سخن ناشر
آموزگار محترم ،پدر و مادر عزيز
با افتخار به عرض ميرسانيم مؤسسهي انتشــارات قدياني و زير مجموعهي آن (كتابهاي بنفشه ،واحد
كودك و خردســال) ،كه يكي از ناشران فعال كشور اســت و در زمينهي نشركتابهاي آموزشي سابقهاي
طوالني دارد ،بارها به عنوان ناشر نمونهی سال ،ناشر برگزيدهي جشنوارهي كتابهاي آموزشي رشد (آموزش
و پرورش) و ناشر برگزيدهي نمايشگاهها و جشنوارههاي فرهنگي را به خود اختصاص داده است و بسياري از
آثار منتشرشده در آن بهعنوان كتاب سال كشور يا اثر برگزيده ،از سوي نشريات و محافل فرهنگي گوناگون
معرفي شدهاند.
اين انتشــارات فقط در خصوص ديكتهي شب تا كنون بيش از  5/033/000نسخه كتاب منتشر كرده و به
خانوادهها و اولياي عالقهمند به مشاركت در فرايند آموزش كودكان دبستاني عرضه داشته است.
لذا با اطمينان واثق از آثار و پيامدهاي مثبت استفاده از اين كتاب ،آن را به همهي والدين و اولياي دانشآموزان
پايهي اول و دوم ابتدايي با آخرين اصالحات كتابهاي فارسي و مهارتهای نوشتاری سال تحصيلي 1400
توصيه ميكنيم.
اميدواريم شما نيز با تكيه بر دانش و شناخت خود از نيازهاي آموزشي كودك ،ما را در ترويج چنين آثاري
ياري فرماييد.

بسمه تعالي و به نستعين
همكار محترم
مطلوب من و شما به عنوان آموزگار پايهي اول ابتدايي اين است كه دانشآموزان ما هرچه سادهتر و سريعتر
با نشــانههاي زبان فارسي آشنا شــوند ،بدون اينكه آنها را فراموش كنند يا نشانههاي همآوا (حروف عربي)
را نابهجا به كار برند.
كتابهاي ديكتهي شــب به عنوان منبعي كاربردي براي تقويت مهارتهاي خواندن و نوشتن دانشآموزان
اول ابتدايي و عمق بخشيدن به اين مهارتها پيشنهاد ميشود .در تهيهي اين كتاب سعي شده است كلمهها
و جملهها به گونهاي انتخاب شــوند كه هماهنگ با روند پيشــرفت درس در كالس و متناسب با آموزههاي
مورد نظر كتابهاي بخوانيم و بنويسيم باشند.
همانطور كه شــما همكار محترم مستحضر هستيد ،اينگونه منابع به والدين كودك كمك ميكنند تا براي
مشاركت در روند آموزش ،از محدودهاي معين و شناختهشده بهره ببرند .با اين حال ،شكي نيست كه والدين
تبع حرفه و تجربهتان با
در اين زمينه به هدايت و آگاهي از شــگردهاي آموزشــي نيز نيازمندند كه شما به ِ
آنها بيشترآشناييد.
چگونگي اســتفادهی والدين از اين منبع براي بهبود مهارتهاي كودك در خواندن و نوشــتن ،در مقدمهي
كتاب بيان شــده اســت ،ولي تأثير ارتباط حضوري و چهرهبهچهرهی 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 تجربهی شــما در
آموزش دارند ،ميتوانيد مسير استفاده از اين منبع را به گونهاي مديريت كنيد تا:
ـ كودكان «خواندن معنادار» را تجربه كنند.
ـ دايرهي واژگاني كودك گستردهتر شود.
ـ كودك به مطالعهي آزاد تشويق و عالقهمند شود.
ـ شناخت زبان معيار (غيرمحاورهاي) دركودك تقويت شود.
و در يك عبارت ،خواندن و نوشــتن براي كودك فعاليتي لذتبخش شــود ،و او اطمينان يابدكه «ميتواند
بخواند و بنويسد».
براي دستيابي به اين نتايج ،پيشنهاد ميشود كه در جلسات حضوري با والدين ،ضمن بررسي مقدمهي كتاب،
بر مواردي كه ضروري ميدانيد تأكيدكنيد؛ از جمله بر اين نكتهها:
ـ خواندن بر نوشــتن مقدم است .والدين ،كودك را تشويق كنند كه پيش از نوشتن ،كلمهها يا جملههاي هر
درس را بخواند و حتي اگر در خواندن صحيح واژهاي مشكل دارد ،آن را حدس بزند.
ـ والدين به ميزان توانايي و عالقهي كودك در ديكته نوشتن توجه كنند و در هر ديكته تعداد محدودي واژه
و جملههاي ساده به كار برند .ديكتهي شب نبايد به تجربهاي كسالتبار تبديل شود.
ـ كودك به خواندن در منزل تشــويق شود .زيرا كودكان به مهارت جديدشان در خواندن براي پدر و مادر
افتخار ميكنند.
در پايان ضمن تشــكر از توجــه و همكاري جنابعالي ،اميدوارم اين اثر بتواند براي توســعهي مهارتهاي
خواندن و نوشــتن دانشآموزان دبستان مفيد باشــد ،والدين را در انجام تكليف ديكتهي شب كه با آخرين
اصالحات كتاب فارســي و كتاب مهارتهاي نوشــتاري  1400منتشر شده اســت به درستي ياري دهد و
اميدوارم شما همكار محترم ،بنده را از ديدگاههاي خود مطلع سازيد.
با احترام
اشرف كريمي
آموزگار مدارس تهران و دکترای برنامهریزی درسی
Karimi.Ashraf@gmail.com

كتابهاي معرفيشده در كتابهاي درسي
آموزگار محترم ،پدر و مادر عزيز
با سالم و عرض ادب
با احترام به عرض ميرساند ،بعضي از كتابهايي كه به عنوان كتابهاي مناسب در آخر كتابهاي درسي ابتدايي،
دورهی اول و دوم متوسطه معرفي شدهاند ،توسط اين مؤسسه منتشر شده و اسامي آنها در ذيل آمده است:
پايهي اول دبستان

 .7شاهزادهي كوتاه قد
 .8سفر دور و دراز
 .9داستان پيامبران (جلد  1و)2

( قصههاي تصويري از گلستان_)2

 .1خاله عروسك من
 .2تا بهار
 .3به دنبال بهاره (قصههای شیرین برای بچهها_)4
 .4با يك گل بهار نميشود (قصههای شیرین برای بچهها_)5
 .5پيشي جيلينگجيلينگ (قصههای شیرین برای بچهها_)6
 .6روز بزرگ جوجه كوچولو (قصههای شیرین برای بچهها_)7
 .7ليلي لجبازه (جلد  1از مجموعهی  30جلدي فسقليها)
 .8قصههاي كوچك براي بچههاي كوچك (جلدهاي  1تا )12
 .9لكههاي سرخ و عجيب (جلد  1از مجموعه  4جلدي آقا موشه)
 365 .10روز سرگرمي (يادگيري ،خواندن ،نوشتن ،رياضي)
(قصههای شیرین برای بچهها_)2

(قصههای شیرین برای بچهها_)3

پايهي دوم دبستان
 .1خاله عروسك من
 .2روز بزرگ جوجه كوچولو
 .3قصههاي شب جلدهاي  1تا 10
 .4قصههاي كوچك براي بچههاي كوچك (جلدهاي  1تا )12
 .5حسني به مكتب نميرفت (جلد  1از مجموعه  6جلدي قصههاي حسني)
 .6شنگول و منگول (قصههای شیرین جهان_)7
 .7ناني نازنازو (جلد 4از مجموعه  30جلدي فسقليها)
(قصههای شیرین برای بچهها_)2

(قصههای شیرین برای بچهها_)7

پايهي سوم دبستان
 .1گلي براي ساقه سبز
 .2ماجراهاي آقا موشه
 .3دخترك كبريتفروش (قصههای شیرین جهان_)1

(قصههای شیرین برای بچهها_)9

(مجموع ه كامل  4كتاب)

پايهي چهارم دبستان
 .1ببخشيد
 .2به من
 .3از اين خونه به اون خونه (تفسیر مفهوم مرگ)
 365 .4شيوهي خالق در هنر و كاردستي با دورريختنيها
 .5حاتم طايي و مأمور حاكم ( قصههاي تصويري از بوستان_)2
 .6غالم دريا نديده ( قصههاي تصويري از گلستان_)1
( جلد  2از مجموعه  4جلدي رفتارهاي تو)

چه ( جلد  4از مجموعه  4جلدي رفتارهاي تو)

( قصههاي تصويري از گلستان_)6

پايهي پنجم دبستان و پايهي ششم
 .1جوان بخشنده
 .2رستم و کوه سپند
 .3از این خونه به اون خونه (تفسیر مفهوم مرگ)
 365 .4شیوهی خالق در هنر و کاردستی با دورریختنیها
 366 .5قصهی تصویری برای روزهای سال
 10 .6قصهي تصويري از هزار و يكشب
( قصههاي تصويري از بوستان_)6

( قصههاي تصويري از شاهنامه_)10

پايهي هفتم (دوره اول متوسطه)
 .1سمك عيار ،جلد 1و 2
 10 .2قصهی تصویری از هزارویک شب
 .3آیین دوستیابی (دیل کارنگی)

(قصههاي دلنشين ادب فارسي)

پايهي هشتم (دوره اول متوسطه)
 .1داستان پیامبران (2جلدی)
 .2زندگي و شعر اديب الممالك فراهاني (2جلدی)
 .3سمک عیار ،جلد 1و( 2قصههاي دلنشين ادب فارسي)

پايهي نهم (دوره اول متوسطه)
 .1پرتقال خونی
 .2دچار استرس میشویم! چه کنیم؟
 .3نشتنشا

(از كتاب  20داستان برای نوجوانان)

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

مراقبت بهداشت كارودانش
 .1فرزند پروري ،تولد تا سالهاي نوپايي،
زوجهاي جوان بدانند (مجموعه  6جلدي)

کتاب اول وینی پو ،نزدیک به  100سال
پیش توسط ای .ای .میلن و براساس
شخصیت پسرش نوشته شد و به واسطهی
تصویرگریهای زیبای ای .اچ شپرد
جذابیت بیشتری پیدا کرد .چند نویسندهی
دیگر در سالهای بعد بر اساس همین
شخصیتها ،داستانهای زیبایی خلق
کردند.
انتشارات قدیانی مفتخر است که این
آثار زیبا ،جذاب و کالسیک را به صورت
مجموعهای  33جلدی به صورت تصویری،
در جعبهای شکیل و مقاوم(مناسب برای
هدیه دادن) تهیه و تولید کرده است.
این مجموعه پر از سرگرمی ،معماهای تصویری
و نقاشیهایی است که باید رنگآمیزی شوند.
چنین فعالیتهایی بچهها را سرگرم میکند
و سبب میشود که تمرکز و توجه آنها به
جزئیات تقویت شود .سرگرمیهای این
مجموعه انگیزهی بچهها را برای جستوجو
تقویت میکند و سبب میشود که برای یافتن
ِ
کنجکاوی هدفمند تالش کنند.
هر پاسخ ،با
مجموعه کتابهای "خالقیت ،فعالیت،
سرگرمی" به صورت  4جلد جداگانه و یک
جلد مجموعه چاپ شده است.
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جلد

اهمیت آموزش پویا و هدفمند در سالهای پیش از دبستان و اول و دوم بر کسی
پوشیده نیست .آموزشهایی که در این سنین ،به کودک داده میشود به او کمک
میکند تا راحتتر و با اعتمادبهنفس بیشتری در مسیر آموزش و پرورش گام بردارد.
پس پرورش مهارتهایی جسمی و ذهنی در کودک ضروری است؛ مهارتهایی مانند
دستورزی و دانشی اولیه از مفاهیم ریاضی ،علوم ،هنر.
این مجموعه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مفاهیم و مهارتهای مورد نیاز کودک
را به او آموزش میدهد .تصاویر شاد و فعالیتهای متنوع و جذاب از نقاط قوت این
کتابهاست .همچنین در این مجموعه شخصیت کانی کوچولو کودک را همراهی
میکند و موجب میشود ارتباطی نزدیکتر و صمیمیتر با کتاب برقرار کرده و با
انگیزه و اشتیاق بیشتری فعالیتها و آموزش را دنبال کند.

ادا

مه دارد...

کالساولیها همیشــه از اینکــه یاد میگیرند بخوانند و مثل آدمبزرگها کتاب بهدســت
بگیرند لذت میبرند .تواناییِ خواندن ،تجربهی جدیدی اســت که آنها دوســت دارند به
ِ
خواندن واژهها و متنهایی بیشتر اشتیاقی چشمگیر دارند.
دیگران نشان دهند و اغلب برای
ازاینرو ،در کتاب هر ماه واژههایی گنجانده شده که دانشآموزان کالس اول تا پایان آن
ماه با نشانههای مربوط به آن واژهها آشنا میشوند .همچنین جهت آشنایی با ساختار جمله
تالش شده به کمک چنین واژههایی ،جملههایی ساده را پیش روی نوآموزان قرار دهیم.
این مجموعه در  8جلد ،برای  8ماه تحصیلی کودکان کالس اول ،طراحی شده است.

كتاب از فاطمه به فاطمه ،شــامل شعرهایی از زبان دختركی به نام
فاطمه ،خطاب به حضرت فاطمه(س) است.
در اين  20شعر سعی بر اين بوده كه از زبان شعاری فاصله گرفته و
نزدیک به زبان احساسی و عاطفی كودكانه سروده شود.

مجموعهی  6جلدی"

"

جلدهای  1تا  ،6برای کالس اول تا ششم دبستان بر اساس کتاب درسی
آموزش خط تحريري و زيبانويسي
بر اساس روش «الگوبرداري» و بدون نياز به آموزش قواعد
متن كتابهاي دبستان مطابق با كتابهای فارسی و مهارتهای 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  1بر اساس جديدترين روش آموزش خط تحريري روش نوين چهار خطي ويژه
نوآموزان كالس اول
مؤثرترين روش آموزش خط تحريري از ديدگاه آموزگاران و اولياي دانشآموزان

مجموعهي  4جلدي از حرف تا سطر

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

آموزش و سرگرمی
تمام کتابهای این صفحه در کتابنامهی رشد وزارت آموزش و پرورش مورد تایید و معرفی شده است.

سرگرمی و رنگآمیزی

آيا ميدانستيد خستگي شركت در جلسههاي طوالني يا حضور
در كالسهاي درس فقط با نوعي خطخطيكردن به نام دودلينگ
از بين ميرود! دودلينگ طراحي بازيگوشانه يا خالقانهاياست،
كه بدون نياز به فكركردن و بهصورت ناخودآگاه ايجاد ميشود.
مجموعه كتابهاي بازيگوشي در طراحي به عالقهمندان طراحي
كمك ميكند تا آزادي در طراحي را تجربه كنند.

هدیهدادن ،شکل و نوع بستهبندی آن ،دغدغهای است
که فکر هر کسی را مشغول میکند.
کتاب جعبههای کادویی ،شــامل الگوهای متفاوتی از
جعبههای کادویی و طرحهای پرفراژشدهی آنهاست
که میتواند زیبایی هدیهی شما را دو چندان کند.

سرگرمی و رنگآمیزی
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آن ســرگر
جموعه با همين
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سرگرمي و رن 
ن ،رياضي و  ...را
خواندن ،نوشــت
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ويت مينمايد.
در خود تق

برای خریـد الکـترونیکی کتاب به
سایت مؤسسهی انتشارات قدیانی
مراجعه نمایید.
www .ghad yani. org

آموزش سواد مالی به کودکان
دورهی اول دبستان

ادا

مه دارد...

مجموعهی آموزش ســواد مالی به کودکان ،شامل  17کتاب است .قالب داستانی هر جلد از این
مجموعه ،داستانی کوتاه است که یک نکتهی آموزشی با خود دارد .در این مجموعه سعی شده با
داســتانهایی ساده و تصاویر جذاب و رنگی به کودکان ،مسائل مالی و اقتصادی را آموزش دهد.
مســائلی مانند مدیریت خرید ،اولویتبندی در خرید ،جمعکردن هدفمند پول ،ســرمایهگذاری،
شراکت و. ...
اســامی برخی از این کتابها بدین شــرح اســت :از من کاله بخرید ،کی با من پیتزا میپزد؟ ،به
اندازهی پولم خرید میکنم و کلبهام را ساده میسازم و...

آموزش سواد مالی به کودکان
دورهی دوم دبستان

ادا

مه دارد...

مجموعهی آموزش سواد مالی ،شامل بیش از
 100کتاب از گروه سنی خردسال تا بزرگسال
است.
حدود  27جلد از این مجموعه برای کودکان
دورهی دوم دبستان ،تولید شده است و سعی
شده با داستانهایی ساده و تصاویر جذاب،
مسائل مالی و اقتصادی را آموزش دهد .مسائلی
مانند مدیریت خرید ،اولویتبندی در خرید،
جمعکردن هدفمند پول ،شراکت و. ...

ادا
مه دارد...
کــودکان باید در همهی ابعاد ،مورد تربیت و پرورش قرار بگیرند ،بیاعتنایی به
تربیت جنسی و غفلت در دادن آگاهیها و هشدارهای الزم به آنان ممکن است
پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد.
اشعار این مجموعه تالش دارد تا در مسیر این مهم گام کوچکی بردارد و زمینه
را برای گفتوگوی والدین با کودک فراهم کند.

مشکل بسیاری از پدر و مادرها این است ،چگونه به
فرزندانشان آموزش دهند که مراقب خود باشند تا در نبود
آنها بتوانند از خود در برابر غریبهها و هر چیزی که میتواند
به آنها آسیب برساند ،محافظت کنند.
مجموعهی هشدارهای جنسی و جسمی تالش دارد با زبانی
ساده و تخصصی به کودکان آموزشهای الزم را بدهد.

ادا

مه دارد...

در  12جلد

مجموع ه  30قصه  30شب ،شامل  365قصه براي
 365شب است كه در  12كتاب به چاپ رسيده
است .هر كدام از اين مجموعهها شامل  30قصه
تأليفي جذاب و مستقل است كه براي بچههاي پيش
از دبستان و سالهاي اول و دوم ميباشد .در اين
قصهها شخصيتهاي مختلف و متنوعي از جمله
حيوان و عروسك و آدم ،جن و پري ،ديو و اژدها و
خالصه شخصيتهاي مختلف ديگر آورده شده است.

كتاب برگزيدهي سال جمهوري اسالمي ايران از سوي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي()1386
برگزيدهي سومين دورهي جايزهي پروين اعتصامي()1386
تقدير ويژه در سيزدهمين جشنوارهي كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان()1387

داستانهای کوتاه

مجموعهی قصههایی برای پیشدبســتانیها ،کالس اولیها ،دومیها ،ســومیها،
چهارمیها وپنجمیها ،شامل 6کتاب است که در هر کتاب قصههایی با موضوعات
و حجمهای مختلف درج شــده است .این مجموعه حاصل تالش گروهی نویسندهی
کودک و یک ویراستار و تصویرگر جهت هماهنگی کل مجموعه است .از مزایای آن
باید به تفکیک سنی آن ،که حاصل تجربهی این گروه است اشاره کرد.
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ادا

مه دارد...

داستانهای طنز
برای بچهها

حســنی با پدربــزرگ و مادربزرگش توی یک خانــهی قدیمی زندگی
میکند .او یک پســربچه ســادهلوح و خوشقلب است که هر بار با یک
اتفاق دســتوپنجه نرم میکند و از دل هر ماجرایی به یک قصه میرسد
و کاری هم ندارد که دیگران قصههایش را باور میکنند یا نه...

مجموعهی ماجراهای باورنکردنی جیک کیک ،شــامل  6جلد کتاب است که در
هر کدام  3ماجرای عجیب و خارقالعاده وجود دارد .شــخصیت اصلی این مجموعه
پســربچهای شیطان و بازیگوش به نام جیک کیک است .او در هر داستان با اتفاقی
ترسناک و باورنکردنی روبهرو میشود و از آنجا که هیچکس حرفش را باور نمیکند،
مجبور است به تنهایی آن را حل کند.

ادا

مه دارد...

این مجم
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12کتاب برای 12ماه سال
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بچههاســت ،كه هر روز ميتوانند يكي
از آنها را بخوانند .همهي داســتانهاي اين
مجموعه ايراني اســت .حال و هواي
داس
ــتا
ن
ها
متفا
وت
و
متن
وع
اس
ت.
گا
هي
قصهی
زندگي بچههاســت و گاهــي قصهی زند
گي پرندهها و چرندههــا و گاهي هم قصهي
زندگي اشــياء .تصويرهاي رنگي قصه
ها
كم
ك
م
ي
ك
نند
كه
خ
وانن
ده،
ب
هتر
و
راح
تتر با
فضاي داستانها آشنا شود.

کتابهای نارنجی

 52کتاب برای  52هفته سال

6کتاب دو زبانه برای  6ماه سال
ادا

مه دارد...

مجموعهي  12جلدي

قصههاي كوچك
براي بچههاي كوچك

هريك از كتابهاي اين مجموعه حاوي قصههايي ساده و مصور
اســت .كودك به راحتي اين قصههــا را درك ميكند و به دليل
جذابيت و تنوع شخصيتها و ماجراهاي گوناگون آنها ،ماجراي هر
قصه را با عالقه دنبال خواهد كرد.

ادبیات کهن

اين مجموعه شــامل  10قصه از قصههاي جوامعالحكايات،
يكــي از آثار قديمي ،نامي و اصيل ايراني اســت .اين قصهها
به زبان ســاده و ســاختار قصهاي باز آفريني شــده و همراه
بــا تصويرهايي زيبا ،در  10كتاب ،به كــودكان عزيز تقديم
گرديده است.

مولوی یکی از بزرگترین شــاعران ایران اســت .نام این شاعر بزرگ،
محمد و لقب او جاللالدین اســت .مولوی در ســال  604هجری قمری
درشــهر بلخ به دنیا آمد .در ســال  ،628پدر مولــوی از دنیا رفت .در
آن زمان مولوی  24ســاله بود .او در کالس عارفان و بزرگان آن زمان
شرکت کرد و کمکم خودش هم یکی از عارفان بزرگ و مشهور شد.
یکی از معروفترین آثار مولوی ،مثنوی معنوی اســت که در شش دفتر
تنظیم شده است.

ادبیات کهن

مجموعــهی  12قصهی تصویــری از پروین اعتصامی ،شــامل  12قصه از
قصههايي است كه شاعر مشهور ايران ،پروين اعتصامي در ديوان خود آورده
اســت .اين قصهها به زبان ساده و ساختار قصهاي باز آفريني شده و همراه با
تصويرهايي زيبا ،در  12كتاب ،به شما خوانندگان عزيز تقديم گرديده است.

سیاســتنامه یا سیرالملوک یکی از آثار مهم زبان فارسی است.کتاب با زبانی زیبا و شیوا نوشته
شده است و شامل پنجاه فصل است .سیاستنامه شامل اندرزهای نویسنده ،قسمتهایی از قرآن،
احادیث و گفتههای بزرگان و حکایتهای شیرین و آموزنده است.
دوازده حکایــت شــیرین و آموزنده از این کتاب ارزشــمند با نثر ســاده و روان برای کودکان
بازآفرینی شده است.

ادبیات کهن

در كتابهــاي اين مجموعــه 12 ،نمونه از
شناخته شــدهترين و جذابترين قصههاي
شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده
است .زبان كتاب درك داستانها را آسانتر
كرده اســت و در تمام قســمتها ،تصاوير
مربوط متن را همراهي كردهاند.

ابوحامد محمد غزالی یکی از بزرگترین عارفان قرن پنجم هجری قمری است که در طوس به دنیا
آمد .یکی از آثارش به زبان فارسی کیمیای سعادت است .این کتاب چکیدهای از کتاب بزرگ احیاء
علومالدین ،به زبان فارسی است .این اثر سرشار از حکایتها و تمثیلهای زیباست .روایتگر این
مجموعه سعی کرده  12حکایت و تمثیل زیبای آن را به زبانی ساده ،برای کودکان بازآفرینی کند.

ادبیات کهن

«خواجه نصير طوســي» يكي از شخصيتهاي سرشناس تاريخ اسالم
اســت .روزهاي كودكــي و نوجواني خواجه نصير ،در شــهر طوس
گذشــت .بعد از آن براي تحصيل در يك مدرسهي 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
مجموعهي «قصههاي تصويري از خواجهنصير طوسي» بخوانيد.

عنصرالمعالی کیکاووسبن اســکندربن قابوسبن وشــمگیر زیار ،یکی از امیران
آل زیــار در قرن پنجم هجری قمــری بود .پدرانش در نواحی شــمال ایران
حکومت میکردند .عنصرالمعالی در طی سالها دانش و فنون زیادی آموخته و
تجربههایی بهدســت آورده بود .او تصمیم گرفت این تجربیات را در کتابی ،به
فرزندش گیالنشاه منتقل کند .کتاب شامل  44فصل است.
انتشــارات قدیانی به جهت آشنایی کودکان با آثار ارزشمند ایرانی 12 ،قصهی
زیبا ،از قابوسنامه را با متنی ساده وهمراه با تصویر به چاپ رسانده است.

ادبیات کهن

«تذكرة االوليا» نوشتهي عطار نيشابوري ،يكي از بهترين آثار
كهن ادبيات فارسي است .در اين اثر ارزشمند ،شرح حال  72تن
از بزرگان و عارفان ،و اشارهاي اخالق ،انديشهها و سخنان آنان
آمده است .بازنويسي داستانهايي از اين مجموعه ،به قلم «مژگان
شيخي» ،با عنوان «قصههاي تصويري از تذكرةاالوليا» ،در  12جلد
براي كودكان ،منتشر شده است.
فریدالدین ابوحامدمحمد عطار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران
معروف اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری قمری است .او در
نیشابور به دنیا آمد و در حملهی مغولها به قتل رسید .این عارف
بزرگ ،موضوعهای عرفانی و درسهای زندگی را به صورت شعر
بیان کرده.
منطقالطیر به معنی زبان پرندگان است .پرندگان تصمیم میگیرند
پادشاهی انتخاب کنند .هدهد آنها را به سوی سیمرغ راهنمایی
میکند .پرندگان هر کدام بهانهای میآورند و در هر مرحله گروهی
از رفتن باز میمانند .هدهد هربار حکایتی تعریف میکند و آنها را به
این سفر تشویق میکند .تا اینکه پس از گذشتن از هفت وادی فقط
سی مرغ باقی میمانند.
دوازده حکایت شیرین و آموزنده از این کتاب ارزشمند به نثر ساده
و روان برای کودکان برگردانده شده است.

ادبیات کهن

الهينامه رسالهاي عرفاني ـ ادبي به زبان فارسي است كه شامل مناجات و سخنان عرفاني و
حكمي خواجهعبداهلل انصاري ميباشــد كه توسط مريدان و عالقهمندان وي جمعآوري شده
است و به لحاظ عرفاني و ادبي اثري ارزشمند ميباشد .از اين مجموعه  12قصهي تصويري
با زباني ساده براي آشنايي كودكان با ادبيات كهن منتشر شد.

مرزباننامه كتابي اســت پر از داستان و سرگذشت پندآموز كه در سدهي
چهارم خورشيدي توسط مزربانبنرستم به گويش طبري نوشته شده است.
داســتانهاي آن اخالقي و آموزندهاند كه قهرمانــان آن اغلب جانوران و
گياهان ميباشــند .از اين مجموعه  10قصهي تصويري با زباني ساده براي
آشنايي كودكان با ادبيات كهن گردآوري شده است.

ادبیات کهن
قصههای تصویری

 54قصه در  18کتاب رحلی و  4کتاب خشتی کوچک

کلیله و دمنه کتابی است که در زمان ساسانیان از هند به ایران آورده شد .این
کتاب شامل حکایاتهای متنوع و پندآموزی است که از زبان حیوانات بیان شده
است .نام کتاب از دو شغال به نامهای کلیله و دمنه گرفته شده است.
در قرن ششم 0هجری نصراهلل منشی یکی از دبیرهای دربار غزنوی ،آن را از عربی
به فارسی برگرداند .این کتاب در  15باب تنظیم شده و در طول سالها به زبانهای
مختلفی ترجمه شده و همیشه مورد توجه ادیبان و سخنوران بوده است.

ادبیات کهن

مجموعهی هزارو یکشــب شــامل 10
كتاب است .در هر كتاب يكي از قصههاي
شيرين هزار و يكشب آمده است .قصهها
همراه با تصاوير رنگي و زيبا است.
هزار و يكشــب يكــي از آثار معروف و
بسيار زيباي جهان است.

خواجه نظامالدین عبیداهلل زاکانی معروف به عبید زاکانی شاعر،
نویسنده و طنزپرداز ایرانی قرن هشتم هجری است که در یکی
از توابع قزوین چشم به جهان گشود .یکی از شخصیتهای بانمک
کتاب « کلیات عبید زاکانی» جوحا است .در کتاب او گاهی
جوحا یک پسربچهی شکموست ،گاهی مرد جوانی است که ادعا
میکند میتواند مرده را زنده کند .خالصه اینکه ،جوحا در هر سن
و سالی که باشد ،حرفها و رفتارهای بانمکی دارد و قصههایش
خواندنی و بهیادماندنی است.

ادبیات کهن

اين مجموعه شــامل  12كتاب است و در هر كتاب قصهاي از گلستان و بوستان سعدي
آمده است .قصهها همراه با تصاوير رنگي و زيباست .قصههاي بوستان و گلستان در اصل،
اثر ســعدي شاعر بزرگ ايراني است .قصههاي گلستان و بوستان ،آموزنده و اخالقي است
و در مراحل زندگي ،به كمك ما ميآيند.

مجموعهی کودکان میپرسند ،شامل  14جلد ،همراه با تصاویر کودکانه و جذاب برای گروه
ســنی دبستان و پیش از دبستان است .هر کتاب به یک موضوع پرداخته و شامل سؤالهای
رایج کودکان دربارهی آن موضوع خاص اســت .این مجموعــه میتواند کمک خوبی برای
والدین و مربیان جهت پاسخگویی هرچه بهتر به سؤالهای کودکان باشد.

مجموعهی  10جلدی احکام برای بچهها شــامل  10کتاب با  10موضوع از احکام اســت
که برای کودکان به صورت داســتانوارههایی ساده و کوتاه آماده شده است .در هر جلد این
مجموعه ،هشت ماجرا اتفاق میافتد و و در هر ماجرا یک حکم شرعی در البالی بافت داستان
به کودکان آموزش داده میشود.

مجموعهي  20جلدي "خداي ما چهجوريه؟" شامل قصههايي
كوتاه است كه سعي كرده با مثالهايي ملموس و قابل درك
براي كودكان آنها را با خدا و صفات خدا آشنا كند و در عين
حال به تفكر دربارهي خدا و عالم هستي نيز وا دارد.
اين داستانهاي كوتاه و ساده با تصاويري رنگي و كودكانه نيز
همراه شده تا كودكان از مطالعهي آن لذت ببرند.

مذهبی
در ميان كتابهاي آســماني ،قرآن كريم ،تنها كتابی است
كه دســتخوش حوادث نگشــته و از تحريف مصون مانده
است .اما مهمترين وظيفهي ما مسلمانها در برابر اين متن
وحياني ،ارتباط با معني و محتواي اين كتاب اســت .كتاب
فرهنگنامهي ســورههاي قرآن ،با هدف آشنايي نوجوانان
و بزرگترها بــا محتواي قرآن و دريافــت دقيق پيامهاي
زندگيساز اين كتاب مقدس تدوين گرديده است.
كتاب فرهنگنامهی ســبک زندگی ،با مدد
از آموزههــاي قرآن و اهل بيت در  4موضوع
ارتباط با خدا ،خلق ،خويشتن و خلقت به بحث
و بررسي ميپردازد لذا اين كتاب ،شما را عالوه
بر اعتقادات اسالمي به سبك زندگي مورد نظر
اسالم راهنمايي ميكند.

مجموعهاي از پرســشهاي مذهبي كه ممكن اســت ذهن هر انساني را به
خود مشــغول كند .مؤلف مجموعهی پرسش و پاسخ دینی با نسل نو ،به
وسيلهي تجربهي زيادي كه داشــته همچنين با استفاده از تحقيقاتي كامل
توانسته پرسشهاي پرتكرار كودكان و نوجوانان را جمعآوري كرده ،به آنها
پاسخ دهد و در مجموعهي حاضر ارائه دهد.

همراه با معصومین (ع)

ادا

مه دارد...

 10قصه از امام حسن (ع)
 10قصه از امام عسكري (ع)
و در قطع کوچک به عنوان همراه با معصومین به چاپ رسیده است.

مجموعــهی قصههایی از معصومین 140 ،قصهی آموزنده از راه و رســم زندگی و
آموزههای دینی  14معصوم اســت که توســط  7تن از نویسندگان و تصویرگران
باتجربهی کودکونوجوان برای آشــنایی بیشــتر این گروه سنی با معصومین تهیه
شده است.

کتابهای مرجع

«نخســتين دائرةالمعارف مــن»« ،نخســتين فرهنگنامهی من»،
«نخستين اطلس جغرافي من»« ،نخستين اطلس پرچم من»« ،نخستين
اطلس جانوران»« ،نخســتين اطلس بدن من» و «نخستين واژهنامهی
ریاضی من» ،عنوان كتابهاي مصوري است كه به صورت مجموعهی
يك جلدي با نام «نخســتين كتاب مرجع من» نيز منتشــر شدهاند و
بچههاي مقطع دبســتان و دورهی اول دبیرستان به خوبي ميتوانند از
آنها استفاده كنند.
زبان اين كتابها ساده و تصاوير آنها بسيار گوياست.

مجموعــهی «جســتوجوگران بخواننــد» در
برگیرندهی  3جلد اطلس بــا عناوین « اطلس جغرافی
جهان بــرای کودکان ،اطلــس جغرافی جهــان برای
نوجوانان و اطلس جانوران برای نوجوانان» میباشد که
در هر کدام متناســب با ســن مخاطب ،مفاهیم پایهای
و تا حدودی پیشــرفته مانند عالئم جغرافیایی ،قارههای
جهان ،نقشههای ساده و در سطح پیشرفتهتر نقشههای
سیاســی ،طبیعی و اکوسیســتمهای متفاوت جغرافیای
جهان ارائه شده است.
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دانستنیهای علمی برای کودکان،
در هر يك از كتابهاي مجموعهی
وضوع ساده و مختصر ارائه شدهاند،
دانستنيهاي متنوع مربوط به هر م
مام مطالب كتاب ،در هر صفحه و
گونهاي كه حتي بــدون پيگيري ت
به
از اين دانســتنيها آشنا شد .اين
شــي از آن ميتوان با چند مورد
بخ
ورت جداگانه نيز منتشر شدهاند.
كتابها به ص

اثر شایستهی تقدیر در
یوچهارمین جایزهی کتاب سال
س 
جمهوری اسالمی ایران ()1395

مجموعهي چراهاي تاريخ ايران ،نگاهي اجمالي اســت به تاريخ
ايران از ديدگاهي جديد .در اين مجموعه كه به شــيوهي پرسش
و پاســخ ارائه شــده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت
كشــورمان آشــنا ميشــوند .در اين مجموعه به تاريخ سياسي،
اجتماعي و تمدني به طور متناســب پرداخته شدهاست .تصاوير
كتاب عالوه بر جنبههاي آموزشــي بــه زيبايي و جاذبهي كتاب
افزوده است.

آموزشی و تربیتی
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تعلیم و تربیت
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دنيــاي بچههــا ،همراه بــا بازي و
ســرگرمي اســت .از طريق همين
بازيهاســت كــه بچههــا ،خيلي
چيزها را يــاد ميگيرند 250 .بازي
 5دقيق هاي ،به شــما كمك ميكند،
تا روزها و هفتههــا ،كودك خود را
ســرگرم كنيد و چيزهاي تازهاي به
او ياد دهيد.

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

تعلیم و تربیت
كتاب «آمــوزش عليه آموزش» همانگونه كه از عنــوان چالش برانگيز آن
پیداست نگاهي آسيبشناسانه به شیوهی تعليموتربيت در ایران است .تعلی م و
تربیتی که فاجعهي فقدان حس فاجعه در آن ،یکی از مخوفترین رویدادهای
پنهان و خاموشــی است که به تناسب فراگیرشدنش ،از قلمروی حسشدن و
دیدهشــدن خارج شده است .اين كتاب شامل شش گفتار با عناوين فاجعهی
تربيت عليه تربيت ،تحــول عليه تحول ،پژوهش عليه پژوهش ،حمايت عليه
حمايت ،و برنامهريزي عليه برنامهريزي ميباشد.

كتــاب  501نکته بــرای معلمان ،بــراي موفقيت
معلمان ،نكات ماندگار و اثربخشــي در مورد ماهيت
تدريــس و يادگيــري را بيان كرده اســت و منبعي
الهامبرانگيــز براي معلمان تمامــي دروس و همهی
دورههاي تحصيلي است.

راه و رسم قصهگويي براي خردساالن كتابي است كه به ما ميآموزد،
چگونه براي بچههاي خود قصه بگوييم .راه و رسم قصه گفتن چيست و
در قصه گفتن چه چيزهايي را بايد در نظر گرفت .چگونه حال و هواي
مناسبي به وجود آورد تا كودك هم در قصه مشاركت كند و ...
نويســندهی اين كتاب ،عالوه بر آموزش قصهگويي 40 ،قصهي نمونه
و زيبــا هم انتخاب كرده تا پدر يا مادر و مربي ،براي قصهگويي دچار
مشكل نشود.
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