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 قیمت عــنوان   كـتـــاب
 یدوره سنّ  توضیحـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت )لایر(

تقویت  یھاشیوه ۱
 ھوش نوزاد

 ھر دوره ماھھ ٦ تا ۳
 ماھھ ۳

 
۷۰۰۰۰ 

 جلدی دارای یک کتاب راھنما برای والدین و سھ کتاب کار ٤ی مجموعھ ۳ •
 ماھھ ۱۲تا  ۹ماھھ،  ۹تا  ٦ماھھ،  ٦تا  ۳برای نوزادان 

 ھاھا و رنگھای نوزادان: شناخت شکلتقویت ھوش، براساس توانایی •
 سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر در دانشگاه سوربن فرانسھ ۲۵حاصل  •

 ماھھ ۹ تا ٦  
 ماھھ ۱۲ تا ۹

 دکتر بئاتریس میلتر    ھای تقویت ھوش نوزاد ھای عملی شیوهھای علمی و راھنماییزمینھ ٤۵۰۰۰ کودک ھشیار بپروریم ۲
 والدین تک رنگ تحریر. .صفحھ. رقعی ۱۲۸ ،فاطمھ میریترجمھ 

 آنچھ مادر باید در مورد ۱۲ ماه اوّ ل ۳
 ۳۵۰۰۰۰  زندگی کودکش بداند

است و در  یجوان امروز یمادرھا یبرا یھای عملی و ھمراه خوبكتاب مصور شامل توصیھ این
 .باشدكھ یك راھنماست، یك یادداشت روزانھ و تقویم نیز می عین این

 صفحھ. خشتی. رنگی ۱۴۴ترجمھ طاھره خدایی. 
 والدین

در ماجرای شیرین ھوشیاری نوزادتان ھمراھی  این کتاب شما را با یک سری پرسش، پاسخ و بازی ۱۵۰۰۰۰ تقویت ھوش و حواس کودک ۴
 والدین صفحھ گالسھ رنگی ۸٤، خشتی ،ترجمھ طاھره طالع ماسولھ                 .خواھد کرد

 ۱۵۰ بازی و فعالیت عددی ۵
  برای تقویت ذھن (مناسب پیش دبستانیھا)

 ھادبستانیھای مھم فراگیری ریاضیات مناسب پیشپیش زمینھ ۲۰۰۰۰۰
 والدین و مربیان رقعی .گالسھ رنگیصفحھ  ۱۲۸ترجمھ ابوالفضل امیریان. 

 ھاھای ساده و سرگرم کننده برای شادی نوهبازی ۹۰۰۰۰ دنیای من و مادربزرگ ۶
 والدین تحریر، دو رنگ، رقعی ،صفحھ ۱۲۸ ال لفظی،ترجمھ لی

 والدین و مربیان تحریر. دو رنگرقعی. صفحھ.  ۸۸تالیف ماندانا سلحشور.   ۷۰۰۰۰ ھای تقویت توجھ و تمرکز در کودکانروش ۷

 روش ساده و کاربردی برای والدین از متخصص بھداشت کودک ۱۰۰ ۲۵۰۰۰۰ کودک، آرامش و راحتی ۸
 صفحھ. خشتی. رنگی ۱۲۰ترجمھ طاھره طالع ماسولھ. 

 والدین
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 نی من مامان تو ھستم: سالم نیماه اول

 ھر عنوان
 

۵۰۰۰۰ 

 . شود آغاز بارداری نخست ھایماه ھمان از باید جنین با عاطفی و کالمی ارتباط
 برای زندگی یگروزمره اتفاقات بیان و کردن سالم خواندن، شعر گفتن، قصھ وگو کردن،گفت

 .دارد او شخصیت گیریشکل و آرامش ایجاد در مھمی بسیار جنین، تأثیرات
 استمرار این و شودمی او روانی و جسمی بھتر رشد آرامش، حس ایجاد باعث جنین با زدن حرف
 را افزایش او کالمی زبانی و ھایمھارت یادگیری تولد، از پس و بارداری آخر ھایماه در کار

 و ارتباط وابستگی و است کودک ھوش تقویت در مؤثر عوامل از امر این طرفی از .دھدمی
 .دھدمی افزایش را کودک و مادر عاطفی

 

 پشت پرندهبرنده سھ الک    
 

  . رنگیوزیری .صفحھ ۲۴ھر عنوان:  .ی مریم اسالمی، زھرا  موسویسروده

 

 مادران باردار

 نی دارم قدّ یھ دونھ زیتون: نیماه دوم

 نی: تاالپ تاالپ صدای قلب نیماه سوم

 نی من تکون خورد: وای خدا جون! نیماه چھارم

 نی من مسافر دل مننی :ماه پنجم

 نی جونآد نیت میصدای سکسکھ :ماه ششم

 نیخوام برای نییھ اسم خوب می :ماه ھفتم

 آدنی یھ ماه دیگھ دنیا مینی :ماه ھشتم

 نیی ما در انتظار نیخونھ :ماه نھم

 ۴۰۰۰۰ ھای بارداریدی صوتی مجموعھ ترانھسی

 ۴۵۰۰۰۰ دی رایگان و جعبھمجموعھ کامل ھمراه با سی

۱۰ 

ــو
ولـ

چــ
کـو

ز 
ـــا

غـ
 

 تولدت مبارک

 ھر عنوان
 

۸۰۰۰۰  

 :پنج مفھوم مھم آموزشی برای کودکان؛ شاملبا ھدف آموزش  ،پنج جلدی یمجموعھ ●
 شب و روز، شمارش اعداد و اشکال ھندسی شناخت ،بدن د، رشدتولّ 

ی غاز کوچولویی کھ تازه ھای تازهی تجربھدارای ماجراھای شیرین، جذّاب و خواندنی درباره ●
 کند.ای را کشف میمتولد شده و ھر لحظھ چیز تازه

 بھ زبان آھنگین و شعرھای کودکانھ ●
 ریدار، بھ منظور کشف تصویر یا شعھای برشدارای صفحھ ●

  ی برش خورده پنھان شده است.کھ زیر صفحھ
 

 صفحھ. خشتی. رنگی ۱۶. ھر عنوان نیای شکوه قاسمآفریدهباز

 ھاسالھ ۷تا  ۲
با کمک 

 بزرگترھا

 و

 ھاسالھ ۱۱تا  ۸

گردی؟دنبال چی می  

...تو بزرگ شدی کھ وقتی  

 شب شده، وقت خوابھ

 چی دیدی، چند تا دیدی؟

۱۱ 
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 ی دیگھ؟  چھ بامزه! ھیھ بچّ 

 ھر عنوان
 

۸۰۰۰۰ 

 
 ی اول است!ھحق با بچّ 

 ھای جوانی اول، مشکل خانواده العمل بچھتولد نوزاد جدید و عکس ●
 ھای زندگی:آمدن با نوزاد جدید، در تمام لحظھی اول، برای كنار آموزش بچھ ●

 وقت بارداری، در سفر، در خانھ و ...
 ی اّول با... ی روابط بچھانگیز، دربارهھا و ماجراھای ھیجانداستان ●

 

 فرنسرین گلدار. مرجان حجازی مترجمان:

 صفحھ. خشتی. رنگی ۴۸ھر عنوان 

 

با ھا سالھ ۷تا  ۳

 بزرگترھاکمک 

 و

 ھاسالھ ۱۱تا  ۸

 بیا جشن تولد بگیریم!

 ھ بگیر بخواب!بچّ 

 بیا آشپزی کنیم!

 روزی کھ رفتیم سفر!

 من معلم، تو شاگرد!

 پوشک دیگھ بسھ!

 تو مریضی، من دکتر!

 داداش کوچولوی خرابکار!

 یفكر یھایسرگرم  - یوسائل كمك آموزش -كتاب  
 ۴از  ۱صفحھ  - ۱۳۹۶آذرماه  - ھای انتشارات بافرزندانفھرست کتاب      

 

http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/shiveha-coll.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/shiveha-coll.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/kodak-hoshyar-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/12mahe-aval-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/12mahe-aval-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/taghviat-hush-havas-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/150baziadadi-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/150baziadadi-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/manomadarbozorg-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/taghviat-tavajoh-tamarkoz-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/taghviat-tavajoh-tamarkoz-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/taghviat-tavajoh-tamarkoz-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/parentsguide/kudak-aramesh-rahati-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/tarane-bardari.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/ghazkuchulu-coll.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/manodadasham-coll.html


 
 ۴از  ۲صفحھ  - ۱۳۹۶ آذرماه - انتشارات بافرزندانھای فھرست کتاب
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 یدوره سنّ  توضیحـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت (لایر)قیمت  عــنوان   كـتـــاب
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 دو پرنده و یک کرم خاکی

 ھر عنوان
 

۲۰۰۰۰ 

 آمیز! جویانھ، ھمراه با چند سرانجام گوناگون خشونت در ھر کتاب، یک داستان ستیزه ●
 آمیز و نیز یک سرانجام دیگر، راه حل صلح

 بار بھ جای روابط خشونت آمیزی سازمان یونسکو برای زندگی صلح مورد توصیھ ●
 شناسان برای حل مشکالت رفتاری کودکانمورد سفارش روان ●

 ھای آموزشی، برای کشف چگونگی زندگی بدون درگیریھر کتاب دارای سوال ●
 "برترکتاب  "ي جشنواره نخستین دورهي برگزیده ●

 انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودك و نوجوان براي متن
 

 صفحھ. خشتی. رنگی ۱۲ترجمھ فرزانھ مھری. ھر عنوان            

ھا با سالھ ۷تا  ۴

 بزرگترھاکمک 

 و

 ھاسالھ۱۱ تا ۷

 شتریک کوھانھ شترھای دو کوھانھ و

 گربھ ی شکمو و موش کوچولو

 گرگ دیگر دشمنِ  یگرگ

 موش کور و چند میمون

 ۱۰۰۰۰۰ مجموعھ کامل ھمراه با جعبھ

۱۳ 
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ز 
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ین
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پرھای بیپرنده  

 ھر عنوان
 

۲۰۰۰۰ 
 

 و مراقبت از آن دوست داشتن زمین برای ای علمی و آموزشیمجموعھ ●
 ھا، ھواھا، دریاھا، جانوران، آبآموزش مراقبت ازدرخت ●

 
 صفحھ. خشتی. رنگی ۱۲. ھر عنوان فرمرجان حجازیترجمھ 

 

 

ھا با سالھ ۷تا  ۴

 بزرگترھاکمک 

 و

 ھاسالھ۱۱ تا ۷

ھاسفر مرغابی  

ھاجشن ماھی  

گران اشغال  

 درخت بزرگ

 ۱۰۰۰۰۰ مجموعھ کامل ھمراه با جعبھ
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 ببر کوچولوی تنھا

 ھر عنوان
 

۲۰۰۰۰ 
 

 آموزش غذای خوب و خوب غذا خوردن از طریق  ●
 و یک متن آموزشی یک ماجرای داستانی

 آشنایی با انواع مواد غذایی، نگھداری از نواد غذایی، انواع غذاھا،  ●
 ھای مختلف غذاھا، کم خوری و پرخوریطعم

 

 صفحھ. خشتی. رنگی ۱۲. ھر عنوان فرمرجان حجازیترجمھ 
 

 

ھا با سالھ ۷تا  ۴

 بزرگترھاکمک 

 و

 ھاسالھ۱۱ تا ۷

 موش جھانگرد

ھای غارتگرپرنده  

 کفشدوزک ریزه میزه

 شاه آھنی

 ۱۰۰۰۰۰ مجموعھ کامل ھمراه با جعبھ
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 دیدن با چشم بستھ - ۱دیدن 

 ھر عنوان
 

۲۵۰۰۰ 

 

 

 پنج حس دیگر

 یداستان یامجموعھ

 یحواس پنجگانھ آدم یدرباره

 یانسان یھابراي پرورش خصلت

 

 
 

 دبستان یدوره

 یك رؤیا یتماشا - ۲دیدن 

 آقا داد نزن! – ۱شنیدن 

 آواز گوسفندھا – ۲شنیدن 

 یبستن یمزمزه – ۱چشیدن 

 مزهخوش یمزه – ۲چشیدن 

 باران یبو – ۱بوییدن 

 ماه یبو – ۲بوییدن 

 ! یتیغ نرم، مثل جوجھ – ۱لمس كردن 

 لباس بدجنس – ۲لمس كردن 

 ۲۵۰۰۰۰ اطلس ۳ بعدی جھان ۱۶
 برجستھ بھ صورت پاپ آپ سھ نیمکره ●

 سازيبراي کتاب 1384 برتري جشنواره کتاب برگزیده  ●
 هاي آموزشی رشدتقدیر شده در ششمین جشنواره کتاب  ●

 ھاسالھ۱۲تا  ۷

۱۷ 

کن
اه 
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ب 

خو
 

 نگاه کن و تفاوت را بگو

 ھر عنوان
 

۷۵۰۰۰ 

ای است آموزشی و علمی. در این مجموعھ »خوب نگاه کن«ھای مجموعھ کتاب
ھا و ھا مفاھیمی چون مقایسھ کردن، سنجش قدرت حافظھ، پیدا کردن شباھتکتاب

 شود.ھا، سنجش قدرت تشخیص، با بازی و سرگرمی آموزش داده میتفاوت
شود تا با چنین در ھر صفحھ از کتاب با طرح سؤالی کودک بھ چالش انداختھ میھم

 ختلف بھ جواب درست دست پیدا کند.ھای مشیوه
 ترجمه مجید عمیق 

 صفحه. رحلی. رنگی 32 هر عنوان

 گروه سنی

 ب و ج

 نگاه کن و بھ خاطر بسپار

 نگاه کن و حدس بزن

 نگاه کن و مقایسھ کن

 كمیك استریپ

 

http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/dava-nakonim-collection.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/zamin-collection.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/ghazayikemikhorim-coll.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/5hessedigar-coll.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-subject/general-information/atlas-3d-detail.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/khub-negah-kon.html


 
 ۴از  ۳صفحھ  - ۱۳۹۶ آذرماه - ھای انتشارات بافرزندانفھرست کتاب
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 یدوره سنّ  توضیحـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت قیمت عــنوان   كـتـــاب
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 )١( دیکجا بگم ببخش

 ھر عنوان
 

۵۰۰۰۰ 

 مھارت است کیکردن  یدر جھان امروز، زندگ

 ھابا آن کھ روزمره یمجموعھ با ھدف آشنا کردن کودک با مسائل گوناگون نیا

خواندن آن  قبل از دیبا نیھا ھدفمند بوده و والدشده است. کتاب ھیتھ شودیمواجھ م 

تا بتوانند  داشتھ باشند یآگاھ کنند،یشعرھا دنبال م نیاکھ  یکودکشان از ھدف یبرا

 نیا اب نییپا نیاگر کودکان در سن مورد نظر موفق شوند. ریکودک بھ مس تیدر ھدا

  خواھند داشت. یشاد و موفق یھا آشنا شوند، زندگمھارت

 
 ی مریم اسالمی، زھرا  موسویسروده

 
   . رنگیخشتی .صفحھ ۱۲ھر عنوان: 

 . جلد سختصفحھ ۷۲مجلد: 
 

 

 سال ۵تا  ۳

 )۲( کجا بگم حق با منھ

 )۳( تحمل کنم کجا

 )۴( شھیکجا بگم نم

 )۵( رمیکجا کمک بگ

                    )۶( دوست خوب ھست ھیکجا 

  ۳۰۰۰۰۰               جلد سخت   )۶تا  ۱مجلد (

 )۷(خوام ینم یخوام، چیم یچ

 ھر عنوان
 

۵۰۰۰۰ 
 

 )۸(نزنم  غیحرف بزنم، ج

 )۹( ستیمھم نمھم ھست، 

 )۱۰(ترسم یترسم، نمیم

 )۱۱(تونم یتونم، نمیم

 )۱۲( دونمیدونم، نمیم

  ۳۰۰۰۰۰ جلد سخت    )۱۲تا  ۷مجلد (

۱۹ 

اب
خو

ز 
ل ا

 قب
ای

ھھ
ص

 ق

خواھی چھ کاره بشوی برایان؟می  

 ھر عنوان
 

۶۰۰۰۰ 

 بخوانند، برایش کتاب و بنشینند او کنار در فرزندشان خواب از قبل والدین اگر
 بھ بھتر و شده ترآرام کودک کتابخوانی با. آیددرمی عادت صورت بھ این کار 

 با کھ است جذاب داستانی شامل مجموعھ این ھایکتاب از یک ھر رودمی خواب
 .است ھمراه رنگی تصاویر

 
 خانیترجمھ رضی ھیرمندی، محبوبھ نجف

 
 صفحھ. خشتی. رنگی ۲۴ھر عنوان 

 
 

 

ھا با سالھ ۷تا  ۴

 بزرگترھاکمک 

 و

 ھاسالھ۱۱ تا ۷

گویند؟دایناسورھا چھ طور شب بخیر می  

 بخواب مثل ببر

 قبل از اینکھ بخوابم چیزی بگو خوشحالم کند

من یکوچولوھا دینترس  

 وقت خواب است خرس کوچولو

برد ھاپو کوچولو؟ یخوابت نم  

یلیام ریشب بخ  

زنجبیلی یشیپ یخوب بخواب  

ریشب بخ گریحاال د ! 

چقدر دوستت دارم؟ یاگر گفت  

برو بخواب بیب بیب  

 وقت خوابھ بابا

؟یکنیمن چھ کار م یسر جا  

آرزو یپنج ستاره  ۱۰۰۰۰۰  

۲۰ 

وام
یخ

 م
س

بو
م، 

وا
یخ

 م
غل

خوام کجاییآھای آھای بابایی بازی می ب  

 ھر عنوان
 

۶۰۰۰۰ 

 

 ھای صفحھ سخت کتاب ●
 اند کھھای شاد و کودکانھترانھ» خوامخوام، بوس میبغل می«ھای کتاب ●

  .کشدای را بھ تصویر مینی کوچولوی بامزهماجراھای نی
 .ی خانواده او را دوست دارندگلی و خندان دوست دارد با ھمھ بازی کند و ھمھنی لپنی ●

 نی با مادر، پدر، مادربزرگ، در ھر کتاب حرف ھای نی ●
 .پدربزرگ و عروسکش بھ تصویر کشیده شده است

 

 صفحھ. خشتی. رنگی ۱۲. ھر عنوان سروده عزت ... الوندی

 برای 

 ھاسالھ ۳تا  ۱

جونقند و نبات تو قندون دوست دارم مامان  

خونھبابابزرگ خوبم برام کتاب می  

خواد بخوابھنی میبگو مادرجون نیقصھ   

 عروسک نازنازی بیا بریم آب بازی

۲۱ 

نھ
دکا

کو
ی 

ھا
یی

الال
 دو چشم و ابرو الال 

 ھر عنوان
 

۶۰۰۰۰ 
   پشت پرندهالک برنده سھ                  ●
 نیای شکوه قاسمسروده                  ●

 صفحھ، خشتی، رنگی ۱۶ھر عنوان 
 صفحھ، جلد سخت ۴۸مجلد: 

 
 گربھ الال موش الال

 خونھ بھ خونھ الال

مجلد -ھای کودکانھ الالیی  ۱۵۰۰۰۰ 

  

http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/maharatha.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/ghablazkhab.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/baghal-mikham-collection.html
http://www.bafarzandan.com/kids/books/books-by-collection/lalayi-collection.html


 
 

 ۴از  ۴صفحھ  - ۱۳۹۶ آذرماه - ھای انتشارات بافرزندانفھرست کتاب
 

ف
ردی

عھ 
مو

مج
 

 یدوره سنّ  توضیحـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت قیمت  عــنوان   كـتـــاب

۲۲ 

سیم
شنا

ا ب
 ر

ود
 خ

ات
اس

حس
 ا

 )۱خجالت (

 ھر عنوان
 

۳۰۰۰۰ 

  یا احساس یدرباره مجموعھ ینا یھاکتاب از یک ھر
 .است ... و خجالت خشم، ترس، ،یشاد مانند خاصی ویژگی

  را کودک کھ آمده احساس آن یدرباره داستان پنج کتاب ھر در
  .کندمی آشنا غیرمستقیم صورت بھ آن با برخورد نوع و حس ینا با

 با ترھابزرگ کھ شده مطرح ییھاسؤال کتاب ھر نیاپا در
 .بنشینند وگوگفت بھ آن یدرباره کودکان

 دو رنگصفحھ. خشتی.  ۳۶. ھر عنوان نوشین جعفریترجمھ 
 

 

ھا با سالھ ۷تا  ۴
 بزرگترھاکمک 

 و
 ھاسالھ۱۱ تا ۷

 )۲شادی (

 )۳خشم (

 )۴حسادت (

 )۵غرور (

 )۶غم (

 )۷ترس (

 )۸اعتماد بھ نفس (

 )۹مقصر بودن (

 ۲۷۰۰۰۰ مجموعھ کامل ھمراه با جعبھ

۲۳ 

ھا
یی

شنا
ن آ

ولی
 ا

 طبیعت

 ھر عنوان 
 

۲۴۰۰۰۰ 

جلدی برای کودکان. با تصاویر زیبا و دارای جزئیات  ۵ای است ھا مجموعھاولین آشنایی  ♦
کند، دنیای حیوانات، کند تا طبیعتی کھ در آن زندگی میآموزشی. بھ کودک شما کمک می

اعضای بدن خودش، وسایل حمل و نقل و پیرامون زیستی فرھنگی اجتماعی خود؛ کودکانھ 
 .آشنا شود

دھای مکرر از ابتدا تا انتھا و ای آماده شده کھ در رفت و آمکتاب بھ گونھ  ♦
 .برعکس کمتر آسیب ببیند و کودک شما بارھا آن را تجربھ کند

 

 صفحھ. خشتی، رنگی، جلد سخت ۷۲ھر عنوان ترجمھ طاھره خدایی. 

 ھاسالھ ۵تا  ۳

 بدن من

 ھای حیواناتبچھ

 وسایل حمل و نقل

 دنیای اطراف من

۲۴ 

یت
عال

ھ ف
وع

جم
م

...
ای

بر
ی 

عمل
ی 

ھا
 

ھای عملی برای ریاضی پایھ: مجموعھ فعالیت
ھاھای ریاضی برای پیش دبستانیمھارت  ۷۰۰۰۰   

و علوم در  یاضیر ،یزبان یھامجموعھ بھ روند تحول مھارت نیا یعمل یھاتیانجام فعال
 یھا. با آموزش علوم، کودکان با مھارتکندیم آسان آ نھا را یریادگیکودکان کمک کرده و 

آن  یریادگی ،یاضیر می. با درک مفاھشوندیپرسش و... آشنا م ،یبندطبقھ ق،یمشاھده، تحق
کردن، خواندن و  صحبت دن،یتحول، شن ندیافر ی. طشودیم ندیسھل و خوشا دار،یمعن

 .کندیم یو نوشتار یگفتار یھاھنشانی ریادگینوشتن، کودک شروع بھ 
 

 ترجمھ و تالیف: مریم نوزرآدان
 رحلی. تحریر. تک رنگ

 والدین و مربیان
ھای عملی برای آموزش مجموعھ فعالیت

ھاھای علوم برای پیش دبستانیعلوم: مھارت  ۶۵۰۰۰  

ھای عملی برای شنیدن، مجموعھ فعالیت
ھای زبانی صحبت کردن و خواندن: مھارت

ھابرای پیش دبستانی  
۵۵۰۰۰  

۲۵ 
ک

وش
 م

ش
مو

ی 
ھا

جرا
 ما

 شب بخیر موش کوچولو

 ھر عنوان
 

۶۰۰۰۰ 

 . باشد بابابزرگش بزرگ ون ماما و بابا و مامان پیش دارد ھمیشھ دوست خیلی کوچولو موش
 بھ کوچولو موش وقتی یا کنند،بازی می ھم با ھمیشھ کھ دارد ھم خیلی خوبی ھایدوست او

 .آیندمی کمکش بھ افتد،دردسر می
 و خانواده ماجراھای موش کوچولو، از قصھ ۵ شامل مجموعھ این

 .است ھایشدوست
 

 صفحھ. خشتی. رنگی ۲۴خانی. ھر عنوان ترجمھ محبوبھ نجف

 گروه سنی الف

 ممنونیم موش کوچولو

 سالم کن موش کوچولو

 دوستت دارم موش کوچولو

 کریسمس مبارک موش کوچولو

۲٦ 

اید
ن ب

 م
چرا

 

جویی کنم؟در مصرف آب صرفھ  

 ھر عنوان
 

۵۰۰۰۰ 

 و کنند فکر زیست محیط یمسائل ساده بھ تا کندمی کمک کوچک خوانندگان بھ مجموعھ این
تصاویری  و ساده داستانی با کتاب ھر. کنند حفاظت زیستمحیط  از باید چگونھ دریابند
 در  جوییصرفھ بازیافت، طبیعت، از محافظت اھمیت جذاب،

 .دھدمی نشان را انرژی در جوییصرفھ و آب مصرف
 

 صفحھ. خشتی. رنگی ۲۸. ھر عنوان شعارساناز حکمتترجمھ 

گروه سنی الف و 
 ب

 از طبیعت محافظت کنم؟

جویی کنم؟انرژی صرفھدر مصرف   

ھا را بازیافت کنم؟زبالھ  

۲۷ 

 

 ھای حرکتی ظریفھایی برای پرورش مھارتفعالیت ۵۰۰۰۰ با خط خوب بنویس
 رحلی. تحریر. تک رنگصفحھ.  ۳۲. مریم نوزرآدان

 ھاسالھ ۵و ۴،۳

 مطالبھایی برای پرورش مھارت شنیدن و فھم فعالیت ۵۰۰۰۰ بشنو و جواب بده ۲۸
 پیش دبستان رحلی. تحریر. تک رنگصفحھ.  ۳۲. مریم نوزرآدان
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