


سخن ناشر

آموزگار محترم، پدر و مادر عزيز

با افتخار به عرض مي رسانيم مؤسسه ي انتشــارات قدياني و زير مجموعه ي آن )كتاب هاي بنفشه، واحد 
كودك و خردســال(، كه يكي از ناشران فعال كشور اســت و در زمينه ي نشركتاب هاي آموزشي سابقه اي 
طوالني دارد، بارها به عنوان ناشر نمونه ی سال، ناشر برگزيده ي جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد )آموزش 
و پرورش( و ناشر برگزيده ي نمايشگاه ها و جشنواره هاي فرهنگي را به خود اختصاص داده  است و بسياري از 
آثار منتشر شده در آن به عنوان كتاب سال كشور يا اثر برگزيده، از سوي نشريات و محافل فرهنگي گوناگون 

معرفي شده اند.
اين انتشــارات فقط در خصوص ديكته ي شب تا كنون بيش از 5/033/000 نسخه كتاب منتشر كرده و به 

خانواده ها و اولياي عالقه مند به مشاركت در فرايند آموزش كودكان دبستاني عرضه داشته  است.
دانش آموزان  لذا با اطمينان واثق از آثار و پيامدهاي مثبت استفاده از اين كتاب، آن  را به همه ي والدين و اولياي 
پايه ي اول و دوم ابتدايي با آخرين اصالحات كتاب هاي فارسي و مهارت های نوشتاری سال تحصيلي 1400 

توصيه مي كنيم.
اميدواريم شما نيز با تكيه بر دانش و شناخت خود از نيازهاي آموزشي كودك، ما را در ترويج چنين آثاري 

ياري فرماييد.



همكار محترم

مطلوب من و شما به عنوان آموزگار پايه ي اول ابتدايي اين است كه دانش آموزان ما هرچه ساده تر و سريع تر 
با نشــانه هاي زبان فارسي آشنا شــوند، بدون اينكه آنها را فراموش كنند يا نشانه هاي هم آوا )حروف عربي(

را نابه جا به كار برند.
كتاب هاي ديكته ي شــب به عنوان منبعي كاربردي براي تقويت مهارت هاي خواندن و نوشتن دانش آموزان 
اول ابتدايي و عمق بخشيدن به اين مهارت ها پيشنهاد مي شود. در تهيه ي اين كتاب سعي شده است كلمه ها 
و جمله ها به گونه اي انتخاب شــوند كه هماهنگ با روند پيشــرفت درس در كالس و متناسب با آموزه هاي 

نظر كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم باشند. مورد
همان طور كه شــما همكار محترم مستحضر هستيد، اين گونه منابع به والدين كودك كمك مي كنند تا براي 
مشاركت در روند آموزش، از محدوده اي معين و شناخته شده بهره ببرند. با اين حال، شكي نيست كه والدين 
در اين زمينه به هدايت و آگاهي از شــگردهاي آموزشــي نيز نيازمندند كه شما به تبِع حرفه و تجربه تان با 

آنها بيشترآشناييد.
چگونگي اســتفاده ی والدين از اين منبع براي بهبود مهارت هاي كودك در خواندن و نوشــتن، در مقدمه ي 
كتاب بيان شــده اســت، ولي تأثير ارتباط حضوري و چهره به چهره ی معلم با والدين براي جلب مشاركت و 
هدايت آنها در اين امر غير قابل انكار اســت. با توجه به اعتمادي كه والدين به دانش و تجربه ی شــما در 

آموزش دارند،  مي توانيد مسير استفاده از اين منبع را به گونه اي مديريت كنيد تا: 
ـ كودكان »خواندن معنادار« را تجربه كنند.

ـ دايره ي واژگاني كودك گسترده تر شود.
ـ كودك به مطالعه ي آزاد تشويق و عالقه مند شود.

ـ شناخت زبان معيار )غيرمحاوره اي( دركودك تقويت شود.
و در يك عبارت، خواندن و نوشــتن براي كودك فعاليتي لذت بخش شــود،  و او اطمينان يابدكه »مي تواند 

بخواند و بنويسد«.
براي دستيابي به اين نتايج،  پيشنهاد مي شود كه در جلسات حضوري با والدين، ضمن بررسي مقدمه ي كتاب،  

بر مواردي كه ضروري مي دانيد تأكيدكنيد؛ از جمله بر اين نكته ها: 
ـ  خواندن بر نوشــتن مقدم است. والدين، كودك را تشويق كنند كه پيش از نوشتن، كلمه ها يا جمله هاي هر 

درس را بخواند و حتي اگر در خواندن صحيح واژه اي مشكل دارد، آن را حدس بزند.
ـ والدين به ميزان توانايي و عالقه ي كودك در ديكته نوشتن توجه كنند و در هر ديكته تعداد محدودي واژه 

و جمله هاي ساده به كار برند. ديكته ي شب نبايد به تجربه اي كسالت بار تبديل شود.
ـ كودك به خواندن در منزل تشــويق شود. زيرا كودكان به مهارت جديدشان در خواندن براي پدر و مادر 

افتخار مي كنند.
در پايان ضمن تشــكر از توجــه و همكاري جناب عالي، اميدوارم اين اثر بتواند براي توســعه ي مهارت هاي 
خواندن و نوشــتن دانش آموزان دبستان مفيد باشــد، والدين را در انجام تكليف ديكته ي شب كه با آخرين 
اصالحات كتاب فارســي و كتاب مهارت هاي نوشــتاري 1400 منتشر شده اســت به درستي ياري دهد و 

اميدوارم شما همكار محترم، بنده را از ديدگاه هاي خود مطلع سازيد.
با احترام 
اشرف كريمي
آموزگار مدارس تهران و دكترای برنامه ريزی درسی
Karimi.Ashraf@gmail.com

بسمه تعالي و به نستعين



آموزگار محترم، پدر و مادر عزيز
با سالم و عرض ادب

با احترام به عرض مي رساند، بعضي از كتاب هايي كه به عنوان كتاب هاي مناسب در آخر كتاب هاي درسي ابتدايي، 
دوره ی اول و دوم متوسطه معرفي شده اند، توسط اين مؤسسه منتشر شده و اسامي آنها در ذيل آمده است:

پايه ي اول دبستان
1. خاله عروسك من )قصه های شيرين برای بچه ها_2(

2. تا بهار )قصه های شيرين برای بچه ها_3(
3. به دنبال بهاره )قصه های شيرين برای بچه ها_4(

4. با يك گل بهار نمي شود )قصه های شيرين برای بچه ها_5(                        
5. پيشي جيلينگ جيلينگ )قصه های شيرين برای بچه ها_6(

6. روز بزرگ جوجه كوچولو )قصه های شيرين برای بچه ها_7(
7. لي لي لجبازه )جلد 1 از مجموعه ی 30 جلدي فسقلي ها(       

8. قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك )جلد هاي 1 تا 12(
9. لكه هاي سرخ و عجيب )جلد 1 از مجموعه 4 جلدي آقا موشه(

10. 365 روز سرگرمي )يادگيري، خواندن، نوشتن، رياضي(

   
پايه ي دوم دبستان 

1. خاله عروسك من )قصه های شيرين برای بچه ها_2(
2. روز بزرگ جوجه كوچولو )قصه های شيرين برای بچه ها_7(                                   

3. قصه هاي شب جلدهاي 1 تا 10                        
4. قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك )جلدهاي 1 تا 12(                                    
5. حسني به مكتب نمي رفت )جلد 1 از مجموعه 6 جلدي قصه هاي حسني(       

6. شنگول و منگول )قصه های شيرين جهان_7(
7. ناني نازنازو )جلد4 از مجموعه 30 جلدي فسقلي ها( 

پايه ي سوم دبستان 

1. گلي براي ساقه سبز )قصه های شيرين برای بچه ها_9(
2. ماجراهاي آقا موشه )مجموعه  كامل 4 كتاب(                      

3. دخترك كبريت فروش )قصه های شيرين جهان_1(

پايه ي چهارم دبستان 
1. ببخشيد ) جلد 2 از مجموعه 4 جلدي رفتارهاي تو(

2. به من چه ) جلد 4 از مجموعه 4 جلدي رفتارهاي تو(
3. از اين خونه به اون خونه )تفسير مفهوم مرگ(

4. 365 شيوه ي خالق در هنر و كاردستي با دورريختني ها
5. حاتم طايي و مأمور حاكم ) قصه هاي تصويري از بوستان_2(

6. غالم دريا نديده ) قصه هاي تصويري از گلستان_1(

7. شاهزاده ي كوتاه قد ) قصه هاي تصويري از گلستان_2(
8. سفر دور و دراز ) قصه هاي تصويري از گلستان_6(

9. داستان پيامبران )جلد 1 و2(

پايه ي پنجم دبستان و پايه ي ششم 

1. جوان بخشنده ) قصه هاي تصويري از بوستان_6(                              
2. رستم و كوه سپند ) قصه هاي تصويري از شاهنامه_10(

3. از اين خونه به اون خونه )تفسير مفهوم مرگ(
4. 365 شيوه ی خالق در هنر و كاردستی با دورريختنی ها

5. 366 قصه ی تصويری برای روزهای سال
6. 10 قصه ي تصويري از هزار و يك شب

   
پايه ي هفتم )دوره اول متوسطه(

1. سمك عيار، جلد1 و 2 )قصه هاي دلنشين ادب فارسي(                                   
2. 10 قصه ی تصويری از هزارويك شب
3. آيين دوست يابی )ديل كارنگی(        

                             
پايه ي هشتم )دوره اول متوسطه(

1. داستان پيامبران )2جلدی(                     
2. زندگي و شعر اديب الممالك فراهاني )2جلدی(                    

3. سمك عيار، جلد 1و2 )قصه هاي دلنشين ادب فارسي( 

پايه ي نهم )دوره اول متوسطه(
1. پرتقال خونی )از كتاب 20 داستان برای نوجوانان(

2. دچار استرس می شويم! چه كنيم؟
3. نشت  نشا                     

كتاب هاي معرفي شده در كتاب هاي درسي



دوازدهم )كلیه رشته ها(

1. زبان و ادبيات عمومي )ديوان پروين اعتصامي(                         
2. دين و زندگي )نشت نشا(

مراقبت بهداشت كارودانش

1. فرزند پروري، تولد تا سال هاي نوپايي،
 زوج هاي جوان بدانند )مجموعه 6 جلدي(                          

اين مجموعه پر از سرگرمی، معماهای تصويری 
و نقاشی هايی است كه بايد رنگ آميزی شوند. 

چنين فعاليت هايی بچه ها را سرگرم می كند 
و سبب می شود كه تمركز و توجه آنها به 

جزئيات تقويت شود. سرگرمی های اين 
مجموعه انگيزه ی بچه ها را برای جست وجو 

تقويت می كند و سبب می شود كه برای يافتن 
هر پاسخ، با كنجكاوِی هدفمند تالش كنند. 

مجموعه كتاب های "خالقیت، فعالیت، 
سرگرمی" به صورت 4 جلد جداگانه و يك 

جلد مجموعه چاپ شده است. 

كتاب اول وينی  پو، نزديك به 100 سال 
پيش توسط ای. ای. ميلن و براساس 

شخصيت پسرش نوشته شد و به واسطه ی 
تصويرگری های زيبای ای. اچ شپرد 

جذابيت بيشتری پيدا كرد. چند نويسنده ی 
ديگر در سال های بعد بر اساس همين 

شخصيت ها، داستان های زيبايی خلق 
كردند.

انتشارات قديانی مفتخر است كه اين 
آثار زيبا، جذاب و كالسيك را به صورت 

مجموعه ای 33 جلدی به صورت تصويری، 
در جعبه ای شكيل و مقاوم)مناسب برای 

هديه دادن( تهيه و توليد كرده است.



13    جلد
اهميت آموزش پويا و هدفمند در سال های پيش از دبستان و اول و دوم بر كسی 
پوشيده نيست. آموزش هايی كه در اين سنين، به كودك داده می شود به او كمك 
می كند تا راحت تر و با اعتمادبه نفس بيشتری در مسير آموزش و پرورش گام بردارد. 
پس پرورش مهارت هايی جسمی و ذهنی در كودك ضروری است؛ مهارت هايی مانند 

دست ورزی و دانشی اوليه از مفاهيم رياضی، علوم، هنر.
اين مجموعه به صورت مستقيم و غيرمستقيم مفاهيم و مهارت های مورد نياز كودك 
را به او آموزش می دهد. تصاوير شاد و فعاليت های متنوع و جذاب از نقاط قوت اين 
كتاب هاست. همچنين در اين مجموعه شخصيت كانی كوچولو كودك را همراهی 
می كند و موجب می شود ارتباطی نزديك تر و صميمی تر با كتاب برقرار كرده و با 

انگيزه و اشتياق بيشتری فعاليت ها و آموزش را دنبال كند.

ادامه دارد...



كالس اولی ها هميشــه از اينكــه ياد می گيرند بخوانند و مثل آدم بزرگ ها كتاب به دســت 
بگيرند لذت می برند. توانايِی خواندن، تجربه ی جديدی اســت كه آنها دوســت دارند به 
ديگران نشان دهند و اغلب برای خواندِن واژه ها و متن هايی بيشتر اشتياقی چشمگير دارند.

ازاين رو، در كتاب هر ماه واژه هايی گنجانده شده كه دانش آموزان كالس اول تا پايان آن 
ماه با نشانه های مربوط به آن واژه ها آشنا می شوند. همچنين جهت آشنايی با ساختار جمله 

تالش شده به كمك چنين واژه هايی، جمله هايی ساده را پيش روی نوآموزان قرار دهيم.
اين مجموعه در 8 جلد، برای 8 ماه تحصيلی كودكان كالس اول، طراحی شده است.

كتاب از فاطمه به فاطمه، شــامل شعرهايی از زبان دختركی به نام 
فاطمه، خطاب به حضرت فاطمه)س( است.

در اين 20 شعر سعی بر اين بوده كه از زبان شعاری فاصله گرفته و 
نزديك به زبان احساسی و عاطفی كودكانه سروده شود.

ادامه دارد...



از حرف تا سطرمجموعه ي 4 جلدي

 آموزش خط تحريري و زيبانويسي
 بر اساس روش »الگوبرداري« و بدون نياز به آموزش قواعد 

 متن كتاب هاي دبستان مطابق با كتاب های فارسی و مهارت های نوشتاری
 قابل استفاده به عنوان دفتر مشق روزانه و تمرين هدفمند خط تحريري

 بدون نياز به معلم اختصاصي خوشنويسي، قابل ارائه توسط آموزگاران پايه
 زيبا بنويسيم 1 بر اساس جديدترين روش آموزش خط تحريري روش نوين چهار خطي ويژه 

نوآموزان كالس اول
 مؤثرترين روش آموزش خط تحريري از ديدگاه آموزگاران و اولياي دانش آموزان

 

 آموزش و تمرين خوشنويسي از حرف تا سطر
 مناسب براي آموزگاران، دانش آموزان كالس چهارم و پنجم

مجموعه ی 6 جلدی
 جلد های 1 تا 6، برای كالس اول تا ششم دبستان بر اساس كتاب درسی

" "



تمام كتاب های اين صفحه در كتاب نامه ی رشد وزارت آموزش و پرورش مورد تاييد و معرفی شده است.

آموزش و سرگرمی



آيا مي دانستيد خستگي شركت در جلسه هاي طوالني يا حضور 
در كالس هاي درس فقط با نوعي خط خطي كردن به نام دودلينگ 
از بين مي رود! دودلينگ طراحي بازيگوشانه يا خالقانه اي  است، 
كه بدون نياز به فكر كردن و به صورت ناخودآگاه ايجاد مي شود. 
مجموعه كتاب هاي بازيگوشي در طراحي به عالقه مندان طراحي 

كمك مي كند تا آزادي در طراحي را تجربه كنند.

هديه دادن، شكل و نوع بسته بندی آن، دغدغه ای است 
كه فكر هر كسی را مشغول می كند.

كتاب جعبه های كادويی، شــامل الگوهای متفاوتی از 
جعبه های كادويی و طرح های پرفراژشده ی آنهاست 

كه می تواند زيبايی هديه ی شما را دو چندان كند.

سرگرمی و رنگ آمیزی



در خود تقويت مي نمايد.و مهارت خواندن، نوشــتن، رياضي و ... را سرگرمي و رنگ آميزي ها، قدرت يادگيري هدف طراحي شــده اند. كودك با انجام بگيرد. كتاب هــاي اين مجموعه با همين آن ســرگرمي، مطلب مــورد نظر را ياد است كه كودك سرگرم شود و در خالل شــيوه ي آموزش به وجود آوردن فضايي روان شناســان عقيده دارنــد كه بهترين 

برای خريـد الكـترونيكی كتاب به 
سايت مؤسسه ی انتشارات قديانی 

مراجعه نماييد.
www .ghadyani .org

سرگرمی و رنگ آمیزی



مجموعه ی آموزش ســواد مالی به كودكان، شامل 17 كتاب است. قالب داستانی هر جلد از اين 
مجموعه، داستانی كوتاه است كه يك نكته ی آموزشی با خود دارد. در اين مجموعه سعی شده با 
داســتان هايی ساده و تصاوير جذاب و رنگی به كودكان، مسائل مالی و اقتصادی را آموزش دهد. 
مســائلی مانند مديريت خريد، اولويت بندی در خريد، جمع كردن هدفمند پول، ســرمايه گذاری، 

شراكت و... . 
اســامی برخی از اين كتاب ها بدين شــرح اســت: از من كاله بخريد، كی با من پيتزا می پزد؟، به 

اندازه ی پولم خريد می كنم و كلبه ام را ساده می سازم و...

آموزش سواد مالی به كودكان
دوره ی اول دبستان

ادامه دارد...



مجموعه ی آموزش سواد مالی، شامل بيش از 
100 كتاب از گروه سنی خردسال تا بزرگسال 

است.
حدود 27 جلد از اين مجموعه برای كودكان 
دوره ی دوم دبستان، توليد شده است و سعی 

شده با داستان هايی ساده و تصاوير جذاب، 
مسائل مالی و اقتصادی را آموزش دهد. مسائلی 

مانند مديريت خريد، اولويت بندی در خريد، 
جمع كردن هدفمند پول، شراكت و... .

ادامه دارد...

آموزش سواد مالی به كودكان
دوره ی دوم دبستان



كــودكان بايد در همه ی ابعاد، مورد تربيت و پرورش قرار بگيرند، بی اعتنايی به 
تربيت جنسی و غفلت در دادن آگاهی ها و هشدارهای الزم به آنان ممكن است 

پيامدهای ناخوشايندی داشته باشد.
اشعار اين مجموعه تالش دارد تا در مسير اين مهم گام كوچكی بردارد و زمينه 

را برای گفت وگوی والدين با كودك فراهم كند. 

مشكل بسياری از پدر و مادر ها اين است، چگونه به 
فرزندانشان آموزش دهند كه مراقب خود باشند تا در نبود 

آنها بتوانند از خود در برابر غريبه ها و هر چيزی كه می تواند 
به آنها آسيب برساند، محافظت كنند.

مجموعه ی هشدارهای جنسی و جسمی تالش دارد با زبانی 
ساده و تخصصی به كودكان آموزش های الزم را بدهد. 

ادامه دارد...

ادامه دارد...



كتاب برگزيده ي سال جمهوري اسالمي ايران از سوي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)1386( 

برگزيده ي سومين دوره ي جايزه ي پروين اعتصامي)1386( 
تقدير ويژه در سيزدهمين جشنواره ي كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان)1387(

مجموعه  30 قصه 30 شب، شامل 365 قصه براي 
365 شب است كه در 12 كتاب به چاپ رسيده 
است. هر كدام از اين مجموعه ها شامل 30 قصه 

تأليفي جذاب و مستقل است كه براي بچه هاي پيش 
از دبستان و سال هاي اول و دوم مي باشد. در اين 
قصه ها شخصيت هاي مختلف و متنوعي از جمله 

حيوان و عروسك و آدم، جن و پري، ديو و اژدها و 
خالصه شخصيت هاي مختلف ديگر آورده شده است.

در 12 جلد



مجموعه ی قصه هايی برای پیش دبســتانی ها، كالس  اولی ها ،دومی ها، ســومی ها، 
چهارمی ها و  پنجمی ها، شامل6 كتاب است كه در هر كتاب قصه هايی با موضوعات 
و حجم های مختلف درج شــده است. اين مجموعه حاصل تالش گروهی نويسنده ی 
كودك و يك ويراستار و تصويرگر جهت هماهنگی كل مجموعه است. از مزايای آن 

بايد به تفكيك سنی آن، كه حاصل تجربه ی اين گروه است اشاره كرد.

قصه های خوش مزه شامل ســه كتاب با عناوين »دزد صبحانه«، 

»دار و دسته ی هيوالها« و »دايناسورهای همسايه بغلی« است. هر 

كدام از اين قصه ها مستقل از دو قصه ی ديگر است. در هر كتاب 

شخصيت های دوست داشتنی، ماجراهای جالبی را تجربه می كنند. 

زبان ساده و شيرين و تصاوير بامزه ی قصه ها لذت كتاب خواندن 

را برای بچه ها دو چندان می كند.

ادامه دارد...

داستان های كوتاه



حســنی با پدربــزرگ و مادربزرگش توی يك خانــه ی قديمی زندگی 
می كند. او يك پســربچه ســاده لوح و خوش قلب است كه هر بار با يك 
اتفاق دســت وپنجه نرم می كند و از دل هر ماجرايی به يك قصه می رسد 

و كاری هم ندارد كه ديگران قصه هايش را باور می كنند يا نه...

مجموعه ی ماجراهای باورنكردنی جیک كیک، شــامل 6 جلد كتاب است كه در 
هر كدام 3 ماجرای عجيب و خارق العاده وجود دارد. شــخصيت اصلی اين مجموعه 
پســربچه ای شيطان و بازيگوش به نام جيك كيك است. او در هر داستان با اتفاقی 
ترسناك و باورنكردنی روبه رو می شود و از آنجا كه هيچ كس حرفش را باور نمی كند، 

مجبور است به تنهايی آن را حل كند.

ادامه دارد...

داستان های طنز
برای بچه ها



 مجموعه  ی كتاب های نارنجی)31 قصه ی تصويری( شامل 366 قصه براي يك سال 

بچه هاســت ،كه هر روز   مي توانند يكي از آنها را بخوانند. همه ي داســتان هاي اين 

مجموعه ايراني اســت. حال و هواي داســتان ها متفاوت و متنوع است. گاهي قصه ی 

زندگي بچه هاســت و گاهــي قصه ی زندگي پرنده ها و چرنده هــا و گاهي هم قصه ي 

زندگي اشــياء. تصويرهاي رنگي قصه ها كمك مي كنند كه خواننده، بهتر و راحت تر با 
فضاي داستان ها آشنا شود.

اين مجموعه در پايان كتاب های فارسی پنجم و ششم دبستان، 

كتاب مناسب برای دانش آموزان معرفی شده است.

12كتاب برای 12ماه سال



كتاب های نارنجی

6كتاب دو زبانه برای 6 ماه سال

52 كتاب برای 52 هفته سال

ادامه دارد...



مجموعه ي 12 جلدي
قصه هاي كوچک

براي بچه هاي كوچک

هريك از كتاب هاي اين مجموعه حاوي قصه هايي ساده و مصور 
اســت. كودك به راحتي اين قصه هــا را درك مي كند و به دليل 
جذابيت و تنوع شخصيت ها و ماجراهاي گوناگون آنها، ماجراي هر 

قصه را با عالقه دنبال خواهد كرد.



اين مجموعه شــامل 10 قصه از قصه هاي جوامع الحكايات، 
يكــي از آثار قديمي، نامي و اصيل ايراني اســت. اين قصه ها 
به زبان ســاده و ســاختار قصه اي باز آفريني شــده و همراه 
بــا تصويرهايي زيبا، در 10 كتاب، به كــودكان عزيز تقديم 

گرديده است.

مولوی يكی از بزرگ ترين شــاعران ايران اســت. نام اين شاعر بزرگ، 
محمد و لقب او جالل الدين اســت. مولوی در ســال 604 هجری قمری 
درشــهر بلخ به دنيا آمد. در ســال 628، پدر مولــوی از دنيا رفت. در 
آن زمان مولوی 24 ســاله بود. او در كالس عارفان و بزرگان آن زمان 

شركت كرد و كم كم خودش هم يكی از عارفان بزرگ و مشهور شد.
يكی از معروف ترين آثار مولوی، مثنوی معنوی اســت كه در شش دفتر 

تنظيم شده است. 

ادبیات كهن



مجموعــه ی 12 قصه ی تصويــری از پروين اعتصامی، شــامل 12 قصه از 
قصه هايي است كه شاعر مشهور ايران، پروين اعتصامي در ديوان خود آورده 
اســت. اين قصه ها به زبان ساده و ساختار قصه اي باز آفريني شده و همراه با 
تصويرهايي زيبا، در 12 كتاب، به شما خوانندگان عزيز تقديم گرديده است.

سیاســت نامه يا سير الملوك يكی از آثار مهم زبان فارسی است.كتاب با زبانی زيبا و شيوا نوشته 
شده است و شامل پنجاه فصل است. سياست نامه شامل اندرزهای نويسنده، قسمت  هايی از قرآن، 

احاديث و گفته های بزرگان و حكايت های شيرين و آموزنده است.
دوازده حكايــت شــيرين و آموزنده از اين كتاب ارزشــمند با نثر ســاده و روان برای كودكان 

بازآفرينی شده است.

ادبیات كهن



ابوحامد محمد غزالی يكی از بزرگ ترين عارفان قرن پنجم هجری قمری است كه در طوس به دنيا 
آمد. يكی از آثارش به زبان فارسی كیمیای سعادت است. اين كتاب چكيده ای از كتاب بزرگ احياء 

علوم الدين، به زبان فارسی است. اين اثر سرشار از حكايت ها و تمثيل های زيباست. روايت گر اين 
مجموعه سعی كرده 12 حكايت و تمثيل زيبای آن را به زبانی ساده، برای كودكان بازآفرينی كند.

در كتاب هــاي اين مجموعــه، 12 نمونه از 
شناخته شــده ترين و جذاب ترين قصه هاي 
شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده 
است. زبان كتاب درك داستان ها را آسان تر 
كرده اســت و در تمام قســمت ها، تصاوير 

مربوط متن را همراهي كرده اند.

ادبیات كهن



عنصرالمعالی كيكاووس بن اســكندربن قابوس بن وشــمگير زيار، يكی از اميران 
آل زيــار در قرن پنجم هجری قمــری بود. پدرانش در نواحی شــمال ايران 
حكومت می كردند. عنصرالمعالی در طی سال ها دانش و فنون زيادی آموخته و 
تجربه هايی به دســت آورده بود. او تصميم گرفت اين تجربيات را در كتابی، به 

فرزندش گيالن شاه منتقل كند. كتاب شامل 44 فصل است.
انتشــارات قديانی به جهت آشنايی كودكان با آثار ارزشمند ايرانی، 12 قصه ی 

زيبا، از قابوس نامه را با متنی ساده وهمراه با تصوير به چاپ رسانده است.

ادبیات كهن

»خواجه نصیر طوســي« يكي از شخصيت هاي سرشناس تاريخ اسالم 
اســت. روزهاي كودكــي و نوجواني خواجه نصير، در شــهر طوس 
گذشــت. بعد از آن براي تحصيل در يك مدرسه ي بزرگ، به شهر 
نيشابور مهاجرت كرد. خواجه، بعدها وقتي كه علوم زيادي ياد گرفته 
بود، دانشمند بزرگي شــد. 12 قصه از زندگي اين مرد بزرگ را در 

مجموعه ي »قصه ها ي تصويري از خواجه نصير طوسي« بخوانيد.



آثار  بهترين  از  يكي  نيشابوري،  عطار  نوشته ي  »تذكرة  االولیا« 
كهن ادبيات فارسي  است. در اين اثر ارزشمند، شرح حال 72 تن 
آنان  سخنان  و  انديشه ها  اخالق،  اشاره اي  و  عارفان،  و  بزرگان  از 
آمده است. بازنويسي داستان هايي از اين مجموعه، به قلم »مژگان 
شيخي«، با عنوان »قصه ها ي تصويري از تذكرة  االوليا«، در 12 جلد 

براي كودكان، منتشر شده است.

فريدالدين ابوحامدمحمد عطار نيشابوری يكی از عارفان و شاعران 
معروف اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری قمری است. او در 
نيشابور به دنيا آمد و در حمله ی مغول ها به قتل رسيد. اين عارف 
بزرگ، موضوع های عرفانی و درس های زندگی را به صورت شعر 

بيان كرده.
منطق الطیر به معنی زبان پرندگان است. پرندگان تصميم می گيرند 
راهنمايی  سيمرغ  سوی  به  را  آنها  هد هد  كنند.  انتخاب  پادشاهی 
می كند. پرندگان هر كدام بهانه ای می آورند و در هر مرحله گروهی 
از رفتن باز می مانند. هد هد هربار حكايتی تعريف می كند و آنها را به 
اين سفر تشويق می كند. تا اينكه پس از گذشتن از هفت وادی فقط 

سی مرغ باقی می مانند. 
دوازده حكايت شيرين و آموزنده از اين كتاب ارزشمند به نثر ساده 

و روان برای كودكان برگردانده شده است.

ادبیات كهن



الهي نامه رساله اي عرفاني ـ  ادبي به زبان فارسي است كه شامل مناجات و سخنان عرفاني و 
حكمي خواجه عبداهلل انصاري مي باشــد كه توسط مريدان و عالقه مندان وي جمع آوري شده 
است و به لحاظ عرفاني و ادبي اثري ارزشمند مي باشد. از اين مجموعه 12 قصه ي تصويري 

با زباني ساده براي آشنايي كودكان با ادبيات كهن منتشر شد.

مرزبان نامه كتابي اســت پر از داستان و سرگذشت پندآموز كه در سده ي 
چهارم خورشيدي توسط مزربان بن رستم به گويش طبري نوشته شده است. 
داســتان هاي آن اخالقي و آموزنده اند كه قهرمانــان آن اغلب جانوران و 
گياهان مي باشــند. از اين مجموعه 10 قصه ي تصويري با زباني ساده براي 

آشنايي كودكان با ادبيات كهن گردآوري شده است.

ادبیات كهن



كلیله و دمنه كتابی است كه در زمان ساسانيان از هند به ايران آورده شد. اين 
كتاب شامل حكايات های متنوع و پندآموزی است كه از زبان حيوانات بيان شده 

است. نام كتاب از دو شغال به نام های كليله و دمنه گرفته شده است. 
در قرن ششم 0هجری نصراهلل منشی يكی از دبيرهای دربار غزنوی، آن را از عربی 

به فارسی برگرداند. اين كتاب در 15 باب تنظيم شده و در طول سال ها به زبان های 
مختلفی ترجمه شده و هميشه مورد توجه اديبان و سخنوران بوده است.

54 قصه در 18 كتاب رحلی و 4 كتاب خشتی كوچك

قصه های تصويری

ادبیات كهن



مجموعه ی هزارو يک شــب شــامل 10 
كتاب است. در هر كتاب يكي از قصه هاي 
شيرين هزار و يك شب آمده است. قصه ها 

همراه با تصاوير رنگي و زيبا است.
هزار و يك شــب يكــي از آثار معروف و 

بسيار زيباي جهان است.

خواجه نظام الدين عبيداهلل زاكانی معروف به عبيد زاكانی شاعر، 
نويسنده و طنزپرداز ايرانی قرن هشتم هجری است كه در يكی 

از توابع قزوين چشم به جهان گشود. يكی از شخصيت های بانمك 
كتاب » كلیات عبید زاكانی« جوحا است. در كتاب او گاهی 

جوحا يك پسربچه ی شكموست، گاهی مرد جوانی است كه ادعا 
می كند می تواند مرده را زنده كند. خالصه اينكه، جوحا در هر سن 

و سالی كه باشد، حرف ها و رفتارهای بانمكی دارد و قصه هايش 
خواندنی و به يادماندنی است.

ادبیات كهن



اين مجموعه شــامل 12 كتاب است و در هر كتاب قصه اي از گلستان و بوستان سعدي 
آمده است. قصه ها همراه با تصاوير رنگي و زيباست. قصه هاي بوستان و گلستان در اصل، 
اثر ســعدي شاعر بزرگ ايراني است. قصه هاي گلستان و بوستان، آموزنده و اخالقي است 

و در مراحل زندگي،  به كمك ما مي آيند.

ادبیات كهن



مجموعه ی كودكان می پرسند، شامل 14 جلد، همراه با تصاوير كودكانه و جذاب برای گروه 
ســنی دبستان و پيش از دبستان است. هر كتاب به يك موضوع پرداخته و شامل سؤال های 
رايج كودكان درباره ی آن موضوع خاص اســت. اين مجموعــه می تواند كمك خوبی برای 

والدين و مربيان جهت پاسخ گويی هرچه بهتر به سؤال های كودكان باشد.

مجموعه ی 10 جلدی احكام برای بچه ها شــامل 10 كتاب با 10 موضوع از احكام اســت 
كه برای كودكان به صورت داســتان واره هايی ساده و كوتاه آماده  شده است. در هر جلد اين 
مجموعه، هشت ماجرا اتفاق می افتد و و در هر ماجرا يك حكم شرعی در البالی بافت داستان 

به كودكان آموزش داده می شود.



مجموعه ي 20 جلدي "خداي ما چه جوريه؟" شامل قصه هايي 
كوتاه است كه سعي كرده با مثال هايي ملموس و قابل درك 
براي كودكان آنها را با خدا و صفات خدا آشنا كند و در عين 

حال به تفكر درباره ي خدا و عالم هستي نيز وا دارد.
اين داستان هاي كوتاه و ساده با تصاويري رنگي و كودكانه نيز 

همراه شده تا كودكان از مطالعه ي آن لذت ببرند.



كتاب فرهنگ نامه ی ســبک زندگی، با مدد 
از آموزه هــاي قرآن و اهل بيت در 4 موضوع 
ارتباط با خدا، خلق، خويشتن و خلقت به بحث 
و بررسي مي پردازد لذا اين كتاب، شما را عالوه 
بر اعتقادات اسالمي به سبك زندگي مورد نظر 

اسالم راهنمايي مي كند.

در ميان كتاب هاي آســماني، قرآن كريم، تنها كتابی است 
كه دســتخوش حوادث نگشــته و از تحريف مصون مانده 
است. اما مهم ترين وظيفه ي ما مسلمان ها در برابر اين متن 
وحياني، ارتباط با معني و محتواي اين كتاب اســت. كتاب 
فرهنگ نامه ي ســوره هاي قرآن، با هدف آشنايي نوجوانان 
و بزرگ ترها بــا محتواي قرآن و دريافــت دقيق پيام هاي 

زندگي ساز اين كتاب مقدس تدوين گرديده است.

مجموعه اي از پرســش هاي مذهبي كه ممكن اســت ذهن هر انساني را به 
خود مشــغول كند. مؤلف مجموعه ی پرسش و پاسخ دينی با نسل نو، به 
وسيله ي تجربه ي زيادي كه داشــته همچنين با استفاده از تحقيقاتي كامل 
توانسته پرسش هاي پرتكرار كودكان و نوجوانان را جمع آوري كرده، به آنها 

پاسخ دهد و در مجموعه ي حاضر ارائه دهد.

مذهبی



مجموعــه ی قصه هايی از معصومین، 140 قصه ی آموزنده از راه و رســم زندگی و 
آموزه های دينی 14 معصوم اســت كه توســط 7 تن از نويسندگان و تصويرگران 
باتجربه ی كودك و نوجوان برای آشــنايی بيشــتر اين گروه سنی با معصومين تهيه 

شده است.

و در قطع كوچك به عنوان همراه با معصومين به چاپ رسيده است.

همراه با معصومین )ع(

 10 قصه از امام حسن )ع(
 10 قصه از امام عسكري )ع( 

ادامه دارد...



»نخســتين دائرة المعارف مــن«، »نخســتين فرهنگ نامه ی من«، 
»نخستين اطلس جغرافي من«، »نخستين اطلس پرچم من«، »نخستين 
اطلس جانوران«، »نخســتين اطلس بدن من« و »نخستين واژه نامه ی 
رياضی من«، عنوان كتاب هاي مصوري است كه به صورت مجموعه ی 
يك جلدي با نام »نخســتین كتاب مرجع من« نيز منتشــر شده اند و 
بچه هاي مقطع دبســتان و دوره ی اول دبيرستان به خوبي مي توانند از 

آنها استفاده كنند.
زبان اين كتاب ها ساده و تصاوير آنها بسيار گوياست.

در  بخواننــد«  »جســت و جو گران  مجموعــه ی 
برگيرنده ی 3 جلد اطلس بــا عناوين » اطلس جغرافی 
جهان بــرای كودكان، اطلــس جغرافی جهــان برای 
نوجوانان و اطلس جانوران برای نوجوانان« می باشد كه 
در هر كدام متناســب با ســن مخاطب، مفاهيم پايه ای 
و تا حدودی پيشــرفته  مانند عالئم جغرافيايی، قاره های 
جهان، نقشه های ساده و در سطح پيشرفته تر نقشه های 
سياســی، طبيعی و اكوسيســتم های متفاوت جغرافيای 

جهان ارائه شده است.

كتاب های مرجع



كتاب 1001 پرسش و پاسخ علمی، شامل 24 فصل 

اســت و در هر فصل به سؤال هاي شما درباره ي يكي 

از مظاهر علم و صنعت، طبيعت، منظومه ي  شمســي، 

فضا و... پرداخته  است. سؤال هايي درباره ي كشتي ها و 

زيردريايي ها گرفته تا قطارها، فضاپيماها، دايناسورها، 

عنكبوت ها، پرندگان، فضا، منظومه ي  شمسي و حيات 

ماقبل تاريخ. شــما با داشتن اين كتاب، پاسخ بسياري 

از سؤال هاي خود را دريافت مي كنيد.

كتاب دانســتنی های بچه هــا، نوعي 

پرســش و پاســخ علمــي درباره ی 

حيوانات، علوم، تاريخ و... است كه به 

بچه ها كمك شايانی مي كند.

كتاب ها به صورت جداگانه نيز منتشر شده اند.بخشــي از آن مي توان با چند مورد از اين دانســتني ها آشنا شد. اين به گونه اي كه حتي بــدون پيگيري تمام مطالب كتاب، در هر صفحه و دانستني هاي متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر ارائه شده اند، در هر يك از كتاب هاي مجموعه ی دانستنی های علمی برای كودكان، 

دانستنی ها



مجموعه ي چراهاي تاريخ ايران،  نگاهي اجمالي اســت به تاريخ 
ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شــيوه ي پرسش 
و پاســخ ارائه شــده مخاطبان )نوجوانان و جوانان( با سرگذشت 
كشــورمان آشــنا مي شــوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي،  
اجتماعي و تمدني به طور متناســب پرداخته شده است. تصاوير 
كتاب عالوه بر جنبه هاي آموزشــي بــه زيبايي و جاذبه ي كتاب 

افزوده است.

اثر شایسته ی تقدیر در 
سی و چهارمین جایزه ی کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران )1395(



مجموعه ی فلسفه برای نسل نو، شامل 3 كتاب است كه همراه آنها در ميابی،  

اگر فرصت خوبی پيدا كنی، فكری بكر به ســرت بزند يا مشكلی برايت پيش 
بيايد، چه  كنی؟

هر كتاب قصه ی يك فكر محشــر، فرصتی عالی، مشكلی بزرگ و بچه ای ست 

كه در برابر آنها قرار دارد ولی آنها را نمی شناســد. اين كودك بايد تالش كند 

تا بفهمد در برابرشان چه كند.

آموزشی و تربیتی



تعلیم و تربیت

دنيــاي بچه هــا، همراه بــا بازي و 
از طريق همين  اســت.  ســرگرمي 
خيلي  بچه هــا،  كــه  بازي هاســت 
چيزها را يــاد مي گيرند. 250 بازي 
5 دقیقه اي، به شــما كمك مي كند، 
تا روزها و هفته هــا، كودك خود را 
ســرگرم كنيد و چيزهاي تازه اي به 

او ياد دهيد.

نويسنده ی كتاب 140 بازی فكری با بچه ها، 

ســه سال نخست زندگي كودك را به صورت 

دوره هايي ســه ماهه در نظر گرفته و براي هر 

دوره، متناسب با رشد جسمي و ذهني كودك، 

فعاليت ها و بازي هايي را پيشنهاد كرده است. 

اين فعاليت ها دامنــه ی ادراك و توانايي هاي 

كودك را نيز گسترش مي دهند و سبب تقويت 

ارتباط با او مي شوند.

در كتاب 90 بازی عملی با بچه ها، فعاليت هايی در زمينه ی 

بازی های حســی، مهارت های حركتی درشت، مهارت های 

حركتی ظريــف، فعاليت های هنــری و فعاليت های بدون 

ريخت وپاش برای كودكان نوپا ارائه شده است. اين فعاليت ها 

به شــما كمك می كند تا ســال ها نوپايی كودك خود را با 

آرامش و بدون نگرانی بگذرانيد.

در ايــن كتاب 501 روش كاربــردي گوناگون 
معرفي شده است كه پيروي از آنها مي تواند در 
تقويت و پرورش شــخصيت كودك مؤثر باشد. 
هــر پدر يا مادري مي تواند با اســتفاده از چنين 
شــگردهاي نه چندان پيچيــده اي به فرزندش 
كمك كند تا خود را ارزشمند بيابد، طعم موفقيت 

را بچشد، و از وجود خود احساس غرور كند.



راه و رسم قصه گويي براي خردساالن كتابي است كه به ما مي آموزد، 
چگونه براي بچه ها ي خود قصه بگوييم. راه و رسم قصه گفتن چيست و 
در قصه گفتن چه چيزهايي را بايد در نظر گرفت. چگونه حال و هوا ي 

مناسبي به وجود آورد تا كودك هم در قصه مشاركت كند و ...
نويســنده ی اين كتاب، عالوه بر آموزش قصه گويي، 40 قصه ي نمونه 
و زيبــا هم انتخاب كرده تا پدر يا مادر و مربي، براي قصه گويي دچار 

مشكل نشود.

كتاب »آمــوزش علیه آموزش« همانگونه كه از عنــوان چالش برانگيز آن 
پيداست نگاهي آسيب شناسانه به شيوه ی تعليم وتربيت در ايران است. تعليم  و 
تربيتی كه فاجعه ي فقدان حس فاجعه در آن، يكی از مخوف ترين رويدادهای 
پنهان و خاموشــی است كه به تناسب فراگيرشدنش، از قلمروی حس شدن و 
ديده شــدن خارج شده است. اين كتاب شامل شش گفتار با عناوين فاجعه ی 
تربيت عليه تربيت، تحــول عليه تحول، پژوهش عليه پژوهش، حمايت عليه 

حمايت، و برنامه ريزي عليه برنامه ريزي مي باشد.

كتــاب 501 نكته بــرای معلمان، بــراي موفقيت 
معلمان، نكات ماندگار و اثربخشــي در مورد ماهيت 
تدريــس و يادگيــري را بيان كرده اســت و منبعي 
الهام برانگيــز براي معلمان تمامــي دروس و همه ی 

دوره هاي تحصيلي است.

تعلیم و تربیت
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