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۵

کرافت از مایکل 
سرزمین بازیافت خانه ی  سبز!

سبز باشید

سبز بودن یعنی چه؟

ازه ی  بازیافت در م
بابابزرگ

خاطرات یک
بطری پالستیکی

کوچولو  دزد دریایی 
هر چیزی را دور نریز!خرگوش و بازیافتو بازیافت

جادوگر دهکده ی سبزخرس های سبزباب اسفنجی سبز می شود

خاطرات یک قوطیمسابقه ی سبز
آلومینیمی

کد  640          کد 341         

کد  ۵۵3         

کد  ۷۷3         

کد  ۵88         کد  ۵66         

کد  ۵۵۵         کد  384         کد  414         

کد  14۹         کد  223         کد  ۵۵0         

کد  613         کد  410           4000 تومان 3000 تومان

 4000 تومان

 3۵00 تومان

 4000 تومان 2۵00 تومان

 3۵00 تومان 4۵00 تومان 1۵00 تومان

 3۵00 تومان 4000 تومان ۵000 تومان

 4000 تومان 4000 تومان

گروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

امان از دست زباله

 3۵00 تومانکد  4۷0         
گروه سنی: دبستان

هیوالی زباله

 3000 تومانکد  486         
گروه سنی: دبستان
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ال شازده آش معلم سبزکامیون سبز روباه سبز

کد  4۵۹          کد  ۵83         کد  332           3۵00 تومان 4000 تومان 4000 تومان 4000 تومانکد  608         

گروه سنی: دوره دوم دبستان گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان

االنه یک فرار آش

 ۷000  تومانکد  1221         

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

1 1

ISBN:978-964

ان
وم

ت

٩ ٧ ٨ ٩ ٦ ٤

w w w . e n t e s h a r a t . c o m

�� �� ���� ای ��د و �� �������  ���� و�� ���، آن ���� 
�� ��� �� �� ���دم، ����دا�� ��ی  ����ی، آن ����  و �� 

�� �� آن �� ا���ن ��ی او��� �� �����. ز��� ز���� �� ��د�� 
و��   �� آن ��   .����  ����� ��� دا�����  او���  ا���ن ��ی 
����دا���� د���ن ����ا�� �������� ��ی در�� و دو�� ��ز

و �� ��رد�� و�� دا���ن �� ���� �� ��� ��� ��...

شهر بدون پالستیک

 6000  تومانکد  1080         

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان گروه سنی: دوره اول دبیرستان



۷

نم من و پنگو

گربه  ای گره های سبیل 

کامپيوتری شته  ی 

ی بر ها ارتش توی یخچالر

نور مفتکییک بوس خوشمزه

دها و  آقای ا
کفشدوزکیخانم اسب طالیی کیک های 

بر و آقای بان بان

نگهبان جعبه های پيتزا

پادشاه سرزمین روشنایی

کد  183         

کد  833         

کد 843         

کد 84۵         کد 844         

کد  468         کد  ۷۵۷         

کد 842         کد  840         

کد  ۵12         

کد  832         

کد  841         

 4۵00 تومان

 ۵000 تومان

 4۵00 تومان

 4۵00 تومان 4۵00 تومان

 ۵000 تومان 4000 تومان

 4۵00  تومان 4۵00  تومان

 ۵000 تومان

 ۵000 تومان

 4۵00 تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: پیش از دبستان و
 دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول  دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی:دبستان

هم بازی بر خوار

کامپيوترییخچال تحریر المپيک 

کد  838         

کد  83۷         کد  83۹         

 ۵000  تومان

 ۵000  تومان ۵000  تومان

گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره اول دبستانگروه سنی: دوره اول  دبستان

، خانه بی بر خانه با بر

 4۵00 تومانکد  ۵10         
گروه سنی: دبستان
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w w w . e n t e s h a r a t . c o m

۹۵۵

ان
وم

 ت

٩ ٧ ٨ ٩ ٦ ٤ ٣ ٨

ISBN:978-964

کلهر گان  نویسنده م

حفظ محیط زیست

تصویرگر علی تجدد

رده بود د  ا برگ باز    ی از د ا ر  وز  با ت ن  ر  ما
ی و ب م  می د ی در  ت با وب دا د  گر  ا  : گ ه  مر 

ی ام را ر تر ما ب  : گ ر  ما
ک در  اس وا  ده ا را م  ان پر :  م  گ ه  مر 

کرد  اه  ره بود  ن ک   سی  ر ب  ما
ده سر بال و پر زد ان پر گ ا

کوبید ود را ب    و 

بلو سبز

پرواز را به خاطر بسپار

اندوه باالبان

دزدهای ساحلی

گر جای من بودی ا

افسانه ی ماهی گیر و مر آه

می خواهم پاندا را
نجات دهم

پلن آویزان به 
چوب لباسی

کادوی عجیب و غریب
تولد لونا

کد  10۵۹         

کد  203         

کد  10۷3         

کد  106۵         

کد  10۷۹         

کد  ۹۵۵         

کد  106۹         کد  68۹         

کد  1063         

 ۵000 تومان

 800 تومان

 4000 تومان

 ۵000 تومان

 ۵000 تومان

 ۵000 تومان

 4۵00 تومان 4000 تومان

 ۵000 تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

ش از دبستان و گروه سنی: پ
 دوره اول دبستان

ش از دبستان و گروه سنی: پ
 دوره اول دبستان

ش از دبستان و گروه سنی: پ
 دوره اول دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

سفر بر

 4۵00 تومانکد  ۵11         

گروه سنی: دبستان

امه ی  خرس نمدار با پي
گالبی شیشه ایگورخری بچه  

کد  1188         کد  1182           ۵000  تومان ۵000  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستانگروه سنی: دوره دوم دبستان

کره و مجنون مربا لیلی 

 ۵000  تومانکد 11۷۹         

گروه سنی: دوره دوم  دبستان

انورد غمگین توتوله و ف

 4۵00  تومانکد  10۷6         

گروه سنی: دبستان



۹

به خاطر خرس های قطبی

گلوله و پلن

سیرک سیاه

انجمن یوزهای شریف

ال کالنارگل و ش نارگل و طوقینارگل و 

کد  1146         

کد  10۷2         

کد  10۷4         

کد  1148         

کد  12۵1       کد  12۵2         کد  12۵3         

 4۵00 تومان

 4000 تومان

 4۵00 تومان

 6000 تومان

 ۵000 تومان ۵000 تومان ۵000 تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبیرستان

گروه سنی: دوره دوم دبستانگروه سنی: دوره دوم دبستانگروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبیرستان

۱۰۷۷
w w w . e n t e s h a r a t . c o m

همیشه فکر می کردم زندگی در جنگل خیلی هیجان انگیز است. 
فکرش را بکنید. شب توي خانه ي جنگلیتان هستید که یکهو 
درخِت  بلدرچین  جوجه  در،  پشت  می زنند.  را  خانه تان  زنگ 
را  او  مادرش  و  آمده  سرزده  مهمان  برایشان  پشتی  است. 
فرستاده تا براي نیمرو از شما چهارتا تخم بلدرچین بگیرد. یا 
مثالً در حال پیاده روي توي جنگل ممکن است چشمتان به یک 
گل زیبا بیفتد. همین که خم می شوید تا گل را  بو کنید، یکهو گل 
دهانش را باز می کند و شما را می بلعد. براي همین آن روز تنها 

و تنها به یک چیز فکر می کردم: گذراندن شب در جنگل.

نو یسنده: پیام ابراهیمى
تصو یر گر: محبوبه یزدانى

ISBN:978-964-389-825-0

ان
وم

6 ت
00

0

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 2 5 0

قولولیاشباح جنگلی زباله زباله

کد  102۷         کد  10۷۷           3000 تومان ۵000  تومان ۵000  تومانکد  48۷         

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان

تفن اهلی سموره

کد  1023           6000  تومان ۵۵00  تومانکد  11۵0         

گروه سنی: دوره اول دبیرستان گروه سنی: دوره دوم دبستان

فاجعه در ساحل

 1800 تومانکد  131         

گروه سنی: دبیرستان

10

w w w . e n t e s h a r a t . c o m

ا��� ����ی             

�
ذر��

��� آ
 �������: ر

گو  سش و  گو   د  رام  ک و   ن سا ا پیت
دا  ورد و ا ش را در اپیو ه و  ک  . ود د ت 
ا  ک  ده بود  گرم  ش  ا ز   ن ا.  کاه  و 
دم  ن د و داد زد:  ان  و سش  ن از با  م

ره تی امروز،   گر و  ا    مو 
 . کن رار  س از دست  تو ی  ره. امروز  مو  : گ

کردم ...» ار  و  ن   

حفظ محیط زیست

ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-849-6

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 4 9 6

آقای پيتون پاپيونی

 ۵000  تومانکد  10۵۷         

گروه سنی: دوره دوم دبستان

سفر مرد بی لبخند

 ۵000  تومانکد  10۷1         

گروه سنی: دوره دوم دبستان
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باب اسفنجی
کار می شود دست به 

زیستگاه خرس قطبی

کد  ۵۵2         

کد ۵2۷        

 ۵000 تومان

 4000 تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

به خاطر خرس های قطبی

کارخانه ی بستنی سازی

گرمایش زمین جزیره ای زیر  آب

خرس قطبی دانا

خرس خشمگین از
گرمایش زمین

کد  1146         

کد  ۷۵6         

کد ۵03          کد  11۵4         

کد  34۹         

کد  ۷۵4         

 4۵00 تومان

 4۵00 تومان

 ۵000  تومان 4000 تومان

 4000 تومان

 4۵00 تومان

گروه سنی: پیش از دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گمشدهسیمر پدربزرگ من بود تمساح 

کد  21۵         کد  10۹4           1۵00 تومان ۷000  تومان

گروه سنی: دبیرستانگروه سنی: دبیرستان
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دلفین آوازخوان

 4۵00 تومانکد  ۷۵۵         

گروه سنی: دوره دوم دبستان

10661066

w w w . e n t e s h a r a t . c o m

ی. من نه  با هاي معمو ی و  یاف معمو ی، با  من افشون هستم یک دختر معمو
دها دارم و اسب پرنده و نه شاهزاده اي هست که  شاهدختم و جادوگري بلدم، نه ا
م باشد. پدر و مادرم مرده اند و از تمام دنیا ف خانم فرتو را دارم که مدام  اش
نترش،  ا که با  نگران است گوسفندش سر نخورد و یک دوست به اسم تروم
ی شهر  ب براي اها رپتو، در میدان شهر زندگی می کند و هر روز 
ساز می زند. من دودکش پا کنم و جز گرفتن ابرهاي دوده اي 
نیستم.  بلد  از دودکش ها فرار می کنند، کار دیگري  که 
اگر آن اتفا نمی افتاد، هنوز هم یک دختر ابله بودم 

که خیال می کرد به هی دردي نمی خورد.

ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-852-6

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 5 2 6

آدم های معمولی یک
طبقه

آبی بسازیم آبستان

چیزهای مهمی 
مثل موسیقی

مصیبتی به نام دود

کبوتر باشی و زرافه های 
پرنده

کنید کیلکاها رحم  که دیگر شهر نبودبه  شهری 

کد  1066         

کد  1083         

کد  106۷         

کد  1084         

کد  1024         

کد  108۵         کد  1082         

6000 تومان

 4۵00 تومان

 6000 تومان

 4۵00 تومان

 4000 تومان

 4۵00 تومان 4۵00 تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

مصيبتي به نام دود 

درخت ها، دست ها باال!

کد  1236           6000 تومان 4000 تومانکد  1026         

گروه سنی: دبیرستان گروه سنی:دبیرستان

مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد 
لطفًا مجددًا شماره گیری بفرمایيد
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���� ���� ���

1 0
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ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-945-5

9  7 8 9 6 4 3 8 9 9 4 5 5

داستان قنات نجات دنیا در چند ساعت

قنات مظهر روشنایی

هیوالی سبز دنیا را 
نجات می دهد!

هیوالی سبز دریا را 
نجات می دهد!

ک زمین پا ک روز زمین پا

کد  1۵08          کد  ۵36         

کد  ۵14         

کد  ۵28         کد  ۵۵6         

کد  ۵6۹          کد  ۵۵4         

 4000 تومان ۵000 تومان

 4000 تومان

 4000 تومان 4000 تومان

 3۵00 تومان 4000 تومان

گروه سنی: دبستان گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان گروه سنی: دبستان

۱۰۷۷
w w w . e n t e s h a r a t . c o m

همیشه فکر می کردم زندگی در جنگل خیلی هیجان انگیز است. 
فکرش را بکنید. شب توي خانه ي جنگلیتان هستید که یکهو 
درخِت  بلدرچین  جوجه  در،  پشت  می زنند.  را  خانه تان  زنگ 
را  او  مادرش  و  آمده  سرزده  مهمان  برایشان  پشتی  است. 
فرستاده تا براي نیمرو از شما چهارتا تخم بلدرچین بگیرد. یا 
مثالً در حال پیاده روي توي جنگل ممکن است چشمتان به یک 
گل زیبا بیفتد. همین که خم می شوید تا گل را  بو کنید، یکهو گل 
دهانش را باز می کند و شما را می بلعد. براي همین آن روز تنها 

و تنها به یک چیز فکر می کردم: گذراندن شب در جنگل.

نو یسنده: پیام ابراهیمى
تصو یر گر: محبوبه یزدانى

ISBN:978-964-389-825-0

ان
وم

6 ت
00

0

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 2 5 0

جنگل مال همه ی ماست

درخت سرافراز به یاد درخت

اشباح جنگلیسرود درخت مرگ جنگل

کد  32۵         

کد  3۷۹          کد  3۷8         

کد  10۷۷         کد  184           1600 تومانکد  320         

 1۵00 تومان 1۵00 تومان

 4000 تومان ۵000 تومان 4۵00 تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان
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اشباح جنگل سوخته کاغذی موشک  توتیوشا و جاده ی
 پر پيچ و خم

کد  10۷۵          کد  4۹8           ۵000 تومان 4000 تومان 6000 تومانکد  11۵3         

گروه سنی: دبیرستان گروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان

w w w . e n t e s h a r a t . c o m

10 0

حفظ محیط زیست

وقتی می گويند عمر پشه ها يک روز است، آدم ها می گويند: 
وای چه كم! اگر به يک پشه هم بگويند سگ ها دوازده تا 
اوه، چه خبره؟ پشه  بيست سال عمر می  كنند ، می گويد: 
بگويم كه من چند سالم  اگر  به شما هم  خسته می شه! 
است ، احساس پشه را پيدا می كنيد. من يک درخت چنارم 

و دوهزار سالم است. 

ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-832-8

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 3 2 8

سرود درخت

اردک ها دارند آب تنی 
رؤیای سبزمی کنند

زمین بيمار ما

مامان صدای چیه؟آب چال

گاومیش ها و سوسنمادر زمین

پوشکا

کد  184         

کد  240         کد  114۷         

کد  3۵۹         

کد  11۵2         کد  321         

کد  10۷0         کد  368         

کد  10۵8           4۵00 تومان

 ۹00  تومان ۵000  تومان

 3۵00  تومان

 ۵000  تومان 1۵000  تومان

 ۵000  تومان ۷00 تومان

 6000  تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: پیش از دبستان و 
دوره اول دبستان

گروه سنی: پیش از دبستان و 
دوره اول دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

آرتور سبز

 4000  تومانکد  2۹۷         

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: پیش از دبستان و 
دوره اول دبستان
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1

w w w . e n t e s h a r a t . c o m

را  نارن ها  و  می كشد  خورشيد  ي  آسمان  وس  ا  ن
شمی  ار حا بايد  و بزرگ می گويد  ی می كند.  نارن

مراق نارن ها باشيم كه كسی آن ها را نچيند.
دای سم اس می آيد. وس می گويد  و م

او  می شود.  نزدي  دارد  شاهزاده  می گويد  كو  و 
ا  ر نارن است. اما قبل از شاهزاده، ن هنوز هم عاش دخ
يند. نارن های  دست دراز می كند و رسيده ترين نارن را می 

يد آهای برد ... آهای  ر می گويند  دي

ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-854-0

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 5 4 0

حفظ محیط زیست

جودی مودی دنیا را 
نجات می دهد

قالی هزار و یک شب 
مادربزرگ که درخت نداشت باغی 

برادر عقاب،  خواهر آسمان

زمین ما ک پشت سبز باغچه ی پسرکال

قایق شماره ی ۵

کد  2۷2         

کد  1226          کد  122۹         

کد  2۹0         

کد  3۷6          کد  348         کد  282         

کد  1061           4000  تومان

 ۵000  تومان ۵000  تومان

 3۵00  تومان

4000  تومان4000  تومان 2000  تومان

4000  تومان
گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان گروه سنی:دوره دوم  دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی:دوره دوم دبستان

1

w w w . e n t e s h a r a t . c o m

می رفت.  رودخانه  كنار  آب  آوردن  برای  روز  هر  ناهيد 
عادت داشت قبل از پر كردن كوزه كنار رودخانه بنشيند، به 
ناخن هايش گلبرگ گل سرخ بچسباند. موهايش را در باد 
شانه كند و با زنی كه ته رودخانه زندگی می كرد، حرف بزند.

زن لباس سفيدی از تور بر تن و تاجی از گل های آبی بر 
فكر     ناهيد  كه  بود  كنارش  هم  بزرگی  كوزه  داشت.  سر 

می كرد تمام آب رودخانه از آن بيرون می آيد...

ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-888-5

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 8 8 5

حفظ محیط زیست

کدوی پيرزن است زنی با تاجی از  گل های آبیاین 

کد  1228         کد  122۷           ۵000 تومان ۵000 تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستانگروه سنی: دوره دوم  دبستان

نیایش زمین

که از آسمان  آن روز صبح 
گوسفند می بارید

دایناسور حافظ 
جنگل حلبیمحیط زیست

صحرا زیستگاه ماست

درخت بخشنده

کد  182         

کد  10۵0         

کد  2۷۵         کد  103         

کد  266         

 4000  تومانکد  2۹۵         

 ۵000  تومان

 1200 تومان 1۵00  تومان

 ۹00 تومان

 3۵00 تومان

گروه سنی: دوره دوم  دبستان

گروه سنی:دوره دوم  دبستان

گروه سنی: دوره دوم  دبستانگروه سنی:دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره دوم  دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان



1۵

راز مرگ سینه سرخزنجیره های غذایی

تانتانا خوب می داندچگونه 
کله پوک  می شود از شر  یک 

زبان نفهم راحت شد
خاندان زمین

کد  1۵۷         کد  ۵01         

کد  10۵2          کد  383         

 1۵00  تومان 4000  تومان

 1۵00  تومان ۵000  تومان

گروه سنی: دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان گروه سنی: دوره دوم دبستان

داستان سازگاری

 4۵00 تومانکد  1281       

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گفته! کی  نه نه نه 

غول پرخورنور مفتکی دولپی یک بوس خوشمزه

چشم شیشه  ای

کد  168         

کد  ۷۵8         کد  468          کد  ۷03          کد  ۷۵۷         

 4000  تومانکد  ۵۵1         

 4000  تومان ۵000  تومان 4۵00  تومان ۵000  تومان

 ۵000  تومان

گروه سنی: پیش از دبستان

گروه سنی: دوره اول دبستانگروه سنی: دوره اول دبستان گروه سنی: دوره اول دبستان گروه سنی: پیش از دبستان و دوره 
اول دبستان

گروه سنی: پیش از دبستان
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زمین دورت بگردماشک درخت در اومد

کد  11۹1         کد  10۹6           ۵000  تومان ۵000  تومان
گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

w w w . e n t e s h a r a t . c o m
1

ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-867-0

9  7 8 9 6 4 3 8 9 8 6 7 0

حفظ محیط زیست

د��� 
��� ���ت
�� ���� و �� �ل �� ز��
�� ����ه ی �و�� آدم ��
����ره ��� دا��
���� ���� �� و آدم ��
���� را از ا�� �و �� آن �و �� ����
��ش ���� و ���� از ��ف و 
�� ��� و ز���� و ������
�� در ���� ���ط د���� دا���» «آی آدم �� 
���� ���� و ��ل  ��� ���ه 
�� ا�� د���ی ����ل!

حفظ محیط زیست

خدا سبز را دوست دارد

اشک درخت در اومد

کافی شاپ گوزن در 

کار آدمای مریخیهزمین دورت بگردم

کد  12۷4         

کد  10۹6         

کد  1248         

کد  10۹۷         کد   11۹1         

 ۵000  تومان

 ۵000  تومان

 4000  تومان

 4۵00  تومان ۵000  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

w w w . e n t e s h a r a t . c o m

1

حفظ محیط زیست

���� :  ز��ا ����ی
������� :  ا���ز ��� زاده

�� �� د�� و ����  ��
�� ���� زار و ����
�� ���� ی �����
��� ��زای دا��

��م و ��ر�� ���� ی 
آ��ر���ن زا��

��رک ����ه �� و
���� ��ر�� ی 

�� ��ا ���� و���
��� �� آد ��ا��؟

ان
وم

 ت
00

0 ISBN:978-964-389-908-0

9  7 8 9 6 4 3 8 9 9 0 8 0

قصه ی حفظ زمین 
کوچولو دریافتهیک عادت بدکار مهم یعنی این فری 

کار مهم بازیافته

پبش به سوی عقب این تبر  اجق وجق

کد  ۵32         کد  ۷۵۹         کد  ۵08         

کد  1246          کد  1244         

1۵00  تومان ۵000  تومان 4000  تومان

4000  تومان  ۵000  تومان

گروه سنی: دبستانگروه سنی:دوره اول دبستانگروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دبیرستان گروه سنی: دبستان



1۷

آموزش سبز

حفظ محیط زیست
به روایت مارمولک

من و زمین من دنیا را دوست دارم

حفظ محیط زیست
ک پشت به روایت ال

در سیاره ما چه خبر  است!

کد  1۷2         

کد  3۷3         

کد  611          کد  4۵4         

کد  248         

کد  ۹0           ۵000  تومان

 6000  تومان

 3۵00  تومان 2000  تومان

 3۵00  تومان

 3000  تومان

گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول  دبستان گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره دوم  دبستان

گروه سنی: دبستان

مارمولک طرفدار حفظ
محیط زیست

دنیای ما خانۀ ما

پياده روی بيشتر
ک تر محیط زیست پا

برنامه ریزی سبز در مدرسه

۱۰۰ راه برای نجات 
کره ی زمین

نجات زمین در 
دستان ماست

دانای سبز

کی های سبز خورا محیط زیست برای 
کودکان

کد  ۹۹         

کد  213         

کد  ۹۹2         

کد  304         

کد  284         کد  ۵۷0         

کد  4۵۵         

کد  ۹81          کد  16۹         

 2۵00  تومان

 ۵000  تومان

 4000  تومان

 ۷000  تومان

 6000  تومان 4۵00  تومان

 ۹000  تومان

4۵00  تومان  2000  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان

من زمینم را دوست دارم

 4000  تومانکد  ۵۷۵         

گروه سنی: دوره دوم دبستان
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به راستی سبز  باشید محیط زیست به 
روایت آزمایش

محیط زیست به
روایت تصویر حفاظت محیط زیست

کد  ۵۹۹          کد  26۷         کد  268           ۷000  تومان ۵000  تومان ۵000  تومان 10000  تومانکد  38۹         

گروه سنی: دوره  اول دبیرستان گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان گروه سنی:دوره اول دبیرستان

کالس درس ارتقای سالمت،  طبیعت در 
پيشگیری از بيماری

محیط زیست به روایت 
نمودار

محیط زیست به روایت
بریتانیکا

کد  46۵         کد  ۵۷4         کد  ۹13         کد  614         

کد  44۷         کد  100۹         

 6000  تومان 4000  تومان 6000  تومان ۹000  تومان

 18000  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی:دوره اول دبیرستانگروه سنی:دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبیرستانگروه سنی:دوره اول دبیرستان

محیط زیست پایدار

 2۵00  تومانکد  6۵1         

گروه سنی: دبیرستان

پایدارسازی منابع طبیعی

آنچه می خوریم



1۹

سه اصل طالیی

بازمصرف،  بازیافت،  بازکاهی، بازیافت چیست؟
در مصرف مواد غذایی

بازمصرف،  بازیافت،  بازکاهی، 
در مصرف فلزات

بازمصرف،  بازیافت،  بازکاهی، 
در مصرف شیشه

بازمصرف،  بازیافت،  بازکاهی، 
کاغذ در مصرف 

بازمصرف،  بازیافت،  بازکاهی، 
در مصرف پالستیک

زباله و آلودگی

کد  4۹3         

کد  6۹4         کد  6۹3         کد  6۹2         کد  ۵8۹         

کد  31۵         کد  314         

کد  283           2۵00  تومان

 2000  تومان 2000  تومان 2000  تومان 4۵00  تومان

 2000  تومان 2000  تومان

 3000  تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

ظرف های قابل بازیافت

 1۵00  تومانکد  8۵1         

گروه سنی: دوره اول دبستان

نگاهی به داخل 
سطل زباله

 3۵00  تومانکد  8۵6        

گروه سنی:دوره اول دبستان

زباله و بازیافتکاغذ

کد  126         کد  ۹00           4000  تومان 1۵00  تومان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

خاطرات یک قوطی
کارتن و مقوا آلومینیمی

کد  8۵0         کد  613           1۵00  تومان 4000  تومان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

کاردستی با لباس های
کهنه بوی زباله! پيف! 

کد  626        کد  8۵3          4000  تومان 1۵00  تومان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان
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باز هم بازیافت

سرنوشت زباله

پالستیک

کد  8۵4         

کد  2۵1         

1۵00  تومانکد  8۵2         

 3۵00  تومان

 1۵00  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

کودکان بازیافت برای 

 3۵00  تومانکد  100        

گروه سنی: دبستان

پارک ما

چرا بازیافت نتیجه بخش 
کاغذ و بازیافتاست؟

پسماندها

بازیافت

بازیافت در همه جا

کد  ۵3۷        

کد  ۵21        کد  ۹18        

کد  ۵6۵        

کد  ۵۷2        

کد  ۹01        

 3000  تومان

 4۵00  تومان 4۵00  تومان

 3۵00  تومان

 3000  تومان

 4000  تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی:دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

ال شازده آش

 3۵00  تومانکد  4۵۹        

گروه سنی: دبستان

چرا بازیافت؟

 3۵00  تومانکد  ۵82        

گروه سنی: دبستان

ال نریزیم!پسماند و بازیافت زباله زباله!آش

از پسماند تا بازیافت

کد  48۷        کد  ۹۹4        کد  1133        

کد  ۵6۷        

 3000  تومان 4000  تومان 4۵00  تومان

 3000  تومان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان



21

کاغذهدیه های سبزمارمولک و بازیافت بازیافت 

بازیافت و باز هم بازیافت

کد  303         کد  60۹         کد  ۹6         

کد  1243         

 3۵00  تومان ۷000  تومان 2۵00  تومان

 8000  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

یف ک زباله طالی 

بازکاهی و باز مصرف

کد  32۷         

کد  12۵4         

 6000  تومان

4۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

پسماندهای خانگیفوالد و بازیافتآلومینیم و بازیافتپالستیک و بازیافت

ک زباله های خطرنا

کاهش زباله بازیافت و  راهنمای عملی بازیافتشیشه و بازیافت

کد  ۵20        کد  ۵1۹        کد  ۵18        کد  ۵1۷        

کد  238        

کد  ۵8۷         کد  210        کد  ۵16        

 4۵00  تومان 4۵00  تومان 4۵00  تومان 4۵00  تومان

 2۵00  تومان

 8000  تومان ۵000  تومان 4000  تومان

گروه سنی: دبیرستانگروه سنی: دبیرستانگروه سنی: دبیرستانگروه سنی: دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی:دبیرستان گروه سنی: دبیرستانگروه سنی: دبیرستان

کنیم؟ کمتربا زباله چه  کمتر،  آلودگی  پسماند 

کد  484        کد  ۵22          6000  تومان 2۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان
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آب یعنی آبادانیآب چالآب

کد  146        کد  321        کد  8۵۵          2000  تومان 1۵000  تومان 1۵00  تومان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی:دبستان

از بازیافت چه می دانیم؟

 ۵000  تومانکد  34۵        

گروه سنی:دبیرستان

باز هم زباله

 2۵00  تومانکد  2۹8        

گروه سنی: دبیرستان

صرفه جویی در مصرف آب
بچسبان و بياموز

در مصرف آبصرفه جویی در مصرف آبصرفه جویی در مصرف آب
کنید صرفه جویی 

مارمولک و صرفه جویی در 
مصرف آب

باز مصرف، بازیافت، بازکاهی
در مصرف آب

شیر آب را باز نگذاریم

کد  4۹0        

کد  ۹03        کد  ۵86        کد  206        

کد  1۵12        

کد  6۹۵        

کد  ۹۹3        

 4۵00  تومان

 3۵00  تومان 2۵00  تومان 3000  تومان

 3000  تومان

 2000  تومان

 4000  تومان

گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دبستان
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مصرف آب

 4۵00  تومانکد  1132        

گروه سنی: دوره دوم دبستان

ارزش آب

 4000  تومانکد  2۷4        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

بی آبی 

از آلودگی آب چه 
می دانیم؟

گرسنگی و بی آبی گریز از 

نجات آب  صفحه آب و صرفه جویی

زنده باد زاینده رود

کمبود آب

آب مایه ی حیات

کد  34۷        

کد  ۹1۵        

کد  ۷14         کد  1240        

کد  443        

کد  2۷3        

کد  20۹        

 3۵00  تومان

 6000  تومان

 8000  تومان 4۵00  تومان

 2000  تومان

 4000  تومان

 4000  تومان

گروه سنی: دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان گروه سنی:دوره اول دبیرستان

گروه سنی:دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

کوچولوها بر برای 

 4000  تومانکد  ۵۹8        

گروه سنی: دوره اول دبستان

چه جوری برگردم؟

 ۵000  تومانکد  134۵   

گروه سنی:دوره اول دبستان
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ارزش بر

صرفه جویی در 
ی مصرف انر

ایمنی و بر کنجکاو و پرنده ی  پيشی 
دانا

بر برای نوجوانان

باز مصرف، بازیافت، بازکاهیبچه ها و بر
ی در مصرف انر بر برای خردساالن

کد  1۷1        

کد  1۷0        

کد  604         کد  ۵61        

کد  3۵2        

کد  6۵0        کد  ۵۷6         کد  ۵۷8          1۵00  تومان

 2000  تومان

 3000  تومان 3۵00  تومان

 6000  تومان

 1۵00  تومان 2۵00  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی:   دبستان گروه سنی: دبستان

ی و صرفه جویی انر

 2۵00  تومانکد  1۷4        

گروه سنی:دوره دوم دبستان

ی بر و ایمنی در مصرف انر
کنیم صرفه جویی 

کودکان بر و ایمنی برای 

بر برای نوجوانان  رن

کد  ۵۷1       کد  ۵۷۹        

کد  601        

کد  1۷۵        

 3000  تومان 1۵00  تومان

 1800  تومان

 2۵00  تومان

گروه سنی: دبستانگروه سنی:  دبستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

کودکان بر برای 

افی خاموش! الم ا

کد  ۵80        

کد  ۹۹6        

 3۵00  تومان

 4۵00  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان
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ی های نو انر

ی یجزیره ی انر صرفه جویی در مصرف مصرف عاقالنه ی انر
ی انر

سوخت های فسیلی

بنزین
صرفه جویی و محیط زیست 

کد  1۷6       

کد  864        کد  62۵        کد  481       

کد  316        

کد  ۵63        

4000  تومان

 6000  تومان 6۵00  تومان ۵000  تومان

 6000  تومان

2۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستانگروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستان

نگاهی دلچسب به 
ی های تجدیدپذیر انر

ی های سازگار با  انر
محیط زیست

ی چه می دانیم؟ از انر

کد  ۵23        

کد  ۹33        

کد  346        

 4000  تومان

 4۵00  تومان

 4000  تومان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی:دوره اول  دبیرستان

گاز صرفه جویی در مصرف 

 ۵000  تومانکد  1041        

گروه سنی:  دبستان

ی ی و صرفه جوییمصرف انر انر

کد  1۷4        کد  1010          2۵00  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستانگروه سنی: دوره دوم دبستان

ی های تجدیدپذیر نیانر ی هیدرو ی های انر مصرف بهینه و انر
پایدار

کد  ۹12        کد  1131        کد  6۷۹          6000  تومان 4۵00  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

ی را هدر ندهیم انر

 3۵00  تومانکد  ۹82        

گروه سنی: دوره دوم دبستان
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ی هسته ای یانر بحران انر

خانۀ خورشیدی چگونه
کار می کند؟

آینده ی سوخت های 
ی برقابیفسیلی انر

خودروهای برقی و 
دو نیرو هیبریدی 

کد  ۹20        کد   1000        

کد  ۹۹8        کد  ۹۹۹        کد  ۹1۹        

کد  ۹16        

 4۵00  تومان 6000  تومان

 4۵00  تومان

 4۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گرمایی ی زمین  انر

ی های  سوخت ها و انر
ی زیست تودهجایگزین انر

کد  100۷        

کد  1004        کد  12۵۵          8000  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

ی و صرفه جویی به  انر
روایت آزمایش

 4۵00  تومانکد  ۵64        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

جامعه ی سبز

ی اموا انر

ی باد انر

غذای سبز

ی خورشیدی انر

کد  100۵        

کد  1001        

کد  1006        

کد  1002        

کد  ۹۹۷          4۵00  تومان 4۵00  تومان 4۵00  تومان

 4۵00  تومان

 4۵00  تومان

 4۵00  تومان 4۵00  تومان

 4۵00  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان
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ژاكلى بيلى 
مترجم: بهرام معلمى 

غفلت از محیط زیست

خرید سبز ساختمان های دوستدار 
زمین

کربن چیست ردپای 
و چگونه تعیين می شود؟

زندگی سازگار با حمل و نقل سبز
محیط زیست

کد   610        

کد  ۹80         کد  ۹۷8        

کد  ۹1۷        

کد  ۹۷۹        کد  ۹۹1        

 10000  تومان

 4۵00  تومان 4۵00  تومان

 4۵00  تومان

 4۵00  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دبستان گروه سنی: دبستان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبستانگروه سنی:  دبستان

محصوالت ارگانیک خودروهای سبز
کنیم مصرف 

کد  1242        کد  1130          8000  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستانگروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گرم شدن زمین

 2۵00  تومانکد  301        

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

یير اقلیم ت

 3۵00  تومانکد  6۹6        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

کربن چیست ردپای 
و چگونه تعیين می شود؟

 4۵00  تومانکد  ۹1۷        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گلخانه ای ر  ا
یير اقلیم چه  از ت

می دانیم؟
کد  344        کد  2۹۹          3۵00  تومان 3۵00  تومان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

گرمایش زمین درباره  ی 

 8000  تومانکد  1241        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

یيرات اقلیمی ت

 6000  تومانکد  ۹21        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان
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کودکان محیط زیست برای 

 2000  تومانکد  16۹        

گروه سنی: دبستان

آب یعنی آبادانی

 2000  تومانکد  146        

گروه سنی: دبستان

بچه های جانوران

بر برای نوجوانان

جانوران

سبز شدن چه آسان

نگهبانان طبیعت

ی و صرفه جویی انر

صرفه جویی در مصرف بر

کد  ۵3۹        

کد  1۷۵        

کد  ۵38        

کد  60۷        

کد  46۹        

کد  1۷4        

کد  4۹1        

 4000  تومان

 2۵00  تومان

 4000  تومان

 3000  تومان

 3۵00  تومان

 2۵00  تومان

 ۵000  تومان

گروه سنی:دوره اول دبستان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی:  دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبستان

آموزش بازیافتآموزش سبز

صرفه جویی در 
ی مصرف انر ارزش بر

کد  2۷0        کد  1۷2        

کد  1۷0         کد  1۷1        

 ۵000  تومان ۵000  تومان

 1۵00  تومان 2000  تومان

گروه سنی:  دوره اول دبستانگروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی:دوره دوم دبستان گروه سنی: دبستان
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ک ما خانه ی خطرنا

آلودگی هوا

کد  1۷3        

کد  2۹3        

 1۵00  تومان

 3۵00  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

آلودگی صوتی

بوپالآلودگی دریاهاآلودگی شیمیایی

کد  202        

کد  286        کد  2۹4        کد  28۷        

 2۵00  تومان

 1200  تومان 1۵00  تومان 1200  تومان

گروه سنی:دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی:  دوره اول دبیرستان

نشت نفت

شکاف الیه ی ازونگرم شدن زمین

کد  102        

کد  323        کد  301        

 ۹00  تومان

 1800  تومان 2۵00  تومان

گروه سنی: دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی:  دوره اول دبیرستان

نابودی جنگل ها

اتوبوس سحرآمیز
گرم شدن زمین و 

کر زمین کمبود غذا در 

کد  318       

کد  382        

 2000  تومانکد  364        

 4000  تومان

 1200  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی:  دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

ر آلودگی هوا کر زمین در خطر  استسر و صدا ا
آفت کش ها و بدن مابر دستگاه تنف

کد  3۹1        کد  3۹0        کد  2۷1        کد  ۵1۵          4000  تومان 4۵00  تومان 3000  تومان 3۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی:  دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان
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باران اسیدی

 1800  تومانکد  2۹1        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

کر زمین آیند 

جنگل های بارانی

پيامدهای نشت نفت

حیات وحش در خطر
انقرا

یير اقلیم ت

کد  ۵0۵        

کد  86۷        

کد  244        

کد  6۹8        

کد  6۹6        

 12000  تومان

 4۵00  تومان

 800  تومان

 3۵00  تومان

 3۵00  تومان

گروه سنی: دبیرستان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

کمبود منابع آب هوای آلوده

ر آلودگی آب ا
بر سالمتی ما

مقابله با رشد بی رویه 
جمعیت

ی حفره الیه ی ازون کمبود منابع انر
گلخانه ایو پوست شما ر  ا

کد  6۹۹         کد  ۵۷3        

کد  3۹2        

کد  ۹14        

کد  2۹۹       کد  3۹3        کد  6۹۷        

 3۵00  تومان 4۵00  تومان

 4000  تومان

 4۵00  تومان

 3۵00  تومان 4000  تومان 4۵00  تومان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

مقابله با رشد بى رويه جمعيت 

مشكالت زيست محيطى 

ربكا هانتر 
مترجم: عباس زندباف 

ک زباله های خطرنا

 2۵00  تومانکد  238        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان
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مارمولک طرفدار حفظ 
صلح سبزمحیط ریست

کد  300        کد  ۹۹  1200  تومان 2۵00  تومان

گروه سنی:  دوره اول دبیرستانگروه سنی:  دبستان

دانشمندان سبز

 4000  تومانکد  38۵        

گروه سنی: دبیرستان

آلودگی هوا

کیزه در جستجوی هوای پا

کد  2۹3      

کد  624       

 3۵00  تومان

 ۵000  تومان

گروه سنی: دوره  اول دبیرستان

گروه سنی: دبستان

هوای آلودهاز آلودگی هوا چه می دانیم؟

کد  ۵۷3        کد  342          3۵00  تومان 4000  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

به جن آلودگی هوا برویم

درباره ی آلودگی هوا

کد  134۷        

کد  1280        

۵000  تومان

 6۵00  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی:دوره اول دبیرستان

سرود درخت

 4۵00  تومانکد  184        

گروه سنی: دبستان

جنگل های بارانی استوایی

 800  تومانکد  101        

گروه سنی: دبستان
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نجات جنگل های بارانی

من و زمین

جنگل بارانی

طبیعت در خطر است

کد  360        

کد  611        

کد  60۵        

کد  12۷        

 ۷00  تومان

2000 تومان

 12۵00  تومان

 4۵00  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

یيرات اقلیمی ت

نامه های سبز

ک طالست خا

نجات جنگل هادرخت بخشنده

کد  ۵3۵        

کد  46۷        

کد  326        

کد  328        کد  2۹۵        

 4۵00  تومان

 3۵00  تومان

 3۵00  تومان

 2۵00  تومان 3۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی:دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی:دوره دوم دبستان

ک و فرسایش خا
چگونگی جلوگیری از آن

 4000  تومانکد  ۹83        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

حفاظت از طبیعت

فاجعه های طبیعی

کد  ۹02        

کد  ۹۷6        

3۵00  تومان

 6000  تومان

گروه سنی:دوره دوم دبستان

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

نابودی جنگل ها

 2000  تومانکد  318        

گروه سنی:  دوره اول دبیرستان
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تنو زیستی

 3000  تومانکد 4۹4

گروه سنی: دبیرستان

درخت زندگی

 3000  تومانکد  ۵06        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

از حفاظت زیستگاه ها
طبیعت را دوست بداریمزیست بوم هاچه می دانیم؟

کد  ۹۹۵        کد  ۵02        کد  343          4۵00  تومان 4000  تومان 3۵00  تومان

گروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستانگروه سنی: دوره اول دبیرستان

کالس درس طبیعت در 

 ۹000  تومانکد  614        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان

خاطرات یک قورباغه

 3۵00  تومانکد  20۵        

گروه سنی: دبستان

پيشی کنجکاو و پرنده ی دانا
 3000  تومانکد  ۵61        

گروه سنی: پیش از دبستان و دوره 
اول دبستان

جانوران
 4000  تومانکد  ۵38        

گروه سنی: دوره اول دبستان

بچه های جانوران

 4000  تومانکد  ۵3۹        

گروه سنی: دوره اول دبستان

دوستان سبز  ما

 4۵00  تومانکد  ۹8۵        

گروه سنی: دبستان

دایناسور

 4۵00  تومانکد  ۵41        

گروه سنی: دبستان
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حیات وحش در خطر 
انقرا انقرا جانوران

کد  6۹8          6000  تومان 3۵00  تومانکد  ۹۷۷        

گروه سنی: دوره اول دبیرستان گروه سنی: دوره اول دبیرستان

پارک های ملی خجیر و 
خودروی سبزسرخه حصار

کد  40۵        کد  214          4000  تومان ۵000  تومان

خودروی سبزموش

کد  3۷0        کد  ۵13          3000  تومان 2۵00  تومان

راهنمای عملی 
زنده باد زاینده رودزندگی سبز

کد  443        کد  23۷          2000  تومان 12000  تومان

جانوران در خطر نابودینجات حیات وحش

کد  128        کد  31۹          3۵00  تومان 3000  تومان

گروه سنی: دوره دوم دبستانگروه سنی: دوره دوم دبستان

حمایت حیوانات

 1200  تومانکد  ۹3        

گروه سنی:دوره دوم دبستان

نجات پاندا

 1400  تومانکد  28۹        

گروه سنی: دوره دوم دبستان

مارمولک و حمایت 
حیوانات

 800  تومانکد  ۹8        

گروه سنی: دوره دوم دبستان

بهینه سازی مصرف بر
در منازل

کد  ۵00        



3۵

کر زمینحماسۀ صلح سبزدنیای ما خانۀ ما مبانی اندیشه حفاظتآیند 
محیط زیست

کد  112۷        کد  ۵0۵        کد  3۷۵        کد  213          12000  تومان6000  تومان ۵000  تومان

را باران اسیدي  را باران اسیدي ا ا

ومان .2500. .317. شمار
.د .سني گرو

محیط زیست به روایت 
نمودار

راهنمای صرفه جویی در 
ی خانگی راهنمای عملی بازیافتمصرف انر

رات باران اسیدی ا

محیط زیست به 
روایت بریتانیکا

حفاظت محیط زیست

راهنمای حفظ محیط زیست 
کار در محل های 

کد  ۵۷4        

کد  210        کد  31        

کد  31۷        

کد  44۷        

کد  3۷1        

کد  24۷        

 4000  تومان

 8000  تومان 10000  تومان

 2۵00  تومان

 18000  تومان

 10000  تومان

 1۵000  تومان

 ۷000  تومان

کار ساده برای   ۰
نجات زمین

 6000  تومانکد  8۹۹         

3

راهنمای نگهداری

گیاهان آپارتمانی
3۵000 تومانکد  1۷8        
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فحنا كتابكدگروه سني

طبی1146 .های. 10به.خاطر.خر

ه.ای551 15.شي

15نه.نه.نه.کی.گفته168

ا321 .22آب. 13

نی.می.کنن1147 .آب. .ها..دارن 13ارد

.آ955 8افسانه.ی.ماهی.گير.و.مر

8اگر.جای.من.بودی1079

.باالبان1073 و 8ان

.ی.دانا561 رن کاو.و. ی.کن 33ي

.خوشمز757 .بو .15ي 7

يه1152 ای. 13مامان.ص

28آموزش.بازيافت270

.28آموزش.سبز172 17

ری837 يو .کام ي 7الم

22باز.مصرف.بازمصرف.بازيافت.بازکاهی.در.مصرف.آب695

ه.های.جانوران539 .33ب 28

ولوها598 23برق.برای.کو

12به.ياد.درخت378

.33جانوران538 28

23ه.جوری.برگرد1345

ی703 15دول

22صرفه.جويی.در.مصرف.آب490

28صرفه.جويی.در.مصرف.برق491

ابل.بازيافت851 19رف.های.

رخور758 . 15و

.يعنی.اين508 16صه.ی.حفظ.زمين.کار.مه

7گر.های.سبيل.گربه.ای833

17من.دنيا.را.دوست.دار454

.32من.و.زمين611 17

.ساعت536 ن ات.دنيا.در. 12ن

19نگاهی.به.داخل.سطل.زباله856

28نگهبانان.طبيعت469

.15نور.مفتکی468 7

.بازی.برق.خوار838 7ه

حرير839 . ا 7ي

.عادت.ب759 16ي

فحنا كتابكدگروه سني

22آب855

ا321 .22آب. 13

.28آب.يعنی.آبادانی146 22

ور.سبز297 13آر

.نريزي994 ا 20آش

ن.زمين382 .ش .سحرآميز.و.گر وبو 29ا

يی840 .ط .اس ای.اژدها.و.خان 7آ

ا845 وی.ي ش. 7ار

.28ارزش.برق171 24

ا.بازيافت567 . سمان 20از.

ی1077 .جنگ .12اشبا 9

.درخت.دراوم1096 16اش

5امان.از.دست.زباله470

25انرژی.های.سازگار.با.محيط.زيست933

24ايمنی.و.برق604

.وج1244 بر.اج 16اين.

ی.سبز.می.شود550 5باب.اسفن

ی.دست.به.کار.می.شود552 10باب.اسفن

.در.مصرف.انرژی650 24بازمصرف.بازيافت.بازکاهی

ستي315 .در.مصرف. .بازکاهی .بازيافت 19بازمصرف

ه694 .در.مصرف.شي 19بازمصرف.بازيافت.بازکاهی

ايی692 .در.مصرف.مواد. .بازيافت.بازکاهی 19بازمصرف

زات693 .در.مصرف.ف 19بازمصرف.بازيافت.بازکاهی

.در.مصرف.کا314 .بازيافت.بازکاهی 19بازمصرف

20بازيافت572

20بازيافت.برای.کودکان100

يست589 19بازيافت.

از.ی.بابابزر566 5بازيافت.در.م

سر348 ه.ی. 14با

ه..ها.و.برق576 24ب

24برق.برای.خردساالن578

ای.بان.بان512 7برق.و.آ

24برق.و.ايمنی579

24برق.و.ايمنی.برای.کودکان601

.سبز1059 و 8ب

.صرفه.جويی.و.محيط.زيست563 25بنزين

ر س ر اسا  ا ها س  رس 

ان
ست

دب
از 
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پی

ان
ست
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ره

دو
 و 

ان
ست
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ل 

 او
ره

دو

ان
ست

دب
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فحنا كتابكدگروه سني

ي626 . 19بوی.زباله

طبی1146 . 9به.خاطر.خر

.سرزمين.روشنايی841 7ادشا

.ما537 20ار

ار203 8رواز.را.به.خاطر.بس

ها565 20سمان

.و.بازيافت1133 20سمان

وب.لباسی1069 .آويزان.به. 8ن

13وشکا1058

ر992 . ا تر.محيط.زيست. 17ياد.روی.بي

.ی.دانا561 رن کاو.و. ی.کن 24ي

مگين1076 انورد. وله.و.ف 8و

.و.خ1153 ي ر. يوشا.و.جاد.ی. 13و

.ی.سبز149 5جادوگر.دهک

25جزير.ی.انرژی481

.همه.ی.ماست325 12جنگل.ما

31جنگل.های.بارانی.استوايی101

20را.بازيافت582

ل.سبز991 27حمل.و.ن

وطی.آلومينيمی613 . .19خاطرات.ي 5

ستيکی588 .بطری. 5خاطرات.ي

ه205 وربا . 33خاطرات.ي

.خانه.بی.برق510 7خانه.با.برق

5خانه.ی.سبز!341

طبی.دانا349 . 10خر

.های.سبز223 5خر

5خرگوش.و.بازيافت384

.سبز980 27خري

17خوراکی.های.سبز981

نات1508 12داستان.

33دايناسور541

اکيز624 31در.جست.وجوی.هوای.

12درخت.سرافراز379

ه.خبر.است90 17در.سيار.ی.ما.

24در.مصرف.انرژی.صرفه.جويی.کني571

ولو.و.بازيافت414 5دزد.دريايی.کو

ی1065 8دزدهای.ساح

33دوستان.سبز.ما985

.سبز608 6روبا

ا554 12روز.زمين.

فحنا كتابكدگروه سني

يای.سبز240 13ر.

.برق.ها844 ي 7ر

.20زباله.زباله487 9

19زباله.و.آلودگی283

19زباله.و.بازيافت126

13زمين.بيمار.ما359

16زمين.دورت.بگرد1191

14زمين.ما376

گی.سازگار.با.محيط.زيست979 27زن

ار.زمين978 27ساختمان.های.دوست

5سبز.باشي553

ه773 5سبز.بودن.يعنی.

20سرنوشت.زباله251

.31سرود.درخت184 13. 12

8سفر.برق511

يی493 19سه.اصل.ط

ری843 يو 7شته.ی.کام

ا459 .آش 20شازد

اري993 22شير.آب.را.باز.نگ

ات.کر.ی.زمين570 .برای.ن 10017.را

22صرفه.جويی.در.مصرف.آب206

22صرفه.جويی.در.مصرف.آب586

25صرفه.جويی.در.مصرف.انرژی864

25صرفه.جويی.در.مصرف.گاز1041

.بازيافته532 ولو.دريافته.کار.مه 16فری.کو

هر.روشنايی514 12نات.م

9ولولی1027

يه1097 16کار.آدمای.مري

.لونا1063 ول . ري .و. ي 8کادوی.ع

وا850 ن.و.م 19کار

.های.کهنه853 19کاردستی.با.لبا

19کا900

6کاميون.سبز332

وزکی842 ..کف 7کي

13گاوميش.ها.و.سوسن1070

ت.سبز282 . 14ال

افی.خاموش996 .ا 24الم

13مادر.زمين368

ار.حفظ.محيط.زيست99 .طرف 31مارمول

.و.صرفه.جويی.در.مصرف.آب1512 22مارمول

ان
ست

دب

ان
ست

دب
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فحنا كتابكدگروه سني

5مايکل.کرافت.از.سرزمين.بازيافت640

.28محيط.زيست.برای.کودکان169 17

.جنگل320 12مر

ه.ی.سبز410 5مساب

نه.ی.انرژی625 25مصرف.عا

.سبز583 6مع

ن183 نگو 7من.و.

ی498 .کا 13موش

ات.ده689 ا.را.ن ان . 8می.خواه

ات.زمين.در.دستان.ماست284 17ن

ت.نفت102 29ن

يتزا832 7نگهبان.جعبه.های.

يزی.را.دور.نريز555 5هر.

5هيوالی.زباله486

ات.می.ده556 12هيوالی.سبز.دريا.را.ن

ات.می.ده528 12هيوالی.سبز.دنيا.را.ن

يونی1057 ا يتون. ای. 9آ

ی202 29آلودگی.صو

.می.باري1050 .که.از.آسمان.گوسفن 14آن.روز.صب

هي982 ر.ن 25انرژی.را.ه

.28انرژی.و.صرفه.جويی174 25. 24

يرزن.است1227 وی. 14اين.ک

20بازيافت.در.همه.جا901

.بازيافت854 20باز.ه

اشت1229 ی.که.درخت.ن 14با

ه.ای1188 بی.شي ه.گ 8ب

.خواهر.آسمان290 اب 14برادر.ع

رسه304 17برنامه.ريزی.سبز.در.م

24برق.برای.کودکان580

.آلودگی.هوا.بروي1347 31به.جن

20ستي852

34جانوران.در.خطر.نابودی128

بی275 14جنگل.ح

ات.می.ده272 14جودی.مودی.دنيا.را.ن

ش.است918 ه.ب 20را.بازيافت.نتي

ت.از.طبيعت902 32حفا

ت248 . 17حفظ.محيط.زيست.به.روايت.ال

17حفظ.محيط.زيست.به.روايت.مارمول373

34حمايت.حيوانات93

ان.زمين383 15خان

فحنا كتابكدگروه سني

.ما173 29خانه.ی.خطرنا

ا.سبز.را.دوست.دارد1274 16خ

مگين.از.گرمايش.زمين754 .خ 10خر

امه.ی.گورخری1182 ي ار.با. .نم 8خر

14دايناسور.حافظ.محيط.زيست103

ن295 .32درخت.ب 14

17دانای.سبز455

22در.مصرف.آب.صرفه.جويی.کني903

11دلفين.آوازخوان755

ا569 12زمين.

اجی.از.گل.های.آبی1228 14زنی.با.

طبی527 . .خر 10زيستگا

ه.آسان607 ن. 28سبز.ش

ن1071 9سفر.مرد.بی.لب

9سمور1150

.سيا1074 9سير

ا459 .آش 6شازد

.ماست266 14صحرا.زيستگا

23مصرف.آب1132

.28صرفه.جويی.در.مصرف.انرژی170 24

ت.از.محيط.زيست610 27ف

.مادربزر1226 .ش 14الی.هزار.و.ي

.شمار.ی.10615 14اي

10کارخانه.ی.بستنی.سازی756

نون.مربا1179 .و.م ی.کر 8لي

ار.حفظ.محيط.زيست99 .طرف 17مارمول

.و.حمايت.حيوانات98 34مارمول

25مصرف.انرژی1010

.را.دوست.دار575 17من.زمين

ا1253 9نارگل.و.ش

ی1251 9نارگل.و.طو

9نارگل.و.ک1252

32نامه.های.سبز467

ا289 ان ات. 34ن

ات.جنگل.های.بارانی360 32ن

ات.حيات.وحش319 34ن

14نيايش.زمين182

23آب.مايه.ی.حيات209

23آب.و.صرفه.جويی1240

.آبستان1083 11آبی.بسازي

ان
ست

دب
م 

دو
ره 

دو

ان
ست
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دو
ره 

دو
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ست
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فحنا كتابكدگروه سني

ه1066 .طب .های.معمولی.ي 11آد

ن.ما391 29آفت.کش.ها.و.ب

29آلودگی.درياها294

29آلودگی.شيميايی287

.31آلودگی.هوا293 29

ه.می.خوري1009 18آن

ی999 .ی.سوخت.های.فسي 26آين

متی.ما392 ر.آلودگی.آب.بر.س 30ا

نف390 . ر.آلودگی.هوا.بر.دستگا 29ا

انه.ای299 ر..گ .30ا 27

گيری.از.بيماری913 ي . مت ای.س 18ار

23ارزش.آب274

ه.می.داني342 31از.آلودگی.هوا.

ه.می.داني346 25از.انرژی.

ه.می.داني344 . ي يير.ا 27از.

ه.می.داني343 ت.زيستگا.ها. 33از.حفا

26انرژی.اموا1001

26انرژی.باد1006

ابی998 26انرژی.بر

26انرژی.زمين.گرمايی1007

ود1004 26انرژی.زيست.

ی997 26انرژی.خورشي

26انرژی.و.صرفه.جويی.به.روايت.آزمايش564

26انرژی.هسته.ای1000

روژنی1131 25انرژی.هي

ير679 . ي 25انرژی.های.

.جانوران977 را 34ان

25انرژی.های.نو176

ه.کني522 21با.زباله.

ی291 30باران.اسي

21بازکاهی.و.بازمصرف1254

.بازيافت1243 21بازيافت.و.باز.ه

21بازيافت.کا303

26بحران.انرژی920

24برق.برای.نوجوانان352

.28برق.برای.نوجوانان175 24

ا286 29بو

18به.راستی.سبز.باشي599

.کني1082 کاها.رح 11به.کي

.طبيعی465 ارسازی.مناب 18اي

فحنا كتابكدگروه سني

.آلودگی.کمتر484 .کمتر 21سمان

گونه.می.شود....1052 . 15انتانا.خوب.می.دان

ي696 .30يير.ا 27

يمی921 27ييرات.ا

يمی535 32ييرات.ا

ی1023 .اه 9فن

26جامعه.ی.سبز1005

10جزير.ای.زير.آب1154

30جنگل.های.بارانی867

32جنگل.بارانی605

ی1067 ل.موسي 11يزهای.مهمی.م

ت.محيط.زيست389 18حفا

وست.شما393 .اليه.ی.ازون.و. 30حفر

را698 .34حيات.وحش.در.خطر.ان 30

ست326 .ط 32خا

گونه.کار.می.کن919 ی. .خورشي 26خان

ی916 ی.و.هيبري 26خودروهای.بر

27خودروهای.سبز1130

15داستان.سازگاری1281

27دربار.ی.گرمايش.زمين1241

31دربار.ی.آلودگی.هوا1280

گی506 33درخت.زن

.ما213 17دنيای.ما.خان

عيين.می.شود917 گونه. يست.و. ای.کربن. 27رد

ي327 ی.ک 21زباله.ط

.30زباله.های.خطرنا238 21

ايی501 ير.های. 15زن

.ها502 33زيست.بو

ا515 29سر.و.ص

26سوخت.ها.و.انرژی.های.جايگزين1255

ی316 25سوخت.های.فسي

29شکاف.اليه.ی.ازون323

ستي1080 ون. 6شهر.ب

11شهری.که.ديگر.شهر.نبود1085

.سبز300 31ص

.در614 ..33طبيعت.در.ک 18

32طبيعت.در.خطر.است127

اري995 33طبيعت.را.دوست.ب

26ای.سبز1002

32فاجعه.های.طبيعی976
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فحنا كتابكدگروه سني

وگيری.از.آن983 گونگی.ج .و. 33فرسايش.خا

.و.بازيافت521 20کا

رن1024 ر.باشی.و.زرافه.های. 11کبو

.زمين.در.خطر.است271 29کر

23کمبود.آب273

.زمين364 ا.در.کر 29کمبود.

.آب699 30کمبود.مناب

.انرژی697 30کمبود.مناب

10گرمايش.زمين503

23گريز.از.گرسنگی.و.بی.آبی915

ن.زمين301 .ش ..29گر 27

16گوزن.در.کافی.شا1248

.و.بازيافت96 21مارمول

.مصرف.کني1242 27محصوالت.ارگاني

18محيط.زيست.به.روايت.آزمايش268

صوير267 18محيط.زيست.به.روايت.

18محيط.زيست.به.روايت.نمودار574

ار912 اي 25مصرف.بهينه.و.انرژی.های.

.دود1084 11مصيبتی.به.نا

.بی.رويه.جمعيت914 ه.با.رش اب 30م

ات.آب714 23ن

ات.جنگل.ها328 32ن

ير523 ي .به.انرژی.های. س 25نگاهی.دل

.32نابودی.جنگل.ها318 29

.31هوای.آلود573 30

يه.های.سبز609 21ه

االنه1221 .فرار.آش 6ي

.و.بازيافت518 21آلوميني

.زمين505 .کر 30آين

ه.می.داني347 23از.آلودگی.آب.

ه.می.داني345 22از.بازيافت.

.جنگل.سوخته1075 13اشبا

من.بوزهای.شري1148 9ان

.زباله298 22باز.ه

21بازيافت.و.کاهش.زباله587

های.خانگی520 21سمان

.و.بازيافت517 21ستي

ت.نفت244 های.ن 30يام

16يش.به.سوی.ع1246

.گم215 10مسا

فحنا كتابكدگروه سني

.زيستی494 33نو

ان.سبز385 من 31دان

.دست.ها.باال1236 11درخت.ها

ی.بازيافت210 21راهنمای.عم

.سينه.سر157 15راز.مر

.رود443 .باد.زاين 23زن

.من.بود1094 ربزر . 10سيمر

ه.و.بازيافت516 21شي

9فاجعه.در.ساحل131

21فوالد.و.بازيافت519

ن1072 وله.و. 9گ

18محيط.زيست.به.روايت.بريتانيکا447

ار651 اي 18محيط.زيست.

1026.... ر.در.دستر .مورد.ن تر 11م

.زمين505 .کر 35آين

ی317 رات.باران.اسي 35ا

34بهينه.سازی.مصرف.برق.در.مناز500

ير.و.سرخه.حصار214 ی.خ .های.م 34ار

ت.محيط.زيست371 35حفا

.سبز375 .ص 35حماس

34خودروی.سبز405

34خودروی.سبز370

.ما213 35دنيای.ما.خان

35راهنمای.حفظ.محيط.زيست.در.محل.های..کار247

35راهنمای.صرفه.جويی.در.مصرف.انرژی.خانگی31

ی.بازيافت210 35راهنمای.عم

گی.سبز237 ی.زن 34راهنمای.عم

مانی178 ار 36راهنمای.گياهان.آ

.رود443 .باد.زاين 34زن

ات.زمين899 .برای.ن 3035.کار.ساد

ت.محيط.زيست1127 ه.حفا ي 35مبانی.ان

35محيط.زيست.به.روايت.بريتانيکا447

35محيط.زيست.به.روايت.نمودار574
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