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 ؟بسازم دیگر من یک توانممی

 

 تکه یوشی شینسوکهو تصویرگر:  نویسنده

 مترجم: رضی هیرمندی

 ناشر: افق

 صفحه 36

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: خودشناسی، طرح مفهوم هویت
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 باشد سیب شاید

 

 تکه یوشی شینسوکهو تصویرگر:  نویسنده

 هیرمندی رضی: مترجم

 افق: ناشر

 صفحه 36

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 یابیهویتکاربرد: نگاه فلسفی به دنیای اطراف، تقویت تفکر خالق، 
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 فکری هایداستان

 

 نويسنده: مرتضی خسرونژاد

 يا بیژنی، سیمین شهروان، نیلوفر میرمحمدیؤتصويرگران: مهرنوش معصومیان، علی خدايی، ر

 های پروانه(نشر )کتاببهناشر: 

 فحهص 240

 گروه سنی: کودک

 کاربرد: رشد قدرت تفکر
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 کنندما! گاوهایی که تایپ میتقتق

 

 نويسنده: دورين کرونین

 مترجم: اکرم حسن

 ناشر: آفرينگان

 صفحه 32

 گروه سنی: خردسال، کودک

  کاربرد: تمرين انديشیدن، تقويت تخیل
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 دیدند گربه یک هاآن یهمه

 

 ونزل برندن:  تصویرگر و نویسنده

 آشتیانی عبیدی کیوان: مترجم

 طوطی: ناشر 

 صفحه 36

 دبستان اول هایسال کودکان خردسال،: سنی گروه

 وگوگفت امکان کردن فراهم جزئیات، به توجه جهان، به فلسفی نگاه تقویت: کاربرد
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 خورشید رنگ

 

 نویسنده: دیوید آلموند

 مترجم: شهال انتظاریان

 بانناشر: ایران

 صفحه 180

 گروه سنی: نوجوان

 گریی کشف و پرسشکاربرد: تقویت تفکر فلسفی، برانگیختن روحیه
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 (معرفت و واقعیت یدرباره پرسش /رایج باورهای در تردید) نوآموزان برای فلسفه

 

  تامسون پل کای، ام شارون: نویسنده

  کامپتون جان: تصویرگر

 فراهانی هوشیدری حوریه: مترجم

 آفرینگان: ناشر

 نوجوان: سنی گروه

 وگوگفت ترویج فلسفی، تفکر برانگیختن جهان، بزرگ فیلسوفان و فلسفه با آشنایی مقدمات: کاربرد
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 دیگر گرفتاری یک

 

 تکه یوشی نویسنده و تصویرگر: شینسوکه

 مترجم: رضی هیرمندی

 ی خرد(ناشر: ماهک)منظومه

 صفحه 32

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 گریی پرسشبرانگیختن روحیهکاربرد: تقویت تفکر فلسفی، 
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  خشونت عدم یدرباره دخترهایم باگفتگو 

 

 سملن : ژاکنویسنده

 مترجم: مهدی ضرغامیان

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 60

 گروه سنی: نوجوان

 برانگیختن تفکروگوی گروهی، کاربرد: تشویق به گفت



10 
 

  

 فیلسوف کوچولو

 

 نويسنده و تصويرگر: روزبه گیالسیان

 ناشر: آفرينگان

 صفحه 72

 گروه سنی: کودک

 ترويج انديشهکاربرد: ترويج فلسفه، 
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 هافرازمینی یدرباره فرزندانم با گفتگو

 

 لوئوک روالن: نویسنده

 مترجم: مهدی ضرغامیان

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 84

 گروه سنی: نوجوان

 ، شناخت مفاهیم مختلفبرانگیختن تفکروگوی گروهی، کاربرد: تشویق به گفت
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 غرب یدرباره مردم با گفتگو

 

 درووا پل - روژه: نویسنده

 مترجم: مهدی ضرغامیان

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 72

 گروه سنی: نوجوان

 ، آشنایی با وقایع تاریخیبرانگیختن تفکروگوی گروهی، کاربرد: تشویق به گفت
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 انگیز فلسفهدنیای شگفت

 

 سارا تاملی، مارکوس ویکسگان: نویسند

 پریسا صیادی، سرور صیادی ان:مترجم

 آفرینگان :ناشر

 صفحه 140

 های آخر دبستان، نوجوانانگروه سنی: کودکان سال

 هاهای آنکاربرد: آشنایی با فیلسوفان و ایده
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شد،  عنکبوت که چمنزار، دختری گرگ و نگهبان هایی برای فکر کردن)سگی داستانمجموعه

 هایدرنا، دروغپلو،  بخور نو خورشید، آستین دوستی، ارابه عمر تامبوتان، یک رودخانه هایتمساح

 همه پر مثل بخواه، شایعه کمک دیگران از کرد دنبالت سگ شد، وقتی حشره که کنفوسیوس، مردی

 الرا( بزرگ باش، عشق کالس شود، بامی پخش جا

 

 پارک و ... هی ای، چانگ نویسندگان: چومی پارک، هیوجین

 چان و ... کیم، هریانگ هی یو، یانگ هیانا: تصویرگران

 راد و ...حسین شیخ رضایی، زهرا یوسفیمترجمان: 

 رضاییدبیر مجموعه: حسین شیخ

 های طوطی(ناشر: فاطمی)کتاب

 صفحه 40هر جلد: 

 گروه سنی: کودک

 های دیگرکاربرد: برانگیختن تفکر انتقادی، آشنایی با فرهنگ
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های عجیب، چای برآمدگیی پایین، ی باال طبقههای جغد در خانه)جغد و ماه، طبقهمجموعه داستان

 اشک، مهمان(

 

 نویسنده و تصویرگر: آرنولد لوبل

 مترجم: معصومه بشرا

 ناشر: آنگاه

 صفحه 16هر جلد: 

 گروه سنی: کودک

 کاربرد: تقویت نگاه متفاوت به دنیای اطراف، تقویت نگاه فلسفی
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 مرگ یدرباره دخترم با گفتگو

 

 نویسنده: امانوئل هوییزمان پرین

 مترجم: مهدی ضرغامیان

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 72

 گروه سنی: نوجوان

 وگوی گروهیکاربرد: تفکر درمورد مفهوم مرگ، تشویق به گفت
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 ی اخالقگفتگو با مردم درباره

 

 پل درووانویسنده: روژه

 مترجم: مهدی ضرغامیان

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 96

 نوجوانانهای آخر دبستان، کودکان سالگروه سنی: 

 وگوی گروهیی اخالق، تشویق به گفتکاربرد: توجه به مفهوم واژه
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 پایانبی هایپاسخ نخستین، هایپرسش یمجموعه

 

 نویسندگان گروه

 زادهکریم مهدی: تصویرگر

 افق: ناشر

 گروه سنی: نوجوان

 ورزیکاربرد: تقویت تفکر و اندیشه
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 عالم یدرباه هایمنوه با گفتگو

 

 نویسنده: اوبر ریو

 مترجم: مهدی ضرغامیان

 ناشر: آفرینگان

 صفحه 144

 گروه سنی: نوجوان

 کاربرد: آشنایی با رمز و رازهای آفرینش و تاریخ جهان
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 الفی

 

 نویسنده: متیو لیپمن

 مترجمان: فاطمه یونسی،  شیوا شفائی

 ناشر: حکمت سینا

 صفحه 72

 های آخر دبستانگروه سنی: کودکان سال

 ورزیکاربرد: تقویت روحیه پرسشگری، فلسفه
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 شد تنگ زمستان برای دلش که درختی

 

 نویسنده: حمیدرضا توکلی

 تصویرگر: علی خدایی

 های ستاره(ناشر: بصیرت )کتاب

 صفحه 24

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 ورزی، احترام به طبیعتکاربرد: فلسفه
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 بچشیم( را فلسفه یسکوت )از مجموعه و کالم

 

 نویسندگان: بریژیت البه، میشل پوئش

 مترجم: ترانه وفایی

 ناشر: او

 صفحه 48

 های آخر دبستان گروه سنی: کودکان سال

 ی پرسشگریکاربرد: تقویت روحیه
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 قورباغه دیگر بار یک

 

 نویسنده: حمیدرضا توکلی

 تصویرگر: علی خدایی

 های ستاره(ناشر: بصیرت )کتاب

 صفحه 24

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: تقویت تفکر فلسفی
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؟، چرا نمی توانم هر کاری دلم می خواهد انجام دهمرا من وجود دارم؟، چمجموعه کودک فیلسوف)

 چرامامان و بابا دوستم دارند(؟، چرا به مدرسه می روم

 

 نویسنده: اسکار برنیفیه

 تصویرگر: دلفین دوران

 مترجم: رؤیا خویی 

 ویراستار: آتوسا صالحی

 ناشر: پیدایش

 صفحه 28 هر جلد: 

 گروه سنی: کودک

 های فلسفی کودکان، پاسخ به پرسشگریی پرسشکاربرد: تقویت روحیه
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 (بچشیم را فلسفه)دوستی و عشق

 

 البه بریژیت و پوئش میشل: نویسندگان

 عزم ژاکتصویرگر: 

 وفایی ترانهمترجم: 

 او ناشر:

 صفحه 32

 های آخر دبستانگروه سنی: کودکان سال

 وگوگفت فرهنگ و فلسفی تفکر تقویتکاربرد: 
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 (بچشیم را فلسفه)نبودن عادی و بودن عادی

 

 بریژیت البه، میشل پوئش: نویسنده

 ژاک عزم: تصویرگر

 ترانه وفائی: مترجم

 او: ناشر

 صفحه 48

 دبستان آخر هایسال کودکان: سنی گروه

 وگوگفت فرهنگ و فلسفی تفکر تقویت: کاربرد
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 خارج

 

 شوبیگر یورگ: نویسنده

 عجمی فرحناز: مترجم

 (سینا حکمت)ستاره هایکتاب: ناشر

 صفحه 56

 نوجوان دبستان، آخر هایسال کودکان: سنی گروه

 وگوگفت امکان کردن فراهم اطراف، دنیای به فلسفی نگاه تقویت: کاربرد
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 نبودن یا بودن: تضادهای زندگی ما 

 

 اسکار برِنیفیه سنده:نوی

 تصویرگر: ژاک دِپره

 حامد یوسف نژاد  مترجم:

 : دیبایهناشر

 صفحه  80

 گروه سنی : کودکان سال های آخر دبستان

 مهارت تفکر نقاد و خالقتشویق و تقویت کاربرد: آشنایی با مفاهیم فلسفی، 
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 زمین حفظ برای فلسفی هایحکایت

 

 پیکمال میشل: نويسنده

 ضرغامیان مهدی: مترجم

 آفرينگان: ناشر

 صفحه 131

 نوجوان: سنی گروه

 زيست محیط حفظ به توجه: کاربرد
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 حسادت و نیرنگ عشق، فلسفی؛ هایحکایت

 پیکمال میشل: نويسنده

 ضرغامیان مهدی: مترجم

 آفرينگان: ناشر

 صفحه 169

 نوجوان: سنی گروه

 باستان يونان هایاسطوره با آشنايی: کاربرد


