
 

 

 یرده سن انتشارات سندهینو موضــــوع عنــــوان کتاب فیرد

 یشناس ریغد 1

سوال در  111کتاب در نه بخش  نیدر ا
آن آمده  یهمراه با پاسخها ریمورد غد

 است

 یمحمد دشت
ستاد بزرگ داشت 

 ریغد
 نوجوانان

 سفر آفتاب 2

 وایخم با قلم ش ریکتاب قصه غد نیدر ا
کودکان و نوجوانان همراه با  یبرا

 آمده است یرنگ ریتصاو

 قم نواین ثیحد صدر یدیوح یمهد
کودکان و 
 نوجوانان

 روز سرنوشت 3

قسمت است  ازدهیکتاب که  نیدر ا
در چند  ریغد هیابتداء مقدمات قض

انذار و .. و  هیقسمت و سپس داستان آ
 خم را آورده است ریبعد داستان غد

 بعثت ادیبن یمیرح یمهد
کودکان 
 ونوجوانان

 یروز شاد 4
خم  ریمقاله در مورد غد 21کتاب  نیدر ا

 و مصور آمده است یبه صورت تمام رنگ
 سندگانیاز نو یجمع

 امیا یایستاد اح

 تیامامت و ولا

ودکان ک

 ونوجوانان

 که محبت گل کرد یروز 5

 انیخم از پا ریغد یکتاب ماجرا نیدر ا
به طور  ریحجه الوداع تا آخر مراسم غد

همراه با  یخلاصه و بصورت داستان

 آمده است ریتصاو

 نباء تهران کلهر بایفر
کودکان 
 ونوجوانان

6      

 )ع( یدست عل 7

خم به  ریغد یکتاب ماجرا نیدر ا

 ریرت شعر کودکانه همراه با تصاوصو
 آمده است یرنگ

 کودکان انتشارات زائر یحضرت رضایعل

 یبوستان علو 8

 ریکتاب دو مناظره درباره غد نیدر ا
آمده است همراه با مسابقه ، جدول و 

 ینقاش

 نوجوانان  یحسن محمود

 ریبهار غد 9

کتاب شعر ، داستان ، رنگ  نیدر ا
و حضرت  ریغد یمعما با محتوا یزیآم

 )ع( یعل

 کودکان  



 

 روزها نیبهتر 11

متنوع در باره  ییکتاب بخشها نیدر ا
کودکان  یخم به صورت مصور برا ریغد

 شده است میتنظ

 انیزدانی نیحس ریام
 پور

 کودکان نباء تهران

 ریغد عتیب 11

 یخم با قلم ریغد یکتاب ماجرا نیدر ا

و نوجوانان همراه با کودکان  یوبرا وایش
 آمده است یرنگ ریتصاو

گروه کودک و 
 نینوجوان سبط

 یموسسه جهان
 نیسبط

کودک و 
 نوجوانان

12 
و  ریغد میدیرس میپاروزد

 میدیخم را د

خم به  ریکتاب داستان غد نیدر ا
 نیصورت شعر کودکانه همراه با عناو

 آمده است یرنگ ریو تصاو بایز

 ییس . رضا
 تیبرکات اهل ب
 )ع( مشهد

 کودکان

 یآسمون امیپ 13

خم در قالب  ریغد یکتاب ماجرا نیدر ا
آمده است و  یرنگ ریشعر همراه با تصاو

برنامه هاو خطابه  ریدر آخر شناسنامه غد

 است یاعداد آمده که کارنو نهیدر آ

 کودکان شهیعروج اند لیسمانه پور اسماع

 ریغد امیپ 14

 یمطالب ییبخش ها یکتاب ط نیدر ا

کودکان و  یبرا ریغد امیبه عنوان پ
 نوجوانان آمده و مصور است

 یکتابخانه تحخصص
 )ع(نیرالمومنیام

کتابخانه 

 یتحخصص
 )ع(نیرالمومنیام

کودکان و 
 نوجوانان

 ریدر قلب کو ریجشن غد 15

 نینش هیباد یکتاب داستان جوان نیدر ا
بر اووارد  یهمانیم ریغد دیکه در شب ع

 شود . یم

 لیاسماع یحج

 صحاف
 نوجوانان تک تهران

 ریغد دیخورش 16

 ینوجوانان بخش ها  یکتاب برا نیدر ا
ه خلاص ریشده است برکه غد میتنظ ریز

از  یخم و سخنان ریاز داستان غد یا

و فضائل  ی)ع( سرگرم یحضرت عل
 یشده است وهمراه با نقاش انیحضرت ب

 و...

 یقاتیموسسه تحق
 – ریغد یایاح

 مشهد

 یقاتیموسسه تحق
 – ریغد یایاح

 مشهد

 واناننوج

17 
داستان از آنجا شروع شد 

 که ...

خم را به  ریکتاب داستان غد نیدر ا
 آمده است یزبان کودکانه همراه با نقاش

 یمحمد هاد
 انینهائند

 کودکان تهران ریمن

 ریغد یها یدانستن 18

سوال همراه با جوانب  34کتاب  نیدر ا

چند  یخم ط ریآن در جوانب مختلف غد
 عنوان آمده است

 شهباززاده دیام
دانش  میتسن

 مشهد
 نوجوانان

 مانیبرکه ا 19

 یاز ابتداء  ریکتاب واقعه غد نیدر ا
آن به سبک  یحجه الوداع تا انتها

 آورده است یداستان

 لیاحسان پور اسماع
 – شهیعروج اند

 مشهد
 نوجوانان



 

 یروز شاد 21

که شامل :  دیجذاب و مف ینامه ا ژهیو
)ع(، اعمال  یامام هاد لادیقربان ، م دیع

 و... ریغد دیروز ع

 امیا یایستاد اح
 تیامامت و ولا

 امیا یایستاد اح
 تیامامت و ولا

 –کودکان 

 نوجوانان

 تا ظهور ریاز غد 21

 هیریغد امیا یکتاب مناسبت ها نیدر ا

سدالابواب تا مباهله به صورت  ثیاز حد
و تمام  بایز ریداستان همراه با تصاو

 نشان داده است یرنگ

 هیآل بو یقنبر عل
 امیا یایستاد اح

 تیامامت و ولا
 نوجوانان

 پدرم یقصه ها 22

)ع(  یشامل فضائل عل یداستان یکتاب

داستان  یزیو رنگ آم یهمراه با نقاش
تر انگش سدالابواب، عذاب واقعه ، بخشش

 و...

 فکور نیمحمد حس
 امیا یایستاد اح

 تیامامت و ولا

 –کودکان 

 نوجوانان

 چشمان روشن برکه 23

داستان به همراه  6کتاب شامل  نیا

ع( ) یاز فضائل حضرت عل بایز ریتصاو
 است

 فکور نیمحمد حس
 امیا یایستاد اح

 تیامامت و ولا
 نوجوانان

 ریآفتاب غد 24

 در یحیکتاب مجموعه است تفر نیدر ا
 هیکودکان ته یکه برا ریموضوع غد

 شده است

 کودکان قم –مولود کعبه  

 آن کار بزرگ 25

رور ت ویکتاب  داستان عقبه هرش نیدر ا

را  ریو داستان غد نیتوسط منافق امبریپ
 کرده است انیب

 نوجوانان قم –عطر عترت  فکور نیمحمد حس

 در قرآن ریغد 26
از قرآن  ییاز مباحث درسها یا دهیگز

 )در قطع کوچک(
 یقرائت محسن

 یمرکز فرهنگ
 از قرآن ییدرسها

 نوجوان

 ریاز غد یجرعه ا 27

 میکتاب که در قطع کوچک تنظ نیدر ا

 انیرا بطور خلاصه ب ریغد یشده ماجرا
و  لتیاز خطبه و فض یکرده و فرازها

در باره صفات  یاتیو روا ریغد دیآداب ع
 و .... ذکر شده است عهیش

 یجلادت یدمهدیس
 یموسو

انتشارات حضرت 
 عباس)ع(

 نوجوان

 بر فلک نازد یبرکه ا 28

خم را درده  ریکتاب واقعه غد نیدر ا

ساده و روان و  اریقسمت به زبان بس
کرده  ایبصورت داستان  ب نیریش اتیادب

 است

 نوجوانان ام لیانتشارات دل مقدسان ییحی


