
 0011های مناسب برای دوره ابتدایی ـ تیر فهرست کتاب

 

 ؛ تهران9911نلیست، گلنیس؛ امید تازه؛ فاطمه مهدیان؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛  •

 ؛ تهران9911خوار؛ مریم فیاضی؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ بجو هیوالی کتابیارلت، اما؛ بجو •

 ؛ تهران9911کجاست؟؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ زرنشان، مریم؛ پشت دریاها  •

 ؛ تهران9911کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛  های بانمک؛شامانی، طیبه؛ پسته •

 ؛ تهران9911کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛  کنیم؛اهلل؛ کوچه را ما جارو میسلیمی، علی •

 ؛ تهران9911گاه زبل؛ عملیات مخفی؛ پژمان واسعی؛ محراب قلم؛ شارمت، مارجری واینمن؛ کارآ •

 ؛ تهران9911شارمت، مارجری واینمن؛ کارآگاه زبل؛ نقاشی گمشده؛ پژمان واسعی؛ محراب قلم؛  •

 ؛ تهران9911محراب قلم؛  من؛ من چرا این جوری هستم؟؛ طاقدیس، سوسن؛ قصه •

 ؛ تهران9911محراب قلم؛  ام؛گربهمن؛ من و غولم و بچه  طاقدیس، سوسن؛ قصه •

 ؛ تهران9911کایپرز، الیس؛ زندگی روی در یخچال؛ هنگامه پزشگمهر؛ محراب قلم؛  •

 ؛ تهران9911اسب سحرآمیز؛ نلی محجوب؛ محراب قلم؛  ناب، مگدالن؛ •

 ؛ تهران9911بافو؛ محراب قلم؛ حدادی، هدا؛ یک دانه؛ باف •

 ؛ تهران9911قلقلکی؛ محراب قلم؛  حدادی، هدا؛ یک دانه؛ سفره •

 ؛ تهران9911خانوم؛ محراب قلم؛ ها و عروسی بلورحدادی، هدا؛ یک دانه؛ مورچه •

 ؛ تهران9911حدادی، هدا؛ یک دانه؛ داستان پسر؛ بز و پادشاه؛ محراب قلم؛  •

 ؛ تهران9911حدادی، هدا؛ یک دانه؛ ایستگاه درختی؛ محراب قلم؛  •

 ؛ تهران9911جوری؛ خرسی تنبلک؛ محراب قلم؛ های اینجعفری، الله؛ قصه •

 ؛ تهران9911جوری؛ نقاشی مریم؛ محراب قلم؛ های اینحسینی، محمدحسن؛ قصه •

 ؛ تهران9911جوری؛ هُلف؛ محراب قلم؛ های اینالکه، یگانه؛ قصهمرادی •



 هران؛ ت9911جوری؛ منتظر تو بودم؛ محراب قلم؛ های اینطاقدیس، سوسن؛ قصه •

 ؛ تهران9911ها؛ محراب قلم؛ ها و مرغابیالکپشت تازه جوری؛ قصههای اینراستی، مجید؛ قصه •

 ؛ تهران9911هایی از ادبیات شفاهی ایران؛ عمو نوروز و پیرزن؛ مؤسسه فرهنگی فاطمی؛ شعبانی، اسداهلل؛ قصه •

 ؛ تهران9911پیرزن؛ مؤسسه فرهنگی فاطمی؛ هایی از ادبیات شفاهی ایران؛ خاله نژاد، افسانه؛ قصهشعبان •

؛ 9911هایی از ادبیات شفاهی ایران؛ نخودک و دیو کلک؛ مؤسسه فرهنگی فاطمی؛ شعبانی، اسداهلل؛ قصه •

 تهران

؛ 9911هایی از ادبیات شفاهی ایران؛ کچل تنبل و دیو پخمه؛ مؤسسه فرهنگی فاطمی؛ شمس، محمدرضا؛ قصه •

 تهران

 ؛ تهران9911؛ شیما حسینی؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ اربو؛ آن، ریزه •

 ؛ تهران9911دهریزی، محمد؛ داستان گل حسرتی؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛  •

 ؛ تهران9911محمدی؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ لیال گلروئدر، ونسا؛ جعبه به دوش؛ سیده •

 ؛ تهران9911محسن فرهادی؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛  کارناواس، پیتر؛ پسری روی کاغذ؛ •

هستی حسینی؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ کن؛ سیدهواقعی مداد و پاک کایل پاتریک، کارن/ راموس؛ لوییز؛ قصه •

 ؛ تهران9911

 ؛ تهران9911هستی حسینی؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛  برایت، ریچل نگراناسور؛ سیده •

 ؛ تهران9911هستی حسینی؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ دراز؛ سیدهبا لنگکازم، نادین بران؛ با •

 ؛ تهران9911رود؛ سمیه حیدری؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ میاستارلینگ، رابرت؛ فرگال؛ فرگال از کوره در •

 ؛ تهران9911رود؛ سمیه حیدری؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ استارلینگ، رابرت؛ فرگال؛ فرگال به اردو می •

 ؛ تهران9911شود؛ سمیه حیدری؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ استارلینگ، رابرت؛ فرگال؛ فرگال با فرن آَشنا می •

 ؛ تهران9011راستی، مجید؛ کودک دوره دوم؛ جنگل آشیل پاشیل؛ قصه و داستان؛  •

 تهران؛ 9011ناصری، محمد؛ کودک دوره دوم؛ داستان بوستان: یک مورچه؛ هزار گندم؛ قصه و داستان؛  •

 ؛ تهران9011ناصری، محمد؛ کودک دوره دوم؛ داستان بوستان؛ رازی که فاش شد؛ قصه و داستان؛  •



 ؛ تهران9011خداجو، فروزنده؛ کودک دوره دوم؛ رویای طالبی؛ قصه و داستان؛  •

 ؛ تهران9011مالیی، صدیقه؛ کودک دوره دوم؛ آدامس نعنایی؛ قصه و داستان؛  •

 ؛ تهران9011های دیگر؛ قصه و داستان؛ روی نردبان؟ و قصهدوره اول؛ کجا میکتبی، سرور؛ کودک  •

؛ 9011های دیگر؛ قصه و داستان؛ نیکخواه آزاد، بهاره؛ کودک دوره اول؛ چی کاشتی چی نکاشتی؟ و قصه •

 تهران

 تهران؛ 9011قصه و داستان؛   های دیگر؛نیا، شکوه؛ کودک دوره اول؛ یک دروغ کوچولو و قصهقاسم •

 تهران ؛9011  ای دیگر؛ قصه و داستان؛طاقدیس، سوسن؛ کودک دوره اول؛ بیا، بیا ... بیا پیش من! و قصه •

 ؛ تهران9011های دیگر؛ قصه و داستان؛ نو مهمان نو و قصه ها؛ خانهدشتی، محبوبه؛ برای اولی •

؛ 9911ش فکری کودکان و نوجوانان؛ ویرش؛ مهدی شهشهانی؛ کانون پرورشاه کوچولو کاله میشلز، تیلده؛ •

 تهران

 ؛ تهران9911؛ کتاب نیستان؛ 9خدایا ... خدایا!  طاقدیس، سوسن؛ •

 ؛ تهران9911خوری؟؛ مهدی حجوانی؛ افق؛ اسماعیل، یاسمین؛ چرا موز نمی •

 ؛ تهران9911کتایون سلطانی؛ افق؛  کاره؛برت؛ من بیچاره همسترم و هیچاشتونر، فرید •

 ؛ تهران9911استیونسون، سر استیو؛ کارآگاه آگاتا؛ مروارید بنگال؛ بیتا ابراهیمی؛ هوپا؛  •

 ؛ تهران9911استیونسون، سر استیو؛ کارآگاه آگاتا؛ نفرین فرعون؛ بیتا ابراهیمی؛ هوپا؛  •

 تهران؛ 9911 اکبر؛ هوپا؛الیوت، ربکا؛ دفترچه خاطرات جغد؛ مهمانی بالشی اوا؛ سید نوید سید علی •

 ؛ تهران9911پو؛ بهترین خرس دنیا؛ فرید کرمی؛ قدیانی؛ میلن، ای. ای؛ وینی •

 ؛ تهران9911پو؛ بازگشت به جنگل صد جریب؛ فرید کرمی؛ قدیانی؛ بندیکتوس، دیوید؛ وینی •

 ؛ تهران9911دال، رولد؛ غول بزرگ مهربان؛ گیتا گرکانی؛ کتاب چ؛  •

 ؛ تهران9911عقیده؛ پرتقال؛ ه؛ مثل خوردن خیارشور با کلوچه؛ آال پاکاسترنبرگ، جولی؛ ماجراهای بدمز •

 ؛ تهران9911هام؛ سه اسب چوبی؛ سیمای شرق؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911هام؛ مورچه؛ سیمای شرق؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •



 ؛ تهران9911سیمای شرق؛ هام؛ چمدان؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911هام؛ خرمالو؛ سیمای شرق؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911هام؛ هندوانه؛ سیمای شرق؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911هام؛ طوطی؛ سیمای شرق؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911هام؛ کارت دعوت؛ سیمای شرق؛ و بچههای من شفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911هام؛ شکایت؛ سیمای شرق؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911هام؛ تونل وحشت؛ سیمای شرق؛ های من و بچهشفیعی، شهرام؛ قصه •

 ؛ تهران9911دوش؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ صالحی، آتوسا؛ ضحاک مار  •

 ؛ تهران9911کشاورز، ناصر؛ ترتر ترانه؛ زر...زر... زرافه و نه شعر دیگر؛ هوپا؛  •

 ؛ تهران9911کشاورز، ناصر؛ ترتر ترانه؛ سان... سان... ساندویچ و نه شعر دیگر؛ هوپا؛  •

 ؛ تهران9911تر ترانه؛ تل... تل ... تلویزیون و نه شعر دیگر؛ هوپا؛ کشاورز، ناصر؛ تر •

 ؛ تهران9911ر؛ ترترترانه؛ خر...خر...خربزه و نه شعر دیگر؛ هوپا؛ کشاورز، ناص •

 ؛ تهران9911خانی؛ افق؛ شود؛ محبوبه نجفدریسکول، لورا؛ ریاضی باموشی؛ آلبرت سرش شلوغ می •

 ؛ تهران9911خانی؛ افق؛ دوازده قدم آلبرت؛ محبوبه نجف داسلینگ، جنیفر؛ ریاضی باموشی؛ •

 ؛ تهران9911خانی؛ افق؛ ای آلبرت؛ محبوبه نجفاضی باموشی؛ مهمانی عصرانهری اسکینز، دافنه؛ •

 ؛ تهران9911خانی؛ افق؛رود؛ محبوبه نجفمی، النور؛ ریاضی باموشی؛ آلبرت به اردو می •

 ؛ تهران9911خانی؛ افق؛؛ تولدت مبارک، آلبرت!؛ محبوبه نجفهسکینز هوران، لوری؛ ریاضی باموشی •

 ؛ تهران9911خانی؛ افق؛ بندد؛ محبوبه نجفریاضی باموشی؛ آلبرت جمع میمی، النور؛  •

 ؛ تهران9911؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ محمدیلیال گلتو خاص هستی؛ سیده لومان، سم؛ •

 ؛ تهران9911ماجراهای من و درسام؛ علوم ششم؛ خیلی سبز؛  زاده، ریحانه؛صادقی، مهرناز/ شعبان •

 ؛ تهران9911 خیلی سبز؛ ریاضی چهارم؛ ؛ پیشتاز؛خگری، لیالاخگری، بهاره/ ا •



سادات/ ستاری اسمرودی، محمد/ زاده، ریحانه/ مهدوی، زهرانسب، محمدرضا/ صادقی، مهرناز/ شعبانفاتحی •

 دهقان نیری، مرضیه؛

 ؛ خیلی سبز؛اجتماعی(های آسمان، مطالعات ؛ جامع ششم )ریاضی، علوم، فارسی، هدیهماجراهای من و درسام •

 ؛ تهران9911

گری، نیما/ ابولقاسمی، مهدی/ صیادی، امیرحسین/ کشوری، محمد/ نورمحمدی، خارستانی، محمدصادق/ قفل •

 ؛ تهران9911رویا/ حدادی، احمد تیزهوشان؛ کتاب جامع تیزهوشان ششم؛ خیلی سبز؛ 

 هران؛ ت9911عبدی، فرشته؛ کار؛ ریاضی اول دبستان؛ خیلی سبز  •

  9911؛ 2محمدی؛ دبیرخانه ایده برای معلمان ابتدایی: تفکیک؛ سمیه علی 911  آر، ریچل؛ •

 ؛ تهران9911ام؛ خیلی سبز؛  9ایللو، نیلوفر؛ پیشتاز؛ ریاضی  •

 ؛ تهران9911پور، فاطمه؛ پیشتاز؛ علوم چهارم؛ خیلی سبز؛ اخگری، بهاره/ مهراب •

 ؛ تهران9911م دبستان؛ خیلی سبز؛ کار؛ فارسی شش پور، زهرا؛شریف •

 ؛ تهران9911خیلی سبز؛  کشفی، اکبر/ راستین، اکرم؛ کار؛ ریاضی سوم دبستان؛ •

؛ 9011آموز؛ های قند و نبات ویژه پایه پنجم؛ نشانهبنیاد، نیلوفر؛ مجموعه بهبود سواد خواندن؛ داستاننیک •

 تهران

 ؛ تهران9011آموز؛ های قند و نبات ویژه پایه چهارم؛ نشانهداستان پناهی، پروین؛ مجموعه بهبود سواد خواندن؛ •

 ؛ تهران9011 آموز؛های قند و نبات ویژه پایه سوم؛ نشانهاباذری، حمید؛ مجموعه بهبود سواد خواندن؛ داستان •

 ؛ تهران9011؛ آموزنشانه های قند و نبات ویژه پایه دوم؛داستان ؛پناهی، پروین؛ مجموعه بهبود سواد خواندن •

 ؛ تهران9011آموز؛ نشانه های قند و نبات ویژه پایه اول؛؛ داستانجعفری، الله؛ مجموعه بهبود سواد خواندن •

 ؛ تهران9911هستی حسینی؛ مهرسا/ مهر و ماه نو؛ من نبودم که!؛ سیده جان، جوری؛ •

گذاری؛ معصومه نفیسی؛ مهرسا/ مهر و مهارت هدفهوف، نیلس فان؛ ذهن قدرتمند ما: داستانی در باره تقویت  •

 ؛ تهران9911ماه نو؛ 

 ؛ تهران9911 زاده، ریحانه؛ کار؛ علوم ششم دبستان؛ خیلی سبز؛صادقی، مهرناز/ شعبان •



داشتنی کنیم؟ : کارکرد مغز و عملکرد آن در تی؛ چگونه مدرسه را با رویکرد شناختی دوستویلینگهام، دانیل •

 ؛ تهران9911حسن مخلص/ پیمان آزرمی؛ انجمن اولیا و مربیان؛  از دیدگاه شناختی؛کالس درس 

 ؛ تهران9911 افق؛ ؛ رضی هیرمندی؛چرا من این احساس را دارم؟ تکه، شینسوکه؛یوشی •

 ؛ تهران9911یه چیزی بگو!؛ زهرا مهدویان/ فرزانه شهرتاش؛ شهرتاش؛  رینولدز، پیتر؛ •

کتاب  های قدرتمند و کاربردی برای درمان اختالالت کودکان؛ اعظم فاضلی؛درمانی تکنیکبازیملنتین، کلر؛  •

 ؛ تهران9911ارجمند؛ 

 ؛ تهران9911فلسفه و کودک؛ غالمحسین شاهینی/ احسان عبدالهی؛ شهرتاش؛   بی؛متیوز، گرت •

 تهران ؛9911شهرتاش؛  مزیدی؛گو با کودکان؛ غالمحسین شاهینی/ بهاره نظری وگفت بی؛متیوز، گرت •

ده/ زاحسن زنوز/ مارینا فرهودیلیپمن، متیو؛ فکرهایمان را روی هم بگذاریم: راهنمای تدریس الفی؛ سمیرا پور •

 ؛ تهران9911 فرزانه شهرتاش؛ شهرتاش؛

 ؛ تهران9911زاده؛ شهرتاش؛ فاطمه رنجبران/ مارینا فرهودیالفی استدالل در باره تفکر؛  لیپمن، متیو؛ •

 ؛ مشهد9911ضریح آفتاب؛  گام خط تحریری دوم دبستان؛به: آموزش گام2داد، زهرا؛ سرمشق طالیی رحیم •

؛ 9911کند؛ گلرنگ درویشیان کرمانشاهی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ بورژوا، پولت؛ فرانکلین فوتبال بازی می •

 تهران

 ؛ تهران9911اب نیستان؛ کت  شجاعی، سیدمهدی؛ یکی بود... یکی نبود؛ •

انگیز در قالب آثار حجمی و کاردستی هیجان 22بعدی برای کودکان: )شوایک، سوزان؛ کارگاه هنر سه •

 ؛ تهران9911قلم؛ شرکت انتشارات ویژه نشر؛ های ترکیبی(؛ جمال اکرمی/ مینا مانینقاشی

 ؛ تهران9911رشد؛  سلیمانی، بهجت؛ از سوادآموزی تا معاونت؛ مؤسسه فرهنگی آرمان •

محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ به من دست نزن!: بهداشت روانی و حریم خصوصی کودکان؛ شاه •

 ؛ تهران9911ذکر؛ 

ترم: کودکان و سبک زندگی در قرنطینه محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ من از کرونا قویشاه •

 ؛ تهران9911ذکر؛  خانگی؛



ها و شناسم: کودکان و شناخت ویروسطاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ من ویروس فسقلی را می محمدی،شاه •

 ؛ تهران9911های واگیردار؛ ذکر؛ بیماری

معمای جذاب با ریاضیات ساده و منطق  911: 9اینابا، نائوکی؛ مجموعه معماهای ابعاد؛ معماهای چارگوش  •

 تهران؛ 9911 هوشمندانه؛ عمیم سیاح؛ هوش ناب؛

؛ 9911های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و رادیو؛ آیدا حاتمی؛ آبادیران؛ اسمیت، کیتلین درک؛ داستان •

 تهران

 ؛ تهران9911جادویی؛ آسمان مرادی؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛  لو کلمهلو؛ پتیپتی للمان، ارین؛ •

 ؛ تهران9911مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛  مان مرادی؛رود؛ آسلو به مسافرت میلو؛ پتیللمان، ارین؛ پتی •

 ؛ تهران9911لو ماکارونی؛ آسمان مرادی؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ پتی لو؛للمان، ارین؛ پتی •

 ؛ تهران9911خورد!؛ آسمان مرادی؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ لو پستانک میلو؛ پتیللمان، ارین؛ پتی •

 ؛ تهران9911شهر قلم؛  یران من؛ بابا خرمایی؛راستی، مجید؛ ا •

 ؛ تهران9911سوزنی؛ شهر قلم؛  راستی، مجید؛ ایران من؛ مامان •

 تهران ؛9911زعفرانی؛ شهر قلم؛  راستی، مجید؛ ایران من؛ مامان •

 ؛ تهران9911چای؛ شهر قلم؛ راستی، مجید؛ ایران من؛ مامان •

 ؛ تهران9911سفالی؛ شهر قلم؛ راستی، مجید؛ ایران من؛ بابا  •

 ؛ تهران9911شرکت انتشارات فنی ایران؛   نوش؛ آیا خرس بچه را دزدید؟؛امینی، نسرین •

 ؛ تهران9911کنم آدم مهمی هستم؛ جواد کریمی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ رایت، لوری؛ احساس می •

 ؛ تهران9911کریمی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ های جولیا؛ یک کالغ، چهل کالغ؛ جواد کوک، جولیا؛ کتاب •

 ؛ تهران9911فردا نکن!؛ جواد کریمی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  -های جولیا؛ امروزکوک، جولیا؛ کتاب •

؛ 9911های جولیا؛ منم منم دندون تو؛ جواد کریمی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ کوک، جولیا/ یانا، لورا؛ کتاب •

 تهران



؛ 9911خوام بازی کنم؛ جواد کریمی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ های جولیا؛ فقط میجولیا؛ کتاب کوک، •

 تهران

 ؛ تهران9911مورونی، تریس؛ خرگوش کوچولو و احساس تنهایی؛ هایده کروبی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  •

 ؛ تهران9911فنی ایران؛  ؛ هایده کروبی؛ شرکت انتشارات«ج»و مأمور « س»بلساریو، جینا؛ مأمور  •

؛ 9911ترسیم!؛ جواد کریمی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ های جولیا؛ ما از امتحان نمیکوک، جولیا؛ کتاب •

 تهران

 ؛ تهران9911باهم کنار بیایید!؛ جواد کریمی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  های جولیا؛کوک، جولیا؛ کتاب •

 ؛ تهران9911هر روز، روز زمین؛ هایده کروبی؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  ؛بوالرد، لیزا؛ نگهبانان زمین •

 ؛ مشهد9911پناه، ملیحه؛ دفتر مشق شانه به شانه؛ ضریح آفتاب؛ قدرت •

گروه نویسندگان انتشارات پیک گل واژه؛ مجموعه دکا؛ کارآفرین باش پایه ششم ابتدایی)جلددوم(؛ پیک  •

 ؛ تهران9911واژه؛ گل

  

 


