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(5) 

 مقدمه

 در یفرهنگ یها تیاز مخاطبان فعال یتوجه از آنجا که بخش قابل

در  "اصول تربیت کودک "اردوهای جهادی کودکان هستند؛ رعایت 

عی از آموزش های جهادگران در اولویت امور قرار گرفت و با تالش جم

سری  جهادگران پس از ارائه جزوه اصول تربیت کودک، سومین جزوه از

 به "ن و داستان گوییداستا "جزوات تکمیلی این مبحث تحت عنوان

 جهادگران ارائه شد. 

تان های داسپس از مطالعه کتاب  ،داستانبانک  کیجزوه حاضر، به عنوان 

شما  اریشده و دراخت نیمتناسب با آنچه در جزوه آمده است، تدو مختلف،

 قرار گرفته است.  زیجهادگران عز

صول ا ۀپس از مطالع ،ی شودم هیجزوات توص ییمحتوا ریبا توجه به س

ات مفید را که شامل اطالع "داستان و داستان گویی"تربیت کودک، جزوه 

یژگی های ودرباره چرایی استفاده از داستان، انتخاب یک داستان مناسب، 

ت به این یک داستان و داستان گوی مطلوب است مطالعه نمایید و در نهای

 جزوه مراجعه فرمایید.

ده، شر کتاب های مورد استفاالزم به توضیح است که برای حفظ حق ن

وضوعی آن سعی بر این بوده است بخش ابتدایی داستان همراه با کاربرد م

ستفاده از ها به شما جهادگران عزیز ارائه شود تا در صورت تمایل، با ا

 ایید.مشخصات ارائه شده کتاب مورد نظر را تهیه کرده و استفاده نم

  



 

(6) 

 گنجشک گشنه

 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 1 شکوه قاسم نیا نزدیک دبستان نثر انتشارات مدرسه

 

از کلمه شانس که در داستان 

 آمده استفاده نکنید. 

تعبیر سایر گنجشک ها از پر زور 

بودن گنجشک گرسنه اشتباه 

 است و باید حذف شود. 

ایش داستان درباره گنجشک تنبلی است که سه دانه بنج جلوی پ

سریع آن ها را می خوردمی افتد و به  سنگی زیاد،  . نقل علت گر

 قول خورد برنج تا به گونه ای در جنگل می پیچد که ...

 دهمناسب برای: دوری از تنبلی، دوری از حرف پراکنی نسنجی

 

 

 خالصه

 پسته خندان
 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 2 الله جعفری - نثر انتشارات مدرسه

هایی همچون  در داستان از واژه

پسته، آجیل و شب چله استفاده 

شده که در صورت تناسب نداشتن 

 با توانایی خرید یا رسومات منطقه،

باید واژه های دیگری را جایگزین 

 کنید.

فتد داستان در مورد پسته ای است که از دست آجیل فروش می ا

. این و از دوستانش که داخل پاکت ریخته می شدند، جدا می شود

 رای رهایی از تنهایی...پسته ب

 

 مناسب برای: امیدواری، تالش برای حل مشکل

 

 

 خالصه

 



 

(7) 

 روباه زرنگ با دم قشنگ
 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 3 اسداهلل شعبانی سال ۷زیر نثر و نظم انتشارات مدرسه

داستان را نباید طوری 

بیان کنید که سرمایه 

 گذاری مطرح شود

 

ک روز قیمتی پیدا می کند و داخل زمین پنهان می کند. یروباهی سنگی 

ظرف  که خیلی هم گرسنه بود، با سرک کشیدن در کلبه خاله پیرزن، یک

ی کند. روباه مشیر می بیند و آن را می خورد، خاله پیرزن دم روباه را قیچی 

خاله  که متوجه این مسئله می سود، می خواهد که دمش را پس بدهد اما

 پیرزن...

 

 

خال

 صه

 سَرباالیی، سَر پایینی
 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

محمدرضا  خردسال نثر انتشارات مدرسه

 شمس

4 

 

-- 

 

ت بودند. داستان در مورد یک سرباالیی و یک سرپایینی است که با هم دوس

 رفت و خسته روزی یک نفر که ازاین ده به آن ده می رفت، از سر باالیی باال

وضش ع» نگاه به سرپایینی کرد و گفت:« چه سرباالیی سختی» گفت:شد. 

نید بارها به سرپایینی که این حرف را ش«. سر پایینی را راحت پایین می روم

ن که یک دوستش فخر فروخت. بینشان بگو مگو شد. باهم قهر کردند. تا ای

 روز ...

 

ه فرد صر بمناسب برای: عدم فخر فروشی، توجه به کارکرد ویژگیهای منح

 هر کس

 

 

 خالصه



 

(8) 

 گیلی گیلی و پرنده

 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 5 سوسن طاقدیس خردسال نثر انتشارات مدرسه

بهتر است داستان را 

طوری به اتمام برسانید 

که فیل متوجه تفاوت 

خلقت خود و گنجشک 

 بشود.

 

 داشتنگیلی گیلی یک بچه فیل است که در مقابل گنجشکی تفاخر به 

پذیرفتن  خرطوم بلند، گوش های پهن و بزرگ و ... می کند. اما گنجشک با

 همه برتری های گیلی گیلی...

 مناسب برای: نفی خود برتر بینی

 

 

 خالصه

 هپلی هپو و خاله بزی
 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 6 افسانه شعبان نژاد خردسال نثر انتشارات  مدرسه

مختلفی حیوانات دالیل 

برای ممانعت از این کار 

بیان می کنند که غالبا 

جنبه خودبینی دارد. حتی 

االمکان حین استفاده 

 این دالیل را تغییر دهید.

ه برود هپلی هپو یک بچه غول بسیار تنبل است. مادرش به او میگوید ک

رار کند. به فو شیر بزی را بدوشد. اما هپلی هپو می خواهد که از این کار 

زی را بدلیل به هر حیوانی که می رسد از اون می خواهد تا شیر  همین

 بدوشد تا این که...

 

 مناسب برای: نفی تنبلی در انجام کارها

 

 

 خالصه



 

(9) 

 هپلی هپو خواب می بینه
 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 ۷ افسانه شعبان نژاد خردسال نثرو نظم انتشارات مدرسه

 بهتر است این داستان را

برای مناطقی که 

کودکانشان با این آب و هوا  

 آشنا هستند، تعریف کنید.

ه است و هپلی هپو که یک بچه غول بسیار تنبل است، کنار رود خوابید

ت ساکن خواب های خوبی می بیند. هوا شروع به بارش می کند. حیوانا

 برکه می خواهند او را از خواب بیدار کنند که....

 

 ی تنبلیمناسب است برای: نف

 

 

 خالصه

 هپلی هپو و مترسک
 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 8 افسانه شعبان نژاد خردسال نثر انتشارات مدرسه

حیوانات دالیل مختلفی 

برای ممانعت از این کار 

بیان می کنند که غالبا 

جنبه خودبینی دارد. حتی 

االمکان حین استفاده 

 این دالیل را تغییر دهید.

زرعه هپو یک بچه غول تنبل است که پدرش از او می خواهد از مهپلی 

ی خواهد مراقبت کند. هپلی برای مراقبت از مزرعه از حیوانات مختلف م

 که برای او مترسک بسازند اما...

 

 مناسب برای نفی تنبلی

 

 

 خالصه

 

 



 

(10) 

  هپلی هپو تو مزرعه

 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 9 افسانه شعبانه نژاد خردسال و نثر نظم انتشارات مدرسه

داستان را باید طوری 

بیان کنید که زشتی 

عمل حیوانات مرزعه 

 درونش مشهود باشد

ه تنهایی هپلی هپو یک بچه غول بسیار تنبل است. پدر هپلی هپو در مزرعه ب

نه به خانه همه کدوها را چیده و از هپلی درخواست می کند کدوها را دانه دا

 بیاورد.

 هپلی هپو برای این کار...

 مناسب برای: نفی تنبلی

 

 

 خالصه

 هپلی هپو و هفت سین
 مالحظات

 

 شماره سندهینو سن نثر نشر

 10 افسانه شعبان نژاد خردسال نظم و نثر انتشارات مدرسه

 یطور دیداستان را با

 یکه زشت دیکن انیب

مرزعه  واناتیعمل ح

 درونش مشهود باشد

 لیساکه همه و ینوروز مادر هپل دیتنبل است. ع اریبچه غول بس کی یهپل

. ندیا بچر نیخواهد که سفره هفت س یم یرا آماده کرده از هپل نیسفره هفت س

 کند و... یم یتنبل شهیمثل هم یهپل

 یرفع تنبل یببرا مناسب

 خالصه

 

  



 

(11) 

 هپلی هپو و هفت سین

 خاله بود بودی

 

 شماره نویسنده سن نثر نشر مالحظات

 10 افسانه شعبان نژاد خردسال نثر نظم و انتشارات مدرسه

داستان را باید طوری  

بیان کنید که زشتی 

عمل حیوانات مرزعه 

 درونش مشهود باشد

مه ههپلی یک بچه غول بسیار تنبل است. عید نوروز مادر هپلی که 

ره هفت وسایل سفره هفت سین را آماده کرده از هپلی می خواهد که سف

 کند و.. ه تنبلی میسین را بچیند. هپلی مثل همیش

 

 مناسب ببرای رفع تنبلی

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر مدرسه برهان

 دبستان

 11 شکوه قاسم نیا

جهت قابل فهم تر شدن 

داستان موجود برای کودکان 

سال، می توانید به  ۷زیر 

انتخاب خودتان بعضی از 

ایراد گرفتن خاله مصداق های 

 بودبودی را حذف کنید.

اراضی نخاله بود بودی، قصه پیرزنی نق نقو است که از همه چیز 

کاش  است. هر چه را که می بیند، می گوید: کاش این جور بود،

 آن جور بود!

دا می به خاطر این بود بود کردن هایش او را خاله بود بودی ص

 یک روز با همسر وزدند. خاله بود بودی یک پسر داشت که 

 فرزندش به دیدار خاله بود بودی می آیند و ...

 مناسب برای: نفی ایراد گیری و دقت در صحبت با دیگران

 

 

 خالصه



 

(12) 

 جوجه من کو؟

 بال بال بازی

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نظم مدرسه برهان

 دبستان

مصطفی 

 رحماندوست

12 

 

--- 

 جوجه طالیی داشت از روی زمین دانه می چید که گربه ای

صدای جوجه را سنید و دنبال جوجه دوید. جوجه که خیلی 

 دنبال راه حل می گشت که...اید ترسیده بود ب

 

 مناشب برای: تشویق به تفکر

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

شراره وظیفه  خردسال نثر مدرسه برهان

 شناس

13 

 

 

 اردک کوچولو گم شده بود و دنبال مادرش می گشت که خانم مرغه

ی گوید مپیدایش می کند. او را به النه خودش می برد و به جوجه هایش 

پیدا کند.  که با اردک کوچولو بازی کنند تا خانم مرغه برود و مادرش را

 مرغ خواستن با هم بازی کنند که..جوجه اردک و جوجه 

 اشتراکات به جای دعوا مناسب برای: توجه به

 

 

 خالصه



 

(13) 

 گلی کوچولو، یه برگ هلو 

 موش های نقاشی و مداد رنگی ها 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

 14 اسد اهلل شعبانی نزدیک به دبستان نظم مدرسه برهان

 

--- 

زند  رنگ و یک کاغذ سفید در حال قدمسه تا موش سفید در کنار سه شیشه 

ه های رنگ بودند، گربه ای را می بینند . برای فرار از دست گربه، داخل شیش

 می پرند و ...

 مناسب برای: آموزش نحوه ایجاد رنگ ها از سه رنگ اصلی

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

 14 شعبانیاسداهلل  نزدیم به دبستان نثر مدرسه برهان

 

--- 

زرگ بگلی کوچولو یک دختر بسیار دوست داشتنی ولی بازی گوش است. مادر 

ما گلی اگلی کوچولو با سختی بسیار همه لوازم تحصیل او را فراهم می کند 

 این که... کوچولو بازیگوشی می کند و تکالیف مدرسه اش را انجام نمی دهد تا

 

 ربی مناسب برای: تشویق به انجام تکالیف ارائه شده از سوی معلم یا م

 

 

 خالصه



 

(14) 

 چشم بادامی

 دلم برایت تنگ شده!

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر مدرسه برهان

 دبستان

 15 شکوه قاسم نیا

 

--- 

 

چشم بادامی نام یک سنجاب است که داخل جنگل با یک خرگوش و 

ن گردو هستند. یک روز چشم بادامی برای یافتیک میمون دوستان صمیم 

ن ها را برای تا گروه پیدا می کند و نیمی از آ 4بیرون از خانه می رود. 

 زمستان پنهان می کند اما...

 مناسب برای: تهمت نزدن، گذشت داشتن

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر منادی تربیت

 دبستان

 16 پور پروین علی

 

--- 

تش زنبورک با حرفای خود کرم ابریشم را که بهترین دوس

 است می رنجاند. سپس قهر کرده و پیش مادرش می آید.

. رنبورک مادر به او می گوید برود و با کرم ابریشم آشت کند

 که با گذشت زمان خیلی دلتنک دوستش بود، وقتی سراغ

 مرک ابریشم می رود می بیند که...

 برای: تمرین عذرخواهیمناسب 

 

 

 خالصه



 

(15) 

 خانه من، زمین 

 همه می گن بسم اهلل

 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر مدرسه برهان

 دبستان

مرجان کشاورزی 

 آزاد

1۷ 

داستان رو طوری 

نقل کنید که تا توجه 

بیش از اندازه آقا 

خروسه به صحبت 

های خانم مرغه، 

توجه مخاطب را به 

 خود جلب نکند.

ه به داستان مربوط به مرغ و خروسی است که با سایر حیوانات مزرع

ها آقا خوبی و خوشی داخل مزرعه کوچکی زندگی می کنند. روزی از روز

هتر از بخروس و خانم مرغه برای به دنیا آمدن جوجه هایشان در مکان 

 ..د.حیوانات مزرعه خداحافظی می کنند و راه سفر در پیش می گیرن

ز امناسب برای: تشویق به مهاجرت معکوس در روستاها و جلوگیری 

 مهاجرت به شهرها

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

 18 سید محمد مهاجرانی خردسال نظم جمال

در این کتاب شغل های مختلفی 

عنوان شده که باید به تناسب 

شرایط اقتصای و سطح 

محرومیت روستاها، بعضی از آن 

ها را حدف کنید تا کودک بتواند 

 همزاد پنداری کند.

ین در این کتاب شغل های مختلفی گفته شده که هر کدام ح

 شروع کارشان بسم اهلل می گویند

ها با مناسب برای: استفاده در شروع کالس، آموزش آغاز کار

 بسم اهلل

 

 

 خالصه



 

(16) 

 داشت عباسقلی خان پسری

 چوپان دروغ گو 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر سرزمین مادری

 دبستان

رضا فالح پور 

 کوتنایی

19 

 

--- 

قواره  وعباسقلی خان پسررشیدی به نام فریدون داشت که به خاطر قد 

اروانی می خود، بسیار مغرور شده بود. یک روز این پسر مغرور همراه ک

 که...رود تا از آن ها در مقابل دزدان کاروان محافظت کند 

 

 مناسب برای: نفی غرور

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

تخت 

 جمشید

نزدیک  نظم

به 

 دبستان

 20 حمید زارع مهذبیه

در این نشر، ابتدای داستان یک ده 

صمیمی و مطلوب به تصویر کشیده شده 

 استفادهکه این نوع بیان می تواند برای 

 در مناطق محروم مناسب باشد

و  چوپانی در یک ده با صفا و بین مردمانی درست کار

صمیمی زندگی می کرد که بسیار دروغ می گفت. یکی 

رگ به از کارهای او این بود که به دروغ فریان می زد گ

ی گله زده و پس از دیدن کمک های مردم، به آن ها م

 خندید تا این که

 

 

 

 خالصه



 

(17) 

 آقا خروسه و خاله خرگوشه 

 جوجه جون و کتابش 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر صدف

 دبستان

 21 مجتبی حیدر زاده

روسه خاله خرگوشه و دوستانش زنبور عسل، خارپشت، قورباغه و آقا خ ---

ادن آن ددردو داستان مختلف در شرایطی قرار می گیرند که برای انجام 

 د و ...قرار می گیرنکار، مورد استهزا و تمسخر یکی از حیوانات جنگل 

 مناسب برای:  مفهوم ما می توانیم، نفی تمسخر

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

کمال 

 اندیشه

 22 حمد تاجیکم -فرشته رامشینی خردسال نظم

 

--- 

اندن کتاب، که بخواند اما حین خوجوجه کوچولویی از دوستش کتابی را امانت می گیرد 

امانتی را  درخت سیبی را می بیند که می خواهد از سیب آن بخورد. جوجه کوچولو کتاب

 پایین درخت جا می کذارد تا این که...

 

 مناسب برای: امانت داری

 

 

 خالصه



 

(18) 

 فلفلی و کرم دندون 

 شیر و خرگوش

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

 -جهان سترگ

 رامسین

نزدیک به  نثر

 دبستان

فرزانه رئیس 

 الساداتی

23 

با توجه آداب و رسوم 

روستاهای هدف، 

مراسم جشن تولد را 

با یک برنامه بومی 

 دیگر جا به جا کنید

د اما فلفلی یک بچه شیطون است که شیرینی و شکالت بسیار دوست دار

ی از دوستان به مسواک زدن بعد از آن توجه نمی کند. جشن تولد فلفلی خیل

 کلی شیرینی می خورند تا این که... فلفلی می آیند،

 

 مناسب برای: طرح درس مسواک زدن

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

سرزمین 

 مادری

 24 لیال قائدی نزدیک به دبستان نثر

می تواید داستان را به این 

صورت تغییر دهید که 

خرگوش به جای پیشنهاد 

قرعه کشی، با حیوانات 

به آن راه حل  مشورت کند و

 نهایی برسد

ندگی زجنگلی وجود داشت که همه حیوانات در آن با خوبی و خوشی 

هد هر می کردند. تا این که روزی شیری وارد جنگل شده و می خوا

وش روز یکی از حیوانات غذای او شود. در این حین فکری به گ

 خرگوش می رسد...

 

 مناسب برای: تشویق کودکان به تفکر

 

 

 خالصه



 

(19) 

 دوستان مهربان

 سه قسمت مساوی

 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

 25 بهزاد قالنی نزدیک به دبستان نثر سرزمین مادری

 

--- 

ار با هم در جنگلی سبز و خرم از میان حیوان ها آهو، زاغ، موش و الک پشت بسی

انش را صمیمی بودند. یک روز حین قایم باشک بازی کردن، در حالی که آهو چشم

وستانش که او را کیسه ای می اندازد. دبسته بود شکارچی از راه می سرد و او را داخل 

 از پشت سبزه ها می بینند...

 مناسب برای: کمک به دوست

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر امیرکبیر

 دبستان

مرجان کشاورزی 

 آزاد

26 

 

--- 

 گندم گنجشک، موش و مورچه ای با هم دوست هستند. روزی چند دانه

و  پیدا می کنند و به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم می کنند. موش

ه سگنجشک با سهم خود کیک و نان می پزند و هر کدام آن ها را به 

 قسمت مساوی تقسیم می کنند و به هم می دهند. اما مورچه...

 

 مناسب برای: تشویق به پس انداز، دوستی های پایدار

 

 

 خالصه



 

(20) 

 یاس همونی که مامان می خواسحسنی شده شاخه 

 دریای پاک و آبی

 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نظم یکی بود یکی نبود

 دبستان

 2۷ مهدی شرقی

 

--- 

ف و ... داخل دهی با صفا حسنی به علت داشتن ناخن های بلند، صورت کثی

 ک روز...یبسیار تنها شده بود و هیچ کس با او بازی نمی کرد تا این که 

 

 

 مناسب برای: رعایت بهداشت، تمیزی

 

 

 خالصه

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نظم کمال اندیشه

 دبستان

 28 ثریا کریمی

این کتاب را برای کودکانی که در 

چنین آب و هوایی زندگی می 

 کنند، استفاده کنید.

بخش ساخت قلعه و گرفتن عکس 

 با آن را می توانید حذف کنید

عمت نبچه ها با شادی توی ساحل دریا با هم بازی می کنند و 

 ی کنند.مهای خدادادی را با تمام زیبایی هایشان برای هم مرور 

ر کردن مناسب برای: تشویق به نگاه کردن با دقت به اطراف، شک

 و لذت بردن از نعمات پروردگار

 

 

 خالصه



 

(21) 

 30قصه  30از جلد دوم زی زی زرافه ) داستانی منتخب 

 شب(

بابا سنجاب و دکتر فندقی ) داستانی منتخب از جلد دوم 

 شب( 30قصه  30

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 29 مژگان شیخی

 

--- 

ویش درد می روزی زرافه قصه بسیار ناراحت بود. او سرما خورده بود و گل

شتری را تحمل کرد. ناراحت از این بود که به خاطر گردن دراز باید درد بی

 کرگدن به او گفت... کند. تا این که

 مناسب برای: مثبت اندیشی، توجه به مزایای هر نعمتی

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 30 مژگان شیخی

 

اگر بتوانید نحوه باز 

داستان را شدن گره 

تغییر دهید، بهتر 

 خواهد بود.

 

یزی چماجرای سنجاب پیری است که دندانش درد می کند و نمی تواند 

د اما او بخورد. مدام می بیند که سنجاب های اطرافشان قندوق می خورن

 ه یک روزمی ترسد که به دندانپزشکی برود و دندانش رو بکشد تا این ک

 ترس از انجام کارهای سخت مناسب برای: ترس از دکتر رفتن،

 

 

 خالصه



 

(22) 

 30قصه  30یال بلند ) داستانی منتخب از جلد دوم 

 شب(

 30)داستانی منتخب از جلد دوم  درد سر شانه به سر

 شب( 30قصه 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 31 مژگان شیخی

در این داستان آرزوی رفتن 

یال بلند به شهر را طوری 

مطرح نکنید که برای 

مخاطب روستایی هم تبدیل 

 یک آرزوی بزرگ شود.به 

ا می زدند. اسب جوانی بود که یال بلندی داشت. همه او را یال بلند صد

ه همه در مزرعه کناری آن ها یک اسب سیاه مسابقه زندگی می کرد ک

سابقه ماو را می شناختند. مادر یال بلند می خواست او هم یک اسب 

ل بلند دوست ا یاشود تا همه او را بشناسند و به فرزندش افتخار کنند ام

 نداشت یک اسب مسابقه باشد...

 مناسب برای: عدم مقایسه بین افراد در توانمندی ها

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سنئ نثر نشر

 32 مژگان شیخی نزدیک به دبستان نثر قدیانی

درخواست کمک بهتر است پرندگان 

از جانب شانه به سر را با عذرخواهی 

نید و دالیل موجه رد کنند لذا تا می توا

 دالیل مناسب تری را از زیان پرندگان

 مطرح کنید

وته روزی شانه به سر برای خوردن توت فرنگی در باغی روی ب

ی گیر ای فرود می آید که ناگهان متوجه می شود داخل تله تور

ی کند ستان پرندگان مختلفی درخواست کمک مافتاده است. از دو

 اما...

 مناسب برای: ضعیف نشمردن دیگران

 

 

 خالصه



 

(23) 

قصه  30یک سبد فندق) داستانی منتخب از جلد دوم 

 شب( 30

 30کبوتر ها و کالغ ها ) داستانی منتخب از جلد دوم 

 شب( 30قصه 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 33 مژگان شیخی

هوشیاری در مقابل روباه 

سنجاب ها که توسط مادر 

مطرح می شود، کاربرد 

 ندارد لذا باید حذف شود

. یک خانم سنجابه و دوتا بچه اش روی درخت برگی زندگی می کردند

یک  روز سنجاب کوچولوها تصمیم می گیرند که با هم گردش بروند.

 سبد فندق پر برمی دارند و راه می افتند.

 مناسب برای: خیر بودن هر اتفاق ناپسندی

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 34 مژگان شیخی

 

 

ردند و کجنگلی بود سبز و خرم که در آن تعدادی کبوتر با هم زندگی می 

ه نام طوقی کبوترها ببسیار با هم دوست و مهربان بودند تا این که یکی از 

برای بردن  بال هایش درد می گیرد و دیگر نمی تواند پرواز کند. کبوتر ها

 طوقی پیش جغد دانا به مشکل برمیخورند و ...

 مناسب برای: همنوع دوستی، اتحاد، فداکاری

 

 

 خالصه



 

(24) 

 30قصه  30آواز بزغاله ) داستانی منتخب از جلد دوم 

 شب(

 30قصه  30جیکی جیک ) داستانی منتخب از جلد سوم 

 شب(

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 35 مژگان شیخی

 

 

د راه می گرگی بود که در بیابانی زندگی می کرد. هر زمان گرسنه اش می ش

وز بزغاله ای رافتاد این ور و آن ور تا چیزی چیدا کند  بخورد تا این که یک 

 را که از گله جا مانده بود می بیند و ...

 به تفکر در هر شرایطی مناسب برای: تشویق

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 36 مژگان شیخی

 

 

 جیکی جیک نام یک گنجشکی است که مدام از این درخت به آن درخت

ه بسیار کالک پشتی را می بیند می پرد و آواز می خواند. یک روز گنجشک 

 د تا...آرام در حرکت است به او از لذت پرواز می گوید و فخر می فروش

 مناسب برای: عدم فخر فروشی

 

 

 خالصه



 

(25) 

 30قصه  30خارخارک )داستانی منتخب از جلد سوم 

 شب(

قصه  30پهلوان شیردل )داستانی منتخب از جلد سوم 

 شب( 30

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 3۷ مژگان شیخی

 

--- 

ادر خارخارک نام یک بچه خارپشت کوچک و بازیگوش است. روزی که م

ه خطر بخارخارک داشت به بچه هایش آموزش تیر پرتاب کردن در مواجه 

له نمی را می داد، خارخارک بازیگوشی می کرد و توجه ای به این مسئ

 کرد تا ناگهان...

 مناسب برای: توجه به مطالب در حین تدریس معلم یا مربی

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 38 مژگان شیخی

حتی االمکان  

انتهای داستان را 

طوری تغییر دهید که 

نتیجه گیری مستقیم 

 در بر نداشته باشد.

مردم  اسب خود همیشه در حال کمک بهشیردل نام پهلوانی است که با 

ل و سوار و سامان دادن اتفاق های ناگوار است. در یک روز گرم در جنگ

 د...بر اسب می رفت تا این که متوجه دود آتش در بخشی از جنگل ش

 

 مناسب برای: استفاده درست از هر نعمت و امکاناتی

 

 

 خالصه



 

(26) 

 30قصه  30دروغگوها )داستانی منتخب از جلد سوم 

 شب(

 30قورقوری و گورگوری )داستانی منتخب از جلد سوم 

 شب( 30قصه 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 39 مژگان شیخی

حتی االمکان داستان 

را طوری تغییر دهید 

که نتیجه گیری 

مستقیم در انتها 

 نداشته باشد.

تند و آن دو برادر کوچک بودند که برای خندیدن به دیگران دروغ می گف

و شوخی رمی انداختند و اسم این کارشان ها را کلی در دردسر و زحمت 

یک روز  می گذاشتند و به اتفاق های پیش آمده می خندیدند تا این که

 کسی با آن ها تماس می گیرد و می گوید...

 مناس برای: پرهیز از دست انداختن دیگران

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 40 مژگان شیخی

 

--- 

داخل  وقورقوری و گورگوری نام دو قورباغه است که با هم دوست بودند 

ود و برکه ای زندگی می کردند تا این که یک روز آب برکه خخشک می ش

 ه یک روز...کاین آن ها باید برای مکان زندگی خود جایگزینی پیدا کنند. تا 

 مناسب برای دعوت به تفکر

 

 

 خالصه



 

(27) 

زیکی زرافه و آقا موشه )داستانی منتخب از جلد سوم 

 شب( 30قصه  30

قصه  30منتخب از جلد سوم  یمورچه و کبوتر )داستان

 شب( 30

  

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 41 مژگان شیخی

 

--- 

زیرا  ست.زیکی نام زرافه ای است که به خاطر داشتن گردن دراز ناراحت ا

اند رانندگی او شغل رانندگی را دوست دارد اما به خاطر گردن بلندش نمی تو

 کنند تا این که با ناراحتی تمام پیش آقا موشه می رود...

 قت مامناسب برای: یافتن کارکردهای مثبت هر ویژگی منحصر به فرد خل

 

 

 خالصه

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 42 مژگان شیخی

نتیجه گیری داستان 

به صورت مستقیم 

 باید حذف شود

واج شدن روزی مورچه ای که قصد آشامیدن آب از برکه ای را داشت، با م

واز بودند آب به داخل می افتد و از پرنده هایی که باالی سرش درحال پر

 کمک می کند. کالغ و کبوتر هر کدام... طلب

 مناسب برای: خوبی متقابل، عدم تحقیر و کوچک شمردن دیگران

 

 

 خالصه



 

(28) 

قصه  30منتخب از جلد سوم  یپروانه و زنبور )داستان

 شب( 30

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات

 شماره نویسنده سن نثر نشر

نزدیک به  نثر قدیانی

 دبستان

 43 مژگان شیخی

 

--- 

ند. یک کرم ابریشمی است که بسیار با هم دوست هستداستان زنبور و 

 ین که...زنبور دنبال کرم ابریشم می گردد اما چیدایش نمی کند تا ا

 رم ابریشممناسب برای: توجه بیشتر به اطراف، نحوه تولد پروانه از ک

 

 

 خالصه




