» يك جلد از مجموعه چهارجلدي «علوم عصر حجري» ،اثر «فليسيا الو» و «جري بايلي»
است .اين مجموعه در قالب مستند  -داستاني نوشته شده؛ شخصيت اصلي هر كدام از كتابهاي «علوم عصر حجري» ،نابغهاي به
اسم «لئو» است كه همه چيز را ميداند و مُدام درحال ياد گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه ياد ميگيرد را به گربه
دستآموز خود «پاالس» آموزش ميدهد .ماشينهاي ساده» ،كتابي است كه بچهها را با اهرم ،چرخدستي ،چرخ سفالگري،
گاوآهن ،خيش ،انواع قرقرهها و نقاله آشنا ميكند .همچنين با خواندن اين كتاب ،بچهها ياد ميگيرند چگونه چرخدستي و
شادوف ،بسازند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .434شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :بیماریهای قلب و عروق ،دستگاه
تنفس ،کلیه و مجاری ادراری ،خون .علي ابطحيراد .تهران :تيمورزاده72 .1399 .ص .پالتويي .شابك9786002388636 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رژيم غذايي ،دستگاه گردش خون ،دستگاه گوارش
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشتجلدي ،به موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمدرمانيِ مربوط به بيماريهاي قلب و
عروق و دستگاههاي تنفس ،كليه و مجاري ادراري ،و خون مربوط ميشود .در هر بخش از كتاب محتوايي كاربردي دربارۀ تغذيه و
بيماريهاي يكي از اين دستگاهها آمده است.
 .435ميرمحمدصادقي ،مژگان .قصههاي پارك :آرزوی زاغک .قم :جامعۀ القرآن الكريم12 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786003582439
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،حيوانات ،فصلها
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه كتابهاي «قصههاي پارك» است .هر يك از داستانهاي اين مجموعه ،مستقل از ديگري
است و در چهارفصل سال اتفاق ميافتد .حيوانات پارك ،هر بار با يك سؤال مواجه ميشوند و تالش براي يافتن پاسخ آن،
داستاني را شكل ميدهد .در اين كتاب كه داستان آن در فصل تابستان رخ ميدهد ،كودكان با داليل علمي با ويژگيهاي پديده
طبيعي «روز و شب» ،آشنا ميشوند« .زاغك» و مادرش در عصر تابستان در آسمان پارك گردش ميكردند كه مادرش از او
ميخواهد به النه بازگردند اما. ...
 .436ميرمحمدصادقي ،مژگان .قصههاي پارك :باد ناقال .قم :جامعۀ القرآن الكريم12 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786003582422
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،حيوانات ،فصلها
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه كتابهاي «قصههاي پارك» است .هر يك از داستانهاي اين مجموعه ،مستقل از ديگري
است و در چهارفصل سال اتفاق ميافتد .حيوانات پارك ،هر بار با يك سؤال مواجه ميشوند و تالش براي يافتن پاسخ آن،
داستاني را شكل ميدهد .در اين كتاب كه داستان آن در فصل پاييز رخ ميدهد ،كودكان با داليل علمي با ويژگيهاي «باد» آشنا
ميشوند .آن روز پاييزي همه حيوانات روي برگهاي خشكي كه باغبان در گوشه پارك جمع كرده بود ،تفريح ميكردند كه
ناگهان به پيشنهاد «خرگوشك» تصميم ميگيرند يك كلبه بسازند ،اما. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .437ميرمحمدصادقي ،مژگان .قصههاي پارك :گردش در باران .قم :جامعۀ القرآن الكريم12 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786003582361
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،حيوانات ،فصلها
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه كتابهاي «قصههاي پارك» است .هر يك از داستانهاي اين مجموعه ،مستقل از ديگري
است و در چهارفصل سال اتفاق ميافتد .حيوانات پارك ،هر بار با يك سؤال مواجه ميشوند و تالش براي يافتن پاسخ آن،
داستاني را شكل ميدهد .در اين كتاب كه داستان آن در فصل بهار رخ ميدهد ،كودكان با داليل علمي با پديده طبيعي «باران»
و ويژگيهاي آن ،آشنا ميشوند .يك روز بهاري گربه كوچولو در پارك گردش ميكرد كه ناگهان يك قطره آب روي بينياش
افتاد. ...
 .438ميرمحمدصادقي ،مژگان .قصههاي پارك :گردش در کوه .قم :جامعۀ القرآن الكريم12 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786003582446
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،حيوانات ،فصلها
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه كتابهاي «قصههاي پارك» است .هر يك از داستانهاي اين مجموعه ،مستقل از ديگري
است و در چهارفصل سال اتفاق ميافتد .حيوانات پارك ،هر بار با يك سؤال مواجه ميشوند و تالش براي يافتن پاسخ آن،
داستاني را شكل ميدهد .در اين كتاب كه داستان آن در فصل زمستان رخ ميدهد ،كودكان با داليل علمي با ويژگيهاي «كوه»،
آشنا ميشوند .در گوشه اي از پارك جلسه مهمي بود و پدر و مادر حيوانات دور هم جمع شده بودند كه ناگهان اردك كوچولو را
ديدند كه بهسمت آنها ميآمد و فريادزنان ميگفت :آب نهر قطع شده. ...
 .439صادقي ،مهرناز /شعبانزاده ،ريحانه .كار :علوم  4ام دبستان .تهران :خيلي سبز160 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786006676999
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :آموزش ابتدايي ،علوم تجربي
معرفي کتاب :كتاب حاضر در  13بخش و شامل موقعيتهاي يادگيري علوم پايه چهارم ابتدايي است .آغاز هر فصل داراي
مفاهيم ضروري و طبقه بندي شده ساده و در عين حال تكميل كننده مباحث است .پرسشهاي مطرح شده در اين كتاب انواعي
از كامل كردني ،جور كردني ،صحيح و غلط و تشريحي است .آزمونهاي دورهاي موجود در كتاب نيز مانند ديگر قسمتها داراي
تصوير بوده و در انتهاي كتاب هم راهنمايي و پاسخ درسها مالحظه ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .440فرهادي ،گلزار .كار :علوم دوم دبستان .تهران :خيلي سبز120 .1399 .ص .رحلي .شابك9786004125468 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :علوم ،علوم تجربي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :كتاب حاضر در  14بخش و فعاليت شامل موقعيت هاي يادگيري علوم پايه دوم ابتدايي است .آغاز هر فصل داراي
مفاهيم ضروري و در عين حال ساده و تكميل كننده مباحث درسي است .پرسشها و مطالب مطرح شده در اين كتاب تصويري و
انواعي از كامل كردني ،جور كردني و تشريحي است و ميتواند در كسب مهارتهاي فكري و علمي به فراگيرندگان كمك كند.
ايجاد ارتباط معنا دار درس علوم با ديگر درسها از ويژگيهايي است كه اثر به آن اصرار دارد و ميتواند به خالقيت بينجامد .در
پايان هر درس نيز يك آزمون براي ارزيابي مفاهيم و آشنايي با سواالت درس در نظر گرفته شده است.
 .441صادقي ،مهرناز /شعبانزاده ،ريحانه .كار :علوم ششم دبستان .تهران :خيلي سبز148 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004121996
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :كتاب كار ،درسنامه ،علوم
معرفي کتاب :در اين كتاب براي هر درس علوم از پايه ششم دبستان ،يك درسنامه خالصه ،مفيد و ياددهنده ارائه شده كه
هرچه را الزم باشد بدانيد با بياني ساده و روشن ،توضيح داده است .بعد از درسنامه يكسري سؤال ،شبيه سؤالهاي امتحاني آمده
است كه شما را براي ورود به آزمونهاي مختلف آماده مي كند .همچنين در پايان يك آزمون جهت سنجش ميزان يادگيري ،ارائه
شده است .سفر به اعماق زمين ،ورزش و نيرو ،و شگفتيهاي برگ برخي از مباحث اين كتاب است.
 .442لولين ،كلير .كاوشگران جوان :خزندگان .امين توكلي .تهران :آبشن32 .1399 .ص .رحلي .شابك9786008116608 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،جانورشناسي ،خزندگان
معرفي کتاب :در اين كتاب از مجموعه «كاوشگران جوان» اطالعاتي درباره زندگي خزندگان ،ارائه ميشود .در كتاب با سواحلي
كه پر از النه الكپشتهاست ،آشنا ميشويد .كروكوديلهاي باهوش ،مارهاي شگفتانگيز و مارمولكهاي چابك را ميشناسيد و
درباره خزندگان جالبي كه در هر گوشه از اين دنيا زندگي ميكنند ،اطالعاتي بهدست ميآوريد .رسم تصاوير زنده و رنگي براي
بچهها از موضوعاتي كه دوست دارند و ايجاد گنجينه اطالعاتي مطمئن از ويژگيهاي اين كتاب است.
 .443جانسون ،جيني .كاوشگران جوان :دنیای شگفتانگیز حیوانات .امين توكلي ،زيبا غفاري .تهران :آبشن32 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786008116585 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :جانورشناسي ،حيوانات ،علوم
معرفي کتاب :در اين كتاب از مجموعه «كاوشگران جوان» با دنياي شگفتانگيز حيوانات ،آشنا ميشويد .در كتاب جنگلهايي را
كه در آن درندگان شكارچي بهدنبال طعمه ميگردند ،كشف ميكنيد .بازماندگان دشت ،نوزادان پوشيده از خز و معماران
شگفتانگيز را مالقات ميكنيد و موجودات جالبي را كه در سراسر دنيا بهدنبال غذا هستند و ميجنگند ،ميشناسيد .رسم تصاوير
زنده و رنگي براي بچهها از موضوعاتي كه دوست دارند و ايجاد يك گنجينه اطالعاتي مطمئن از ويژگيهاي اين كتاب است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .444گيلپين ،دنيل .كاوشگران جوان :سیاره زمین .امين توكلي .تهران :آبشن32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008116288
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :جغرافيا ،زمين ،سيارات
معرفي کتاب :در اين كتاب از مجموعه «كاوشگران جوان» ،سياره زمين و ويژگيهاي آن ،بررسي ميشود .در كتاب با قلههاي
پوشيده از برف و آتشفشانهاي داغ ،آشنا ميشويد .موجوداتي را كه در جنگلها و درياها پنهان هستند ،ميبينيد و بلندترين،
خشكترين و عميقترين قسمتهاي سياره زمين را كشف ميكنيد .رسم تصاوير زنده و رنگي براي بچهها از موضوعاتي كه
دوست دارند و ايجاد يك گنجينه اطالعاتي مطمئن ،از ويژگيهاي اين كتاب است.
 .445گيفورد ،كليو .كاوشگران جوان :وسایل نقلیه .امين توكلي ،زيبا غفاري .تهران :آبشن32 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786008116400
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،اكتشافات علمي ،ماشين ها
معرفي کتاب :در اين كتاب از مجموعه «كاوشگران جوان» به معرفي و شرح ويژگيهاي وسايل نقليه مختلف ،پرداخته ميشود.
در كتاب با مسير مسابقهها ،خطوط راهآهن و باند فرودگاهها ،آشنا ميشويد .يك موشك فضاپيما را تماشا ميكنيد كه از زمين
دور ميشود .از چگونه كار كردن يك ماشين ،اطالعاتي بهدست ميآوريد و درباره سريعترين و قويترين وسايل نقليه كه تاكنون
ساخته شدهاند مطالبي را ميآموزيد .رسم تصاوير زنده و رنگي براي بچهها از موضوعاتي كه دوست دارند و ايجاد يك گنجينه
اطالعاتي مطمئن از ويژگيهاي اين كتاب است.
 .446رباني ،الهام /شهرآييني ،زهره .کتاب برگ آزمون علوم پایه ششم ابتدایي انتشارات گراد .سبزوار :گراد.1399 .
40ص .رحلي .شابك9786227074123 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :علوم تجربي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :كتاب حاضر به عنوان يك وسيله آموزشي براي تسهيل اجراي اهداف آموزشي علوم ،براي معلمان و دانش آموزان
طراحي شده است .اين اثر شامل برگ آزمونهاي متعددي بوده كه مطابق با هفتههاي آموزشي طراحي شده و شامل تمرينهاي
متنوع و همسو با برنامه تدريس محتواي كتاب درسي ميباشد .بدين ترتيب دانشآموزان طي آشنايي با كسب اطالعات ،سازمان
دهي و آزمايش كردن به تقويت توانمنديهاي خود رسيده و با تصميم گيريهاي هوشمندانه ،در زندگي به حل مسائل خود
دست مييابند .از ديگر ويژگيهاي اين كتاب مصور وجود آزمونهاي نوبتي و امكان ارزشيابي است.
 .447زهادي ،ليال .كتاب كار :علوم اول دبستان .تهران :منتشران60 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643786496 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :كتاب كار ،علوم ،تمرينها
معرفي کتاب :اين كتاب شامل آموزش خطبه خط كتاب درسي علوم با زبان ساده و قابل فهم براي دانشآموزان اول دبستان
است .مباحث و تمرينهاي اين كتاب در قالب انواع سؤاالت «جاهاي خالي را پر كنيد»« ،تشريحي»« ،درست و نادرست»« ،وصل
كردني» و «چهارگزينهاي» ،ارائه شده است.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .448اميدواري ،سپيده .كودكان و زندگي( :)2کرم کوچولو .تهران :جهان اديب48 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786005440478
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،داستان
معرفي کتاب :اين كتاب ،دومين كتاب از مجموعه كتابهاي «كودكان و زندگي» است .در اين كتاب به برخي از مفاهيم مربوط
به رابطه فرد با طبيعت از ديدگاه قرآن پرداخته ميشود .هدف از نگارش اين داستان انتقال پيامهاي دوستداشتن طبيعت؛
احترام به حق حيات ديگر جانداران؛ آسيب نرساندن به ديگر جانداران؛ مهربان بودن با طبيعت و استفاده درست از طبيعت،
نعمتها و داشتهها است .در اين راستا مفاهيم ايمان و شكر نيز براي مخاطبان ،توضيح داده ميشود.
 .449سوليس ،فرمين .كي بود؟ چي بود؟ كجا بود؟ :جانوران .فرزانه كريمي .تهران :قدياني36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786000810696
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،حيوانات ،داستانهاي تصويري
معرفي کتاب :در اين كتاب تصويري و رنگي ،كودكان با جانوران عجيبي مانند «خفاش»« ،موش كور»« ،جوجه تيغي»،
«هشتپا»« ،ستاره دريايي»« ،دلقكماهي»« ،توكان» ،و ،...آشنا ميشوند كه در بيابانهاي داغ ،جنگل ،اقيانوسهاي سرد و
درياهاي يخزده قطب ،مزرعه و ،...زندگي ميكنند.
 .450سوليس ،فرمين .كي بود؟ چي بود؟ كجا بود؟ :دایناسورها .فرزانه كريمي .تهران :قدياني36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786000810689
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات ،داستانهاي تصويري ،دانياسور
معرفي کتاب :دايناسورها گروهي از خزندگان مهرهدار بودند كه حدود  235ميليون سال پيش در دوره «ترياس  -پسين»
بهوجود آمدند و در جريان رويداد انقراض «ترياس  -ژوراسيك بهصورت جانوران برتر در خشكي درآمدند و سلطه آنها بر خشكي
تا پايان دوره «كرتاسه» ادامه يافت .با وقوع رويداد انقراض «كرتاسه – پالئوژن» بيشتر آنها به غير از يك تبار كه امروزه
«پرندگان» خوانده مي شوند ،منقرض شدند .در اين كتاب تصويري و رنگي ،كودكان با انواع «دايناسورها» و زندگي آنها آشنا
ميشوند.
 .451المري ،آماندا /هورويتس ،لورا .ماجراجوييهاي رايلي :خطر در بیشهزارهای آفریقای جنوبي .مريم رضازاده .تهران:
شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004772389 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي ماجراجويانه ،حيات وحش ،محيط زيست
معرفي کتاب :مجموعه «ماجراجوييهاي رايلي» ،داستان پسرك ماجراجويي است كه به گوشهوكنار دنيا سفر ميكند؛ «خطر در
بيشهزارهاي آفريقايجنوبي» ،ماجراي سفر «رايلي» به آفريقاي جنوبي است .رايلي همراه عمو «مكس»« ،زنعمو» و دخترعمو
«آليس» راهي بيشهزار ميشوند ،به گشتوگذار ميپردازند ،با جانوران مختلف آشنا ميشوند و متوجه ميشوند كه چه خطراتي
جانوران را تهديد ميكند ولي ناگهان ،تعدادي فيل ماده و بچهفيل را ميبينند كه بهسمت آنها ميآيند و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .452المري ،آماندا /هورويتس ،لورا .ماجراجوييهاي رايلي :در جستجوی پاندا .مريم رضازاده .تهران :شركت انتشارات فني
ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004772624 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستانهاي ماجراجويانه ،حيوانات ،محيط زيست
معرفي کتاب :مجموعه «رايلي» ،داستان پسرك ماجراجويي است كه به گوشهوكنار دنيا سفر ميكند؛ «در جستوجوي پاندا»،
ماجراي سفر هيجانانگيز «رايلي» و عمو «مكس» است كه با گشتوگذار در منطقه حفاظتشده زيستگاه پانداها ،با گياهان و
جانوران بومي منطقه آشنا ميشوند و از چند پاندا عكس ميگيرند و براي مركز تحقيقاتي ميفرستند .آنها ناگهان متوجه
ميشوند كه پاندايي گم شده است. ...
 .453المري ،آماندا /هورويتس ،لورا .ماجراجوييهاي رايلي :سفر پرخطر ماهيهای آزاد .مريم عربي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004772952 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي ماجراجويانه ،حيوانات ،محيط زيست
معرفي کتاب :مجموعه «رايلي» ،داستان پسرك ماجراجويي است كه به گوشهوكنار دنيا سفر ميكند؛ «سفر پرخطر ماهيهاي
آزاد» ،ماجراي سفر «رايلي» به آالسكاست .رايلي همراه عمو «مكس»« ،زنعمو» و دخترعمو «آليس» به منطقهاي در رودخانه
سفر ميكنند و با جانوراني كه در آن منطقه زندگي ميكردند ،آشنا ميشوند .آنها ميخواستند ببينند چه چيزي باعثشده كه
ماهي هاي آزاد منطقه به خطر بيفتند .وقتي عمو مكس و آليس داشتند دستگاه ماهيياب را به رايلي نشان ميدادند ،دو مرغ
دريايي شيرجه زدند و دستگاه ماهيياب به روي تختهسنگها افتاد و. ...
 .454المري ،آماندا /هورويتس ،لورا .ماجراجوييهاي رايلي :صحرای وحشي استرالیا .مريم عربي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004772945 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي ماجراجويانه ،حيوانات ،محيط زيست
معرفي کتاب :مجموعه «رايلي» ،داستان پسرك ماجراجويي است كه به گوشهوكنار دنيا سفر ميكند؛ «صحراي وحشي
استراليا» ،ماجراي سفر رايلي به استرالياست« .رايلي» همراه عمو «مكس» و دخترعمو «آليس» به زيستگاه «كوآالها» ميروند و
با جانوران منطقه آشنا ميشوند .آنها متوجه مي شوند كه كوآالها براي غذا و سرپناه به درختان اكاليپتوس نياز دارند ،ولي اين
درختان قطع مي شوند تا جايشان را به مزارع و شهرها بدهند .براي همين ممكن است كوآالها منقرض شوند. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .455شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :انرژی :به حفظ انرژی کمک کنیم! .تهران :ذكر24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786222371159 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :انرژي ،كودكان ،محيط زيست
معرفي کتاب« :ثمين» و «امين» ،خواهر و برادر كنجكاوي هستند كه با پيگيري سؤاالتشان و همراهي پدر و مادر ،سعي دارند
بهصورت ساده و سرگرمكننده ،اطالعات كودكان را درباره محيط زيست و چگونگي حفظ و نگهداري آن افزايش دهند ،تا كودكان
خود راه درست را پيدا كنند .در جلد پنجم از مجموعه «دوستي با محيطزيست» ،كودكان گروه سني «ب» و «ج» ،اطالعات
مفيدي را درباره «منابع انرژي» ،بهدست ميآورند.
 .456شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :بازیافت :به کمک بازیافت ،زمین رانجات دهیم! .تهران :ذكر.1399 .
24ص .خشتي .شابك9786222371135 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :بازيافت زبالهها ،كودكان ،محيط زيست
معرفي کتاب« :ثمين» و «امين»  ،خواهر و برادر كنجكاوي هستند كه با پيگيري سؤاالتشان و همراهي پدر و مادر ،سعي دارند
بهصورت ساده و سرگرمكننده ،اطالعات كودكان را درباره محيطزيست و چگونگي حفظ و نگهداري آن افزايش دهند ،تا كودكان
خود راه درست را پيدا كنند .در جلد سوم از مجموعه «دوستي با محيطزيست» ،كودكان گروه سني «ب» و «ج» ،اطالعات
مفيدي را درباره «پديده بازيافت» ،بهدست ميآورند.
 .457شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :زمین :از زمین مواظبت کنیم! .تهران :ذكر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786222371128
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :آلودگي زمين ،كودكان ،محيط زيست
معرفي کتاب« :ثمين» و «امين»  ،خواهر و برادر كنجكاوي هستند كه با پيگيري سؤاالتشان و همراهي پدر و مادر ،سعي دارند
بهصورت ساده و سرگرمكننده ،اطالعات كودكان را درباره محيط زيست و چگونگي حفظ و نگهداري آن افزايش دهند ،تا كودكان
خود راه درست را پيدا كنند .در جلد دوم از مجموعه «دوستي با محيطزيست» ،كودكان گروه سني «ب» و «ج» ،اطالعات
مفيدي را درباره «حفاظت از زمين» ،بهدست ميآورند.
 .458شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :کشاورزی ارگانیک :با محصوالت ارگانیک سالم بمانیم! .تهران :ذكر.
24 .1399ص .خشتي .شابك9786222371166 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :كودكان ،كشاورزي ،محيط زيست
معرفي کتاب« :ثمين» و «امين»  ،خواهر و برادر كنجكاوي هستند كه با پيگيري سؤاالتشان و همراهي پدر و مادر ،سعي دارند
بهصورت ساده و سرگرمكننده ،اطالعات كودكان را درباره محيط زيست و چگونگي حفظ و نگهداري آن افزايش دهند ،تا كودكان
خود راه درست را پيدا كنند .در جلد ششم از مجموعه «دوستي با محيطزيست» ،كودكان گروه سني «ب» و «ج» ،اطالعات
مفيدي را درباره «كشاورزي ارگانيك و غذاهاي سالم» ،بهدست ميآورند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .459صادقي ،مهرناز /شعبانزاده ،ريحانه .ماجراهاي من و درسام :علوم ششم .تهران :خيلي سبز116 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004121217
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،درسنامه ،علوم
معرفي کتاب :در اين كتاب براي هر درس علوم از پايه ششم دبستان ،يك درسنامه خالصه ،مفيد و ياددهنده ارائه شده كه
هرچه را الزم باشد بدانيد با بياني ساده و روشن ،توضيح داده است .بعد از درسنامه يكسري سؤال ،شبيه سؤالهاي امتحاني آمده
است كه شما را براي ورود به آزمونهاي مختلف آماده ميكند .همچنين پاسخنامه تشريحي سؤالها در پايان كتاب ،درج شده
است.
 .460پاركر ،استيو .من دوست دارم :من بچههای حیوانات را دوست دارم .عليرضا كريمداديان ،سعيده عاقلتر .مشهد :عروج
انديشه24 .1398 .ص .خشتي .شابك9789641636076 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف دربارۀ حيوانات بيشتر
آشنا ميشود و تصويرهاي مربوط به آنها را ميبيند .در اين جلد بچههاي حيوانات معرفي و به تصوير كشيده شدهاند؛ از جمله:
تولۀ پانداي غول پيكر؛ گرگ خاكستري؛ جوجۀ پنگوئن؛ بچۀ فيل؛ بچۀ اورانگوتان؛ بچۀ گوزن؛ بچۀ گربه؛ بچۀ كانگرو؛ بچۀ سمور
آبي؛ بچۀفك .در انتها نيز دانستنيهاي جالبي در مورد اين حيوانات آمده است.
 .461پاركر ،استيو .من دوست دارم :من تمساحها را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه24 .1398 .ص.
خشتي .شابك9789641636113 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات دريايي ،داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف بيشتر آشنا ميشود و تصويرهايي را
دربارۀ آنها ميبيند .در اين جلد انواع تمساحها معرفي شده و به تصوير كشيده شدهاند؛ چيني؛ آمريكايي ،نيل؛ آبهاي شور؛
كوتوله؛ كيمن سياه؛ پوزه باريك؛ گاندو؛ كيمن معمولي .در انتها نيز دانستنيهاي جالبي در مورد اين حيوانات آمده است.
 .462ريگان ،ليسا .من دوست دارم :من حیوانات اهلي را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه.1398 .
24ص .خشتي .شابك9789641636137 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف دربارۀ حيوانات بيشتر
آشنا ميشود و تصويرهاي آنها را مي بيند .در اين جلد حيوانات اهلي معرفي شده و به تصوير كشيده شدهاند؛ از جمله :جوجه؛
گاو؛ گوسفند؛ بز؛ سگ گله؛ غاز؛ االغ؛ اردك؛ اسب .در انتها نيز دانستنيهاي جالبي در مورد اين حيوانات آمده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .463پاركر ،استيو .من دوست دارم :من خرسها رادوست دارم .عليرضا كريمداديان ،سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه.
24 .1398ص .خشتي .شابك9789641636083 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف دربارۀ حيوانات بيشتر
آشنا ميشود و تصويرهاي مربوط به آنها را ميبيند .در اين جلد خرسها معرفي و به تصوير كشيده شدهاند؛ از جمله:كودياك؛
قطبي؛ سياه آسيايي؛ آفتاب؛ سياه آمريكايي؛ قهوهاي اروپا آسيايي؛ غولپيكر؛ قهوهاي؛ تنبل؛ عينكي .در انتها نيز دانستنيهاي
جالبي در مورد اين حيوانات آمده است.
 .464پاركر ،استيو .من دوست دارم :من دایناسورها را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه24 .1398 .ص.
خشتي .شابك9789641636120 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف دربارۀ حيوانات بيشتر
آشنا ميشود و تصويرهاي مربوط به آنها را ميبيند .در اين جلد دايناسورها معرفي و به تصوير كشيده شدهاند؛ از جمله:
تيرانوساروس ركس؛ براچيو ساروس؛ مايا سورا؛ آنكيلو ساروس؛ تريسرا توپس؛ دينو نيكوس .در انتها نيز دانستنيهاي جالبي در
مورد اين حيوانات آمده است.
 .465پاركر ،استيو .من دوست دارم :من عنکبوتها را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه24 .1398 .ص.
خشتي .شابك9789641636168 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف دربارۀ حيوانات بيشتر
آشنا ميشود و تصويرهاي آنها را ميبيند .در اين جلد عنكبوتها معرفي و به تصوير كشيده شدهاند؛ از جمله :رتيل؛ گرگي؛ بيوه
سياه؛ خرچنگي؛ خانگي؛ تارقيفي؛ تفانداز؛ شناور؛ گردباف؛ آبي .در انتها نيز دانستنيهاي جالبي در مورد اين حيوانات آمده است.
 .466ريگان ،ليسا .من دوست دارم :من فضا را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه24 .1398 .ص .خشتي.
شابك9789641636151 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :فضا
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف دربارۀ دنيا بيشتر آشنا
ميشود و تصويرهاي مربوط به آنها را مي بيند .در اين جلد نكاتي دربارۀ فضا معرفي و به تصوير كشيده شدهاند؛ از جمله:
منظومۀ شمسي؛ خورشيد؛ ماه؛ فرود روي ماه؛ حيات يك ستاره؛ كهكشان راهشيري؛ سنگهاي كيهاني؛ فضانوردان؛ زندگي در
فضا؛ ماهوارهها .در انتها نيز دانستنيهاي جالبي در مورد اين حيوانات آمده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .467پاركر ،استيو .من دوست دارم :من گربهسانان بزرگ را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه.1398 .
24ص .خشتي .شابك9789641636106 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات
معرفي کتاب :مخاطب اين كتاب كه يكي از مجلدات مجموعهاي چند جلدي است ،با واقعيتهاي اطراف درباره حيوانات بيشتر
آشنا ميشود و تصويرهايي را دربارۀ آنها ميبيند .در اين جلد گربهسانان معرفي شده و به تصوير كشيده شدهاند؛ از جمله :پلنگ
برفي؛ يوزپلنگ؛ پلنگ؛ ببر سيبري؛ شير؛ شيركوهي؛ سياهگوش؛ يوز گربه؛ وشق؛ جگوار .در انتها نيز دانستنيهاي جالبي در مورد
اين حيوانات آمده است.
 .468درزي ،راحله .مهنا و گلها .تهران :نوشتار16 .1398 .ص .رقعي .شابك9786229921036 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،گياهان
معرفي کتاب :موضوع اين داستان «گياهان و زيست آنها» است« .مهنا» ،دختر باهوشي است كه در خانه مادربزرگ متوجه
گلدانها ميشود .عمه مهنا ،برايش از منافذي كه روي برگ درختان وجود دارد ميگويد و او را با اجزاي گياهان و گلها آشنا
ميكند .مهنا در اين داستان ،روش نگهداري از گلها و گياهان را ميآموزد.
 .469فاگليانو ،جولي .و آنگاه بهار از راه ميرسد .سميرا ابراهيمي .تهران :پيك ادبيات36 .1398 .ص .رحلي .شابك:
9786008457213
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،گياهان ،فصلها
معرفي کتاب :كتاب «و آنگاه بهار از راه ميرسد» ،داستاني درباره «اميدواري و انتظار» است؛ انتظاري كه كاشتن اولين دانههاي
بهار در خاك تيره زمستان با خود به همراه دارد .چشمانتظاري ،سنجش ،شكيبايي و نگراني براي بيرون آمدن نخستين جوانههاي
سبز از دل خاك و تصور كردن تمام اتفاقاتي كه ممكن است براي دانهها افتاده باشد. ...
 .470كروداس ،سارا .همه چیز درباره منظومه شمسي .حوا ميرمحمديان .مشهد :ضريح آفتاب64 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004763325
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :زمين ،منظومه شمسي
معرفي کتاب :كتاب پيش رو مجموعه اي از حقايق و تصويرهايي دربارۀ منظومۀ شمسي را در خود دارد .راه شيري ،خورشيد،
دوقلوي مخوف زمين ،ماه ،زندگي در فضا ،مريخ ،كمربند سيارك ها ،قمرهاي مشتري ،پلوتون ،ديدار با متخصص ،فرود روي يك
ستارۀ دنبالهدار و آيندۀ منظومۀ شمسي از مواردي هستند كه اين كتاب به آنها پرداختهاست.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

علوم تربیتي
 .471پيواسته ،كلثوم /پيواسته ،سكينه .آموزش شاد .بجنورد :گسترش علوم نوين69 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786226911184
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :شادي ،رفتار در مدرسه
معرفي کتاب :نظام آموزشي مدرسه نقش بسيار مهمي در شادي و نشاط و ارتقاي آن در دانشآموز دارد .براي داشتن مدرسهاي
شاد ،الزم است عوامل موثر در ايجاد آن شناسايي ،راههاي رسيدن به آن بررسي و راهكارهاي مناسب برنامهريزي شوند .اين كتاب
در اين باره توضيحاتي ميدهد.
 .472دژكوهي ،محمدجواد /قناعتي ،مرضيه .آموزش و پرورش تطبیقي .فيض آباد :جاليز168 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786222632465
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت ،نظامهاي آموزشي
معرفي کتاب :در حيطه آموزشوپرورش ،مقايسه يا تطبيق ميتواند بين رويدادهاي آموزشي داخل يك نظام آموزشوپرورش
صورت گيرد يا در سطح وسيعتري ويژگيهاي گوناگون يك نظام تربيتي با نظامهاي تربيتي كشورهاي ديگر مقايسه شود .در اين
كتاب ،نظام آموزشي كشورهاي انگلستان ،ايران ،ژاپن ،كره جنوبي ،فنالند ،و سنگاپور ،بررسي و با يكديگر مقايسه ميشود.
 .473زيوري ،نجمه /تيمورزاده ،سوده .اختالل اضطراب اجتماعي کودکان .فيض آباد :جاليز148 .1398 .ص .وزيري .شابك:
9786227263084
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :اختاللهاي اضطرابي ،اضطراب
معرفي کتاب :عصر حاضر را عصر اضطراب مي نامند و اضطراب اجتماعي يكي از انواع شايع اضطراب كودكان است .كتاب حاضر
مي كوشد اين اختالل را تعريف كند ،عوامل ايجاد اختالل اضطراب اجتماعي را شرح دهد ،مدلهاي تبييني آن را در كودكان و
نوجوانان بيان كند و در نهايت راهكارهاي درماني آن را ارائه دهد.
 .474رفيعي طاري ،ندا /عبديان ،محيا .اختالل شناخت اجتماعي :بررسي نظریه ذهن در اختالالت روانپزشکي کودکان.
تهران :آشنايي200 .1398 .ص .رقعي .شابك9786009988754 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :روانشناسي
معرفي کتاب :شناخت اختالل در كودكان به اولياي او كمك ميكند بهتر بتوانند او را راهنمايي كنند .كتاب حاضر به اين
منظور ،شناخت اجتماعي و نظريۀ ذهن و اهميت آن را در پرورش كودك شرح ميدهد ،رشد و تكامل نظريۀ ذهن و نظريههاي
مربوط به آن را برميشمارد ،نقص اين نظريه را در اختالالت روانپزشكي كودكان شرح ميدهد و تمرينها و بازيهايي براي رشد
شناخت اجتماعي كودك ارائه ميدهد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .475حسني ،محمد .ارزشیابي آمیخته با یاددهي یادگیری :ارزشیابي کیفي توصیفي در جریان یاددهي یادگیری.
تهران :مؤسسه كورش چاپ96 .1399 .ص .رقعي .شابك9786229647400 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ارزشيابي آموزشي ،نظامهاي آموزشي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :ماهيت ارزشيابي كيفي توصيفي در توجه و تمركز آن بر فرايند ياددهي و يادگيري و بهبود آن است .در اين
كتاب ،كاربرد ارزشيابي كيفي توصيفي در كالس ،با نگاهي نو بررسي شده و حاصل كار مدلي براي تلفيق ياددهي يادگيري با
ارزشيابي است .الگوي مفهومي ارزشيابي كيفي توصيفي ،و اصولي براي تدوين طرحوارۀ عمل ياددهي يادگيري آميخته با
ارزشيابي ،محتواي كتاب را شكل ميدهند.
 .476معانت آموزش ابتدايي اداره كل آموزش وپرورش استان اصفهان .ارزشیابي کیفي -توصیفي :گامي در راستای
برقراری عدالت آموزشي .اصفهان :چشمه آفرينش128 .1399 .ص .وزيري .شابك9786229654651 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش ابتدايي ،ارزشيابي آموزشي
معرفي کتاب :كتاب حاضر به منظور تكميل اطالعات معلمان درباره ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ،در پنج بخش محتواي متناسب
را ارائه كردهاست .بخش اول در خصوص اهداف آييننامه ارزشيابي كيفي-توصيفي توضيحاتي ميدهد .نظريههاي يادگيري و سه
رويكرد روانشناختي در بخش بعدي مطرح شدهاند .محتواي بخشهاي ديگر عبارت است از :چرايي ،چيستي و اهداف و
ويژگي هاي ارزشيابي كيفي توصيفي؛ چگونگي اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي؛ آنچه معلمان و مديران و معاونان آموزشي بايد
بدانند.
 .477حسني ،محمد .ارزشیابي کیفي توصیفي :جستاری برای تدوین چهارچوب مفهومي .تهران :مؤسسه كورش چاپ.
72 .1399ص .رقعي .شابك9786229647431 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نظامهاي آموزشي ،ايران ،ارزشيابي آموزشي
معرفي کتاب :ارزشيابي يكي از اهرمهاي اصالح و بهبود موقعيتهاي يادگيري و نظام آموزشي محسوب ميشود .كتاب حاضر به
دو موضوع كلي پرداخته است :آسيبشناسي اشاعۀ ارزشيابي كيفي توصيفي در نظام آموزشي ايران؛ چارچوب مفهومي ارزشيابي
كيفي توصيفي .نويسنده كوشيده است الگوي نظري ارزشيابي كيفي توصيفي را به زباني بسيار ساده تشريح كند .در انتها نيز
راهبردي براي حضور واقعي ارزشيابي كيفي توصيفي در تجربۀ تدريس و يادگيري دانشآموزان (تدريس آميخته با ارزشيابي) ارائه
كرده است.
 .478سليماني ،بهجت .از سوادآموزی تا معاونت .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد86 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786222434618
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سوادآموزي ،آموزش و يادگيري ،خاطره نويسي
معرفي کتاب :تصوير تخته سياه كوچكي كه روي آن «الف  -ب  -پ  -ت» نوشته شده بود براي خيليها آشناست .اين نماد
ساده ،نشان سازمان نهضت سوادآموزي است كه در سال  1358با شعار «ايران را مدرسه كنيم» ،تأسيس شد .سازماني كه هفتم
ديماه سال  ،1398چهل ساله شد .بسياري از نزديكان ما به واسطه نهضت سوادآموزي باسواد شدند و تحصيالت خود را ادامه
دادند و به دانشگاه رسيدند و ....خانم «بهجت سليماني» ،نويسنده خاطرات اين كتاب از كساني است كه تا  12سالگي از نعمت
سواد محروم مانده بود؛ اما پس از سالها با تالش روزافزون موفق به دريافت مدرك ليسانس آموزش ابتدايي شد و در حال حاضر
معاون مدرسه است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .479كميجاني بزچلوئي ،مليحه /حقاني ،فريده /نصيري ،فاطمه /ملكيآوارسين ،صادق /ابراهيمي اورنگ ،اكبر /جهديكلوانق،
هادي .اصول و روشهای تدریس :تأکید بر طراحي آموزشي و تدوین طرح درس .تبريز :آلتين518 .1398 .ص .وزيري.
شابك9786008902720 :
مخاطب :معلم /مدير
کلمات کلیدی :تدريس اثربخش ،راهنماي تدريس ،روش تدريس
معرفي کتاب :معلمي هنر است و معلم برجسته ميتواند با تأكيد بر اصول و روشهاي خاص معلمي ،در كار خود پيشرفت كند.
كتاب حاضر فلسفۀ تعليم و تربيت و نظريههاي يادگيري را به طور كامل شرح ميدهد .دربارۀ طراحي آموزشي و طرح درس
توضيح ميدهد ،اهداف آموزشي ،راهبردها و الگوها ،و روشهاي تدريس را برميشمارد و از ارزشيابي آموزشي و جزئيترين نكات
مربوط به كالسداري و تدريس سخن ميگويد.
 .- .480انديشهورزان :در تمنای یادگیری :ضیافت آموختن ،گفتوگوهای اسداهلل مرادی با محمدرضا سرکار آراني.
تهران :شركت افست272 .1399 .ص .وزيري .شابك9786009660193 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،آيندهنگري ،يادگيري
معرفي کتاب :كتاب «در تمناي يادگيري» ،از بزرگاني سخن ميگويد كه در صحنههاي خُرد كالس و مدرسه يا تصميمگيري
كالن آموزشوپرورشي ،نقش داشتهاند .در اين كتاب ،نقش و اهميت عمل و تجربه انديشهورزان در حوزه تعليموتربيت،
مستندسازي شده است .جلد دوم از اين كتاب دربردارنده داستان زندگي بزرگان عرصه تعليموتربيت است كه در قالب گفتوگو،
تنظيم شده است .در بخش ديگر نيز تجارب اين افراد در عرصههاي علمي و عملي ،بازتاب داده شده است.
 .481ثبات ،نفيسه .انديشهورزان :فیلسوف تعلیموتربیت :جلوههایي از زندگي و اندیشههای خسرو باقری .تهران :شركت
افست360 .1399 .ص .وزيري .شابك9786229680193 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامه ،تعليم و تربيت ،فلسفه
معرفي کتاب :در اين كتاب در سه بخش «تجربه زيسته»« ،گفتوگوها» ،و «دستاوردها» در قالب زندگينامه داستاني ،به معرفي
زندگي و انديشههاي «خسرو باقري» پرداخته ميشود .خسرو باقري نوعپرست (زاده  ،1336تهران) ،استاد دانشگاه تهران است.
زمينههاي تخصص وي فلسفه آموزشوپرورش ،فلسفه شناخت و روان و تربيت ديني است.
 .482ملنتين ،كلر .بازیدرماني تکنیک های قدرتمند و کاربردی برای درمان اختالالت کودکان .اعظم فاضلي .تهران:
كتاب ارجمند232 .1399 .ص .وزيري .شابك9786222570040 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :اختاللهاي رفتاري ،بازيدرماني ،تمرينها
معرفي کتاب :كودكان از بازي و تصويرسازي ذهني براي كشف محيط اطراف و احساس آنچه كه ميبينند ،ميشنوند و تجربه
ميكنند ،استفاده ميكنند« .بازيدرماني» ،نوشته «كلير ملنتين» ،كتابي درباره كاربرد بازيدرماني در درمان اختالالتي مانند
«بيشفعالي»« ،اضطراب»« ،اُتيسم»« ،اختالالت رفتار گسسته» ،و «افسردگي در كودكان» است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .483بودين ،ريچارد جي .به سوی مدارس صلحآموز .علي صاحبي ،حميد عبدي .تهران :ايرانبان292 .1398 .ص .رحلي.
شابك9786001883606 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :صلح ،رفتار در مدرسه
معرفي کتاب :آموزش و يادگيري فرهنگ صلح براي هر فردي الزم است .اين كتاب كوشيده است چگونگي ايجاد مدرسهاي
صلح آموز را به مخاطب بياموزد.جزئيات روند برنامۀ ميانجيگري همساالن در مدرسههاي متوسطه ،و چگونگي تبديلشدن مديران
به مديران ارشد براي كمك به دانشآموزان در يادگيري صلحجويي ،مباحث اصلي كتاب هستند.
 .484منطقي ،مرتضي .تبدیل تهدیدها به فرصتها در نظام آموزش عمومي کشور در ایام کرونایي .تهران :بعثت.1399 .
212ص .وزيري .شابك9786004370721 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :فناوري آموزشي ،كامپيوتر ،آموزش از راه دور
معرفي کتاب :نگارنده در اين كتاب با ارائه پنج مقاله ،در صدد برآمده است تا در كنار بازانديشي كه كروناويروس در مورد
كاربردهاي آموزشي فناوريهاي ارتباطي جديد براي آموزش عمومي كشور به همراه داشته است ،به معرفي و تبيين افقهاي
جديد ديگري در زمينههاي آموزشي ،فوقبرنامه و فرهنگي دانش آموزان پرداخته ،و توجه اولياي آموزش عمومي كشور را به ابعاد
جديد ديگري در همين راستا جلب كند.
 .485صادقزاده قمصري ،عليرضا /حسني ،محمد .تبییني از فلسفه تربیت در جمهوری اسالمي ایران .تهران :مؤسسه
فرهنگي مدرسه برهان208 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640819715 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،تربيت ،فلسفه
معرفي کتاب :در اين كتاب ابتدا چيستي و چرايي فلسفه تربيت و خصوصيات آن معرفي ميشود .سپس ،چيستي و چرايي و
ويژگي هاي فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران ،تبيين ميشود .آنگاه مباني اساسي تربيت و باهمنگري آنها ،توضيح داده
ميشود و انواع تربيت و نسبت بين آنها ،بيان مي گردد .در ادامه ،جايگاه فرايند تربيت و اهداف آن ،بررسي و چگونگي وضع
مطلوب تربيت در جمهوري اسالمي ايران ،مورد بحث قرار ميگيرد .در پايان ،تحليلي روشن از محتواي مباني نظري سند تحول
بنيادين ،يعني «فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران» ،ارائه ميشود.
 .486ويلينگهام ،دانيلتي .چگونه مدرسه را با رویکرد شناختي دوستداشتني کنیم؟ :کارکرد مغز و عملکرد آن در
کالس درس از دیدگاه شناختي .حسن مخلص ،پيمان آزرمي .تهران :انجمن اوليا و مربيان320 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9789644513695
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :روانشناسي ،يادگيري ،مدارس ،كالس درس
معرفي کتاب :يكي از دغدغههاي معلمان و خانوادهها عالقهمند كردن دانشآموزان به مدرسه براي يك يادگيري لذتبخش
است؛ به طوري كه بتوانند از نظر شناختي ،عاطفي ،اجتماعي ،و ،...تغييرات مثبتي در دانشآموزان ايجاد كرده ،موجبات پيشرفت و
ارتقاي سطح دانش و شناخت آنها را فراهم كنند .در اين كتاب در بخشها و فصلهاي مختلف ،تالش شده است مشكالت
مربوط به عالقهمندي دانشآموزان به مدرسه و علم ،بررسي شود و براي هر يك ،راهكاري ارائه گردد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .487گوستافسون ،برد .رهبری نوکیش ،ساختن مدارس نوآور برای دانشآموزان عصر دیجیتال .حيدر توراني ،مهرو
اشجع مهدوي ،سيما اتحادي .تهران :مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت264 .1399 .ص .وزيري .شابك9786229718049 :
مخاطب :معلم /مدير /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :مدارس ،دانشآموزان ،رهبري
معرفي کتاب« :رهبري نوكيش» ،كتابي براي همه سطوح رهبران مدارس (مديران ،معلم  -مديران ،كارشناسان ،برنامهريزي
درسي و سياستگذاران دوره هاي تحصيلي) است .نويسنده در اين كتاب ،نشان ميدهد كه رهبري مدرسه در عصر ديجيتال
چگونه است ،چرا مهم است و چگونه بايد انجام شود .مخاطبان اين كتاب با تكرار تمرينهاي آن در زمينههاي مختلف رهبري،
قادر خواهند بود يادگيري را در مدارس متحول كنند .داستانهاي شخصي و درسهاي رهبري كه از شكستها گردآوري شدهاند
در اين كتاب ،كمك ميكنند تا خصوصيات مورد نياز براي تقويت يادگيري را بهدست آوريد.
 .488ايماني ،هما /ريحاني اردبيلي ،عظيمه /گلمرادي ،صدف /وخشوزي ،سيدهطيبه .روایتهایي از کارورزی مجازی در
دانشگاه فرهنگیان .يزد :تيك202 .1399 .ص .وزيري .شابك9786227496123 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :معلمان ،درسپژوهي ،اينترنت
معرفي کتاب :كارورزي يكي از طرحهايي است كه به نوعي باعث ايجاد آمادگي و آشنايي دانشجويان با محيط كار ميشود .اين
كتاب ،اثر نويسندگاني است كه از اساتيد درس كارورزي هستند .آنها با آگاهي به تمام نقاط ضعف و قوتي كه در ارائه درس
كارورزي و انجام اين طرح وجود دارد ،اين اثر را نوشته اند .همچنين در كتاب به بررسي اين موضوع و ارائه و چگونگي انجام اين
طرح در دوران كرونا و بهصورت آنالين ،پرداخته ميشود.
 .489دالتون ،پيتر /مارچنارو ،اسكار /دنيس ،روبرت /ون شي ،پو .شاخصهای جهاني منزلت معلم .پانتهآ دري .تهران :مؤسسه
مدارس يادگيرنده مرآت136 .1399 .ص .رحلي .شابك9786229550052 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،معلمان ،معيارهاي شايستگي
معرفي کتاب :در برنامه درسي ملي ،نقش معلم بهعنوان نمونهاي بينظير و مورد اعتماد در زمينه آموزش و تربيت دانشآموزان
مشخص گرديده است .او وظيفه تدوين ،اجرا و ارزشيابي برنامه درسي و تربيتي را در نظام آموزشي برعهده دارد .يك معلم خوب
از پنج ويژگي «تعقل»« ،ايمان»« ،علم»« ،عمل» و «اخالق» برخوردار است .همه جوامع بايد به منزلت و جايگاه معلم اهميت
بدهند؛ زيرا تربيت سرمايه هاي انساني در نهاد اجتماعي مدرسه و زيردست معلم صورت ميگيرد .كتاب «شاخصهاي جهاني
منزلت معلم» ،جايگاه اجتماعي معلمان را در كشورهاي ديگر مورد بررسي قرار ميدهد.
 .490جكسون ،روبينآر .شما هم ميتوانید :امید و نویدی به نومعلمها .فاطمه فضلعلي ،مطهره كاشانيان .تهران :انجمن اوليا و
مربيان242 .1399 .ص .رقعي .شابك9789644512933 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،معلمان ،راهنماي تدريس
معرفي کتاب :در اين كتاب بهگونهاي داستان وار از اصول حرفه معلمي و از بايدها و نبايدهاي آن و از ارتباط معلم با اوليا صحبت
مي شود .نويسنده در اين كتاب با تكيه بر تجربه زيسته معلمي خويش ،توضيح ميدهد كه گاهي معلمها در حرفه خود دچار
فرسودگي شغلي ميشوند؛ از اينرو ،راههاي برونرفت از فرسودگي شغلي را نيز در كتاب بيان ميكند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .491نيازي ،مجتبي .شناخت و درمان مشکالت ویژه یادگیری در پیش از دبستان و دبستان( :راهنمای عملي والدین،
مربیان ،معلمان و مشاوران) .اصفهان :نوشته256 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003861862 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :اختالالت رفتاري ،درمان ،يادگيري ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :برخي كودكان با ناتوانيهاي يادگيري از نظر هوشي ،عقبماندگي ذهني ندارند ،اما بعضي مهارتهاي خاص مورد
انتظار را فرا نميگيرند .كودكان موضوع اين كتاب ،اكثر مهارتها را مثل ساير كودكان نميآموزند .در اين كتاب دربارۀ شناخت و
درمان مشكالت ويژۀ يادگيري در دو گروه سني پيش از دبستان و دبستان به طور مفصل بحث شده و سپس مشكالت خلقي،
اضطرابي و رفتاري مطرح و بررسي شدهاند.
 .492حسني ،حسين .شیوههای نهادینه کردن اندیشههای دیني (از طریق خانواده ،مدرسه ،دین ورسانه) .تهران:
انجمن اوليا و مربيان382 .1398 .ص .رقعي .شابك9789644513398 :
مخاطب :معلم /مدير
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،تعليمات ديني ،كودكان
معرفي کتاب :نويسنده در اين كتاب ،تالش ميكند يكي از شيوههاي متعدد نيكبختي را به تصوير بكشد؛ شيوهاي انفرادي -
گروهي كه سعي بر آن دارد كه انديشههاي مرتبط با ماهيت فلسفي دين را از منظر جامعهشناسي در خدمت ارزشها ،هنجارها و
رفتارهاي اجتماعي قرار دهد .نويسنده در مقوالت مطرح در كتاب ،تالش دارد؛ چگونگي فراهم كردن زمينه تثبيت و عملي كردن
يكي از مباحث اساسي جامعهشناسي را با طرح مبحثي بهنام «درونيسازي يا نهادينگي» تشريح كند.
 .493ويتيكر ،تاد .كتاب آينده :تربیت خالق و ماهرانه :مربیان خالق متفاوت عمل ميکنند .راضيهسادات شجاعي .تهران:
سازوكار188 .1399 .ص .رقعي .شابك9786007325728 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :راهنماي معلم ،مهارتهاي آموزشي
معرفي کتاب :اين كتاب دربارۀكارهايي است كه معلم ها بايد انجام دهند تا ماهر و خالق شوند .نويسنده كارهايي مثل برقراري
ارتباط با والدين ،مدارا با دانشآموزان ،جلب توجه دانش آموز به محتواي درس معلم را پيشنهاد و آموزش ميدهد تا معلم بتواند
در مجموع ميانگين كالس را چه از نظر تربيتي و چه از نظر درسي باال ببرد.
 .494اريه ،فيليپ .كتابهاي پژوهشي :قرون کودکي ،تاریخ اجتماعي زندگي خانوادگي .زينبسادات غني .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان440 .1398 .ص .وزيري .شابك9789643918163 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :خانواده ،تاريخ
معرفي کتاب :از دوران قبل از شكلگيري مدرسه تا امروز ،نقش هاي افراد خانواده تحول بسيار داشته است .اين كتاب در ميان
اين نقشها ،تحول نقش كودك را بررسي ميكند .كتاب سه بخش كلي دارد :ايدۀ كودكي؛ زندگي مدرسهاي؛ خانواده.
 .495واكر ،تيموتي.د .مانند فنالند تدریس کنید 33 :راهبرد ساده برای داشتن کالسهای شاد .محمدحسن بازوبندي،
محمد دانش .تهران :مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت176 .1399 .ص .وزيري .شابك9786229718025 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،تدريس اثربخش ،شادي
معرفي کتاب« :تيموتي واكر» در اين كتاب  33راهبرد ساده براي كالسهاي درس «شاد» را معرفي ميكند كه از معلمان
فنالندي آموخته است و آنها را در كالسهاي خود بهكار گرفته است .واكر در مورد ايجاد مدارس شاد ،طبق پنج «مؤلفه»
«شادي» كه عبارتاند از« :آسايش»« ،تعلقخاطر»« ،استقالل»« ،تسلط» و «ذهنيت» ،راهبردهاي واقعبينانهاي را ارائه ميدهد.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .496حسيني ،سيدابراهيم /جوانبخت ،فاطمه .متن آموزشي ،سند فلسفه تربیت در جمهوری اسالمي ایران .قم :بخشايش.
280 .1399ص .وزيري .شابك9789641823759 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،تربيت ،فلسفه
معرفي کتاب :يكي از دروس اختصاصي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان كه معلمان آينده جامعه و مربي نسل جديد خواهند بود،
«سند فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران» است .هدف از اين درس آشنايي با مباني ،اصول ،جايگاه و نيز چيستي و چرايي و
چگونگي تربيت از ديدگاه علماي اسالم است؛ از آنجا كه متن اصلي سند با رويكرد فلسفي و استداللي نوشته شده در اين كتاب،
سعي بر آن بوده است تا در قالبِ سيزده درس و سه جلسه با محوريت درس چهاردهم ،مطالب آن كتاب سادهسازي و ارائه شود.
 .497هوي ،وينك /تارتر ،جان /كات كمپ ،رابرت .مدارس یادگیرنده مرآت ،مدارس باز -مدارس سالم( مدارسي که در
آن رویکردهای پیشرفته آموزشي اجرا ميشوند) .حيدر توراني ،سيما اتحادي .تهران :مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت.
208 .1399ص .وزيري .شابك9786229718001 :
مخاطب :مدير /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلمات کلیدی :ارزشيابي آموزشي ،مديريت و سازماندهي ،مدارس
معرفي کتاب :كتاب «مدارس باز  -مدارس سالم» با هدف بهبود وضعيت آموزش و رشد ذهني دانشآموزان نوشته شده است .در
اين كتاب پژوهشمحور و روشمدار ماهيت محل كار ،فرهنگ و سالمت سازماني مدرسه به روش علمي شرح داده ميشود و
چگونگي كاربرد پرسشنامه توصيف جو سازماني «هالپين  »OCDQو ابزار اصالحشده آن با نام « »6OCDQ-Rمعرفي ميگردد.
همچنين در كتاب پرسشنامه جو سازماني براي دبيرستانها ،ارائه ميشود و پرسشنامه «سالمت سازماني براي مدرسه» ،ابعاد و
ابزارهاي جديد آن و نيز شاخصهاي سالمت مدرسه مورد بررسي قرار ميگيرد .در پايان نتايج پژوهش در باب جو سالمت مدرسه
و روشهاي پژوهش در آموزش بهعنوان يك راهنماي كاربردي مورد بحث قرار ميگيرد و با استفاده از ابزارهاي سنجش سالمت و
جو ،چگونگي عملياتي كردن آنها در مدرسه توضيح داده ميشود.
 .498تلخابي ،محمود .مدارس يادگيرنده :طراحي آموزشي رویکرد شناختي به آموزش تلفیقي .تهران :مؤسسه مدارس
يادگيرنده مرآت96 .1399 .ص .وزيري .شابك9786229718032 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :طراحي آموزشي ،يادگيري
معرفي کتاب :اين كتاب با هدف بهبود وضعيت آموزش و رشد ذهني دانشآموزان نوشته شده است .رويكرد اين كتاب در فرايند
طراحي و اجراي فعاليتهاي يادگيري ،بهره گيري از مطالعات شناختي و سازگار ساختن اقدامات يادگيري با ظرفيتهاي طبيعي
ذهن و مغز انسان است؛ به اين معنا كه براي تحقق فهم عميق يا يادگيري عميق ،الزم است فرايندهاي شناختي مانند توجه،
حافظه ،تفكر و ...به نحو درستي بهكار گرفته شود .موضوع ديگري كه در كتاب مورد تأكيد قرار ميگيرد نقش فرايندهاي
اجتماعي در يادگيري است؛ از آنجا كه مغز ما يك ارگان اجتماعي است براي توسعه آن ناگزير از تجربه فرايندهاي اجتماعي
هستيم ،بنابراين در طراحي تمامي فعاليتها ،فرصتهايي براي تعامل اجتماعي ،همكاري و كار گروهي فراهم ميشود تا افراد در
دنياي شناخت اجتماعي غوطه ور شوند و در پيوند با اذهان ديگر به توسعه ذهن خود بپردازند .هدف اين كتاب ،معرفي روشهاي
طراحي فعاليتهاي يادگيري تلفيقي و ارائه نمونههاي طراحيشده بر مبناي الگوي آموزش تلفيقي در دوره دبستان است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .499سنگه ،پيتر .مدرسه یادگیرنده تغییرات بزرگ با گامهای کوچک آغاز مي شوند .فرنوش فرهمند .تهران :منظومه
خرد240 .1399 .ص .رقعي .شابك9786006475806 :
مخاطب :معلم /مدير /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :مدرسهها ،يادگيري سازماني
معرفي کتاب :چگونگي خلق محيط يادگيرنده در كالس ،مدرسه و جامعه با استفاده از پنج فرمان يادگيري موضوع اصلي اين
كتاب است .فصلهاي اين كتاب عبارتاند از :ورود به مدرسه؛ چشم انداز مدرسه؛ واقعيت جاري؛ توسعه؛ رهبري .نويسنده با
تعليمات اين كتاب كوشيده است راهحلهاي گرههاي كور سيستمهاي آموزشي مدرسهها و سازمانها را به مخاطب بياموزد.
 .500شكيبايي ،گودرز /عزيزيفر ،سيدهنيوشا .مدیریت آموزشي .رودسر :جيسا188 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786226290708
مخاطب :مدير /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :رهبري ،مديريت آموزشي ،نظامهاي آموزشي
معرفي کتاب :با توجه به رشد فزاينده نقش مديريت در فرآيند آموزش ،امروزه حياتي بودن مديريت آموزشي براي هر نظام
آموزشي بديهي به نظر ميرسد ،از اين رو در اين كتاب ،اصول و مباني مديريت آموزشي با بررسي مفاهيم مديريت آموزشي؛
رهبري آموزشي؛ نظارت آموزشي؛ سازمان آموزشي؛ مديريت برنامه آموزشي؛ مديريت دانشآموزان و مديريت كاركنان آموزشي؛
مديريت امكانات آموزشي؛ مديريت مالي آموزشي؛ روابطعمومي آموزشي؛ مديريت اداره آموزشي و سيستم مديريت اطالعات ،بيان
ميشود.
 .501ملكي ،حسن /امجديان ،كيومرث .مدیریت مدرسه مبتني بر رهبری معنوی .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.
188 .1399ص .وزيري .شابك9789640821435 :
مخاطب :مدير /كارشناسان
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،رهبري ،فلسفه
معرفي کتاب :رهبري معنوي با توسعه انساني و شرايط متغير و پيچيده كنوني نسبت به ساير سبكهاي رهبري تطابق بيشتري
دارد و كمك مي كند تا افراد با انگيزش دروني و با تمام وجود در كارها مشاركت كنند .در اين كتاب ،مدلي براي «مديريت
مدارس ابتدايي با رويكرد رهبري معنوي» ،ارائه شده است.
 .502مرتضويزاده ،سيدحشمتاهلل .مدیریت و برنامهریزی کالسهای چندپایه .تهران :مؤسسه كورش چاپ402 .1398 .ص.
وزيري .شابك9786229992708 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :كالس درس ،برنامه ريزي درسي
معرفي کتاب :تدريس در كالسهاي چندپايه يكي ديگر از شكل هاي آموزشي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا رايج است.
عنوانهاي مطالب اين كتاب عبارتاند از :كليات تدريس در كالسهاي چندپايه و مفاهيمي مثل كالسهاي چندپايۀ سيار،
چندسني و قرآني؛ برنامهريزي آموزش در كالسهاي چندپايه به عنوان يك فرايند؛ مديريت كالسهاي چندپايه؛ طرح درس و
ضرورت آن در كالسهاي چندپايه؛ روشهاي تدريس در كالسهاي چندپايه؛ مواد و وسايل آموزشي در كالسهاي چندپايه.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .503هورنباي ،گري .مشارکت والدین در آموزشوپرورش کودکان :ایجاد همکاری مؤثر بین خانواده و مدرسه .مهرزاد
فراهتي .تهران :انجمن اوليا و مربيان224 .1398 .ص .رقعي .شابك9789644513282 :
مخاطب :معلم /مدير /مشاور
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت ،مدارس
معرفي کتاب :در اين كتاب ،نويسنده براساس تجربيات بهدستآمده ،اطالعاتي را فراهم كرده تا به روانشناسان ،معلمان و ديگر
متخصصان كمك كند كه در جهت ايجاد سياستهاي كارآمد و اثربخش در مدارس با هدف توسعه دانش و مهارتهاي الزم براي
مشاركت مؤثر والدين ،با يكديگر همكاري كنند .يافتههاي ارائهشده در كتاب مربوط به مدارس ابتدايي نيوزلند ،انگلستان و
باربادوس ،ميباشد.
 .504قوامي ،مرجان .یادگیری استراتژی :روش تدوین و اجرا .تهران :مبتكران118 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9789643957599
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :برنامهريزي راهبردي
معرفي کتاب :مديريت استراتژيك موفق شامل بررسي محيطي ،برنامهريزي استراتژيك براي تدوين و اجراي استراتژي و كنترل
و ارزيابي و تصحيح متناوب آن است .كتاب حاضر پس از بيان كلياتي دربارۀ موضوع استراتژي ،اهم كارهاي الزم براي اجراي
چهار دسته استراتژي تحت عنوان محتويات اجراي استراتژي را در قالب پنج بخش برميشمارد.
 .505آر ،ريچل 100 .ایده برای معلمان ابتدایي :تفکیک .سميه عليمحمدي :- .دبيرخانه 180 .1398 .2ص .وزيري .شابك:
9786229616055
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش و يادگيري ،تدريس اثربخش
معرفي کتاب :تفكيك ،موضوع كامال بحثبرانگيز در سطح آموزش است كه براساس سطح تعيين ميشود .تفكيك در مقطع
ابتدايي بايد روي نيازهاي فردي متمركز شود و بهمنظور پاسخگويي به نيازهاي همه دانشآموزان صورت گيرد .اين كتاب،
مجموعهاي از روشهاي گوناگون براي سازماندهي و تفكيك و نيز مجموعهاي از نكات درباره چگونگي سكوسازي ،نحوه ساختار
يادگيري و نحوه استفاده از نتايج براي پيشرفت بيشتر در تمامي محدوده سني اوليه است .الزم به يادآوري است ،ايدههاي مربوط
به هر فصل از متخصصان ابتدايي در سراسر كشور ،جمعآوري و ارائه شده است.

عمومي
 .506شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :اسیدهای چرب ،آنتي اکسیدانها،
پروبیوتیکها ،پروتئین ،چربيها ،فیبر ،کلسترول ،مکملهای غذایي و مواد معدني .علي ابطحيراد .تهران :تيمورزاده.
60 .1399ص .پالتويي .شابك9786002388704 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تغذيه ،رژيم غذايي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشت جلدي ،در مطالبي فشرده و كاربردي ،به زبان ساده ،به موضوع سالمت و مواد
غذايي مربوط ميشود .در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ اسيدهاي چرب امگا 3و امگا 6؛ آنتي
اكسيدانها؛ پروبيوتيكها؛ پروتئين ،ماهي ،مكملهاي غذايي ،چربيها ،و مواد معدني.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .507شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :بیماریهای اعصاب و روان .علي ابطحيراد.
تهران :تيمورزاده60 .1399 .ص .پالتويي .شابك9786002388674 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تغذيه ،رژيم غذايي ،بيماريها
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشتجلدي ،به موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمدرمانيِ بيماريهاي اعصاب و روان مربوط
ميشود .در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله :تغذيه و اختالالت خلق؛ تغذيه و بيماري مولتيپل
اسكلروزيس؛ تغذيه و بيماري پاركينسون؛ تغذيه و بيشفعالي؛ خوردن سريع و غير معمول.
 .508شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :بیماریهای پوست ،مو و ناخن،
بیماریهای زنان ،سالمندان ،سرطان ،سالمت دهان و دندان ،سوختگيها ،بیماریهای چشم .علي ابطحيراد .تهران:
تيمورزاده72 .1399 .ص .پالتويي .شابك9786002388681 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رژيم غذايي ،بيماريهاي دهان و دندان ،تغذيه
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشت جلدي ،در مطالبي فشرده و كاربردي ،به زبان ساده ،به موضوع فرهنگ تغذيه در
كنترل بيماريها مربوط مي شود .در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ تغذيه و بيماريهاي پوست؛
تغذيه و بيماريهاي زنان؛ تغذيه والكليسم ،و سالمندان؛ سرطان؛ سوختگيها؛ تغذيه و سالمت دهان و دندان؛ تغذيه و
بيماريهاي چشم.
 .509شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :بیماریهای دستگاه گوارش .علي
ابطحيراد .تهران :تيمورزاده72 .1399 .ص .پالتويي .شابك9786002388650 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رژيم غذايي ،بيماريها ،دستگاه گوارش
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشتجلدي ،به موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمدرمانيِ مربوط به بيماريهاي دستگاه
گوارش مربوط ميشود .در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله :تغذيه و اختالالت هضم غذاي خوراكي؛
تغذيه و التهاب و عفونت مجاري تحتاني؛ تغذيه و التهاب معده؛ التهاب روده؛ تغذيه و كاهش سندروم رودۀ تحريكپذير.
 .510شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :بیماریهای عفوني ،التهاب مفصل،
بیماریهای عضالني اسکلتي ،بیماریهای غدد و متابولیسم .علي ابطحيراد .تهران :تيمورزاده72 .1399 .ص .پالتويي.
شابك9786002388667 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رژيم غذايي ،بيماريها ،تغذيه
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشتجلدي ،به موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمدرمانيِ بيماريهاي عفوني مربوط
مي شود .در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله :تغذيه و بيماريهاي عفوني؛ تغذيه و التهاب مفاصل؛ تغذيه و
بيماريهاي عضالني و اسكلتي؛ تغذيه و بيماريهاي غدد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .511شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :خواص میوهها و سبزیها .علي ابطحيراد.
تهران :تيمورزاده84 .1399 .ص .پالتويي .شابك9786002388711 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رژيم غذايي ،تغذيه
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشتجلدي ،در مطالبي فشرده و كاربردي ،به زبان ساده ،به موضوع خواص ميوهها و
سبزيها مربوط مي شود .در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ ميوهها و سالمتي؛ آجيل و تنقالت؛
آلو و گوجه؛ انجير؛ باقال؛ بروكلي؛ پنير؛ تخممرغ؛ خرمالو؛ گالبي؛ گوشت.
 .512شواركز ،جو .فرهنگ تغذيه و رژيمدرماني غذاهاي زيانبار ،غذاهاي شفابخش :رژیمهای غذایي ،آلرژی و واکنش نسبت
به مواد غذایي ،چاقي ،الغری ،سیستم ایمني ،واکنشهای متقابل دارو با غذا .علي ابطحيراد .تهران :تيمورزاده.1399 .
72ص .پالتويي .شابك9786002388698 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رژيم غذايي ،تغذيه ،ايمني
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي هشت جلدي ،در مطالبي فشرده و كاربردي ،به زبان ساده ،به موضوع فرهنگ تغذيه در
كنترل بيماريها مربوط مي شود .در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ رژيمهاي غذايي (تغذيه و
ورزش ،رژيم مناسب براي كاهش وزن ،تغذيۀ مناسب براي افزايش انرژي و تقويت بدن)؛ آلرژي و واكنش نسبت به مواد غذايي
(چاقي ،تغذيه و الغري ،دستگاه دفاعي ،و واكنشهاي متقابل دارو با غذا).
 .513ناظمي ،نازيال .کارنامه خورش :دستور غذای نادر میرزا قاجار .تهران :اطراف270 .1399 .ص .جيبي .شابك:
9786229922491
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاريخ ايران ،آشپزي ،قاجاريان
معرفي کتاب :اگر تاريخ را به گذشته سياسي محدود نكنيم و آن را همه زندگي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي گذشته بدانيم،
ميتوانيم بگوييم كه آثار تاريخي ،تمام نوشتههايي به شمار ميروند كه حاوي اطالعات و تصويري كامل از گذشتهاند .كتاب
حاضر ،هم دربردارنده اصول و قواعد آشپزي و فوايد غذاهاست و هم رخدادهاي سياسي و البته فرهنگنامهاي از آداب و رسوم،
روابط اجتماعي و اصطالحات عامه مردم ايران در دوران قاجار است.

فارسي
 .514مجدفر ،مرتضي .افسانهها در کالس درس .تهران :پيشگامان پژوهشمدار272 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786008529170
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،تمرينها ،خالقيت
معرفي کتاب :در اين كتاب ،مؤلف با بهرهگيري از افسانههايي با حضور حيوانات و تمثيلها و داستانهاي ايراني و جهاني،
بازيها ،فعاليتها ،تمرينها و پژوهشهايي خالقيتمحور طرح ميكند كه براي توسعۀ سواد خواندن كودك دبستاني مفيدند.
محتواي كتاب سه سطح دارد :ازوپ در كالس درس؛ الفونتن در كالس درس و بيدپا در كالس درس .هر سطح حكايتها و سپس
فعاليتهايي مرتبط را شامل ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .515رئيسي امجد ،عليرضا /شمس ،اعظم /رئيسي امجد ،فاطمه .پنج خط و نشانهها:زیبانویسي ،امال ،روانخواني ویژه
دانشآموزان پایه اول دبستان .تهران :شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق88 .1399 .ص .رحلي .شابك9786227380071 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،زبان آموزي ،تمرينها
معرفي کتاب :اين كتاب ،متأثر از رويكردهاي جديد كتاب فارسي اول ابتدايي و با هدف پرورش همهجانبه مهارتهاي مختلف
زبانآموزي (شنيدن ،گفتن ،خواندن و نوشت ن و همچنين افزايش دقت تمركز و توجه فراگيران) ،تأليف شده است .كتاب پيشرو
يك كتاب چندبُعدي است كه شامل «ديكته شب»« ،روانخواني»« ،زيبانويسي»« ،داستانخواني» و «داستاننويسي» ميشود.
وجه تمايز اين كتاب با كتابهاي همراستاي خود؛ داشتن كلمهها و جملهها در حد توان كودك  6يا 7ساله كالس اولي ،رنگي
بودن حروف در كلمهها ،پنج خط بودن به جهت آموزش توازن خطي و زيبانويسي و داشتن جدول تركيب در هر درس ،ارزشيابي
عملكردي تصويري و ارزشيابي ماهانه در انتهاي هر ماه است.
 .516سيدناصري ،فهيمه .جورجین واژهها جلد  :6سطح خیلي دشوار برای کالس چهارم ،پنجم و ششم .تهران :ذكر.
24 .1399ص .وزيري .شابك9786222370305 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كتاب كار ،راهنماي آموزشي ،جورچين
معرفي کتاب :بهخاطر سپردن تصوير واژهها در قالب حل جدولهاي متنوع يكي از بهترين راههايي است كه ذهن دانشآموزان را
به چالش ميكشد و باعث تقويت حافظه و افزايش تمركز و دقت ميشود« .جورچين واژهها» در كنار تقويت دامنه واژگاني
كودكان ،باعث افزايش اعتمادبهنفس و توانايي آنها در صحيح نوشتن واژهها و عالقه به ديكته ميشود .جلد ششم اين كتاب در
سطح خيلي دشوار ،تهيه شده است.
 .517بليتون ،انيد .خرگوش گنده .مهدي ضرغاميان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان48 .1398 .ص .وزيري .شابك:
9789640818947
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :مهارتهاي آموزشي ،داستان كودك ،هوش
معرفي کتاب :كتاب حاضر يكي از مجلدات مجموعهاي پنججلدي است كه ميكوشد همراه با تمرينهاي متنوع ،مهارتهاي
خواندن ،نوشتن ،شنيدن و سخنگفتن كودكان سالهاي اول دبستان را تقويت كند .در ابتداي كتاب ،شخصيتها و مكانهاي
رويدادن داستان معرفي شدهاند .همچنين ،در هر صفحه ،سؤالهايي مفهومي و اماليي يا خواندني از ماجراي آن بخش پرسيده
شده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .518بليتون ،انيد .خودم داستان ميخوانم :دعوت از خرگوش ناقال .مهدي ضرغاميان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.
48 .1399ص .وزيري .شابك9789640818923 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،خواندن ،تقويت توجه
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي پنججلدي ،شامل داستانهايي است كه به افزايش مهارتهاي خواندن ،نوشتن،
شنيدن ،و سخنگفتن كودكان سالهاي نخست دبستان كمك ميكنند .كتابهاي اين مجموعه براي تقويت خواندن دانشآموزان
كندخوان سالهاي اول دبستان مناسباند .در ابتداي داستان ،مكانها و شخصيتها به صورت تصويري معرفي شدهاند .پرسش
لغتهاي سخت و اصطالحات و نيز پرسشهايي از متن داستان ،از جمله ابتكارات نويسندهاند .در انتها نيز پرسشهايي شفاهي،
نوشتني و تقويتي مخاطب را به چالش كشيدهاند.
 .519بليتون ،انيد .خودم داستان ميخوانم :سطل چسب خرگوش ناقال .مهدي ضرغاميان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان48 .1398 .ص .وزيري .شابك9789640818930 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :تقويت توجه ،داستان كودك ،خواندن
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي پنججلدي ،شامل داستانهايي است كه به افزايش مهارتهاي خواندن ،نوشتن،
شنيدن ،و سخنگفتن كودكان سالهاي نخست دبستان كمك ميكنند .كتابهاي اين مجموعه براي تقويت خواندن دانشآموزان
كندخوان سالهاي اول دبستان مناسباند .در ابتداي داستان ،مكانها و شخصيتها به صورت تصويري معرفي شدهاند .پرسش
لغتهاي سخت و اصطالحات و نيز پرسشهايي از متن داستان ،از جمله ابتكارات نويسندهاند .در انتها نيز پرسشهايي شفاهي،
نوشتني و تقويتي مخاطب را به چالش كشيدهاند.
 .520بليتون ،انيد .خودم داستان ميخوانم :سوسیسهای خرگوش ناقال .مهدي ضرغاميان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان48 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640818954 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،هوش
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي پنججلدي ،شامل داستانهايي است كه به افزايش مهارتهاي خواندن ،نوشتن،
شنيدن ،و سخنگفتن كودكان سالهاي نخست دبستان كمك ميكنند .كتابهاي اين مجموعه براي تقويت خواندن دانشآموزان
كندخوان سالهاي اول دبستان مناسباند.در ابتداي داستان ،مكانها و شخصيتها به صورت تصويري معرفي شدهاند .پرسش
لغتهاي سخت و اصطالحات و نيز پرسشهايي از متن داستان ،از جمله ابتكارات نويسندهاند .در انتها نيز پرسشهايي شفاهي،
نوشتني و تقويتي مخاطب را به چالش كشيدهاند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .521بليتون ،انيد .خودم داستان ميخوانم :گنج خرگوش ناقال .مهدي ضرغاميان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1398 .
48ص .وزيري .شابك9789640818961 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،تقويت توجه ،خواندن
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي پنججلدي ،شامل داستانهايي است كه به افزايش مهارتهاي خواندن ،نوشتن،
شنيدن ،و سخنگفتن كودكان سالهاي نخست دبستان كمك ميكنند .كتابهاي اين مجموعه براي تقويت خواندن دانشآموزان
كندخوان سالهاي اول دبستان مناسباند .در ابتداي داستان ،مكانها و شخصيتها به صورت تصويري معرفي شدهاند .پرسش
لغتهاي سخت و اصطالحات و نيز پرسشهايي از متن داستان ،از جمله ابتكارات نويسندهاند .در انتها نيز پرسشهايي شفاهي،
نوشتني و تقويتي مخاطب را به چالش كشيدهاند.
 .522حيدري ابهري ،غالمرضا .دریا و ضربالمثلها .قم :جمال36 .1399 .ص .وزيري .شابك9789642029006 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات فارسي ،دريا ،ضربالمثل
معرفي کتاب :ضربالمثلهاي فارسي ،گنجهاي پربهايي از آموزههاي آسماني ،اخالقي و انساني هستند« .دريا و ضربالمثلها»،
نوشته «حجتاالسالم حيدري ابهري» در اين حوزه از ادبيات فارسي است كه  32ضربالمثل مرتبط با «دريا» مانند «ماهي را هر
وقت از آب بگيري تازه است»؛ «نان را بينداز توي دريا ،ماهي نميداند اما خدا ميداند»؛ و ...را براي كودكان توضيح ميدهد.
تصاوير كتاب نيز مرتبط با محتواي مفهومي هر ضربالمثل ،ترسيم شده است.
 .523يوزي ،جواد /مهديپور ،مجتبي /زماني ،سوما .دفتر امال خالق .همدان :روز انديش76 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004381253
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :امالي فارسي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :كتاب حاضر شامل انواع مشكالت امال نويسي و كاربرگهاي ويژه براي ديكته نويسي است .دانشآموز با استفاده از
نشانهها و مجموعهاي از تصويرهاي رنگي و تمرينهاي الزم ،امال نوشتن را دنبال و تقويت ميكند .اشتباهات رايج در ديكته از
ضعف حافظه ديداري و حساسيت شنوايي يا آموزش نامناسب سرچشمه ميگيرد .در هر صفحه از اين دفتر امالي خالق ،نمونه
تمرينهايي وجود دارد كه در انتهاي آن نظر معلم ،مشكالت و راهكارها و نظر اوليا پس از نوشتن امال درج ميشود.
 .524آفرند ،الهام /كريمي ،سمانه /عباسي ،مريم .دفتر امالی خالق پایه دوم ابتدایي .مشهد :ضريح آفتاب76 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786004764186 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،تمرينها ،امالي فارسي
معرفي کتاب :اين كتاب ،دفتري است با رويكرد جديد آموزشي و رعايت اصول كلي و بنيادين كتاب درسي با ارائههاي اماليي
متفاوت و متنوع كه پيشرفت و عالقه يادگيري را در دانش آموزان نسبت به اين درس مهم برانگيزد .در اين دفتر به مهارتهاي
خوانشي و نوشتاري منطبق با كتاب فارسي دوم در زمينه تقويت امال ،تقويت دقت ،قدرت انتخاب ،و سرعت عملكرد دانشآموز و
سعي در صحيحنويسي و گسترش دايره واژگان ،پرداخته ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .525قدرتپناه ،مليحه .دفتر مشق شانه به شانه .مشهد :ضريح آفتاب68 .1399 .ص .رحلي .شابك9786004764100 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،آموزش زبان فارسي ،داستان ،بازي و سرگرمي كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر درباره آموزش نگارهها و نشانهها در قالب داستانهاي كوتاه فراهم آمده است .اين شيوه ميتواند در
يادآوري و بازشناسي نشانهها و تقويت مهارت هاي خوانداري مفيد باشد .كتاب بر اساس مفاهيم تربيتي مورد نظر مطالب آموزشي
پيش ميرود و با بودجه بندي محتواي كتاب درسي فارسي در پايه اول منطبق است .تلفيق تمرينهاي درس فارسي با رياضي از
ديگر ويژگي هاي اثر پيش رو است .آموزش همراه تصوير بر پايه نظريه بازي ،سرگرمي و يادگيري به توسعه حافظه تصويري
مخاطب كمك خواهد كرد.
 .526عربي ،شيما /عربي ،عصمت .دفتر مشق من .مشهد :ضريح آفتاب160 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004763844 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،يادگيري ،تمرينها
معرفي کتاب :در اين كتاب براساس كتاب فارسي اول دبستان ،كودكان با خط تحريري آشنا ميشوند و كلمات جديد در هر
درس به منظور افزايش دامنه لغات ،و نشانه جديد در ابتداي هر درس بهمنظور آشنايي بيشتر با نشانهها ،ارائه ميشود .تكرار و
تمرين بيشتر دانشآموزان بهمنظور تثبيت يادگيري ،تقويت مهارتهاي خواندن و نوشتن با استفاده از روشهاي نوين آموزشي از
اهداف كتاب است.
 .527يوزي ،جواد /مهديپور ،مجتبي /زماني ،سوما .دنیای کلمات یار اوليها .همدان :روز انديش39 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786004382472
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :امالي فارسي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :كتاب حاضر در پي آموزش نشانههاي فارسي به دانش آموزان پايه اول است .در اين زمينه از تصويرسازي حروف
نيز براي به ذهن سپاري مخاطب دبستاني استفاده شده است .در هر صفحه در ارتباط با واژه يا كلمهاي كه با آن ساخته ميشود،
مثالها و جملههايي بيان شده است .روانخواني عبارتها از ديگر هدفهاي آموزشي اين كتاب  37صفحهاي است.
 .528خادمي ،فاطمه /ايزي ،زهره .روانخواني و دیکته شب (صوتي) .سبزوار :گراد128 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227074109
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :امالي فارسي ،آموزش ابتدايي ،آموزش انفرادي
معرفي کتاب :در كتاب حاضر به اهميت امال و روانخواني اشاره شده است .امال شاخهاي از مهارت نوشتن و نگارش درست شكل
كلمات و از اصوليترين بخشهاي زبانآموزي است .اين اثر در  22درس ،براي هر نشانه ،نوشتن كلمات و جمالتي در سه شب را
طراحي كرده است .همچنين هشت امالي تصويري براي ارزيابي آموختهها و تنوع بخشي به فعاليتهاي ديكته نويسي دانش آموز
در نظر گرفته است .تعدادي از متن هاي امالي پيشنهادي نيز به شكل واقعيت افزوده در كتاب پيش بيني شده كه براي تقويت
مهارتهاي شنيداري و بيحضور اولياي دانش آموز انجام ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .529سپهر ،حميد .زبان و سوادآموزی کودکان .يزد :شهد علم344 .1399 .ص .رقعي .شابك9786008418399 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :كودكان ،كمتوان ذهني ،يادگيري ،سوادآموزي
معرفي کتاب :احياي گفتوگوي علمي و كاربردي در موضوع «رويكردها و روشهاي سوادآموزي كودكان» ،هدف اصلي اين
كتاب است .در اين كتاب ،رواج رويكرد رفتارگرايانه و حافظهمحور در سوادآموزي بهعنوان يكي از زمينههاي اصلي ضعف كودكان
ايراني در مهارت خواندن و استمرار بحران «كتابنخواني» در جامعه معرفي ميشود و اصالح روشهاي سوادآموزي و توجه به
رويكرد رشد زبان براي مقابله با مشكالت يادشده ،توصيه ميشود .ترجمۀ پيوست كتاب ،اثري از «سالي ام رگو» نيز با هدف
شناخت بهتر و كاربردي رويكرد مبتني بر ادبيات ،متني روان از مطالعات موردي سوادآموزي و كودكان با نيازهاي ويژه در مدرسه
عادي را ارائه ميكند.
 .530حيدري ابهري ،غالمرضا .ضربالعسلها 200 :ضربالمثل ،قصه شیرین فارسي .قم :جامعۀ القرآن الكريم.1399 .
140ص .جيبي .شابك9786003582293 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :ضربالمثل
معرفي کتاب :كتاب حاضر مجموعهاي است از دويست ضربالمثل كه هر كدام قصهاي طوالني دارد .نويسنده آنها را از بين
هزاران ضرب المثل فارسي برگزيده و با توضيحاتي در اين كتاب آورده است .در كنار برخي ضربالمثلهاي كتاب ،ضربالمثلهاي
مشابه نيز آمدهاند.
 .531فرهادي ،گلزار .كار :امالی اول دبستان .تهران :خيلي سبز132 .1399 .ص .رحلي .شابك9786004120982 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،كتاب كار ،امالي فارسي
معرفي کتاب :اين كتاب در راستاي اهداف برنامه درسي ملي و با هدف آموزش هدفهاي نوين ،پرورش نظم فكري و درست
تفكر كردن ،ايجاد توانايي در انجام محاسبات ذهني ،حدس و تخمين كميتها و نيز توانايي در برآورد حل مسئله و حدس پاسخ
آنها نوشته شده است .تمرينهاي جذاب و متنوع جهت يادگيري نوشتن كلمهها ،جاي خالي ،جملهسازي ،كلمهسازي و - ...به
همراه يك لوح فشرده كه نحوه صحيح گفتن امال را آموزش ميدهد -در كتاب ارائه شده است .انواع مختلف سؤال (چهارگزينهاي،
جاي خالي ،درست يا نادرست ،انتخاب كنيد ،پرسش هاي مفهومي ،تكميل جدول و سؤاالت تشريحي) نيز در كتاب ،آورده شده
است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .532حاجي علي خمسه ،محمدصادق .كار :امالی دوم دبستان .تهران :خيلي سبز100 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786004120999
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :آموزش و يادگيري ،امالي فارسي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :اختالل نوشتاري و اماليي از مشكالت دانش آموزان دوره ابتدايي است .كتاب پيش رو در قالب بازي و سرگرمي و
با ارائه دادن تمرينهايي در قالب كلمات بدون نقطه يا تشخيص كلمات و كامل كردن كلمات سعي در اصالح اين اختالالت دارد.
اشتباه نوشتن حروف مشابه ،جا انداختن حروف و اختالل شنيداري-ديداري از ديگر مشكالت اين گونه دانشآموزان
است.خودارزيابي و بخش بازي با كلمات در جهت رفع مشكالت نوشتاري در كتاب پيش بيني شده است .استفاده از تصويرهاي
رنگي نيز در درك مفهوم و آشنايي ذهن مخاطب با موضوع امال موثر است.
 .533شريفپور ،زهرا .كار :فارسي ششم دبستان .تهران :خيلي سبز120 .1399 .ص .رحلي .شابك9786004121620 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :آموزش زبان فارسي ،ادبيات فارسي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :اين كتاب ادامه آموزش مباحث درسي دوره ابتدايي از پايههاي پايينتر اين مجموعه است .تلفيق بعضي درسها با
فارسي ،توجه به خالقيت و پرورش نگارش و انشا ،به تفكر واداشتن مخاطب و استفاده ازدرسنامه از ويژگيهاي اين اثر است.
كتاب كار فارسي ششم در  17درس ساختاري همراه تمرين مفاهيم ،رابطه ميان كلمات و تاريخ ادبيات و بازنويسي دارد .ارائه
پرسشهاي چهار گزينهاي و حتي واگرا از ديگر خصوصيات كتاب است.
 .534يوزي ،جواد /مهديپور ،مجتبي /زماني ،سوما .کتاب کار فارسيیار اوليها (نشانههای  1و  .)2همدان :روز انديش.
120 .1399ص .رحلي .شابك9786004381956 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :امالي فارسي ،آموزش ابتدايي ،آموزش انفرادي
معرفي کتاب :كتاب حاضر شامل انواع درسهاي امال نويسي و قسمتهاي ويژه براي ديكته نويسي است .دانشآموز با استفاده از
نشانهها و مجموعهاي از تصويرهاي رنگي و تمرينهاي الزم ،امال نوشتن را دنبال و تقويت ميكند .اشتباهات رايج در ديكته از
ضعف حافظه ديداري و حساسيت شنوايي يا آموزش نامناسب سرچشمه ميگيرد .در هر صفحه از اين دفتر نشانهها ،نمونه
تمرينهايي از قبيل كلمه جديد ب ساز ،با هر شغل يك جمله بساز ،هر تصوير را به جاي خالي خود وصل كن و جدول زير را كامل
كن و ...وجود دارد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .535كلهر ،مژگان .كالس اولي ،كتاب اولي :اسبم دندان درد دارد .تهران :افق36 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9786003539099
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان كودك ،راهنماي آموزشي ،خواندن
معرفي کتاب :اين كتاب با ارائه يك داستان ،مهارت خواندن و نوشتن كودكان كالس اولي را در يادگيري بهتر و راحتتر حروف
الفبا بيشتر ميكند و باعث ميشود كودك بتواند از همان ماههاي اول يادگيري لذت بيشتري ببرد ،همچنين بتواند به تنهايي
كتابهايي با كلمات ساده را مطالعه كند .در بخش پاياني ،كتاب با طرح پرسشهايي از كودك ميخواهد با كمك والدين به آنها
پاسخ دهد تا بتواند فراگيري خود را تا سطح باالتري پيش ببرد.
 .536صالحي ،آتوسا .كالس اولي ،كتاب اولي :برادرم رامان .تهران :افق36 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003539105 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان كودك ،راهنماي آموزشي ،خواندن
معرفي کتاب :اگر ميخواهيد دانشآموز كالس اوليتان در همان ماه هاي اول آموزش ،حروف الفبا را به خوبي ياد بگيرد ،از
معجزه داستانخواني غافل نشويد .هركدام از كتابهاي «كالس اولي ،كتاب اولي» براساس حروفي نوشته شدهاند كه كالس
اوليها درسبهدرس با آنها پيش ميروند .با اين شيوه كودك مي تواند هر زمان با آموزش حروف مدرسه ،كتاب داستان مربوط به
همان حروف را به تنهايي بخواند و از همان ماه هاي اول لذت باسواد شدن را بچشد .سپس با انجام فعاليتهاي پاياني هر كتاب و
خواندن جملههاي طوالنيتر ،دايره واژگان را گسترش دهد .اين داستان براساس درسهاي يك تا پنج كتاب فارسي اول دبستان،
نوشته شده است.
 .537جعفري ،الله .كالس اولي ،كتاب اولي :عمه ذرت .تهران :افق52 .1399 .ص .وزيري .شابك9786003538610 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :خواندن ،داستان ،راهنماي آموزشي
معرفي کتاب :اين كتاب از كتابهاي «كالس اولي ،كتاب اولي»؛ مناسب براي كودكان نوسوادي است كه درسهاي چهاردهم تا
هجدهم كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند مهارت بيشتري در خواندن كلمههاي دشوار و روانخواني پيدا
كنند .در داستان اين كتاب «عمه عزت» ،عاشق ذرت است براي همين نامش را «عمه ذرت» گذاشتهاند .يك روز جمعه ،عمه
ذرت وقتي ميخواهد ذرت بخورد. ...
 .538صالحي ،آتوسا .كالس اولي ،كتاب اولي :عیدی عمو نوروز .تهران :افق52 .1399 .ص .وزيري .شابك9786003538825 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان ،خواندن ،ادبيات فارسي
معرفي کتاب :اين كتاب كه از كتابهاي «كالس اولي ،كتاب اولي» است ،براساس حروفي نوشته شده است كه كالس اوليها
درسبهدرس با آنها پيش ميروند .با اين شيوه كودك مي تواند هر زمان با آموزش حروف در مدرسه ،كتاب داستان مربوط به
همان حروف را به تنهايي بخواند و از همان ماه هاي اول ،لذت باسوادشدن را بچشد .سپس با انجام فعاليتهاي پاياني هر كتاب و
خواندن جملههايي طوالنيتر ،دايره واژگان را گسترش دهد .اين كتاب براساس درسهاي  19تا  22كتاب فارسي اول دبستان،
تنظيم شده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .539يزداني ،معصومه .كالس اولي ،كتاب اولي :کارآگاه دلفین زبل .تهران :افق52 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786003538641
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :داستان ،الفبا ،راهنمايي آموزشي
معرفي کتاب :كودكاني كه در ابتداي مسير فارسيآموزي هستند با خواندن داستانهاي سطح يك تا پنج ،ميتوانند
مرحلهبهمرحله با حروف الفبا و صداي آنها آشنا شوند .اين كتاب با تمرينهاي مختلف مناسب براي كودكان نوسوادي كه
درسهاي  14تا  18كتاب فارسي اول دبستان را تمام كردهاند و ميخواهند مهارت بيشتري در خواندن كلمههاي دشوار و
روانخواني پيدا كنند ،است.
 .540نجفي پازوكي ،معصومه /علي محمدزاده ،ثريا /طاقديس ،سوسن .مجموعه مهارت محور مشق شب :شوق خواندن .تهران:
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان28 .1398 .ص .رحلي .شابك9789640816387 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :خواندن ،داستان كودك ،استنباط
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،شامل شش داستان است كه با نثر روان و جملههاي كوتاه ،و تعريف
شخصيتي كه مورد عالقه كودك است ،مهارت درك متن را تقويت ميكنند .اين كتاب نمونهاي خوب است كه از اهداف آن
ميتوان به تمرين و افزايش دانش واژگاني مخاطب و نيز افزايش شناخت كودك از پديدههاي پيرامون اشارهكرد .بعضي از
قصههاي اين جلد عبارتاند از :سيرسيرسيرسير ،حرفهاي چتري و نينيهشو با هشتتا پا.
 .541نجفي پازوكي ،معصومه /عليمحمدزاده ،ثريا /طاقديس ،سوسن .مجموعه مهارت محور مشق شب :شوق خواندن .تهران:
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640816394 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :راهنمايي آموزشي ،خواندن ،مهارت
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد دوم از مجموعه مهارتمحور «مشق شب» است كه با هدف تقويت مهارت دركِ متن ،طراحي
شده است .اين كتاب داراي تكليف منزل براي دانشآموزان است كه عالوه بر معلمان ،والدين هم ميتوانند از آن استفاده كنند.
اين كتاب 6 ،داستان دارد ،در پايان هر داستان پرسش و پاسخ گنجانده شده است .ابتدا دانشآموز متن داستان را صامتخواني
(خواندن با حركت چشم) ميكند ،سپس به سؤالهاي آن پاسخ ميدهد .مطالعه متن و پاسخگويي به سؤالها بايد پشتِ سر هم و
بدون فاصله باشد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .542نجفي پازوكي ،معصومه /عليمحمدزاده ،ثريا /طاقديس ،سوسن .مجموعه مهارت محور مشق شب :شوق خواندن .تهران:
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640816400 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :راهنمايي آموزشي ،خواندن ،مهارت
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سوم از مجموعه مهارتمحور «مشق شب» است .نحوه كار با اين كتاب به اين صورت است كه
ابتدا دانشآمور متن داستان را صامتخواني (خواندن با حركت چشم) كند ،سپس به سؤالهاي آن پاسخ دهد .مطالعه متن و
پاسخگويي به سؤالها بايد پشتِ سر هم و بدون فاصله در مكاني ساكت انجام شود .هنگام مطالعه و پاسخ دادن ،دانشآموز به
تنهايي ميخواند و پاسخها را مي نويسد اما بعد از تمام شدن كار او ،بهتر است والدين از فرزندشان بخواهند كه داستان را براي
آنها بازگويي كند ،پاسخهاي او را ببينند و به او بازخورد بدهند .اين مجلد ،شش داستان دارد و براي يكماه و نيم طراحي شده
است.
 .543نجفي پازوكي ،معصومه /عليمحمدزاده ،ثريا /طاقديس ،سوسن .مجموعه مهارت محور مشق شب :شوق خواندن .تهران:
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان28 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640816417 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :راهنمايي آموزشي ،خواندن ،مهارت
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهارم از مجموعه مهارتمحور «مشق شب» است كه  6داستان دارد و در پايان هر داستان
پرسش و پاسخ گنجانده شده است .مطالعه متن و پاسخگويي به سؤالها بايد پشتِ سر هم و بدون فاصله باشد .هدف از ارائه اين
كتاب ضمن تقويت مهارت دركِ متن ،تقويت صامتخواني (خواندن با حركت چشم) دانشآموزان ،تقويت تمركز و دقت خواندن،
افزايش دانش واژگاني ،و ايجاد عادت مطالعه است.
 .544صولتپور ،نرجس /سلطانيبخش ،شيرين .مداد اول جلد  .1شهر قدس :ناريامهر134 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786226940641
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :امالي فارسي ،آموزش ابتدايي
معرفي کتاب :در اين كتاب از داستان و تصوير براي آموزش و به ذهن نشستن نشانهها استفاده شده است .اين كدگذاري به
نوعي سبب ميشود تا دانش آموز با كمك داستان نشانه را به خاطر بسپارد و تا حدي از اختالالت نوشتن و روان خواني در امان
بماند .از ديگر فعاليتهاي ضمني كتاب كه به مهارتهاي عملي دانشآموز كمك ميكند ،رنگ آميزي تصوير هر كلمه است.
ديكتههاي ارائه شده در بخشهاي مختلف كتاب از انواع شناخت حرفهاي درست و غلط ،نقطهگذاري ،رنگ كردن عبارت و پر
كردن جاي خالي است .كامل كردن دندانههاي حروف و نوشتن نام تصويرها يا جمله سازي نمونهاي از ديگر فعاليتهاي كتاب
است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .545رينولدز ،پيتر اچ .معجزه کلمات .ليال كاشاني وحيد ،مرضيه مهاجري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786227437065 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،راهنماي آموزشي ،يادگيري
معرفي کتاب :بعضيها تمبر پستي جمع ميكنند ،عدهاي سكه و برخي هم آثار هنري« .جرومي» ،عاشق كلمات است .او كلمات
را به شيوه خودش جمعآوري و دستهبندي ميكند؛ كلماتي كه دلهاي مردم دنيا را به يكديگر نزديكتر ميكند و به آنها قدرت
ميبخشد .در اين كتاب كودكان با معجزه كلمات آشنا ميشوند و ياد ميگيرند كه هر كلمه چه قدرت شگفتانگيزي دارد و چقدر
ميتواند بر زندگي آنها تأثير بگذارند.
 .546وست وود ،پيتر .مشکالت خواندن و نوشتن :آنچه معلمان باید بدانند علي عربانيدانا .تهران :انجمن اوليا و مربيان
210 .1399.ص .رقعي .شابك9789644512964 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :خواندن ،نوشتن ،يادگيري فعال
معرفي کتاب :در اين كتاب به يكي از مسائل مهم مورد نياز دانش آموزان ،يعني مهارت خواندن و نوشتن اشاره شده است .اين
دو ،زيربناي يادگيري درسها هستند .با مطالعه و فراگيري اين مهارتها آموزگاران و والدين ميتوانند مشكالت يادگيري
دانشآموزان را رفع كنند .در اين اثر داليل ،توصيهها و منابعي براي رفع ضعف سودآموزي دانشآموزان در قالب "آنچه معلمان
بايد بدانند" درج شده است .كتاب در شش فصل به تبيين موضوعات رايج در زمينه آموزش و يادگيري مهارتهاي سوادآموزي،
مشكالت خواندن در سطح كلمه ،مشكالت خواندن در سطح متن و مشكالت نوشتن امال اقدام كرده است .اگر اين مشكالت
شناسايي شوند باعث اعتماد به نفس ،استقالل و توانايي در يادگيري و پيشرفت سطح تحصيلي دانشآموزان خواهد شد.
 .547آفرند ،الهام /كريمي ،سمانه /عباسي ،مريم .یک کتاب و ده داستان کهن (ویژه دانشآموزان ابتدایي همراه درک
مطلب) .مشهد :ضريح آفتاب80 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004764162 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان كوتاه ،مشاهير
معرفي کتاب :در اين كتاب ،مجموعهاي از داستانهاي كهن فارسي به همراه درك مطلب ،ارائه ميشود تا سواد خواندن در اين
قالب معنا شود .اين توانايي در رشد عقالني ،اجتماعي و عاطفي هر كودك نقش مؤثر دارد .همچنين در ابتداي هر داستان
زندگينامه نويسنده آن داستان آمده است« .طوطي و تاجر»« ،قصر بينظير شاه»« ،روباه بيدستوپا»« ،غالم دريا نديده» ،و
«دوستي موش و گربه» عنوان برخي از داستانهاي كتاب است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

فلسفه کودک
 .548ليپمن ،متيو .الفي استدالل در باره تفکر .فاطمه رنجبران ،مارينا فرهوديزاده .تهران :شهرتاش56 .1399 .ص .رحلي.
شابك9789648282856 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :داستانهاي مصور ،فلسفه ،تفكر
معرفي کتاب :اين كتاب مصور از مجموعه كتابهاي «فلسفه براي كودكان و نوجوانان» است« .الفي» ،دختري بسيار خجالتي
است كه در كالس اول مشغول تحصيل است .او نميتواند در كالس صحبت كند و حتي به سختي ميتواند پرسشهاي خود را
طبقهبندي و بيان كند؛ اما اين امر ،مانع تالشهاي او براي شناخت جهان اطرافش نميشود .چيزي از چشمان نكتهبين او پنهان
نمي ماند .او با شگفتي در مورد هر آنچه در اطراف خود و در كالس يا خانه اتفاق ميافتد به فكر ميرود و راهي براي شناخت آنها
جستوجو ميكند و. ...
 .549گوردر ،ياستين .پرسشها .نيما هژيري ،امير ميرزايي .تهران :هوپا72 .1399 .ص .وزيري .شابك9786222040161 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،فلسفه ،پرسشها
معرفي کتاب :در اين كتاب پرسشهاي فلسفي براي كودكان درباره زندگي ،مرگ ،جهان ،انسانها ،و ...همراه با تصاويري شاعرانه
و دلنشين مطرح شده است كه كودكان را وادار به تفكر درباره جهان پيرامون خود ميكند .آيا فقط در سياره ما زندگي جريان
دارد؟ آيا موجودات هوشمندي چون ما در جهان وجود دارند؟ چه ميشود كه چيزي را فراموش ميكنم و چه ميشود كه دوباره به
يادش ميآورم؟ آيا كسي هست كه بتواند جادو كند؟ و ...از پرسشهاي كتاب هستند.
 .550قائدي ،يحيي /سلطاني ،سحر .پوپک و پرسندو ،داستان فلسفي برای گروه سني  7- 8سال به همراه راهنمای
آموزشي برای تسهیلگران .تهران :مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت136 .1399 .ص .رحلي .شابك9786229718018 :
مخاطب :دانش آموز همراه مربي يا والدين
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،فلسفه ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب شامل  30بند است و براي هر بند يك راهنماي آموزشي طراحي شده است .داستان در دو مدرسه
ميگذرد كه اين دو مدرسه اشتراكهايي با هم دارند .هر بند از داستان ،بند قبل را ادامه ميدهد ،اما هر بار ادامه داستان در
مدرسه ديگري اتفاق ميافتد .براي مثال ،بند اول در مدرسه «پوپك» رخ ميدهد كه يك مدرسه دخترانه است ،اما بند دوم در
مدرسه «پرسندو» رخ مي دهد كه يك مدرسه پسرانه است .در انتهاي هر داستان تعدادي پرسش غالبا فلسفي آورده شده است كه
اين پرسشها ،پاسخ درست و قطعي ندارند و ممكن است كه پاسخهاي ارائهشده با يكديگر تفاوت داشته باشند .همچنين در پايان
هر داستان تمرينهايي طراحي شده كه هدف از آنها بحث و تعميق مباحث فلسفي هر داستان است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .551ليپمن ،متيو .فکرهایمان را روی هم بگذاریم :راهنمای تدریس الفي .سميرا پورحسن زنوز ،مارينا فرهوديزاده ،فرزانه
شهرتاش .تهران :شهرتاش282 .1398 .ص .رحلي .شابك9789648282986 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفكر خالق ،فلسفه ،تمرينها
معرفي کتاب :آيا كودكان به فلسفه نياز دارند؟ دانشمندان معتقدند كه كودكان بهمحض اينكه زبان را فرا ميگيرند ذهنشان
تقريبا بيدرنگ سرشار از افكار ميشود؛ از اينرو ،مدام در پي مالكهايي هستند كه با استفاده از آنها سر از امور در آورند .امور با
اعتبارتر را از كماعتبارتر و بهتر را از بدتر تميز دهند ،اين وعده فلسفه است كه به آنها كمك كند تا بهتر فكر كنند و بهتر تأمل
كنند .در اين كتاب تمرينهاي ارائه ميشود كه به كودكان كمك ميكند تا استعداد تفكر نقادانه و تفكر خالق خود را پرورش
دهند و همچنين به آنها كمك ميشود تا داليل بهتر را از بدتر و قوي را از ضعيف تميز دهند.
 .552متيوز ،گرتبي .فلسفه و کودک .غالمحسين شاهيني ،احسان عبدالهي .تهران :شهرتاش135 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9789648282634
مخاطب :معلم /مشاور /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :روانشناسي ،فلسفه ،تفكر
معرفي کتاب :در اين كتاب با تمركز بر نظريه ادبيات كودك و مفهوم كودكي ،زمينهاي براي گفتوگو ميان پژوهشگران ،منتقدان
و صاحبنظران ادبيات كودك ،فراهم مي شود .ديدگاه برخي از فيلسوفان درباره كودكي ،نظريه و مدلهاي كودكي ،رشد اخالقي،
حقوق كودكان ،يادزدودگي كودكي و ،...از مباحث كتاب است.
 .553متيوز ،گرتبي .گفتوگو با کودکان .غالمحسين شاهيني ،بهاره نظري مزيدي .تهران :شهرتاش130 .1399 .ص .وزيري.
شابك9789648282917 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :روانشناسي ،فلسفه ،گفتوگو
معرفي کتاب :نويسنده در اين كتاب در تالش است تا نشان دهد كه چگونه گفتوگو با كودكان ميتواند نظريههاي رشد شناختي
را دربربگيرد .وي در اين راستا چندين هدف را دنبال ميكند؛ نخست اينكه ،پرسشهايي را مطرح ميكند كه كودكان را به تفكر
ترغيب نمايد .دوم اينكه ،امكان برقراري ارتباطي متفاوت با كودكان را به تصوير ميكشد و درنهايت اينكه پرسشهاي عميق
فلسفي را در يك رابطه متقابل با كودك به چالش ميكشد.

قرآن
 .554حقيقي نجفآبادي ،زهره .آثار تربیتي بهشتیان و جهنمیان از دیدگاه قرآن .قم :جامعۀ القرآن الكريم224 .1398 .ص.
وزيري .شابك9786003582040 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :جنبههاي قرآني ،دوزخ ،بهشت
معرفي کتاب :چيستي معاد ،بهشت و جهنم بخشهاي اصلي اين كتاب هستند .كتاب حاضر در ابتدا لذتها و نعمتهاي بهشتي
را معرفي ميكند .سپس توضيح ميدهد چه كساني با چه خصوصياتي وارد بهشت ميشوند .بعد از آن جهنم و جهنميان را معرفي
ميكند و عوامل بهشتيشدن و جهنميشدن را برميشمارد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .555وافي ،ناصر /رمضاني ،حسن .سرود آفرینش .تهران :آثار سبز126 .1399 .ص .وزيري .شابك9786227186215 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :تعاليم قرآن ،پرسشها و پاسخها ،راهنماي آموزشي
معرفي کتاب :تسلط بر قواعد روخواني قرآن و قرائت آن براي كودكان مسلمان الزم است .كتاب حاضر در دو بخش «آفرينش
پرندگان و آفرينش حيوانات» تنظيم شده است تا مخاطب را با شگفتيهاو نكات حكمتآموز قرآن آشنا كند .همراهي محتوا با
جذابيتهاي فيلم ،پويانمايي ،داستان ،مسابقه و ساخت نشريه و كاردستي از جمله ويژگيهاي كتاب است.
 .556نباتي ،رضا /خدائيان ،سعيد /اكبرينيا ،رحمت .مباني و روش آموزش قرآن دوره ابتدایي ویژه آموزگاران ،مربیان
ومدرسان قرآن و دانشجو معلمان .تهران :رشد انديشه272 .1399 .ص .وزيري .شابك9789642692828 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :روش تدريس ،آموزش قرآن
معرفي کتاب :كتاب حاضر با توجه به اهميت توانمند سازي آموزگاران ،مربيان قرآن و دانشجو معلمان رشته ابتدايي كشور و به
جهت افزايش صالحيت هاي حرفه اي آنان به ارايه تدريس قرآن پرداخته است تا معلمان با مطالعه و بهره گيري از آن عالوه بر
دانش نظري با مهارت هاي عملي براي ايفاي ن قش اساسي در كالس درس آشنا شوند .اين كتاب با بهره گيري از رمزينه پاسخ
سريع يا  qr-codeقابليت ديدن  175قطعه فيلم هاي آموزشي با كمك تلفن همراه را فراهم مي كند.

کار و فناوری
 .557جورج ،لوسي ام .افراد پرمشغله  :6آتشنشان .كتايون انصاري .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786229636343 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،مشاغل ،آتشنشاني
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد ششم از مجموعه «افراد پُرمشغله» است كه كودكان در داستان كتاب با شغل «آتشنشاني» ،آشنا
ميشوند« .فرانك» ،آتشنشان است .در مدرسه آتشسوزي شده و «جرالد» و «خوكچه هندي» هنوز داخل ساختمان مدرسهاند.
زنگ خطر به صدا درميآيد .فرانك و افرادش بهسرعت به مدرسه ميروند .آيا فرانك و افرادش ميتوانند جرالد و خوكچه هندي را
نجات دهند؟ . ...
 .558جورج ،لوسي ام .افراد پرمشغله :افسر پلیس .كتايون انصاري .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786229636350 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،مشاغل ،پليس
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد هفتم از مجموعه «افراد پُرمشغله» است كه كودكان در داستان كتاب با شغل «پليس» ،آشنا
ميشوند« .لوئيس» ،افسر پليس است .او به همراه افسر «تيا» به جشنواره محلي براي انجام مأموريت ميروند كه ماشيني در گِل
گير كرده و پسر كوچولويي به كمك آنها نياز دارد .آيا افسران ميتوانند هر مشكلي را كه سر راهشان قرار ميگيرد ،حل كنند؟ . ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .559جورج ،لوسي ام .افراد پرمشغله :ساختمانساز .كتايون انصاري .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786229636367 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،مشاغل ،معماري
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد هشتم از مجموعه «افراد پُرمشغله» است كه كودكان در داستان كتاب با شغل «ساختمانسازي»،
آشنا ميشوند« .مارك» ،ساختمانساز است .او به خانواده «سينگ» كمك ميكند تا خانه قديميشان را به خانهاي رؤيايي تبديل
كنند« .مارك» با «لوران» كه مهندس معمار است با هماهنگي كامل همكاري مي كند تا خانه دقيقا طبق نقشه ساخته شود؛ براي
اين كار او بايد. ...
 .560جورج ،لوسي.ام .افراد پرمشغله :فضانورد .كتايون انصاري .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786229636329
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،مشاغل ،فضا
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد چهارم از مجموعه «افراد پُرمشغله» است كه كودكان در داستان كتاب با شغل «فضانوردي» ،آشنا
ميشوند« .جني»« ،كيم» ،و «چن» فضانورد هستند .آنها براي يك مأموريت مهم به ايستگاه فضايي ميروند .گروهي از فضانوردان
آنجا هستند كه به آنها كمك ميكنند ،اما براي «روبو بات» ،ربات تيم فضانوردان مشكلي پيش آمده است كه. ...
 .561جورج ،لوسي ام .افراد پرمشغله :کتابدار .كتايون انصاري .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786229636305
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،مشاغل ،كتابخانهها
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سوم از مجموعه «افراد پُرمشغله» است كه كودكان در داستان كتاب با شغل «كتابداري» ،آشنا
ميشوند« .ريتا» يك كتابدار است .او درحال جشن گرفتن پنجمين سالگرد تولد كتابخانه است و خيلي كارها دارد كه انجام بدهد.
ناگهان «اوان» ،پسربچهاي كوچك ،وارد كتابخانه ميشود ،اما خيلي خوشحال نيست؛ چون. ...
 .562جورج ،لوسي.ام .افراد پرمشغله :معلم .كتايون انصاري .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786229505991
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،مشاغل ،معلمان
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد نخست از مجموعه «افراد پُرمشغله» است كه كودكان در داستان كتاب با شغل «معلمي» ،آشنا
ميشوند .خانم «بتس» ،معلم مدرسه است و امروز يك روز پُرمشغله را پيشرو دارد و قرار است كه يك مهمان ويژه به كالس درس
او بيايد و با بچهها مالقات كند« .كلي جونز» ،مهمان ويژه كالس است ،اما او كيست؟ . ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .563عبادي جوكندان ،سيدمحسن .برنامهنویسي کودکان و نوجوانان به زبان ساده با اسکرچ .تهران :آتينگر ,رخداد معاصر.
91 .1399ص .وزيري .شابك9786226102988 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :برنامهنويسي رايانه ،زبانهاي رايانه ،نرمافزار رايانهاي
معرفي کتاب :در كتاب حاضر عالوه بر اهميت وجود رايانهها ،به تبيين توسعه آموزش رايانه و برنامه نويسي اشاره شده است .به
نظر دانشمندان در آينده كودكاني كه نتوانند برنامه نويسي كنند ،بي سوادند .يكي از چالشها در يادگيري زبان برنامه نويسي
نمايش متني كدها است .يكي از راه حل ها در اين زمينه ،آموختن استفاده از زبان برنامه نويسي تصويري اسكرچ با هدف شاد،
جذاب تر كردن و طراحي بازي و انيميشن در فرايند برنامه نويسي است .اثر پيش رو در  11فصل به معرفي اسكرچ ،نصب برنامه،
نحوه اجراي كدها ،حركت و تصوير و نشان دادن چند بازي اقدام كرده است.
 .564بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره قطارها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786003862289 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،پرسشها ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب جلد 48اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب كودكان پاسخ سؤالهاي خود را درباره
حركت قطارها و انواع قطارها بهدست ميآورند كه از ميان آنها ميتوان به اولين قطار كجا ساخته شد؟ اولين قطارها چگونه كار
ميكردند؟ قطارهاي تندرو چه قطارهايي هستند؟ راه آهن چگونه ساخته شد؟ و ...اشاره كرد .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت قطارها،
ارائه شده است.
 .565دينس ،كتي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره کامیونها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862173 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،رانندگي ،كاميونها ،پرسشها ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب جلد 49اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب مصور ،كودكان با نحوه كار انواع كاميونها
شامل كاميونهاي خزنده ،كاميونهاي جادهاي ،كاميونهاي كفي ،كاميونهاي هيواليي ،كاميونهاي آتشنشاني ،كاميونهاي
كمپرسي ،كاميونهاي تانكردار و ...آشنا ميشوند .همچنين اطالعاتي درباره ورزشهاي كاميوني در كتاب ارائه ميشود .فرهنگِ
لغت كاميونها نيز در پايان كتاب آمده است.
 .566بن ،اميلي .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره کشتيها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862340 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،پرسشها
معرفي کتاب :اين كتاب جلد 47اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب كودكان پاسخ پرسشهاي خود را درباره
حركت كشتيها و انواع كشتيها شامل داخل كشتيهاي قديمي چه شكلي بوده است؟ كشتيها چگونه از ميان درياهاي يخزده
عبور ميكنند؟ چرا تايتانيك غرق شد؟ و ...بهدست ميآورند .در پايان كتاب ،فرهنگِ لغت كشتيها ،ارائه ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .567پچت ،فيونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره هواپیماها .محسن عصياني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862272 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،هواپيما ،پرسشها ،دانشنامه
معرفي کتاب :اين كتاب جلد 46اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب كودكان پاسخ پرسشهاي علمي خود را
درباره هواپيما و پرواز بهدست ميآورند كه از ميان آنها ميتوان به هواپيما روي باند چقدر سريع حركت ميكند؟ در فرودگاه با
چمدانهاي شما چه كار ميكنند؟ خلبان از كجا ميفهمد كه بايد از كدام مسير حركت كند؟ هواپيما چگونه تغيير جهت ميدهد؟
و ...اشاره كرد.
 .568مكگاف ،راجر .دیدار با دادلي :وسایل روزمره چطوری کار مي کنند؟ .حسام سبحاني طهراني .تهران :ميچكا.1399 .
28ص .رحلي .شابك9786222521264 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :فناوري و علوم تجربي ،فنون و ابزار ،داستان كودك
معرفي کتاب :علم و فناوري را ميتوان در قالب قصه به كودكان آموخت .در داستان اين كتاب ،نويسنده ميخواهد طرز كار وسايل
روزمره اي مثل يخچال و جاروبرقي را توضيح دهد .در ابتدا چگونگي كاركرد اين وسايل از زبان يك كودك و تخيالت او ميآيد و
سپس نويسنده به طور علمي دربارۀ كاركرد اين وسيله توضيح ميدهد .تمام مراحل با تصويرهاي كودكانه همراهشدهاند تا درك
داستان بيشتر شود.
 .569طغياني ،مهدي .سري آموزش مفاهيم اقتصادي به كودكان :کیف فیلي .اصفهان :مفتاح حكيم16 .1398 .ص .وزيري .شابك:
9786226364102
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اقتصاد ،رشد اقتصادي ،داستان كودك
معرفي کتاب :كتاب حاضر با تمركز و تأكيد بر آموزش سواد مالي ،كوشيده است در داستاني كودكانه ،دربارۀ پرداخت ماليات براي
حمايت از توليد كاالي ايراني و نيز حمايت از توليدكننده صحبت و مخاطب را با چيستي و علت پرداخت ماليات آشنا كند.
 .570بهاريان نيكو ،روشنك .کارآفرین باش پایه سوم ابتدایي(جلد سوم) .تهران :پيك گلواژه36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786003376298
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،كسب و كار ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا ،مهارتهاي زندگي را در قالب مهارت كارآفريني به دانشآموزان
آموزش ميدهند و اين آموزشها را از سنين پايه و حتي پيش از دبستان درنظر ميگيرند .در اين كتاب كه منطبق با فرهنگ
ايراني و براي دانشآموزان پايه سوم تهيه شده ،دانشآموزان با هدفگذاري و برنامهريزي؛ روش نوشتن جدول برنامهريزي؛ شناخت
موانع اجراي برنامه؛ و نقش هماهنگي در رسيدن به اهداف با هدف بهبود تفكر خالق ،مهارتهاي اجتماعي ،هدفگذاري بهتر و
قدرت ريسكپذيري ،آشنا ميشوند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .571گروه نويسندگان انتشارات پيك گلواژه .کارآفرین باش پایه ششم ابتدایي .تهران :پيك گلواژه48 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786002241252 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :آموزش و يادگيري ،كارآفريني ،مهارتهاي آموزشي
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا آموزش مهارتهاي زندگي در قالب مهارتهاي كارآفريني به
دانشآموزان ارائه ميشود و اين آموزشها از سنين پايه و حتي پيش از دبستان در نظر گرفته ميشود .هدف از اين آموزشها تغيير
نگرش دانشآموزان از كارمندي به كارآفريني است .در اين جلد از مجموعه كتابهاي «كارآفرين باش» ،دانشآموزان با مفهوم بازار،
تفاوتهاي بازاره اي سنتي و بازارهاي مدرن ،روش شناسايي مشتريان هدف در بازار ،عناصر كليدي بازار و موانع ورود به بازار،
ويژگي بازارهاي داخلي ،بازار انحصاري ،بازار سفيد و بازار سياه ،نحوه صادرات ،و محصوالت صادراتي مخصوص شهرهاي ايران آشنا
ميشوند .ضمنا حضور مربي و يا تسهيلگردر تدريس اين كتاب الزم است.
 .572هانترجونز ،سوزان /رادز ،كتي .كاردستيهاي ساده و زيبا بسازيم :کاردستيهای خانگي خانگي .محمدامين باباربيع،
فاطمه رنجبر .تهران :ذكر32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643078874 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كاردستي ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ مجلدات آن به ساخت كاردستي اختصاص دارند ،روش ساخت
كاردستيهايي را ميآموزد كه كامالً خانگي هستند .آويز جلوي پنجره ،كيسۀ جمعشو ،كاغذهاي فرفري و زنجيرۀ حيوانات از جمله
كاردستيهاي اين جلد هستند .كتاب به صورت كامالً مصور و رنگي ،با تركيبي خالق و سرگرمكننده تدوينشده است.
 .573هانترجونز ،سوزان /رادز ،كتي .كاردستيهاي ساده و زيبا بسازيم :کاردستيهای کاغذی .محمدامين باباربيع ،فاطمه رنجبر.
تهران :ذكر32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643078928 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كاردستي با كاغذ ،بازيها و سرگرميهاي كودكان ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ مجلدات آن به ساخت كاردستي اختصاص دارند ،روش ساخت
كاردستيهايي را ميآموزد كه با كاغذ درست ميشوند .شش پرندۀ كوچك ،پريهاي كوچولو ،موزائيكهاي كاغذي و تزئين راهروي
خانه از جمله كاردستي هاي اين جلد هستند .كتاب به صورت كامالً مصور و رنگي ،با تركيبي خالق و سرگرمكننده تدوينشده
است.
 .574هانترجونز ،سوزان /رادز ،كتي .كاردستيهاي ساده و زيبا بسازيم :کاردستيهای مخصوص جشن و بازی .محمدامين
باباربيع ،فاطمه رنجبر .تهران :ذكر32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643078898 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كاردستي ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ مجلدات آن به ساخت كاردستي اختصاص دارند ،ساختن
كاردستيهايي مخصوص جشن و بازي را به مخاطب ميآموزد .زيربشقابيهاي جالب ،ليوانهاي بامزه ،و نيهاي فانتزي از جمله
كاردستيهاي اين جلد هستند .كتاب به صورت كامالً مصور و رنگي ،با تركيبي خالق و سرگرمكننده تدوينشده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .575هانترجونز ،سوزان /رادز ،كتي .كاردستيهاي ساده و زيبا بسازيم :کاردستيهایي با دور ریختنيها .محمدامين باباربيع،
فاطمه رنجبر .تهران :ذكر32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643078935 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كاردستي ،بازيافت زبالهها ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ مجلدات آن به ساخت كاردستي اختصاص دارند ،ساختن
كاردستيهايي با مواد دورريختني را به مخاطب ميآموزد .بالش عروسكي ،باغ وحش جورابي ،قاب عكس چهلتكه ،و عروسك
دستكشي از جمله كاردستي هاي اين جلد هستند .كتاب به صورت كامالً مصور و رنگي ،با تركيبي خالق و سرگرمكننده تدوينشده
است.
 .576هانترجونز ،سوزان /رادز ،كتي .كاردستيهاي ساده و زيبا بسازيم :کاردستيهایي برای بیرون از خانه .محمدامين باباربيع،
فاطمه رنجبر .تهران :ذكر32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643078881 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كاردستي ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ مجلدات آن به ساخت كاردستي اختصاص دارند ،ساختن
كاردستيهايي براي بيرون از خانه را به مخاطب مي آموزد .برچسب دوچرخه ،حلقۀ گل ،آدم كوچولوهاي باغچه ،و سنجاقك از
جمله كاردستيهاي اين جلد هستند .كتاب به صورت كامالً مصور و رنگي ،با تركيبي خالق و سرگرمكننده تدوينشده است.
 .577هانترجونز ،سوزان /رادز ،كتي .كاردستيهاي ساده و زيبا بسازيم :کاردستيهایي برای هدیه دادن .محمدامين باباربيع،
فاطمه رنجبر .تهران :ذكر32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643078904 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كاردستي ،بازيها و سرگرميهاي كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ مجلدات آن به ساخت كاردستي اختصاص دارند ،روش ساخت
كاردستيهايي را ميآموزد كه براي هديهدادن مناسباند .حصير رنگارنگ ،كاسۀ رنگي جواهرات ،هيوالي آوازهخوان و سبد خريد از
جمله كاردستيهاي اين جلد هستند .كتاب به صورت كامالً مصور و رنگي ،با تركيبي خالق و سرگرمكننده تدوينشده است.
 .578هانترجونز ،سوزان /رادز ،كتي .كاردستيهاي ساده و زيبا بسازيم :کاردستيهایي فقط برای سرگرمي .محمدامين باباربيع،
فاطمه رنجبر .تهران :ذكر32 .1399 .ص .رحلي .شابك9789643078911 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كاردستي ،سرگرميها ،سرگرميهاي آموزشي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ مجلدات آن به ساخت كاردستي اختصاص دارند ،ساختن
كاردستيهايي براي سرگرمي را به مخاطب ميآموزد .سنجاق سينه ،كرم ابريشم ،لكههاي رنگي و شكلهاي سهبعدي از جمله
كاردستيهاي اين جلد هستند .كتاب به صورت كامالً مصور و رنگي ،با تركيبي خالق و سرگرمكننده تدوينشده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .579بهاريان نيكو ،روشنك .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه اول ابتدایي (جلد سوم) .تهران :پيك گلواژه48 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786003376274 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،كسب و كار ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا ،مهارتهاي زندگي را در قالب مهارت كارآفريني به دانشآموزان
آموزش ميدهند و اين آموزشها را از سنين پايه و حتي پيش از دبستان درنظر ميگيرند .در اين كتاب كه منطبق با فرهنگ
ايراني و براي دانشآموزان پايه اول تهيه شده ،دانشآموزان با مفهوم دوستي و روشهاي برقراري ارتباط مؤثر؛ درك احساسات خود
و ديگران؛ زبان بدن و ويژگيهاي آن؛ زبان ب دن در محيط كار؛ و زبان بدن در مشاغل مختلف با هدف بهبود تفكر خالق،
مهارتهاي اجتماعي ،هدفگذاري بهتر و قدرت ريسكپذيري ،آشنا ميشوند.
 .580بهاريان نيكو ،روشنك .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه اول ابتدایي(جلددوم) .تهران :پيك گلواژه60 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786003376168 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،مهارتهاي اجتماعي ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا آموزش مهارتهاي زندگي را در قالب «مهارتهاي كارآفريني»
به دانشآموزان آموزش ميدهند .اين آموزشها با هدف تغيير نگرش از كارمندي به كارآفريني ،ارائه ميشود و رسيدن به اهدافي
چون بهبود مهارتهاي اجتماعي ،تفكر خالق ،هدفگذاري بهتر ،و قدرت ريسكپذيري از دستاوردهاي آن است .در اين كتاب كه
براي دانشآموزان پايه اول ابتدايي تهيه شده است ،دانشآموزان با تعريف واژههاي كاربردي «نياز و خواسته»« ،فرق بين نياز و
خواسته»« ،تفاوت بين كاال و خدمات»« ،خريدوفروش اينترنتي برخي محصوالت»« ،انواع پول و ارزش آن» ،و «روشهاي پسانداز
كردن» ،آشنا ميشوند.
 .581بهاريان نيكو ،روشنك .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه اول ابتدایي .تهران :پيك گلواژه36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786002241207
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول
کلمات کلیدی :آموزش و يادگيري ،كارآفريني ،مهارتهاي آموزشي
معرفي کتاب :داشتن سواد مالي براي همه افراد مفيد است .آموزشهاي اقتصادي در سنين كم فرصتي را در اختيار كودكان قرار
ميدهد كه اغلب مدرسهها زمان كافي براي آموزش آن اختصاص نمي دهند .به فرزندان خود فرصت بدهيد تا دربارۀ پول و مسائل
مالي بيشتر بدانند .آنها اين موضوع را با راهاندازي كسبوكار كوچك خود يا با كمك كردن به شما در كسبوكارتان ميآموزند .در
اين كتاب دانشآموزان با «مشاغل مختلف و ويژگي آنها»« ،مشاغلي كه از بين رفتهاند و مشاغلي كه در آينده بهوجود خواهند
آمد»« ،تفاوت محيطهاي كار»« ،مشاغل خانگي»« ،ابزار و لباس كار مشاغل مختلف» « ،افراد شبكار» ،و «كار داوطلبانه» آشنا
ميشوند .ضمناحضور مربي و يا تسهيلگردر تدريس اين كتاب الزم است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .582گروه نويسندگان انتشارات پيك گل واژه .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه پنجم ابتدایي(جلددوم) .تهران :پيك گلواژه.
46 .1399ص .رحلي .شابك9786003376205 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،مهارتهاي اجتماعي ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا آموزش مهارتهاي زندگي را در قالب «مهارتهاي كارآفريني»
به دانشآموزان آموزش ميدهند .اين آموزشها با هدف تغيير نگرش از كارمندي به كارآفريني ،ارائه ميشود و رسيدن به اهدافي
چون بهبود مهارتهاي اجتماعي ،تفكر خالق ،هدفگذاري بهتر ،و قدرت ريسكپذيري از دستاوردهاي آن است .در اين كتاب كه
براي دانشآموزان پايه پنجم ابتدايي تهيه شده است ،دانشآموزان با «تفاوت ايده و فكرهاي معمولي»« ،مراحل ايدهپردازي موفق»،
«روش اعتبارسنجي محصول» ،و ،...آشنا ميشوند.
 .583بهاريان نيكو ،روشنك .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه چهارم ابتدایي (جلد سوم) .تهران :پيك گلواژه.1399 .
52ص .رحلي .شابك9786003376304 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،كسب و كار ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا ،مهارتهاي زندگي را در قالب مهارت كارآفريني به دانشآموزان
آموزش ميدهند و اين آموزشها را از سنين پايه و حتي پيش از دبستان درنظر ميگيرند .در اين كتاب كه منطبق با فرهنگ
ايراني و براي دانشآموزان پايه چهارم تهيه شده ،دانشآموزان با راه و روشهاي اختراع؛ اختراعات مهم و ساده؛ اختراعات بدون
مخترع؛ پزشكي و درمان؛ زنان و كودكان مخترع؛ اختراعات عجيبوغريب؛ و آينده اختراعات با هدف بهبود تفكر خالق ،مهارتهاي
اجتماعي ،هدفگذاري بهتر و قدرت ريسكپذيري ،آشنا ميشوند.
 .584گروه نويسندگان انتشارات پيك گل واژه .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه چهارم ابتدایي(جلددوم) .تهران :پيك
گلواژه40 .1399 .ص .رحلي .شابك9786003376199 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،مهارتهاي اجتماعي ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا آموزش مهارتهاي زندگي را در قالب «مهارتهاي كارآفريني»
به دانشآموزان آموزش ميدهند .اين آموزشها با هدف تغيير نگرش از كارمندي به كارآفريني ،ارائه ميشود و رسيدن به اهدافي
چون بهبود مهارتهاي اجتماعي ،تفكر خالق ،هدفگذاري بهتر ،و قدرت ريسكپذيري از دستاوردهاي آن است .در اين كتاب كه
براي دانشآموزان پايه چهارم ابتدايي تهيه شده است ،دانشآموزان با «نقش خالقيت در زندگي»« ،روشهاي پرورش قدرت تفكر
خالقانه»« ،عملكرد افراد خالق» ،و ،...آشنا ميشوند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .585بهاريان نيكو ،روشنك .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه دوم ابتدایي (جلد سوم) .تهران :پيك گلواژه36 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786003376281 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،كسب و كار ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا ،مهارتهاي زندگي را در قالب مهارت كارآفريني به دانشآموزان
آموزش ميدهند و اين آموزشها را از سنين پايه و حتي پيش از دبستان درنظر ميگيرند .در اين كتاب كه منطبق با فرهنگ
ايراني و براي دانشآموزان پايه دوم تهيه شده ،دانشآموزان با عملكرد حافظه و بازيها و تمرينهاي تقويت دقت و تمركز و نيز
بهخاطرسپاري با هدف بهبود تفكر خالق ،مهارتهاي اجتماعي ،هدفگذاري بهتر و قدرت ريسكپذيري ،آشنا ميشوند.
 .586بهاريان نيكو ،روشنك .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه دوم ابتدایي .تهران :پيك گلواژه44 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786002241221
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :آموزش و يادگيري ،كارآفريني ،مهارتهاي آموزشي
معرفي کتاب :يكي از مهارت هاي مورد توجه در زندگي با هدف آموزش به كودكان مهارت «كارآفريني» است كه منجر به
هدفمندي ،مسئوليتپذيري ،بهبود اخالق كاري ،ريسكپذيري و تغيير نگرش از كارمندي به كارآفريني در آنها ميشود .در اين
كتاب دانشآموزان با «تفاوت كاالهاي مصرفي و كاالهاي صنعتي»« ،منابع طبيعي و ارتباط آنها با مشاغل»« ،كاالهايي كه از
منابع طبيعي ساخته ميشوند»« ،انواع بستهبندي كاال و تأثير آن در كسبوكار»« ،تأثير رنگ عالئم تجاري» ،و «مشتريان» آشنا
ميشوند .همچنين در كتاب در صفحههاي مجزا كادر تمرين تهيه شده كه كمك ميكند دانشآموزان اطالعات خود را درباره
كارآفريني باال ببرندو ضمنا حتما حضور مربي و يا تسهيلگردر تدريس اين كتاب الزم است.
 .587بهاريان نيكو ،روشنك .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه سوم ابتدایي(جلد دوم) .تهران :پيك گلواژه40 .1399 .ص.
رحلي .شابك9786003376182 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،مهارتهاي اجتماعي ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا آموزش مهارتهاي زندگي را در قالب «مهارتهاي كارآفريني»
به دانشآموزان آموزش ميدهند .اين آموزشها با هدف تغيير نگرش از كارمندي به كارآفريني ،ارائه ميشود و رسيدن به اهدافي
چون بهبود مهارتهاي اجتماعي ،تفكر خالق ،هدفگذاري بهتر ،و قدرت ريسكپذيري از دستاوردهاي آن است .در اين كتاب كه
براي دانشآموزان پايه سوم ابتدايي تهيه شده است ،دانشآموزان با «تفاوت مشكل و مسئله»« ،روش تبديل مشكل به مسئله»،
«طبقهبندي مسائل» ،و «روشهاي حل مسئله» ،آشنا ميشوند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .588گروه نويسندگان انتشارات پيك گلواژه .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه ششم ابتدایي (جلد سوم) .تهران :پيك
گلواژه44 .1399 .ص .رحلي .شابك9786003376328 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،كسب و كار ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا ،مهارتهاي زندگي را در قالب مهارت كارآفريني به دانشآموزان
آموزش ميدهند و اين آموزشها را از سنين پايه و حتي پيش از دبستان درنظر ميگيرند .در اين كتاب كه منطبق با فرهنگ
ايراني و براي دانشآموزان پايه ششم تهيه شده ،دانشآموزان با تشكيل شبكههاي اجتماعي؛ گروهها و عملكرد آنها در شبكههاي
مجازي؛ اهداف و تفاوت عملكرد شبكهها؛ راه و روش ايجاد كسبوكار مجازي؛ و ،...با هدف بهبود تفكر خالق ،مهارتهاي اجتماعي،
هدفگذاري بهتر و قدرت ريسكپذيري ،آشنا ميشوند.
 .589گروه نويسندگان انتشارات پيك گل واژه .مجموعه دكا :کارآفرین باش پایه ششم ابتدایي(جلددوم) .تهران :پيك
گلواژه36 .1399 .ص .رحلي .شابك9786003376212 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،مهارتهاي اجتماعي ،كارآفريني
معرفي کتاب :امروزه در اغلب نظامهاي آموزشي توسعهيافته دنيا آموزش مهارتهاي زندگي را در قالب «مهارتهاي كارآفريني»
به دانشآموزان آموزش ميدهند .اين آموزشها با هدف تغيير نگرش از كارمندي به كارآفريني ،ارائه ميشود و رسيدن به اهدافي
چون بهبود مهارتهاي اجتماعي ،تفكر خالق ،هدفگذاري بهتر ،و قدرت ريسكپذيري از دستاوردهاي آن است .در اين كتاب كه
براي دانشآموزان پايه ششم ابتدايي تهيه شده است ،دانشآموزان با «ويژگيهاي گروه»« ،گروههاي گوناگون و تفاوت عملكرد
آنها»« ،اصول كار گروهي» ،و ،...آشنا ميشوند.
 .590پاركر ،استيو .مجموعه من دوست دارم :من تراکتورها را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه.1398 .
24ص .خشتي .شابك9789641636175 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :تراكتورهاي كشاورزي
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،مخاطب را با واقعيتهاي اطرافش بيشتر آشنا ميكند .در اين جلد تراكتورها
و انواع آنها با تصويرهاي بزرگ و دقيق معرفي شدهاند.بعضي از تراكتورهاي اين كتاب عبارتاند از :بيلر؛ ماشين برداشت
سيبزميني؛ جاده صافكن؛ ليفتراك تراكتوري؛ بولدوزر؛ خيش؛ چكش هيدروليك؛ لودر؛ چالزن؛ چرخبيل.
 .591ريگان ،ليسا .مجموعه من دوست دارم :من قطارها را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه.1398 .
24ص .خشتي .شابك9789641636182 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :وسايل حمل و نقل ،وسايل حملونقل زميني
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،مخاطب را با واقعيتهاي اطرافش بيشتر آشنا ميكند .در اين جلد قطارها و
انواع آنها با تصويرهاي بزرگ و دقيق معرفي شدهاند.بعضي از قطارهاي اين كتاب عبارتاند از :باري ،بخار (از اولين قطارها) ،مگلو
(حركت با نيروي مغناطيس) ،سوپرالينر ،تيجيوي (سريعترين قطار مسافربري چرخدار جهان) ،زيرزميني (مثل مترو).
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .592ريگان ،ليسا .مجموعه من دوست دارم :من هواپیماها را دوست دارم .عليرضا كريمداديان .مشهد :عروج انديشه.1398 .
24ص .خشتي .شابك9789641636144 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :وسايل حملونقل هوايي ،هواپيما
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،مخاطب را با واقعيتهاي اطرافش بيشتر آشنا ميكند .در اين جلدهواپيماها
و انواع آنها با تصويرهاي بزرگ و دقيق معرفي شدهاند.بعضي از انواع هواپيما عبارتاند از :آتشنشان (براي خاموشكردن آتش)؛
مسافربري؛ جت جنگنده؛ جت عمودپرواز؛ ترابري؛ بمبافكن رادارگريز؛ دريايي؛ پيكانهاي سرخ.

مرجع
 .593هوشور ،زردشت .كتابهاي پژوهشي :دانشنامه اسباببازیهای طهران قدیم .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان446 .1398 .ص .رحلي .شابك9789643915094 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي ،دانشنامه
معرفي کتاب :كتاب حاضر دانشنامهاي است در پاسخ به سؤال در اين باره كه اسباببازيها چگونه ساخته ميشوند .كتاب دربارۀ
اسباببازيهاي قديمي استان تهران ،تاريخچۀ ساخت آنها و چگونگي بازي با آنها اطالعاتي به مخاطب ميدهد .شناسنامۀ هر
اسباببازي به طور مفصل آمده و خواننده با  19ويژگي اسباببازي آشنا ميشود.

مطالعات اجتماعي
 .594بختياري ،اميرحسين .اطلس جامع جغرافیایي ایران و جهان .تهران :ايرانشناسي128 .1398 .ص .رحلي .شابك:
9786008351177
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :جغرافيا ،نقشه
معرفي کتاب :اين اطلس با هدف معرفي و شناساندن ابعاد مختلف طبيعي و جغرافياي ايران ،و با نگاهي جديد و مطابق با آخرين
روشهاي كارتوگرافي روز دنيا تدوين شده است .تشكيل جهان هستي ،منظومۀ خورشيدي و تمام اجزاي آن ،آسمان شب ،ساختار
زمين ،نقشۀ طبيعي و نقشۀ سياسي جهان ،به همراه اطالعات كامل هر قاره به صورت جداگانه و به صورت نقشه ،محتواي كتاب را
شكل ميدهد.
 .595راستي ،مجيد .ايران من :بابا خرمایي .تهران :شهر قلم10 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207400 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :مهارتهاي شغلي ،توليدات كشاورزي
معرفي کتاب :كتاب پيش رو در قالب يك داستان مصور به كودكان پايههاي نخستين دبستان ،سبك زندگي ،مفهوم كار و تالش،
ارتباطات خانوادگي و قوميتها و شغلهاي موجود در هر گوشه از كشور را بيان ميكند .بابا خرمايي نوه اي  8ساله دارد كه در
حياط خانه به دليل تولد او نهال خرما كاشته است .اين كودك يادميگيرد تا گياه بكارد و از آن مراقبت كند .همچنين در كتاب
نحوه باالرفتن از درخت خرما و اين كه خرما طعمي شيرين دارد ،ذكرشده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .596راستي ،مجيد .ايران من :بابا سفالي .تهران :شهر قلم10 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207417 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :فرهنگ و تمدن ايراني ،مهارت ،مهارتهاي شغلي
معرفي کتاب :كتاب حاضر ضمن يك داستان مصور ،به قصد معرفي مشاغل و اقليمهاي ايران ،به توضيح كار يك سفالگر به نام"
باباسفالي" ميپردازد.اين كه سفال از خاك درست مي شود و در كارگاه سفال ،باباسفالي با چرخاندن چرخ سفالگري ،گل را به شكل
انواع ظروف و كوزه درمي آورد؛ از ديدگاه مهارتآموزي و عالقه مندسازي كودك به اين نوع از صنايع دستي مهم است.
 .597راستي ،مجيد .ايران من :مامان زعفراني .تهران :شهر قلم10 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207448 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :سبك زندگي ،كار و زندگي ،توليدات كشاورزي
معرفي کتاب :در كتاب حاضر با تصاوير چشم نواز ،نويسنده طي يك داستان كودكانه به نوع زندگي و تالش كشاورزاني اشاره دارد
كه به كاشت زعفران مشغول هستند" .مامان" كلمه كليدي اين داستان و كسي است كه توضيح دهنده جزئيات كاشت زعفران به
فرزند است .اين جلد از كتاب دنباله مجموعه اي است كه به كاشت چاي و...هم اشاره دارد .درواقع نويسنده به اين گونه مفهوم
ميهن و كار و كشاورزي و زندگي ميان اقوام وتنوع مشاغل اشاره ميكند.
 .598راستي ،مجيد .ايران من :مامان سوزني .تهران :شهر قلم10 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207431 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،اقوام و عشاير ،مشاغل
معرفي کتاب« :مامان سوزني» هر روز كار ميكرد؛ با سوزن و نخهاي رنگي روي لباسها شكل حيوانات ،گل ،درخت ،ابر و آسمان
سوزندوزي ميكرد .آن روز مامان سوزني داشت توي حياط به جوجههايش دانه ميداد كه «اختر» ،دختر همسايه پيش او آمد و از
او خواست تا روي لباساش شكلي را بدوزد ،اما. ...
 .599راستي ،مجيد .ايران من :مامانچای .تهران :شهر قلم10 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003207394 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :توليدات كشاورزي ،گياهان
معرفي کتاب :كتاب پيش رو با شيوهاي داستاني و مصور براي كودكان ،در پي معرفي ويژگيهاي شغلي و قوميتي كشور ما ،ايران
است .اين داستان مربوط به نگاه و توضيحات كودكي است كه به همراه مادر خود و طبق رسوم مردم شمال ايران ،در مزرعه چاي
حاضر مي شود و از نحوه كار مادر و چيدن گياه چاي صحبت مي كند .هر كسي ممكن است در نگاه اول به سختي كار در مزرعه
چاي و ظرافتهاي آن پي نبرد ،اما با خواندن اين قصه ،كودك ميتواند به مفهومي از تالش ،گياه و باغ چاي و همراهي خانواده
برسد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .600پرات ،ليوني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره چین .طاها رباني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786003862388 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،كشور ،چين
معرفي کتاب :اين كتاب جلد45اُم از مجموعۀ «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان با آدابورسوم و نحوه زندگي مردم
چين (كشوري بزرگ در آسياي شرقي) آشنا ميشوند .در پايان كتاب ،معناي واژههايي كه ممكن است كودكان ندانند در قالب
فرهنگ لغت ،ارائه شده است.
 .601كالرك ،كاتريونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره دزدان دریایي .طاها رباني .اصفهان :نوشته.1399 .
34ص .رقعي .شابك9786003862395 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،دزدان دريايي
معرفي کتاب :اين كتاب جلد پنجاهم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را
درباره دزدان دريايي و اصول دزدي در دريا بهدست ميآورند .مشهورترين دزد دريايي چه كسي بود؟ چه بر سر كساني ميآمد كه
اصول دزدان دريايي را زير پا ميگذاشتند؟ و ...از نمونه پرسشهاي كتاب هستند .در پايان معناي واژههايي كه ممكن است
مخاطبان ندانند ،ارائه شده است.
 .602كالرك ،كاتريونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره زرهها .طاها رباني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786003862487 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،جنگ
معرفي کتاب :اين كتاب جلد 52اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان پاسخ پرسشهاي خود را درباره
ساخت زره و نحوه استفاده از انواع آن در جنگها بهدست ميآورند .چه كساني زره ميپوشيدند؟ فايده زره پوشيدن در جنگها
چيست؟ با چه سالحي ميشد به زرهها آسيب وارد كرد؟ و ...از نمونه پرسشهاي كتاب هستند.
 .603ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره شوالیهها .طاها رباني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862470 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،تمدن ،قرون وسطا
معرفي کتاب :شواليهها ،مرداني جنگي بودند كه سوار بر اسب به ميدان نبرد ميتاختند .شواليهها بيش از  500سال پيش در اروپا
زندگي ميكردند .اين كتاب جلد 51اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان اطالعاتي را درباره شواليهها و
فعاليتهاي آنان و نيز درباره نبردها و مسابقات جنگي ايشان بهدست ميآورند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .604ترنبول ،استفاني .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره قلعهها .طاها رباني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786003862494 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،قلعه
معرفي کتاب :اين كتاب جلد 53اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب كودكان پاسخ پرسشهاي خود را درباره
ساخت و انواع قلعهها بهدست ميآورند .چه كساني در قلعهها زندگي ميكردند؟ نحوه زندگي در قلعهها چگونه بوده است؟ محل
ساختن قلعهها كجاست؟ و ...از نمونه پرسشهاي كتاب هستند.
 .605كالرك ،كاتريونا .دانشنامه كودكان :یک فنجان دانستني درباره لندن .طاها رباني .اصفهان :نوشته34 .1399 .ص .رقعي.
شابك9786003862371 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،دانشنامه ،كشور ،انگلستان
معرفي کتاب :اين كتاب جلد 44اُم از مجموعه «دانشنامه كودكان» است .در اين كتاب ،كودكان اطالعات جالبي را درباره شهر
لندن ،بزرگترين شهر انگلستان و پايتخت اين كشور بهدست ميآورند .در كتاب درباره رودخانه «تيمز»« ،آتشسوزي بزرگ
لندن»« ،متروي زيرزميني لندن» و ...صحبت ميشود .در پايان ،معناي برخي از واژههايي كه ممكن است ندانيد در قالب فرهنگ
لغت ،ارائه شده است.
 .606خلخالي ،علي .روایت مدرسه ایراني در مدار هزاره! :گاهنگاری رویدادهای مؤثر بر آموزشوپرورش ایران از گذشته
تا امروز .تهران :پيشگامان پژوهشمدار200 .1399 .ص .رقعي .شابك9786008529118 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :تاريخ ،تاريخ ايران ،آموزش و پرورش
معرفي کتاب :كتاب حاضر تاريخچۀ شكلگيري مدرسه را از ابتداي تاريخ واكاوي ميكند .نويسنده از عصر بيمدرسهاي آغاز كرده،
به عصر مدرسۀ مقدس كه از سال  62تا  1168شمسي است ،رسيده است .سالهاي  1170تا  1317شمسي را عصر مدرسۀ نجات
ناميده و به عصر مدرسۀ هژمونيك رسيده كه تا سال  1377را در برميگيرد و در نهايت به عصر كاغذي و سال  1398رسيده است.
 .607ابراهيمي ،پيام .سفر رویایي به ژاپن .تهران :پرتقال25 .1399 .ص .رحلي .شابك9786004629713 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،سفر ،كشور
معرفي کتاب :تعطيالت شروع شده و قرار است «لويي» به همراه پدر و مادرش به ژاپن برود .يك عالمه مكانهاي ديدني،
خوراكيهاي خوشمزه ،مناظر جذاب و اتفاقات فوق العاده در انتظار لويي است .اما لويي در اين سفر چيزهايي ميبيند كه پدر و
مادرش نميبينند و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .608حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي :خرچنگ خوشخط .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786004773706 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اسراف ،كودكان ،آب
معرفي کتاب :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،مرتبط با مطالب كتابهاي
درسي مطالعات اجتماعي دورۀ دبستان تنظيم شده است .داستان اين كتاب كه با متن بسيار كوتاه و تصويرهاي زياد همراه است ،به
موارد درست استفاده از آب آشاميدني ،براي مثال به آلوده نكردن آب ،ميپردازد .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور و
طنزگونه آمده است.
 .609حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي :ده میلیون لیوان آب ميشود خیلي! .تهران :شركت انتشارات فني ايران.
24 .1399ص .وزيري .شابك9786004772914 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اسراف ،كودكان ،آب
معرفي کتاب :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،مرتبط با مطالب كتابهاي
درسي مطالعات اجتماعي دورۀ دبستان تنظيم شدهاست .داستان اين كتاب كه با متن بسيار كوتاه و تصويرهاي زياد همراه است ،به
موارد درست استفاده از آب آشاميدني ،براي مثال استفاده مناسب و به اندازه از آب براي پاكيزگي ،ميپردازد .در بخش دوم نيز
ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه آمده است.
 .610حسنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهاي آبكي :ماهي بیرون از استخر .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786004773607 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،اسراف ،كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر ،از مجموعه اي چند جلدي كه همۀ جلدهاي آن به موضوع آب ميپردازند ،مرتبط با مطالب كتابهاي
درسي مطالعات اجتماعي دورۀ دبستان تنظيم شده است .داستان اين كتاب كه با متن بسيار كوتاه و تصويرهاي زياد همراه است ،به
موارد درست استفاده از آب آشاميدني مي پردازد .در بخش دوم نيز ماجرا به صورت داستان مصور و طنزگونه آمده است.
 .611المري ،آماندا /هورويتس ،لورا .ماجراجوييهاي رايلي :راز صخرههای مرجاني .مريم عربي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004773072 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي ماجراجويانه ،حيوانات دريايي ،منابع دريايي
معرفي کتاب« :راز صخرههاي مرجاني» ،ماجراي سفر هيجانانگيز «رايلي» به شهري در استرالياي شرقي ،در نزديكي صخرههاي
بزرگ مرجاني است؛ صخرههايي كه در معرض خطر نابودي قرار گرفتهاند .او همراه «عمومكس» به اقيانوس ميرود و با جانوران
دريايي ،چرخه زندگي مرجانها و علت سفيدشدن آنها ،آشنا ميشود .آنها مشغول تماشاي يك فيل دريايي هستند كه يك
كوسه به آنها نزديك ميشود و موتور قايق از كار ميافتد. ...
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 .612شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :آب :در مصرف آب صرفهجویي کنیم! .تهران :ذكر24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786222371111 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :آب ،كودكان ،محيط زيست
معرفي کتاب« :ثمين» و «امين»  ،خواهر و برادر كنجكاوي هستند كه با پيگيري سؤاالتشان و همراهي پدر و مادر ،سعي دارند
بهصورت ساده و سرگرمكننده ،اطالعات كودكان را درباره محيط زيست و چگونگي حفظ و نگهداري آن افزايش دهند ،تا كودكان
خود راه درست را پيدا كنند .در جلد نخست از مجموعه «دوستي با محيطزيست» ،كودكان گروه سني «ب» و «ج» ،اطالعات
مفيدي را درباره «چرخه آب» ،بهدست ميآورند.
 .613صادقي ،زينب .من طالی سبز گیالن هستم .الهيجان :الهام انديشه48 .1399 .ص .جيبي .شابك9786006964645 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ايران ،توليدات كشاورزي
معرفي کتاب :نويسندۀ اين كتاب دختر بچهاي  10ساله است كه با رفتن به ميان چايكاران استان گيالن و مشاهدۀ خانمهاي
چايكار ،با مراحل توليد چاي آشنا شده و سپس مشاهدات خود را مكتوب كرده است .شيوههاي توليد چاي و مراحل كاشت ،داشت
و برداشت ،تا آخرين فرايندهاي آمادهشدن چاي ،در اين كتاب شرح داده شدهاند.
 .614بوالرد ،ليزا .نگهبانان زمين :آب از آبمیوه مهمتره! .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004773140 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :كودكان ،داستان ،محيط زيست ،آب
معرفي کتاب :ما براي زندگي به آب نياز داريم ولي مقدار كمي از آب روي كره زمين قابل استفاده است .چطور ميتوانيم مشكل
كمآبي را حل كنيم؟ «ترنيا» در اين داستان براي رفع مشكل كمآبي فكر ميكند .او تالش ميكند براي صرفهجويي در آب راهحلي
پيدا كند ،براي همين اول نقشه كره زمين را ميكشد و. ...
 .615بوالرد ،ليزا .نگهبانان زمين :هر روز ،روز زمین .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004773348 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :كودكان ،داستان ،محيط زيست
معرفي کتاب« :ترنيا» روي كره زمين زندگي ميكند ،او و همكالسيهايش وقتي متوجه ميشوند كه زمين درحال نابودي است
براي محافظت از آن درخت ميكارند ،انجمن درست ميكنند ،كمپوست درست ميكنند ،لوازمشان را با يكديگر عوض ميكنند و....
شما براي مراقبت از زمين چه كارهايي انجام ميدهيد؟ . ...
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مهارتهای زندگي
 .616برنستين ،جن و استن .آخ دندانم! .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004773355
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،كودكان ،مهارت زندگي
معرفي کتاب :يك روز صبح كه خواهرخرسي از خواب بيدار شد ،متوجه شد كه دندانش لق شده است .براي همين همراه مامان و
برادرخرسي به دندانپزشكي رفتند .اول روي چهارپايه ايستاد و وقتي آقاي دكتر دندانهاي برادرخرسي را معاينه ميكرد ،او را
تماشا ميكرد .بعد نوبت خواهرخرسي شد .او آنقدر چيزهاي جالب در دندانپزشكي ديد كه يادش رفت دندانش لق شده است و...
.
 .617اميني ،نسريننوش .آیا خرس بچه را دزدید؟ ..تهران :شركت انتشارات فني ايران28 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004774338
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،داستانهاي تصويري ،دوستي
معرفي کتاب :اين كتاب دربردارنده داستاني تصويري و بدون متن است كه به كودكان اين امكان را ميدهد تا بتوانند با توجه به
تصاوير ،داستانسرايي كنند .اين امر مهارت خالقيت كودكان را افزايش ميدهد .يك روز روزنامهها نوشتند :خرس وحشي بچهاي را
دزديد و نوشتند :شهر در خطر احتمالي حمله خرسها ...و خيلي چيزهاي ديگر نوشتند ،اما واقعيت چيست؟
 .618رايت ،لوري .احساس ميکنم آدم مهمي هستم .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004773164 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :كودكان ،داستان ،اعتمادبهنفس
معرفي کتاب :آيا «اليزه» مهم است؟ اليزه در طول روز ميفهمد كه از جهات مختلف و بهداليل گوناگون مهم است .او براي پدر،
برادر و مادرش و خيليهاي ديگر مهم است ....با مطالعه اين كتاب و تكرار آگاهانه »من آدم مهمي هستم» همراه اليزه ،شما هم
مثل او اعتمادبهنفس بيشتري پيدا ميكنيد و متوجه ميشويد كه چقدر وجودتان مهم است.
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 .619موزس ،برايان .احساسات دایناسوری .مريم رضازاده .تهران :شركت انتشارات فني ايران158 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004771832
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب« :خجالتيوزورس» ،نام دايناسوري است كه هميشه خود را از ديگران مخفي ميكند« .ترسوزوروس» از همه چيز
ميترسد« .نگرانوداكتيل» ،دايناسور كوچكي است با نگرانيهاي بزرگ .او نگران است كه به اندازه دوستانش خوب نباشد .بهتر است
از «عصبانيوزوروس» فاصله بگيريد .وقتي نميتواند برنامه دلخواهش را ببيند يا برادرش در بازي از او ميبرد ،حسابي عصباني
ميشود ،داد ميزند و پايش را به زمين ميكوبد« .حسودوزوروس» به همه چيز و همه كس حسادت ميكند .كتاب «احساسات
دايناسوري» درباره هيجانات كودكان است و اين كه چطور ميشود با اين احساسات كه گاهي دردسرساز ميشوند ،مقابله كرد.
 .620وابر ،برنارد .از من بپرس .ميترا نوحي جهرمي .تهران :گيسا38 .1399 .ص .رحلي .شابك9786008024415 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان كودك
معرفي کتاب :كتاب حاضر در واقع بيان احساس كودك در بارۀ همۀ چيزهاي قابل دوستداشتن است .در تمام كتاب ،يك كودك
فهرست هر چيز را كه دوستدارد نام ميبرد؛ از جمله :سگها؛ گربهها؛ ساسها؛ بستني قيفي؛ رنگ قرمز؛ پنجشنبۀ بعدي .در تمام
مراحل ،تصويرهاي تخيلي نيز متن را همراهي ميكنند .سؤال و پاسخهاي كتاب حس همذاتپنداري را در مخاطب برميانگيزند.
 .621رون ،ربكا .اژدها هم سرما ميخورد! .سميه حيدري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786227437102
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،بيماريها
معرفي کتاب :اين كتاب ،داستان بامزهاي از حوصلهسربرترين چيز دنيا يعني «سرماخوردگي» است .همه آنهايي كه تازگيها
صاحب اژدها شدهاند ،ميدانند اژدها هم سرما ميخورد ،البته مراقبت از يك اژدهاي بيمار كار سختي است اما در اين داستان با
شگردهاي سادهاي آشنا ميشويد كه در يك چشم برهمزدن حال اژدهايتان خوب ميشود .كودكان در اين كتاب ميآموزند نسبت
به چالشهاي پيشِروي خود مسوليتپذير باشند و براي پذيرش نقشهاي تعاملي در خانواده و جامعه مهيا شوند.
 .622نليست ،گلنيس .امید تازه .فاطمه مهديان .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .خشتي .شابك9786227437416 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان كودك ،اميد
معرفي کتاب :اين داستان زيبايي و نور را در ميانه تاريكي و نااميدي كشف ميكند و مفهوم اميد را بهگونهاي كه براي كودكان
قابلفهم باشد ،بيان ميكند .وقتي موشكوچولو در زيرِ زمين ،ناراحت و غمگين نشسته است ،مادرش به او نشان ميدهد كه چگونه
به دنبال اميد بگردد؛ او نشانههاي بهار را همهجا ميبيند .اميد را همهجا ميتوان ديد؛ از زير خاك تا شاخههاي درختان.
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 .623پورتيس ،آنتوانت .این یک جعبه نیست .سيدحميد يوسفينژاد .تهران :بادآس32 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786229999028
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،تخيل در كودكان
معرفي کتاب :خرگوش اين داستان يك «جعبه» دارد ،ولي آيا در خيال او هم اين يك جعبه است؟ البته كه نه! هر بار كه از او
پرسيده مي شود :آيا اين يك جعبه است؟ او در خيال خود آن را چيز ديگري ميبيند .يكبار ماشيني است سوار بر آن ،بار ديگر
جعبه را يك قله كوهي ميبيند كه به باالي آن رسيده است يا خانهاي كه در حال آتش گرفتن است و او مشغول خاموش كردن
آن و بار ديگر ربات و ....كتاب ،تصويرهاي سادهاي دارد .جعبه به رنگ سياه و خيالهاي كودك به رنگ قرمز ،كشيده شده است.
 .624گارسيا ،گابي .به بدنت گوش بده! :داستاني در باره شناخت احساسات و اعتماد کردن به بدنمان .سپيده بخت.
تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .خشتي .شابك9786009890774 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :احساسات ،روانشناسي
معرفي کتاب :كتاب حاضر كوشيده است به كودكان كمك كند رابطۀ بين حالتهاي بدن و احساساتشان را بفهمند و بتوانند
تجربه هايشان را بشناسند تا دريابند چه نيازهايي دارند .مخاطب اين كتاب با آوردن مثالهايي از زندگي واقعي و احساسهاي
طبيعي هر فرد ،همراه با تصويرهاي مرتبط و كودكانه ،كودك را با آنچه بدنش به او ميگويد آشنا ميكند تا بتواند با خود مهربانتر
و مراقبتر برخورد كند.
 .625مور.مالينوس ،جنيفر .بيا دربارهاش حرف بزنيم :مامان دیگر سرطان ندارد .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران28 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004772976 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان علمي ،بيماريها
معرفي کتاب :در اين كتاب مصور ،براي كودكان هفت تا نه ساله به زبان داستان از بيماري سرطان يكي از اعضاي خانواده سخن
به ميان آمده است .كودك از هفته پيش متوجه تغييراتي در احوال مادر شده و ناراحت مي شود .گمان ميكند كار بدي كرده و
مامان و بابا از دست او عصباني هستند .ادامه داستان بر اين مهم تكيه دارد كه بايد كودك را در جريان مسائل خانواده گذاشت تا
اضطرابش كم شود .به مرور كه صفحات كتاب را ورق مي زنيم ،متوجه مي شويم اطالعات ما نسبت به اين موضوع و مهارت هاي
برخورد با آن چگونه بايد باشد.
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 .626للمان ،ارين .پتيلو :پتيلو به مسافرت ميرود .آسمان مرادي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان26 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9789640821541 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،تربيت ،مهارتهاي اجتماعي
معرفي کتاب :قصههاي «پتيلو» با هدف آموزش مهارتهاي اجتماعي اوليه به كودك نوشته شده و داستان يك بچهگرگ
خردسال بهنام «پتيلو» را تعريف ميكند كه همراه پدر ،مادر و خواهر كوچكترش «بابيلو» زندگي ميكند .در هر كتاب در قالب
يك قصه پتيلو با يك چالش تربيتي جديد مواجه ميشود و به كمك پدر و مادرش ميآموزد كه چگونه آن را حل كند و مهارت
جديدي را فرا بگيرد .در اين داستان ،پتي لو قرار است با پدر و مادرش به مسافرت برود براي همين او آماده ميشود تا چمدانش را
براي سفر ببندد .پتيلو به كمك مادرش ياد ميگيرد كه چه چيزهايي را داخل چمدان بگذارد و. ...
 .627للمان ،ارين .پتيلو :پتيلو پستانک ميخورد! .آسمان مرادي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان26 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9789640821534 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،تربيت ،مهارتهاي اجتماعي
معرفي کتاب :قصههاي «پتيلو» با هدف آموزش مهارتهاي اجتماعي اوليه به كودك نوشته شده و داستان يك بچهگرگ
خردسال بهنام «پتيلو» را تعريف ميكند كه همراه پدر ،مادر و خواهر كوچكترش «بابيلو» زندگي ميكند .در هر كتاب در قالب
يك قصه پتيلو با يك چالش تربيتي جديد مواجه ميشود و به كمك پدر و مادرش ميآموزد كه چگونه آن را حل كند و مهارت
جديدي را فرا بگيرد .در اين داستان ،پتيلو يك پستانك دارد كه هنگام خواب بعدازظهر و شبها آن را ميمكد ،مادرش به او
ميگويد كه بهجز زمان خواب بقيه اوقات بايد پستانكش را كنار بگذارد اما. ...
 .628للمان ،ارين .پتيلو :پتيلو کلمه جادویي .آسمان مرادي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان26 .1399 .ص .خشتي
كوچك .شابك9789640821558 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،تربيت ،مهارتهاي اجتماعي
معرفي کتاب :قصههاي «پتيلو» با هدف آموزش مهارتهاي اجتماعي اوليه به كودك نوشته شده و داستان يك بچهگرگ
خردسال بهنام «پتيلو» را تعريف ميكند كه همراه پدر ،مادر و خواهر كوچكترش «بابيلو» زندگي ميكند .در هر كتاب در قالب
يك قصه پتيلو با يك چالش تربيتي جديد مواجه ميشود و به كمك پدر و مادرش ميآموزد كه چگونه آن را حل كند و مهارت
جديدي را فرا بگيرد .در اين داستان ،پتيلو براي بازي نزد دخترخالهاش ميرود اما آنها ظاهرا مؤدب نيستند و هيچكدامشان از
كلمههاي مناسب براي صحبت كردن استفاده نميكنند براي همين. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .629للمان ،ارين .پتيلو :پتيلو ماکاروني .آسمان مرادي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان26 .1399 .ص .خشتي كوچك.
شابك9789640821527 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،تربيت ،مهارتهاي اجتماعي
معرفي کتاب :قصههاي «پتيلو» با هدف آموزش مهارتهاي اجتماعي اوليه به كودك نوشته شده و داستان يك بچهگرگ
خردسال بهنام «پتيلو» را تعريف ميكند كه همراه پدر ،مادر و خواهر كوچكترش «بابيلو» زندگي ميكند .در هر كتاب در قالب
يك قصه پتيلو با يك چالش تربيتي جديد مواجه ميشود و به كمك پدر و مادرش ميآموزد كه چگونه آن را حل كند و مهارت
جديدي را فرا بگيرد .در اين داستان ،پتيلو غذايش را نمي خورد و پدر و مادرش را حسابي كالفه كرده است ،او فقط ماكاراني
ميخواهد و. ...
 .630هوف ،نيلس فان .پسری با ذهن قدرتمند :داستاني در باره پرورش مثبتاندیشي .معصومه نفيسي .تهران :مهرسا ,مهر
و ماه نو34 .1399 .ص .خشتي .شابك9786009890743 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :اعتمادبهنفس ،عادتهاي مثبت و منفي ،داستان كودك
معرفي کتاب :شناخت احساسات و هيجانها و كنترل آنها مهارت ارزشمندي است .كودك بايد بداند تجربۀ احساسات مثبت و
منفي طبيعي است و گذرا .در اين كتاب ،بهمنظور تقويت ذهن و نگاه مثبت به زندگي ،موقعيتهايي فرضي طراحي شدهاند كه
مخصوص پسران هستند و اعتماد بهنفس و مديريت احساس را به آنها ميآموزندو تابآوري را تقويت ميكنند.
 .631برنستين ،جن و استن .پول علف خرس نیست! .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران32 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004773904 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارتهاي اجتماعي ،كودكان
معرفي کتاب :خواهرخرسي و برادرخرسي خيلي چيزها را خوب ميدانند؛ مثال ميدانند كجا ميشود گلهاي خيلي قشنگ پيدا
كرد ،كجا تمشكهاي آبدار و خوشمزه دارد ،و جايي كه بهترين عسل را ميتوان پيدا كرد كجاست .ولي بعضي چيزها را هم خوب
نميدانند ،مثل صرفهجويي و پسانداز كردن .تا اينكه يك روز باباخرسي خيلي از دست آنها عصباني ميشود و. ...
 .632لومان ،سم .تو خاص هستي .سيدهليال گلمحمدي .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو28 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227437218
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،احساسات ،دوست داشتن خود
معرفي کتاب« :كيتي» ،گربه سفيد بامزه داستان از ظاهرش ناراضي است .او از رنگ و لعابهاي مختلف استفاده ميكند تا خود را
زيبا و مقبول كند .داستان همينطور كه با كمك تصويرسازيها پيش ميرود ،پيام تأثيرگذار خود را به كودكان بهصورت ملموس،
ارائه مي كند .پيام كتاب اين است كه كودكان بايد خودشان را در هر كالبدي كه هستند ،دوست داشته باشند .همچنين ،كتاب به
كودكان در ادراك رنگها نيز كمك كند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .633آدامسون ،جد .جوجه بغلي .مريم عظيمي .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص .رحلي .شابك9786227437393 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،آموزش انفرادي
معرفي کتاب :كتاب حاضر با فرايندي داستاني به خودشناسي و نياز به كشف قابليتهاي فردي و استعدادهاي پنهان هرفرد اشاره
دارد .برنارد ،شخصيت اصلي اين اثر پرندهاي است كه گويا شبيه پرنده هاي معمولي نيست! او روزي پس از پرواز دوستانش
حوصلهاش سر ميرود و خودش پرواز ميكند و برايش اتفاقاتي مي افتد .پرنده پس از برخورد با ديگر حيوانات ميفهمد كه دوستان
جديدي دارد و به كمك آنان مي تواند از عهده انجام دادن هر كاري برآيد.
 .634يوشيتكه ،شينسوكه .چرا من این احساس را دارم؟ .رضي هيرمندي .تهران :افق36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786003539228
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،هيجان ،عزت نفس
معرفي کتاب :مجموعه كتابهاي «فيلسوف كوچك» با هدف تقويت روحيه پرسشگري و رشد تفكر خالق در كودكان تهيه شده
است .ماجراي اين كتاب درباره دختر كوچكي است كه وقتي عصباني يا غمگين ميشود ،احساس خيلي بدي پيدا ميكند .او سعي
ميكند گاهي با فكرها يا كارهايي كه انجام ميدهد ،اين احساسهاي بد را از خودش دور كند ،اما بعضي وقتها هيچ چيز
نميتواند آرامَش كند .دختر كوچولو با خودش فكر ميكند ،شايد اينكه هيچ چيزي آرامَش نميكند ،بهخاطر وجود يك هيوال
باشد؛ هيواليي كه دفترچه يادداشتي دارد كه در آن ،همه روشهاي اذيت و آزار مردم نوشته شده است. ...
 .635كالينز ،كيت .چگونه هیوالی اضطراب خود را گرسنه بگذاریم کتاب کار رفتاردرماني شناختي برای مدیریت
اضطراب در کودکان  5تا  9سال .مريم خليلينژاد ،سيدمرتضي ارجمندينسب .تهران :كتاب ارجمند200 .1398 .ص .وزيري.
شابك9786002005908 :
مخاطب :والدين /معلم
کلمات کلیدی :كتاب كار ،روانشناسي ،رفتاردرماني ،اضطراب
معرفي کتاب :نويسنده در اين كتاب ،رويكرد رفتاردرماني شناختي را به شيوهاي كامال عملي براي غلبه بر اضطراب كودكان به كار
بسته است و با بهره گيري از تعداد زيادي داستان ،معما ،آزمون ،نقاشي و بازي ،اين كتاب را براي آنها بسيار جذاب كرده است.
هدف اين كتابِ كار ،كمك به درمانگران ،والدين و مربيان جهت كاهش اضطراب كودكان است .كودكان با مطالعه اين كتاب ياد
مي گيرند كه چگونه با تغيير فكر و رفتار خود اضطرابشان را مديريت كرده و اجازه ندهند هيوالي اضطراب در آنها بيشتر رشد
كند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .636هيبنر ،داون .چه کار باید بکني وقتي خیلي نگراني؟ :راهنمای کودک برای غلبه براضطراب .اميررضا نعمتپور.
تهران :خانه تحول80 .1398 .ص .رحلي .شابك9789648230482 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :روانشناسي ،كودكان ،اضطراب
معرفي کتاب :اين كتاب ،دربردارنده مباحثي درباره چگونگي غلبه بر اضطراب در كودكان است .نويسنده با ارائه راههاي عملي،
روشهاي غلبه بر اضطراب را به والدين و كودكان ميآموزد .راههاي ارائهشده ،براساس اصول رفتارشناختي هستند .اين راهكارها
براساس سه اصل «بازداري»« ،برونسازي» و «رقابت خواسته» بنا شدهاند .كودكان با آموزشهاي گامبهگام ،مهارتهاي جديدِ
كاهش اضطراب را آموخته و بهسوي زندگي همراه با آرامش و دوري از نگراني رهنمون ميشوند.
 .637كاظمي ،نواب .حاالفهمیدم  ...راهبردهای بهبود مهارتهای ادراکي در دانشآموزان ابتدایي .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان128 .1399 .ص .رحلي .شابك9789640816059 :
مخاطب :والدين /معلم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،كتاب كار ،يادگيري
معرفي کتاب :مشكالت يادگيري ،موهبتي است كه به شناخت فرايند يادگيري كمك ميكند و از اين طريق ،دانشآموزان
مي توانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي و بر مشكالت غلبه كنند .در اين كتاب با بهرهگيري از جديدترين منابع و نظريات
موجود در حوزه اختالالت يادگيري ،با راهبردهاي طراحيشده ،سعي بر آن است مشكالت ادراكي دانشآموزان ،درمان و فرايندهاي
ديگر ذهني مانند دقت ،سرعت پردازش ،حافظه فعال ،استدالل سيال و توانايي حل مسئله در كودكان تقويت شود.
 .638برنشتاين ،استن /برنشتاين ،جان .خرسهاي برنشتاين :دردسرهای پول پساندازکردن .سيده انديشه عبدي اسكوئي.
تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد32 .1399 .ص .خشتي .شابك9786222434489 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت ،پول
معرفي کتاب :مجموعه «خرسهاي برنشتاين» با زباني ساده مهم ترين نكات تربيتي را با تصاوير زيبا از زبان خرسهاي محبوب
كودكان بيان ميكند .در اين داستان ،برادر خرس و خواهرش درباره محل زندگيشان اطالعات جالبي دارند ،اما آنها از مسائل مالي
اصال سر در نميآورند .آنها بيشتر از پول خرج كردن لذت ميبرند ،اما چيزي دربارۀ پسانداز نميدانند ،مادر خرسها نگران
ولخرجي بچه خرسهاست ،و. ...
 .639موروني ،تريس .خرگوش کوچولو عاشق مدرسه .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران20 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004773416 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت زندگي ،مدرسهها
معرفي کتاب :خرگوش كوچولو عاشق مدرسه است .او عاشق قصه گوش كردن و كاردستي درست كردن است .دوست دارد
چيزهاي تازه ياد بگيرد ،ولي يك چيز هست كه از همه چيز بيشتر دوست دارد و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .640موروني ،تريس .خرگوش کوچولو و احساس تنهایي .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران20 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004772822 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،كودكان ،هيجان
معرفي کتاب :در اين داستان مخاطبان (والدين و مربيان) ميآموزند كه اگر كودك عزتنفس بااليي داشته باشد ميتواند بر
احساس تنهايي خود غلبه كند .همچنين كودكان ياد ميگيرند كه اگر گاهي احساس بد دارند ،احساس ناخوشايندشان زودگذر
است؛ زيرا وقتي آن ها به خودشان اعتماد كنند و با احساسات منفي كنار بيايند در زمانهاي تنهايي ،احساس تنهايي نميكنند.
كودكان در اين داستان مي آموزند كه خودشان را دوست داشته باشند ،زيرا اگر به خودشان ارزش قائل باشند كمتر احساس تنهايي
ميكنند.
 .641ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین حسادت ميکند .آيدا حاتمي .تهران :آباديران24 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786008148494 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،حسادت ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» دوستان خوب زيادي دارد ،ولي «خرس» بهترين دوست اوست .فرانكلين و خرس از بازي كردن با
يكديگر لذت ميبرند و بازي مورد عالقه آنها بازي برج سنگي است .روزي فرانكلين به پارك ميرود تا با خرس بازي برج سنگي را
شروع كند ولي وقتي به آنجا ميرسد متوجه ميشود كه. ...
 .642ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین دور از خانه .آيدا حاتمي .تهران :آباديران24 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786008148517 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،دوستي ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و «خرس» بهترين دوستان يكديگر هستند ،آنها از اينكه بيشتر وقتشان را با هم ميگذرانند ،لذت
ميبرند .يك روز پدر فرانكلين به او مي گويد كه قرار است به همراه مادر و خواهرش به سفر بروند .فرانكلين بايد دو روز كامل را در
خانه خرس بماند ،فرانكلين هم خوشحال است و هم ناراحت؛ چون. ...
 .643ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین ميگوید من ميتوانم .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.1399 .
24ص .خشتي كوچك .شابك9786008148531 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،اراده ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» از بازي كردن با بهترين دوستش «خرس» خيلي لذت ميبرد .وقتي يكي از آنها يك اسباببازي جديد
مي خرد دوست دارد كه هر دو نفرشان با آن بازي كنند .يك روز خرسي پيش فرانكلين ميآيد و كفشهاي فنري جديداش را به او
نشان ميدهد .فرانكلين سريع آنها را ميپوشد و. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .644ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و اعتماد به نفس .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.1399 .
24ص .خشتي كوچك .شابك9786008148609 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،اعتمادبهنفس ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش مدرسه رفتن را دوست دارند .معلمشان «آقاي جغد» به آنها در يادگيري خواندن و
نوشتن كمك ميكند .روزي آقاي جغد آنها را از كالس بيرون ميبرد تا به كمك طبيعت چيزهاي تازه ياد بگيرند .دانشآموزان در
حياط مدرسه تار عنكبوت پيدا ميكنند و. ...
 .645اسميت ،كيتلين درك .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و بازی گروهي .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.1399 .
24ص .خشتي كوچك .شابك9786008148661 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،بازي و سرگرمي ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين»  ،عاشق اردو رفتن و چادر زدن در طبيعت است ،انجام كارهاي مختلف بيرون از خانه و در فضاي آزاد را
نيز دوست دارد .به همين دليل براي او دعوت از «خرگوش» و نشان دادن چادري كه بهشكل يك سفينه فضايي ساخته است
بسيار هيجانانگيز است ،فرانكلين براي كامل كردن سفينهاش بايد يك بشقاب آلومينيومي را روي يكي از بالهها قرار دهد ،اما. ...
 .646ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و جشن سال نو .آيدا حاتمي .تهران :آباديران24 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786008148654 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،سال نو ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش براي آمدن سال نو خيلي هيجانزده هستند تا آغاز جشن سال نو فقط چند روز ديگر باقي
است ،در مدرسه آنها درحال درست كردن كاردستي هاي ويژه براي درخت كاجشان هستند و همه اهالي محله جنگلي نيز درگير
خريدن هديهها و تزيين كردن درختان كاج در خانههايشان هستند .آن روز فرانكلين يك پيشنهاد ويژه به دوستانش ميدهد تا
جشن سال نو بيشتر به آنها خوش بگذرد و. ...
 .647ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و حباب کوچولو .آيدا حاتمي .تهران :آباديران24 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786008148555 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش دوست دارند تا از فروشگاه ابزار كاردستي عمه فرانكلين ديدن كنند .عمه «تي» در
فروشگاه خود وسايل سرگرمكننده و كارهاي هيجانانگيزي براي آنها دارد .روزي فرانكلين و دوستانش در بيرون از مغازه درحال
بازي كردن بودند كه اتفاق عجيبي رخ ميدهد ،آنها. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .648ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و خواهرکوچولوها .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.1399 .
24ص .خشتي كوچك .شابك9786008148579 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :حيوانات ،داستانهاي تخيلي ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش هميشه با هم خيلي خوب هستند ،آنها خانه درختي زيباي خودشان را دارند .روزي آنها
تصميم ميگيرند كه خانه درختيشان را با چيزهاي مورد عالقهشان تزيين كنند .زمانيكه فرانكلين و دوستش بهسمت خانه
درختي حركت ميكنند صداي خندههايي را در پشت سرشان ميشنوند و. ...
 .649اسميت ،كيتلين درك .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و دوست خجالتي .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.
24 .1399ص .خشتي كوچك .شابك9786008148593 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،رفتار اجتماعي ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» هر روز در پارك بازي ميكند ،يك روز كه فرانكلين و «سگ آبي» درحال بازي با صفحه گردان پارك
بودند ،باد يك برگ كاغذ را بهسمتشان ميآورد .روي اين كاغذ يك خانواده راسو نقاشي شده است .سگ آبي و فرانكلين ،تصور
ميكنند كه راسو كوچولو اين نقاشي را كشيده است براي همين تصميم ميگيرند كه نقاشي را به او بازگردانند ،اما نميدانند كه او
كجا زندگي ميكند و. ...
 .650ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و دوستانش به فضا ميروند .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.
24 .1399ص .خشتي كوچك .شابك9786008148586 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،فضا ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش قدرت تخيل بااليي دارند .روزي آنها تصميم ميگيرند تا نقش فضانوردان را بازي كنند.
آنها مانند فضانوردان لباس ميپوشند ،وسايل مخصوص را برداشته و تصور ميكنند كه خانه درختي ،سفينه فضايي آنهاست.
وقتي آنها تصميم مي گيرند كه با سفينه فضايي خودشان از زمين بلند شده و وارد فضا شوند ،فرانكلين متوجه ميشود كه
دوستش حلزون داخل سفينه نيست و. ...
 .651ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و دوستانش تالش ميکنند .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.
24 .1399ص .خشتي كوچك .شابك9786008148647 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،تالش و پشتكار ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش فعاليت در باشگاه سرّي را خيلي دوست دارند ،آنها با يكديگر بهدنبال پيدا كردن
سرنخهايي براي حل كردن معماهاي پيچيده هستند .يك روز كه آنها با يكديگر بازي ميكردند ناگهان صداي فرياد خواهر
فرانكلين را ميشنوند كه كمك ميخواهد .آنها بهسرعت به كارآگاهان باشگاه سرّي تبديل ميشوند و. ...

184

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .652ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و دوستداران محیطزیست .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.
24 .1399ص .خشتي كوچك .شابك9786008148616 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،محيط زيست ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش ،انجمن ويژهاي بهنام دوستداران محيطزيست دارند« ،آقاي جغد» ،رئيس و راهنماي
انجمن آنهاست .آقاي جغد به آنها درباره شگفتيهاي طبيعت و محيطزيست آموزش ميدهد .موضوع بحث امروز انجمن،
مارمولك خانگي است و. ...
 .653اسميت ،كيتلين درك .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و رادیو .آيدا حاتمي .تهران :آباديران24 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786008148524 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،سخاوت ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و خانوادهاش هر سال يك روز را صرف خانهتكاني و بخشيدن وسايل اضافي به نيازمندان ميكنند،
فرانكلين يك راديوي قديمي دارد كه هديه جشن تولدش است ،ولي حاال ازكارافتاده شده است .او با خودش فكر ميكند كه بهتر
است آن را در جعبه وسايل ازكارافتاده بگذارد و. ...
 .654اسميت ،كيتلين درك .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و روز پدر .آيدا حاتمي .تهران :آباديران24 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786008148562 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،مهرباني ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» در يك روز آفتابي به خانه دوستش «روباه» ميرود تا به همراه هم به اسكيتبُرد سواري بروند ،اما روباه
درخواست فرانكلين را نميپذيرد؛ چون دلش ميخواهد آن روز را كه روز پدر است بهطور كامل با پدرش بگذراند و به همراه او
كارهايي را كه دوست دارد انجام بدهند ،فرانكلين هم تصميم ميگيرد به خانه بازگردد و با پدرش به اسكيتبُرد سواري برود ،اما. ...
 .655ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و ستارههای دنبالهدار .آيدا حاتمي .تهران :آباديران.1399 .
24ص .خشتي كوچك .شابك9786008148623 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،نجوم ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و «هريت» ،خواهر و برادر هستند .يك شب فرانكلين و هريت خيلي هيجانزده بودند؛ چون پدر و
مادرشان براي شام بيرون ميرفتند و قرار بود كه عمه «تي» پيش آنها بيايد و از آنها نگهداري كند .عمه تي ،زماني كه وارد خانه
فرانكلين شد يك تلسكوپ جديد با خودش آورده بود و. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .656ايندرالت ،هري .داستانهاي فرانكلين و دوستانش :فرانکلین و همتیمياش .آيدا حاتمي .تهران :آباديران24 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786008148548 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،دوستي ،كودكان
معرفي کتاب« :فرانكلين» و دوستانش تصميم ميگيرند يك مسابقه ماشينبازي بزرگ ترتيب بدهند كه همه بتوانند در آن
شركت كنند ،آنها پوستر زيبايي را درست ميكنند و در مغازه «آقاي موش كور» آويزان ميكنند .فرانكلين و «خرس» كه
دوستان صميمي هستند تصميم ميگيرند تا ماشينِ بازي قدي مي خود را تعمير كنند و در مسابقه شركت كرده و برنده شوند .براي
اين كار آنها. ...
 .657بارنت ،مك .دایره .ساناز اعتمادي .تهران :پرتقال46 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004629492 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :بازي و سرگرمي ،داستانهاي تصويري ،كودكان
معرفي کتاب :اين داستان تصويري درباره «دايره» است .اين داستان درباره دوستان دايره يعني «مثلث» و «مربع» هم هست.
آنها وقتي مشغول قايمباشكبازي هستند ،دايره قانوني مي گذارد .ولي وقتي مثلث آن قانون را زيرپا ميگذارد ،دايره بايد نجاتش
بدهد ،اما چگونه؟
 .658وودبرن ،جودي .دخترانه :شادی را انتخاب کن ،چطور از روح و روان خود مراقبت کنیم .معصومه رحماني .تهران:
ايرانبان108 .1398 .ص .رقعي .شابك9786001883361 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم ،دهم ،يازدهم ،دهم فني و حرفهاي ،يازدهم فني و حرفهاي ،دهم كاردانش ،يازدهم كاردانش
کلمات کلیدی :زندگي شاد ،شادي
معرفي کتاب :كتاب حاضر ميكوشد دربارۀ روح و روان در حال رشد نوجوان ،به او اطالعاتي بدهد .راهنماييها و تمرينهاي كتاب
به پرورش فكر هم كمك ميكنند .نويسنده شش عادت را به مخاطب ميآموزد و به او كمك ميكند آنها را تمرين كند تا بتواند
در زندگي شادتر باشد .محتواي كتاب همراه با تصوير و به صورتي سرگرمكننده طراحي و تدوين شده است.
 .659هوف ،نيلس فان .دختری با ذهن قدرتمند :داستاني در باره پرورش تابآوری .معصومه نفيسي .تهران :مهرسا ,مهر و
ماه نو32 .1399 .ص .خشتي .شابك9786009890750 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :عادتهاي مثبت و منفي ،روانشناسي كودك
معرفي کتاب :شناخت احساسات و هيجانها و كنترل آنها مهارت ارزشمندي است .كودك بايد بداند تجربۀ احساسات مثبت و
منفي طبيعي است و گذرا .در اين كتاب ،بهمنظور تقويت ذهن و نگاه مثبت به زندگي ،موقعيتهايي فرضي طراحي شدهاند كه
مخصوص دختران هستند و اعتماد بهنفس و مديريت احساس را به آنها ميآموزندو تابآوري را تقويت ميكنند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .660گارسيا ،گابي .در جستجوی آرامش :پرورش ذهن برای کاهش اضطراب .سپيده بخت .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو.
36 .1399ص .خشتي .شابك9789647434058 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،اضطراب
معرفي کتاب :احساس نگراني و اضطراب ممكن است بزرگ و قوي به نظر برسد و ناگهان بيخبر پيدايش بشود .اضطراب صرفا به
تجربه شناختي كودك مربوط نمي شود .وقتي كودك احساس اضطراب و نگراني دارد ،بدن او اين حس را بهعنوان تهديد تلقي
كرده و بهصورت فيزيكي به آن واكنش نشان مي دهد .كودك بايد بياموزد چگونه اين احساسات را تشخيص دهد و كنترل كند.
شخصيت اول داستان ،تمرينهايي را آموزش ميدهد كه كودك ميتواند با كمك آن تمرينها به آرامش برسد و بر حس اضطراب
خود غلبه كند.
 .661دبورد ،آستريد .دنیای ما :عالمت سؤالهای من .مطهره حيدري .تهران :پرتقال40 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004629676
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان ،زندگي
معرفي کتاب :مجموعه «داستانهاي دنياي ما» ،مجموعهاي كاربردي براي كودكان خردسال است .در هر جلد« ،آرشيبالد»
كوچك ،قصهاي آموزنده از زندگي خودش تعريف ميكند .او از لحظه بهدنياآمدنش تا چيزهايي را كه توي دنيا تجربه ميكند،
توضيح مي دهد .در اين داستان ،آرشيبالد به پرستوهايي كه از سمت ديگر كره زمين آمدهاند نگاه ميكند و با خود فكر ميكند كه
اگر روزي بزرگ شود ميتواند به دوردستها سفر كند؟ . ...
 .662مالي ،پاتر .دنياي هنر :دنیای هنر امروز چه حسي داری؟ .ندا حرمتي .تهران :نيكبن36 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786007113349
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :احساسات ،رفتار ،كنترل
معرفي کتاب :سواد عاطفي به كودك كمك ميكند احساسات و هيجانات را به نفع خود به كار گيرد .اين كتاب به زباني كامالً
كودكانه به مخاطب كودك مي آموزد با هر احساسش چگونه كنار بيايد .اگر خوشحال يا كسل است و يا اگر بدخلق و خجالتزده
است ،چگونه بايد رفتار كند .مطالب مربوط به هر حس در دو صفحه ،همراه با تصويرهاي كودكانه و مرتبط ،مخاطب را راهنمايي
ميكنند احساس را بهتر بشناسد.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .663هوف ،نيلس فان .ذهن قدرتمند ما :داستاني در باره تقویت مهارت هدفگذاری .معصومه نفيسي .تهران :مهرسا ,مهر و
ماه نو30 .1399 .ص .خشتي .شابك9786227437263 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،هدف گذاري ،برنامهريزي
معرفي کتاب :داستان اين كتاب درباره «جك» و «كيت» است كه دوستان خوبي براي هم هستند .آنها در مدرسه ياد ميگيرند
كه چطور قدرت ذهني خود را پرورش دهند .اين دو نفر ،سعي ميكنند هدف هايي داشته باشند و براي رسيدن به آن هدفها
سخت تالش كنند .بايد ديد جك و كيت ،چطور با برنامهريزي روزانه و هدفگذاري زماندار ميتوانند كارهايشان را با تمركز و
بدون حواسپرتي انجام دهند.
 .664يونسدوهدير ،آستيلدربيور /ايرفينوگادوتير ،گونديس /گونارسدوهير ،الن .راهنمای سبز میکي .نگار عجايبي .تهران :شركت
انتشارات فني ايران96 .1399 .ص .وزيري .شابك9786004773089 :
مخاطب :والدين /دانشآموز /معلم
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :زندگي پايدار ،سبك زندگي ،محيط زيست
معرفي کتاب :زندگي پايدار ،يعني زندگي آسوده بدون مصرف بيش از اندازه؛ بهطوري كه منابع طبيعي كافي براي آيندگان باقي
بماند .در اين كتاب توضيحات ،ايدهها و مفاهيم ،واقعيتهاي جالب و نكاتي درباره سبك زندگي سبز و پيشنهاداتي براي
فعاليتهاي هنري و كاردستي بهدست ميآوريد .اين كتاب ،فرصتي فراهم ميكند تا خانوادهها بتوانند بيشتر كنار هم باشند و با
هم وقت بگذرانند.
 .- .665رفتار درست :در اداره پست( .)17سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581708
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،پست
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در ادارۀ پست به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،دربارۀ چگونگي نامهفرستادن،
ارسال بستۀ هديه و دستگاههاي اسكنر و نمابر ،نكاتي را به مخاطب ميآموزد.
 .- .666رفتار درست :در ایستگاه اتوبوس( .)3سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581517
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار اجتماعي
معرفي کتاب :كارهاي متنوع و مهم فراواني وجود دارند كه والدين مايلاند از آموزش آنها به كودكانشان مطمئن شوند .در كتاب
حاضر از مجموعه اي چندجلدي ،رفتار درست در ايستگاه اتوبوس به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب همراه با تصوير،
چگونگي منتظر ماندن براي رسيدن اتوبوس ،رعايت بچههاي كوچكتر در سوارشدن به اتوبوس ،و مراقبت از صندليهاي اتوبوس را
به مخاطب ميآموزد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .- .667رفتار درست :در ایستگاه آتشنشاني( .)6سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي.
شابك9786003581524 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار اجتماعي
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در ايستگاه آتشنشاني به كودك آموخته مي شود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،چگونگي كار در ايستگاه
آتشنشاني ،و لباسها و لوازم ايمني مخصوص خاموشكردن آتش را به مخاطب ميآموزد.
 .- .668رفتار درست :در ایستگاه قطار( .)16سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581821
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار ،رفتار اجتماعي
معرفي کتاب :بزرگ ترها دوست دارند كودكانشان رفتار جمعي را بياموزند .در كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،چگونگي
رفتار درست در قطار به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب ،همراه با تصوير ،به مخاطب ميآموزد صف را رعايت كند ،از قسمت
بازرسي عبور كند ،روي صندلي مخصوص خود بنشيند و مواظب وسايلش باشد.
 .- .669رفتار درست :در باغوحش( .)13سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581715
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رفتار ،رفتار اجتماعي ،داستان كودك
معرفي کتاب :بزرگ ترها دوست دارند كودكانشان رفتار جمعي را بياموزند .در كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،چگونگي
رفتار درست در باغ وحش به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب ،همراه با تصوير ،به مخاطب ميآموزد براي ورود به باغ وحش
بليط بگيرد ،نقشه را دنبال كند و چه غذاهايي به حيوانات بدهد.
 .- .670رفتار درست :در بوفه مدرسه( .)12سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581685
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،غذا
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در بوفۀ مدرسه به كودك آموخته مي شود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،دربارۀ چگونگي سفارش غذا ،به
اندازه خوردن و مرتب غذاخوردن نكاتي را به مخاطب ميآموزد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .- .671رفتار درست :در پارک( .)2سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581531
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رفتار اجتماعي ،مهارت هاي رفتاري ،داستان كودك ،محيط زيست
معرفي کتاب :كارهاي متنوع و مهم فراواني وجود دارند كه والدين مايلاند از آموزش آنها به كودكانشان مطمئن شوند .در كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،رفتار درست در پارك به كودك آموخته ميشود .خرابنكردن وسايل بازي ،مراقبت از درختان ،و
خوردن خوراكيهاي سالم ،نمونههايي از آموزشهاي اين كتاب هستند.
 .- .672رفتار درست :در خانه( .)1سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581319
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رفتار ،رفتار اجتماعي ،داستان كودك ،شيوۀ زندگي
معرفي کتاب :كارهاي متنوع و مهم فراواني وجود دارند كه والدين مايلاند از آموزش آنها به كودكانشان مطمئن شوند .در كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،رفتار درست در خانه به كودك آموخته ميشود .قراردادن وسايل در جاي خود ،خوردن صبحانه و
چگونگي پذيرايي از مهمان ،نمونههايي از آموزشهاي اين كتاب هستند.
 .- .673رفتار درست :در رستوران( .)10سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581333
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رفتار ،رفتار اجتماعي ،داستان كودك
معرفي کتاب :بزرگ ترها دوست دارند كودكانشان رفتار جمعي را بياموزند .در كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،چگونگي
رفتار درست در رستوران به كودك آموخته مي شود .محتواي كتاب ،همراه با تصوير ،به مخاطب ميآموزد چگونه غذا سفارش دهد،
آداب غذاخوردن را رعايت كند و از كاركنان رستوران تشكر كند.
 .- .674رفتار درست :در زمین بازی( .)8سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581548
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رفتار اجتماعي ،داستان كودك
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در زمين بازي به كودك آموخته مي شود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،دربارۀ رفتار درست در بازي
گروهي ،و انواعي از بازيهاي تيمي ،نكاتي را به مخاطب ميآموزد.

190
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .- .675رفتار درست :در ساحل( .)9سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581500
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رفتار ،رفتار جمعي ،داستان كودك
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر ،از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در ساحل به كودك آموخته مي شود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،دربارۀ رفتار در كنار دريا ،مثل
فاصلهگرفتن از آب دريا در هنگام بازي و شناكردن در نزديكي ساحل ،نكاتي را به مخاطب تذكر ميدهد.
 .- .676رفتار درست :در سینما( .)14سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581814
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار ،رفتار اجتماعي
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر ،از مجموعهاي
چندجلدي ،چگونگي رفتار درست در سينما به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب ،همراه با تصوير ،به مخاطب ميآموزد در
مكاني مثل سينما ،چه وقتي ميتواند خوراكي بخورد يا حرف بزند .همچنين ،چگونه بايد بليط بگيرد و به سالن وارد شود.
 .- .677رفتار درست :در فروشگاه( .)7سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581364
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :رفتار اجتماعي ،داستان كودك
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در فروشگاه به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،دربارۀ احتياط در گمنشدن،
خريدكردن درست ،و كمككردن به مردم ،نكاتي را به مخاطب ميآموزد.
 .- .678رفتار درست :در کتابخانه( .)5سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581357
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار اجتماعي
معرفي کتاب :كارهاي متنوع و مهم فراواني وجود دارند كه والدين مايلاند از آموزش آنها به كودكانشان مطمئن شوند .در كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،رفتار درست در كتابخانه به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،چگونگي
حضور در كتابخانه ،مراقبت از كتابها ،آرامبودن و گذاشتن كتابها در جاي خود را به مخاطب ميآموزد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .- .679رفتار درست :در مدرسه( .)4سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581340
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار اجتماعي ،رفتار در مدرسه
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در مدرسه به كودك آموخته مي شود .محتواي كتاب همراه با تصوير ،دربارۀ رفتار در كالس درس،
اجازهگرفتن از معلم و امانتداري در استفاده از وسايل كالس ،نكاتي را به مخاطب ميآموزد.
 .- .680رفتار درست :در مرکز خرید( .)15سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581692
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار ،رفتار جمعي
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،چگونگي رفتار درست در مركز خريد به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب ،همراه با تصوير ،دربارۀ رفتار در
اسباببازي فروشي ،شكالت فروشي و بخش فروش لباسها ،نكاتي را به مخاطب ميآموزد.
 .- .681رفتار درست :درخانه دوستان( .)11سميه عواطف رستمي .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1398 .ص .خشتي .شابك:
9786003581722
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،رفتار ،رفتار جمعي
معرفي کتاب :والدين مايلاند كارهاي درست و نحوۀ انجام دادن آنها را به كودكانشان بياموزند .در كتاب حاضر ،از مجموعهاي
چندجلدي ،رفتار درست در خانۀ دوستان به كودك آموخته ميشود .محتواي كتاب ،همراه با تصوير ،توضيح ميدهد وقتي كودكي
به مهماني ميرود ،بايد چگونه خواراكي بخورد و چطور با ميزبان بازي كند.
 .682برنستين ،استن و جن .روبهرو شدن با غریبهها .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004773881 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب :خواهرخرسي و برادرخرسي با مامان و بابا در يك خانه درختي زندگي ميكردند .آنها خيلي شبيه هم بودند ،ولي
يك فرق بزرگ داشتند .برادر خرسي خيلي مواظب غريبهها بود ولي خواهرش بيخيال بود؛ با غريبهها حرف ميزد و با اين كار
برادر خرسي را نگران ميكرد .تا اينكه يك روز بابا ،داستان «غاز احمق و روباه مكار» را برايشان تعريف كرد. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .683رايت ،لوري .زمزمههاي مثبت ذهني :من هم شبیه تو هستم ! .ابوذر مؤمنيزاده .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو.1399 .
24ص .خشتي .شابك9786227437140 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،عزت نفس
معرفي کتاب :ما انسانها فكر ميكنيم فقط به همانجايي تعلق داريم كه در آن زندگي ميكنيم و تفاوتهاي ما باعث اين
تقسيمبنديها شده است .اما واقعيت اين است كه همه ما شبيه يكديگر هستيم و اصال مهم نيست اگر در ظاهر با يكديگر
تفاوتهايي هم داريم .اين كتاب ،اولين كتاب از مجموعه كتابهاي «زمزمههاي مثبت ذهني» است كه در آن نويسنده كوشيده،
مفهوم شباهتهاي انسانها را مطرح كند تا كودك بتواند از طريق «خودگويي مثبت» در سن كم اين مفهوم جهاني را در ذهنش
نهادينه كند.
 .684گروه نويسندگان .سرگرمي و رنگآميزي :راز دندانهای زیبا .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران.1399 .
24ص .خشتي .شابك9786004773720 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :بهداشت ،سرگرميها ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب :بهداشت دهان و دندان يعني چه؟ چه كار كنيم كه دندانهاي سالمي داشته باشيم؟ چرا هرچند وقت يكبار بايد به
دندانپزشك مراجعه كنيم؟ با استفاده از سرگرميهاي اين كتاب و تصاويري كه براي رنگآميزي ارائه شده ،ميتوانيد به همه اين
سؤالها جواب بدهيد و مراقب دندانهاي خود باشيد.
 .685لوميلر ،پت زيت .شجاع مثل خودت .محسن فرهادي .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786227437188
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،شجاعت
معرفي کتاب :دختر كوچولوي اين داستان بايد با شهر و ديار خود خداحافظي كند ،با دوستان قديمياش ،همسايهها و حتي
خانهشان؛ او بايد با احساس دلتنگي و ترسش كنار بيايد؛ و شجاعتش را درون خودش پيدا كند« .شجاع مثل خودت» به كودكان
ميآموزد وقتي با مشكلي روبهرو ميشوند نبايد خود را ببازند ،مي توانند با اميد از پس هر مشكلي بربيايند ،و با شجاعت موانع را
پشت سر بگذارند.
 .686ورديك ،اليزابت .صدا برای داد زدن نیست .مريم عربي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004773034
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :روانشناسي ،داستان ،كودكان ،هيجان
معرفي کتاب :در چه مواردي از صدايمان استفاده ميكنيم؟ در چه مواقعي بلند حرف ميزنيم؟ چه موقع آهسته صحبت
ميكنيم؟ در چه مواقعي نبايد از صدايمان استفاده كنيم؟ با مطالعه اين كتاب ،كودكان مطالب جالبي درباره »صدا» و درست
بهكاربردن آن در مواقع مختلف ميآموزند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .687سيما ،جسي .عشق یعني چي؟ .آناهيتا حضرتي كياونداني .تهران :پرتقال43 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786004626637
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،خانواده ،عشق
معرفي کتاب :روزي «زي» ،رباتِ كوچولو ،نامه رنگورو رفتهاي پيدا كرد كه فقط دو خط آخرش خوانده ميشد « :باعشق ،از
طرف بيترس» .زي نمي دانست عشق چيست .براي همين صبح روز بعد راه افتاد تا معني آن را بفهمد .سمور آبي هم نميدانست
عشق چيست .آن دو با هم رفتند تا بيترس را پيدا كنند و از او بپرسند .زي و سمور آبي به هركسي ميرسيدند ،سراغ بيترس را
ميگرفتند و معني عشق را ميپرسيدند .هيچكس او را نميشناخت؛ اما هركس نظرش را درباره عشق ميگفت تا اينكه. ...
 .688بورژوا ،پولت .فرانکلین فوتبال بازی ميکند .گلرنگ درويشيان كرمانشاهي .تهران :شركت انتشارات فني ايران.1399 .
32ص .وزيري .شابك9786004772129 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،داستانهاي مصور ،فوتبال
معرفي کتاب« :فرانكلين فوتبال بازي ميكند» ،از مجموعه «داستانهاي فرانكلين» است كه در  30جلد به ترسها ،نگرانيها و
مشكالت رفتاري كودكان ميپردازد .در «داستانهاي فرانكلين» ،هر داستان با شمردن تواناييها و كارهايي كه «فرانكلين» از عهده
آنها برميآيد ،شروع ميشود و سپس به مشكالت و ناتوانيهاي او ميپردازد .در اين داستان فرانكلين و دوستانش بازي فوتبال را
خيلي دوست دارند ولي هيچوقت برنده نميشوند .هر كدام از همتيميها مشكلي دارند كه فرانكلين تالش ميكند تا راهي براي اين
موضوع پيدا كند و. ...
 .689سكمر ساليوان ،آوا ام .فرهنگ ملل :جانور عجیب و غریب .بهاره رزاقي .قم :انديشه و فرهنگ جاويدان36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786226052313 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :داستان ،حيوانات ،كودكان
معرفي کتاب :روزي روزگاري در يك مرداب البهالي گُلهاي زيباي زنبق سفيد ،سه قورباغه با هم زندگي ميكردند.
«مامانقورباغه»« ،باباقورباغه» ،و «قورقوري» .روزي ،قورقوري از مادرش اجازه گرفت تا به كنار مرداب برود و يك دوست پيدا كند.
قورقوري كنار مرداب رفت ،اما هيچ قورباغهاي آنجا نبود ،تااينكه چشمش به حيوان عجيبوغريبي افتاد و. ...
 .690مككوئري ،مورين /آرميتج ،دوئين .فكرهاي بزرگ براي فيلسوفهاي كوچك :حقیقت با کمک سقراط .وحيد مهماننواز.
تهران :شهر قلم24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003208162 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،فلسفه ،حقيقتجويي
معرفي کتاب :در كتاب «حقيقت به كمك سقراط» در قالب داستان به جواب اين سؤالها نزديك ميشويد :فيلسوف كيست؟ چرا
بايد بهدنبال حقيقت باشيم و حقيقت را بگوييم؟ پرسيدن چطور در اين مسير به ما كمك ميكند؟ و. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .691آندره ،گيلز .قصه هاي دوستي :دوست جونجوني شاهزاده میمون .سيدعلي كاشفي خوانساري .تهران :شركت انتشارات
فني ايران32 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك9786004774192 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،دوستي ،كودكان
معرفي کتاب :دو ميمون از كودكي با هم دوست بودند؛ يكي از آنها شاهزاده بود و ديگري خدمتكارش ،اما وقتي شاهزاده بزرگتر
شد ملكه به او گفت دوستان يك شاهزاده بايد شبيه خودش باشند .شاهزاده با بچههاي جديد دوست شد و خيلي زود اولين و
بهترين دوستش را فراموش كرد ،تا اينكه. ...
 .692آندره ،گيلز .قصههاي دوستي :جیرجیرک طبلزن .سيدعلي كاشفي خوانساري .تهران :شركت انتشارات فني ايران.1399 .
32ص .خشتي كوچك .شابك9786004774185 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان ،اعتمادبهنفس ،كودكان
معرفي کتاب :جيرجيركها رنگشان سبز است و همگي آن ها به ساز ويولون عالقه دارند ،براي همين وقتي يك روز يكي از
جيرجيركها شروع به نواختن طبل ميكند بقيه جيرجيركها او را مسخره ميكنند ،عالوه بر اين رنگ اين جيرجيرك صورتي
است؛ تا اينكه روزي. ...
 .693پايپر ،واتي .قطار کوچولویي که توانست! .سميه حيدري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو44 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786227437171
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،مهرباني
معرفي کتاب« :قطار كوچولويي كه توانست» يك داستان كالسيك از قطاري است كه با وجود جثه كوچك ،واگنهاي پُر از
اسباببازيهاي شگفتانگيز را براي كودكانِ منتظر آن سمت كوه ميبرد ....كودكان با مطالعه اين داستان ميآموزند كه با يكديگر
مهربان باشند.
 .694اوورهبك نيلسن ،كنستانسه .كارگاه زندگي :چرا من اینجا هستم؟ .نيما هژيري ،امير ميرزايي .تهران :هوپا34 .1399 .ص.
رقعي .شابك9786222040246 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،كودكان ،مهاجرت
معرفي کتاب :كتاب «چرا من اينجا هستم؟ » با سؤال يك كودك از خود شروع ميشود« :با خودم فكر ميكنم چرا من اينجا
هستم؟ دقيقا همينجا» ،و با سؤالها و فرضياتي در امتداد آن ،ادامه پيدا ميكند« .فكر كن اگر جاي ديگري بودم ،چه ميشد؟
جايي كامال متفاوت با اينجا» ،و فرضهايي مطرح ميشود كه جايگاههاي متنوع و متعدد كودكان ديگر روي زمين است؛ مانند آنجا
كه جنگ هست ،آنجا كه پر از جمعيت است اما كودكان تنها ماندهاند ،و ....درنهايت به سؤالي اساسيتر ميرسد« :چرا من ،من
شدم و نه آدمي ديگر؟ چرا من دقيقا اينجا هستم؟ » و پاسخي كه در پي طرح تمام اين سؤالها ،ارائه ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .695سوتوماير ،سونيا .کافیه بپرسي! :متفاوت باش ،شجاع باش ،خودت باش .مرضيه ورشوساز .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو.
32 .1399ص .رحلي .شابك9786227437164 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،رفتار فردي ،شجاعت
معرفي کتاب :درك متفاوت بودن براي كودكان سخت است« .سونيا سوتوماير» ،نويسنده كتاب يكي از مستشاران ديوانعالي
امريكاست كه عالوه بر تجربه خودش بهعنوان كودك مبتال به ديابت ،سعي ميكند چالشهايي را در مورد كودكاني بيان كند كه
با مشكلي دستوپنجه نرم ميكنند .او عالوه بر بيان مشكالت ،توانمنديهاي اين كودكان را هم بيان كرده است و راهكاري براي
ادامه دوستيهاي كودكانه ارائه ميدهد و به آنها ميآموزد ،هرگاه با چيزي مواجه شدند كه دليلش را نميدانستند بهتر است
سؤال كنند.
 .696گروه نويسندگان چنينگ .كتاب راهنما :کودکان و رنج از دست دادن .مانا رجبزاده .تهران :شركت انتشارات فني ايران.
32 .1399ص .رحلي .شابك9786004772839 :
مخاطب :والدين /معلم
کلمات کلیدی :مرگ ،جنبههاي روانشناسي ،روانشناسي كودك ،غم در كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر اطالعات مفيدي دربارۀ روشهاي پذيرش سوگ به مخاطب ميدهد .ابتدا به مشكل اشاره ميكند و
راهكار ارائه ميدهد .سپس با تمرينهايي كوتاه ،به خواننده كمك ميكند سؤاالت را پاسخ دهد و آنها را با پاسخهاي اعضاي
خانواده مقايسه كند تا به راه حل عملي دست يابد .متن و محتواي كتاب به شيوهاي ارائه و تنظيم شدهاست كه مخاطب را از
خواندن متني يكپارچه خسته نكند.
 .697گروه نويسندگان چنينگ .كتاب راهنما :کودکان و رویارویي با فاجعه .مانا رجبزاده .تهران :شركت انتشارات فني ايران.
32 .1399ص .رحلي .شابك9786004772846 :
مخاطب :والدين /معلم
کلمات کلیدی :جنبههاي روانشناسي ،روانشناسي كودك ،كنترل
معرفي کتاب :كتاب حاضر اطالعات مفيدي دربارۀ روشهاي«رويارويي كودكان با فجايع و اتفاقات بد» به مخاطب ميدهد .ابتدا
به مشكل اشاره ميكند و راهكار ارائه ميدهد .سپس با تمرينهايي كوتاه ،به خواننده كمك ميكند سؤاالت را پاسخ دهد و آنها را
با پاسخهاي اعض اي خانواده مقايسه كند تا به راه حل عملي دست يابد .متن و محتواي كتاب به شيوهاي ارائه و تنظيم شدهاست
كه مخاطب را از خواندن متني يكپارچه خسته نكند.
 .698كالرك ،كريستال /التر ،رابين .کتاب کار مدیریت اضطراب در کودکان :غلبه بر نگراني و ترس به کمک تصویرسازی
ذهني .سيدمرتضي ارجمندينسب .تهران :كتاب ارجمند140 .1398 .ص .وزيري .شابك9786002008282 :
مخاطب :والدين /دانشآموز /معلم
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :روانشناسي ،اضطراب
معرفي کتاب :در اين كتاب كودكان نقش مهمي كه تخيل آنها در اضطراب بازي ميكند را ياد ميگيرند ،و قدرت ذهن خالق
خود را در جهت رفع افكار نگرانكننده بهكار گرفته و نگرانيهايشان را مديريت ميكنند .همچنين آنها با استفاده از تمريناتي كه
بر پايه درمان شناختي  -رفتاري ( )CBTهستند ،مهارتهايي نظير حل مسئله ،قاطعيت ،تفكر مثبت ،آگاهي از بدن ،آرامسازي و
ذهنآگاهي را فرا ميگيرند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .699كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :امروز -فردا نکن! .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004773171 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،مديريت زمان
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان به اهميت برنامهريزي و مديريت زمان پي ميبرند و ياد ميگيرند كه چگونه
كارهايشان را اولويتبندي كنند« .نورمن ديويد ادواردز» كه همگي او را «نودل» صدا ميكنند كارهايش را پشتِ گوش مياندازد و
ه ميشه سرگرم كارهاي دلخواهش مانند بازي و تماشاي تلويزيون است .او حتي كارهاي ضروري مانند نوشتن مشقها و دادن غذا
به گربهاش را فراموش ميكند؛ تااينكه. ...
 .700كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :باهم کنار بیایید! .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004774093 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،مهارتهاي ارتباطي
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان ميآموزند كه با ديگران چگونه كنار بيايند و متوجه ميشوند كه بهدستآوردن
اين مهارت به چه ميزان در مديريت امور مختلف نقش دارد« .كورا جين» و «ويلسون» دو پيشنهاد را در كالس مطرح ميكنند ،اما
هر دوي آنها با يكديگر لجبازي ميكنند و نظم كالس را بههم ميريزند .معلم آنها تالش ميكند تا بچهها راههاي مختلف صلح و
سازش را ياد بگيرند و. ...
 .701كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :به چه دردم ميخورد؟ .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004774086 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،نظم ،مسئوليتپذيري
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان ميآموزند كه تمرين و انجام كارهاي كوچك آنها را براي موفقيتهاي بزرگ در
آينده آماده ميكند« .نودل» ،شخصيت اصلي اين داستان از اينكه هميشه به او ميگويند چه كار كند و چطور آن كار را انجام
بدهد ،خسته شده است .او دائم از خودش مي پرسد كه چرا بايد تختخوابش را مرتب كند؟ چرا بايد نمره باال بگيرد؟ چرا بايد كتاب
بخواند و ،...اما. ...
 .702كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :حواست به دمت باشه! در دنیای دیجیتال .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004773461 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،اينترنت
معرفي کتاب :آيا ميدانيد از چه منبعي ميتوانيد متوجه شويد كه چه مطلبي براي فضاي مجازي مناسب است؟ آيا ميدانيد چه
اطالعاتي را نبايد در فضاي مجازي به اشتراك بگذاريد؟ «جوليا كوك» در اين داستان تصويري به كودكان ميآموزد كه پيش از
قدم گذاشتن به فضاي مجازي بايد چه قوانيني را رعايت كنند تا هم امنيت اين فضا تأمين شود و هم به حقوق ديگران احترام
بگذارند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .703كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :ذهن شگفتانگیز من اوتیسم و موهبتهای آن .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران36 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004773157 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،اختالل ذهني ،مهارت زندگي
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان با دنياي كودكان مبتال به «اختالل اُتيسم» ،آشنا ميشوند و نكات مهمي را درباره
ويژگيهاي رفتاري انصاف ،صبر ،كنجكاوي و استقالل فراميگيرند .در اين داستان «زاك» يك كودك مبتال به اُتيسم است كه
شباهتي به خواهر و برادرش و همكالسيهايش ندارد .نور شديد و جاهاي شلوغ او را ميترساند و بغل كردن را هم دوست ندارد،
اما. ...
 .704كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :شعله شمع کوچولو .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786004773638 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،اميد
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان به اهميت اميدواري و اميدبخشي در زندگي پي ميبرند .اين داستان درباره يك
شمع كوچك است كه احساس ميكند قبال پرنور و قوي بوده است ،اما حاال فقط سوسو ميزند .شمع از احساس خودش خسته
شده است تااينكه. ...
 .705كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :فقط ميخوام بازی کنم .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004773300 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،مديريت زمان
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان به اهميت انضباط شخصي ،مديريت زمان و برقراري تعادل در همه قسمتهاي
زندگي پي ميبرند« .جاسپر» ،پسري است كه در بازيهاي كامپيوتري مهارت بسياري دارد .همه دوستانش به او لقب «شستي» را
دادهاند؛ چون مانند يك حرفهاي با كامپيوتر كار ميكند .او آنقدر براي بازيهاي كامپيوتري وقت ميگذارد كه از درس خواندن و
ديگر امور زندگي عقب مانده است ،تااينكه. ...
 .706كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :ما از امتحان نميترسیم! .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004773577 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،امتحانات ،اضطراب
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان با  12راهكار براي غلبه بر اضطراب امتحان ،آشنا ميشوند و ياد ميگيرند كه
چطور آرامش و تمركزشان را موقع امتحان حفظ كنند .در اين داستان «برتا بيلينگزورث» ،دختر شادي است و خانواده مهرباني
دارد .او از امتحان دادن ميترسد و هر بار كه امتحان ميدهد امتحانش را خراب ميكند تااينكه. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .707كوك ،جوليا /يانا ،لورا .كتابهاي جوليا :منم منم دندون تو .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران.1399 .
36ص .خشتي .شابك9786004773485 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،بهداشت
معرفي کتاب :در اين داستان «ملوين» از ديد يك دندان با كودكان صحبت ميكند و همه چيز را براي داشتن لبخندي زيبا
برايشان توضيح ميدهد .ملوين به كودكان ميگويد كه چرا بايد از يك سالگي به بعد هر  6ماه يكبار به مطب دندانپزشكي بروند،
مراقبت از دندانهاي شيري چه اهميتي دارد ،از خمير دندان فلورايد چه موقع و چه مقدار استفاده كنند ،و در مطب دندانپزشكي
و متخصص بهداشت دهان چه اتفاقاتي رخ ميدهد.
 .708كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :همین که من گفتم! .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004773997 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،انعطافپذيري
معرفي کتاب :در اين داستان تصويري ،كودكان ياد ميگيرند كه در هر موقعيتي رئيسبازي درنياورند .در اين داستان ،راهكارهايي
ارائه ميشود كه به كودكان كمك ميكند كه متوجه بشوند ديگران چه دركي از رفتارهايشان دارند ،همچنين تشويق ميشوند كه
بهجاي رفتارهاي پرخاشگرانه و سلطهجويانه مهارتهاي رهبري قاطعانه را بهكار بگيرند« .كورا جين» ،عاشق رئيسبازي است ،او
سر كالس تكاليفش را انجام ميدهد و دستور ميدهد كه چطور بازي كنند .رفتارهاي كورا اعصاب همه را خُرد كرده است و. ...
 .709كوك ،جوليا .كتابهاي جوليا :یک کالغ ،چهل کالغ .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004773584 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،مهارت زندگي ،شايعه
معرفي کتاب :شايعه چيست؟ چه كساني شايعه درست ميكنند؟ چرا اين كار را ميكنند و چگونه بايد با افرادي كه شايعهپراكني
ميكنند ،برخورد كنيم؟ كودكان در اين داستان تصويري ،ميآموزند كه چگونه با شايعات كنار بيايند و مناسبترين واكنش را در
برابر شايعات نشان بدهند.
 .710كاظمي ،احسان .كالس شهر :آموزش شهروندی ویژه کالس اول دبستان کتاب کار معلم آشنایي با مفاهیم و رفتار
شهروندی .اصفهان :سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري اصفهان104 .1398 .ص .رحلي .شابك9786001324659 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :كتاب كار ،معلمان ،مهارت
معرفي کتاب :اين كتاب كار كه ويژه معلمان كالس اول ابتدايي و با موضوع «مهارتهاي شهروندي» نوشته شده ،شامل 15
مهارت است و هر مهارت نيز از  9بخش مختلف تشكيل شده است .معلم بايد با توجه به اهداف درنظر گرفتهشده براي هر فصل،
نخست به مطالعه مقدمه و اهميت مهارت بپردازد .سپس ،فعاليتهاي آغازين براي به چالش كشاندن ذهن و جلب توجه فراگيران
به موضوع جلسه آموزشي ،آورده شده است .پس از آن ،فراگيران با استفاده از بازيها ،داستان ،شعر و فعاليتهاي ديگر ،محتواي
آموزشي مربوط به آن مهارت را آموخته و تمرين ميكنند .همچنين در پايان هر مهارت كاربرگهايي را كه فراگيران بايد در خانه
با مشاركت والدين خود تكميل كنند ،پيوست شده است .در پايان نيز تمرين در خانه آورده شده است.
199

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .711كاظمي ،احسان .كالس شهر :آموزش شهروندی ویژه کالس اول دبستان :کتاب کار دانشآموز ،آشنایي با مفاهیم و
رفتار شهروندی .اصفهان :سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري اصفهان86 .1398 .ص .رحلي .شابك9786001324833 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :كتاب كار ،دانشآموزان ،مهارت
معرفي کتاب« :كالس شهر» با هدف آموزش مفاهيم شهروندي به دانشآموزان سال اول ابتدايي ،تهيه شده است .دانشآموزان در
اين كتاب با پاسخِ اين پرسشها آشنا ميشوند كه شهروندي يعني چه؟ چرا بايد از گلها و گياهان مراقبت كنند؟ با پدر و مادر
خود و ديگر انسانها چگونه ارتباط برقرار كنند؟ و ....آنها پاسخ اين پرسشها را با بازيهاي ارائهشده در كتاب ،داستانها ،شعر و
نمايش ياد ميگيرند و ميتوانند در خانه آنها را با پدر و مادر خود تمرين كنند .گفتني است كتاب براي دانشاموزان كالس اول
طراحي شده است ،اما فعاليتها به گونهاي است كه ميتوان تا پايه چهارم از آن بهره گرفت.توصيه مي شود ناشر محترم در
چاپهاي بعدي گروه سني مناسب را در پيشاني كتاب درج نمايد.
 .712كاظمي ،احسان .كالس شهر :آموزش شهروندی ویژه کالس اول دبستان :کتاب کار والدین ،آشنایي با مفاهیم و
رفتار شهروندی .اصفهان :سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري اصفهان104 .1398 .ص .رحلي .شابك9786001324826 :
مخاطب :والدين
کلمات کلیدی :كتاب كار ،والدين ،مهارت
معرفي کتاب :اين كتاب ،جلد سوم از مجموعه «كتابهاي كار آموزش شهروندي» ،ويژه دانشآموزان پايه اول دبستان است .در
اين كتاب  15مهارت شهروندي ،معرفي شده است .در ابتداي هر مهارت يك فرم ارزيابي ارائه شده است كه والدين بايد آن را پر
كنند .سپس اهداف آموزشي هر مهارت بيان و اهميت آموختن هر مهارت توضيح داده شده است .در ادامه ،مشروحي از محتواي
آموزشيِ همان مهارت كه فرزندتان در كالس درس آموخته و مي آموزد ،بيان شده است .در پايان ،بخش فعاليت و تمرين در خانه
آمده است .در بخشِ «يادداشتهاي والدين» نيز ميتوانيد بازخوردهاي آموزشي و تجربههاي كسبشده از آموزشِ هر مهارت را
يادداشت كنيد.
 .713گروه مؤلفان .كالس شهر :سبک زندگي و آداب شهروندی .اصفهان :سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري اصفهان.1399 .
48ص .رحلي .شابك9786001325335 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :دانشآموزان ،شيوۀ زندگي ،كتاب كار
معرفي کتاب :انسان ،موجودي است مدني و ايفاي نقش مدنيت ،مستلزم آگاهي از قواعد و شرايط زندگي اجتماعي است .فرايند
اجتماعي شدن انسان برمبناي تعامل مؤثر و برقراري ارتباط مناسب اجتماعي با ديگران شكل ميگيرد؛ شالوده چنين ارتباطي
برخورداري از مهارت هاي بسيار تأثيرگذار و آموختني در هر مقطع زماني است .در اين كتاب ضمن بيان اطالعاتي درباره مديريت
خشم ،مهارتهاي ارتباطي ،آداب شهروندي و ،...تمرينهايي ارائه ميشود كه كمك ميكند تا دانشآموزان بتوانند مهارتهاي
شهروندي را در خود تقويت كنند.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .714شين شو شين ،اورلي .گاستون :من گاستون بداخالق هستم .ناهيد دروديانراد .تهران :پرتقال24 .1398 .ص .خشتي
كوچك .شابك9786004626873 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،احساسات ،روابط اجتماعي
معرفي کتاب« :گاستون» يك اسب كوچك شاخدار است كه يال جادويي دارد .وقتي همهچيز بروفق مراد است ،يال گاستون مثل
رنگينكمان ميشود؛ اما وقتي اوضاع خوب نباشد ،رنگ يالش تغيير ميكند .گاستون و دخترعمويش« ،ژوزفين» ،براي تعطيالت
زمستاني به كوهستان و نزد پدربزرگ و مادربزرگشان ميروند و قرار است خيلي خوش بگذرانند؛ اما با مسئله كوچكي ،گاستون
بداخالق ميشود و رنگ يالش هم تغيير ميكند .او لحظات زيبايي را از دست ميدهد تا اينكه راهي پيدا ميكند كه بداخالقيش از
بين برود.
 .715شين شو شين ،اورلي .گاستون :من گاستون بيحوصله هستم .ناهيد دروديانراد .تهران :پرتقال24 .1399 .ص .خشتي
كوچك .شابك9786004629478 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :شخصيت هاي كارتوني ،داستان كودك ،هيجان
معرفي کتاب« :گاستون» يك اسب شاخدار كوچك است كه يال جادوياش رنگينكماني است و با هر احساسي رنگش عوض
ميشود .امروز گاستون بيحوصله است .با اينكه كلي كتاب و اسباببازي دارد ،اما نميداند چه كار كند .حال ببينيد او چگونه با
كمك تخيلش ميتواند خودش را سرگرم كند!. ...
 .716شين شو شين ،اورلي .گاستون :من گاستون بيخواب هستم .ناهيد دروديانراد .تهران :پرتقال24 .1399 .ص .خشتي
كوچك .شابك9786004629485 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،شخصيت هاي كارتوني ،خواب
معرفي کتاب« :گاستون» يك اسب شاخدار كوچك است ،كه يال جادويياش رنگينكماني است و با هر احساسي رنگش عوض
ميشود .امشب گاستون نميتواند بخوابد .همه جا ميپرد و ديوانهبازي ميكند .او خسته است .چندين بار توي تختش غلت ميزند.
انگار يك چيزي كم دارد ،...حاال او چه نقشهاي ميكشد تا بتواند بخوابد؟
 .717شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :به من دست نزن! :بهداشت رواني و حریم خصوصي کودکان .تهران :ذكر.
24 .1399ص .خشتي .شابك9786222371326 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،بيماريها ،بهداشت رواني ،سالمتي
معرفي کتاب :آموزش به كودكان گامي مهم در ارتقاي سالمت فردي و بهدنبال آن سالمت اجتماعي است .مجموعه چهارجلدي
«ماجراهاي ثمين و امين»  ،سعي دارد نكات بهداشت فردي ،اجتماعي و رواني را به كودكان آموزش دهد« .ثمين» و «امين» خواهر
و برادري هستند كه با پرسشها و كنجكاويهاي كودكانه كمك ميكنند كودكان بهطور غيرمستقيم با موضوع بهداشت رواني و
عوامل رسيدن به آن آشنا شوند.
201

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .718شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :من از کرونا قویترم :کودکان و سبک زندگي در قرنطینه خانگي .تهران:
ذكر12 .1399 .ص .خشتي .شابك9786222371319 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،كرونا ،بيماريها ،سالمتي
معرفي کتاب :آموزش به كودكان گامي مهم در ارتقاي سالمت فردي و بهدنبال آن سالمت اجتماعي است .مجموعه چهارجلدي
«ماجراهاي ثمين و امين» ،سعي دارد نكات بهداشت فردي ،اجتماعي و رواني را به كودكان آموزش دهد« .ثمين» و «امين» خواهر
و برادري هستند كه با پرسشها و كنجكاويهاي كودكانه كمك ميكنند كودكان بهطور غيرمستقيم با اصول و سبك زندگي در
اپيدمي كرونا و قرنطينه خانگي ،آشنا شوند.
 .719شاهمحمدي ،طاهره .ماجراهاي ثمين و امين :من ویروس فسقلي را ميشناسم :کودکان و شناخت ویروسها و
بیماریهای واگیردار .تهران :ذكر24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786222371302 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،بيماريها ،سالمتي
معرفي کتاب :آموزش به كودكان گامي مهم در ارتقاي سالمت فردي و بهدنبال آن سالمت اجتماعي است .مجموعه چهارجلدي
«ماجراهاي ثمين و امين»  ،سعي دارد نكات بهداشت فردي ،اجتماعي و رواني را به كودكان آموزش دهد« .ثمين» و «امين» خواهر
و برادري هستند كه با پرسشها و كنجكاويهاي كودكانه كمك ميكنند كودكان بهطور غيرمستقيم با عوامل بيماريزا و
روشهاي پيشگيري و مراقبت آشنا شده تا با سبك زندگي در ايام قرنطينه خانگي بهتر مواجه شوند .
 .720بينكو ،هاوارد /رورند ،آنا .ماجراهای دمپنبهای .سارا وطنآبادي .تهران :شركت انتشارات فني ايران130 .1399 .ص .بياضي.
شابك9786004772440 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب ،روايت داستان خرگوش كوچكي است كه همواره اشتباه ميكند ،او در مهارتهاي رفتاري و اجتماعي
دچار مشكل است و در خانه ،مدرسه و در ميان دوستان رفتارهاي نادرستي دارد .در اين داستان «هاوارد دُمپنبهاي» با اين كه
ميداند هر چيزي زيادياش بد است ،اما باز هول ميزند و روحيه ورزشكاري ندارد؛ تا اين كه با اتفاقاتي كه رخ ميدهد. ...
 .721بينكو ،هاوارد .ماجراهای دمپنبهای .سارا وطنآبادي ،فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران130 .1399 .ص .بياضي.
شابك9786004772525 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب ،روايت داستان خرگوش كوچكي است كه همواره اشتباه ميكند ،او در مهارتهاي رفتاري و اجتماعي
دچار مشكل است و در خانه ،مدرسه و در ميان دوستان رفتارهاي نادرستي دارد .در اين داستان «هاوارد دُمپنبهاي» ،گاهي حرف
گوش نميكند ،گاهي عصباني ميشود و گاهي هم دروغ ميگويد ،اما. ...
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .722حسنزاده ،فرهاد .ماجراهاي شنگل و منگل و چنگل :طوطي روی خرپشته .تهران :شركت انتشارات فني ايران.1399 .
24ص .خشتي .شابك9786004773669 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان طنز ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب« :شنگل» و «منگل» و «چنگل» در خانه تنها بودند ،مامان بُزي چندجور غذا برايشان آماده كرده بود ،اما همين كه
خواستند غذا بخورند صداي زنگ درآمد ،شنگل دويد و رفت تا در را باز كند كه از پشت آيفون تصويري متوجه شد كه آقا گرگه
پشت در است و. ...
 .723حسنزاده ،فرهاد .ماجراهاي شنگل و منگل و چنگل :کجا را باید سم بزنیم؟ ..تهران :شركت انتشارات فني ايران.1399 .
24ص .خشتي .شابك9789643897437 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب :مامان بُزي رفته بود اداره و تا عصر هم برنميگشت« ،شنگل»« ،منگل» و «چنگل» در خانه بودند كه ناگهان صداي
در آمد ،بچهها پشت در رفتند تا ببيند چه كسي در ميزند ،آقاي پستچي خودش را معرفي كرد ،اما بُزيها فكر ميكردند شايد
آقاي پستچي دروغ بگويد و گرگ باشد ،باالخره بچهها در را باز كردند و. ...
 .724حسنزاده ،فرهاد .ماجراهاي شنگل و منگل و چنگل :گرگ بدجنس دوستداشتني! .تهران :شركت انتشارات فني ايران.
24 .1399ص .خشتي .شابك9786004773676 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان طنز ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب :گرگ سياه بدجنسِ ترسناكِ بيرحم وحشي از خواب بيدار ميشود و به خوابي كه ديده بود ،فكر ميكند .خوابش
را زير دندانهاي تيزش مزهمزه ميكند و از خوشحالي زوزه ميكشد .او برههايي با نامهاي «شنگل» و «منگل» را خورده بود و
دلش ميخواست كه بره سوم را هم كه اسمش «چنگل» بود ،بخورد .گرگ سياه بدجنس ،چشمانش را بست تا بقيه خوابش را
ببيند و. ...
 .725حسنزاده ،فرهاد .ماجراهاي شنگل و منگل و چنگل :گوریل ترسناک در راه پله .تهران :شركت انتشارات فني ايران.
24 .1399ص .خشتي .شابك9789643897420 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :مهارت زندگي ،كودكان ،داستان
معرفي کتاب :مامان بُزي رفته بود سرِ كار« ،شنگل» و «منگل» و «چنگل» در خانه تنها بودند .آقاي گرگ خود را پشتِ در خانه
مامان بُزي رساند و صداي بچهها را شنيد كه داشتند خطونشان ميكشيدند ،آقا گرگه كه ترسيده و متعجب شده بود از پلهها
پايين رفت كه ناگهان چشمش به فيوز برق افتاد و نقشهاي كشيد كه. ...
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .726ماير ،مرسر .ماجراهاي كريتر :قدر چیزهایت را بدان! .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786004773973 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت زندگي ،كودكان
معرفي کتاب« :كريتر» كوچولو هر چيزي را كه ميبيند ،مي خواهد .لباس ،كفش ،قايق ،بستني ،و خالصه هر چيزي را كه بقيه
دارند ،ميخواهد و اصال چيزهايي را كه دارد ،دوست ندارد؛ اما يك روز. ...
 .727بلساريو ،جينا .مأمور «س» و مأمور «ج» .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران24 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786004773980
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان ،پيشگيري ،آموزش و يادگيري
معرفي کتاب« :سوفي» يك مأمور مخفي است و يك مأموريت ايمني مهم دارد .او مأموريت دارد كه مراقب برادر كوچكترش
باشد؛ هم در خيابان و هم در مدرسه و حتي وقتي كه يك غريبه را ميبيند و ....شما با مطالعه اين كتاب ،ميآموزيد كه چگونه
مراقب خودتان در شرايط مختلف باشيد.
 .728بارنت ،مك .مثلث .ساناز اعتمادي .تهران :پرتقال48 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004629539 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،دوستي ،مثلث
معرفي کتاب :اين داستان تصويري درباره «مثلث» است .يك روز مثلث پايش را از در خانهاش بيرون گذاشت و از خانه دور شد؛
چون ميخواست يواشكي سربهسر دوستش «مربع» بگذارد .شايد هم دوستش قرار است اين كار را بكند ،اما مثلث خبر ندارد كه
قرار است چه اتفاقاتي رخ بدهد و. ...
 .729مالك ،نيلوفر .مجموعه كتابهاي شهر من ،داستان كودك :نامهای برای عمو رحمان .اصفهان :سازمان رفاهي و تفريحي
شهرداري اصفهان14 .1399 .ص .خشتي .شابك9786001325748 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستان كودك
معرفي کتاب :كتاب حاضر داستاني كودكانه و مصور درباره نگراني دو درخت كاج و چنار نسبت به احوال رفتگر محله است .عمو
رحمان_رفتگر محله_ زبالهها را هر روز در كيسه جمع ميكند ،ولي نميداند آن روز در ميان آشغالها شيشه خرده وجود دارد.
درختها اين موضوع را ديده و نگران آسيب ديدن پيرمرد هستند .اين درختها با هم حرف ميزنند و چون زبان آدميزادها را
نميدانند ،از گنجشكي كمك ميگيرند .او هم از پرندهاي ديگر به نام مينا ياري ميطلبد و در نهايت به كمك دختري به نام
گلبوته رفتگر مهربان از خطر زخمي شدن رهايي مي يابد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .730بارنت ،مك .مربع .ساناز اعتمادي .تهران :پرتقال40 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004629515 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تصويري ،دوستي ،مربع
معرفي کتاب :اين كتاب درباره «مربع» است .مربع يك غار مخفي دارد كه هر روز ميرود داخل غارش و از يك خروار سنگي كه
آنجاست يكي را برميدارد ،سنگ را هُل ميدهد و ميبرد بيرون غار و سنگ را ميگذارد روي بقيه سنگها .اين شغل مربع است.
يك روز« ،دايره» ،دوست مربع پيش او ميرود و. ...
 .731اوورهبك نيلسن ،كنستانسه .من اینجا هستم .منيژه آزادي .تهران :هوپا32 .1399 .ص .وزيري .شابك9786222040239 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات ملل ،داستان ،ترس ،سالمند
معرفي کتاب :داستان اين كتاب درباره «ويلهلم» و مادربزرگش است .اين دو با هم بسيار صميمي هستند و از ترسهاي خود
براي يكديگر ميگويند .ويلهلم برخالف مادربزرگش از سگها ،كوسهها ،زنبور ،و ...ميترسد .مادربزرگ كه خيلي شجاع است تالش
ميكند تا ويلهلم را براي روزهاي سخت نبودنش براي هميشه آماده كند.
 .732حيدري ابهري ،غالمرضا .من بلبلم .قم :جمال24 .1399 .ص .وزيري .شابك9789642021994 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :عرفان ،خداشناسي ،ادبيات فارسي ،شعر
معرفي کتاب :يكي از ويژگيهاي ادبيات عرفاني ،دعوت به نيكي با الهام از آفريدههاي خداست .كتاب «من بلبلم» ،تجربهاي در
انتقال سخنان عارفانه به كودكان است .نويسنده با بهرهمندي از پديدههاي طبيعي به كودكان ميآموزد كه هر كدام از آن پديدهها
چه فايده اي براي بشر دارد .الزم به يادآوري است اين كتاب به دو زبان فارسي و آذري منتشرشده تا بيش از پيش همبستگي اقوام
ايراني را به نمايش بگذارد.
 .733هالند الرسن ،اليزابت .من مرگ هستم .الهه قوامي مقدم .تهران :هوپا44 .1399 .ص .وزيري .شابك9786222040284 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستان ،مرگ
معرفي کتاب :در اين كتاب شاعرانه و فلسفي به توضيح پديده «مرگ» پرداخته ميشود .نويسنده با ترسيم تصاوير هماهنگ به
اين موضوع اشاره ميكند كه مرگ بهسراغ همه از جانوران كوچك و بزرگ گرفته تا انسانها ميرود .همچنين تعريفي از مرگ ارائه
ميكند و درباره ترسناك بودن يا نبودن مرگ صحبت ميكند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .734جان ،جوري .من نبودم که! .سيدههستي حسيني .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786227437317
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :داستان ،مهارت ،مسئوليتپذيري
معرفي کتاب :پسرك هميشه يك جواب در آستين دارد! چرا دفتر مشقت كثيف است؟ من نبودم كه! تقصير خودكار مكّار است!
چرا خرچنگقورباغه نوشته اي؟ چندبار بگم! زير سرِ خودكار است! خالصه زير بار چيزي نميرفت و همه چيز را گردن ديگران
ميانداخت؛ از خودكار بگير تا كولهپشتي ،شانه و بالش همه مقصر بودند بهجز خودش! يك روز صداي همه وسايل درميآيد و
تصميم جالبي ميگيرند ....داستان اين كتاب ،مسئوليتپذيري را به كودكان ميآموزد ،و به آنها نشان ميدهد كه چرا نبايد اشتباه
خود را تقصير ديگران بيندازند.
 .735ماير ،مرسر .من هم ميخواهم! .سيدحميد يوسفينژاد .تهران :بادآس28 .1399 .ص .وزيري .شابك9786229999035 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،مهارت زندگي
معرفي کتاب :پسرك يك خواهر كوچك دارد .هرچه پسرك داشته باشد او هم ميخواهد؛ اسكيتبرد سوار ميشود او هم
ميخواهد ،موشك كاغذي درست ميكند او هم ميخواهد .خالصه هر كاري ميكند ،ميگويد :پس من چي! پسرك كمكم داشت
از دست خواهرش خسته ميشد كه. ...
 .736برشتاين ،جان .مهارتهاي اجتماعي :بگو نه! (مهارتهای نهگفتن) .جواد كريمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران.
32 .1399ص .وزيري .شابك9786004772853 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كودكان و نوجوانان ،تصميمگيري ،مهارتهاي اجتماعي
معرفي کتاب« :نه» گفتن به يك دوست هميشه كار سختي است؛ همه ما از اينكه دوستانمان را از دست بدهيم و تنها شويم
مي ترسيم .بودن در جمع دوستان بيشتر اوقات ،خوب و خوشايند است .اما گاهي ممكن است همين دوستان از ما كاري بخواهند
كه حس بدي در ما ايجاد كند .در اين مواقع كار درست چيست؟ چطور بايد به آنها «نه» بگوييم كه دوستيمان خراب نشود؟
پاسخ به اين سؤال در اين كتاب است.
 .737اليمنتي ،فردريك /تدسكو ،آن .مهربانيهای دروغکي .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران48 .1399 .ص.
خشتي كوچك .شابك9786004773478 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان ،كودكان ،مهارت زندگي
معرفي کتاب :يك روز «كتي» دَم در مهدكودك منتظر مادرش بود كه سروكله مردي پيدا ميشود و ميگويد كه ميتواند كتي را
به خانه برساند .او آدم مهرباني به نظر ميآيد ،ولي همان موقع مادرش از راه ميرسد و آن مرد بهسرعت دور ميشود .آن شب پدر
و مادر كتي داستاني برايش خواندند و يادش دادند كه وقتي يك آدم غريبه را ميبيند بايد چه كاري انجام دهد .با مطالعه اين
كتاب ،شما هم متوجه ميشويد كه موقع روبهروشدن با غريبهها چه كاري انجام دهيد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .738هانتسمن ،ابي .ميخواهم چه کاره شوم؟ .آرين الحسيني .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786227437027
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،داستانهاي مصور ،كار و زندگي
معرفي کتاب :داستان با اين سؤال معلمِ «ايزابل» شروع ميشود« :وقتي بزرگ شديد ميخواهيد چهكاره شويد؟ » همه بچههاي
كالس براي اين پرسش ،يك جواب دارند؛ البته بهجز ايزابل .او نميداند كه ميخواهد چهكاره شود .ايزابل در راه خانه دليل
ناراحتياش را به پدرش ميگويد .در اين مسير ،ايزابل با ماجراهاي جالبي روبهرو ميشود و ....هدف از اين داستان ،اين است كه
كودكان بياموزند كه به شيوههاي مختلف ،هواي ديگران را داشته باشند و به آنها كمك كنند.
 .739جونز ،كريستين .هریسون چسبنده .سميه حيدري .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786227437249
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :داستان ،حريم شخصي ،فاصله اجتماعي
معرفي کتاب« :هريسون» خيلي به ديگران نزديك ميشود .موقع دست دادن مُداوم دستش را تكان ميدهد .تازه ،خيليخيلي
محكم بغل ميكند .او اصال حريم شخصي ديگران را رعايت نميكند .يك روز پدر هريسون ،شگرد جالبي به او ياد داد تا شايد
اينطوري دوستانش را كمتر به دردسر بيندازد. ...
 .740مك اليگات ،متيو .هیوالها هم به آرایشگاه ميروند .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران32 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786004774314 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم
کلمات کلیدی :داستانهاي تخيلي ،كودكان ،هيوالها
معرفي کتاب :پسر اين داستان يك آرايشگر است .هر ماه وقتي ماه كامل ميشود ،او به سر كار ميرود .مشتريهاي او همه هيوال
هستند و سرش شلوغ است .او مشغول كار است كه ناگهان در ميزنند و. ...
 .741رينولدز ،پيتر .یه چیزی بگو! .زهرا مهدويان ،فرزانه شهرتاش .تهران :شهرتاش36 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789648282696
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،خالقيت ،گفتوگو
معرفي کتاب :داستان اين كتاب به كودكان يادآوري ميكند كه حرفها ،اعمال و كارهايشان ارزشمند است و هر قدمي كه
برميدارند ،ميتواند براي آنها مؤثر باشد .اين كتاب به كودكان آموزش ميدهد كه در چه مواقعي و از طريق چه راهي ميتوانند
ابراز وجود كنند ،حرفشان را بيان كنند ،مطلبي را كه در ذهن دارند به زبان بياورند ،اگر بيعدالتي ديدند ،در برابر آن ايستادگي
كنند و اگر عصباني هستند ،عصبانيتشان را به شيوه درست نشان دهند .اين كتاب با تصاوير گويايش و با متن كوتاهش به كودكان
كمك ميكند تا از موجوداتي منفعل به افرادي تبديل شوند كه در ساخت يك جامعه بهتر قدم برميدارند و پويا هستند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

نثر ادبي و خاطره
 .742مالمحمدي ،مجيد .چلچراغ :شهید سلیماني .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان148 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9789640821206
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،خاطره نويسي ،ادبيات جنگ
معرفي کتاب :اين كتاب زندگي نامه داستاني سردار سليماني از تولد تا شهادت است .نويسنده سعي كرده است خاطرات و زندگي
سردار را براي جوانان و نوجوانان به داستان تبديل كند و خصوصيات مختلف شخصيت او ،ازجمله خلوص ،شجاعت ،ايثار،
پاكدامني ،دستگيري ،مردمداري و تواضعش را در نظر گرفته است .عالوهبر داستان زندگي ،كتاب داراي وصيتنامه ،عكس و تصوير،
منابع و پيام رهبر معظم انقالب نيز هست.
 .743جليلي ،حيدرعلي .خاطرات اداری .اصفهان :نوشته224 .1399 .ص .رقعي .شابك9786003861718 :
مخاطب :معلم /مدير /مشاور /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :معلمان ،خاطره نويسي ،آموزش و پرورش
معرفي کتاب :كتاب حاضر تجربيات فردي است كه خود آموزگار ،مدير مدرسه ،رئيس آموزش و پرورش كوهپايه و حدود سي
سال كارشناس مسئول آموزش ابتدايي استان اصفهان بوده است .اين خاطرات ضمن آنكه تجربههاي زيسته يك مدير را در اختيار
معلمان و مديران كشور ميگذارند ،تصويري از سختيها و دشواريهاي كار نيروها و كارشناسان فرهنگي را خصوصاً در استانها در
سي سال گذشته ترسيم ميكنند.
 .744جابري ،محمدعلي .عمو قاسم .قم :كتابك48 .1399 .ص .وزيري .شابك9786226745703 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،جنگ
معرفي کتاب :كتاب حاضر مجموعهاي از بيست قطعه يا حكايت از زندگي سردار «سليماني» است .در پايان هر قطعه يا حكايت،
نويسنده تكاليف و تمرين هايي آورده است و كودكان را به نوشتن تعهد و يادداشتي مربوط به آن قطعه يا حكايت ترغيب ميكند.
حكايتها برشي ساده از زندگي سردار هستند كه از نظر نويسنده ميتوانند الگويي براي كودكان و نوجوانان باشد.
 .745مالمحمدي ،مجيد .قصههای من و جبهه .قم :جامعۀ القرآن الكريم24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003582453 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،جنگ ايران و عراق ،شهيدان
معرفي کتاب :داستانهاي كتاب «قصههاي من و جبهه» ،زبان حال هر يك از ابزار موجود در جبهه اعم از «آرپيچي»« ،نامه»،
«درختان نخل»« ،خاكريز»« ،بالگرد»« ،بيسيم»« ،تابلونوشته»« ،كولهپشتي»« ،عكس» ،و يا هر چيزي كه در آن شرايط و در آن
زمان به رزمندهها مربوط ميشد را بيان ميكند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

نقد ادبي – آموزش ادبي
 .746دهريزي ،محمد .ادبیات کودک در ایران ،درسنامه دانشگاهي .تهران :قو376 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9789641561040
مخاطب :معلم /مشاور /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلمات کلیدی :تاريخ ادبيات ،كودكان ،كمك آموزشي
معرفي کتاب :اين كتاب دو فصل دارد و ادبيات كودك را بررسي ميكند .ازجمله مطالبِ فصل اول ،عمدهترين شگردهاي آفرينش
ادبيت در ادبيات كودك است كه خود شامل سه بخشِ آهنگين كردن كالم ،تصويري كردن آن و آشناييزاديي است .در فصل دوم،
نويسنده اهميت شعر براي كودكان و سير تاريخي آن و همچنين شاخصترين گونههاي شعر كودك را بررسي ميكند و بعد به
سراغ آهنگ كالم ميرود .سپس. ...
 .747نيكواليوا ،ماريا .كتابهاي پژوهشي :درآمدی بر رویکردهای زیبایيشناختي به ادبیات کودک .مهدي حجواني ،فاطمه
زماني .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان548 .1398 .ص .وزيري .شابك9786000105396 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،نقد ،پژوهشهاي فرهنگي
معرفي کتاب :كتاب حاضر به زباني ساده در دوازده فصل نوشته شده است .هدف نويسنده ايجاد پيوند بين نظريههاي ادبي
بزرگسال و شگردهاي زيبايي شناختي داستان هاي كودك است .خالف كتابهاي نقد و نظريۀ ادبي كه مي كوشند تا تمام نظريه
هاي ادبي را معرفي كنند ،در اين كتاب صرفا بخش هايي از برخي نظريه ها كه تناسب بيشتري براي تحليل داستان هاي كودك
دارند ،به صورت غيرنظام مند با ذكر مثال توضيح داده شده است .منظور از «غيرنظام مند بودن» فصل ها اين است كه خواننده مي
تواند هر فصل را مستقل از فصول ديگر بخواند؛ يعني از كتاب به عنوان «مرجعي توصيفي براي آشنايي با كاربردهاي نظريه ها در
ادبيات كودك» استفاده كند .فصل اول با عنوان «زيبايي شناسي نويسنده» به مسائلي همچون تأثير دانستن اطالعات زندگي
نامهايِ نويسنده بر خوانش مخاطب ميپردازد .فصل دوم «زيبايي شناسي اثر» نام دارد و رويكردي نشانهشناسي به متن و مسائل
بينامتنيت دارد .فصل سوم« ،زيباييشناسي گونۀ ادبي» ،مرزهاي مقولهبندي ادبيات كودكان را به چالش ميكشد« .زيباييشناسي
محتوا»« ،زيباييشناسي تركيببندي»« ،زيباييشناسي شخصيت»« ،زيباييشناسي روايت»« ،زيباييشناسي زبان»،
«زيباييشناسي رسانه»و «زيباييشناسي خواننده» عناوين فصلهاي ديگر كتاب است.
 .748واينرايش ،توربن .نقد و نظريه ادبيات كودك :ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟ .فريده يوسفي .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان160 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640820841 :
مخاطب :معلم /مدير /مشاور /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،راهنماي آموزشي ،نقد
معرفي کتاب :پداگوژي به معني علمِ تعليم و تربيت اطفال و دانش ِ آموزش و پرورش نوجوانان است كه شامل تعليم و تربيت
اخالقي ،علمي و بدني آنان ميشود .اين كتاب از مجموعه «نقد و نظريه ادبيات كودك» ،گزارش جامعي درباره ويژگيهاي ادبيات
كودك است كه تحقيقات چنددهه را دربرميگيرد .نويسنده با بررسي بافت اجتماعي ،تربيتي و زيباييشناسي ادبيات كودك نتيجه
ميگيرد كه با وجودآنكه به نظر مي رسد هنر و پداگوژي شباهتي به هم ندارند ،ميان آنها جدايي نيست و ضرورتاً متضاد يكديگر
نيستند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .749رنولدز ،كيمبرلي /گرنبي ،ام.اُ .نقد و نظريه ادبيات كودك :مطالعات ادبیات کودک راهنمای روش پژوهش .محبوبه
فرهنگي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان392 .1399 .ص .وزيري .شابك9789640820858 :
مخاطب :معلم /مدير /مشاور /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،تحقيق ،روششناسي پژوهش
معرفي کتاب :اين كتاب از مجموعه «نقد و نظريه كودك» است .اين مجموعه در پي آن است كه هم زمينههاي گفتوگو ميان
پژوهشگران و صاحب نظران ادبيات كودك ايران و جهان را فراهم كند و هم به نياز دانشجويان ارشد و دكتري دانشگاههاي كشور به
منابع روزآمد پاسخ گويد .يكي از هدفهاي اين كتاب ،معرفي برخي از پركاربردترين روشهاي پژوهش در ادبيات كودك است.
كتاب حاضر هفت فصل دارد ،از جمله «مهارتهاي پژوهشي پايه در ادبيات كودك» و «متنهاي ديداري».

نمایشنامه – فیلمنامه
 .750قدردان ،ابراهيم .خرگوش و درخت کوچولو .شهر قدس :ناريامهر28 .1399 .ص .رقعي .شابك9786226940283 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :نمايشنامهها
معرفي کتاب :كتاب حاضر متن نمايشنامه اي است كه براي اجرا در دبستان مناسب است .موضوع نمايش به درختي مربوط
ميشود كه نمي داند چه درختي است .در طول داستان خرگوشي با او دوست ميشود و در نهايت ارزش و قدر درخت معلوم
ميشود.

هدیههای آسمان
 .751بغالني ،محسن .پدربزرگ من .تهران :موسسه فرهنگي هنري قدر واليت16 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9789644956430
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان ،تاريخ معاصر ،مفاخر ايران
معرفي کتاب :يكي از راههاي شناخت دوره پهلوي اول ،تقابل شخصيت مبارز ،مردمي ،پاكدست و مجتهد؛ يعني «آيتاهلل
سيدحسن طباطبايي زواره» ،مشهور به «مدرس» با رضاشاه و چرايي اين تقابل است كه نويسنده در اين كتاب به آن پرداخته
است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .752اصالني ،ابراهيم .پنجرهاي رو به خدا :من و اعمالم 40:نکته روانشناختي و تربیتي در باره اعمال برای نوجوانان و
جوانان .تهران :بهنشر64 .1399 .ص .جيبي .شابك9789640229491 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :اخالق اسالمي ،تربيت
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد پنجم از مجموعهاي چندجلدي است كه ميكوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ايجاد كند تا
دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و ديني بينديشند و پاسخ بعضي سؤالهايشان را بيابند .منظور از عمل در اين كتاب
عبارت است از رفتار و گفتار و هر اقدامي كه از انسان سر ميزند 40 .نكتۀ روانشناختي و تربيتي دربارۀ اعمال ،به زبان بسيار ساده
و در قالب نكات كوتاه و كاربردي ،در اين كتاب آمدهاند.
 .753اصالني ،ابراهيم .پنجرهاي رو به خدا :من و دعا 40 :نکته روانشناختي و تربیتي در باره دعا برای نوجوانان و جوانان.
تهران :بهنشر64 .1399 .ص .جيبي .شابك9789640229385 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :دعا ،روانشناسي
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهاي چندجلدي است كه ميكوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ايجاد كند تا
دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و ديني بينديشند و پاسخ بعضي سؤالهايشان را بيابند .اين كتاب مربوط به دعا و نگاه
منطقي به آثار آن در زندگي است 40 .نكتۀ روان شناختي و تربيتي دربارۀ دعا ،به زبان بسيار ساده و در قالب نكات كوتاه و
كاربردي ،در اين كتاب آمدهاند.
 .754اصالني ،ابراهيم .پنجرهاي رو به خدا :من و روزه 40:نکته روانشناختي و تربیتي در باره روزه برای نوجوانان و
جوانان .تهران :بهنشر64 .1399 .ص .جيبي .شابك9789640229392 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :احكام اسالمي ،اسالم
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلدچهارم از مجموعهاي چندجلدي است كه ميكوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ايجاد كند تا
دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و ديني بينديشند و پاسخ بعضي سؤالهايشان را بيابند .روزه يكي از اعمال و عبادتهاي ويژه
در دين اسالم است 40 .نكتۀ روان شناختي و تربيتي دربارۀ روزه ،به زبان بسيار ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردي ،در اين
كتاب آمدهاست.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .755اصالني ،ابراهيم .پنجرهاي رو به خدا :من و قرآن 40 :نکته روان شناختي و تربیتي در باره قرآن و زندگي برای
نوجوانان و جوانان .تهران :بهنشر64 .1399 .ص .جيبي .شابك9789640229347 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :قرآن ،اسالم
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد اول از مجموعهاي چندجلدي است كه مي كوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ايجاد كند تا
دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و ديني بينديشند و پاسخ بعضي سؤالهايشان را بيابند .قرآن كتاب انس و هدايت و رستگاري
انسان است 40 .نكتۀ روانشناختي و تربيتي دربارۀ قرآن ،به زبان بسيا ر ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردي در اين كتاب
آمدهاست.
 .756اصالني ،ابراهيم .پنجرهاي رو به خدا :من و نماز 40 :نکته روان شناختي و تربیتي در باره نماز برای نوجوانان و
جوانان .تهران :بهنشر64 .1399 .ص .جيبي .شابك9789640228494 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :نماز ،مذهبي
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلددوم از مجموعهاي چندجلدي است كه ميكوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ايجاد كند تا
دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و ديني بينديشند و پاسخ بعضي سؤالهايشان را بيابند .نماز يكي از مهمترين اعمال ديني
است 40 .نكتۀ روان شناختي و تربيتي دربارۀ نماز ،به زبان بسيار ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردي ،در اين كتاب آمدهاست.
 .757حيدري ابهري ،غالمرضا .تکههای طال 365 :حکایت دیني کوتاه .قم :جامعۀ القرآن الكريم180 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786003582354 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،داستان هاي اخالقي ،ادبيات ديني
معرفي کتاب :كتاب پيش رو شامل  365حكايت ديني كوتاه ،انتخاب و بازنويسي شده بر مبناي احاديث اسالمي و براي گروه
سني كودك و نوجوان است.جذابيت موضوعي ،آموزنده بودن ،كوتاه بودن و استناد به منابع معتبر همراه با تصويرسازيهاي رنگي از
ويژگي هاي اين اثر است .براي استفاده بهتر ،فهرست كتاب به  12بخش بر اساس ماههاي سال از فروردين تا اسفند تقسيمبندي
شده است .از اهداف چاپ اين كتاب ميتوان به آشناكردن مخاطب با معارف ديني اشاره كرد.
 .758حيدري ابهري ،غالمرضا .چه بامزه .قم :جامعۀ القرآن الكريم32 .1399 .ص .خشتي .شابك9786003582460 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :آداب و رسوم مذهبي ،آموزش اخالق
معرفي کتاب :كتاب پيش رو با ابزار داستان به يكي از رهنمودهاي امام رضا(ع) در مسير فهم مطالب فرهنگي و مذهبي نگاه كرده
است .اين رهنمود به"توفيق" و اين كه نرسيدن به موفقيت ،نتيجه تناقض هاي دروني انسان است؛ اشاره دارد .معرفي حقايق روان
شناختي براي كودكان نياز به متناسب سازي ذهن و زبان مخاطب دارد .در اين اثر و با گفتوگوي دو شخصيت كودك و درخت،
سعي در تبيين بحث موفقيت و ارتباط آن با كوشش است.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .759معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل قرآن عترت و نماز .چهارده معصوم ،چهارده قصه(:)1
همنشین فرشتهها .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت60 .1398 .ص .خشتي .شابك9786003901308 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كتابهاي مذهبي ،امامان
معرفي کتاب :آشنايي با زندگي بزرگان ديني و امامان معصوم ،كودكان را به آنان عالقهمند ميكند .كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،با آوردن حكايت هايي از زندگي هر معصوم ،مخاطب كودك را با اين عزيزان آشنا ميكند .در انتهاي هر حكايت
صفحهاي با عنوان «فكر كن و بگو» مخاطب را به تفكر بيشتر درباره معصوم تشويق ميكند.
 .760معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل قرآن عترت و نماز .چهارده معصوم ،چهارده قصه( :)3مثل ماه.
تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت60 .1398 .ص .خشتي .شابك9786003901322 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :كتابهاي مذهبي ،امامان
معرفي کتاب :آشنايي با زندگي بزرگان ديني و امامان معصوم ،كودكان را به آنان عالقهمند ميكند .كتاب حاضر از مجموعهاي
چندجلدي ،با آوردن حكايت هايي از زندگي هر معصوم ،مخاطب كودك را با اين عزيزان آشنا ميكند .در انتهاي هر حكايت
صفحهاي با عنوان «بخوان ،تحقيق كن و بگو» كودكان پايههاي پنجم و ششم ابتدايي را به تفكر بيشتر درباره معصوم تشويق
ميكند.
 .761برقعي ،سيدهزهرا .خبر بزرگ .تهران :سروش44 .1399 .ص .رحلي .شابك9789641217909 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،امامان ،غدير خم
معرفي کتاب :اين كتاب دربردارنده داستان هاي كوتاهي درباره امامت حضرت علي (ع) و رويدادهاي مرتبط با آن است كه با
عنوانهاي «كوچكترين شاهد»« ،يادم باشد»« ،يك كاسه آب» و ،...ارائه شده است .داستان «يادگار پيامبر» ،روايت سحاب پيامبر
(ص) است كه ايشان آن را از روي سر خود برداشته و به علي (ع) هديه ميكنند و ....الزم به يادآوري است ،منبع داستانهاي
روايتشده در پايان هر داستان آمده است.
 .762طاقديس ،سوسن .خدایا ...خدایا! .تهران :كتاب نيستان24 .1399 .ص .خشتي .شابك9786222087340 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :خداشناسي ،ادبيات كودكان
معرفي کتاب :اوليا دوستدارند در برابر بسياري از سؤاالت كودكان دربارۀ خدا ،پاسخ قانعكنندهاي داشتهباشند .اين كتاب
مي كوشد به زباني ساده و روان و البته كودكانه ،مخاطب را در گرفتن پاسخهاي سؤاالتش راهنمايي كند .متنها از زبان كودك
نوشتهشدهاند و همه گفتوگوي كودك با خدا هستند.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .763مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :انواع نماز .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000808709
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي ،نماز
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد هفتم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو با انواع نماز شامل نماز قضا،
نماز شكسته ،نماز نشسته ،نماز آيات ،نماز جمعه ،و نماز تحيّت ،آشنا ميشود.
 .764مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :آمادگي برای نماز .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000808662
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي ،نماز
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد سوم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو با فرآيند آمادگي براي اقامه نماز
مانند اوقات نمازهاي يوميه ،فرق اذان و اقامه ،خلوصِ نيت در خواندن نماز و ،...آشنا مي شود.
 .765مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :چطور وضو بگیریم؟ ..تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري.
شابك9786000808648 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد نخست از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو كه كالس اول است از پدر و
مادرش ميآموزد كه چگونه وضو بگيرد و براي اقامه نماز آماده شود.
 .766مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :چگونه نماز بخوانیم؟ ..تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري.
شابك9786000808686 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي ،نماز
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد پنجم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو با نحوه و علت خواندن نماز،
آشنا ميشود .براي نمونه او ميآموزد كه پس از خواندن سوره «حمد» ميتواند سورههاي ديگر قرآن را نيز بخواند.
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .767مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :در حال نماز .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000808693
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي ،نماز
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد ششم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو با آدابي كه بايد هنگام خواندن
نماز رعايت شود مانند نخوردن و صحبت نكردن هنگام قرائت نماز و ،...آشنا ميشود.
 .768مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :رعایت حق مردم .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000808730
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،حقوق مدني
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام مدني
را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد دهم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو با مصداقهاي رعايت حقوق ديگران
آشنا مي شود .در داستان نخست ،مادر نرگس كوچولو خياط است و هميشه تكههاي باقيمانده از پارچهها را به صاحبانش
بازميگرداند ،نرگس كوچولو با ديدن اين صحنه متوجه ميشود كه تكههاي پارچههاي باقيمانده حق صاحبان آنهاست.
 .769مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :روزه و ماه رمضان .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000808723
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام روزه را
با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد نهم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو و خواهر و برادر بزرگترش «نجمه» و
«امين» با آداب روزهداري و موارد ابطال روزه در ماه رمضان آشنا ميشوند.
 .770مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :شرایط وضو .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000808655
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد دوم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو به كمك خواهرش «نجمه» و پدر
و مادرش با شرايط وضو گرفتن و موارد ابطال وضو ،آشنا ميشود.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .771مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :قبله .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786000808679
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي ،نماز
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد چهارم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو به همراه دوستش «مليحه» با
جهت خواندن نماز بهسوي قبله ،كار با قبلهنما ،و علت نشسته خواندن نماز در برخي مواقع ،آشنا ميشوند.
 .772مهاجراني ،سيدمحمد .داستانوارههاي احكام براي بچهها :مسجد و نماز جماعت .تهران :قدياني16 .1399 .ص .وزيري.
شابك9786000808716 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،داستان ،احكام اسالمي ،نماز
معرفي کتاب :نويسنده در مجموعه «داستانوارههاي احكام براي بچهها» بهصورت داستانواره و گفتوگو ،آموزهها و احكام نماز و
وضو را با زبان كودكانه به مخاطب منتقل ميكند .در جلد هشتم از اين مجموعه« ،نرگس» كوچولو و خواهر و برادر بزرگترش
«نجمه» و «امين» با احكام و آداب خواندن نماز جماعت ،آشنا ميشوند.
 .773مؤسسه فرهنگي علوي ،دبستان علوي .در سایه نماز( .)1تهران :آثار سبز48 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008566984
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :نماز ،آداب و رسوم مذهبي ،كتابهاي مذهبي
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد اول از مجموعهاي است كه  40درس دربارۀ نماز دارد .هر درس شامل چند بخش است :قسمتي از
احكام ،يك آيه با معني ،قطعهاي شعر ،يك حديث با معني ،نكتهاي زيبا و داستاني مرتبط با نماز .جلد اول به موضوعات چرايي
خواندن نماز ،نجاسات ،مطهرات ،انواع آب ،احكام رفتن به توالت ،مقدمات نماز ،وضو و تيمم پرداخته است.
 .774مؤسسه فرهنگي علوي ،دبستان علوي .در سایه نماز( .)2تهران :آثار سبز48 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786008566991
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :نماز ،اعتقادات مذهبي ،كتابهاي مذهبي
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعهاي است كه  40درس دربارۀ نماز دارد .هر درس شامل چند بخش است :قسمتي
از احكام ،يك آيه با معني ،قطعهاي شعر ،يك حديث با معني ،نكتهاي زيبا و داستاني مرتبط با نماز .جلد دوم به موضوعات اركان
نماز ،مستحبات ،اذان ،اقامه ،شروع نماز و سجدۀ سهو پرداخته است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .775مؤسسه فرهنگي علوي ،دبستان علوي .در سایه نماز( .)3تهران :آثار سبز48 .1399 .ص .خشتي .شابك:
9786227186024
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :نماز ،آداب و رسوم مذهبي ،كتابهاي مذهبي
معرفي کتاب :كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهاي است كه  40درس دربارۀ نماز دارد .هر درس شامل چند بخش است :قسمتي
از احكام ،يك آيه با معني ،قطعهاي شعر ،يك حديث با معني ،نكته اي زيبا و داستاني مرتبط با نماز .جلد سوم به موضوعات جواب
سالم و صلوات ،مبطالت نماز ،غسل ،نماز مسافر ،اوقات نمازهاي پنجگانه ،نماز آيات ،دعاهاي تعقيبات ،شك در نماز و جبيره
پرداخته است.
 .776ثمالي ،ابوحمزه .دعای ابوحمزه ثمالي .غالمعلي حداد عادل .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي132 .1399 .ص .رقعي.
شابك9789644308031 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دعا ،ترجمهها
معرفي کتاب :دعاي ابوحمزه از جمله دعاهايي است كه در شبهاي رمضان به فراواني خوانده ميشود .اين اثر ترجمهاي است از
دعاي ابوحمزه ثمالي .در هر صفحه از كتاب ،متن عربي بخشي از دعا آمده و در زير آن ترجمۀ فارسي آن درج شدهاست.
 .777سيدطاهرالديني ،زهراسادات .رضا و جعبه مدادرنگي .تهران :موسسه فرهنگي هنري قدر واليت24 .1398 .ص .خشتي.
شابك9789644955891 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :ادبيات كودكان ،داستان ،خالقيت
معرفي کتاب :اين داستان ،گستره ديد كودكان را افزايش داده و به آنان ميآموزد تا نگاهي دقيقتر و ظريفتر به دنياي اطراف
خود داشته باشند .يكي از مشكالت كودكان هنگام نقاشي كشيدن ،نيافتن موضوع جديد و جذاب براي كشيدن است .نويسنده در
اين كتاب با طرحي خالقا نه ،سعي بر حل اين مشكل داشته است .وقتي كودكان بياموزند كه به تعداد همه لحظات زندگي موضوع
براي نقاشي كشيدن وجود دارد ،در يافتن موضوع سردرگم نشده و ميتوانند تمام احساسات خود را به شكل نقاشي بيان كنند.
همچنين موارد تربيتي اين داستان داخل گيومه «" »"...ذكر شدهاند.
 .778شجاعي ،سيدمهدي .روزی که مسیح به صلیب کشیده نشد .تهران :كتاب نيستان28 .1399 .ص .رحلي .شابك:
9786222087791
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :پيامبران اولوالعزم ،سرگذشتنامه ،داستانهاي مذهبي ،عيسي مسيح
معرفي کتاب :نويسنده در اين كتاب ،زندگي و زيست حضرت عيسي (ع) را به اختصار و از زمان تولد و مبعوث شدنش به پيامبري
تا دعوت مردم منطقه اورشليم به يكتاپرستي و تغيير سبك زندگي و دسيسهچيني يهوديان بر عليه وي و درنهايت صدور فرمان
قتلش با موافقت پادشاه رومي اورشليم و نيز ماجراي تغيير چهره «يهودا» و به صليب كشيده شدنش بهجاي ايشان را روايت كرده
است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .779مهاجراني ،سيدمحمد .زندگي امام رضاعلیهالسالم .قم :كتابك24 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك:
9786226745345
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :امامان ،زندگينامهها ،داستان كودك
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چندجلدي ،به معرفي امام رضا (ع) اختصاص دارد .چگونگي به دنيا آمدن او،
جانشينياش به جاي پدر ،ملقب شدنش به رضا ،ازدواج و فرزندانش و نيز خصلتهاي خوب او از جمله مطالب كتاب هستند كه به
زباني بسيار ساده و كودكانه شرح داده شدهاند.
 .780مهاجراني ،سيدمحمد .زیارت امام رضاعلیهالسالم .قم :كتابك24 .1399 .ص .خشتي كوچك .شابك9786226745352 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :زيارتگاهها ،امامان
معرفي کتاب :كتاب حاضر از مجموعه اي چندجلدي ،به موضوع امام رضا و زيارت مرقد مطهر او اختصاص دارد .داستان از زبان
كودكي روايت ميشود كه همراه با خانواده براي زيارت حرم امام رضا(ع) به مشهد رفتهاند .در طول داستان ،مخاطب با قسمتهايي
از حرم آشنا ميشود.
 .781مالمحمدي ،مجيد .سردار سلیماني مهربان .قم :بهار دلها12 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004920797 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي فارسي ،شهيدان ،رنگآميزي
معرفي کتاب :اين كتاب با موضوع زندگينامه سردار شهيد «حاج قاسم سليماني» براي كودكان رده سني «ج» مناسب است كه
در قالب متوني كوتاه همراه با تصويرسازيهاي خطي براي رنگآميزي كودكان ،جمعآوري شده است .نويسنده در هر متن به
معرفي ابعاد شخصيتي شهيد و سيره زندگي ايشان ،ميپردازد.
 .782رسوليان ،بنفشه .سفری که پرماجرا شد .اصفهان :مهرستان168 .1399 .ص .رقعي .شابك9786008441830 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي مذهبي ،غدير خم
معرفي کتاب :كتاب «سفري كه پرماجرا شد»  ،داستاني جذاب و شيرين با لحني طنزآلود از چند كودك در زمان پيامبر (ص) را
روايت مي كند كه در آخرين سفر حج ،همراه پيامبر و مردم مدينه ،شاهد ماجراهاي جذاب اين سفر و واقعه غديرخم هستند.
ماجراي كتاب از زبان پسري بهنام «هاني» روايت مي شود كه همراه پدرش راهي سفر مكه شده است و ....تصاوير كتاب نيز
بهگونهاي طراحي شدهاند كه مخاطب كودك بتواند با شخصيتهاي داستان همزادپنداري كند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .783مالمحمدي ،مجيد .قصه زندگي امام رضاعليهالسالم :رضا جان خوش آمدی! .تهران :بهنشر80 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9789640223420
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :داستان كوتاه ،داستانهاي مذهبي ،امامان
معرفي کتاب« :رضا جان خوش آمدي» ،نوشته «مجيد مالمحمدي» و به تصويرگري «حميدرضا بيدقي» ،جلد اول از «قصه
زندگي امام رضا (ع)» است. .داستان «رضا جان خوش آمدي» ،روايتگر تولد امام رضا (ع) است كه در البهالي هر كدام از
داستانهاي آن به نكات مثبت و تربيتي نيز اشاره شده است« .مقام رضا»« ،كودك مسيحي»« ،شهادت پدر» ،و «ثروتمند مغرور»
برخي از عناوين داستانهاي كتاب است.
 .784حيدري ابهري ،غالمرضا .قصههای طاها .قم :جامعۀ القرآن الكريم36 .1398 .ص .خشتي .شابك9786003582057 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،كتابهاي مذهبي
معرفي کتاب :اين كتاب مجموعه اي است از پانزده حكايت اخالقي كه نكات ارزشمند مذهبي را به كودكان ميآموزد .در دل هر
قصه حكايتي از معصومين نيز روايت شده است .قصهها با تصوير ارائه شدهاند تا مخاطب كودك را جذب كنند.
 .785زماني ،هاجر .قصههای گلگلي .قم :بهار دلها12 .1399 .ص .خشتي .شابك9786004920902 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :ادبيات فارسي ،داستان كوتاه ،كودكان
معرفي کتاب :اين كتاب مشتمل بر داستانهاي كوتاهي با عنوانهاي «امانتيهاي من»« ،سبزه خوشمزه»« ،يك بوس آبدار»،
«لبخند مينا» ،و «تصادف» است كه هر داستان با نگاهي بر احاديثي از امامان معصوم (ع) و آياتي از قرآن كريم ،نوشته شده است.
در پايان هر داستان نيز نكته اخالقي آن داستان با رنگي مجزا ،ارائه شده است.
 .786ديآبادي ،جواد .كتابهاي آموزشي مهدويت :راز پنهان سفرهای کاکلي .قم :انديشه و فرهنگ جاويدان136 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786226052221 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :داستان كودك ،داستانهاي مذهبي ،مهدويت
معرفي کتاب :نويسنده در اين كتاب با چيدماني هوشمندانه جهت آموزش مباني مهدويت با بيان داستانهايي از قرآن كريم و نيز
آخرين پيامبر خدا و جانشينان بر حقش ،از دوستي يك كبوتر با چاه استفاده ادبي كرده و كودكان را با شيوهاي جذاب و شنيدني
با اهميت رهبري ،آشنا ميسازد« .اولين اتفاق»« ،اولين آشنايي»« ،بزرگترين طوفان» ،و «اولين بتشكن تاريخ» ،برخي از عناوين
داستانهاي كتاب است كه براي كودكان و نوجوانان  9تا  14سال ،تهيه شده است.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .787ستاري اسمرودي ،محمد .ماجراهاي من و درسام :هدیههای آسمان ششم .تهران :خيلي سبز76 .1399 .ص .رحلي.
شابك9786004121071 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،درسنامه ،تمرينها
معرفي کتاب :اين كتاب به دانش آموزان در رسيدن به هدف و يادگيري بهتر و عميقتر مطالب درسي كمك كرده است و آنها را
با نمونه سؤاالت مختلف ،آشنا ميكند و با حل كردن سؤاالت متنوع ،خالقيت حل سؤال را در آنها ايجاد كرده ،همچنين مهارت
حل سؤال را به آنها ميآموزد .براي اين منظور درسنامههاي كامل و دقيق در ابتداي هر درس به همراه مثالهاي متعدد ارائه شده
و در انتهاي هر مبحث تستهايي طرح شده كه با حل آنها به توانايي بااليي در حل تستهاي قوي ميرسيد.
 .788پوروهاب ،محمود .مجموعه داستانهاي مذهبي نوجوان :بوی سکههای نو .تهران :بهنشر48 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9789640214008
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :امامان ،داستانهاي مذهبي ،كودكان و نوجوانان
معرفي کتاب :كتاب «بوي سكههاي نو»  ،داستاني از تدبير و راهگشايي امام محمد باقر (ع) است .اين داستان در دوره واليت امام
باقر (ع) اتفاق ميافتد .خليفه وقت براي اداره امور ،سكهها را از روم تهيه ميكرد ،اما روميها مردم و حكومت را به اَشكال مختلف
تحت فشار قرار ميدادند تا سكهها را باز پس بگيرند .مردم نمي خواستند اين فشار را تحمل كنند .درنهايت مردم با كمك امام،
نخستين سكههاي اسالمي را منقوش به شعار توحيد و نام مبارك محمد(ص) ضرب ميكنند.
 .789قاسمي ،محمدحسين .مدرسه احکام .قم :كتابك48 .1398 .ص .جيبي .شابك9786226745260 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :احكام اسالمي ،احكام شرعي ،كودكان
معرفي کتاب :كتاب حاضر مي كوشد به زبان ساده ،مخاطب كودك را با احكام دين اسالم آشنا كند .بعضي از اين احكام عبارتاند
از :اصول و فروع دين ،واجبات و مستحبات ،تكليف و تقليد ،وضو و تيمم ،مطهرات و نجاسات ،نماز و روزه ،و محرم و نامحرم .در
انتهاي كتاب نيز واژهها و اصطالحات ديني توضيح دادهشدهاند.
 .790وافي ،مرتضي .مقتل قتیلالعبرة .علي عباسآبادي ،مرتضي وافي .قم :روز دهم222 .1398 .ص .وزيري .شابك:
9786009684748
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مقاتل ،امامان ،عاشورا
معرفي کتاب :مقتل «قتيلالعبره» ،اثر «مرتضي وافي» از مقاتلي است كه با موضوع وقايع روز عاشورا با توجه به بيش از بيست
مقتل مستند گزينش شده و با يك سير منظم به زبان عربي و ترجمه فارسي ،صبح روز عاشورا تا غروب آن و لحظه شهادت امام
حسين (ع) را گزارش مي دهد .اين مقتل به شرح حماسه و فداكاري بيش از بيست نفر از اصحاب و بنيهاشم به همراه رجزها و
سخنان حكمتآميز عاشوراييان ،ميپردازد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .- .791وقت نماز ،واقعیت افزوده .قم :جامعۀ القرآن الكريم48 .1398 .ص .شكلي .شابك9786003582088 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم
کلمات کلیدی :آموزش انفرادي ،نماز
معرفي کتاب :در اين كتاب با استفاده از واقعيت افزوده ،آشنايي با وقت نماز و انجام دادن آن آموزش داده ميشود .به اين ترتيب
كارهاي واجب و حرام نيز به كودكان مكلف گفته مي شود .نمازهاي روزانه ،وضو و مراحل آن ،تيمم ،اذان و اقامه و در ادامه نيت و
تكبيرهاالحرام ،قرائت و ركوع و سجود از ديگر بخش هاي اين كتاب است .با دانلود نرم افزار معرفي شده در اين اثر ،برنامه باز شده و
موارد درج شده به شكل سه بعدي نمايش داده خواهند شد.
 .792شجاعي ،سيدمهدي .هیچکس همه چیز را نميداند .تهران :كتاب نيستان36 .1399 .ص .بياضي .شابك:
9786222087425
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :قرآن ،داستانهاي مذهبي ،پيامبران
معرفي کتاب :داستان «هيچكس همه چيز را نميداند» از زبان حضرت سليمان (ع) روايت ميشود .او تمامي حيوانات را نزد خود
جمع ميكند تا از آن ها درباره خوردن آب حيات توسط خودش ،نظرخواهي كند .همه حيوانات جز يكي با اين موضوع موافقت
ميكنند و همان يك تن درنهايت موفق ميشود نظر حضرت سليمان (ع) را براي اين موضوع تغيير دهد.
 .793پوروهاب ،محمود .ياران پيامبر :آخرین مهاجر :عبداهلل پسر اریقط و معاذ پسر جموح .تهران :بهنشر32 .1399 .ص.
وزيري .شابك9789640230831 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :داستان ،داستانهاي مذهبي
معرفي کتاب :مهاجران كساني بودند كه در پي پيامبر اسالم از خانه و شهر خود مهاجرت كردند .كتاب حاضر يكي از مجلدات
مجموعه اي چند جلدي است كه هر كدام به يكي از ياران پيامبر اختصاص دارد .در اين جلد داستان مهاجرت عبداهلل ،پسر اريقط،
و معاذ ،پسر جموح ،آمده است.
 .794پوروهاب ،محمود .ياران پيامبر :تنها زندگي ميکني :ابوذر غفاری .تهران :بهنشر88 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9789640230824
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :ششم
کلمات کلیدی :داستانهاي مذهبي ،داستان
معرفي کتاب :مهاجران كساني بودند كه در پي پيامبر اسالم از خانه و شهر خود مهاجرت كردند .كتاب حاضر يكي از مجلدات
مجموعه اي چند جلدي است كه هر كدام به يكي از ياران پيامبر اختصاص دارد .در اين جلد داستان مهاجرت ابوذر غفاري ،يار تنها
و وفادار پيامبر ،آمده است.

221

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .795شجاعي ،سيدمهدي .یکي بود ...یکي نبود .تهران :كتاب نيستان48 .1399 .ص .رحلي .شابك9786222087852 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :ادبيات فارسي ،داستانهاي تاريخي ،كودكان و نوجوانان
معرفي کتاب :نويسنده اين كتاب را با هدف بازخواني فرازهايي از تاريخ صدر اسالم و زندگي «شريك ابن عبداهلل نخعي» ،تأليف
كرده است .سرنوشت عبرتآموز شريك ،داستاني است كه در زمان خالفت «مهدي» از خلفاي عباسي شكل ميگيرد .شريك،
زاهدي است گوشه نشين و مورد اعتنا و اقبال مردم كه درنهايت با وسوسه خليفه و دريافت مال و لقمه حرام از سوي خليفه ،مبدل
به يكي از عُمّال او شده و دينش را به دنيا ميفر وشد .الزم به يادآوري است ،نويسنده ،اين داستان را در قالب روايتي ساده و با
تصويرسازيهاي متني قابل فهم و آشكار براي مخاطب خود بازگو كرده است.
 .796حيدري ابهري ،غالمرضا 70 .پیامک از پیامبر صلياهللعلیهوآله .قم :جمال152 .1399 .ص .رقعي .شابك:
9789642029693
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :احاديث ،اخالق اسالمي
معرفي کتاب :كتاب حاضر مجموعه اي است از هفتاد درس اخالقي از پيامبر بزرگوار كه از زبان ايشان روايت ميشود و در قالب
پيامك ارائهشده است .متن نوشتهها بهگونهاي تنظيم شده است كه گويا كودكان صداي مهربان پيامبر را از نزديك ميشنوند و
پيامهاي سازندۀ او را در ظرف زندگي امروزين خود مييابند.

هنر
 .797نژادفرد لرستاني ،اسماعيل .آموزش سریع خط تحریری .تهران :كتاب برتر112 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786229623701
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :خط نستعليق ،خوشنويسي ،راهنماي آموزشي
معرفي کتاب :هنر خوشنويسي همانند ديگر هنرها يك فضيلت و برتري است و داشتن خط خوب نزد مردم قابل احترام است.
خط تحريري از انواع خط و خط مربوط به نوشتار است كه با خودكار يا مداد انجام ميشود .در اين كتاب ،مرحلهبهمرحله با نحوه
درستنويسي خط تحريري ،آشنا ميشويد .اين كتاب ،امكان تمرين درستنويسي و زيبانويسي را براي مخاطب فراهم ميكند.
 .798اخوان فرناز ،رؤيا .با من زیبا بنویس ویژه پایه اول دبستان .مشهد :ضريح آفتاب56 .1399 .ص .وزيري .شابك:
9786004763899
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :اول ،دوم
کلمات کلیدی :خط ،خوشنويسي
معرفي کتاب :خوش نويسي از جمله هنرهايي است كه اگر از كودكي آموخته شود ،موثرتر خواهد بود .كتاب حاضر راهنماي
خوشنويسي دانشآموزان پايۀ اول دبستان است كه به ترتيب الفباي آموختهشده در كتاب درسي ،دانشآموزان را همراهي ميكند.
ابتدا نگارهها و بعد حروف و كلمات را ميآموزد.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .799ساباتينو ،كريس .دایناسور بازی .پريا بيهق .تهران :حوض نقره264 .1398 .ص .رحلي .شابك9786001942013 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :نقاشي ،تخيل در كودكان
معرفي کتاب :در اين كتاب مخاطب تشويق ميشود نقاشيهايي دربار ۀ دايناسورها بكشد .نويسنده با طرح يك جمله مثل
«خانه اي بكش كه در آن از شر دايناسور در امان باشي ،يا چند دايناسور را بكش كه دارند اسكيتبازي ميكنند» ،مخاطب را به
كشيدن نقاشي تخيلي در صفحۀ مربوط به آن تشويق ميكند .كودك ميتواند خودش را هم شبيه دايناسور بكشد.
 .800رحيمداد ،زهرا .سرمشق طالیي  :2آموزش گامبهگام خط تحریری دوم دبستان .مشهد :ضريح آفتاب96 .1399 .ص.
وزيري .شابك9786004764391 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم
کلمات کلیدی :هنر ،خط ،خوشنويسي ،آموزش و يادگيري
معرفي کتاب :اين كتاب آموزش گامبه گام خط تحريري براساس محتواي كتاب فارسي پايه دوم دبستان است .در اين كتاب،
دانشآموزان با خوشنويسي آشنا ميشوند .اجراي صحيح حروف و اتصاالت مطابق با قواعد و اصول خط نستعليق نسبت به خط
زمينه ،هدف اصلي كتاب است .بدين منظور ،تمرين ها و تصاوير متنوع جهت يادگيري ،آرامش ،استراحت مغز و تقويت هوش و
حافظه ،ارائه شده است.
 .- .801طراحي خالق با جکوجانورها! .تبسم آتشينجان .تهران :حوض نقره122 .1398 .ص .رحلي .شابك:
9786001944574
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :رنگآميزي ،نقاشي ،طراحي
معرفي کتاب :كودك عالقهمند به نقاشي و رنگآميزي ميتواند از اين كتاب در اوقات فراغت و براي استراحت ذهن و آرامشيافتن
بهره بگيرد .كتاب تنها طرحهايي براي رنگآميزي ارائه داده و كودك را به رنگآميزي ،طراحي و كاملكردن نقاشيها تشويق مي
كند و خالقيت را در وي ميپروراند.
 .802بابايي ،فرزانه .عروسكهاي فرزانه بابايي :پشرهها .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان36 .1399 .ص .خشتي.
شابك9786000107390 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،كاردستي ،عروسكسازي
معرفي کتاب :كتاب «پشرهها» ،مجموعه اي از آموزش كاردستي به كودكان است .كودك در اين كتاب ياد ميگيرد كه با استفاده
از باقيمانده گياهان ،ميوهها و سبزيجات براي خودش موجودات جالبي بسازد .كتابهاي كاردستي به رشد خالقيت كودكان كمك
ميكنند.
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كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.

 .803بابايي ،فرزانه .عروسكهاي فرزانه بابايي :جناب سفال .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان36 .1399 .ص.
خشتي .شابك9786000107383 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،عروسكسازي ،كاردستي
معرفي کتاب :اين كتاب به دانش آموزان ياد ميدهد كه با ظرفهاي سفالي و تكههاي نخ عروسكهاي زيبا بسازند .كتاب «جناب
سفال» ،تخيل و نوآوري را تقويت كرده و آنان را خالق ميكند .بچهها ميتوانند پس از ساخت عروسكهايشان نمايش اجرا كنند و
يا به قصهگويي بپردازند.
 .804شوايك ،سوزان .کارگاه هنر سهبعدی برای کودکان 22( :کاردستي هیجانانگیز در قالب آثار حجمي و نقاشيهای
ترکیبي) .جمال اكرمي ،مينا مانيقلم .تهران :شركت انتشارات ويژه نشر144 .1399 .ص .خشتي .شابك9786009987450 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :هنر ،نقاشي ،كاردستي
معرفي کتاب :اين كتاب دربرگيرنده 32فعاليت هنري روي كاغذ ،سفال ،پارچه ،مجسمه و جواهرات تزييني است .هر فعاليت
كتاب از اثر هنري يك هنرمند يا يك آيين فرهنگي الهام گرفته كه نشان ميدهد چگونه ميتوان به سليقههاي گوناگون در خلق
اثر پاسخ داد .اين كتاب براي الهام بخشيدن به پدر و مادرها ،نوجوانان ،كودكان فعال در خانه ،مربيان هنر ،گروههاي پيشاهنگي،
گروههاي مذهبي ،انجمنهاي فعال در امور كودكان ،پيشدبستانيها و كودكستانيهاي خالق در زمينه هنرهاي سهبُعدي ،مناسب
و كاربردي است.
 .805پيندر ،اندرو .لکهبازی .فضه آتشين .تهران :حوض نقره128 .1398 .ص .رحلي .شابك9786001942006 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمات کلیدی :نقاشي ،تخيل در كودكان
معرفي کتاب :در اين كتاب مخاطب تشويق ميشود نقاشيهايي بكشد .نويسنده با طرح يك جملۀ سوالي مثل «چه چيزهايي توي
باغ گياهان دارويي پيدا ميشوند يا چه كسي سوار اتوبوس شده است» ،مخاطب را به كشيدن نقاشي تخيلي در صفحۀ مربوط به
آن تشويق ميكند .كودك ميتواند با برگ سرخس دايناسور درست كند و با موز خرگوش بكشد.
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در بوفه مدرسه(670)12



دلم یک جور است295



در پارک(671)2



دنیای جانوران379



در تمنای یادگیری :ضیافت آموختن ،گفتوگوهای اسداهلل



دنیای شگفتانگیز حیوانات443

مرادی با محمدرضا سرکار آراني480



دنیای کلمات یار اوليها527



در جستجوی آرامش :پرورش ذهن برای کاهش اضطراب660



دنیای ما :عالمت سؤالهای من661



در جستجوی پاندا452



دنیای هنر امروز چه حسي داری؟ 662



در حال نماز767



ده میلیون لیوان آب ميشود خیلي!609



در خانه(672)1



دوازده قدم آلبرت322
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دوست پرندهها362



روایتهایي از کارورزی مجازی در دانشگاه فرهنگیان488



دوست جونجوني شاهزاده میمون691



روباه و دمپایي حصیری157



دوست خوب بچهها110



روباه و زاغ215



دوست شو با خاک و آب346



روبهرو شدن با غریبهها682



دوست صمیمي من کیه؟ 138



روز بهترین سبزیشدن139



دوستان مهربان271



روزه و ماه رمضان769



دیدار با دادلي :وسایل روزمره چطوری کار مي کنند؟ 568



روزی که جوحا انگشترش را گم کرد188



ذهن شگفتانگیز من اوتیسم و موهبتهای آن703



روزی که جوحا با ماهي کوچکي حرف زد189



ذهن قدرتمند ما :داستاني در باره تقویت مهارت هدفگذاری



روزی که جوحا به دزدی رفت190

663





روزی که جوحا جادوگر شد191

راز پنهان سفرهای کاکلي786





روزی که جوحا گم نشد192

راز دندانهای زیبا684





روزی که جوحا ميخواست مرده زنده کند193

راز سیرک زامپانو241





روزی که جوحا نان و زهر خورد194

راز صخرههای مرجاني611





روزی که جوحا هندوانه ترشیده فروخت195

راز مرواریدهای شهرزاد210





روزی که مسیح به صلیب کشیده نشد778

راستي اگر؟ 7





ریاضي  3ام313

راستي راستي بخورمت؟ 155





ریاضي اول دبستان324

راهنمای آموزشي مدرسه پویا1





ریاضي پنجم دبستان326

راهنمای سبز میکي664





ریاضي چهارم314

راههای تقویت هوش حافظه به همراه فعالیتهای کاربردی و



ریاضي سوم دبستان325

تمرینهای تقویت حافظه10



ریزه158

راههای تقویت هوش دقت و توجه (تمرکز) به همراه فعالیتهای



زبان من ،زبان تو21

کاربردی و تمرینهای تقویت دقت و توجه11



زبان و سوادآموزی کودکان529

راههای تقویت هوش سرعت عمل به همراه فعالیتهای کاربردی



زر...زر ...زرافه و نه شعر دیگر340.

و تمرینهای سرعت عمل12



زفي شورشي159

رژیمهای غذایي ،آلرژی و واکنش نسبت به مواد غذایي ،چاقي،



زمین :از زمین مواظبت کنیم!457

الغری ،سیستم ایمني ،واکنشهای متقابل دارو با غذا512





زندگي امام رضاعلیهالسالم779

رضا جان خوش آمدی!783





زندگي با بازی بهتر است یا بي بازی؟ 18

رضا و جعبه مدادرنگي777





زندگي با باکتری بهتر است یا بي باکتری؟ 430

رعایت حق مردم768





زندگي با درد بهتر است یا بي درد؟ 431

رقابت بهاری302





زندگي پرفرازونشیب یک قوطي کنسرو160

رنگها2





زندگي روی در یخچال161

رهبری نوکیش ،ساختن مدارس نوآور برای دانشآموزان عصر



زیارت امام رضاعلیهالسالم780

دیجیتال487





ساچیکو یعني شادی162

روانخواني و دیکته شب (صوتي)528





ساختمانساز559

روایت مدرسه ایراني در مدار هزاره! :گاهنگاری رویدادهای مؤثر



بر آموزشوپرورش ایران از گذشته تا امروز606

سان ...سان ...ساندویچ و نه شعر دیگر341.



سبک زندگي و آداب شهروندی713
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ستارهباز163



شیر و موش216



سردار سلیماني مهربان781



شیوههای نهادینه کردن اندیشههای دیني (از طریق خانواده،



سرمشق طالیي  :2آموزش گامبهگام خط تحریری دوم دبستان

مدرسه ،دین ورسانه)492

800





صبح که شد چي صدات کنم؟ 140

سرنخ الکي242





صحرای وحشي استرالیا454

سرود آفرینش555





صدا برای داد زدن نیست686

سطل چسب خرگوش ناقال519





ضحاک مار دوش166

سفرِ خوبي داشته باشي!57





ضربالعسلها 200 :ضربالمثل ،قصه شیرین فارسي530

سفر پرخطر ماهيهای آزاد453





طبل بزرگ هیئت350

سفر دور و دراز99





طراحي آموزشي رویکرد شناختي به آموزش تلفیقي498

سفر رویایي به ژاپن607





طراحي خالق با جکوجانورها!801

سفره قلقلکي309





طوطي روی خرپشته722

سفرهای گالیور254





طوطي225

سفری که پرماجرا شد782





عشق یعني چي؟ 687

سالم امام رضاجان!164





عقاب دروازه262

سه اسب چوبي223





علم و تکنولوژی381

سوسیسهای خرگوش ناقال520





علوم  4ام دبستان439

سیاره زمین444 ، 380





علوم اول دبستان447

سیزده کاری که والدین خردمند انجام نميدهند8





علوم چهارم375

شاخصهای جهاني منزلت معلم489





علوم دوم دبستان440

شادی را انتخاب کن ،چطور از روح و روان خود مراقبت کنیم



علوم ششم دبستان441

658





علوم ششم459

شاه کوچولو کالهویرش165





علوم و اختراعات382

شاهکلید اول دبستان48





عملیات مخفي243

شجاع مثل خودت685





عملیات نجات اردک167

شرایط وضو770





عمه ذرت537

شعله شمع کوچولو704





عمو قاسم744

شکایت224





عمو نوروز و پیرزن231

شکلها332 ، 3





عیدی عمو نوروز538

شما هم ميتوانید :امید و نویدی به نومعلمها490





غریبههای نامهربان272

شما یک دانشمند هستید ،تجربه کنید ،حدس بزنید ،بسازید



غول بزرگ مهربان168

432



غول کمپوتي و چند غول داستان دیگر169

شناخت و درمان مشکالت ویژه یادگیری در پیش از دبستان و



فارسي ششم دبستان533

دبستان( :راهنمای عملي والدین ،مربیان ،معلمان و مشاوران)



491

فرانکلین حسادت ميکند641





شنغولي با خوابیدن غولغولي349

فرانکلین دروغ ميگوید171





شهید سلیماني742

فرانکلین دور از خانه642





شوق خواندن543 ،542 ،541 ، 540

فرانکلین رئیسبازی درميآورد172
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فرانکلین فوتبال بازی ميکند688



قصههای کوکي55



فرانکلین ميگوید من ميتوانم643



قصههای گلگلي785



فرانکلین هاکي بازی ميکند173



قصههای من و جبهه745



فرانکلین و اعتماد به نفس644



قطار کوچولویي که توانست!693



فرانکلین و بازی گروهي645



قطرههای ریزریزو211



فرانکلین و جشن سال نو646



قول238



فرانکلین و حباب کوچولو647



کارآفرین باش پایه اول ابتدایي (جلد سوم)579



فرانکلین و خواهرکوچولوها648



کارآفرین باش پایه اول ابتدایي(جلددوم)580



فرانکلین و دوست خجالتي649



کارآفرین باش پایه اول ابتدایي581



فرانکلین و دوستانش به فضا ميروند650



کارآفرین باش پایه پنجم ابتدایي(جلددوم)582



فرانکلین و دوستانش تالش ميکنند651



کارآفرین باش پایه چهارم ابتدایي (جلد سوم)583



فرانکلین و دوستداران محیطزیست652



کارآفرین باش پایه چهارم ابتدایي(جلددوم)584



فرانکلین و رادیو653



کارآفرین باش پایه دوم ابتدایي (جلد سوم)585



فرانکلین و روز پدر654



کارآفرین باش پایه دوم ابتدایي586



فرانکلین و ستارههای دنبالهدار655



کارآفرین باش پایه سوم ابتدایي(جلد دوم)587



فرانکلین و محله دوستداشتنياش170



کارآفرین باش پایه سوم ابتدایي(جلد سوم)570



فرانکلین و نوزاد174



کارآفرین باش پایه ششم ابتدایي (جلد سوم)588



فرانکلین و همتیمياش656



کارآفرین باش پایه ششم ابتدایي(جلددوم)589



فرگال از کوره درميرود175



کارآفرین باش پایه ششم ابتدایي571



فرگال با فرن آَشنا ميشود176



کارآگاه دلفین زبل539



فرگال به اردو ميرود177



کارت دعوت226



فسفر هوش23



کاردستيهای خانگي خانگي572



فضانورد560



کاردستيهای کاغذی573



فقط دوست خودمي178



کاردستيهای مخصوص جشن و بازی574



فقط ميخوام بازی کنم705



کاردستيهایي با دور ریختنيها575



فکرهایمان را روی هم بگذاریم :راهنمای تدریس الفي551



کاردستيهایي برای بیرون از خانه576



فلسفه و کودک552



کاردستيهایي برای هدیه دادن577



فوت کوچولو گم شده251



کاردستيهایي فقط برای سرگرمي578



فیلسوف تعلیموتربیت :جلوههایي از زندگي و اندیشههای خسرو



کارگاه چوبخوری موریانهها252

باقری481



کارگاه هنر سهبعدی برای کودکان 22( :کاردستي هیجانانگیز



قبله771

در قالب آثار حجمي و نقاشيهای ترکیبي)804



قدر چیزهایت را بدان!726



کارنامه خورش :دستور غذای نادر میرزا قاجار513



قرون کودکي ،تاریخ اجتماعي زندگي خانوادگي494



کافیه بپرسي! :متفاوت باش ،شجاع باش ،خودت باش695



قصه تازه الکپشتها و مرغابيها184



کتاب برگ آزمون علوم پایه ششم ابتدایي انتشارات گراد446



قصه سنگ و باد179



کتاب جامع تیزهوشان ششم47



قصه واقعي مداد و پاککن182



کتاب کار فارسيیار اوليها (نشانههای  1و 534)2



قصههای طاها784
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کتاب کار مدیریت اضطراب در کودکان :غلبه بر نگراني و ترس



الال الال کوچولو355



به کمک تصویرسازی ذهني698



لباس من ،لباس تو22



کتابدار561



لبخند خدا213



کجا خرس؟ 255



لبخند گمشده214



کجا را باید سم بزنیم؟ 723



لکهبازی805



کچل تنبل و دیو پخمه232



لیست گمشده245



کدو قلقلهزن256



ما از امتحان نميترسیم!706



کدوبوس گموگور شده141



ما با تو سربلندیم356



کرم کوچولو448



ماجراجویي58



کریستال و قالیچه پرنده257



ماجراهای دمپنبهای721 ، 720



کشاورزی ارگانیک :با محصوالت ارگانیک سالم بمانیم!458



ماجرای اشیا پنهان( :)1دقیق و باحوصله ببین ،حتمـا پیدا



کفاش و پریها258



کالغک و کودکستان209



کالغي که روی منقارش ایستاد259

ميکني!27


ماجرای اشیا پنهان( :)2برای گذر از هر ماجرا ،باید دقیق و
باحوصله ببیني!28



کاله های عجیب و غریب میلي260



ماجرای روز تعطیل و جایزه نخودیها142



کوچه را ما جارو ميکنیم261



ماچوچه و کالغ233



کودکان و رنج از دست دادن696



ماشینهای ساده433



کودکان و رویارویي با فاجعه697



مامان تربچه الالیي بخوان143



کیسه شادی212



مامان دیگر سرطان ندارد625



کیف فیلي569



مامان زعفراني597



گام اوليها ،کتاب کار کودکان  5تا  7سال24



مامان سوزني598



گربه ميخواهد ماهي بگیرد و ده داستان دیگر263



مامانچای599



گردش در باران437



مانند فنالند تدریس کنید 33 :راهبرد ساده برای داشتن



گردش در کوه438

کالسهای شاد495



گرگ بدجنس دوستداشتني!724



ماهک و پارچهبافهای کلینجا ملینجا277



گرگي که گم شد!264



ماهي بیرون از استخر610



گفتوگو با کودکان553



ماهيها هم ميخوابند؟ 273



گل همیشهبهار363



مأمور «س» و مأمور «ج»727



گلي به رنگ خورشید265



مأموریت لوکا274



گنج خرگوش ناقال521



مباني هندسه :بررسي دقیق هندسه به روش نوین ،همراه با



گنجشکهای برفي!68



گوریل ترسناک در راه پله725



گوستاو گورکي در سیاره آبي266



الکپشت دانا217



الکپشت فسفسو244



الال بادبادکم الال که رفتي اون باالباال351



الال الال کبوتر بال داره352

افقهای جدید در هندسه327


مباني و روش آموزش قرآن دوره ابتدایي ویژه آموزگاران ،مربیان
ومدرسان قرآن و دانشجو معلمان556



متن آموزشي ،سند فلسفه تربیت در جمهوری اسالمي ایران
496
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مثل ماه760
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مثلث728



من باهوشم31



مداد اول جلد 5441



من بچههای حیوانات را دوست دارم460



مدارس یادگیرنده مرآت ،مدارس باز -مدارس سالم( مدارسي که



من بلبلم732

در آن رویکردهای پیشرفته آموزشي اجرا ميشوند)497



من بیچاره همسترم و هیچکاره280



مدرسه احکام789



من تراکتورها را دوست دارم590



مدرسه یادگیرنده تغییرات بزرگ با گامهای کوچک آغاز مي



من تمساحها را دوست دارم461

شوند499



من چرا این جوری هستم؟ 180



مدیریت آموزشي500



من حیوانات اهلي را دوست دارم462



مدیریت مدرسه مبتني بر رهبری معنوی501



من خرسها رادوست دارم463



مدیریت و برنامهریزی کالسهای چندپایه502



من دایناسورها را دوست دارم464



مراقب باشید کوویجتان نوزده نشود!51



من طالی سبز گیالن هستم613



مربع730



من عنکبوتها را دوست دارم465



مرد بهشتي205



من فضا را دوست دارم466



مرغک مینای من278



من قطارها را دوست دارم591



مروارید بنگال239



من گاستون بداخالق هستم714



مزد حسود206



من گاستون بيحوصله هستم715



مسابقات ریاضي کانگورو پایه اول و دوم ابتدایي328



من گاستون بيخواب هستم716



مسابقات ریاضي کانگورو پایه پنجم و ششم ابتدایي329



من گربهسانان بزرگ را دوست دارم467



مسابقات ریاضي کانگورو پایه سوم و چهارم ابتدایي330



من مرگ هستم733



مسابقه خرگوش و الکپشت218



من نبودم که!734



مسجد و نماز جماعت772



من هم شبیه تو هستم !683



مشارکت والدین در آموزشوپرورش کودکان :ایجاد همکاری



من هم ميخواهم!735

مؤثر بین خانواده و مدرسه503



من هواپیماها را دوست دارم592



مشکالت خواندن و نوشتن :آنچه معلمان باید بدانند546



من و اعمالم 40:نکته روانشناختي و تربیتي در باره اعمال برای



مطالعات ادبیات کودک راهنمای روش پژوهش749



معجزه کلمات545



معلم562



معماهای پر پیچوخم! :راه را نشانم بده!29



معماهای چارگوش  100 :1معمای جذاب با ریاضیات ساده و منطق



نوجوانان و جوانان752


نوجوانان و جوانان753


من و روزه 40:نکته روانشناختي و تربیتي در باره روزه برای
نوجوانان و جوانان754

هوشمندانه26



من و غولم و بچه گربهام181

معمای دوقلوها! :اگر خوب خوب نگاه کني ،فقط دوتا مثل هماند!



من و قرآن 40 :نکته روانشناختي و تربیتي در باره قرآن و

30


مقتل قتیلالعبرة790



ملکه سیاهپوش279



من از کرونا قویترم :کودکان و سبک زندگي در قرنطینه خانگي

زندگي برای نوجوانان و جوانان755


من و نماز 40 :نکته روانشناختي و تربیتي در باره نماز برای
نوجوانان و جوانان756



718


من و دعا 40 :نکته روانشناختي و تربیتي در باره دعا برای

من ویروس فسقلي را ميشناسم :کودکان و شناخت ویروسها و
بیماریهای واگیردار719



من اینجا هستم731
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منتظر تو بودم185



ورق ورق سرگرمي32



منم منم دندون تو707



ورود ممنوع145



مهربانترین دوست364



وسایل نقلیه445



مهربانيهای دروغکي737



وقت نماز ،واقعیت افزوده791



مهمان انار281



وقتي پینوکیو آدم شد76



مهماني بالشي اوا153



ویني پو299



مهماني عصرانهای آلبرت323



هُلف187



مهنا و گلها468



هدیه تولد مادر75



مورچه227



هدیههای آسمان ششم787



مورچهها و عروسي بلورخانوم310



هر روز یک ابر تازه59



موش سربههوا282



هر روز ،روز زمین615



موش گرسنه234



هریسون چسبنده739



مومو گربه عجیبوغریب283



هزار نفر ،هزار بار!69



ميخوام یه پروانه بشم366



هم سخت و هم خطرناک303



ميخواهم چه کاره شوم؟ 738



همنشین فرشتهها759



نامهای برای عمو رحمان729



همه چیز درباره منظومه شمسي470



نان همبرگری311



همین که من گفتم!708



نجوم و فضا383



هندوانه228



نخودک و دیو کلک235



هوای گربهها را داشته باشید!304



نفرین فرعون240



هوش و استعداد  ،1اول ابتدایي25



نقاشي گمشده246



هوشي و کشف آتش219



نقاشي مریم186



هویجهارو کي خورده؟ 129



نگراناسور284



هیچکس همه چیز را نميداند792



نگهبان گلها285



هیوالها هم به آرایشگاه ميروند740



نگهبان نخلستان207



هیوالهای مولي305



نم نم در سفر286



هیوالی رنگها :داستاني در باره احساسهای رنگارنگ33



نم نم در شهر287



یادگیری استراتژی :روش تدوین و اجرا504



نم نم در طبیعت288



یک روز خوشحال312



نماز گل سرخ289



یک روز مثل هر روز146



نمره مارو بده بریم144



یک فنجان دانستني درباره اسبها384



نمرههای بد باد253



یک فنجان دانستني درباره آبوهوا385



نمکي236



یک فنجان دانستني درباره آتشفشانها386



ننه ماهي237



یک فنجان دانستني درباره ببرها387



نوبت من276



یک فنجان دانستني درباره بندپایان388



نینانه296



یک فنجان دانستني درباره پروانهها و کرمهای پیلهساز389



و آنگاه بهار از راه ميرسد469



یک فنجان دانستني درباره پنگوئنها390



وایوو297



یک فنجان دانستني درباره تخمها و جوجهها391
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یک فنجان دانستني درباره جنگلهای باراني392



یک فنجان دانستني دربارهی بدن شما408



یک فنجان دانستني درباره چین600



یک فنجان دانستني دربارهی پانداها409



یک فنجان دانستني درباره حیوانات خطرناک393



یک فنجان دانستني دربارهی توفانها و توفندها410



یک فنجان دانستني درباره حیوانات سمي394



یک فنجان دانستني دربارهی جغدها411



یک فنجان دانستني درباره حیوانات شبگرد395



یک فنجان دانستني دربارهی چیزهایي که ميخوریم412



یک فنجان دانستني درباره خرسها396



یک فنجان دانستني دربارهی خفاشها413



یک فنجان دانستني درباره خزندگان397



یک فنجان دانستني دربارهی خورشید ،ماه و ستارگان414



یک فنجان دانستني درباره دایناسورها398



یک فنجان دانستني دربارهی درختها415



یک فنجان دانستني درباره دزدان دریایي601



یک فنجان دانستني دربارهی رشد گیاهان416



یک فنجان دانستني درباره زرهها602



یک فنجان دانستني دربارهی زباله و بازیافت417



یک فنجان دانستني درباره زلزلهها و سوناميها399



یک فنجان دانستني دربارهی زندگي در فضا418



یک فنجان دانستني درباره زنبورها400



یک فنجان دانستني دربارهی ساحل دریا419



یک فنجان دانستني درباره شوالیهها603



یک فنجان دانستني دربارهی ستارهشناسي420



یک فنجان دانستني درباره عنکبوتها401



یک فنجان دانستني دربارهی سیاره زمین421



یک فنجان دانستني درباره فیلها402



یک فنجان دانستني دربارهی قورباغهها و بچهقورباغهها422



یک فنجان دانستني درباره قطارها564



یک فنجان دانستني دربارهی گرگها423



یک فنجان دانستني درباره قلعهها604



یک فنجان دانستني دربارهی مورچهها424



یک فنجان دانستني درباره کامیونها565



یک فنجان دانستني دربارهی میمونها425



یک فنجان دانستني درباره کشتيها566



یک کتاب و ده داستان کهن (ویژه دانشآموزان ابتدایي همراه



یک فنجان دانستني درباره کوسهها403

درک مطلب)547



یک فنجان دانستني درباره لندن605



یک کالغ ،چهل کالغ709



یک فنجان دانستني درباره مارها404



یک گوشه از کار خدا348



یک فنجان دانستني درباره منظومهی شمسي405





یکي بود ...یکي نبود795.

یک فنجان دانستني درباره هواپیماها567





یه چیزی بگو!741

یک فنجان دانستني درباره ی زندگي زیر دریا406





یهسر ودوگوش تورتوری147

یک فنجان دانستني دربارهی االغها407
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نمایه پدیدآورندگان


آتشین ،فضه805



اریه ،فیلیپ494



الوندی ،عزتاله80



آتشینجان ،تبسم801



استارلینگ ،رابرت،176 ، 175



الیمنتي ،فردریک737



آدامسون ،جد633

177





آر ،ریچل505



الیوت ،ربکا154 ، 153

استد ،فیلیپ سي86





آرمیتج ،دوئین690



امجدیان ،کیومرث501

استرنبرگ ،جولي269





آرمین ،علي257



امن زاده ،نیلوفر152

استنلي ،استفن28





آرنگو ،سو258



امیدواری ،سپیده448

استیونسون ،سر استیو، 239



امیری لرگاني ،میترا134



آزادی ،منیژه731

240





آزرمي ،پیمان486



امیني ،افسون179

اسدنژاد ،اعظم304





آفرند ،الهام547 ، 524



امیني ،فاطمه23

اسدی ،علياکبر258





آندره ،گیلز692 ، 691



امیني ،ندا411 ،409 ، 384

اسکینز ،دافنه323





ابراهیمي اورنگ ،اکبر479



امیني ،نسریننوش617

اسالمي ،مریم134





ابراهیمي دولتآبادی ،رضا1



انصاری ،کتایون،558 ، 557

اسلیتر ،تدی305



ابراهیمي ،بیتا240 ، 239



اسماعیل ،یاسمین108





ابراهیمي ،پیام607





ابراهیمي ،سمیرا469 ، 86

اسمیت ،کیتلین درک، 645
654 ،653 ،649





ابراهیمي ،معصومه،21 ،20 ، 19
22



ایبد ،طاهره169

اشتونر ،فریدبرت280





ایرفینوگادوتیر ،گوندیس664

اشجع مهدوی ،مهرو487





ابطحيراد ،علي،506 ، 434
،511 ،510 ،509 ،508 ،507
512



ایزی ،زهره528

اصغرپور ،مریم369





ایللو ،نیلوفر313 ، 45

اصالني ،ابراهیم،753 ، 752
756 ،755 ،754



ایماني ،هما488





ابولقاسمي ،مهدی47



اینابا ،نائوکي26

اعتمادی ،ساناز،657 ، 265





ایندرالت ،هری،642 ، 641

اتحادی ،سیما497 ، 487



اختیاری ،حامد17 ،16 ، 15



اخگری ،بهاره375 ،314 ، 43



اخگری ،لیال314



اخوان فرناز ،رؤیا798



اخوان ،مژده432



اربو ،آن158



ارجمندینسب ،سیدمرتضي
698 ،635

562 ،561 ،560 ،559
731 ،694

730 ،728


اکبری قورتاني ،داود326



اوورهبک نیلسن ،کنستانسه

،648 ،647 ،646 ،644 ،643
656،655 ،652 ،651 ،650

اکبرینیا ،رحمت556





ایوانویچ دال ،والدیمیر157

اکرمي ،جمال،279 ،100 ، 93
804



باباجاني ،علي295 ،292 ، 276





باباربیع ،محمدامین،573 ، 572

التر ،رابین698

578 ،577 ،576 ،575 ،574



الحسیني ،آرین738





بابایي ،فرزانه803 ، 802

الحسیني ،سیده آرین285





باپیروند ،بهزاد367

الفترو ،اندروال376



بارکر ،دومینیک156
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بارنت ،مک730 ،728 ، 657



بودین ،ریچارد جي483



تدسکو ،آن737



بازوبندی ،محمدحسن495



بورژوا ،پولت،172 ،171 ، 170



ترابي ،بیتا99 ،98 ،97 ،3 ، 2



باژوف ،پاول پترویچ157

688





باقری ،سارا1



ترنبال ،استفاني417

بوروگارد ،لیندا167





بالغ ،عشرت48



ترنبول ،استفاني،389 ، 386



بانشروس ،یورگن،262 ، 241
303

بوسکتس ،کارلوس،271 ، 270
272





بایلي ،جری433



بخت ،سپیده660 ، 624





بختیاری ،امیرحسین594



بختیاری ،فاطمه50



بدسکو ،رامونا99 ،98 ،97 ،3 ، 2



براون ،آنتوني7



برایت ،ریچل284 ، 264



برجي اصفهاني ،محمد25



بردفورد ،وید149



برشتاین ،جان736



برقعي ،سیدهزهرا761



برگر ،سامانتا134



برنستین ،استن و جن682



برنستین ،جن و استن، 616
631



برنشتاین ،استن638



برنشتاین ،جان638



بصیری ،سودابه44



بغالني ،محسن751



بکتاش ،غالمرضا337



بلساریو ،جینا727



بلیتون ،انید،519 ،518 ، 517
521 ،520



بن ،امیلي،399 ،394 ، 390
،564 ،420 ،411 ،410 ،405
566



بندیکتوس ،دیوید300



بهاریان نیکو ،روشنک، 570
،585 ،583 ،581 ،580 ،579
587 ،586

،603 ،414 ،412 ،408 ،398
604

بوالتف ،میخائیل آلکساندرویچ
157



ترهنده ،سحر33



تشیعي ،رؤیا374

بوالرد ،لیزا،22 ،21 ،20 ، 19



تقوی معاضد ،فاطمه1

615 ،614



تقيزاده ،محمدحسین23

بومن ،لوسي،419 ،392 ، 388



تکنتروپ ،بریتا132

425 ،424





تلخابي ،محمود498

بینکو ،هاوارد721 ، 720





توراني ،حیدر497 ، 487

بیهق ،پریا799





توزندهجاني ،جعفر84

پارسا ،نسرین8





توکلي ،امین،444 ،443 ، 442

پارکر ،استیو،463 ،461 ، 460
590 ،467 ،465 ،464





تیبو ،ژیل291 ، 290

پاکعقیده ،آال269





تیمورزاده ،سوده473

پایپ ،جیم18





ثبات ،نفیسه481

پایپر ،واتي693





ثمالي ،ابوحمزه776

پچت ،فیونا567 ،406 ، 391





جابری ،محمدعلي744

پرات ،لیوني600 ، 421





جان ،جوری734

پریرخ ،زهره151





جانسون ،جیني443

پزشگمهر ،هنگامه161





جرج ،کلي302

پندار ،فراز721





پورتیس ،آنتوانت623

جعفری ،الله،296 ،183 ، 72





445

537

پورحسن زنوز ،سمیرا551





جعفری ،مهدیه426

پوررضائیان ،مهدی278





جکسون ،روبینآر490

پورشهریار ،حسین5





پوروهاب ،محمود،793 ، 788



794

جمالآبادی ،ابوالقاسم372





پوریا ،سرور87

جنینگز ،شارون173





پیندر ،اندرو805

جهدیکلوانق ،هادی479





پیواسته ،سکینه471

جوادیه ،سیما256





پیواسته ،کلثوم471

جوانبخت ،فاطمه496





تارتر ،جان497



تاالریکو ،توني27

جورج ،لوسي ام،558 ، 557
562 ،561 ،560 ،559
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وزارت آموزش و پرورش ،اداره



مورن ،امي8

کل قرآن عترت و نماز، 110
760 ،759



موروني ،تریس640 ، 639





موریس ،ریچاردتي130

معیني ،مهدی73





موزس ،برایان619

مقدوری ،معصومه24





موزوني ،رضا92

مک الیگات ،متیو740





موسوی ،زهرا336

مکدونالد ،فیونا431





موسویزاده ،سعیده348

مکسي ،چارلي94





مؤدب ،عليمحمد352

مککوئری ،مورین690





مؤسسه فرهنگي علوی،

مکگاف ،راجر568



مکالین ،جیمز،400 ، 387
423 ،409 ،407 ،404 ،402





دبستان علوی775 ،774 ، 773


مؤمني ،مریم420 ، 418



مؤمنيزاده ،ابوذر683

مالمحمدی ،مجید،745 ، 742
783 ،781



مي ،النور319 ، 318





ملکي ،حسن501

میتسون ،کرستي373





ملکیاری ،مسعود156 ، 60



میرزاحکمتي ،پریناز، 270
272 ،271

ملکيآوارسین ،صادق479





میرزایي ،امیر694 ، 549

ملنتین ،کلر482





میرعابدیني ،حشمتسادات

منطقي ،مرتضي484

238



منعمي ،فرحناز1





میرکیاني ،محمد104 ، 71

مهاجراني ،سیدمحمد،69 ، 68



میرمحمدصادقي ،مژگان، 435
438 ،437 ،436



میرمحمدیان ،حوا470



میشلز ،تیلده165



میلبورن ،آنا422 ، 384

،360 ،359 ،358 ،357 ،275
، 763،364 ،363 ،362 ،361
،768 ،767 ،766 ،765 ،764
،779 ،772 ،771 ،770 ،769
780
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797


نصیری ،فاطمه479



نصیری ،محمود327



نظرآهاری ،عرفان210



نظری مزیدی ،بهاره553



نعمتالهي ،فرشته31



نعمتپور ،امیررضا636



نفیسي ،معصومه،659 ، 630
663



نقينژادیان ،طاهره48



نلیست ،گلنیس622



نوحي جهرمي ،میترا620



نورمحمدی ،رویا47



نوروزی ،نسیم366 ، 333



نوریس ،زک77



نیازی ،مجتبي491



نیک طلب ،بابک356



نیکوالیوا ،ماریا747



نیکویي ،نرگس74



وابر ،برنارد620



واسعي ،پژمان،244 ،243 ، 242
246 ،245



وافي ،مرتضي790 ، 790



وافي ،ناصر555



واکر ،آنا285

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي
دانشآموزي ،مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاههاي علمي) بالمانع است.



واکر ،تیموتي.د495



هوی ،وینک497



واینرایش ،توربن748



هیبنر ،داون636



وخشوزی ،سیدهطیبه488



هیرمندی ،رضي634 ، 255



وردیک ،الیزابت686



یارلت ،اما82



ورشوساز ،مرضیه695



یارمحمدی ،آنیتا160



وست وود ،پیتر546



یانا ،لورا707



وطنآبادی ،سارا721 ، 720



یزدانپناه ،نغمه18



ون شي ،پو489





وودبرن ،جودی658

یزداني ،معصومه،137 ، 136
539 ،147 ،143 ،140



ویتیکر ،تاد493



یناس ،آنا33



ویلینگهام ،دانیلتي486



یوران ،دینگ370



هابز ،لي107 ، 106



یوزی ،جواد534 ،527 ، 523



هابي ،هالي268 ، 267



یوسفزاده ،حبیب254



هارتمان ،لوکاس159



یوسفي ،فریده748



هاشمي ،سید سعید338





هاشمي ،شهره174 ، 173

یوسفينژاد ،سیدحمید، 305
735 ،623



هاشمي ،منیره344



یوشيتکه ،شینسوکه634



هاشميفخر ،الهامسادات371





هانترجونز ،سوزان،573 ، 572

یونسدوهدیر ،آستیلدربیور
664

578 ،577 ،576 ،575 ،574


هانتسمن ،ابي738



هاوتس ،میشل367



هژیری ،نیما694 ، 549



هستي حسیني ،سیده، 267
284



هسکینز هوران ،لوری321



هالند الرسن ،الیزابت733



هلبرو ،اما416 ، 396



همتي ،محمد132



هن ،سوفي255



هورنبای ،گری503



هورویتس ،لورا،452 ، 451
611 ،454 ،453



هوشور ،زردشت593



هوف ،نیلس فان،659 ، 630
663
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
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نمایه ناشران


آبادیران،217 ،216 ،215 ،174 ، 173



پیک ادبیات469 ، 86

،646 ،645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،218
،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648 ،647
656 ، 655،654



پیک گلواژه،580 ،579 ،571 ، 570



ذکر،457 ،456 ،455 ،317 ،316 ، 315
، 575،574 ،573 ،572 ،516 ،458
719 ،718 ،717 ،612 ،578 ،577 ،576





،586 ،585 ،584 ،583 ،582 ،581
589 ، 588،587

رایحه قلم100

آبشن445 ،444 ،443 ، 442





توت151



رخداد معاصر563

آتينگر563





تیک488



رشد اندیشه556

آثار سبز775 ،774 ،773 ، 555





آشنایي474 ، 374

تیمورزاده،507 ،506 ،434 ،376 ، 368
512 ،511 ،510 ،509 ،508



رمز (وابسته به شرکت منظومه
اندیشه خالقي)330 ،329 ، 328



آلتین479



جالیز473 ، 472





اطراف513



روز اندیش534 ،527 ، 523



افق،321 ،320 ،319 ،318 ،280 ، 108

جامعة القرآن الکریم،37 ،36 ،35 ، 34
،359 ،358 ،357 ،332 ،331 ،39 ،38
،436 ،435 ،364 ،363 ،362 ، 361،360
،667 ،666 ،665 ،554 ،530 ،438 ،437
،674 ،673 ،672 ،671 ، 670،669 ،668
،681 ،680 ،679 ،678 ،677 ،676 ،675
791 ، 784،758 ،757 ،745



روز دهم790



سازمان رفاهي و تفریحي شهرداری



جمال،366 ،365 ،337 ،333 ، 124

، 538،537 ،536 ،535 ،323 ،322
634 ،539


الهام اندیشه613



انجمن اولیا و مربیان،490 ،486 ،8 ، 5
546 ،503 ،492



اندیشه و فرهنگ جاویدان786 ، 689



ایرانبان658 ،483 ، 370



ایرانشناسي594



بادآس735 ،623 ، 305



بخشایش496



بعثت484



بهار دلها785 ، 781



بهنشر،164 ،104 ،83 ،69 ،68 ، 55
، 293،292 ،289 ،277 ،276 ،275
،344 ،338 ،335 ،334 ،295 ،294
،351 ،350 ،348 ،347 ،346 ،345
،755 ،754 ،753 ، 752،356 ،352
794 ،793 ،788 ،783 ،756



پرتقال،132 ،94 ،90 ،89 ،77 ، 60
، 269،266 ،265 ،156 ،152 ،148 ،134
،661 ،657 ،607 ،373 ،302 ،281
730 ،728 ،716 ،715 ،714 ،687



پیشگامان پژوهشمدار606 ، 514

اصفهان729 ،713 ،712 ،711 ، 710


سازوکار،272 ،271 ،270 ،87 ، 73
493



سروش761 ،157 ، 155



796 ،732 ،522

سیمای شرق،222 ،221 ،220 ، 51
228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223





جهان ادیب448

شازده کوچولو260





جیسا500

شرکت افست481 ، 480





چشمه آفرینش476

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي



حوض نقره،801 ،799 ،122 ، 121
805

،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136
147،146 ،145 ،144 ،143 ،142




خانه تحول636



خیلي سبز،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ، 41

،274 ،172 ،171 ،170 ،167 ،160
،608 ،454 ، 453،452 ،451 ،336
،617 ،616 ،615 ،614 ،611 ،610 ،609
،664 ، 640،639 ،631 ،625 ،619 ،618
،696 ،692 ،691 ،688 ،686 ،684 ،682
،703 ،702 ،701 ،700 ،699 ،697
،709 ،708 ،707 ،706 ،705 ،704
،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720
740 ، 737،736 ،727 ،726

، 326،325 ،324 ،314 ،313 ،49 ،47
،531 ،459 ،441 ،440 ،439 ،375
787 ،533 ،532


داستان جمعه،129 ،128 ،127 ، 126
219 ،214 ،213 ،212 ،211 ،169



دبیرخانه 5052



دفتر نشر فرهنگ اسالمي776 ، 88

شرکت انتشارات فني ایران،131 ، 4



شرکت انتشارات ویژه نشر،557 ، 273
804 ،562 ،561 ،560 ،559 ،558
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کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
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شرکت تعاوني خدمات نشر سرمشق



گراد528 ،446 ،372 ، 371



515





گسترش علوم نوین471

شهد علم529





گیسا620

شهر قلم،304 ،288 ،287 ،286 ، 149



لوپه تو،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ، 61

690،599 ،598 ،597 ،596 ،595 ،349


شهرتاش741 ،553 ،552 ،551 ، 548



شیرین بیان258



ضریح آفتاب،525 ،524 ،470 ، 40
800 ،798 ،547 ،526



طالیي80



عروج اندیشه،463 ،462 ،461 ، 460




قدیاني،113 ،112 ،111 ،101 ، 32
،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،120
،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193
،204 ،203 ، 202،201 ،200 ،199
،300 ،299 ،298 ،207 ،206 ،205
، 766،765 ،764 ،763 ،450 ،449 ،301
772 ،771 ،770 ،769 ،768 ،767



قو746



کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان،158 ،135 ،96 ،91 ،82 ، 52
، 282،263 ،261 ،178 ،165 ،162
803 ،802 ،747 ،593 ،494 ،433 ،343



کتاب ارجمند698 ،635 ، 482



کتاب برتر797



کتاب جمکران257 ، 50



کتاب چ367 ،297 ،168 ،159 ، 53



کتاب نیستان،81 ،78 ،76 ،75 ، 74
795 ،792 ،778 ،762 ،278 ،125 ،123



کتابک789 ،780 ،779 ،744 ، 54



کالغ سپید48



کمال اندیشه،379 ،378 ،377 ، 369
383 ،382 ،381 ،380



گامي تا فرزانگان12 ،11 ، 10

،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،103
283 ، 237،236 ،235 ،234


مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان، 71
،209 ،208 ،179 ،166 ،163 ،92 ،84
،501 ،485 ، 259،256 ،238 ،210
،540 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517
، 629،628 ،627 ،626 ،543 ،542 ،541
749 ،748 ،742 ،637



مؤسسه فرهنگي منادی تربیت، 1

296


مبتکران،428 ،427 ،426 ،327 ، 25
504 ،429



محراب قلم،180 ،161 ،150 ،93 ، 70
،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،181
،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242
،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248
،307 ،306 ، 291،290 ،279 ،254
312 ،311 ،310 ،309 ،308



مفتاح حکیم569



مناجات31 ، 23



منتشران447



منظومه خرد499 ، 255



مهر زهرا(س)355 ،354 ، 353



مهر و ماه نو،95 ،79 ،17 ،16 ، 15
،182 ،177 ،176 ،175 ،130 ،105
،545 ،285 ،284 ،268 ، 267،264
،659 ،633 ،632 ،630 ،624 ،622 ،621
،734 ،695 ،693 ، 685،683 ،663 ،660
739 ،738



مهرسا،105 ،95 ،79 ،17 ،16 ، 15
،264 ،182 ،177 ،176 ،175 ،130
،621 ،545 ،285 ،284 ،268 ،267
،660 ،659 ،633 ،632 ،630 ،624 ،622
،738 ،734 ،695 ،693 ، 685،683 ،663
739



مهرستان782



موزه علوم وفناوری جمهوری اسالمي

592 ،591 ،590 ،467 ،466 ،465 ،464
فرهامه22 ،21 ،20 ، 19



ایران432


موسسه فرهنگي هنری قدر والیت، 9
777 ،751



مؤسسه فرهنگي آرمان رشد، 109
638 ،478
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مؤسسه فرهنگي فاطمي،85 ، 33

760 ،759 ،110


مؤسسه کورش چاپ502 ،477 ، 475



مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت
550 ،498 ،497 ،495 ،489 ،487



میچکا568 ،133 ،102 ،7 ، 6



ناریامهر750 ، 544



ندای سینا24



نوشتار468



نوشته،388 ،387 ،386 ،385 ، 384
،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389
،400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395
،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401
،412 ،411 ، 410،409 ،408 ،407
،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419
،600 ،567 ،566 ،565 ،564 ،491 ،425
743 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601



نیکبن662



هوپا،72 ،59 ،58 ،57 ،56 ،18 ،3 ، 2
،154 ، 153،107 ،106 ،99 ،98 ،97
،339 ،303 ،262 ،241 ،240 ،239
،549 ،431 ،430 ،342 ،341 ،340
733 ، 731،694



هوش ناب30 ،29 ،28 ،27 ، 26



یار مانا14 ، 13

کتابنامه دوره آموزش ابتدایي شماره23
كتابهاي آموزشي و تربيتي مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدايي كه براي ورود به واحدهاي آموزشي (مدارس ،كانونهاي فرهنگي و هنري ،پژوهشسراهاي دانشآموزي ،مراكز فرهنگي
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آدرس ناشران


 .2ط .سوم كدپستي 1314675351 :تلفن2166413367 :
دورنگار2166414285:

آبادیران
تهران :خيابان شريعتي  -روبروي پارك شريعتي  -خيابان
اتوبانك  -پالك  - 6طبقه همكف كدپستي1661738773 :
تلفن 2122844934 :دورنگار2122882380:





الهيجان :گيالن ،الهيجان ،انتهاي خيابان كاشف غربي ،روبهروي
كوچه بيستم ،پالك  197كدپستي 4418653395 :تلفن:
1342244183دورنگار1342244183:

آبشن
تهران :ميدان انقالب ،خ .جمالزاده جنوبي ،شماره  ،114طبقه
همكف كدپستي 1313845461 :تلفن 2166452606 :دورنگار:
2166565622





آتينگر


آثار سبز



آشنایي



آلتین


بادآس
تهران :خ .كريم خان ،خ .ايرانشهر ،خ .قصرالدشتي ،پ ،3.واحد 5
كدپستي 1584747717 :تلفن 2188490253 :دورنگار:
2188315119

اطراف
تهران :خ .پاسداران ،خ .گلنبي ،خ .شهيد ناطق نوري ،ك.
رضابيگ ،پ 9 .كدپستي 1947863716 :تلفن2122855247 :
دورنگار2122855247:



ایرانشناسي
تهران :خ .طالقاني ،خ .بهار شمالي ،ك .طبا ،پ ،6 .واحد 1
كدپستي 1563655711 :تلفن 2177531825 :دورنگار:
2177638687

تبريز :خيابان آزادي روبروي بيمارستان ارتش-حاج جبار نايب
بن بست پاكدل پالك  171كدپستي 5138736884 :تلفن:
4135420242دورنگار4135531967:


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

تهران :تهران ،صندوق پستي  ،15815 - 3399انتشارات آشنايي
خ .وحيد نظري ،بين فلسطين و ابوريحان ،پ ،12 .واحد 2
كدپستي 1315883419 :تلفن 2166974137 :دورنگار:
2166974138


اندیشه و فرهنگ جاویدان
قم :خ .امام ،ك ،59 .پ ،94 .ط .اول (دفتر مركزي) دفتر تهران:
خ .آيتاهلل كاشاني ،بين عقيل و حسنآباد ،مسجد علي بن ابي
طالب ،كانون فرهنگي قطعهاي از بهشت كدپستي:
3718665835تلفن 2536500403 :دورنگار2536500402:

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


انجمن اولیا و مربیان
تهران :خ .سپهبد قرني ،نبش خ .سميه ،ساختمان عالقهمندان،
ط .ده كدپستي 1581663315 :تلفن 2182284270 :دورنگار:
2188829416

تهران :ميدان انقالب_خيابان جمالزاده جنوبي_روبروي كوچه
رشتچي_ پالك _144طبقه اول_واحد يك كدپستي:
1313864351تلفن 2166565336 :دورنگار2166565336:


الهام اندیشه



بخشایش
قم :قم  -خيابان شهدا -كوچه  - 28پالك  143كدپستي:
3715634969تلفن 2537737583 :دورنگار2537749699:

افق



تهران :خ 12 .فروردين ،خ .شهيد نظري غربي ،ك .جاويد  ،1پ.

بعثت
تهران :م .انقالب ،خ 16 .آذر ،نبش ك .بهنام ،پ ،36 .ساختمان
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بعثت كدپستي 1417954493 :تلفن 2166419899 :دورنگار:
2166498465




انتشارات تيمورزاده كدپستي 1597985735 :تلفن:
2188809090دورنگار2188809898:

بهار دلها



قم :ب .شهيد منتظري ،ك( 18 .ناصر) ،جنب نانوايي ،پ92 .
كدپستي 3713744873 :تلفن 2537741362 :دورنگار:
2537836975



فيض آباد  :بل .مدرس ،مدرس  ،4پ 10 .كدپستي:
9531774137تلفن 5156728797 :دورنگار5156728797:

بهنشر



پرتقال


پیشگامان پژوهشمدار


پیک ادبیات


پیک گلواژه


توت


تیک

خانه تحول
تهران :اقدسيه ،بلوار ارتش ،ب .شهيد مژدي ،خ .شهيد شفيعي،
پ ،54 .واحد  4كدپستي 1956983884 :تلفن2122196442 :
دورنگار2122196442:

يزد :خيابان شهيد مدني ،كوچه وليعصر ،پالك  64كدپستي:
8919754414تلفن 3538281278 :دورنگار3538281278:


حوض نقره
تهران :بلوار كشاورز ،خ .وصال شيرازي ،بنبست قائمي ،پ4 .
كدپستي 1417755113 :تلفن 218896064 :دورنگار:
2188968849

تهران :خ .شريعتي ،انديشه  ،9پ ،13 .واحد  2كدپستي:
1568937914تلفن 2188399346 :دورنگار2188399346:


چشمه آفرینش
اصفهان :خ .فيض ،جنب بانك صادرات ،مجتمع نگين ،ط .سوم،
واحد  12كدپستي 8166715853 :تلفن3136630925 :
دورنگار3136630925:

تهران :خيابان انقالب  -خيابان لبافي نژاد  -بين دانشگاه و فخر
رازي  -پالك  184كدپستي 1314883661 :تلفن:
2166419055دورنگار2166465223:


جیسا
رودسر :خ .بسيج ،روبهروي پارك ملت ،مركز رشد واحدهاي
فنآور (پارك علم و فناوري گيالن) ،ط .دوم كدپستي:
4481836187تلفن 1342616136 :دورنگار1342622557:

تهران :خيابان انقالب  -خيابان  12فروردين -بعد از شهداي
ژاندارمري  -پالك  -294طبقه همكف  -واحد  3كدپستي:
1314674671تلفن 2166475195 :دورنگار2166475204:


جهان ادیب
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،ك .بهشت آيين ،پ ،12 .ط.
اول كدپستي 1314963951 :تلفن 2166969111 :دورنگار:
2166969111

تهران :خيابان كريم خان زند  -خيابان ماهشهر  -نبش يگانه -
پالك  - 3واحد  - 12طبقه سوم كدپستي 1584733336 :تلفن:
2188345217دورنگار2188345218:


جمال
قم :خيابان شهيد فاطمي ،كوچه  18اولين فرعي سمت
چپ(شهيد زاهدي) پالك  39كدپستي 3715644811 :تلفن:
2531653دورنگار2537837074:

تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .روانمهر ،پ ،71 .واحد 4
كدپستي 1314784665 :تلفن 2163564 :دورنگار:
2166486797


جامعة القرآن الکریم
قم  :خ .معلم ،معلم  ،10ك .شماره  ،6فرعي اول دست راست،
پ 8 .كدپستي 3715690002 :تلفن 2537746882 :دورنگار:
2537730009

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


جالیز



تیمورزاده
تهران :م .هفت تير ،خ .كريمخان زند ،پ ،111 .ط .سوم شرقي،

خیلي سبز
تهران :خيابان انقالب اسالمي-خيابان فخر رازي-خيابان روانمهر
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شرقي-شماره -71واحدسوم كدپستي 1314784664 :تلفن:
2166486790-4دورنگار2166486797:


قم :بل .عطاران ،پ ،51 .ط ،3 .واحد  8كدپستي:
3716713381تلفن 2532929206 :دورنگار2532929206:

داستان جمعه


تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .نوروز ،پالك 20
كدپستي 1314693533 :تلفن 2166469511 :دورنگار:
2166959731


دفتر نشر فرهنگ اسالمي


ذکر


رایحه قلم


رخداد معاصر


رشد اندیشه


شرکت افست
تهران :سه راه تهرانپارس ،كيلومتر  4جاده آبعلي ،روبهروي خ.
سازمان آب ،پ 8 .كدپستي 1746853181 :تلفن:
2177339093دورنگار2177339097:

رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقي)


تهران :خ .كارگر جنوبي ،خ .مهديزاده ،پ ،27 .واحد 17
كدپستي 1313966184 :تلفن 2166925244 :دورنگار:
2166925244


شازده کوچولو
تهران :تهران انقالب خيابان دوازده فروردين دست راست خيابان
وحيد نظري پ  99جديد ط سوم كدپستي1314675622 :
تلفن 2166400300 :دورنگار2166400300:

تهران :م .انقالب  -ابتداي آزادي-ابتداي جمالزاده جنوبي-ك.
دانشور -پ - 2.واحد  2كدپستي 1313973413 :تلفن:
2188995181دورنگار2166912120:


سیمای شرق
تهران :بزرگراه شهيد گمنام ،خ .شهيد جهانآرا ،خ .سي و چهارم،
پ ،58 .ط.دوم كدپستي 1431934554 :تلفن2188356120 :
دورنگار2188356322:

تهران :انقالب_خ جمالزاده جنوبي_روبروي كوچه رشتچي_پالك
_144واحد  3كدپستي 1313864351 :تلفن2166565336 :
دورنگار2166565336:


سروش
تهران :خ .استاد مطهري ،نبش مفتح ،شماره  ،234ساختمان
سروش (تنظيم مقررات فضاي مجازي صدا و سيما) كدپستي:
1588874615تلفن 2188300759 :دورنگار2188345484:

تهران :خيابان وليعصر(عج) ،باالتر از خيابان امام خميني ،پالك
 ،1085طبقه چهارم كدپستي 1137633414 :تلفن:
2166411571دورنگار2166486002:


سازوکار
تهران :خيابان انقالب ،خيابان  12فروردين ،خيابان شهداي
ژاندارمري غربي ،بنبست گرانفر ،پالك  ،1طبقه اول كدپستي:
1314665764تلفن 2166461900 :دورنگار2142694577:

تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،خ .محتشم ،پ ،20 .ط.
اول غربي كدپستي 1315853493 :تلفن2166410041 :
دورنگار2166468263:


سازمان رفاهي و تفریحي شهرداری اصفهان
اصفهان  :خ .باغ گلدسته ،كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان،
جنب سالن اجتماعات كدپستي 8145913151 :تلفن:
3134484696دورنگار3134484696:

تهران :پاسداران ،م .هروي ،خ .وفامنش ،خ .آزادي ،خ .افتخاريان،
ك .مريم ،پ 23 .كدپستي 1669747414 :تلفن:
2122940054دورنگار2122956401:


روز دهم

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
تهران :بل .نلسون ماندال (آفريقا) ،چهار راه حقاني (جهان
كودك) ،ك .كمان ،پ 25 .كدپستي 1518736313 :تلفن:
02188774569-70دورنگار2188774572:

روز اندیش


همدان :همدان ميدان جهاد ،ابتداي خيابان جهاد ،جنب بانك
مسكن طبقه زيرين ساختمان خجسته كدپستي6516793600 :
تلفن 8138221028 :دورنگار8138252439:

شرکت انتشارات فني ایران
تهران :خ .مطهري ،خ .ميرعماد ،روبهروي بانك قوامين ،پ24 .
كدپستي 1587736511 :تلفن 2188505055 :دورنگار:
2188532136
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شرکت انتشارات ویژه نشر



تهران :خ .انقالب ،خ .شهيد نجات اللهي (ويال) ،ك .هواپيمايي،
پ 1 .كدپستي 1599686411 :تلفن 2188910091 :دورنگار:
2188910430



تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،خ .رستمي ،پ ،14 .ط 1.كدپستي:
1315643951تلفن 2166406675 :دورنگار2166406675:

شرکت تعاوني خدمات نشر سرمشق



شهد علم


شهر قلم



شهرتاش


شیرین بیان


ضریح آفتاب


کتاب چ
تهران :خ .كارگر شمالي ،خ .چهارم ،تقاطع صالحي ،پ2 .
كدپستي 1413694744 :تلفن 2188333600 :دورنگار:
2188333600

طالیي
تهران :خيابان طالقاني  -خ سرپرست جنوبي  -كوچه پارس -
پالك  - 11واحد  2كدپستي 1416893571 :تلفن:
2166483066دورنگار2166415233:



کتاب جمکران
قم :مسجد مقدس جمكران ،ساختمان اداري نيمه شعبان،
انتشارات كتاب جمكران كدپستي 3747113135 :تلفن:
2537732212دورنگار2537253340:

مشهد :امام خميني  ،8دفتر مركزي موسسه فرهنگي _ هنري و
انتشاراتي ضريح آفتاب كدپستي 9133714165 :تلفن:
5132280166دورنگار5132212224:


کتاب برتر
تهران :خ .پيروزي ،خ .نبرد جنوبي ،ك .احتشاميفر ،پ ،13.ط.
چهارم كدپستي 1659749383 :تلفن 2166975035 :دورنگار:
2166975035

تهران :خ .شريعتي ،نرسيده به م .قدس ،ك .شهيد سليمانزاده،
پ ،8 .زنگ 1كدپستي 1963845351 :تلفن2122232953 :
دورنگار2122232953:


کتاب ارجمند
تهران :بلوار كشاورز ،بين كارگر و  16آذر ،پالك  ،292طبقه اول
كدپستي 1417994443 :تلفن 2188996166 :دورنگار:
2188964380

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


کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران :خيابان بهشتي .خيابان خالد اسالمبولي.شماره 24-22
كدپستي 1511647416 :تلفن 2188715545 :دورنگار:
2188715545

تهران :خيابان مطهري ،نرسيده به خيابان سليمان خاطر ،جنب
مجتمع قضايي ارشاد ،پالك  ،147طبقه چهارم ،واحد 8
كدپستي 1576637734 :تلفن 2188734186 :دورنگار:
2188734188


قو
تهران :م .وليعصر ،باالتر از تقاطع زرتشت ،ك .نوربخش ،پ40 .
كدپستي 0 :تلفن 02188813412-14 :دورنگار2188903798:

يزد :خ .دهم فروردين ،ك .مالفرج اهلل ،واحد يك كدپستي:
8914684489تلفن 3536270646 :دورنگار3536270646:


قدیاني
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري شرقي،
پ 90 .كدپستي 1314733861 :تلفن 2166404410 :دورنگار:
2166403264

تهران :م .انقالب ،خ .آزادي ،خ .جمالزاده جنوبي ،خ .كلهر ،پ.
 ،15واحد 1كدپستي 1313854441 :تلفن2154197000 :
دورنگار2154197000:


فرهامه



کتاب نیستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندري جنوبي ،نبش بنبست ششم ،پ.
 ،2زنگ نيستان كدپستي 1939667933 :تلفن2122612443 :
دورنگار2122612445:

عروج اندیشه
مشهد :چهارراه شهدا ،پاساژ فيروزه ،ط .منهاي  ،1سمت راست،
پالك  6كدپستي 9143615718 :تلفن 5132212474 :دورنگار:
5132281870
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ژاندارمري ،پالك  104كدپستي 1314733663 :تلفن:
2166490879دورنگار2166465201:

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





اصفهان :خ .آل محمد ،مجتمع حافظ ،پ 74 .كدپستي:
8193834548تلفن 3134520404 :دورنگار3134520404:

کالغ سپید
تهران :خيابان انقالب ،بين برادران مظفر و فلسطين ،پالك 919
كدپستي 1416935911 :تلفن 2164343131 :دورنگار:
2166976095





کمال اندیشه


گامي تا فرزانگان



گراد


گسترش علوم نوین



گیسا



لوپه تو



مبتکران

مهرستان
اصفهان :خ .مسجد سيد ،خ .زاهد ،ك ،15 .پ 39 .كدپستي:
8136955135تلفن 3132343812 :دورنگار3132343812:

تهران :ميدان انقالب-خيابان فخر رازي -خيابان وحيدنظري
پالك 59كدپستي 1314764965 :تلفن2161094311 :
دورنگار2161094182:


مهرسا
تهران :ميدان انقالب ،خ  12فروردين ،كوچه مينا ،پ 34طبقه
اول ،انتشارات مهرسا كدپستي 1314953341 :تلفن:
2166481989دورنگار2166481989:

تهران :خيابان انقالب -خيابان  12فروردين -خيابان لبافي نژاد-
پالك  -171واحد  8كدپستي 1314964711 :تلفن:
2166475867دورنگار2166475867:


مهر و ماه نو
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،بعد از چهارراه لبافينژاد ،ك.
مينا ،پ 37 .كدپستي 1314945481 :تلفن2166968589 :
دورنگار2166408400:

تهران :م انقالب  -خ كارگر جنوبي  -كوچه رشتچي  -پالك - 7
واحد  - 1رنگ  1كدپستي 1313975446 :تلفن:
2166125724دورنگار2166125823:


مهر زهرا(س)
نجف آباد :خيابان دكتر شريعتي ،حد فاصل خيابان سعدي و
تقاطع رجايي ،بن بست انديشه ،انتهاي بن بست ،پالك ،23
ساختمان نشر مهر زهرا ،طبقه دوم ،واحد نشر كدپستي:
8513733811تلفن 3142619562 :دورنگار3142618871:

بجنورد :خيابان دانشگاه آزاد ،مجنمع بهداشت  ،eواحد 101
كدپستي 9419893451 :تلفن 5832251036 :دورنگار:
2166968463


منظومه خرد
تهران  :ولنجك ،بل .دانشجو ،بعد از م .ياسمن (شهيدان
حسامالحكما) ،انتشارات منظومه خرد كدپستي1984713356 :
تلفن 2122420086 :دورنگار2122420085:

سبزوار :صندوق پستي  447كدپستي 9619614658 :تلفن:
5144229217دورنگار5144221465:


منتشران
تهران :منطقه  11شهرداري ،خ .روانمهر ،پ ،71 .ط.دوم ،واحد 3
كدپستي 1314784664 :تلفن 2163567 :دورنگار:
2163561005

تهران :ميدان انقالب خ  12فرزوردين پالك  94كدپستي:
1314733473تلفن 2166961012 :دورنگار2166960916:


مناجات
مشهد :نبش چهارراه حجت(عج) ،به سمت مقدم طبرسي ،پ.
 200كدپستي 9143788547 :تلفن 5132220719 :دورنگار:
5132220719

تهران :ميدان انقالب-خيابان كارگرجنوبي-ابتداي خيابان
روانمهر-بن بست دولتشاهي-پالك-1واحد 6كدپستي:
1314615464تلفن 02166973663-5 :دورنگار:
2166416329


مفتاح حکیم

محراب قلم
تهران :خيابان انقالب ،خيابان  12فروردين ،خيابان شهداي
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سوم ،ط .ششم كدپستي 1314764966 :تلفن2161094311 :
دورنگار2161094255:

موزه علوم وفناوری جمهوری اسالمي ایران
تهران :خ .نجاتاللهي ،خ .طالقاني غربي ،پ 344 .كدپستي:
1599675413تلفن 021-88807762 :دورنگار:
2188851448





شهر قدس :خ .دكتر بهشتي ،انتهاي ك .گلپر ،روبهروي مدرسه
آيتاهلل خامنهاي ،پ 47 .كدپستي 3751973596 :تلفن:
2146827223دورنگار2146827223:

موسسه فرهنگي هنری قدر والیت
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردين جنوبي ،پايين تر از خ .پاستور ،
ك .خاقاني ،پ 8.كدپستي 1317685411 :تلفن2166469958 :
دورنگار2166970205:





مؤسسه فرهنگي آرمان رشد


مؤسسه فرهنگي فاطمي


مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان


مؤسسه فرهنگي منادی تربیت


مؤسسه کورش چاپ


هوش ناب
تهران :خ .زرتشت غربي ،بين ولي عصر و فلسطين ،پ ،14.ط3 .
كدپستي 1415863814 :تلفن 2186035038 :دورنگار:
2186035038

مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت



تهران :خ .قائم مقام فراهاني ،خ .گلريز ،پ ،2 .واحد  ،1ط .همكف
كدپستي 1589654994 :تلفن 2185670000 :دورنگار:
2188813519


هوپا
تهران :م .فاطمي ،خ .بيستون ،ك .دوم الف ،پ ،1/3 .ط .دوم
غربي كدپستي 1431653765 :تلفن 2188964615 :دورنگار:
2188964615

تهران :خيابان شريعتي ،خيابان خواجه نصيرالدين طوسي،
خيابان پادگان وليعصر ،نبش كوچه شهدا ،پالك  ،46طبقه دوم،
انتشارات كورش چاپ كدپستي 1613976914 :تلفن:
2177685196دورنگار2177685206:


نیکبن
تهران :خيابان تهران نو -خيابان بالل حبشي -كوچه سنايي-
پالك  -87واحد  3كدپستي 1744753655 :تلفن:
2177812155دورنگار2177431258:

تهران :خ .استاد نجاتالهي ،پايينتر از خ .طالقاني ،ك .بيمه ،پ.
 26كدپستي 1599813813 :تلفن 2188894296 :دورنگار:
2188894290


نوشته
اصفهان :خيابان فلسطين ،صد متر مانده به چهارراه فلسطين،
پشت ايستگاه اتوبوس ،ساختمان نويد كدپستي8143984136 :
تلفن 3132226445 :دورنگار3132208610:

تهران :خ .سپهبد قرني ،نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد
حقيقتطلب ،پ 8 .كدپستي 1598857911 :تلفن:
2188800324دورنگار2188903809:


نوشتار
تهران :خ .شريعتي ،زرگنده ،خ .عطاري مقدم جنوبي ،خ .حيدري،
ك .ثنايي ،پ ،8 .واحد يك كدپستي 1916984611 :تلفن:
2126604119دورنگار2126604119:

تهران :ميدان فاطمي  -خيابان جويبار  -خيابان ميرهادي
شرقي-پالك  14واحد 2كدپستي 1415884741 :تلفن:
2188945545دورنگار2188944051:


ندای سینا
تهران :خ .پيروزي ،نيروي هوايي ،خ .شهيد فتحعلي ،33/5 ،پ.
 ،4واحد  1كدپستي 1738753685 :تلفن2177468914 :
دورنگار2177468914:

تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،پ،1182 .
ساختمان فروردين ،ط ،10 .واحد  38كدپستي1315693567 :
تلفن 2166486013 :دورنگار2166486011:


ناریامهر

یار مانا
اصفهان :خ .مهرآباد ،ك ،19 .پ 46 .كدپستي8158938131 :
تلفن 3132616360 :دورنگار3132603501:

میچکا
تهران  :خ.انقالب ،خ .فخرازي ،خ .نظري شرقي ،پالك  ،59واحد
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