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 معرفی کتاب برای آشنایی کودکان با دفاع مقدس

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 معرفی کتاب آیه ها ونقاشی ها
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معرفی کتاب باغ ایمان، کتابی مناسب برای جشن عبادت 

 دخترانه

 فرزندم را با مفاهیم دینی چگونه آشنا کنم؟

 او بازگو کنم ؟مسائل شرعی رابه چه شکلی برای 

 این سوال تمام پدر ومادر هایی است که مسئولیت مهم تربیت فرزند رابر دوش خود احساس می کنند 

 .ودر پی کتابی هستند که آنها را در این امر کمک کند

 کتاب حاضر در صدد این است که فرزند شما خودش با روش های گوناگون و غیر مستقیم

 به پاسخ بعضی از سوال هایش برسد  …..ه و در قالب شعر و داستان و مسابق

 وبا احساس موفقیت گام های بعدی را در تعلیم وتربیت استوارتر بردارد

 . چرا که والدین مسیر تربیت را باید هموار سازند واین خود فرزند است که باید مسیر را طی کند

 حسین حقیقت نویسنده : حجت االسالم 

 ناشر:انتشارات بهار دلها



 

 

  



 



 

 

 



 

 



 

  



 

  



 

  

 



  

  

 معرفی کتاب با موضوع دهه فجر انقالب اسالمی

 

 : خالصه کتاب

در بعد از ظهر پانزدهم آبان، مردم ایران بر صفحه تلویزیون دولتی کشور تصویر غمزده شاه را  

پیام  نکند. اما دیدند که با لحنی شکست خورده به مردم قول می داد که دیگر اشتباهات گذشته را تکرار

 .عذرخواهانه او برای مردم نشانه نزدیک شدن پیروزی نهایی بود

و خروج شاه از کشور است، به همراه بازتاب آن در  ٣١۵٧دی ماه  ٢۶کتاب، گزارش مشروح واقعه 

 .روزنامه ها و در میان مردم

 از مجموعه روز های خدا-نام کتاب :شاه رفت 

 موضوع :داستان انقالب

 :د گروه سنی

 نویسنده :حمید رضا شاه آبادی

 انتشارات : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
 

  



 

 : خالصه کتاب

علی رغم وعده های جعفر شریف امامی، نخست وزیر دولت آشتی ملی، شبانگاه جمعه 
 .، مردم پس از خروج از مسجد فاطمیه به رگبار بسته می شوند ٠١۵٧شهریور  ٠١

ار حوادث و تظاهرات پس از آن است، به همراه عکسهای مستند و گویا، کتاب، روزشم
و متعاقب آن، پیام امام  ٠١۵٧جمعه سیاه( )شهریور  ٠٧که به کشتار وحشیانه رژیم در 

 .خمینی به ملت شریف ایران می انجامد

 ازمجموعه روز های خدا-آن جمعه   نام کتاب : 

 موضوع : داستان انقالب

 گروه سنی : د

 یسنده :حمیدرضا شاه آبادینو

 صفحه ١۶تعداد صفحات :

 انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

 

 



 

 : خالصه کتاب

کتاب روزشمار اواخر رژیم شاه و نخست وزیری شاپور بختیار و حوادث و وقایعی است که آمدن امام 

کیلومترها دورتر از خاک ایران، یعنی به ایران را، به رغم خطرات و تهدیدات موجود، تسریع کرد. 

در دهکده نوفل لوشاتو در حومه پاریس، صدها خبرنگار جمع شده اند تا آخرین خبرها را درباره 

بازگشت امام خمینی)ره( به میهن خود به سراسر جهان مخابره کنند. عده ای هنوز سفر امام را به 

 . … ته است و سرانجام در روز دوازدهم بهمن ماهایران صالح نمی دانند، اما امام تصمیم خود را گرف

 ازمجموعه روز های خدا-نام کتاب :امام آمد 

 موضوع :داسان نقالب

 گروه سنی :د

 نویسنده :حمیدرضا شاه آبادی

 صفحه ۴۴تعداد صفحات :

 انتشارات :کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

  

  



 

 : خالصه کتاب

بعد از برگزاری نماز جماعت توسط مردم و غالبًا  ٣١۵٧مردم در رمضان  بسیاری از تظاهرات های

به امامت حجت االسالم دکتر مفتح، استاد دانشگاه تهران، امام جماعت مسجد قبا و عضو شورای 

انقالب، صورت می گرفت. یکی از مهمترین این نمازها، نماز عید فطر همان رمضان است که به 

برگزار شد. کتاب، ذکر مشروح برگزاری آن مراسم از بامداد تا پایان  امامت آن شهید در قیطریه

 .تظاهرات مردم در بعد از ظهر همان روز است

 امجموعه روز های خدا-نام کتاب :نماز سبز 

 موضوع :داستان انقالب

 گروه سنی :د

 نویسنده :حمیدرضا شاه آبادی

  



 

 : خالصه کتاب

را پشت سر  ٣١۵٧تهران محل تجمع مردمی است که پاییز پر ماجرای امروز سیزدهم آبان، دانشگاه 

می گذارند. دانشگاه همان دانشگاه است، اما رهگذران، همان آدمهای قبل نیستند. اینان نگاهی تازه یافته 

اند و همه چیز را خوب می بینند؛ گوشهای شنوایی یافته اند که صدای خش خش خرد شدن برگهای 

 .ا می شنوندزندگی رژیم شاه ر

است که به خاک و خون کشیده می شود، به  ٣١۵٧کتاب، گزارش مشروح مراسم سیزده آبان سال 

 .همراه پیام امام خمینی)ره( به ملت شریف ایران به دنبال آن

 ازمجموعه روز های خدا-نام کتاب :نیمکت های پاییزی

 موضوع :داستان انقالب

 گروه سنی :د

 ینویسنده :حمیدرضا شاه آباد

 صفحه ١۶تعداد صفحات : 

  



 

 : خالصه کتاب

. دراین گزارش، ٣١۵٧گزارشی از دو روز سرنوشت ساز درتاریخ انقالب اسالمی ایران دربهمن 

شرح حرکتها واقدامات مختلف مردم و نیروهای متقابل حکومتی درتهران همراه با تصاویری از آن دو 

 .روز آمده است

 نام کتاب :در طلوع آزادی

 موضوع : انقالب

 گروه سنی :د

 نویسنده :حمید رضا شاه آبادی

 انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
 

 

 



 

 : خالصه کتاب

 ٣١۵٧آذر  ٢٢و  ٣١مروری بر تظاهرات میلیونی مردم تهران و شور وخروش آنها در دو روز 

م ونظم و مدیریت دراجرای آن بود از یک )تاسوعا وعاشورا(. این تظاهرات که بیانگر همبستگی مرد

طرف اعتماد به نفس زیادی در مردم ایجاد کرد و از طرف دیگر، حکومت را به چاره جویی جدی 

 . … تری واداشت تا سرانجام

 نام کتاب :زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

 زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

 موضوع :انقالب

 گروه سنی :د

 آبادی نویسنده :حمیدرضا شاه

  

  



 

 : خالصه کتاب

شروع می شود و سرانجام به انقالب اسالمی  ٣١۵۶این کتاب روز شمار حرکتی است که در سال 

، آقا مصطفی خمینی در ٣١۵۶منجر می گردد. در روز یکشنبه اول آبان  ٣١۵٧بهمن سال  ٢٢در

رگی مشکوک وناگهانی به خاک در روز دوشنبه دوم آبان جنازه او را پس از م .نجف مسموم می شود

 . … می سپارند. در روز سه شنبه سوم آبان مراسم ختم او در مسجد اعظم قم برگزار می شود و

 … نام کتاب :وحرکت آغاز می شود

 موضوع :انقالب

 گروه سنی :د

 نویسنده :حمید رضا شاه آبادی

 انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

  



 

 : خالصه کتاب

رخداد هر انقالب جدا از آنکه دالیل خاص خود را دارد، همواره با ایجاد اصطالحات، تعبیرات و 

های آن انقالب دارد. در انقالب اسالمی ایران عناوینی همراه است که پیوندی استوار با هویت و ارزش

 ناگون انقالب و نیز دشمنان آنهای گونیز بسیاری از اصطالحات و تعبیرات پدید آمد که بیانگر جنبه

 . …بود، از جمله اتحاد، استقالل، استکبار و

نامه کوچکی است در قالب پوسترها و تابلوهای تصویری که معنای بسیاری مجموعۀ حاضر فرهنگ

 .کندها را ساده و رسا در متن انقالب اسالمی ایران ارائه میاز آن واژه

 ( می )اصالحات ,تعابیر وعناویننام کتاب :دانستنی های انقالب اسال

 موضوع :انقالبی،مرجع

 نویسنده :مرجان فوالد وند

 گروه سنی :د ,ه

 انتشارات : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

  



 

 : کتاب خالصه

رخداد هر انقالب جدا از آنکه دالیل خاص خود را دارد، همواره با شعارهایی همراه است که پیوندی 

های آن انقالب دارد. در انقالب اسالمی ایران نیز شعارهای فراوان در دهان استوار با هویت و ارزش

احل مختلف آن تا رسیدن به های گوناگون و مرمردم و بر در و دیوار این سرزمین پهناور گویای جنبه

 .پیروزی و پس از آن بود

ها و تابلوهای تصویری که بسیاری از آن نامه کوچکی است در قالب پوسترمجموعۀ حاضر فرهنگ

 .کندشعارها را در متن انقالب اسالمی ایران ارائه می

  

 ( ته هانام کتاب : دانستنی های انقالب اسالمی )دیوار نوشته ها ،شعارها ،پارچه نوش

 موضوع : مرجع : انقالبی

 نویسنده :مرجان فوالد وند

 گروه سنی : د،ه

 انتشارات : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
 



 معرفی کتاب های قرآنی ویژه خردسال،کودک ونوجوان
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 معرفی کتاب برای کودک ونوجوان باموضوع امام حسین علیه السالم

 

 یک بال و دو پرنده

 محبوبه زارع

 بوستان کتاب

 پرواز برای دو طفالن مسلم . ۶نویسنده هر بخش را به نام پرواز نهاده است . 

ابراهیم و محمد گاهی خود روایتگر قصه عاشورا می شوند . و مخاطب با آنان راهی کربال می 
شود بسته شدن آب را می بیند ، خستگی شیطان را حس می کند و تاللو نگاه خورشید را 

برای فدا شدن می بیند . این دو طفل ، یتیمی خود را از زبان امام حسین )علیه السالم( می 
یکه به دشمن نگاه می کردند به امام حسین )علیه السالم( گفتند جان ما نیز شنوند در حال

 …به فدای تو یا حسین

پس از شهادت اباعبدهللا)علیه السالم( به دستور ابن زیاد ، طفالن مسلم تسلیم عبیدهللا 
ربت شدند و آنان را به کوفه برده به زندان افکندند . کوفه همان زندان مسلم بود و هنوز بوی غ

شهادت او به مشام بیداران کوفه می رسید . غربتی که پدر در شهر مردمان نامرد چشیده 
 بود اکنون کودکان وی به چشم می دیدند .

چه کسی دیده است که دو طفل نا بالغ سبب تزلزل حکومت شوند آن هم حکومتی که 
 اش لرزان بوده است.پایه

ته را بیدار کردند و پیرزن درمانده را شادمان ابراهیم و محمد با سخنان خود زندان بان خف
در دل فرات آرام نشده بود که حارث مامور  السالم( ساختند . هنوز داغ خون عباس)علیه

 عبیدهللا؛ قاتل ناجوانمردی بود که خون دو کودک را بر لب فرات جارس کرد .

به نزد مادر و پرواز به  ابراهیم و محمد در آرزوی پرواز میان زمین و آسمان و ماندن و رفتن
 سوی پدر ، پرواز را برگزیدند و با دلی مشتاق به سوی قتلگاه حرکت کردند .

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 



 مدو چشم ناتما

 محبوبه زارع

 بوستان کتاب

عبدهللا و قاسم فرزندان امام حسن )علیه السالم( هستند . عبدهللا فرزند کوچک امام در پی 
اش با ظلم روانه کربال یافتن پاسخی برای سواالت خود در مورد علت صلح پدر و عدم مبارزه

ر می شود مادر توان شد . عبدهللا که دلی پر سوال داشت ابتدا از مادر جویای علت صلح پد
زند که من به این کودک چه سخن گفتن را در خود نمی بیند اشک بر چشمانش حلقه می

 بگویم تا بفهمد که پدرش چقدر غریب بود .

عبدهللا به خودش قول می دهد که حتما از عمویش پرس و جو کند. شبی عبدهللا که دیگران 
برد تا گیرد و او را در پشت خیام میم( را میتوان صبر را نداشت دست ابا عبدهللا)علیه السال

دیگر کسی مزاحم پرسش او نباشد. عمو چرا بابا نجنگید و صلح کرد؟ اصال تا قبل از آن بابای 
من به میدان نبرد رفته است اباعبدهللا)علیه السالم( پاسخ می دهد بله پدر شما در میدان 

بسیاری از خود نشان داد. اما در مورد جنگ مبارزه کرده است مثال در جنگ صفین شجاعت 
علت صلح ، پدرت غریب بود به طوری که خود با اشاره به گله گوسفندانی که از جایی کوچ 

کردم . عبدهللا گفت چرا بابا غریب شدند فرمود اگر تنها این مقدار یار داشتم جهاد میداده می
 بود؟

نها محدود به جریان عاشورا نیست. قصه غربت داستان بی انتهای علی و اوالد اوست و ت
خواهد اما حسین)علیه السالم( نمی نوجوان امام حسن)علیه السالم( از عمو اذن میدان می

پذیرد قاسم پس از اصرار فراوان عاقبت به یاد گفته پدر می افتد که اگر روزی دلت خیلی به 
و اذن میدان را گرفت عاشقانه درد آمد به سراغ این نامه برو. نامه را یافت به عمو نشان داد 

به میدان رفت و رجز خوانی کرد و در هنگام شهادت عمو را صدا کرد عمو کمکم کن . 
حسین)علیه السالم( چون باز شکاری به سوی او رفت و نعش بی جان پسر برادر را بر دوش 

 گرفت .

نبرد شد عبدهللا که ابا عبدهللا)علیه السالم( در روز عاشورا با عزیزانش وداع کرد و آماده 
چون برادرش قاسم درخواست مبارزه خواست اکنون بی صبرانه منتظر شهادت چندین بار هم

بود اما عمو اذنش نداد. وقتی حسین خونین مورد هجوم دشمن قرار گرفت عبدهللا دیگر توان 
ریاد ( فنداشت بنشیند و نظاره گر باشد با پای پیاده به سمت عمو رفت زینب)سالم هللا علیها

 کشند؟!کرد عبدهللا جان نرو . عبدهللا گفت : عموی را می

عبدهللا زخمی بر زمین افتاد و در آغوش عمو درلحظه شهادت گفت : عمو فهمیدم چرا پدرم 
 تری..غریب بود اما عمو تو از او هم غریب

 

 

 

 

 



 نام کتاب:عطر عطش

 نویسنده: سارا عرفانی

 ناشر:سوره مهر

است که به کوشش سارا عرفانی گردآوری « کوتاه کوتاه»داستان  ۴۸این مجموعه دربرگیرنده 
 اند.شده

  

یابیم، عالقه جوانانی است که با خلق های این مجموعه درمیآنچه در مرور اغلب داستان
تر محتوایی و تحلیل مضامین این واقعه از زوایای مختلف، درصددند تا عهایی متنوقالب

 تر به مخاطبان ارایه کنند.های درونیدلبستگی خود را با اندیشه

  

تاملی دقیق در مضمون مورد نظر همراه با سادگی زبان و روانی لحن داستانی از دیگر 
 آیند.های این کتاب به شمار میاختصاصات داستان

  

بینم. من از من از این باال همه جا را می»گونه نوشته شده است: این« بلندی»ستان دا
چقدر اسب..! من از این باال حتی …بینم. چقدر آدم!ها را میها و اسبهمه آدم… اینجا

بینم. چقدر آب!کاش کسی جرعه ای آب به من بدهد..تا کنون پدر مرا روی ای را میروردخانه
من از این باال کسی را … دانم اکنون چرا این کار را کردهکرده بود؛ نمیهایش بلند ندست

 …«بینم که تیری سه شعبه به گمانم گذاشته و به سوی ما نشانه رفته است. منمی

روشنایی »، «فرصت»، «دعوت»، «امید»، «حسرت»، «محبوبه شب»، «هاعباس بچه»
 بند.های این کتا، نام برخی از داستان«سفارش»، و «شب

————————————————————————————————————————— 

 

 نام کتاب: پدر عشق و پسر

 نویسنده:سید مهدی شجاعی

 ناشر:نیستان

برای مادر  السالم( از زبان اسب آن حضرتاین نوشته، نحوه ی شهادت حضرت علی اکبر)علیه
 ایشان )لیال(، با نثری ادبی و داستانی به نگارش در آمده است.

ترین روایات ادبی هنری از واقعه کربال این کتاب سید مهدی شجاعی به عنوان یکی از ناب
السالم(ـ برای لیلی از اتفاقاتی که ـ مرکب حضرت علی اکبر)علیه« عقاب»خواندنی است. 

کند. شجاعی این کتاب را ظاهرا خوانی میجانسوزی را روضهبرای فرزندش افتاده حکایت 



برای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری نوشته است ولی در واقع پدر عشق و پسر داستان 
شناسد. سی و شش مقتل معتبر و درجه اول برای ای است که سن و سال نمیعاشقانه

 است. نوشتن این روضه مکتوب، هنرمندانه کنار هم گذاشته شده

 ————————————————————————————————————————— 

 

 نام کتاب: رد پای خورشید

 نویسنده: مهدی محدثی

 بوستان کتاب ناشر: 

یه السالم(از والدت تا کتاب رد پای خورشید به بیان داستانهایی از زندگی امام حسین )عل
شهادت پرداخته است. این اثر رد پای خورشید را در دو فصل از والدت تا امامت و از امامت تا 

غذای لذیذ »، «همه هستی فدای حسین )علیه السالم(»شهادت پیگیری کرده است. 
 بی»، «بهترین خاطره»، «پنج تن آل عبا»، «هدیه آسمانی»، «راز گریه پیامبر»، «بهشتی

مطالب فصل اول « پاسخی دندان شکن»و « محبت به علی )علیه السالم(»، «مادری بالست
 دهد.کتاب را تشکیل می

نقشه »، «دوستی اهل بیت )علیهم السالم(»مؤلف در فصل دوم به نقل داستانهایی مثل 
نصیحت امام حسین)علیه »، «غذای سگ های جهنم»، «نام دشمن شکن»، «کوفیان

، «پیشوای هدایت و پیشوای گمراهی»، «یزید، گاو پیشانی سفید»، «ویهالسالم( به معا
و « نماز ماندگار»، «آغوش رحمت»، «کوفیان ستمکار»، «بانگ رحیل»، «توفیق همراهی»
آنچه تاریکی ها را می »پرداخته است.در بخشی از مقدمه کتاب می خوانید: « شب آخر»

دهد، نور و و همه کس قابلیت دیده شدن میشکند و به همه چیز زداید، ظلمت را درهم می
روشنایی است! خورشید منبع عظیم روشنایی است که پس از پایان شبی سیاه با طلوع 

کند تا همگان با بهره جستن از پرتو پر نوید بخش خود، صبحی سپید را به هستی هدیه می
جویان، چهره کریه ناحق فروغش به تالش برخیزند؛ گمراهان راه را از بی راهه باز جویند؛ حق 

را باز شناسند و ره پویان، مسیر صحیح را انتخاب کنند.اما حسین )علیه السالم(، خورشید 
عالم تاب است که اندیشه، گفتار و رفتارش همه گیتی را چون روز، روشن کرده و راه را از بی 

نی است که بیشتر گفت«راهه و حق را از باطل برای پویندگان راه حق و حقیقت نمایانده است.
داستان ها از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین )علیه السالم( انتخاب و از آن استفاده 

 شده است.

 

 

 

 

 

 



 نام کتاب: ازدیار حبیب

 نویسنده: مهدی شجاعی

 ناشر:نیستان

هایی از زندگی حبیب بن مظاهر یار سالخورده ی بیب، رمانی است کوتاه که گوشهاز دیار ح
حضرت سیدالشهدا)علیه السالم( را به تصویر می کشد؛ البته قسمت اعظم آن، به شهادت 
حبیب در کربال اختصاص دارد و وصف عشق و شیدایی او به امام زمانش. داستان از زاویه دید 

 به ده بخش تقسیم شده است.دانای کل روایت می شود و 

داستان از جایی آغاز می شود که حبیب بن مظاهر و میثم تّمار در مالقاتی، مقابل چشم عده 
ای از مردم، هر یک از عاقبت کار آن دیگری و چگونگی شهادتش خبر می دهند و از هم جدا 

د. حبیب، به خوانیم: جان در قفس تن حبیب، بی تابی می کندر این کتاب می… می شوند و 
 حال خود نیست.

انگار رخت پیری را کنده است، در چشمه ی عشق، وضوی ارادت گرفته است و یکباره جوان 
شده است. جوانی که خویش را به تمامی از یاد برده است و لجام دل به دست عشق 

سپرده است. هیچ کس حبیب را تا کنون به این حال ندیده است، گاهی آن می کشد، گاهی 
هی به خیام حرم می اندازد، گاهی به افق چشم می دوزد، گاهی خود را در نگاه نگا

 خندد.گرید و گاهی میمعشوق گم می کند، گاهی می

————————————————————————————————————————— 

 

 نام کتاب: فراموشان

 نویسنده: داوود غفارزادگان

 ناشر: قدیانی

داستانی از واقعه کربالست نوشته داوود غفارزادگان .با هم سطرهایی از این ” فراموشان
وقتی نامه رسید، من آنجا بودم. فکر کردم از این پیک های معمولی ”کتاب را می خوانیم.

 ار ستون ، امیراست. اما نبود. قاصد مرگ بود. از کن

را می دیدم. وقتی پیک رفت چیزی نگفت؛ نه انعامی داد، نه خلعتی. مثل جغد چشم دوخته  
بود به تاریکی.منتظر بودم که صدایم کند، وقتی صدا را شنیدم، زود برگشتم و دیدم که لب 

 های امیر به کبودی می زد گفت که بروم و

 …ر نامه را به او داد تا بخواند مروان بن حکم را بیاورم.وقتی مروان آمد امی

 

 



 نام کتاب: امام حسین )ع(

 نویسنده: فریبا کلهر

 ناشر:به نشر

شان معرفی شوند، های آن به جای این که با نامشخصیتویژگی این مجموعه این است که 
 شوند.ها معرفی میشان به بچههایها و صفتیبا ویژگ

ی مرد آزاد به میدان ی بزرگ، یاراِن مرِد آزاد به میدان رفتند و شهید شدند. خانوادهروز مبارزه
دار دید که دیگر یاوری برای مرد آزاد باقی نمانده است. نگاهش به رفتند و شهید شدند. پرچم

دار دید که دو چشم کرد. پرچمیمه او را نگاه میها پر کشید. کسی از شکاف خطرف خیمه
با من »دار جلو رفت و دختر مرد آزاد را دید. پرسید: زند. پرچمدرخشان از دور با او حرف می

دار سرش را تکان پرچم« خواهم.ام عموجان آب میتشنه»دختر گفت: « کاری داری عموجان؟
 «م باش.جا منتظرآورم. همینبرایت آب می»داد و گفت: 

  

بار دیگر مشکی برداشت، سوار بر اسبش شد و به طرف رود آب شیرین رفت. دشمن دوباره 
ی تمام یاران و جوانان خانواده»ی سپاه دشمن گفت: دار به فرماندهجلویش را گرفت. پرچم

اند که از تشنگی جگرشان آتش گرفته. ها و کودکان باقی ماندهاید، فقط زنمرد آزاد را کشته
 «ها ببرم.خواهم کمی آب برای آنمی

  

ای ی زمین پر از آب شود، حتی قطرهاگر همه»فرمانده حرفی نزد. یکی از دستیارانش گفت: 
 «دهیم.از آن را به شما نمی

  

ها بیفتد؛ به جایی خواست نگاهش به خیمهخواست دست خالی برگردد. نمیدار نمیپرچم
 ای آب.د، در انتظار قطرهکه دختر مرد آزاد چشم انتظارش بو

  

دار راهش را از میان سربازان باز کرد. به طرف رود رفت. پشت سرش سربازها بار دیگر پرچم
ها جنگید. تعدادی را کشت و خودش را به رود آب شیرین دار ایستاد و با آنآمدند. پرچممی

ها در حالی که بچهرساند. مشکش را از آب پر کرد. خواست کمی آب بخورد و برگردد؛ اما 
توانست آب بخورد؟ مشک پر از سوخت، چطور میآبی میتشنه بودند و جگر برادرش از بی

ریخت. سربازی رفت و آب از داخل مشک بیرون میآب را برداشت و پشت اسبش پرید. می
دار با دار جدا شد. پرچمدار را نشانه گرفت. دست پرچمشمشیر کشید و دست راست پرچم

ی دیگری به دست چپش خورد و خون به آسمان پ مشک را گرفت و تاخت. ضربهدست چ
ها بود. به شکاف کوچکی که دو دار مشک را به دندانش گرفت نگاهش به خیمهپاشید. پرچم

دار از باالی اسب پایین افتاد ای به او زد. پرچمکرد. کسی ضربهچشم منتظر بیرون را نگاه می
 .و آب از مشک بیرون ریخت

 



 نام کتاب: ظهر روز دهم

 نویسنده: قیصر امین پور

 ناشر: سروش

را مرحوم قیصر امین پور سروده است. این اثر درباره یکی از « منظومه ظهر روز دهم»کتاب
شود در کربال حدود نه یا ده کودک شهید شدند. نام این یکودکان عاشورا است. گفته م

مسلم بن »پسر « عمرو»اند که گویا نام یکی از آن هاکودکان به درستی معلوم نیست. گفته
نماید بوده است. آن چه این ماجرا را زیباتر و شگفت انگیزتر می« حرث بن جناده»یا « عوسجه

ست تر داشته است. زیرا بر خالف معمول عرب که این است که گویی خود نیز گم نامی را دو
مبارزان در هنگام ورود به میدان خود را با اصل و نسب، ایل و تبار در رجزهایشان معرفی 

 زند:اش بنازد با افتخار فریاد میکنند او به جای این که به نام و نشان، قوم و قبیلهمی

  

میر و موالیم حسین )علیه السالم( است و امیری حسیٌن و نعم االمیر، یعنی؛ من آنم که ا»
 «چه نیک موالیی است او

  

 خواهد در خورشید عاشورا محو شود.داند که میای میاو خود را ذرّه

  

 خوانیم:هایی از این کتاب را میبخش

  

 شور محشر بود

 نوبت یک یار دیگر بود

 باز میدان از خودش پرسید؛

  «نوبت جوالن اسب کیست؟!.»

 اکت بوددشت، س

 های دوستاز میان آسمان خیمه

 ناگهان رعد گران برخاست

 این صدای اوست!.

 این صدای آشنای اوست

 



 نام کتاب: تشنه لبان

 نویسنده: حمید گروگان

 کان ونوجوانانناشر: کانون پرورشی فکری کود

به شمار می رود که در آن وقایع کربال و حماسه « مقتل»کتاب حاضر در واقع از کتابهای 
آفرینان عاشورا با ذکر نام و شیوه شهادت و شرح مطالب بیان شده است. هم چنین 

شعرهایی با بیت هایی متناسب با مطلب از شاعران مختلف چون حافظ انتخاب که در کتاب 
کل و تصویرگری و جنس کاغذ کتاب این مجموعه را نسبت به دیگر کتابهای از آمده است. ش

 این نوع متمایز ساخته است.

——————————————————————————————————— 

  

 نام کتاب: بزرگ مردان با وفا

 نویسنده:شمس وفا

 نشر: انتشارات بوستان کتاب

کودکی با نام سمانه هر شب پای صحبت پدربزرگش که در حمله نظامیان کشور عراق، به 
ای از خصوصیات مردان بزرگ روزگارش آشنا وطنش ایران شیمیایی شده نشسته و با گوشه

الی خاطراتش در البه رسد. پدربزرگ سمانهشود. هر خاطره با یک سرگرمی به پایان میمی
هایی را که شهدا افتد و درسبه یاد مردان با وفا و یاران فداکار امام حسین)علیه السالم(می

کند. بازی پایانی کتاب، اش بیان میاند، برای نوهو رزمندگان این زمان از شهدای کربال گرفته
 دهد.امید به جهانی شدن اسالم را در قلب کودکان پرورش می

——————————————————————————————————— 

 نام کتاب: امام حسین)ع( برای دبستانی ها

 نویسنده: حسین فتاحی

 ناشر: قدیانی

های سنی در قالب یازده قصه کوتاه برای گروه ای از زندگی امام حسین )علیه السالم(خالصه
از تولد امام حسین )علیه ‘دو گل خوشبو ‘بازگو شده است .نخستین قصه با نام ‘ج ‘و ‘ب ‘

گوید. السالم( در خانواده حضرت علی )علیه السالم( و فاطمه )سالم هللا علیها( سخن می
مضامین چند داستان دیگر را فضایل اخالقی و تربیتی امام در سنین کودکی و نوجوانی 

ها درباره قیام امام حسین )علیه السالم( و واقعه کربال و شهادت دهد. بقیه قصهتشکیل می
 آن حضرت است.

 



 نام کتاب: کودکان گمشده

 نویسنده: محمد پور وهاب

 : بوستان کتابناشر

کند و رفیقِ هاى عمیقِ ذهن و ضمیر ما رسوخ مىماند و در الیهها در یاِد من و تو مىقصه
سوزى انتخاب شود. پس بکوشیم تا دوستان و همراهاِن مشفق و دلهمیشگى زندگى مى

هایشان، شکوفا سازیم. این مجموعه چهارده کنیم و زندگى آینده خود را با یادها و خاطره
هایى کوچک از زندگانى چهارده معصوم)علیهم السالم( را به قلمى روان به تصویر لدى، قصهج

هایى آموزنده از زندگانى امام حسین)علیه السالم( کشیده است. در این کتاب، داستان
 زنیم.ها را در آغوشِ محبتش ورق مىخوانیم و خاطرهمى

 ————————————————————————————————————————— 

 

 قاصدک کربالنام کتاب:

 محبوبه زارعنویسنده:

 بوستان کتابناشر:

داستانی کوتاه و خواندنی از زبان سوم شخص. داستان از زاویه دختر کوچک امام حسین 
ه شده است که خبر از دنیای کودکی می دهد که آرزوی )علیه السالم( رقیه به تصویر کشید

 سفر داشت .

هللا علیها( از عمه خود حضرت زیباترین لحظات داستان وقتی است که حضرت رقیه)سالم
پرسد مگر شما نگفتید خدا عالم را بخاطر پدر من خلق کرده است می هللا علیها( زینب)سالم

. 

شود و . نسیم اول با خبر مرگ معاویه آغاز می نسیم است ۶بخش های مختلف کتاب شامل 
هستیم . قصه شما را با سواالت کوکانه و  السالم( شاهد فوت دردانه حسین )علیه ۶نسیم 

دنیای شیرین دختری آشنا می کند که گرچه کودک است اما به مانند مادر بزرگش فاطمه 
نده گاهی وقفه هایی کوتاه در میان دانا و باهوش است . دوربین نویس هللا علیها( زهرا )سالم

داستان دارد وقفه هایی برروی رویداد ها مثال در نیسم اول جایی دوربین راوی بر روی نان 
های در حال پخت در تنور می ماند . و این مخاطب را باید به فکر برانگیزد که یعنی خمیره 

 آنان شود . وجود سپاهی باید در کربال پخته شود تا برکت محافل ذکر مصیبت

با زبان خود واقعه  هللا علیها( بخش های زیبا و اصلی داستان است . رقیه)سالم ۶و  ۵نسیم 
 کند .عاشورا و رفتن پدر ، برادران و دوستان پدر خود را ذکر می

دخترک گفت : ما به سفر رفتیم ، به کربال، آدم های زیادی با اسب و شمشیر در آن بیابان 
. ما در صحرا خیمه زدیم یک خیمه کوچک داشتیم در آن من بودم و علی  جلو ما را گرفتند

 اصغر و رباب و سکینه .



هللا علیها( در هللا علیها(آرزوی شاهزادگی را داشت . رقیه )سالمدنیای کودکانه رقیه)سالم
های شام وقتی سر بریده پدر را دید کمی با آن سخن گفت به او گفت پدر مگر نگفتی خرابه

 …ی من قصری زیبا در شام می سازی قصری بزرگتر از عالم برا

نویسنده لطائف و احساسات وجود دختری کوچک را که لحظه لحظه پیش از سفر و پرسش از 
پریشانی حال پدر به دلیل سفر تا پرسیدن علت پرتاب سنگ های شامیان بر سر و صورت 

ای را در پیش روی خویش دیده بسیار موثر برای مخاطب توصیف کرده است گویی چنین صحنه
 است .

 ————————————————————————————————————————— 

 

 ستاره غربتنام کتاب:

 محبوبه دزارعنویسنده:

 بوستان کتابناشر:

آغاز حرکت به سوی مکه و ناتمام ماندن حج و  قصه غریبی اسیران کربال است . داستان از
 برگزیدن رضای الهی بر قضای الهی آغاز می شود .

السالم( که در جریان عاشورا کودکی روای شخص بیرونی غائب است . امام محمد باقر )علیه
بیش نبوده است گاهی راوی داستان می شود . دیدن صحنه های غم انگیز شهادت و 

ای سهمگین بر پاهای گودکان تشنه و خاک آلود برای کودکی به این سن ) هسربریده تازیانه
 ساله ( بسیار سخت بود . ۵گویا 

شود. محمد صاحب میجدا شدن از پدر برزگ سخت است بخصوص که بدانی دیگر کاروان بی
 .رفتمکند که ای کاش بزرگ بودم و چون بقیه مردان به میدان میبارها و بارها در دل آرزو می

تصاویر ابتدای هر غربت بیانگر اتفاقی است که در   نویسنده هر بخش را غربت نامیده است.
پیوندد. محمد زمانی که سخنان پدر و عمه خویش را در برابر عبیدهللا و بعد آن به وقوع می

یزید شنید آرام گرفت . این کودک به دنبال زمانی برای بیان سخنان خود در دفاع از پدر بزرگ 
د امام حسین )علیه السالم( در آخرین صحبت یزید مبنی بر تصمیم برای عاقبت اسرائ خو

کند و با اشاره به جریان انقالبی موسی و مسابقه کالم خود را با حمد و ثنای الهی آغاز می
با ساحران خطاب به یزید گفت : مشاورین تو بر خالف مشاورین فرعون احمقند زیرا اگر دانا 

دادند زیرا جز ناپاکان کسان دیگر ی کمر بر به قتل فرزندان و اوالد پیامبر را نمیبودند دستور 
 دهد .قتل پیامبر و اوالدشان نمی

 

 

 



 معرفی کتاب باموضوع اردوداری

 چگونه اردو برگزار کنیم 

 :دیدآورندهپ
 محمود اکبری
 جلیل حبیبی

 :ناشر 
 الدینشهاب

 نسخه ۰۳۳۳ – ۲چاپ  –رقعی )شومیز(  –صفحه  ۲۵۱ 
 

  

  

 تربیت در اردو

 :پدیدآورنده
 عبدالکریم صالحی

 :ناشر 
 فاخر

 نسخه ۰۳۳۳ – ۲چاپ  –رقعی )شومیز(  –صفحه  ۲۷۶ 

  

  

 چگونگی برگزاری اردو

 :پدیدآورنده
 کیحسن مل

 :ناشر 
  آوای نور

 نسخه ۲۳۳۳ – ۲چاپ  –وزیری )شومیز(  –صفحه  ۲۵۶ 

  

  

 برگزاری اردو و بازدید

 :پدیدآورنده
 محمدحسین صباغ

 :ناشر 
  تربیت منادیفرهنگی  یمؤسسه

 نسخه ۱۳۳۳ – ۲چاپ  –شومیز( ) رقعی –صفحه  ۱۱۸ 
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 ریزی اردوهای فرهنگی و تربیتیاصول برنامه

 :پدیدآورنده 
 یاریمسعود صفی

  :ناشر 

 نورالسجاد
 نسخه ۱۳۳۳ – ۲چاپ  –رقعی )شومیز(  –صفحه  ۲۵۱ 

  

  

  

  

  … های عمومی، عبادی، اخالقی، ورزشی، بهداشتیها بریم به اردو: نکتهبچه

 :پدیدآورنده
 جواد قاسمی

 :ناشر 
  ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتابمؤسسه

 نسخه ۰۳۳۳ – ۲چاپ  –رقعی )شومیز(  –صفحه  ۶۸ 

  

  

  

  

  اردوی تفریحی

 :پدیدآورنده
 دوک مانفورد

 حسینعلی جعفری
 :ناشر 

 ی ظهوراندیشه
 نسخه ۲۳۳۳ – ۲چاپ  –رقعی )شومیز(  –صفحه  ۶۸ 

  

  



ریزان فعالیتهای راهنمای عمل مربیان و برنامه –رنامه؟ اردوی تربیتی چگونه و با کدام ب

 اردویی نوجوانان

 :پدیدآورنده
 قاسم کریمی

 پرورپروانه سبزه
 سیروس صدوقی

 :ناشر 
 قدیانیانتشارات  یمؤسسه

 نسخه ۱۱۳۳ – ۱چاپ  –رقعی )شومیز(  –صفحه  ۲۵۱ 

 :پدیدآورنده بدنی و مربیان پرورشیردوهای تربیتی و ورزشی: ویژه دانشجویان رشته تربیتا
 پورغالمحسین حسن

 مریم فکوریان 

 :ناشر 
 بامداد کتاب
 نشر ورزش

 نسخه ۲۳۳۳ – ۰چاپ  –وزیری )شومیز(  –صفحه  ۲۲۱ 
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فی کتاب باموضوع امام علی برای کودک ونوجوانمعر  

 ردیف موضوع نام کتاب نویسنده انتشارات رده سنی شرح مختصر

 ٣٣٢ترجمه منظوم 

 حدیث علوی

امام علی  بیعت با آفتاب مهدی خلیلیان بوستان کتاب کودک ونوجوان

علیه 

 السالم

1 

شعر /حضرت زهرا 

 وامام علی

عید هاشمیسید س بوستان کتاب کودک ونوجوان  2  دلهای کبوتری 

 3  به پرندگان نگاه کن مهدی معینی مدرسه کودک /نهج البالغه

 4  اوبه همه چیز آگاه است مهدی معینی مدرسه کودک نهج البالغه

زندگی نامه ی 

 حضرت علی )ع

 5  امام اول امیر حسین فردی مدرسه کودک

صه ازامام علیدوازده ق مژگان شیخی مدرسه کودک ونوجوان امام علی   6 

کانون پرورش  کودک نهج البالغه

 فکری

 ،افسانه شعبان نژاد

مصطفی 

 رحماندوست

نیایش درختان، گزیده ای از نهج 

 البالغه

 7 

گلچینی است از 

گلستان سخنان امام 

علی)ع( از کتاب 

غررالحکم و »

 «دررالکلم

عبدالواحدبن محمد  کانون نوجوان

 تمیمی آمدی

 8  هدیه ای از دوست

وصفی است از 

خداوند علیم و 

برگرفته از خبیر،

 سخنان امام علی

 او به همه چیزآگاه است کانون کانون نوجوان

  

 9 

 01  غدیر مصطفی وجدانی پیام آزادی کودک قصه +رنگ آمیزی

 00  داستان عقیل اعظم آزادی  نوجوان تاریخ امام علی

 

 

 

ای کودکان ونوجوانانمعرفی کتاب زندگی اهل بیت علیهم السالم بر  

 



 ردیف موضوع نام کتاب نویسنده انتشارات رده سنی شرح مختصر

معصوم ٣۴قصه،  زندگینامه ائمه )ع(  حسین فتاحی انجام کتاب نوجوان 

جلد ٣۴در   
 ٣ چهارده معصوم

معجزات شگفت   محمد رضا اکبری پیام آزادی نوجوان معجزات

معصوم  ٣۴انگیز 

 )ع

  ٢ 

وجوانن زندگی معصومین آیه هللا حسین  پیام آزادی 

 مظاهری
زندگانی چهارده 

 معصوم علیه السالم
  ١ 

هر جلد حاوی دوازده 

قصه از کودکی تا 

شهادت هر یک از 

ائمه علیه السالم می 

 باشد

مجموعه دوازده  مسلم ناصری پیام ازادی نوجوان

قصه از زندگانی 

 ٣۴ائمه )ع( ) 

 جلدی

  ۴ 

داستان چهارده 

 معصوم
واننوج رمان داستان از  رضا شیرازی پیام آزادی 

زندگی چهارده 

 ٣۴معصوم )ع( 

 جلدی

  ۵ 

جلد کتاب ٣۴

مصورهر کتاب 

قصه از  ۵محتوی 

زندگی چهارده 

 معصوم

 ۶   قصه های مهربانی مجید مالمحمدی پیام آزادی نوجوان

 ٧   نا ن و نگاه جواد نیسی پیام آزادی کودک داستان

دیپیام آزا کودک زیارت  زیر ناودان طال نجفعلی مهاجر 

  

  ۸ 

ببوستان کتا کودک سیره  ١   آفتاب خانه ی ما مجید مالمحمدی 

داستان چهارده 

 معصوم
 ٣٢   آهوی غمگین مجید مالمحمدی بوستان کودک

 ٣٣   بانوی مهتاب مرتضی دانشمند بوستان کودک داستان /سیره ائمه

 ٣٢   بهشت برای همسایه مجید مالمحمدی بوستان کودک قصه /ائمه

 ٣١   پاره تن آفتاب مجید مالمحمدی بوستان نوجوان داستان /ائمه

زیبایی چه شمشیر مجید مالمحمدی بوستان کودک قصه معصومین    ٣۴ 

 ٣۵   حیات پاکان مهدی محدثی بوستان نوجوان داستان معصومین

 ٣۶   خاندان عصمت تقی واردی بوستان نوجوان معصومین

 ٣٧   خدای عزیزمن محسن ربانی بوستان نوجوان مناجات معصومین

درختی که بال در  مجید مالمحمدی بوستان کودک داستان معصومین

 آورد
  ٣۸ 

زهرا  شعر /حضرت

 وامام علی
 ٣١   دلهای کبوتری سید سعید هاشمی بوستان نوجوان

راهی به سوی  مرتضی دانشمند بوستان نوجوان داستان /معصومین

 بهشت
  ٢٢ 

 ٢٣   ستاره های فردا محسن ربانی بوستان نوجوان داستان/معصومین

معصوم ٣۴قصه، از حسین فتاحی قدیانی نوجوان معصومین

 در قابی مخصوص
  ٢٢ 

http://www.kanoontolid.com/?tag=%d9%86%d8%ac%d9%81%e2%80%8c%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1
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http://www.bustaneketab.com/BView/Book/BookCreator.aspx?LanguageID=1&ID=323
http://www.bustaneketab.com/BView/Book/BookCreator.aspx?LanguageID=1&ID=323


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی کودکی 

 معصومین
محسن ربانی  بوستان نوجوان

 جویباری
چهارده قصه از 

 کودکی معصومین
  ٢١ 

کالم معصومین علیهم 

 السالم
دعوت)گزیده ای از  حمید گروکان کانون نوجوان

 نهج الفصاحه
    

٢۴ 

 ٢۵   ماه مهمان خانه من زینب خاکبیز پیام آزادی کودک داستان معصومین

همعجزات ائم معجزات شگفت  محمد رضا اکبری پیام آزادی نوجوان 

معصوم  ٣۴انگیز 

 )ع

  ٢۶ 



 

 

 معریف کتاب کودک ونوجوان ابموضوع پیامرب رمحت صیل هللا علیه وآ هل

 نام کتاب  نویسنده انتشارات رده سنی شرح مختصر

 ای رسول خدا رضا شیرازی پیام آزادی نوجوان رمان زندگی پیامبر

سفر ها ی  علی معصومی پیام آزادی نوجوان سفرها
جلدی(۵پیامبر)  

احادیث صادر شده 
از سوی پیامبر 

گرامی اسالم 
خطاب به علی 
)علیه السالم(، 

 ابوذر و ابن مسعود

پندهایی گرانمایه از   علی معصومی پیام آزادی نوجوان
 پیامبر اکرم )ص(

جلدی  ۵۵مجموعه 
در مجموع زندگی 

پیامبر بزرگ اسالم 
را به تصویر 

 میکشد

رضا رهگذر  پیام آزادی نوجوان
 )محمدرضا سرشار(

 از سرزمین نور

تصویر شاعرانه ی 
اخالق و رفتار 

 پیامبر اسالم

 زیر درخت خرما سیدمحمد مهاجرانی مدرسه  کودک 

تصویر شاعرانه ی 
اخالق و رفتار 

 پیامبر اسالم

شم کوچولوچ سید محمد مهاجرانی مدرسه کودک  

 گل سرخ سید محمد مهاجرانی مدرسه کودک اخالق ورفتارپیامبر

ورفتار   اخالق
 پیامبر

 سوار کار قهرمان سید محمد مهاجرانی  مدرسه  کودک 

اخالق ورفتار 
 پیامبر

 مثل مروارید سیدمحمد مهاجرانی  مدسه  کودک  

اخالق ورفتار 
 پیامبر

مان دخترکمیه سیدمحمد مهاجرانی  مدرسه  کودک    

اخالق  
 ورفتارپیامبر

 داور کشتی سیدمحمد مهاجرانی  مدرسه  کودک 

اخالق  
 ورفتارپیامبر

 چوپان کوچک سیدمحمد مهاجرانی  مدرسه  کودک 

اخالق ورفتار  
 پیامبر

 بچه ها سالم سیدمحمد مهاجرانی  مدرسه  کودک  

اخالق  
 ورفتارپیامبر

ک ها در باغشاپر سیدمحمدمهاجرانی  مدرسه  کودک   

زندگی نامه ی 
حضرت محمد 

 )ص(

 آخرین فرستاده رضا رهگذر مدرسه نوجوان



اخالق کریمانه 
حضرت محمد 
 )ص( با دشمنان

 شکوفه بر شمشیر امیر مراد حاصل مدرسه  نوجوان 

     

کانون پرورش  نوجوان سیره پیامبر
فکری کودکان 

 ونوجوانان

 گزیده سنن النّبی جعفر ربانی

کهن ادبیات  گنجینه
گرانقدر فارسی 

 درمدح پیامبر

 ،افسانه شعبان نژاد کانون  نوجوان 
 بابک نیک طلب

 آفتاب آفرینش

نامۀ رسول گرامی 
به خسرو پرویز و 
پاسخ و اقدام او در 

قالب داستانی 
 شیرین

افزاسعید روح کانون  نوجوان  سربازی بزرگ یا  
 سرداری کوچک

های زندگی معجزه
رسول گرامی 

الماس  

 ماه دو تکه علی باباجانی کانون  نوجوان 

حکایت هجرت 
پیامبر گرامی و 
زندگی سخت و 

فرسای او و طاقت
 یارانش در مکه

 بهار مهربان یثرب محمود پوروهاب کانون  نوجوان 

هایی از گوشه
زندگی رسول 

 گرامی

پرستنورا حق کانون  نوجوان   مثل آینه 

بازگویی میالد 
رسول گرامی و 

گذشت پدر و سر
 مادر اوست

 طلوع آن ستاره محسن هجری کانون  نوجوان 

رفتار و اخالق 
 پیامبر گرامی

 یک سبد خاطره محسن هجری کانون  نوجوان 

بازگشت از آخرین 
 سفر حج

 خداحافظ مدینه مجید مالمحمدی کانون  نوجوان 

مکارم اخالق را 
 در رفتار پیامبر

دهای پراکندهمرواری حسین سیدی کانون  نوجوان   

مدح رسول گرامی 
درشعرشاعران و 

نویسندگان کودک و 
 نوجوان

 ،افسانه شعبان نژاد کانون  نوجوان 
 بابک نیک طلب

 سالم گل محمدی

     

کتابشناسی پیامبر  حسین سیدی کانون  نوجوان  کتابهای پیامبر
 اعظم)ص

فضای اجتماعی و 
انسانی مکه را پیش 

از بعثت رسول 
الب گرامی در ق

ای اینجاستفرشته فریبا کلهر کانون  نوجوان   



حکایتی شیرین 
 تصویر کرده

معراج رسول 
گرامی به سوی 

منتهای نورعالم بی  

 سفر به سوی خدا سوسن طاقدیس کانون  نوجوان 

لحظات زندگی 
پیامبر)ص( از بدو 
تولد تا بعثت و از 

آن زمان تا هجرت 
 به مدینه و وفات

ماهوتی مهری کانون  نوجوان   مروارید مکه 

 تصویری از بهار حسین سیدی کانون  نوجوان  بعثت

 راهی که می ماند سیدمهدی شجاعی کانون  نوجوان  مباهله

داستان زندگی 
 پیامبر

 آن روز شیرین مرتضی دانشمند بوستان کتاب کودک 

 او چراغ خانه ماست بیژن شهرامی بوستان  کودک  سیره اخالقی

 ثروتمندی که گدا شد مرتضی دانشمند بوستان  کودک  داستان زندگی

 خواب عجیب پیامبر مرتضی دانشمند بوستان  کودک  سیره پیامبر/ قصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کتاب با موضوع نماز ۰۳معرفی   

  

ام کتابن  آموزش نماز :

   محسن ربانی :نام نویسنده

   زائر : انتشارات 

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پیک آسمان :نام کتاب

 نوروزی : نام نویسنده

 نگاران قلم: انتشارات

------------------------------------------------------------------------------------------- 

  باغ سبز نماز : نام کتاب

 سید محمد مهاجرانی :نام نویسنده 

   جمال :انتشارات
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 نماز:نام کاب

 علیرضا دانایی :نام نویسنده

 : انتشارات

 

  چطوری نماز بخوانم : نام کتاب

 حسین صدرالحافظ: نام نویسنده

 مدرسه : انتشارات
---------------------------------------------------------------------------------- 

 بچه ها نماز شعر :نام کتاب

 حجت عسکری : نام نویسنده

 :انتشارات 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

   زنگ نماز :نام کتاب

 حسن جعفریان : نام نویسنده

 : انتشارات 
   

 بهترین قصه های نماز :نام کتاب

 محمد کریمی :نام نویسنده

 یاس بهشت :انتشارات
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 و نمازگزاران چهل داستان درباره ی نماز :نام کتاب

  بهتاشیدهللا : نام نویسنده 

 :انتشارات

 ها را نماز خوان کنیم ؟ چگونه می توانیم بچه :نام کتاب

 بتول سبز علی سنجاتی :نام نویسنده

 سیما : انتشارات

 (سال٣۴الی١نماز برای بچه ها ) :نام کتاب

 :نویسنده  نام 

 :انتشارات

 ( آموزش نماز )کودک و نوجوان :نام کتاب

                        علیرضا دانایی :نام نویسنده 

 قلم :انتشارات

  می خواهم نماز بخوانم :نام کتاب

 حمید مقامی:نام نویسنده 

 پیام آزادی :انتشارات

 نماز برای بچه ها :نام کتاب

  اکبر عاشوخانی :نام نویسنده

 : انتشارات

 (نماز خوندن چه لذتی داره)شعر : نام کتاب 

 آمنه مهدوی : نام نویسده

 امه نمازستاد اق :انتشارات
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  نماز شکوفه ها :نام کتاب

 مهدی فاضلی :نام نویسنده

 طنین افرا : انتشارات

        .…و وضو و  آموزشن نماز و احکام : نام کتاب

 ماشاءهللا برتون : نام نویسنده

 :انتشارات

 چگونه نماز بخوانیم  : نام کتاب

 لطیف راشدی :نام نویسنده

 انجام کتاب  :انتشارات

  آموزش نماز به زبان ساده : نام کتاب

       ، مسعود هاشمی  محمد هاشمی :سندهنام نوی

 فرهنگ جامع :انتشارات 

 رمز نماز: نام کتاب

 مهدی ملتجی :نام نویسنده 

 نشر اشرفی  :انتشارات
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 آموزش نماز برای نونهاالن :نام کتاب

  بهنام ظریفیان صنعتکار : نام نویسنده

 نشر فارابی  : انتشارات

 
  )چهارده قصه ی تصویری) خواهم نماز بخوانم می : نام کتاب

 سپیده حنبلی،مهدی حجوانی : نویسنده  نام 

 نشر افق : انتشارات 
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 نویسنده مطرح کودک ونوجوان۴۸عنوان کتاب از۸۴معرفی 

 نام نویسنده  نام کتاب  ضوع کتابمو  نام انتشارات  مقطع سنی

  محمدرضا سرشار-۴ آنک آن یتیم نظرکرده٣ داستان پیامبراکرم قدس نوجوان

  مجموعه سرزمین نور٢ داستان پیامبراکرم پیام آزادی نوجوان

  حضرت محمد١ داستان پیامبراکرم کیهان کودک

  قصه های انقالب۴ داستان انقالب حوزه هنری نوجوان

  نگو نمیتوانم۵ شعار مامیتوانیم وشسر کودک

  به شترها نگاه کن۶ حکمت الهی تربیت کودک ونوجوان

  ببارد باران نباردباران٧ حکمت الهی مدرسه خردسال وکودک

  مرتضی دانشمند-۲ این همان مرداست۸ داستان مذهبی بوستان کتاب کودک ونوجوان

  بانوی آفتاب١  بوستان کتاب نوجوان

قصه های شیرین ٣٢ داستان پیامبر ان کتاببوست کودک

 ازقصه های پیامبر

 

  نوجوانان می پرسند٣٣ پاسخ به شبهات بوستان فدک نوجوان

  یک صدف ازهزار٣٢ داستان امام علی بوستان کتاب کودک ونوجوان

  مسلم ناصری-۰ فرشته های زمین٣١ شهدا پیام آزادگان نوجوان

مجموعه چهارده ٣۴ صومینداستان مع قدیانی کودک ونوجوان

 معصوم

 

قصه های شیرین از ٣۵ داستان معصومین آستان قدس نوجوان

 زندگی معصومین

 

  غنچه های پاییزی٣۶ دوطفل حضرت مسلم کانون نوجوان

دوازده قصه از زندگی  پیام آزادی کودک ونوجوان

 امام جعفر صادق

  آخرین بازمانده٣٧

  یحیی علوی فرد-۸ می آید محمددوباره٣۸ امام زمان زائر کودک

  گرگ ومیش٣١ بیداری اسالمی حوزه هنری نوجوان

  نوآوری این است٢٢ نوآوری آینده روشن کودک

داستان هایی از زندگانی  بوستان کتاب نوجوان

 چهارده معصوم

  مهدی محدثی-۵ مجموعه حیات پاکان٢٣

داستان زندگی امام  بوستان کتاب نوجوان

حسین از والدت تا 

 شهادت

  ردپای خورشید٢٢

داستان هایی از زندگی  بوستان کتاب نوجوان

 پیامبر اکرم

  محمودپوروهاب-۶ بهترین بابای دنیا٢١

قصه های کوچک  ٢۴ داستان معصومین بوستان کتاب کودک ونوجوان

 از زندگی معصومین

 

حضور امام باقر  داستان  بوستان کتاب نوجوان

 در کربال

  وبه زارعمحب-۷ ستاره غریب٢۵



مصطفی -۴ فرهنگ آسان٢۶ دایره المعارف کانون کودک ونوجوان

  رحماندوست

  فرهنگ ضرب المثل٢٧ دایره المعارف محراب قلم کودک

اسم من علی ٢۸ علی اصغر کانون نوجوان

 اصغراست

 

  بچه ها وپیامبر٢١ پیامبر افق کودک

بچه ها وحضرت ١٢ امام علی افق کودک

 علی

 

ه زیتون واحد موسس نوجوان

 کتاب

  قصه آیه ها١٣ داستان سوره دهر

  صالحی حاجی آبادی-۹ مجموعه اکبرکاراته١٢ دفاع مقدس عموعلوی کودک ونوجوان

موسسه روایت سیره  کودک ونوجوان

 شهدا

مجموعه جغله های ١١ دفاع مقدس

 جهادی

 

ستارگان درخشان  نوجوان

 اصفهان

  رقص سنگ١۴ رمان دفاع مقدس 

موسسه روایت سیره  نوجوانکودک و

 شهدا

  چفیه١۵ شعر دفاع مقدس 

انتشارات شهید حسین  کودک

 فهمیده

یک  آی بچه های ناز ١۶ نماز

 قصه ازنماز

 

سنگ اندازان ١٧ انقالب سوره مهر نوجوان

 غارکبود
  داود غفارزادگان -۴۳

داستان زندگی میرزا  مدرسه نوجوان

 کوچک جنگلی

  یرحسین فردی ام-۴۴ میرزا کوچک خان ١۸

داستان زندگی  مدرسه / محراب نوجوان

 معصومین

مجموعه چهارده  ١١

 آفتاب

 

موسسه چاپ ونشر  کودک ونوجوان

 عروج

  مالقات با آفتاب ۴٢ امام خمینی

  حسین فتاحی  -۴۲ روز آرزوها ۴٣ امام زمان بوستا ن کتاب نوجوان

مجموعه پیامبران  ۴٢ پیامبران قدیانی کودک

 یشانوقصه ها

 

  داوود امیریان -۴۰ فرزندان ایرانیم ۴١ دفاع مقدس سوره مهر نوجوان

جام جهانی در  ۴۴ دفاع مقدس قدیانی )کتاب های بنفشه نوجوان

 جوادیه

 

کانون پرورش فکری  نوجوان

 کودکان ونوجوانان

  گردان قاطر چی ها ۴۵ دفاع مقدس

قصه های خوب  ۴۶ اخالقی امیر کبیر کودک

 های خوببرای بچه 
  مهدی آذر یزدی  -۴۸

  قصه های قرآن ۴٧ قرآن امیر کبیر کودک

  قصه های پیامبران ۴۸ پیامبران امیر کبیر کودک

مجموعه تولیدات مطاف  شهدا،حجاب و.. سیره شهدا کودک ونوجوان

 عشق

 

 

 

 

 



 

 

 معرفی هشت کتاب مفید تربیتی

 تعلیم و تربیت و مراحل آن

 

 

 

 

  

 

٣١۸٧ 

 

 

 به نشر، استان قدس رضوی  

  
 

٢٣۶ 

 لایر ٢٢٢٢٢  

   

  

رزش تعلیم وتربیت آدمی و زیاهنایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد وجامعه تواند شد ، ایجاب ا

شهای تربیت و رو های شیوه.  گیرد قرار مداوم و خاص توجه مورد ، کودک رشد به مربوط فعالیتهای کندکه¬می

 . تدریس باید با توجه به اهداف و شرایط مرتبی اختاذ گردد

این کتاب به دو خبش اصلی توضیح و حتدید مفاهیم و مهچنین به توجیه و توصیف مراحل پرداخته .در خبش اول به 

پایان بیست  ابررسی تعاریف و اهداف تعلیم و تربیت و در خبش دوم به بررسی مراحل زندگی از ابتدای تولد ت

سالگی پرداخته شده. در این کتاب کوشش شده است که آموزش و پرورش در سطوح خمتلف خانواده ، کودکستان 

، دبستان ، دوره راهنمایی حتصیلی و دوره آموزش متوسطه طبق آنچه که در نظام آموزش و پرورش فعلی و در 

 . فرهنگ ما متداول است توصیف وتوجیه شود

 

  

 پدیدآورنده 

 

  

 نشر تاریخ 

  

 ناشر 

  

 صفحات تعداد 

  

 قیمت 

  

 اشاره

 دکتر غالمحسین شکوهی



 

  

وان باید در مورد بلوغ بداندآنچه یک نوج  

 
   

   

 محمد رضا شرفی   

   ٣١١٢ 

  
 

فرهنگی منادی تربیت مؤسسه   

  

  
 

 ص ۵۶ 

 لایر ٣٣٢٢٢   

  

سعی دارد چشم اندازی علمی و  مؤلف در این اثر نوجوان را خماطب قرار داده است و

م مناید و به موارد امهیت دوره نوجوانی که فصل مشرتکی با کاربردی در حوزه بلوغ ترسی

دوران بلوغ دارد بپردازد. وی به شیوه های حفظ سالمت دوران بلوغ اشاره کرده است. و 

امید دارد که این مباحث با وجود حجم حمدود بتواند نوجوانان را در ورود به دوران بی 

ایجاد زندگی موفق متعادل و با عزت نفس ، نظیر بلوغ یاری منوده و آنان را در تدارک و 

 مساعدت کند.
 
 

   

 

  

 پدیدآورنده 

 نشر تاریخ

  

 ناشر 

  

 

 صفحات تعداد 

  

 

 قیمت 

  

 اشاره



   

 

 

 

 

 

  

 الگوی شادی از نظر قرآن وحدیث

 
   

   

 محمدی ری شهری   

   ٣١١٣ 

 دار الحدیث   

   ۴١۶ 

 لایر ٣١٢٢٢٢  

  

است ؛ زندگی ای که در قرآن ، از   خبتی-موفقیت و خوش خبش از زندگی توام با  شادی ، هبرتین و گواراترین

یادشده است« حیات طیبه»آن با عنوان  . 

شاید یکی از عوامل مهمی که برای رضایت و آرامش در زندگی از آن نام می برند عوامل اقتصادی و 

ست . ممکن است شادکامی فراتر از عوامل و آفتا اقتصادی و مادی ا  رشد اقتصادی باشد اما عوامل و آفات

کسی هیچ نوع کمبود اقتصادی و رفاهی نداشته باشد و لی به دلیل آفت های اخالقی یا به دالیل دیگر 

دچار نگرانی وافسردگی گردد . بر این اساس ، مهم ترین مسئله در موضوع شادی ، ارائه الگویی است 

 .که مهگان بتوانند با پیروی از آن در مهه حال شادکام باشند

یی که اسالم برای شادکامی ارائه داده است مبتنی بر واقعیت های انسان و جهان است . بررسی الگو

 ارائه را  شادکامی الگوی هبرتین آیین این که دهد می نشان باره دراین اسالمی های¬دقیق آموزه

 .منوده

 . کتاب حاضر در طی نه فصل به ارائه یک الگوی اسالمی برای شادی پرداخته است

 

  

 پدیدآورنده 

 نشر تاریخ

 ناشر

 صفحات تعداد

 قیمت

 اشاره



بعد از تعریف شادی از دیدگاه اسالم و « درآمدی بر الگوی شادی در اسالم» ل اول با عنوان درفص

اصل شادکامی یعنی مبارزه با آفت های شادی ، درمان بیماری  ۵ورانشناسی و ذکر انواع شادی به بیان 

ت آداب نگرانی های ناروا ، به کار بسنت عوامل شادی آفرین ،تالش برای شادکامی دیگران و رعای

 .شادی پرداخته است

 .در فصل دوم ، نگاهی عمومی به شادی و اندوه و امهیت شادی و زیان های اندوه دارد

، عملی ، اقتصادی ، طبیعی و خیالی   فصل سوم به ذکر موانع شادی و آسیب های اخالقی و اجتماعی

 .اختصاص دارد

ی ، اخالقی ، عملی و عبادی و طبیعی در فصل چهارم به درمان اندوه از جنبه های عملی ، اعتقاد

 .پرداخته است

خرد ، باورهای دینی ، کارهای شایسته و اخالق   از نظر اسالم مانند  در فصل پنجم عوامل شادمانی

 . پسندیده ، عبادت ها ، عناصرمادی ولذت های طبیعی و عوامل غیر ارادی ذکر گردیده

در مورد شادکردن افراد مانند والدین و مردم و . . . و در فصل ششم و هفتم به ترتیب به ذکر روایاتی 

 . آثار آن و آداب شادمانی اختصاص یافته است

غصه هایی که شادی به دنبال می » دو فصل آخر کتاب یعنی فصل هشتم و هنم به مباحثی حتت عناوین 

اختصاص یافته اند« که اندوه درپی می آورند  شادی هایی»و   «آورند  . 

 

   

     

  

 بازی کودک در اسالم

 
   



   

 محمد صادق شجاعی   

  

 

 

 ٣١١٢ 

  

  

کتاببوستان   

 

   ٣٢٢ 

   

 لایر ٣١٢٢٢  

  

از دیرباز بیشرت مردم چنین می پنداشتند که بازی، کاری بیهوده و بی ارزش است، ولی امروزه به یقین می 

رین نیازهای کودک، بازی با اسباب بازی است. این نیاز در حیطه تقویت و فراگیری دانیم که یکی از مهم ت

مهکاری های اجتماعی، اعتماد به نفس، هوش، خالقیت و مهچنین از میان بردن عقده های دوره 

کودکی و کسب توان در رسیدن به کارآیی بیشرت، منود هبرتی می یابد. در حقیقت، کودک هم زمان با 

به اسباب بازی، ارتباط با حمیط پیرامون خود را آغاز می کند.با مهه سودی که در بازی موجود  سرگرم شدن

است، از پی آمدهای منفی و زیان بار اسباب بازی و بازی های رایانه ای نیز نباید غفلت کرد. این وظیفه 

سازنده یاری کنند. والدین است که کودکان را در انتخاب بازی های مناسب و اسباب بازی های مفید و 

بازی های رایانه ای و اسباب بازی های موجود در بازار، برخالف سرگرمی های سنتی، ذهن کودکان و 

نوجوانان را به اندازه ای مشغول می کند که آنان را از پرداخنت به مسائل مهم تر زندگی باز می دارد. افزون 

جنسی و الگوهای ناسازگار با فرهنگ اسالمی به بر آن، در بسیاری از این بازی ها، مفاهیم ناشایست 

شکلی بسیار زیرکانه به کار رفته است که خطری جدی برای فرزندان ما به مشار می رود.پس از ذکر 

کلیاتی در خبش اول، در خبش دوم، دیدگاه های نظری درباره بازی، نقش و کارکردهای بازی و 

ح عزت نفس و کارکردهای تعاملی، آموزشی، تفریحی، اسباب بازی )ارضای نیازهای روانی، افزایش سط

درمانی(، خانواده و اسباب بازی )ضرورت هتیه اسباب بازی برای کودکان، هتیه اسباب بازی برای فرزندان، 

ویژگی های کلی و اصولی یک اسباب بازی خوب، رعایت نکات ایمنی و هبداشتی اسباب بازی، نگاهی به 

و بررسی پی آمدهای تربیتی آن با تأکید بر آثار منفی آن، تنگناها و  وضعیت اسباب بازی در ایران

مشکالت تولید اسباب بازی در ایران و پیشنهاد نکاتی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اسباب بازی( 

بیان شده است. خبش سوم نیز به بررسی سیاست های رسانه ای تلویزیون و شیوه های اثرگذار صدا و 

رهنگ اسباب بازی به مهراه پرسش های مردمی و کارشناسی اختصاص داردسیما بر ف . 

 

 

 

  

 پدیدآورنده 

 

  

 نشر تاریخ 

  

 ناشر 

  

 صفحات تعداد 

  

 

 قیمت 

  

 اشاره



   

  

 

 

 

 

 

 شیوه های تبلیغ در احادیث

 

 

 
 

 یت نیافرج هللا هدا   

   ٣١۸١ 

 ذوی القربی   

   ٣١٢ 

 لایر ٣١٢٢٢   

  

گفتار بایسته های تبلیغ در روایات، اولویت های تبلیغی در روایات،  این کتاب در چهار 

روانشناسی تبلیغ در روایات و آسیب شناسی تبلیغ در روایات، تدوین شده است و به 

 .ه استپرداخت باید ها و نباید های تبلیغ از دیدگاه روایات اهل بیت)علیهم السالم(

ی، بلیغ و مباحث مربوط به آن برای یک عامل دینت»در خبشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

ت از موطن خویش عامل دینی با هجرزیرا به فرمان قرآن کریم،امری ضروری به مشار می آید؛

و با حتمل کردن رنج سفر به حوزه های علمیه می رود تا علم دین بیاموزد و در هنایت، به 

 «.م می آموزدمیان قوم خود بازگردد و آموخته های خود را به مرد

، ویژه مبلغان «مهارت افزایی تبلیغی»از سری کتاب های« شیوه های تبلیغ در احادیث»کتاب 

باهدف پیشربد اهداف دینی و جتهیز مبلغان و ارتقای سطح مهارت های تبلیغی آنان از 

 .سوی معاونت فرهنگی تبلیغی دفرت تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم منتشر شده است

 

  

 

 

 

 

  

 پدیدآورنده 

 نشر تاریخ

 ناشر  

 صفحات تعداد  

 قیمت  

  

 اشاره



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 شیوه اردو داری

 

  

   

   

 محمود اکبری   

  

 ٣١۸١ 

 

 

  
 پاد اندیشه 

 

   ٢٢۴ 

  
 لایر ٢٢٢٢٢ 

 

 

  

 پدیدآورنده 

 

 نشر تاریخ 

  

 ناشر 

  

 صفحات تعداد 

  

 قیمت 

  

 اشاره



  

یات اردو، کل“در هفت فصِل « مهارت افزایی تبلیغی»های از سری کتاب« شیوه اردو داری»کتاب  

 ”اه، اخالق در اردو، بازی و سرگرمی در اردو، شعر و سرود و اختتامیه در مسیر اردو، در اردوگ

که با هدف پیشربد اهداف دینی و جتهیز مبلغان و ارتقای سطح مهارت های تبلیغی آنان منتشر شده 

 .است

اردو یکی از هبرتین و مناسب ترین برنامه های رشد و بالندگی و »در خبشی از این کتاب می خوانیم:

ور استعداد ها است.اردو یکی از جذاب ترین برنامه های فرهنگی و تربیتی است، اردو عرصه ظه

اردو حرکت گروهی و یک جتربه زیبا برای با هم فکر  .مناسبت ترین مکان برای سازندگی است

 .«کردن است

 

   

   

 روش و محتوای آموزش قبل از دبستان

 
   

   

  

 

  

 گروه آموزش قبل از دبستان

 

  

 ٣١۸۴ 

 

 

  

 

 

 اطالعات 

  

 ٣۸۴ 

 

 

  

 پدیدآورنده 

 نشر تاریخ

  

  

 

 

 ناشر

  

 صفحات تعداد 

  

 قیمت 

  

 اشاره



 لایر ۵٢٢٢٢  

  

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان خود مرحله ای است برای رشد قوای 

اهنگ و متعادل نه به صورت جسمی،ذهنی،عاطفی،اعتقادی و اجتماعی کودک آن هم به طور مه

جدا و منفک از هم . از این رو در این کتاب سعی شده مفاهیم خمتلف اعم از زبان آموزی،مفاهیم 

 : اخالقی،اجتماعی،علوم جتربی، فعالیتهای خالق و . . . از شرایط زیر برخوردار باشد

 حمتوای آموزش استمرار و پیوستگی کامل داشته باشد۱

 متاثر از جتارب ساهلای اولیه کودک باشد مطالب ارائه شده۲

 .مفاهیم آموزشی به صورت غیرمستقیم و به شکل جتربی و عملی ارائه گردد۳

 .ارائه مطالب و مفاهیم تابع انگیزه ها و رغبتهای کودکان به موضوعهای خاص باشد۴

ا عالئق و د ببه مهین خاطر این کتاب به صورت واحدکار با موضوعات خمتلف ارائه شده که میتوان

 .خصوصیات کودکان مهاهنگ باشد

 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقوق تربیتی کودک در اسالم

 
   

  

  

 

 

 دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی

   

  
 

٣١١٣ 

  

 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 ص ٣٧۶  

 لایر ١٢٢٢٢  

  

در سه فصل به حمتوای « حقوق تربیتی کودک در اسالم»کتاب 

« ، «های ناظر به آنماهیت و قلمرو حقوق تربیتی کودکان و تضمین

تی های گوناگون تربیحقوق کودک در حیطه»و « مبانی حقوق تربیتی»

پردازدمی« هابا نگاه به مبانی خاص آن . 

     

   

     

 

 

 

 

 

 

  

 پدیدآورنده 

 

  

 نشر تاریخ 

  

 ناشر 

  

 صفحات تعداد 

  

 قیمت 

  

 اشاره



 

 معرفی چند کتاب داستان فکری

 در این قسمت جهت آشنایی عالقمندان تعدادی کتاب

 داستان داخلی و خارجی که فکری می باشند معرفی می گردد

 

 داستانهای فکری داخلی: 

  

 ـ توکایی در قفس، نیما یوشیج، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ۲

 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ـ زیباترین آواز، شکوفه تقی، ۱

 . ـ قصد یک دانه چوب کبریت، جعفر ابراهیمی۰

 ، داستان چهل تخم مرغ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان. ۹گویی شماره ـ قصه۸

ــــ داستانهای کهن از ادبیات فارسی شماره ۵ هللا حبیب ، داستان گوشت فیل، دکتر سید۰ـ

 ت مؤسسه انجام کتاب. لزگی، انتشارا

 رضا آذر، انتشارات سرو یاسین. های خوب، احمدـ فکرای خوب برای بچه۶

 آموز. های جامی، سید علی محمد رفیعی، نشر دانشـ قصه۷

ـــــ ۴ میوی ترســناک، مژگان شــیخی، انتشــارات کتابهای شــب، داســتان میو ۰۳قصــه،  ۰۳ـ

 بنفشه. 

 په، مژگان شیخی، انتشارات کتابهای بنفشه. شب، داستان دانه باالی ت ۰۳قصه،  ۰۳ـ ۹

  

 داستانهای فکری خارجی: 

گل بکارید فرمانروا شوید! نوشته: ِدمی، ترجمه: امید حدائق، انتشارات اندیشه و فرهنگ ــــــ ۲

 .  جاویدان

 ، ترجمه احسانه باقری، انتشارات امیرکبیر. ۲ـ داستانهای فکری شماره ۱

 رجمه زهیره باقری، نشر علم. ، ت۱ـ داستانهای فکری شماره ۰

ــــ چه خوب چه بد، داستان الک پشت و میمون، جوآن لوکسوها، روالد کوراندر، انشارات ۸ ـ

 شهرتاش. 

ـــــ داســتانهای کوتاه فکری برای آموزش فلســفه به نوجوانان، پرجســپرســن ولیندا کلی، ۵ ـ

 ترجمه مژگان محقق، مطهره ضیایی، زهرا ابراهیمی، انتشارات مهرافروز. 



ــــــ داســـتانهایی برای فکر کردن، رابرت فیشـــر، ترجمه ســـید جلیل شـــاهری لنگرودی، ۶ ـ

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی. 

 چقدر تو خوبی، مارجوری وایت پلگرینو، ترجمه دکتر حمید علیزاده، انتشارات جوانه رشد. ـ ۷

 

 

 

 

 آشنایی با کتاب داستان های فکری فیلیپ کم

 فعالیت ۴۷( با ۱کری)های فعنوان کتاب: داستان

 نویسنده: فیلیپ کم

 مترجم: فرزانه شهرتاش، مژگان رشتچی

 انتشارات: شهرتاش

 ۱۸۱۱چاپ اول: تابستان

 ۱۱۱تعداد صفحات: 

 تومان ۸۰۳۳قیمت: 

ک آنان کند و درفلسفه از طبیعت کنجکاو و حسِ حیرت کودکان استفاده کرده و آنها را به جستجوی معنا تشویق می

کند کند، به پرورش اعتماد به نفس و صفاتی کمک میهای استدالل را تقویت میدهد. تفکر و مهارتیرا گسترش م

 .شودکه به خوب قضاوت کردن در زندگی روزمره منجر می

های ای از داستانی کند وکاو فلسفی است مجموعهعالوه بر این که کتابی در زمینه« ۱های فکری داستان»کتاب 

 .توان از آن لذت بردسال است که همراه با پدر و مادر و معلم می ۱۱الی  ۱ان فکری برای کودک

ی عناوینی مانند: ماهیت حقیقت، خوبی و های خود را دربارهکنند تا سؤالها کودکان را تشویق میاین داستان

ا ند و روابط انسان بی خود پیرامون زمان و تغییر بحث کنی تجربهزیبایی و انصاف و درستی مطرح کنند، درباره

 ها وها، استفاده از مالکفرضها، کودکان را به پرسیدن، بررسی پیامدها و پیشمحیط را بررسی نمایند. قصه

کند. هر داستان طوری طراحی شده است که کندوکاو فلسفی را بر انگیزد. کتاب کاوش نظرات گوناگون دعوت می

 .رسانی در این فرایند تهیه شده استنیز برای کمک ۱ریهای فکراهنمای معلم / کتاب کار ِ داستان

 :داستان به قرار زیر میباشد ۱این کتاب مشتمل بر 



 (ی تو یا من؟ )استیون بِرـ خانه۱

 (ی پرنده )یِه سنگ هانگـ النه۱

 (پشت زمان )متیولیپمنـ تامی و الک۸

 (ـ شبی زیر ستارگان )آن مارگارت شارپ۷

 (ـ چاقو )فیلیپ گین۰

 (لیندا و کال را )ران رید ـ۶

 (ـ اکوسیسترها )گیلبرت تالبوت۴

 (ـ داستان گابریل )آن مارگات شارپ۱

 فعالیت ۱۸( با ۱های فکری)عنوان کتاب: داستان

 نویسنده: فیلیپ کم

 مترجم: مژگان رشتچی، فرزانه شهرتاش

 انتشارات: شهرتاش

 ۱۸۱۰چاپ اول: پاییز

 ۱۱۱تعداد صفحات: 

 تومان ۸۰۳۳قیمت: 

سال است که کودک و والدین او و معلمان با  ۱۱الی  ۱هایی برای کودکان مجموعه داستان« ۱های فکری داستان»

هایی مانند: نظم در طبیعت، جادوگری و ی موضوعها سؤاالتی را دربارهبرند. این داستانخواندن آن لذت می

 .ندکنمی مطرح …وانمود کردن، قدرت، آزادی و حقوق، ذهن و بدن و 

ه کند. فلسفها، کودکان را به سؤال کردن و بحث نمودن، ایجاد ارتباط و بررسی نظرات گوناگون دعوت میداستان

کند و درک آنان را از طبیعت کنجکاو و حس حیرت کودکان استفاده کرده و آنها را به جستجوی معنا تشویق می

کند که د، به پرورش اعتماد به نفس و صفاتی کمک میکنهای استدالل را تقویت میدهد. تفکر و مهارتگسترش می

 .شودبه خوب قضاوت کردن در زندگی روزمره منجر می



کند. آورد که کند وکاو فلسفی با کودکان را ترویج میهای فلسفه برای کودکان مطالبی را فراهم میسری کتاب

دهند. نویسندگان این مجموعه فیلسوفان و های راهنمای معلم / کتاب کار در این فرایند شما را یاری میکتاب

 .از سراسر عالم هستند« فلسفه برای کودکان»مربیان اصلی 

ها، موضوعات و مسائل فلسفی ی محرکی سرشار از ایده، به منزله«۱های فکری داستان»های کتاب داستان

 .ها برانگیختن سؤاالتی برای بحث استاند و هدف از این داستانطراحی شده

 :باشد که این داستانها عبارتند ازهای مربوط به آن میها و طرح بحثداستان فکری با تمرین ۱۱ین کتاب مشتمل برا

 (هایشان خداحافظی کردند )استیون بِرمردمی که با چشم، گوش، بینی و دهان

شوفن( ـ سؤال  بدخلقی )یانگ (کس و خانم سِیدی )متیولیمن( ـ روی ایوان )سارا ردشاومال هرکس، مال هیچ

توانست صورتش را کنترل کند )تام الردنر( ـ ـ مردی که نمیجِسی )آن مارگات شارپ( ـ ارتباط )کاترین مک کال(

رونالد رید( ـ درست مثل )گو ی چند منظوره )آن مارگارت شارپ(ـ قصهی دریایی )هلموت شِرایر(ـ مغازهستاره

 (جادوگری )فیلیپ کم

 

 

 

 

 

 فعالیت ٧١( با ١های فکری)انعنوان کتاب: داست

 نویسنده: فیلیپ کم

 مترجم: فرزانه شهرتاش، نسرین ابراهیمی لویه

 انتشارات: شهرتاش

 ٣١۸۵چاپ اول: پاییز

 ٣٢۸تعداد صفحات: 

 تومان ١۵٢٢قیمت: 

های کتاب های فلسفی کودکان برای ترویج کند و کاو فلسفی کودکان طراحی شده است. داستانمجموعه کتاب

گویی، های اخالقی و اجتماعی مانند درست و نادرست، دوستی، قول دادن، دروغبه درون مایه« ١های فکریتانداس»

های ها تأکید دارد. اینها از جمله ایدهزورگویی، رشدفردی، انصاف، آزادی، جامعه، مراقبت، تبعیض، حقوق و مسئولیت

در بخش راهنمای معلم/ « ی اصلیایده»درون مایه از طریق  گیرند. هراند که در این کتاب مورد کاوش قرار میاصلی

آموزان ادامه شود و با یک یا چند طرح بحث یا تمرین برای دانشکتاب کار به طور خالصه برای معلم معرفی می



ه کاوش ها برای معلمانی که باند. این کتابهای راهنمایی و متوسط مناسبیابد. این مطالب برای دانش آموزان دورهمی

های مربوط به مطالعات اجتماعی در ابعاد اخالقی عالقه دارند های اخالقی رشد فردی کودکان به درون مایهموضوع

 .شوندمنبع ارزشمندی محسوب می

( ١یهای فکرهای )داستانکند، به همین دلیل داستانها استفاده میها برای برانگیختن سؤالنویسنده در اینجا از داستان

آفرین یا از لحاظ اجتماعی بحث دهند که از نظر اخالقی مشکلآموزان را به طرف مسائلی سوق میتوجه دانش عمداً 

 .برانگیزند

های اخالقی و اجتماعی کودکان، برانگیختن کنجکاوی عقلی آنان و ایجاد ها برانگیختن حساسیتهدف این داستان

 .اندهایی برای بحثها و موضوعسؤال

 :های مربوط به آن است که به شرح زیر میباشدداستان با تمرین و طرح بحث ٧مل بر این کتاب مشت

 ـ داستان رابرت٧ی کسی خوابیدن ـ شب خانه۶ـ خیابان بیزی ۵ـ نزول ۴دار ـ بال١ـ قارچ ٢ـ دعوا ٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی گلچینی ازکتب دفاع مقدس ویژه نوجوان

 جنگی ویژه گروه سنی  در بسته پیشنهادی ذیل گلچینی از کتب جذاب 

 سال ارائه گردیده است. در این بسته پیشنهادی آمده است : ۲۸تا  ۲۲

 

   تانک سبک به رفاقت

 داوود امیریان / سوره مهر

اده در موقعیتی باشی که هر لحظه مرگ را جلوی چشمت ببینی؟ فکر نکنم در آن موقعیّت دانم تا به حال برایت اتفاق افتنمی

هایشان هایی بوده اند که جلوی توپ و تانک هم دست از شوخیاحساس آرامش داشته باشی و بتوانی بخندی. اما آدم

 .استکرده ها را روایتطبعیهایی کوتاه از این شوخداشتند. امیریان در این کتاب برشبرنمی



 که چاپ بیست و پنجم را گذرانده است.طوریهای کوتاه و متفاوت از جنگ استقبال کم نظیری شده، بهاز این روایت

 

  

  

 ایرانیم فرزندان

 مهر سوره / امیریان داوود

خواندن نداری فرزندان ایرانیم برای تو بهترین گزینه است؛ کوتاه و خنده دار. فقط مراقب باش این کتاب را ر زیاد حوصله کتاباگ

 !ات، فکر کنند حالت خوب نیستدرمقابل دیگران نخوانی چون ممکن است با صدای خنده

است که صفرکیلومترها قبل از اعزام به جبهه ای بودهاین کتاب، خاطرات طنز دوره ی آموزشی امیریان است. این دوره، دوره

 گذراندند.را میآن

  

 

  

  

  

 شدن بزرگ برای زمانی

 مهر سوره /مومنی محسن

ایم، صدایمان را برای خواهرومادرمان کلفت برای این که داد بزنیم بزرگ شدهایم. کردیم بزرگ شدهدر شهر که بودیم خیال می

بودیم که دیگر وقتی قدر فرورفتهمان آنما در باتالق آرزوهای کوچک… ایستادیمکردیم و یا جلوی بابا و یا دبیرهایمان میمی

تر از رستمی باشم. رستمی با وزنه و تم شیکخواسبرای بزرگ شدن نبود؛ مثالً من سر لباس با بابام دعوا داشتم چون می

 تر از دنیایایم که خیلی جدیحاال پا به دنیایی گذاشته… آورد تا هیکل کریم ناجور را داشته باشددمبیل، پدر خودش را درمی

تخاب کند. همین راهی است و باید یکی را انخیالی ماست. در این دنیای جدید دائم باید انتخاب کرد. انگار آدم همیشه سر دو

اینها فکرهای جعفر است. نوجوانی … » زاده از جوادش جدا شود و یا مسعود از ماشود تکیهاست که باعث میانتخاب

 جای کتاب حضور دارند.چهارده، پانزده ساله که به جبهه رفته است و مسعود برادر او جزو منافقین است؛ منافقینی که در جای

 

  



  

 بودم بزرگتر کمی کاش

 فرهنگی و علمی / صحرائی اکبر

 .سال دیگر سیزده ساله می شوم صدبار تا حاال از من پرسیده اند–

 !ناراحت نشو جوجه–

 .از جوجه هم بدم می آید–

 .شوخی کردم مرد–

 :و دوباره قد هیکلم را بررسی کرد. خندید و گفت سرش را جلو آورد

 » .چی بگم! لباس دو برابر تو هم ندارم

خواهد هر طور شده به جبهه برود و باالخره با کلی خواهش و التماس است که می« سهراب»ی داستان سالهی دوازدهجوجه

ها کمک کند. در این یک هفته همراهی با سهراب، رسانی به رزمندهدر آب« بابا رستم»به او اجازه می دهند یک هفته پیش 

 .با جبهه بیشتر آشنا می شوید

  

 

  

  

 شصت تپه بهای عقا

 مهر سوره / بایرامی محمدرضا

  .هاستدفاع مقدس و در عین حال اثری متفاوت در میان آنهای تپه شصت از اولین آثار داستانی عقاب

کنند. ها هم زندگی میها مستقر هستند، عقابای که آنداستان کتاب درباره زندگی احمد و دوستانش در جبهه است . در تپه

« آذرخش»د. او که شوکم بزرگ میکند. جوجه عقاب کماست مراقبت میدادهاحمد از جوجه عقابی که پدرومادرش را ازدست

  .دهدها کار بزرگی انجام میاست به جبران زحمات احمد برای آننام گرفته

ادب »و جایزه « کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»ها، دیپلم افتخار این کتاب جوایز بسیاری کسب کرده که از جمله آن

 است« پایداری

  



 

  

  

 ملخ سایه

 مهر سوره /بایرامی محمدرضا

خیلی شیبه دود پشت تپه است. اصالً بسیاری از داستان های بایرامی فضایی مشابه دارند؛ غریب، تازه « سایه ملخ»ضای ف

شود. از طرف دیگر ملخ ها به روستای آنها حمله می کنند و محصوالتشان را تر میو وهم آلود. روز به روز بینایی پدر صابر کم

 …گی صابر و خانواده اش را تحت تأثیر قرار داده است، اما حادثه ی مهمتری در راه استاز بین می برند . این دو حادثه زند

 

  

  

 جزیره پسران

 امیرکبیر /فتاحی حسین

آید؛ داستانی جذاب از سال های ولی داستان مستقلی به شمار می است،« آتش در خرمن»گرچه این کتاب ادامه داستان 

 .اول جنگ

ها اسیر شده و در عراق است. رحمان عضو گروه طوبای رحمان که نوجوانی سیزده ساله است، به دست بعثیخاله

الش رحمان و کنند. پسران جزیره روایت تها مقاومت میهای دیگر در مقابل بعثیای است که همراه گروهنفرهشش

 .طوباست تالشی که با ماجراها و مشکالت زیادی همراه استدوستانش برای نجات خاله

اگر مشکالت و موانعی که در راه است، قدرت  .های خودت را بشناسخواهی در کاری موفق شوی، هم تواناییاگر می…»

باید توانایی های خودت را بشناسی و نباید خودت  افتی. از آن طرف همدشمن و این طور چیزها را نادیده بگیری در دام می

 را دست کم بگیری

 

  

  

 اکبرکاراته مجموعه کتابهای

 عشق مطاف /نجف آبادی صالحی محسن



  .استکوتاه طنز درآوردههایجبهه را به صورت داستانو دوستانش درنویسنده در این مجموعه خاطرات زندگی خود 

اکبرکاراته » ، « کچلاکبرکاراته وآقایون»، « اکبرکاراته و خرش » :اند عبارتند ازپنج جلدی که تاکنون از این مجموعه منتشرشده

 یروداکبرکاراته به تهران م» و « هاننهاکبرکاراته و بچه» ، « های شکموو فسقلی

  

 

  

  

 ها قاطرچی گردان

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون /امیریان داوود

اب فصل را هم گرفته است. او چاپ رسیده و جایزه کتاین کتاب آخرین اثر امیریان است که در مجموعه رمان نوجوان امروز به

است. داستان کتاب درباره تعدادی رزمنده است سال وقت گذاشته ۱برای این کتاب تحقیقات زیادی انجام داده و برای آن حدود 

شوند؛ گردانی که بقیه نیروهای آن قاطر هستند! گردان میکه هیچ شناختی از یکدیگر ندارند. اما با هم در یک گردان جمع

 کندها خاطرات شیرین و طنز این گردان را روایت مییقاطرچ

 

  

  

 مهاجرکوچک

 مهر سوره /سرشار محمدرضا

شود که از ا پسری به نام عباس آشنا میرود، بوپرورش میبار که محمد رضا سرشار، برای انجام کاری به اداره آموزشیک

کرده پدرومادر خود را از دست داده است و در پی برادر مجروحش است. عباس که در خرمشهر زندگی میزدههای جنگبچه

خواهد اتفاقاتی که زده بنویسد، از عباس میهای جنگکه قصد داشت داستانی درباره بچه« سرشار»است. به تهران آمده

  .کوچک شرح این اتفاقات استافتاده را تعریف کند تا داستان آن را بنویسد. مهاجربرایش 

 استساخته شده « مهاجر»جایزه مهم کسب کرده و از روی آن فیلمی کوتاه به نام  ۶این کتاب حدود 

 

  

  



 صمصام کوچه

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون / نجفی حمیدرضا

های جنوب شهر تهران است. ی دفاع مقدس. فضای داستان در یکی از محلهکوچه صمصام روایتی است از حاشیه

ی های دیگر مایهها در مقایسه با اسم کوچهی آنراوی داستان، نوجوانی است پرهیجان و پرشور. اسم کوچه« اکبرعلی»

اکبر هم آرزو دارد نام کند. علیها به اسم شهدا تغییر پیدا میکم نام کوچهاما با شروع جنگ، کم .غرور و افتخار است

 شان تغییر کندکوچه

 

  

 

 فرهچهارن گردان

 مهر سوره / دهقان احمد

های واحد نفر از بچه۸کند. عملیاتی که در آن عیار میاحمد دهقان با این کتاب شما را وارد یک عملیات شناسایی تمام

ها بستگی دارد؛ اما در این عملیات اتفاقات شناسایی باید به قلب دشمن بزنند و سرنوشت عملیات پیش رو به کار آن

 .افتدای میغیرمنتظره

 

 تپه پشت دود

 قدیانی /بایرامی محمدرضا

کند. او از روزهای نزدیک عید در روستایشان عزیز که به تازگی نابینا شده است، داستان نابینا شدنش را برای ما بازگو می

مه گریه می کنند؛ خورد و همه چیز را به هم می ریزد. از روز اول عید که ههایی که همان روزها به روستا میگوید. از بمبمی

 خاطر این اتفاقگوید. از این که بهای که تا به حال ندیده است. از بمباران شیمیایی روستا و نابینا شدنش بر اثرآن میگریه

اش را از دست داده بود و منتظر مرگ بود؛ اما قاسم دوستی که در بیمارستان با او آشنا می شود نگاهش را به زندگی روحیه

 کندمیعوض

 

 نمیکنند خداحافظی دوستان

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون / امیریان داوود

 دوستان»بود: دارید و او در پاسخ گفتههایتان را بیشتر دوستای از امیریان پرسیده بودند خودتان کدام یک از کتابدر جلسه
 .«هاکنند و گردان قاطرچیخداحافظی نمی



کند و به طوراتفاقی سوار قطاری درحال حرکت کار است که از کانون اصالح وتربیت فرارمینی خالفداستان کتاب درباره نوجوا

شود. و از میان آنها با احسان رود. آیدین در جبهه با دوستانی جدید آشنا میشود. قطاری که به سمت اندیمشک میمی
 .رسدتان دوستی این دو به اوج میکند. در پایان داسای صمیمی پیدا میکه هم سن و سال اوست رابطه

کتاب خوانی ازمنظر امام خامنه ای-کتاب من وکتاب   

 

ئوالن خوانی است که در دیدارهای خمتلف نویسندگان و مساین کتاب جمموعه گفتارها و نظرات مقام معظم رهربی درباره کتاب و کتاب

ت کتاب و یهای امههای کتاب بیان شده است. این بیانات در چهار فصل با عنوانفرهنگی و نیز بازدیدهای ایشان از منایشگاه

های ایشان در خطها و دستخوانی، من و کتاب، نقد وضع موجود و چه باید کرد تنظیم شده و فصل پنجم و ششم به یادداشتکتاب

های خمتلف )عمدتًا با موضوع دفاع مقدس( اختصاص یافته است. نگاه مقام معظم رهربی در این کتاب بیشرت به تبیین جایگاه کتاب کتاب

حل برای مرتفع شدن این مشکل است. مهچنین در دو فصل آخر زان امهیت کم کتاب در میان جامعه و در آخر ارائه راهو نیز نقد می

معظم انقالب قرار  مورد توجه رهرب… پای باران، زنده باد کمیل، جشن حنابندان، فرمانده من وهایی از قبیل جنگ پابرهنه، پابهکتاب

ز میزان توجه ایشان ترین مسئول کشور درباره کتاب و نیز آگاهی اهای عالیایی بیشرت با نظرات و دیدگاهگرفته است. این کتاب از جهت آشن

قطع نظر از جایگاه واالی سیاسی مقام معظم رهربی به عنوان رهرب نظام مجهوری اسالمی ایران و نیز  .تواند مفید باشدبه این مقوله می

ی و ادبی کشور له بر مسائل فرهنگعیت تقلید و والیت امر شیعیان، وجه پژوهشی و احاطه معظممرتبه منیع فقاهتی ایشان در مقام مرج

توان یافت که از نیز از چنان مرتبه و منزلتی برخوردار است که بنا به گفته دکرتغالمعلی حدادعادل، امروزه در کشور کمرت کسی را می

که حاوی برخی تقریرهای شفاهی  «من و کتاب»هرب انقالب برسد؛ از این رو انتشار اثر حیث میزان مطالعه و آشنایی با مقوله کتاب به پای ر

خوانی و نیز خاطرات شخصی ایشان در مورد بعضی آثاری است که مورد توجه رهرب انقالب واقع ایشان در مورد وضعیت کتاب و کتاب

ی شده و در عین اختصار حاوی نکاتی کاربردی و راهگشا برااند، از مجله هبرتین آثاری است که تاکنون در این زمینه منتشر شده

حلن صمیمی، مشفقانه و  .افزایش میزان سرانه مطاله کتاب در کشور بوده که با جلب توجه خماطبان تاکنون به چاپ سی و سوم رسیده است

شود ب میهای این کتاب است که موجیترین ویژگعاری از تکلف مقام معظم رهربی در ارائه مطالب و نظرات گوناگون، از مجله مهم

 مطالعه آن برای هر گروه سنی و با هر سطح حتصیلی متفاوتی مفید باشد



 

 آشنایی باکتاب دخترباید خانوم باشه
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 باکتاب سرگرمی های قرآنی آشناشویم
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 )جلد ٢سرگرمی های قرآنی )در 

 حجت االسالم علیرضا افشاری مقدم= نویسنده

شاد و جذاب و مورد  در این کتاب سعی بر آن بوده از سرگرمی های

عالقه کودکان استفاده شود تامعارف مختلف قرآنی مثل، آشنایی با 

صفات خداوند، آشنایی با اخالق، آشنایی با نعمات خداوند، آشنایی با 

به کودکان آموزش داده … اسم سوره ها، آشنایی با حیوانات و میوه ها

 .شود

 انتشارات :نشرجمال

نده کتابی هم باهمین روش تحت درضمن یادآورمی شود این نویس

 تالیف نموده است عنوان سرگرمی های مهدوی باموضوع مهدویت
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 آشنایی باکتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

 عنوان کتاب: آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

 نوشته: ناصر باهنر .

 انتشارات: سازمان تبلیغات اسالمی

لایر ۸٢٢٢قیمت:   

  

آید و پایه حیات انسان بر تغییر و تطور بنا شده می بشمار میبه یقین تعلیم و تربیت با ارزشترین و مهمترین وظیفه آد

باشد. متأسفانه از جمله بزرگترین غفلتهایی که در زمینه است و این تغییرات در تمام دوران زندگی آنان برقرار می

تا به دو  آموزان است. این کتاب تالش داردآموزش دینی در جامعه ما صورت گرفته، عدم توجه به روانشناسی دانش

اند پاسخ گویدسؤال مهم که در طول یکدیگر واقع شده : 

های آن چیست؟کند و ویژگیهایی عبور میـ کودک در رشد و تکامل دینی از چه دوره٣  

ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت گیردـ با توجه به ویژگیهای این دوره٢ . 

ل تشکیل شده که عبارتند از: کودک کیست؟ مراحل رشد و تکامل درک دینی، درک کودکان و کتاب حاضر از پنج فص

های آموزش معارف اسالمی به کودکاننوجوانان از مفاهیم دینی، کلیاتی در آموزش دینی و شیوه . 

 


