
 0011اردیبهشت  ـی دوره ابتدایی اهای مناسب برفهرست کتاب

 

 جنبی و سرگرمی

خم!: راه را نشانم بده!؛ تهران؛ هوش وسیاح، عمیم؛ مجموعه معماهای کودکانه؛ معماهای پر پیچ •

آموز اول/ دوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163661396399ص؛ خشتی، شابک: 93؛ 9911ناب؛ 

11-6993. 

 

 داستان

خوابند؟؛ مترجم: سپیده خلیلی؛ تهران؛ شرکت انتشارات ویژه نشر؛ ها هم میراشکه، ینز؛ ماهی •

آموز چهارم/ پنجم/ ششم؛ ؛ مناسب برای دانش1163661239961ص؛ رقعی، شابک: 63؛ 9911

 6362-11ثبت: 

ص؛ رحلی، شابک: 96؛ 9911موزونی، رضا؛ پسر صیاد؛ تهران؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛  •

 6919-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1161392669293

ص؛ خشتی، شابک: 66؛ 9911نم در طبیعت؛ تهران؛ شهر قلم؛ غالمی، زهرا؛ نم •

 6262-11آموز دوم/ سوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229621919

ص؛ رقعی، شابک: 962؛ 9911ها را داشته باشید!؛ تهران؛ شهر قلم؛ المار، روالن؛ هوای گربه •

 6996-11آموز پنجم/ ششم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229621939

بانشروس، یورگن؛ کارآگاه خصوصی کوفسکی؛ راز سیرک زامپانو؛ مترجم: فریبا فقیهی؛ تهران؛  •

آموز پنجم/ ششم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163666299166ص؛ رقعی، شابک: 13؛ 9911هوپا؛ 

11-9163 



؛ 9911انگیز؛ مترجم: بیتا ترابی؛ تهران؛ هوپا؛ های شگفتکو، رامونا؛ پوملو فیل فیلسوف؛ خواببدس •

-11آموز اول/ دوم/ سوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163666296616ص؛ وزیری، شابک: 13

9166 

ص؛ 13؛ 9911بدسکو، رامونا؛ پوملو فیل فیلسوف؛ سفر دور و دراز؛ مترجم: بیتا ترابی؛ تهران؛ هوپا؛  •

 9169-11آموز اول/ دوم/ سوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163666296669وزیری، شابک: 

وغریب؛ مترجم: پیام ابراهیمی؛ فروش عجیبکتاب اسول، ترسا بالنچ؛ جویندگان سرنخ؛ پرونده •

آموز سوم/ چهارم/ ؛ مناسب برای دانش1163666296131ص؛ رقعی، شابک: 13؛ 9911تهران؛ هوپا؛ 

 9116-11م/ ششم؛ ثبت: پنج

؛ اکبر؛ تهرانشده؛ مترجم: سیدنوید سیدعلیی گمخاطرات جغد؛ اِوا و اسبچهالیوت، ربکا؛ دفترچه •

آموز سوم/ چهارم/ پنجم/ ؛ مناسب برای دانش1163666296691ص؛ رقعی، شابک: 66؛ 9911هوپا؛ 

 9111-11ششم؛ ثبت: 

ص؛ 99؛ 9911ابراهیمی؛ تهران؛ پیک ادبیات؛ سفارشی؛ مترجم: سمیرا  استد، فیلیپ سی؛ بسته •

 9191-11آموز اول/ دوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163226961662بیاضی، شابک: 

 

 شعر

 ؛9911 ایران؛ فنی انتشارات شرکت تهران؛  تا بوق آوردن؛بقوها رو بردن، سیصدموسوی، زهرا؛ بق •

 6366-11وز اول/ دوم/ سوم؛ ثبت:آمدانش برای مناسب ؛1163229119329: شابک خشتی، ص؛69

: شابک خشتی، ص؛92 ؛9911 قلم؛ شهر تهران؛  غولی؛لزرغالمی، حدیث؛ شنغولی با خوابیدن غول •

 6219-11: ثبت چهارم؛/ سوم/ دوم آموزدانش برای مناسب ؛1163229621639

 

 



 علوم تجربی

الت ارگانیک سالم محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ کشاورزی ارگانیک: با محصوشاه •

آموز ؛ مناسب برای دانش1163666919933ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911بمانیم!!؛ تهران؛ ذکر؛ 

 6691-11دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت: 

محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ انرژی: به حفظ انرژی کمک کنیم!؛ تهران؛ ذکر؛ شاه •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ رای دانش؛ مناسب ب1163666919961ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911

 6696-11ثبت:

 

 کار و فناوری

گروه نویسندگان انتشارات پیک گل واژه؛ مجموعه دکا؛ انرژی: کارآفرین باش پایه پنجم  •

؛ مناسب 1163229913626شابک: ص؛ رحلی، 93؛ 9911واژه؛ ابتدایی)جلددوم(؛ تهران؛ پیک گل

 9126-11آموز پنجم؛ ثبت: برای دانش

نویسندگان انتشارات پیک گل واژه؛ مجموعه دکا؛ انرژی: کارآفرین باش پایه چهارم گروه  •

؛ مناسب 1163229913911ص؛ رحلی، شابک: 92؛ 9911واژه؛ ابتدایی)جلددوم(؛ تهران؛ پیک گل

 9129-11آموز چهارم؛ ثبت: برای دانش

دایی)جلد دوم(؛ تهران؛ کارآفرین باش پایه سوم ابت ی:بهاریان نیکو، روشنک؛ مجموعه دکا؛ انرژ •

آموز سوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229913966ص؛ رحلی، شابک: 92؛ 9911واژه؛ پیک گل

11-9129 

کارآفرین باش پایه اول ابتدایی)جلددوم(؛ تهران؛ پیک  ی:بهاریان نیکو، روشنک؛ مجموعه دکا؛ انرژ •

-11آموز اول؛ ثبت: رای دانش؛ مناسب ب1163229913936ص؛ رحلی، شابک: 92؛ 9911واژه؛ گل

9129 

 



 مطالعات اجتماعی

محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ انرژی: کارآفرین باش پایه اول ابتدایی)جلددوم(؛ شاه •

: ص؛ خشتی، شابک92؛ 9911واژه؛ پیک گل آموز اول؛دانش یمناسب برا تهران؛ تهران؛

 6699-11ثبت: ؛  116322991393

ص؛ رحلی، شابک: 66؛ 9911فر رویایی به ژاپن؛ تهران؛ تهران؛ پرتقال؛ ابراهیمی، پیام؛ س •

 6691-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229361199

های مرجانی؛ مترجم: مریم عربی؛ های رایلی؛ راز صخرهالمری، آماندا/ هورویتس، لورا؛ ماجراجویی •

؛ 1163229119216ص؛ خشتی، شابک: 93؛ 9911ان؛ تهران؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایر

 6966-11آموز ششم؛ ثبت: مناسب برای دانش

خط؛ تهران؛ تهران؛ شرکت انتشارات زاده، فرهاد؛ عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ خرچنگ خوشحسن •

آموز برای سوم/ چهارم/ ؛ مناسب دانش1163229119123ص؛ وزیری، شابک: 93؛ 9911فنی ایران؛ 

 6639-11بت: پنجم؛ ث

زاده، فرهاد؛ عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ ماهی بیرون از استخر؛ تهران؛ تهران؛ شرکت حسن •

آموز ؛ مناسب برای دانش1163229119321ص؛ وزیری، شابک: 69؛ 9911انتشارات فنی ایران؛ 

 6636-11سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت: 

شود خیلی!؛ تهران؛ شرکت ون لیوان آب میزاده، فرهاد؛ عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ ده میلیحسن •

آموز ؛ مناسب برای دانش1163229116199ص؛ وزیری، شابک: 69؛ 9911انتشارات فنی ایران؛ 

 6633-11سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت: 

 

 

 

 



 های زندگیمهارت

های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و جشن سال نو؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ ایندرالت، هری؛ داستان •

آموز ؛ مناسب برای دانش1163226996369ص؛ خشتی کوچک، شابک: 69؛ 9911تهران؛ آبادیران؛ 

 6912-11سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت: 

کالینز، کیت؛ چگونه هیوالی اضطراب خود را گرسنه بگذاریم کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای  •

نسب؛ ارجمندی مرتضید/ سیدنژاسال؛ مترجم: مریم خلیلی 1تا  6مدیریت اضطراب در کودکان 

؛ مناسب برای والدین/ 1163226226126ص؛ وزیری، شابک: 622؛ 9911تهران؛ کتاب ارجمند؛ 

 6962-11معلم؛ ثبت: 

های کوچک؛ حقیقت با کمک کوئری، مورین/ آرمیتج، دوئین؛ فکرهای بزرگ برای فیلسوفمک •

ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911نواز؛ تهران؛ شهر قلم؛ سقراط؛ مترجم: وحید مهمان

 6211-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229626936

ها؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی رو شدن با غریبهبرنستین، استن و جن؛ روبه •

آموز دوم/ سوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229119669ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911ایران؛ 

11-6962 

برنستین، استن و جن؛ پول علف خرس نیست!؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات  •

آموز دوم/ سوم/ ؛ مناسب برای دانش1163229119129ص؛ خشتی، شابک: 96؛ 9911فنی ایران؛ 

 6966-11چهارم؛ ثبت: 

تهران؛ شرکت  زاده، فرهاد؛ ماجراهای شنگل و منگل و چنگل؛ گوریل ترسناک در راه پله؛حسن •

آموز ؛ مناسب برای دانش1161399611962ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911انتشارات فنی ایران؛ 

 6996-11دوم/ سوم؛ ثبت: 

زاده، فرهاد؛ ماجراهای شنگل و منگل و چنگل؛ کجا را باید سم بزنیم؟؛ تهران؛ شرکت حسن •

آموز اسب برای دانش؛ من1161399611991ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911انتشارات فنی ایران؛ 

 6992-11دوم/ سوم؛ ثبت: 



زاده، فرهاد؛ ماجراهای شنگل و منگل و چنگل؛ طوطی روی خرپشته؛ تهران؛ شرکت انتشارات حسن •

آموز دوم/ سوم؛ ؛ مناسب برای دانش1163229119331ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911فنی ایران؛ 

 6999-11ثبت:

داشتنی!؛ تهران؛ شرکت و چنگل؛ گرگ بدجنس دوستزاده، فرهاد؛ ماجراهای شنگل و منگل حسن •

آموز ؛ مناسب برای دانش1163229119313ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911انتشارات فنی ایران؛ 

 6961-11دوم/ سوم؛ ثبت: 

روند؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات مک الیگات، متیو؛ هیوالها هم به آرایشگاه می •

آموز اول/ دوم/ ؛ مناسب برای دانش1163229119999؛ وزیری، شابک: ص96؛ 9911فنی ایران؛ 

 6669-11سوم؛ ثبت: 

گفتن(؛ مترجم: جواد کریمی؛ تهران؛ های نههای اجتماعی؛ بگو نه! )مهارتبرشتاین، جان؛ مهارت •

؛ مناسب برای 1163229116669ص؛ وزیری، شابک: 96؛ 9911شرکت انتشارات فنی ایران؛ 

 6619-11م/ پنجم/ ششم؛ ثبت: آموز چهاردانش

مایر، مرسر؛ ماجراهای کریتر؛ قدر چیزهایت را بدان!؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات  •

آموز دوم/ سوم؛ ؛ مناسب برای دانش1163229119119ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911فنی ایران؛ 

 6999-11ثبت: 

رضازاده؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ موزس، برایان؛ احساسات دایناسوری؛ مترجم: مریم  •

آموز اول/ دوم/ سوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229119696ص؛ خشتی، شابک: 966؛ 9911

11-6616 

آبادی/ فراز پندار؛ تهران؛ شرکت انتشارات ای؛ مترجم: سارا وطنپنبهبینکو، هاوارد؛ ماجراهای دم •

آموز اول/ دوم؛ ؛ مناسب برای دانش1163229116666 ص؛ بیاضی، شابک:992؛ 9911فنی ایران؛ 

 6619-11ثبت: 



آبادی؛ تهران؛ شرکت انتشارات ای؛ مترجم: سارا وطنپنبهبینکو، هاوارد/ رورند، آنا؛ ماجراهای دم •

آموز اول/ دوم/ ؛ مناسب برای دانش1163229116992ص؛ بیاضی، شابک: 992؛ 9911فنی ایران؛ 

 6612-11سوم؛ ثبت: 

تین، جن و استن؛ آخ دندانم!؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ برنس •

-11آموز دوم/ سوم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1163229119966ص؛ خشتی، شابک: 69؛ 9911

6661 

سکمر سالیوان، آوا ام؛ فرهنگ ملل؛ جانور عجیب و غریب؛ مترجم: بهاره رزاقی؛ قم؛ اندیشه و  •

آموز دوم؛ ؛ مناسب برای دانش1163663266999ص؛ خشتی، شابک: 93؛ 9911یدان؛ فرهنگ جاو

 6663-11ثبت: 

بک نیلسن، کنستانسه؛ کارگاه زندگی؛ چرا من اینجا هستم؟؛ مترجم: نیما هژیری/ امیر اووره •

آموز برای ؛ مناسب دانش1163666292693ص؛ رقعی، شابک: 34 ؛9911میرزایی؛ تهران؛ هوپا؛ 

 9166-11رم/ پنجم/ ششم؛ ثبت: سوم/ چها

 

 های آسمانهدیه

؛ مناسب 1161399691121ص؛ رحلی، شابک: 99؛ 9911زهرا؛ خبر بزرگ؛ سروش؛ برقعی، سیده •

 9111-11آموز دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم؛ ثبت: برای دانش

شابک: ص؛ وزیری، 96؛ 9911نشر؛ های مذهبی نوجوان؛ بهپوروهاب، محمود؛ مجموعه داستان •

 9196-11آموز چهارم/ پنجم/ ششم؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1161392699226

  

 


