
 

 

 ردیف نام کتاب نویسنده مترجم  

 1 باستان مرضیه ازگلی 

 2 زن ها ودخترها " 

 3 عامیانه " 

 4 سیاره ی ما زمین پاسکال شوول مهناز عسگری

 5 علوم " "

 6 طبیعت آن بوئن "

 7 پاسخ به چراهای من لور کاربناک "

منچگونه ساخته شده های  فرانسواز دوگیبرت "  8 

 9 پاسخ به چگونه های من " "

 11 پاسخ به چیست های من " "

 11 دانستنی های پایه دنیز شول "

 12 جهان  رویا خویی

انمهدی ضرغامی انمهدی ضرغامی   13 تاریخ 

 14 جانوران بنوا دالالندر "

 15 پول و زندگی مهدی ضرغامیان "

 16 کودکان لور کامبورناک "

ندربنوا دوال ال  "  17 دریا ها و اقیانوس ها 

 18 دایناسور ها " "

 19 پاسخ به کیسشت های من مهری ضرغامیان "

 21 تاریخ اسالم احسان کاتبی "

 21 ورزش " 

 22 شغل ها " 

 23 تاریخ ایران مسعود جوادیان 

 24 قرآن غالم رضا حیدری 

 25 خطر ها سوفی دومنتون رویا خوئی

 26 عدالت " "

 27 سیاست " "

 28 تبلیغات " "

 29 کسب و کار " "

حیدریغالم رضا    31 اسالم 

 31 بدن من رابرت وینستون آریا ارجمند

 32 نخستین دائره المعارف من علی بشر دانش علی بشر دانش

 33 نخستین اطلس جغرافی من " "

 34 نخستین اطلس پرچم من " "

جانوراننخستین اطلس  دیوید برنی حسین الوندی  35 

 36 روبات ها استیو پارکر مجید عمیق

 37 پیدایش اندریو یاماس رضا ناظمیان

 38 جانداران اماندا انیل رویا خوئی

 39 دانستنی های علمی لی ویلسون مسعود جوادیان

 41 نجوم کارولین بینگ هام مهناز عسکری

 41 وسیله ها چگونه کار می کنند کلمان لوبوم مهدی ضرغامیان

سپهر دخترانه دبستان مرجع های کتاب لیست  



 

 

 

 

 42 گنج رانش بابک اعتمادی بابک اعتمادی

 43 خردساالن سسیل ژوگال مهناز عسگری

 ردیف نام کتاب نویسنده مترجم  

 44 دنیای شب آگنس واندویل رویا خوئی

 45 جهان " "

 46 حواس پنج گانه " "

 47 بدن من " "

 49 آتش نشان " "

 51 جانوران دنیا " "

 51 جنگل " "

 52 حیوانات مزرعه دو گیبرت فرانسواز دو گیبرت "

 53 باغ وحش " "

 54 جانوران قطبی " "

 55 فوتبال  

 56 آداب معاشرت  "

 57 دردها و بیماری ها بنوا دالالندر "

 58 نجوم دن گرین مجید عمیق

 59 مهتاب منیر ضرغامیان 

 61 شگفتی ها استیو پارکر صدیقه ابراهیمی

کالسیک فرهنگ تلمیحات ادبی و دیوید کرمیجیان زهره محمدی یگانه  61 

 62 اطلس جهان زیبیل اشنایدر فریده پور شفیع

 63 فرهنگ فن آوری روبین کرود محمود سالک

2118هزار سال پیش تا سال  41از  تد اسمارت محمد شمس  64 

 65 اطلس تصویری کودکان روت براکل هرست لیال اسالمبولچی

 66 فوق پیشرفته برای نوجوانان بن دن جواد ثابت نژاد

 67 اطلس تاریخ جهان سیمون آدامز جمشید نوروزی

 68 اطلس جغرافی جهان بلیندا وبر مسعود جوادیان

 69 اطلس تصویری ایران امیر صالحی طالقلنی 

    

 


