تأسيس 1360
ناشر برگزيدة  4دوره جشنوارة رشد
برندة جايزة ملي محيطزيست ايران
برندة جايزة ناشر برتر زيستمحيطي
ناشر نشريات زيستمحيطي زندگي سبز و جهان سبز
فعاليتهاي فرهنگي شامل برگزاري همايشها و حمايت از سمن ها
برندة دو دوره جايزة کتاب برتر سال

واحد کودك و نوجوان انتشارات فني ايران
ناشر بزرگترين مجموعه کتابهاي زيستمحيطي کودکان و نوجوانان در ايران
ناشر بزرگترين مجموعه کتابهاي مهارتهاي زندگي کودکان و نوجوانان
ناشر کتابهاي مورد تأييد سازمان بهزيستي براي مهدهاي سراسر کشور
ناشر تنها ماهنامة زيست محيطي نوجوانان کشور با نام داروگ

راهنمای استفاده از فهرست
کتابهایسفید(مهارتهایزندگی)

فهرست موضوعی که در ابتدای این کتابچه آمده است به شما کمک میکند دسترسی
ً
آسانتری به کتابهای مورد نظرتان داشته باشید .مثال ا گر برای کودک هشت سالۀ
خود به دنبال کتابی دربارۀ اضطراب هستید ،به فهرست موضوعی صفحۀ  ۴رجوع کنید
و کلمۀ اضطراب را در ستون اول به ترتیب حروف الفبا بیابید و با توجه به ردۀ سنی کودک
خود ،کد کتاب و صفحۀ مربوط به آن را پیدا کنید.
فهرست دوم کتابچه ،معرفی تصویری کتابهای موجود انتشارات در زمینۀ مهارتهای
زندگی است ،که در هر گروه مهارتی ،با توجه به ردۀ سنی و کد کتاب تفکیک شده است.
ا گر موضوع مهارتی در ذهنتان هست که در فهرست موضوعی ابتدای کتابچه نمییابید
به فهرست مترادفها در صفحۀ  ۴8رجوع کنید تا موضوع هممعنی آن را در جدول
ببینید.
همچنین برای درک بعضی از موضوعات مهارتی که کمی تخصصیترند میتوانید به
توضیحات صفحۀ  ۴5مراجعه کنید ،این موارد در فهرست موضوعی کتابچه ستارهدار
شده است.
برای سفارش آنالین به سایت w w w . e n t e s h a r a t . c o m

2

مراجعه کنید.

طبقهبندی مهارتهای زندگی

10

مهارتهای رفتاری

27

مهارتهای ارتباطی  -زبانی

31

مهارتهای شناختی

42

مهارتهای هیجانی

مهارتهایی که مربوط به رفتار میشود
و نمود بیرونی دارد .همچون :رعایت
حقتقدم ،احتیاط ،مقابله با زورگویی و...

مهارتهایی که مربوط به گفتن ،شنیدن،
نوشتن و خواندن است .همچون :ادب
کالمی،سپاسگزاری،مقابلهبا تمسخر و...

مهارتهایی که مربوط به فکر ،ذهن،
باورها و عقاید است .همچون:
تفکر خالق ،تفکر نقاد ،هویتیابی،
تصمیمگیریو...

مهارتهایی که مربوط به رفتار میشود
و نمود بیرونی دارد .همچون :رعایت
حقتقدم ،احتیاط ،مقابله با زورگویی و...

موضوعیهم
فهرستیاهترا
یراتفر
پیش از دبستان دوره اول دبستان

دوره دوم دبستان

دبستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبیرستان دوره دوم دبیرستان دبیرستان عمومی

برای خواندن توضیح موضوعاتی که در فهرست با عالمت * مشخص شده اند به صفحه  ۴5رجوع کنید.
موضوع مهارت

ابراز هیجان*

کد
969

پیش از دبستان

11

307

۴23

دوره اول دبستان

40

1107

1117

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

15

۴21

۴72

پیش از دبستان

11

257

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

15

25۴

احتیاط

گروه سنی

دوره اول دبستان

9۴8
263

21

دبستان

329

دبیرستان

25

260

دوره اول دبیرستان

43

۴۴۴

12

۴۴5

12

951

1108
1158

10

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

28

1028
۴39
۴83

18

753

19
دوره اول دبستان

20

اعتماد

*
اعتماد به نفس

816
817
1018

18

*
آرمیدگی

22

7۴8
دبستان

21
21

29
29
دوره اول دبستان

29
29

دبستان
پیش از دبستان
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

30
10
15

653

(در موقعیتتولدفرزندجدید)

۴50

دوره اول دبستان

18

68۴

دوره دوم دبستان

23

۴58

راهنمای زن و شوهر ها

26

680

دوره دوم دبیرستان

26

658

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

16

710

پیش از دبستان

36

200

دوره اول دبستان

41

885

دوره اول دبیرستان

43

230

دبیرستان

44

1115

راهنمای والدین

44

768

پیش از دبستان

37

103۴

دوره اول دبستان

پیش از دبستان

18

32

۴78

40

655

40

دوره اول دبستان

101۴

40

88۴

آزاد اندیشی*

27

15

388

20
20

796

*
اضطراب

13

18

793

ارتباط مؤثر

15

387

815

۴08

10

952

ادب رفتاری

1110

10

10

9۴3

887

12
پیش از دبستان

پیش از دبستان

1113

24

333

27

786
81۴

21
دوره اول دبیرستان

769

ادب کالمی

18
17

۴13

احساسات،پذیرش

صفحه

موضوع مهارت

کد

گروه سنی

صفحه

دوره اول دبیرستان

177

43
34

موضوعیاتفر یاهتراه
یر
فهرست
پیش از دبستان دوره اول دبستان

دوره دوم دبستان

دبستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبیرستان دوره دوم دبیرستان دبیرستان عمومی

موضوع مهارت

کد

گروه سنی

صفحه

موضوع مهارت

کد

گروه سنی

صفحه

خشم

1193

دوره اول دبستان

41

تبعیض

۴۴6

دوره اول دبستان

17

بدگویی و سخن چینی

560
1017

بخشش

پیش از دبستان

369
1169

بدرفتاری

811

بدبینی

1123

دوره اول دبستان

پیش از دبستان

27

41
44
10
31

1036

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

1112

دوره دوم دبستان

23

برنامه ریزی

197

دوره اول دبستان

20

بی احتیاطی

397

بردباری

971

بی ادبی

پیش از دبستان

396

بی مسئولیتی

873

پیش از دبستان

11

بی نظمی

652

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

16

1062

دوره اول دبستان

20

9۴7

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

39

پیش از دبستان

683

پذیرشو گشودگی*

(در موقعیتتولدفرزندجدید(

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

15

دوره اول دبستان

18

1175

پیش از دبستان

27

1100

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

15

530

دوره اول دبستان

20

733

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

14

1122

253

پشتکار

10
10

807

پر حرفی

پیش از دبستان

12

۴57

36

568

36

872

36
پیش از دبستان -دوره اول
دبستان

۴62
۴63

38

1171

38
39

1172
1233
871

دوره اول دبستان

دبستان

739

تصمیم گیری

تفکر منطقی*
تفکر خالق*

41
42

دوره دوم دبستان

43

۴07

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

38

9۴۴

دوره اول دبستان

33

2۴5

دوره اول دبیرستان

34

3۴0

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

32

731

دوره اول دبستان

33

162

دوره دوم دبیرستان

34
32

1035
1037

*
تفکر نقاد

40

42

1078

ترش رویی

37
38

1195

11

252

۴20

ترس

11

دوره اول دبستان

۴33

35

1120

12

19

بی حوصلگی

339

36

38

37

1266

پیش از دبستان -دوره اول
دبستان

32
32

موضوعیهم
فهرستیاهترا
یراتفر
پیش از دبستان دوره اول دبستان

دوره دوم دبستان

دبستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

موضوع مهارت

کد

گروه سنی

صفحه

تالش

265

دوره اول دبستان

18

تمرکز

9۴6

پیش از دبستان

31

1015

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

28

785

دبستان

30

1167

دوره اول دبستان

29

۴۴9

پیش از دبستان

35

۴80

دوره اول دبستان

40

525

دوره اول دبستان

تمسخر

تنهایی

توجه طلبی

(در موقعیتتولدفرزندجدید)

736
1196

جرأت ورزی

پیش از دبستان -دوره اول
دبستان

1128
1271

18

1138

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

366

۴35

۴۴8

خشم

795

خود تنظیمی*

2۴3

1232

پیش از دبستان

110۴

160
309

خودداری

32

5۴9

1031
1270

33

6۴8

34

34

42

دبیرستان

31

دوره دوم دبیرستان

دبستان

خوش بینی

42

44

32

159

40

39

۴97

دوره اول دبیرستان

دوره اول دبستان

40

729

711

34

41

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

932

32

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

39

336

دوره اول دبستان

1273

37

دبیرستان

33

دوره اول دبستان

پیش از دبستان

35

44

پیش از دبستان

خود کم بینی

40
36

1129

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

1029

دبستان

1173

21

15

1099

33
41

7۴3

36

10۴7

دوره اول دبستان

882

38

پیش از دبستان -دوره اول
دبستان

40

۴26

21

۴28

حل مسئله

خجالت

65۴

117۴

21

1231

*
حرمت نفس

17
18

111۴

حواس پرتی

13

1105

792

236

پیش از دبستان

37

1162

14

938

دبستان

کد

گروه سنی

صفحه

657

17

1111

حسادت

17

17

دوره اول دبستان

موضوع مهارت

دوره اول دبیرستان دوره دوم دبیرستان دبیرستان عمومی

۴73

37
پیش از دبستان

35
35

پیش از دبستان -دوره اول
دبستان
عمومی
دوره اول دبستان

38
38
26
33

موضوعیاتفر یاهتراه
یر
فهرست
پیش از دبستان دوره اول دبستان

موضوع مهارت

دروغ گویی

دقت

دوره دوم دبستان

دبستان

کد

گروه سنی

صفحه

موضوع مهارت

کد

گروه سنی

صفحه

313

پیش از دبستان

27

810

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

28

رعایت حریم
جنسی

۴19

دوره اول دبستان

20

806

دوره اول دبیرستان

24

1199

دبستان

30

1020

دوره دوم دبستان

30

۴66

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

32
36

۴0۴

دلتنگی

دوست یابی

۴92

پیش از دبستان

رعایت حقوق
دیگران

772
9۴1

رفتار مخرب

۴96

پیش از دبستان -دوره اول
دبستان

دوره اول دبستان

52۴
732
7۴9

پیش از دبستان -دوره اول
دبستان
دوره اول دبستان

820

1325
533

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

16

163

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

16

337

18

زورگویی

20

29
29

1098
198

24

زیادهخواهی
سازگاری*

306

دوره اول دبستان

1106

پیش از دبستان

10

16۴

دوره اول دبستان

509

766

12

سخنچینی

1109

13

۴۴0
۴01

دبستان

پیش از دبستان

۴27
98۴
166

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان
دوره اول دبستان

11

دوره دوم دبیرستان

سواد آموزی

7۴1

12
15
19

26

دوره اول دبستان

40

پیش از دبستان

27

دبستان

30
27

سوگ ،پذیرش

پیش از دبستان

27
27

1137

7۴2

18

261
232

22

9۴9

19

(درموقعیت طالق)

۴2۴

15

24
20

888

1032

دوره اول دبیرستان

201

28
28

دوره اول دبستان

19
19

381

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دبیرستان

25

15
14

10

399

16
پیش از دبستان

سپاسگزاری

پیش از دبستان

پیش از دبستان -دوره اول
دبستان

16

11

7۴۴

27

۴31

529

15

812

10

165

رعایت بهداشت

رعایت حق تقدم

12

112۴

رعایت انضباط

37

۴95

رفتار سازنده

735

راستگویی

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبیرستان دوره دوم دبیرستان دبیرستان عمومی

دوره اول دبستان

29
29

330

دبیرستان

30

167

دوره اول دبستان

40

886

دبستان

42

1101

21

۴25

42

موضوعیهم
فهرستیاهترا
یراتفر
پیش از دبستان دوره اول دبستان

دوره دوم دبستان

دبستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبیرستان دوره دوم دبیرستان دبیرستان عمومی

موضوع مهارت

کد

گروه سنی

صفحه

شادی

1139

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

38

771

41

1201

40

365

880
۴60

شجاعت

970

دوره دوم دبستان

43

211

دبیرستان

43

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

16
13

950
2۴6
9۴2

دوره اول دبستان

358

پیش از دبستان

31

1178

دوره اول دبیرستان

34

53۴

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

16

737

دوره دوم دبستان

23

7۴7

دوره اول دبستان

29

788

دبستان

30

331

دوره اول دبیرستان

24

37

32۴

پیش از دبستان

11

1102

دوره اول دبستان

40

۴17

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

32
32

۴52
۴53

دوره اول دبستان

33

1121

پیش از دبستان

31

طرد شدگی*

عجله

1197

غم

14

17

119۴

(درموقعیت طالق)

656

11

دبیرستان

11۴5

عذاب وجدان

کمک رسانی

پیش از دبستان

12

25

۴51

شناخت نقاط
ضعف و قوت

دوره اول دبستان

موضوع مهارت

کد

گروه سنی

صفحه

973
۴36

33
دوره اول دبستان

17
17

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

پیش از دبستان

۴89

کمک طلبی
کنجکاوی

گشاده دستی

گوش دادن فعال

39
35

مدیریت رسانه

(در موقعیتتولدفرزندجدید(

14
14

فریبکاری

791

دوره دوم دبستان

23

526

فشار روانی

226

دبیرستان

44

9۴5

13

قانون گریزی

۴7۴

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

16

262

19

1170

پیش از دبستان

12

73۴

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

14

قانون مداری

کار گروهی

کمبود اعتماد به نفس

1156

دوره اول دبستان

19

787

دوره دوم دبستان

23

728

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

14
13

9۴0
78۴

دوره اول دبستان

19

7۴0

دوره اول دبیرستان

24

۴6۴

دوره اول دبستان

41

750

مراقبت از خود

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبستان

19

972

20

255

21

256

24
22

۴75
712

دبستان

22

751

24

752

22
21

1203
386

دوره دوم دبستان

23

225

دبیرستان

25

موضوعیاتفر یاهتراه
یر
فهرست
پیش از دبستان دوره اول دبستان

موضوع مهارت

مراقبت از خود

دوره دوم دبستان

دبستان

گروه سنی

صفحه

229

دبیرستان

25

285

عمومی

26

کد

228

دوره دوم دبیرستان

12

1200

11

۴56

730

20

۴77

پیش از دبستان

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

1033

16

1161

11۴0

16
20

259

19

۴85

دوره اول دبستان

738

دبستان

21

335

دبیرستان

25

308

عمومی

26

1019

دوره اول دبستان

19

507

۴82

پیش از دبستان

10

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

310

پیش از دبستان

31

353

دوره اول دبستان

33

809

پیش از دبستان

37

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

1198

۴22
۴88

1166

همکاری

پیش از دبستان

پیش از دبستان

35
36
35

دبستان

هویت یابی*

939

دوره دوم دبستان

43

پیش از دبستان

35

(در موقعیتتولدفرزندجدید)

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

دوره اول دبستان

مقابله با
حسادت،دلتنگی و...

1202

مدیریت استرس و
خشم و...

120۴

مسئولیتپذیری،
هویتیابی و....

1205

40
40

دوره دوم دبستان

43
31

پیش از دبستان

31
31
32

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

32
33

دوره اول دبستان

33
33

7۴5
33۴

39
38

258
26۴

42
42

1326
813

41
42

۴79
1012

38
39

دوره اول دبستان

1269

39

1011

41

1030
1265

39

دوره دوم دبستان

۴3۴

همدلی*

36

43

1177

380

11

531

نگرانی*

16

هیجان ،پذیرش*

790

1168

۴۴1

نشاط

26

واقعگرایی*

44

713

808

نا کامی

26

نوع دوستی

150

دبیرستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

7۴6

نارضایتی از خود

199

44

38

۴61

ناتوانی در حل مسئله

789

دبستان

42

۴38

1016

ناامیدی

نگرانی

881

دوره اول دبستان

41

دوره اول دبستان

767

مهرورزی

*

کد

گروه سنی

صفحه

33

231

موقعیت شناسی

موضوع مهارت

26

227

مسئولیت پذیری

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبیرستان دوره دوم دبیرستان دبیرستان عمومی

دبیرستان

34
37

پیشاز دبستان -دورهاولدبستان

36
35

رفتاریهای رفتاری
مهارتهایمهارت
دبستاندبستان
پیش ازپیش از

رستوران رفتن سینما رفتن
کد 1108

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری
موقعیتشناسی

من و مامانم
کد 808

 3500تومان

موضوع موقعیتشناسی
بیمسئولیتی ،بیاحتیاطی

وقتی غذا میخوریم
کد 951

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری
ادب کالمی

حرف زدن از مدرسه
کنار آمدن با تغییرات
 5000تومان

کد 1110
موضوع ارتباط مؤثر
سازگاری

چه خواب بدی دیدم!
کد 811

 3500تومان

موضوع مقابله با بد رفتاری

وقتی به ناهارخوری میرویم
کد 1158

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری

بازی با دوستم
بردن و باختن
کد 1106

 5000تومان

موضوع سازگاری
ادب رفتاری و کالمی

دوستهای تازهی من
کد 9۴1

موضوع دوستیابی
شرا کت

دایناسور ریزه میزه
مرتب و تمیزه
کد 399

 1500تومان

موضوع رعایت انضباط
ارتباط مؤثر

وقتی بیرون میرویم
کد 952

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری
رعایت انضباط ،رعایت
حق تقدم

 ۴500تومان

تازه وارد
کد 1122

 5500تومان

موضوع پذیرش و گشودگی
مقابله با حسادت (در
موقعیت تولد فرزند جدید)

دورا به دکتر میرود
کد 683

 ۴500تومان

موضوع پذیرش و گشودگی
شجاعت ،ادب رفتاری

مهارتهای رفتاری
پیش از دبستان

کریتر کوچولو 1
 12000تومان

کد 1200

موضوع مسئولیتپذیری
هویتیابی ،اعتماد به نفس

تقصیر آستینم بود!
کد 873

 5500تومان

موضوع مقابله با بیمسئولیتی
دروغگویی ،مهارت عذرخواهی
جرأتورزی

دستهایت را بشوی
کد ۴01

 1500تومان

موضوع رعایت بهداشت
اتکا به خود

کریتر کوچولو 2
کد 1201

 12000تومان

موضوع کمکرسانی
ارتباط مؤثر ،دوستیابی،
مقابله با خشم

ایمنی در خانه
کد ۴72

 2000تومان

این مال کیه؟ من تو
 5500تومان

کد 1325

موضوع هویتیابی
رعایت حقوق دیگران

چه چیزی خرسی را
خوشحالمیکند؟
کد 969

 ۴000تومان

موضوع احتیاط
مراقبت از خود

موضوع ابراز هیجان
شادی ،نشاط

بدجنسیه!

خطرناکه!

کد 396

 1500تومان

موضوع مقابله با بیادبی

کد 397

 1500تومان

موضوع مقابله با بیاحتیاطی
مراقبت از خود

دایناسور ریزه میزه
باز دوباره مریضه
کد 32۴

 2500تومان

موضوع مراقبت از خود
رعایت بهداشت ،سازگاری

غول کوچولو در مهدکودک
کد 507

 2000تومان

موضوع موقعیتشناسی
تفکر خالق و برنامهریزی

11

رفتاریرفتاری
هایهای
مهارت
رفتاری
مهارتهایمهارت
دبستاندبستان
پیش ازپیش از

با معرفت باشیم
کد 769

 2000تومان

با انضباط باشیم
کد 766

 2000تومان

موضوع ادب رفتاری،خیرخواهی،
رعایت حقوق دیگران

موضوع رعایت انضباط
قانونمداری ،ادب رفتاری

حسن در مدرسه

حسن در خانه

کد ۴۴۴

 ۴500تومان

موضوع ادب رفتاری
موقعیتشناسی

دوست خوبی باشیم
کد 772

 2000تومان

موضوع دوستیابی
گوش دادن فعال

12

کد ۴۴5

 ۴500تومان

موضوع ادب رفتاری
موقعیتشناسی

ُ
ت ُپلیبهمهدکودک
میرود
کد ۴20

 1200تومان

موضوع پذیرش و گشودگی
قانون مداری ،رعایت حقوق
دیگران

وظیفهشناسباشیم
کد 767

 2000تومان

موضوع مسئولیتپذیری

امان از این همه قانون!
کد 1170

 5500تومان

موضوع قانون مداری
سازگاری

ُ
ت ُپلی به دستشویی
میرود
کد۴27

 1500تومان

موضوع رعایت بهداشت
اتکا به خود

مفیدباشیم
کد 771

 2000تومان

موضوع کمکرسانی
همدلی

اژدها را به عصرانه دعوت نکن!
کد 971

 ۴500تومان

موضوع مقابله با بیاحتیاطی

رفتاری
های رفتاری
مهارتهای
مهارت
اول دبستان
پیش از
پیش از دبستان  -دوره

ً
لطفا!

چی بخورم قوی بشم؟
کد 9۴5

 ۴500تومان

موضوع مراقبت از خود
رفتار سازنده

تومیتوانی!
کد 950

 ۴500تومان

موضوع کمکرسانی
پشتکار

کد 9۴3

 ۴500تومان

موضوع ادب رفتاری

آماده شدن برای مهدکودک
آماده شدن برای خواب
کد 1109

 5000تومان

موضوع رعایت انضباط
برنامهریزی ،رعایت بهداشت

بیا با هم بسازیم!
کد 9۴0

 ۴500تومان

موضوع کار گروهی
کمکطلبی

خرگوشک گاهی بگو نه!
کد 1196

 5000تومان

موضوع جرأتورزی

13

رفتاریهای رفتاری
مهارتهایمهارت
پیش از دبستان  -دوره اول دبستان

کوشش و کار و تالش
تسلیمچیزینباش
کد 733

 2000تومان

موضوع پشتکار و تالش

نه باال و نه پایین
پیروی از قوانین
کد 73۴

 2000تومان

موضوع قانون مداری
احترام ،رعایت حق تقدم

بگو که جرأت داری
خیلی شهامت داری
کد 736

 2000تومان

موضوع جرأتورزی
شجاعت

با همدیگه یک صدا
کار میکنیم پا به پا
 2000تومان

کد 728
موضوع کار گروهی
بخشش

وقتی سارا مریض میشود
کد ۴17

 3500تومان

موضوع مراقبت از خود
رعایت بهداشت

14

تو دوستمی میدونم
دوست خوبت میمونم
کد 735

 2000تومان

موضوع دوستیابی
ارتباط مؤثر ،کمکرسانی

تاریکی ترس ندارد
کد 365

 3000تومان

موضوع کمکرسانی
مقابله با ترس

سارا به دندانپزشکی میرود
کد 526

 ۴000تومان

موضوع مراقبت از خود
رعایت بهداشت

رفتاری
های رفتاری
مهارتهای
مهارت
اول دبستان
پیش از
پیش از دبستان  -دوره

اتفاق بد برای همه پیش میآید
کد 1117

 2500تومان

موضوع ابراز هیجان
مشورت

نینی
کد 653

 3500تومان

موضوع ارتباط مؤثر
پذیرش و گشودگی ،سازگاری
(در موقعیت تولد فرزند جدید)

ایمنی در خیابان
کد 257

 ۴000تومان

موضوع احتیاط
رعایت حقوق دیگران

بیمارستان که ترس ندارد
کد 807

 3500تومان

موضوع پذیرش و گشودگی
مقابله با ترس

ال کی دوست پیدا میکند

پیشی کوچولو!
موشک مال توست!

 3500تومان

 ۴000تومان

کد ۴96

موضوع دوستیابی
کمکرسانی ،گشادهدستی

کد 1138

موضوع جرأتورزی
مشورت

وقتی بازی میکنیم
کد 387

 3500تومان

موضوع ادب رفتاری
رعایت حق تقدم

منمیتوانم!
کد 1100

 ۴000تومان

موضوع پشتکار
اعتماد به نفس

همه چیز دربارهی دماغ
کد 98۴

 5000تومان

موضوع رعایت بهداشت
مراقبت از خود ،ادب رفتاری

قهر و آشتی!
کد ۴08

 3000تومان

موضوع ارتباط مؤثر

االن  ...االن برمیدارم
کد 1032

 5000تومان

موضوع رعایت انضباط

ال کی نوبتی بازی میکند
کد ۴95

 3500تومان

موضوع رعایت حق تقدم
حل مسئله

15

رفتاریهای رفتاری
مهارتهایمهارت
پیش از دبستان  -دوره اول دبستان

شلخته
کد 652

 3500تومان

موضوع مقابله با بینظمی
مسئولیتپذیری

راهنمایایمنیدایناسورها
کد 163

 3500تومان

موضوع رفتار سازنده
دقت ،قانون مداری

فری کوچولو راضیه
تو نوبت بازیه
کد 529

 ۴000تومان

موضوع رعایت حق تقدم
شرا کت

16

من و دوستم
کد 658

 ۴500تومان

موضوع ارتباط مؤثر

منممیخوام
کد 656

 3500تومان

موضوع کمکرسانی
شرا کت ،سازگاری

فری کوچولو نازنازیه
عاشق هر چی بازیه
کد 533

 ۴000تومان

موضوع رعایت حقوق دیگران
کار گروهی ،سازگاری

اول تو
کد 812

 3500تومان

موضوع رعایت حق تقدم
رفتار سازنده

پیشی کوچولو! نگو به من چه!
کد 11۴0

 ۴000تومان

موضوع مسئولیتپذیری
انضباط

فری کوچولو بخشنده است
اون که خسیسه شرمنده است
کد 53۴

 ۴000تومان

موضوع بخشندگی
مهرورزی

من هم نگاه نکرده بودم
کد 1033

 ۴500تومان

موضوع مسئولیتپذیری
راستگویی ،کمکرسانی

مدرسه چه خوبه
کد ۴7۴

 5000تومان

موضوع مقابله باقانونگریزی
تقویت تفکر نقاد

فرانکلینفراموشمیکند
کد 1016

 5500تومان

موضوع مسئولیتپذیری
راستگویی

مهارتهای رفتاری
دوره اول دبستان

برخورد با زورگوها
خطرغریبهها
کد 1111

 5000تومان

موضوع جرأتورزی
احتیاط ،اعتماد

چه کفشهای
مسخرهای دارم!
کد 938

 ۴500تومان

موضوع جرأتورزی ،مشورت،
مقابله با زورگویی و تمسخر

خرگوشک هول نزن!
کد 1197

 5000تومان

موضوع مقابله با عجله

ا گر متوجه نشدم ،میپرسم
کمک گرفتن و کمک کردن
کد 1105

 5000تومان

موضوع جرأتورزی
کمکطلب ،کمکرسانی،
مقابله با خجالت

ای وای ،گم شدم!
کد  ۴500 9۴2تومان

یواشتر!
کد 9۴8

 ۴500تومان

موضوع احتیاط
مراقبت از خود ،مقابله با
لجبازی

با دیگران کنار بیا!
کد 119۴

 5000تومان

موضوع کمکطلبی
مراقبت از خود،
آرمیدگی (آسودگی)

موضوع مواجهه با طرد شدگی
موقعیت نشناسی
کمکرسانی

مرا مسخره نکن!

خواهر کوچولوی سارا

کد ۴۴6

 2500تومان

موضوع مقابله با تبعیض و تمسخر

کد 525

 ۴000تومان

موضوع توجه طلبی
مواجهه با حسادت
(در موقعیت تولد فرزند جدید)

17

مهارتهای رفتاری
دوره اول دبستان

آتشسوزی و ایمنی
کد 25۴

 2000تومان

موضوع احتیاط
مراقبت از خود

لبخند گم شده
کد ۴50

 3000تومان

موضوع ارتباط مؤثر
جرأتورزی ،مقابله با تمسخر

دختری با موهای وزوزی
کد1128

 5500تومان

موضوع مقابله با خودکم بینی
شناخت نقاط ضعف و قوت

18

دست برای زدن نیست
کد ۴83

 ۴500تومان

موضوع ادب رفتاری

قابلاعتمادباشید
کد 388

 3500تومان

موضوع اعتماد

کد ۴39

 3500تومان

موضوع ادب رفتاری
احترام

کنار آمدن با طالق
کد  1500 253تومان
موضوع پذیرش و گشودگی
سازگاری و ابراز هیجان (در
موقعیت طالق)

ایست! زورگویی ممنوع
کد 1271

سوپت را هورت نکش

 5000تومان

موضوع جرأتورزی
کارگروهی

راهنمایدوستیابیدایناسورها
کد 165

 3500تومان

موضوع دوستیابی
ارتباط مؤثر ،مقابله با زورگویی

وقتیتلفن میزنیم
کد 1018

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری
ادب کالمی

دانشآموز نمونه
کد 265

 2000تومان

موضوع تالش
تمرکز ،برنامهریزی

بهداشت دهان و دندان
کد 261

 2000تومان

موضوع رعایت بهداشت

مهارتهای رفتاری
دوره اول دبستان

راهنمای بهداشت و تغذیه
دایناسورها
کد 166

 3000تومان

جداییدایناسورها
کد 16۴

 3500تومان

موضوع رعایت بهداشت
مراقبت از خود ،پذیرش
هیجانات

موضوع سازگاری
مقابله با نگرانی (در
موقعیت طالق)

مواظبباشیم!

وقتی به کتابخانه میرویم

کد 262

 1500تومان

موضوع مراقبت از خود
کمکطلبی

ما به دیگران احترام میگذاریم /
ما مسئول بدن خود هستیم
کد753

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری ادب
کالمی ،رعایت حریم جنسی

کد  5000 1019تومان
موضوع موقعیت سنجی
ادب رفتاری

ما کمربندمان را میبندیم  /ما
برای مواقع اضطراری آمادهایم
کد 750

 5000تومان

موضوع مراقبت از خود
احتیاط

کی اول برود؟
کد 1156

 ۴500تومان

موضوع قانون مداری
رعایت حق تقدم،
مقابله با کمطاقتی

خشونتهرگز!
کد  1500 252تومان
موضوع مقابله با بیادبی
آرمیدگی (آسودگی)،
ابراز هیجان

ما وظیفههایی داریم
ما بچههای خوبی هستیم
کد 7۴6

 5000تومان

موضوع مسئولیتپذیری
احترام

کار گروهی!
کد 78۴

 ۴000تومان

موضوع کار گروهی
انصاف ،شناخت
نقاط ضعف و قوت

اذیتم نکن!
کد 1098

 ۴000تومان

موضوع مقابله با زورگویی
کمکطلبی

زورگویی آزارمان میدهد /
دعوا ناراحتمان میکند
کد  5000 7۴۴تومان
موضوع مقابله با زورگویی
ادب رفتاری ،ادب کالمی

19

مهارتهای رفتاری
دوره اول دبستان

امان از دست مشق شب

هیچ میدونی دایناسوره
چطور غذاشو میخوره

 3000تومان

 3500تومان

کد 197

موضوع برنامهریزی
سازگاری

فری کوچولو تو هر کار
سعی میکنه هزار بار
کد 530

 ۴000تومان

موضوع پشتکار
تالش ،کنجکاوی

خانم آالی شلخته
کد 1062

 5000تومان

موضوع مقابله با بینظمی
رعایت بهداشت
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کد 817

موضوع ادب رفتاری

ابرها و ساعتها
کد  ۴000 972تومان
موضوع مراقبت از خود
آرمیدگی (آسودگی) ،مقابله
با تمسخر

امان از کالسهای
فوقبرنامه
کد 306

 3000تومان

موضوع مقابله با زیادهخواهی
برنامهریزی

دایناسورا یاد میگیرن چه جوری
«شب بهخیر» بگن
کد  3500 815تومان
موضوع ادب رفتاری
ادب کالمی

مدرسه میره دایناسور
چی یاد میگیره دایناسور
کد 816

 3500تومان

موضوع ادبرفتاری
موقعیتسنجی

کی بود کی بود من نبودم!

پروانه تو را میشناسم

کد  ۴000 ۴61تومان

 ۴500تومان

موضوع مسئولیتپذیری
راستگویی

تو میتونی دوست من
حساب کنی روی من
کد 730

 2000تومان

موضوع مسئولیتپذیری
تعهد

کد 112۴

موضوع دوستیابی
پذیرش و گشودگی

ُ
ت ُپلی از بدنش مراقبت میکند!
کد ۴19

 2000تومان

موضوع رعایت حریم جنسی
جرأتورزی

مهارتهای رفتاری
دبستان

خانوادهی خرسی
کد 1203

 18000تومان

 1500تومان

 6000تومان

کد263

موضوع ادب کالمی ،تفکر منطقی،
کنجکاوی و مقابله با زیادهخواهی
ناتوانی در حل مسئله

کد۴13

موضوع احتیاط
رعایت حریم جنسی

تلفن همراه مزاحم!
کد 796

مواظبغریبههاباشید!

بچهها مواظب باشید

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری
مدیریت بر رسانه

کد 1231

 ۴500تومان

موضوع جرأتورزی
راستگویی

کد 111۴

کد 255

پاستیلهایضدقلدری!
کد792

 5000تومان

موضوع جرأتورزی

سالمت و ورزش
 1500تومان

موضوع مراقبت از خود
جرأتورزی ،مقابله با رفتار

 ۴000تومان

موضوع ادب رفتاری
رعایت حقوق دیگران

میگویم نه!

 5500تومان

موضوع پذیرش سوگ
شناخت نقاط ضعف و قوت

همه چیز را نمیشود چسباند اما!

کد793

موضوع احتیاط
مراقبت از خود

امیلی و گلهای پرندهی بن
کد 1101

فاصلهات را با من حفظ کن!

 ۴000تومان

موضوع جرأتورزی
مقابله با زورگویی

برادران خوشخواب
کد 738

 5500تومان

موضوع مسئولیتپذیری
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رفتاریهای رفتاری
مهارتهایمهارت
دبستان
پیش ازدبستان

ما خوش رفتار یم /
ما به فکر دیگران هستیم
کد 7۴8

ما غذاهای مفید میخوریم /
ما دستهایمان را میشوییم

 5000تومان

موضوع ادب رفتاری
ادب کالمی ،رعایت حقوق
دیگران

ما از سیگار بدمان میآید!
ما با خطرهای سرب آشنا میشویم!

کد 712

 ۴500تومان

موضوع مراقبت از خود جرأتورزی،
رعایت بهداشت،
قانون مداری
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کد 752

موضوع مراقبت از خود
رعایت بهداشت

من نبودم ،دندونم بود!
کد ۴۴0

 5000تومان

 ۴000تومان

موضوع رعایت بهداشت
مراقبت از خود

منبیشفعالم
کد  1500 ۴75تومان
موضوع مراقبت از خود

مهارتهای رفتاری
دوم دبستان
پیش از
دوره

دلم میخواهد هر کاری
دوست دارم بکنم!
کد787

 ۴000تومان

موضوع قانون مداری
کمکطلبی ،تالش

سالمتباشید!
کد 386

 ۴000تومان

موضوع مراقبت از خود
رعایت بهداشت

خیار پنجه طال
کد 737

 5500تومان

موضوع گشادهدستی
کمکرسانی

گاهی باید کمی صبر کنم
تشکر کردن
کد  5000 1112تومان
موضوع بردباری
سپاسگزاری ،تمجید

ریکیدستکج!
کد  ۴000 791تومان
موضوع مقابله بافریبکاری
دروغ ،تجاوز به حقوق دیگران

تو یک کارآ گاه واقعی هستی!
کد 68۴

 8000تومان

موضوع ارتباط مؤثر
کار گروهی
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رفتاریهای رفتاری
مهارتهایمهارت
دوره اول دبیرستان

سیگار
کد  1500 256تومان
موضوع مراقبت از خود

کمکهایاولیه
کد 333

 1200تومان

موضوع احتیاط
مراقبت از خود

24

گیر افتادم!
کد 806

 5000تومان

موضوع رعایت حریم جنسی
جرأتورزی

نوجوانان و رسانهها
کد 331

 2500تومان

موضوع مدیریت خود (در مواجهه
با رسانه ها) تفکر نقاد

جنگقورباغهها
کد 7۴0

 5000تومان

موضوع کار گروهی
پشتکار

امان از دست زورگوها
کد 198

 ۴000تومان

موضوع مقابله با زورگویی ،اعتماد
به نفس ،کمکطلبی

ما از سیگار بدمان میآید! /
ما با مواد مخدر کاری نداریم!
کد 751

 5000تومان

موضوع مراقبت از خود
جرأتورزی ،تفکر نقاد

امان از دست
دارودستههایمدرسه
کد 201

 3500تومان

موضوع مقابله با زورگویی ،دروغ گویی
و دوستیابی

رفتاری
های رفتاری
مهارتهای
مهارت
دبیرستاندبستان
پیش از

در خیابان
کد 329

 2500تومان

موضوع مراقبت از خود
احتیاط

کد 2۴6

 ۴000تومان

موضوع کمکرسانی
مهرورزی ،ارتباط مؤثر

سیگار و اعتیاد
کد 337

بچهها کمک کنید!

 2000تومان

موضوع مقابله با رفتار مخرب

دربارهی اسکیزوفرنی
کد 229

 2000تومان

موضوع مراقبت از خود

بهداشت روان نوجوانان 2
کد 335

 3000تومان

موضوع مسئولیتپذیری
جرأتورزی،عزت نفس

سالمت روان
کد  3000 225تومان
موضوع مراقبت از خود

مراقبت از خود،

پذیرش هیجانات

جرأتورزی

و مقابله با خشم
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رفتاریهای رفتاری
مهارتهایمهارت
دبستان
پیش ازعمومی

ازدواج موفق
کد ۴58

مدیریت خشم برای والدین

 3000تومان

موضوع ارتباط مؤثر

کد 6۴8

غلبه بر افسردگی

 3000تومان

چگونه میتوان پدر بهتری بود؟

کد  3000 285تومان

موضوع خودداری
پذیرش هیجان

کد 308

موضوع مراقبت از خود
(راهنمای والدین)

دبستان
پیش
دبستاندبیرستان
پیش ازازدوره دوم
ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ
ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ

آشنایی با فراموشی و آلزایمر

کنار آمدن با دیگران
کد  1۴000 680تومان
موضوع ارتباط مؤثر
مقابله با زورگویی

کد 232

آشنایی با اختالل
بیشفعالی
کد 231

 3500تومان

موضوع مراقبت از خود
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آشنایی با بیماریهای روانی
کد 227

 2000تومان

موضوع بهداشت روان
مراقبت از خود

 2000تومان

موضوع مراقبت از خود

درباره افسردگی
کد 228

 2000تومان

موضوع مراقبت از خود

 3000تومان

موضوع مسئولیتپذیری ،همدلی،
مهرورزی ،حل مسئله ،خودداری

مهارتهای ارتباطی  -زبانی
دبستان
دبستان
پیش از
پیش از

وقتی زبان باز کنم

جغدپرچونه
کد 1175

کد 381

 5500تومان

موضوع مقابله با پرحرفی
گوش دادن فعال

 2000تومان

موضوع سپاس گزاری
احترام ،مهرورزی

ُ
ت ُپلی باسواد میشود
کد ۴2۴

 1500تومان

موضوع سوادآموزی
پشتکار

جواب به سؤال دیگران
سالم کن ،خداحافظی کن
کد 1107

 5000تومان

موضوع ادب کالمی

حرف زشت
کد 307

تقصیر من بود!

 3500تومان

موضوع ادب کالمی
احترام

تپلی و چغلی کردن
کد 560

 2000تومان

موضوع مقابله با بدگویی و سخنچینی
حل مسئله

نوشتن چه خوبه!
کد 9۴9

 ۴500تومان

موضوع سواد آموزی
شناخت نقاط ضعف و قوت

کد ۴31

 ۴000تومان

موضوع راستگویی
عذر خواهی ،مسئولیتپذیری

زرشکخالیبند
کد313

 3500تومان

موضوع مقابله با دروغگویی
خودکمبینی

پیشی کوچولو!بیشتر...
بیشتر...بیشترتر!
کد  ۴000 1137تومان
موضوع سواد آموزی ،تالش
ارتباط مؤثر
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زبانیاهم
ارتباطیی-اهتر
مهارتهاییراتفر
دبستان
اولشیپ
دورهد زا
پیش از دبستانن-اتسب

اول کی باید سالم کند؟
کد 1028

راستشو بگو!
کد 810

 ۴500تومان

موضوع ادب رفتاری
ادب کالمی

ُ
ت ُپلی و راستگویی
کد 52۴
موضوع راستگویی

28

 1500تومان

 ۴500تومان

موضوع مقابله با دروغگویی
بخشش

تو راست میگی میدونم
از تو چشات میخونم
کد 732

 2000تومان

موضوع راستگویی
اعتماد

گاو اخمالو دلسوز میشود
کد 1015

 ۴500تومان

موضوع مقابله با تمسخر
آرمیدگی (آسودگی)،
رفتار سازنده

مهارتهای ارتباطی  -زبانی
دوره اول دبستان
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اجازه بگیریم!
کد 786

 ۴000تومان

موضوع ادب کالمی
احترام

همه از دروغ بدشان میآید! /
ما مراقب امنیت خود هستیم!
کد 7۴9

 5000تومان

موضوع راستگویی
تعهد ،مراقبت از خود

از همه بدم میآید
کد  ۴000 ۴21تومان
موضوع ادب کالمی
احترام

ما دوست داریم برویم مدرسه!/
علم خیلی با حال است!
کد 7۴1

 5000تومان

موضوع سواد آموزی
رعایت انضباط ،کنجکاوی

با اینکه من دایناسورم
میخوام بگم دوست دارم
کد 81۴

 3500تومان

موضوع ادب کالمی
ادب رفتاری

قول واقعی!
کد  ۴000 820تومان

زبان برای رنجاندن نیست
کد 1167

 ۴500تومان

موضوع راستگویی
جرأتورزی

موضوع مقابله با تمسخر
ادب کالمی

ما خواندن را دوست داریم! /
ما ریاضی را دوست داریم!

ما زود آشتی میکنیم! /ما از
عهدهی فشار همساالن برمیآییم!

کد 7۴2

 5000تومان

موضوع سوادآموزی

کد 7۴7

 5000تومان

موضوع گوش دادن فعال
احترام ،اتکا به نفس

صحبت کردن با تلفن
خوب رفتار میکنم
کد1113

 5000تومان

موضوع ادب کالمی
ادب رفتاری
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مهارتهای ارتباطی  -زبانی

پیش از دبستان
دبستان

خرگوشک دیگر دروغ نگو!
کد  5000 1199تومان
موضوع مقابله با دروغگویی
عذاب وجدان ،ترس

مسخرهامنکن!
کد785

 ۴000تومان

موضوع مقابله با تمسخر،
ادب کالمی ،موقعیت سنجی

وسط حرف دیگران نپر!

کاش حرفگوشکن بودم!

کد  5000 887تومان

کد  ۴000 788تومان

موضوع ادب کالمی

موقعیتشناسی،
مقابله با شتاب زدگی

راهکارهایسبز

چغلینکن!

کد  ۴000 888تومان
موضوع مقابله با سخنچینی،
موقعیتشناسی

موضوع گوش دادن فعال
ادب کالمی

خالیبندی!
کد 1020

 ۴000تومان

موضوع مقابله با دروغگویی
توجه طلبی،
گوش دادن فعال

دبیرستان

مطالعۀموفق
کد 330

 2500تومان

موضوع سوادآموزی
تمرکز ،برنامهریزی ،دقت
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شناختییاهتراهم
مهارتهای یراتفر
دبستانزا شیپ
پیش ازناتسبد

به چپ ،چپ! به راست ،راست!
کد 9۴6

 ۴500تومان

موضوع تمرکز
تفکر خالق

بد بیاری!
کد 1123

 5500تومان

موضوع مقابله با بدبینی
بیدقتی ،بردباری

این کار را خوب بلدم
کد 1121

 5500تومان

موضوع شناخت نقاط ضعف و قوت

سکسکههایغول کوچولو
کد ۴79

 2000تومان

موضوع همکاری
تمرکز ،حل مسئله

روزی که موش کوچولو
به دنیا آمد
کد 1232

 ۴500تومان

موضوع حل مسئله
تفکر منطقی ،مقابله با تمسخر

بچهدار شدن مامان خرسه
کد  ۴000 358تومان
موضوع کنجکاوی
پذیرش و گشودگی
(در موقعیت تولد فرزند جدید)

ما با هم فرق داریم!
کد 1012

 5500تومان

موضوع هویتیابی

تو کوچولو هستی نیستی
کد 1326

 5500تومان

موضوع هویتیابی
نگرش چند بعدی

دایناسور عینکی
کد 310

 3500تومان

موضوع حل مسئله ،مشورت
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شناختی
هایاهتراهم
مهارتفر ی
یرات
دبستاندبستان  -دوره اول دبستان
پیش ازپیش از

کی چه کاره است؟
کد 939

 ۴500تومان

موضوع هویتیابی ،کنجکاوی

چرا و چرا؟ بازم چرا؟
کد 1037

 ۴500تومان

خرگوشبازیگوش

بابام بلد نیست

کد  3000 ۴66تومان

کد  ۴000 ۴51تومان

موضوع گوش دادن فعال
بردباری ،مقابله با بیدقتی

قیچی کردنم که خوبه

فهمیدمچیکار کنم

 ۴500تومان

کد 1035

موضوع اعتماد به نفس ،کارگروهی،
شناخت نقاط ضعف و قوت

کد 1266

کد 10۴7

 5000تومان

موضوع تفکر نقاد
اعتماد

کد 3۴0

 3500تومان

موضوع تفکر منطقی
واقع گرایی ،مقابله با ترس

کد 1029

کد 813

 ۴500تومان

کد ۴28

 3000تومان

موضوع هویت یابی
شناخت نقاط ضعف و قوت

امان از بیحوصلگی
 3000تومان

موضوع حل مسئله ،تفکر خالق،
مقابله با کمطاقتی

 ۴500تومان

موضوع حل مسئله
تفکر خالق و مقابله با ناامیدی

کاشکی بزرگتر بودم

موضوع حل مسئله ،تفکر خالق،
اعتماد به نفس

خواب بد

کد  ۴000 ۴52تومان
موضوع شناخت نقاط ضعف و قوت

بگذار فکر کنم

موضوع تفکر خالق
همدلی ،حل مسئله

برویم پارک؟

خروسه و روباهه
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موضوع شناخت نقاط ضعف و قوت

 ۴500تومان

کد 103۴

موضوع تفکر نقاد
احتیاط

مامانم بلدنیست

شناختییاهتراهم
مهارتهای یراتفر
دبستانزا شیپ
دوره اولناتسبد

کار درست کدومه؟
مورچه اینو میدونه

فکرهایت را کردهای؟
کد  ۴500 9۴۴تومان

کد  ۴000 ۴53تومان

موضوع تفکر منطقی
دور اندیشی ،تصمیمگیری

همکاری در یک روز شیری
کد 1273

معلمهابلدنیستند

کد  2000 731تومان

موضوع تصمیمگیری

 5000تومان

موضوع حل مسئله
کار گروهی

کد 11۴5

موضوع حل مسئله
تفکر خالق ،جرأتورزی

کد 65۴

 1500تومان

موضوع هویتیابی شناخت نقاط ضعف و قوت

 2000تومان

موضوع هویتیابی
ارتباط مؤثر

بچهفیلخوشتیپ
کد ۴73

 ۴500تومان

موضوع مقابله با ناتوانی در حل مسئله
مشورت ،جبران

شغلها
کد 26۴

کد 258

موضوع شناخت نقاط ضعف وقوت
مقابله با لجبازی

کد 353

موضوع مقابله با حواس پرتی
بیدقتی

منبینظیرم

 5000تومان

غیبت از مدرسه

 3500تومان

موضوع و اقعگرایی،تفکر منطقی،
شناخت نقاط ضعف و قوت

کی همه چی را بلده؟

 ۴500تومان

یادم رفت

کد  ۴000 ۴38تومان

موضوع شناخت نقاط ضعف و قوت

رئیس زمین بازی
کد 932

دختری که هیچوقت
اشتباهنمیکرد

 2500تومان

موضوع خوش بینی
اعتماد به نفس

ما با هم فرق داریم  /هر کس یک جور است
کد 7۴5

 5000تومان

موضوع هویتیابی ،شناخت نقاط ضعف و قوت
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یراتفر یاهتراهم

مهارتهای شناختی
دبستاندبیرستان
پیش ازدوره اول

مغز تو معرکه است
کد 1178

بهداشت روان نوجوانان 1
کد 33۴

 5500تومان

موضوع کنجکاوی
بدن آ گاهی

 2000تومان

کد 177

موضوع هویتیابی
شناخت نقاط ضعف و
قوت ،عزت نفس

بچهها غافلگیر نشوید1
کد 159

راهنمای آزاد اندیشــی

موضوع آزاد اندیشی
تصمیمگیری ،تفکر نقاد

بچهها غافلگیر نشوید2

بچهها غافلگیر نشوید3

 3500تومان

 5000تومان

کد 160

 2500تومان

موضوع حل مسئله
تصمیمگیری ،مراقبت از خود

 3500تومان

کد 2۴5

موضوع حل مسئله
تصمیمگیری

موضوع تصمیمگیری
راستگویی ،ارزشیابی

دبستاندبیرستان
پیش ازدوره دوم

40آزمون برای شناخت دیگران
کد 162
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 ۴000تومان

موضوع تفکر منطقی
کنجکاوی

حل اختالفات خانوادگی
کد 309

 3000تومان

موضوع حل مسئله
ارتباط مؤثر ،کنترل زبان بدن

مهارتهای هیجانی
دبستانزا شیپ
پیش ازناتسبد

وقتیعصبانیمیشوم
استفاده شریکی از وسایل
کد 110۴

 5000تومان

موضوع خودداری
بخشندگی

خرگوش کوچولوی
خوشحال
کد ۴3۴

 3500تومان

موضوع نشاط
شادی ،لذت

پسرکتنها
کد  2500 ۴۴9تومان
موضوع مقابله با تنهایی
تفکر خالق

وقتی ال کی عصبانی میشود
کد ۴97

 3500تومان

موضوع خودداری
ادب رفتاری ،مقابله با خشم

خرگوش کوچولوی
عصبانی
کد ۴35

 3500تومان

موضوع مقابله با خشم
پذیرش هیجانات

نینی کوچولو
کد  2500 ۴85تومان
موضوع همدلی
سازگاری ،مسئولیتپذیری
(در موقعیت تولد فرزند جدید)

خرگوش کوچولوی
غمگین
کد ۴36

 3500تومان

موضوع مقابله با غم
پذیرش هیجانات

پس من چی؟
کد ۴88

 1000تومان

موضوع مقابله با نگرانی و غم
کنجکاوی (در موقعیت طالق)

خرگوش کوچولوی
ترسو
کد ۴33

 3500تومان

موضوع مقابله با ترس
بدن آ گاهی و
پذیرش هیجانات

احساسهای
های
احساس
خرگوشی
کد 1205

 8000تومان

موضوع مقابله با ترس
غم و خشم و نشاط

35

مهارتهای هیجانی
دبستانپ
پیشسبازد زا شی
نات

ُ
ت ُپلیعصبانیمیشود

راهنمایزندگیتپلی
کد 120۴

کد ۴26

 18000تومان

موضوع مدیریت استرس وخشم  ،رعایت بهداشت ،سازگاری ،راستگویی
مهارتسوادآموزی،مقابلهبابدگوییسخنچینیونگرانی،ابراز هیجان،پذیرشسوگ
و گشودگی،رعایتحریمجنسی

ترس نداره!
کد 872

 5500تومان

موضوع مقابله با ترس
پذیرش هیجان

همه مرا دوست دارند
کد ۴۴1

 ۴000تومان

موضوع مهرورزی
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شیرها از آمپول نمیترسند!
کد 568

 ۴000تومان

موضوع مقابله با ترس
تفکر خالق

کاش من یک گاو بودم!
کد 5۴9

 5500تومان

موضوع مقابله با خودکمبینی
شناخت نقاط ضعف و قوت

 1500تومان

موضوع مقابله با خشم
آرمیدگی (آسودگی)

ما به مهد کودک می رویم !ما مقررات زمین
بازی را میدانیم!ما سرگرمیهای علمی داریم!

کد  ۴500 710تومان
موضوع مقابله با اضطراب
تفکر منطقی ،مراقبت از خود

چرابترسم
کد ۴57

 2500تومان

موضوع مقابله با ترس

ُ
ت ُپلی و تولد کپلی
کد  2000 ۴22تومان
موضوع مقابله با نگرانی و حسادت
(در موقعیت تولد فرزند جدید)

فرانکلینمیبخشد
کد 1017

 5500تومان

موضوع بخشش
همدلی ،عذرخواهی

مامانم را میخوام
کد ۴0۴

 2000تومان

موضوع مقابله با دلتنگی
تفکر خالق ،سازگاری

هیجانییاهتراهم
مهارتهای یراتفر
دبستانزا شیپ
پیش ازناتسبد

مهارتهای زندگی
راهنمای مهارتهای
خرسی و موشی
کد 1202

 16000تومان

موضوع مقابله با حسادت  ،دلتنگی
و غم ،همدلی و حرمتنفس

موشی و خودش
کد  3500 366تومان
موضوع حرمت نفس
رضایت ،پشتکار

امان از دست بزرگترها :این کار
را بکن ،آن کار را نکن!
کد 657

 3500تومان

موضوع مقابله با خشم

خرسی و ترس
کد  3500 339تومان
موضوع مقابله با ترس ،نگرانی،
پذیرش هیجان

خرسی و حسودی
کد 236

 3500تومان

موضوع مقابله با حسادت
خودکمبینی ،زیادهخواهی

موشی و دلتنگی
کد ۴92

 3500تومان

موضوع مقابله با دلتنگی

موشی و دردسرهایش
کد  2500 ۴89تومان
موضوع مقابله با غم
ابراز هیجان

از دکتر میترسی؟
کد 1120

 5500تومان

موضوع مقابله با ترس
نگرانی

کاشکی بلد بودم
کد 809

 3500تومان

موضوع مقابله با نارضایتی از خود
مهر ورزی

درستکار باشیم
کد 768

 2000تومان

موضوع اعتماد ،راستگویی
رعایت حق تقدم
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هیجانی
هایهتراهم
مهارتفر یا
یرات
دبستان  -دوره اول دبستان
دبستان
پیش ازپیش از

دوستی دختر خاله خرسی
کد 1270

 5000تومان

موضوع خودداری
آرمیدگی (آسودگی)

نازک نارنجی
کد ۴07

 2500تومان

موضوع مقابله با ترشرویی
تحریکپذیری و همدلی

ما با احساساتمان آشنا میشویم!
ما دعوا نمیکنیم!
کد 713

 3500تومان

موضوع پذیرش هیجان
حل مسئله ،آرمیدگی (آسودگی)
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پیشی کوچولو!
حوصلهات سر رفته؟
کد 1139

 ۴000تومان

موضوع شادی ،تفکر خالق و کنار
آمدن با تنهایی

پس کی بروم بازی؟
کد 1030

 ۴500تومان

موضوع همدلی
بردباری ،موقعیتشناسی

ما با هم فرق داریم!
ما مراقب بدن خود هستیم!
کد 711

 3500تومان

موضوع حرمت نفس
ادب کالمی ،جرأتورزی،
رعایت حریم جنسی

ترس فرفری از گم شدن
مامانش
کد ۴62

 2500تومان

موضوع مقابله با ترس و دلتنگی،
تقویت تفکر مثبت

چرا نمیآی؟
کد 1036

 ۴500تومان

موضوع بردباری
مقابله با دلتنگی

ترسو زوروس
کد 1171

 5500تومان

موضوع مقابله با ترس ،اعتماد به نفس،

جرأتورزی ،اتکا به نفس

ترس فرفری از
صدای بلند
کد ۴63

 2500تومان

موضوع مقابله با ترس
حل مسئله و آرمیدگی (آسودگی)

بروم دعوا کنم
کد 1031

 ۴500تومان

موضوع خودداری
ادب رفتاری ،ادب کالمی

همینه که هست
کد 1177

 5500تومان

موضوع کنارآمدن با نا کامی
خودداری ،سازگاری

هیجانیم
یاهتراه
های
مهارتتفر
یرا
دوره اول دبستان
دبستان
دبستان -
پیش از
پیش از

به خاطر دسر شکالتی
کد 973

 ۴000تومان

موضوع عذاب وجدان
(در موقعیت طالق)

خرگوشکنترس!
کد 1195

 5000تومان

موضوع مقابله با ترس

فری کوچولومهربونه
خوشخنده و خوشزبونه
کد 531

 ۴000تومان

موضوع مهرورزی
ادب کالمی ،ادب رفتاری

فکر کن و بعد عمل کن
مشکل مارو حل کن

مامانمهمیشهدوستم
دارد!

 2000تومان

 3000تومان

کد 729

موضوع خود تنظیمی
خودداری ،دوراندیشی

خرگوشک به هرقیمتی برنده
نشو!
کد 1198

 5000تومان

کد ۴82

موضوع مهرورزی
پذیرش و گشودگی

دلخوری؟
کد 9۴7

 ۴500تومان

موضوع مواجهه با نا کامی
کمطاقتی

موضوع مقابله با بیحوصلگی
آرمیدگی (آسودگی)

خرسی و دیگران

امان از دست عصبانیت

کد 380
موضوع همدلی
انصاف

 3500تومان

کد ۴۴8

 3500تومان

موضوع مقابله با خشم
ناسزا گویی و بیادبی

هیجانی
هایهتراهم
مهارتفر یا
یرات
دبستاندبستان
پیش ازدوره اول

ُ
ت ُپلی چه احساسی دارد؟
کد ۴23

 1500تومان

موضوع ابراز هیجان
ادب کالمی

 5500تومان

موضوع مقابله با خجالت
شناخت نقاط ضعف و قوت

خودم بلدم
کد 655

 3500تومان

موضوع اعتماد به نفس
شناخت نقاط ضعف
و قوت

گاوی و تله موش
کد 1265
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کد 509

 1500تومان

موضوع سازگاری
و مقابله با نگرانی

خجالتیوزوروس
کد 117۴

ُ
ت ُپلی نگران میشود

 5000تومان

موضوع همدلی
کار گروهی

نگرانودا کتیل
کد 1172

 5500تومان

موضوع مقابله با ترس
نگرانی

مرگ یک دایناسور
کد 167

 5000تومان

موضوع پذیرش سوگ
مقابله با نگرانی

ال کپشت و مرغابیها
کد 1269

 5000تومان

موضوع همدلی
کمکرسانی

گاو اخمالو تمرکز میکند!
کد 101۴

 ۴500تومان

موضوع آرمیدگی (آسودگی)
مقابله با خشم

حسود و زوروس
کد 1162

 5500تومان

موضوع مقابله با حسادت
بردباری

وروجک
کد ۴78

 2500تومان

موضوع اعتماد به نفس
ارتباط مؤثر

چرا دعوا میکنی؟
کد 1099

 ۴000تومان

موضوع مقابله با خشم
قانون پذیری ،پذیرش و
گشودگی

کاش تنها نبودم
کد ۴80

 3000تومان

موضوع مقابله با تنهایی
دلتنگی

عصبانیو زوروس
کد 1173

 5500تومان

موضوع مقابله با خشم

پسرک شجاع
کد ۴60

 2500تومان

موضوع شجاعت
ارتباط مؤثر

یک روز خوب میآید!
کد 1102

 5500تومان

موضوع پذیرش سوگ ،ابراز
هیجان ،مقابله با غم تنهایی

هیجانیم
یاهتراه
های
مهارتتفر
یرا
دوره اول دبستان
پیش از دبستان

مننگرانم
کد 881

 ۴000تومان

موضوع مقابله با نگرانی
ابراز هیجان

ما حریف عصبانیتمان میشویم! /
استرس به سراغ بچهها هم میآید!
کد 7۴3

 5000تومان

موضوع مقابله با خشم ،فشار روانی،
آرمیدگی (آسودگی) ،بدن ا گاهی

لذتبخشش
کد 369

 ۴500تومان

موضوع بخشش ،رضایت

منخوشحالم
کد 880

 ۴000تومان

موضوع شادی
ارتباط مؤثر

امان از دست امتحان
کد 200

 ۴000تومان

موضوع مقابله با اضطراب
تالش

وقتی تو خوشحالی
کد ۴77

 ۴000تومان

موضوع پذیرش هیجان

منخجالتیام
کد 882

 5000تومان

موضوع کنار آمدن با خجالت
پذیرش هیجان،بدن آ گاهی

از همه چیز بدم میآید!
کد 1169

 5500تومان

موضوع بخشش
رضایت

موش کوچولو سوار
کشتیمیشود
کد  ۴500 1233تومان
موضوع مقابله با ترس
تصمیمگیری

چرا خوشحال نباشم
کد ۴56

 2500تومان

موضوع پذیرش هیجان
هویتیابی ،تفکر خالق

خرگوشک خودت را
کنترل کن!
کد 1193

 5000تومان

موضوع مقابله با خشم
آرمیدگی (آسودگی)

ترس فرفری از چیزهای جدید
کد ۴6۴

 2500تومان

موضوع مقابله با کمبود اعتماد به نفس
خجالت
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ی
هیجانهم
هایهترا
مهارتر یا
یراتف
دبستان
پیش ازدبستان

کله نوشابهای لجش میگیرد!
کد 795

 ۴000تومان

موضوع مقابله با خشم
آرمیدگی (آسودگی)

کاش زنده بود!
کد 886

 ۴000تومان

موضوع پذیرش سوگ

خوابمنمیآید
کد 1078

 5000تومان

موضوع مقابله با ترس

دیدار با احساسات
کد  3500 1168تومان
موضوع پذیرش هیجان

از ما کارونیهای خجالتی تا
تخممرغهای هیجان زده
کد  6000 1161تومان
موضوع پذیرش هیجان
ابراز هیجان
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بادکنکغمگینچطور
خوشحال شد؟
کد 790

 ۴000تومان

موضوع پذیرش هیجان
تفکر مثبت ،مقابله با غم

همیشهنگرانم!
کد 789

 ۴000تومان

موضوع مقابله با نگرانی
تفکر منطقی

هشتپایعصبانی
کد 1129

 5000تومان

موضوع مقابله با خشم
آرمیدگی (آسودگی)،
کنترل هیجان

من دیگر نمیترسم
کد 871

 ۴000تومان

موضوع مقابله با ترس
تفکر منطقی

ُ
ت ُپلی و مامانبزرگ
کد ۴25

 1200تومان

موضوع پذیرش سوگ
و کنار آمدن با هیجانات

هیجانیتفر یاهتراه
مهارتهای یرا
دوره دوم دبستان

اندوه و نگرانی
کد 259

جرأت داشته باش!
کد 970

 500تومان

موضوع پذیرش هیجان
پذیرش سوگ ،مقابله با
خشم و نگرانی

کد 739

 5000تومان

موضوع شجاعت
اعتماد به نفس

این قدر نا امید نباش!
کد 1011

گمشده در فضا

 5500تومان

موضوع مقابله با ناامیدی
خشم ،آرمیدگی (آسودگی)

 5000تومان

موضوع مقابله با ترس
امیدورزی

خوبهبگوییببخشید
کد 1166

 5500تومان

موضوع همدلی
حل مسئله ،مقابله با خشم

پیش از دبستان

دوره اول دبیرستان

نوجوانانقهرمان

مدیر خواب خود باش

مدیر استرس خود باش

بهداشت روان کودکان

 6000تومان

 9000تومان

 9000تومان

 2000تومان

کد 211

موضوع شجاعت
همدلی ،رفتار سازنده

کد 88۴

موضوع آرمیدگی (آسودگی)
بدن آ گاهی ،تفکر مثبت

کد 885

موضوع مقابله با اضطراب
بدن آ گاهی،
آرمیدگی (آسودگی)

کد 260

موضوع پذیرش احساسات
مقابله با ناراحتی ،ترس
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هیجانی
هایهتراهم
مهارتفر یا
یرات
دبیرستان
پیش از دبستان

بهداشت روان نوجوانان 3
کد 336

 1500تومان

موضوع مقابله با خشم زورگویی
حل مسئله

رختخوابخیس
کد 1115

 7000تومان

موضوع مقابله با اضطراب

رعایت بهداشت
راهنمای والدین و مربیان

امان از دست نگرانی
کد 199

 3000تومان

موضوع مقابله با نگرانی

کد 230

 2500تومان

موضوع مقابله با اضطراب

آرمیدگی (آسودگی)

ترس ،وسواس

خشم و کنترل آن

آشنایی با استرس

کد 2۴3

 8000تومان

موضوع خودتنظیمی

مقابله با خشم

زمانه صلح
کد 150

 6000تومان

موضوع در ستایش صلح
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اختالالتاضطرابی

کد 226

 ۴000تومان

موضوع مقابله با فشار روانی
آرمیدگی (آسودگی)،
کمکطلبی

توضیح برخی مهارت ها
آزاد اندیشی* ()Free thinking
وابسته نبودن و تعصب نداشتن به افکار خود يا ديگران .فرد آزادانديش برای حل
مشکلش فقط فکر خودش را درست نمیداند و در مورد نظرات ديگران هم فکر میکند
و اگر تشخيص داد فکر آنها درست است به آنها عمل میکند.
آرمیدگی* ()Relaxation
فقدان اضطراب و احساس آسودگی داشتن .کارهايی مثل تنفس عميق ،ورزشهای
آرامشبخش ،فکر کردن به چيزهای مثبت ،صحبت کردن دربارة احساسات به ايجاد
احساس آرميدگی کمک میکند.
اعتماد به نفس* ()Self confidence
اطمينان داشتن به توانايی و قدرت خود و طبق اين اطمينان عمل کردن .برای مثال
کودکی که به توانايیها و قابليتهای خودش اطمينان دارد ،با آسودگی و خيال راحت
در برابر جمع سرودی را با صدای بلند میخواند.
اضطراب* ()Anxiety
احساسی ناخوشايند ،مبهم ،و منتشر که منبع مشخصی ندارد .گاهی اين احساس آن
قدر شديد میشود که فرد نمیتواند کارهای روزمرهاش را انجام دهد .اثرات اضطراب در
بدن هم ديده میشود ،مثل باال رفتن ضربان قلب .برای مثال دانشآموزی که درسش
را خوانده اما برای هر امتحانی که پيش رو دارد مضطرب میشود ،بهطوریکه نمیتواند
جواب سؤالهای امتحان را بنويسد.
ابراز هیجان* ()Emotional expression
بروز احساسات ،عواطف ،و هيجانات در رفتار .هر لحظه يک احساس و هيجان در درون
انسان در حال تجربه شدن است ،اگر فرد بتواند احساسی را که تجربه میکند به شکلی
در رفتار کالمی يا غيرکالمی خود بروز دهد از مهارت ابراز هيجان برخوردار است .برای
مثال کودکی که از حرف دوستش ناراحت شده است بتواند ناراحتی خود را بيان کند و
در مورد آن صحبت کند.
پذیرش هیجان* ()Emotional acceptance
آگاهی از احساسات و هيجانات و کنارآمدن با آن .افراد در موقعيتهای گوناگون
احساسات متفاوتی را تجربه میکنند مثل غم ،شادی و ترس .پذيرش هيجان به اين
معنا است که افراد بدانند در لحظة حال چه احساسی در درون خود تجربه میکنند و
بپذيرند که آن احساس متعلق به آنهاست .مث ً
ال وقتی کسی را از دست دادهايم بدانيم
در آن لحظه از اينکه او را از دست دادهايم ناراحتيم و اين ناراحتی متعلق به ما است،
پس خودمان هم بايد برايش کاری انجام دهيم.
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پذیرش و گشودگی* ()Openness
مواجهة آسوده و آرام با افراد و تجربههای جديد .بهطوریکه فرد بتواند در مقابل شرايط
جديد ،عقايد متفاوت ،و افراد مختلفی که شايد با آنها خيلی فرق داشته باشند رفتاری
مهربانانه و محترمانه ارائه دهد .برای مثال ،کودکی که وارد يک مدرسه جديد شده است
بتواند به اعضای جديد آن مدرسه احترام بگذارد و به راحتی با موقعيت جديد کنار بيايد.
ّ
تفکر منطقی*()Realistic thinking
شيوهای از فکر کردن که فرد را قادر میسازد به هنگام تصميمگيری همة جوانب امر
را بسنجد .از تفکر سياه يا سفيد ( صفر يا صد) پرهيز کند ،و يک نتيجه را تعميم کلی
ندهد .بهعنوان مثال ،اين تفکر که اگر در يک امتحان نمرة بد آوردم همة امتحاناتم بد
خواهد شد يک تفکر غيرمنطقی است.
تفکر خالق* ((Creative thinking
شيوه ای از فکرکردن که فرد را قادر میسازد به جای پيمودن مسيرهای هميشگی به
فکر امتحان کردن راههای جديد باشد .مث ً
ال اگر معلم گفت يک ساعت مچی درست
کنيد ،فرد ّ
خالق ،مثل همه ساعت گرد با عقربههای صاف درست نمیکند ،به شکلهای
مختلف فکر میکند و چيز جديدی میسازد.
ّ
تفکر ن ّقاد* ()Critical thinking
شيوهای از فکرکردن که فرد را قادر میسازد در برخورد با هر چيز به بررسی داليل
و استداللهای موافق و مخالف آن بپردازد .فردی که انتقادی میانديشد قادر است
پرسشهای مناسب بپرسد و اطالعات مربوط را جمعآوری کند .سپس با خالقيت آنها
را دستهبندی کرده و با منطق استدالل کند؛ و در پايان به يک نتيجة قابل اطمينان
دربارة مسئله برسد.
حرمت نفس* ()Self respect
دوستداشتن خود به عنوان يک فرد مستقل .نشانة حرمتنفس اين است که فرد
خودش را به عنوان يک کل همانطورکه هست ،يعنی با تمام ضعفها و قدرتها
دوست داشته باشد .شکلگيری حرمتنفس از سنين پايين شروع میشود.
خود تنظیمی* ()Self regulation
توانايی هماهنگکردن هيجانات خود با تغييرات بيرونی و درونی ،بهطوریکه فرد
بتواند در موقعيتهای مختلف پاسخی متناسب دهد .مث ً
ال فردی که يک خبر بد
میشنود بتواند در آن موقعيت هيجانات خود را کنترل کند و متناسب با شرايط
واکنش نشان دهد.
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سازگاری* ()Adjustment
انطباق با تغييرات و ارتباط هماهنگ با محيط .افراد سازگار میتوانند رفتار خود را با
موقعيتهای جديدی که در آن قرار میگيرند هماهنگ کنند .بهطورمثال در خانوادهای
که کودکی تازه متولد شده است ،همه بتوانند متناسب با شرايط جديد رفتار کنند،
مث ً
ال زمان خواب کودك سکوت را رعايت کنند ،يا به بهداشت فردی خود و خانه توجه
بيشتری کنند.
طردشدگی* ()Ostracism
ً
ناتوانی در حفظ روابط و تعامل بلند مدت با ديگران .مثال دانشآموزی که در بازیهای
گروهی جدا میافتد و کسی او را انتخاب نمیکند احساس طردشدگی را تجربه میکند.
کمالگرایی* ()Perfectionism
ً
تمايل انسان به بهترين بودن و بیعيبونقص بودن .مثال دانشآموزی که دوست دارد
هم در درس ،هم در ورزش و هم در هنر بهترين باشد کمالگرا است .يکی از مهمترين
آسيبهای کمالگرايی اين است که فرد خودش را آنطور که هست نمیپذيرد و
همواره از خودش ناراضی است.
نگرانی* ()Worry
واکنش طبيعی ذهن به عوامل تهديدکنندة محيطی .نگرانی درجات مختلفی دارد و
گاهی از حالت طبيعی خارج میشود .مث ً
ال اگر پدرمان يک شب دير به خانه آمده
باشد نگرانی را تجربه میکنيم ،در اين شرايط اگر بدترين اتفاقات را در نظر بگيريم،
مث ً
ال اينکه پدرمان تصادف کرده و به بيمارستان رفته ،يک نگرانی شديد است ،چون
ً
ممکن است اصال اتفاق بدی نيفتاده باشد.
واقعگرایی* ()Realistic
ديدن و پذيرفتن رويدادها ،همانطور که در واقعيت هستند .فرد واقعگرا انتظاراتش
را براساس واقعيت میسازد .مث ً
ال کسی که برای امتحان درس نخوانده است انتظار
نمرة بيست هم ندارد.
همدلی* ()Empathy
توانايی درك ،همذاتپنداری و احساس اشتراك با ديگران .به طورمثال ،اگر دوستمان
پدرش را از دست داده نه تنها او را دلداری میدهيم بلکه سعی میکنيم خودمان را
به جای او بگذاريم و ببينيم اگر جای او بوديم چطور آرامتر میشديم و از اين طريق
برای کم کردن رنجش تالش کنيم.
هویتیابی* ()Identity
تالش برای شکلدادن و منسجم کردن عاليق ،استعدادها ،باورها و خواستههای خود
در قالب يک شخصيت واحد .مث ً
ال کودك يا نوجوانی که براساس عاليق و نيازها و
استعدادهای خودش به دنبال ورزش ،هنر يا رشتة علمی مورد نظرش میرود.
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با توجه با مترادفها میتوانید مهارت مورد نظر را پیدا کرده و از طریق فهرست موضوعی
به کتاب مربوط به آن رجوع کنید.
مترادف
عصبانیت
غضبناکی
آتش مزاجی
تند مزاجی
دلشوره
دلهره
دلواپسی
دل آشوبی
تشویش
گستاخی
بی حیایی
وقاحت
پررویی
خیره سری
خونگرمی
صمیمیت
اجتماعی بودن
"نه" گفتن
از خود دفاع کردن
داوطلب شدن
گیجی
شکست خوردگی
آسودگی
قلدری
رعایت نوبت
وراجی
ناراحتی
تشکر
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موضوع مهارت

⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅

مترادف

خشم

ابتکار

خشم

خالقیت

خشم

نوآوری

خشم

بی مباالتی

نگرانی

سهل انگاری

نگرانی

بی مالحظگی

نگرانی

احترام به خود

نگرانی

تاب و تحمل

نگرانی

شکیبایی

بی ادبی رفتاری

صبوری

بی ادبی رفتاری

توداری

بی ادبی رفتاری

خودکفایی

بی ادبی رفتاری

دست و دل بازی

بی ادبی رفتاری

خوش قولی

ارتباط مؤثر

وفاداری

ارتباط مؤثر

ریشخند

ارتباط مؤثر

لودگی

جرأت ورزی

هماهنگی

جرأت ورزی

تناسب

جرأت ورزی

دغل بازی

حواس پرتی

تقلب

نا کامی

راحتی

آرمیدگی

خبر کشی

زورگویی

بد اخمی

رعایت حق تقدم

بدعنقی

پرحرفی

عبوسی

غم

کج خلقی

سپاسگزاری

موضوع مهارت

⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅
⬅

تفکر خالق
تفکر خالق
تفکر خالق
بی احتیاطی
بی احتیاطی
بی احتیاطی
حرمت نفس
بردباری
بردباری
بردباری
خودداری
اتکا به خود
گشاده دستی
تعهد
تعهد
تمسخر
تمسخر
سازگاری
سازگاری
فریبکاری
فریبکاری
پذیرش و گشودگی
سخن چینی
ترشرویی
ترشرویی
ترشرویی
ترشرویی

