
 0011خرداد  ـی دوره ابتدایی اهای مناسب برفهرست کتاب

  

 جنبی و سرگرمی

 ؛.ص42 ؛9911 فرهامه؛ تهران؛ ابراهیمی؛ معصومه  ها؛ زبان من، زبان تو؛ مترجم:ها و تفاوتبوالرد، لیزا؛ شباهت •

 4277-11:ثبت پنجم؛/ چهارم/ سوم آموزدانش برای مناسب ؛1874227472274:شابک خشتی؛

 ؛.ص42 ؛9911 فرهامه؛ تهران؛ ابراهیمی؛ معصومه  ها؛ لباس من، لباس تو؛ مترجم:ها و تفاوتبوالرد، لیزا؛ شباهت •

 4274-11:ثبت پنجم؛/ چهارم/ سوم آموزدانش برای مناسب ؛1874227472279:شابک خشتی؛

؛ 9911ابراهیمی؛ تهران؛ فرهامه؛  معصومه  تو؛ مترجم: من خانواده ها؛ خانوادهها و تفاوتبوالرد، لیزا؛ شباهت •

 4272-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874227472727ص.؛ خشتی؛ شابک:47

 ؛.ص42 ؛9911 فرهامه؛ تهران؛ ابراهیمی؛ معصومه  من، خانه تو؛ مترجم: ها؛ خانهها و تفاوتبوالرد، لیزا؛ شباهت •

 4277-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت:ی دانشبرا ناسبم ؛1874227472211:شابک خشتی؛

اند!؛ سیاح، عمیم؛ مجموعه معماهای کودکانه؛ معمای دوقلوها!: اگر خوب خوب نگاه کنی، فقط دوتا مثل هم •

آموز اول/ دوم/ سوم؛ ؛ مناسب برای دانش1874441497449ص.؛ خشتی؛ شابک:94؛ 9911تهران؛ هوش ناب؛ 

 4222-11ثبت:

؛ 9911خم!: راه را نشانم بده!؛ تهران؛ هوش ناب؛ و، عمیم؛ مجموعه معماهای کودکانه؛ معماهای پر پیچسیاح •

 4224-11آموز اول/ دوم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874441497492ص.؛ خشتی؛ شابک:94

، باید دقیق و (: برای گذر از هر ماجرا4استنلی، استفن؛ مجموعه معماهای اشیا پنهان؛ ماجرای اشیا پنهان) •

؛ 1874441119777ص.؛ رحلی؛ شابک:94؛ 9917باحوصله ببینی!؛ مترجم: عمیم سیاح؛ تهران؛ هوش ناب؛ 

 4224-11آموز اول/ دوم/ سوم؛ ثبت:مناسب برای دانش

کنی!؛ میحوصله ببین، حتمـا پیدا (: دقیق و با9تاالریکو، تونی؛ مجموعه معماهای اشیا پنهان؛ ماجرای اشیا پنهان) •

آموز ؛ مناسب برای دانش1874441119729ص.؛ رحلی؛ شابک:42؛ 9917مترجم: عمیم سیاح؛ تهران؛ هوش ناب؛ 

 4229-11اول/ دوم/ سوم؛ ثبت:

  

 



 داستان

ص.؛ وزیری؛ 14؛ 9917داویال، کلودیا؛ مأموریت لوکا؛ مترجم: نگار عجایبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  •

 4442-11آموز چهارم/ پنجم/ ششم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222889479شابک:

حایری یزدی، سوسن؛ چه کسی ثروتمند است؟ : اقتباس از شاهنامه فردوسی؛ مترجم: نگار عجایبی؛ تهران؛  •

آموز سوم/ ؛ مناسب برای دانش1874444292898ص.؛ خشتی؛ شابک:47؛ 9917مؤسسه فرهنگی آرمان رشد؛ 

 4774-11؛ ثبت:چهارم/ پنجم/ ششم

 خشتی؛ شابک: ص.؛94؛ 9917فرهنگی مدرسه برهان؛ باز؛ تهران؛ مؤسسه باغی، مسعود؛ ستارهقره •

 4779-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1871422742487

؛ مناسب برای 1874444791749ص.؛ خشتی؛ شابک:27؛ 9917طلوعی، محمد؛ وایوو؛ تهران؛ کتاب چ؛  •

 4742-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:دانش

 ص.؛ رقعی؛ شابک:42؛ 9917اکبر اسدی؛ تهران؛ شیرین بیان؛ ها؛ مترجم: علیآرنگو، سو؛ کفاش و پری •

 4429-11آموز سوم/ چهارم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874444479211

 ص.؛ رقعی؛ شابک:42؛ 9917ان؛ پرتقال؛ .حسینی؛ تهرآبی؛ مترجم: دنا ع دیتل، ارهارد؛ گوستاو گورکی در سیاره •

 9194-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222441229

؛ دامن؛ تهران؛ پرتقالهای شناور؛ مترجم: نگین خوشچندان غیرممکن؛ الیور و جزیرکهای نهریو، فیلیپ؛ داستان •

-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم؛ ثبت:برای دانش ؛ مناسب1874222447112ص.؛ رقعی؛ شابک:494؛ 9917

9124 

 ص.؛ رقعی؛ شابک:994؛ 9917کایپرس، آلیس؛ پُلی و کتاب جادویی؛ مترجم: تینا غراب؛ تهران؛ پرتقال؛  •

 9129-11آموز چهارم/ پنجم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222448142

  

 علوم تجربی 

 تهران؛ امین؛ کشاورزی ارگانیک: با محصوالت ارگانیک سالم بمانیم!؛ محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و شاه •

-11:ثبت چهارم؛/ سوم/ دوم آموزدانش برای مناسب ؛1874444989944:شابک خشتی؛ ؛.ص42 ؛9911 ذکر؛

4791 



 ؛.ص42 ؛9911 ذکر؛ تهران؛ محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ انرژی: به حفظ انرژی کمک کنیم!؛ شاه •

 4797-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:دانش برای مناسب ؛1874444989971:شابک خشتی؛

 ذکر؛ تهران؛ محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ بازیافت: به کمک بازیافت، زمین رانجات دهیم!؛ شاه •

-11:ثبت پنجم؛/ چهارم/ سوم/ دوم آموزدانش برای مناسب ؛1874444989997 :شابک خشتی؛ ؛.ص42 ؛9911

4794 

ص.؛ خشتی؛ 42؛ 9911محمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ زمین: از زمین مواظبت کنیم!؛ تهران؛ ذکر؛ شاه •

 4797-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874227472274شابک:

  

 مطالعات اجتماعی

ص.؛ 42؛ 9911جویی کنیم!؛ تهران؛ ذکر؛ مصرف آب صرفهمحمدی، طاهره؛ ماجراهای ثمین و امین؛ آب: در شاه •

 4792-11آموز سوم/ چهارم/ پنجم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874227472274خشتی؛ شابک:

ص.؛ 42؛ 9911نواز؛ تهران؛ شهر قلم؛ تره!؛ مترجم: وحید مهمانمیوه مهمبوالرد، لیزا؛ نگهبانان زمین؛ آب از آب •

 4992-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش11874222889922خشتی؛ شابک:

  

 های زندگیمهارت

؛ کنند!؛ مترجم: آیدا حاتمیهای فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و دوستانش تالش میایندرالت، هری؛ داستان •

م/ سوم/ آموز دو؛ مناسب برای دانش1874227927428ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911تهران؛ آبادیران؛ 

 4919-11چهارم؛ ثبت:

کند؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین حسادت میایندرالت، هری؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874227927212ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911 آبادیران؛

 4914-11ثبت:

؛ روند؛ مترجم: آیدا حاتمیفرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و دوستانش به فضا میهای ایندرالت، هری؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ ؛ مناسب برای دانش1874227927774ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911تهران؛ آبادیران؛ 

 4919-11چهارم؛ ثبت:



ترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ آبادیران؛ اش؛ متیمیهای فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و همایندرالت، هری؛ داستان •

-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874227927727ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911

4912 

توانم؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ گوید من میهای فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین میایندرالت، هری؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874227927799تی کوچک؛ شابک:ص.؛ خش42؛ 9911آبادیران؛ 

 4917-11ثبت:

های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و حباب کوچولو؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ ایندرالت، هری؛ داستان •

سوم/ چهارم؛ آموز دوم/ ؛ مناسب برای دانش1874227927777ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911آبادیران؛ 

 4914-11ثبت:

های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و بازی گروهی؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ اسمیت، کیتلین درک؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874227927449ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911آبادیران؛ 

 4918-11ثبت:

های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و روز پدر؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ اسمیت، کیتلین درک؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874227927744ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911آبادیران؛ 

 4917-11ثبت:

 جم: آیدا حاتمی؛زیست؛ مترهای فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و دوستداران محیطایندرالت، هری؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ ؛ مناسب برای دانش1874227927494ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911تهران؛ آبادیران؛ 

 4911-11چهارم؛ ثبت:

های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین دور از خانه؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ آبادیران؛ ایندرالت، هری؛ داستان •

-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874227927798ابک:ص.؛ خشتی کوچک؛ ش42؛ 9911

4229 

دار؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ های دنبالههای فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و ستارهایندرالت، هری؛ داستان •

وم/ چهارم؛ آموز دوم/ س؛ مناسب برای دانش1874227927449ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911آبادیران؛ 

 4222-11ثبت:



های فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و خواهرکوچولوها؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ ایندرالت، هری؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874227927781ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911آبادیران؛ 

 4224-11ثبت:

انکلین و دوستانش؛ فرانکلین و اعتماد به نفس؛ مترجم: آیدا حاتمی؛ تهران؛ های فرایندرالت، هری؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874227927421ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911آبادیران؛ 

 4229-11ثبت:

ی؛ آیدا حاتمهای فرانکلین و دوستانش؛ فرانکلین و دوست خجالتی؛ مترجم: اسمیت، کیتلین درک؛ داستان •

آموز دوم/ سوم/ ؛ مناسب برای دانش1874227927719ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:42؛ 9911تهران؛ آبادیران؛ 

 4977-11چهارم؛ ثبت:

آموزان ابتدایی؛ تهران؛ مؤسسه های ادراکی در دانشکاظمی، نواب؛ حاالفهمیدم ... راهبردهای بهبود مهارت •

-11؛ مناسب برای والدین/ معلم؛ ثبت:1871422794271حلی؛ شابک:ص.؛ ر947؛ 9911فرهنگی مدرسه برهان؛ 

4987 

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

نسب؛ تهران؛ کتاب ارجمند؛ مرتضی ارجمندینژاد/ سیدسال؛ مترجمان: مریم خلیلی 1تا  7اضطراب در کودکان 

 4972-11؛ مناسب برای والدین/ معلم؛ ثبت:1874224227127ص.؛ وزیری؛ شابک:422؛ 9917

کالرک، کریستال/ التر، رابین؛ کتاب کار مدیریت اضطراب در کودکان: غلبه بر نگرانی و ترس به کمک تصویرسازی  •

ص.؛ وزیری؛ 922؛ 9917نسب؛ تهران؛ کتاب ارجمند؛ مرتضی ارجمندیذهنی؛ مترجم: سید

 4988-11آموز پنجم، ششم/ معلم؛ ثبت:؛ مناسب برای والدین/ دانش1874224227474شابک:

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

آموز دانش؛ مناسب برای 1874229427944ص.؛ خشتی؛ شابک:942؛ 9911نواز؛ تهران؛ شهر قلم؛ وحید مهمان

 4288-11دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:

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

 4472-11آموز اول/ دوم/ سوم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222882992ص.؛ وزیری؛ شابک:94؛ 9911

خورد؟؛ مترجم: جواد کریمی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ جولیا؛ به چه دردم میهای کوک، جولیا؛ کتاب •

 4927-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222882274ص.؛ خشتی؛ شابک:94؛ 9911



تهران؛ شرکت های جولیا؛ حواست به دمت باشه! در دنیای دیجیتال؛ مترجم: جواد کریمی؛ کوک، جولیا؛ کتاب •

آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874222889249ص.؛ خشتی؛ شابک:94؛ 9911انتشارات فنی ایران؛ 

 4979-11ثبت:

شمع کوچولو؛ مترجم: جواد کریمی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  های جولیا؛ شعلهکوک، جولیا؛ کتاب •

 4929-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:مناسب برای دانش ؛1874222889497ص.؛ خشتی؛ شابک:94؛ 9911

یونسدوهدیر، آستیلدربیور/ ایرفینوگادوتیر، گوندیس/ گونارسدوهیر، الن؛ راهنمای سبز میکی؛ مترجم: نگار  •

؛ مناسب برای 1874222889271ص.؛ وزیری؛ شابک:14؛ 9911عجایبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ 

 4484-11ز پنجم/ ششم/ معلم؛ ثبت:آمووالدین/ دانش

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

آموز اول/ دوم/ سوم/ چهارم؛ ؛ مناسب برای دانش1874222889118ص.؛ خشتی؛ شابک:94؛ 9911فنی ایران؛ 

 4489-11ثبت:

های جولیا؛ همین که من گفتم!؛ مترجم: جواد کریمی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ بکوک، جولیا؛ کتا •

 4921-11آموز چهارم/ پنجم/ ششم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222884779ص.؛ وزیری؛ شابک:94؛ 9911

؛ شرکت انتشارات های زیبا(؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهرانآمیزی؛ راز دندانگروه نویسندگان؛ سرگرمی و رنگ •

-11آموز اول/ دوم/ سوم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222889842ص.؛ خشتی؛ شابک:42؛ 9911فنی ایران؛ 

4474 

؛ 9911مورونی، تریس؛ خرگوش کوچولو عاشق مدرسه؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  •

 4477-11آموز اول/ دوم؛ ثبت:انش؛ مناسب برای د1874222889294ص.؛ خشتی؛ شابک:42

اش حرف بزنیم؛ مامان دیگر سرطان ندارد؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت مور.مالینوس، جنیفر؛ بیا درباره •

آموز اول/ دوم/ سوم؛ ؛ مناسب برای دانش1874222884184ص.؛ خشتی؛ شابک:47؛ 9911انتشارات فنی ایران؛ 

 4924-11ثبت:

؛ 9911؛ صدا برای داد زدن نیست؛ مترجم: مریم عربی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ وردیک، الیزابت •

 4471-11آموز دوم/ سوم/ چهارم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1874222889292ص.؛ خشتی؛ شابک:94

  

 


