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 - 1362کرمی، الهه،  : سرشناسه

 ها/مولف الهه کرمی.های آموزنده برای بچهقصه : عنوان و نام پديدآور

 13۹3.اصفهان: آسمان نگار،  : مشخصات نشر

 : مصور) رنگی(.6۴ ص. : مشخصات ظاهری

 5-65-6596-600-6۵۰۰۰:978 ريال : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 ج.گروه سنی: ب، : يادداشت

 های کوتاهداستان : موضوع

 13۹2 ق۴6۹ک۸۰۸/۸3دا : رده بندی ديويی

 33۰321۵ : شماره کتابشناسی ملی

 (09131172642آسمان نگار )انتشارات 
قصه های آموزنده برای بچه  نام کتاب:

 ها

 الهه کرمی :مترجم

 راضیه کرمی طراح جلد:

 تومان 6500 :قیمت 

 1393اول/نوبت و سال چاپ: 

 جلد 1000تیراژ: 

-5شماره استاندارد بین المللی کتاب: 

65-6596-600-978 

کوی  -خیابان آمادگاه -اصفهانمرکز پخش: 

 پخش کتاب سوره -سوره

 03112232143 تلفن:

نوی این اثر کلیه حقوق مادی و مع»

 «است محفوظ و مخصوص مترجم
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 مقدمه

 سالم بچه ها،

نوشتن داستانهای آموزنده برای بچه ها چیزی بوود 

که از سالها قبل به آن فکور میکوردم آ آوزآی انموام 

آن وا داشتم. با اینکه تعداد زیوادی ماالوه آ کتوا  آ 

ستان نویسی بورای ممله نوشته بودم آلی هنوز دا

 بچه ها وا تمربه نکرده بودم .

آ هم اکنون آقو  نوشوتن آنهوا وسویده اسو . ایون 

ممموعه داستان ها که برای سورررمی بچوه هوای 

سال نوشته شده ، بوا دقو  بسویاو دو  12تا  4بین 

عین  سادری نوشته، آیورای  آ تودآین شوده انود. 

آقتی بخوانید متوجه خواهید شد که تمام داسوتان 

 ها جدید هستند آ تا به حال نشنیده اید.

میتوانید این داستان ها وا دو موقع خوا  بخوانید توا 

مهاوت خواندن آ فرهنگ لغات خوود وا تاویو  کنیود، 

از سرررمی های اوائه شده دو این کتا  لذت بورده 

آ با استفاده از آنها حاایق زندری خوود وا کشوو آ 

  لوذت موی بریود، یاد بگیرید، دو حالیکه از ایون کتوا

 نکات اخالقی وا نیز به شما یاد میدهد.

بچه ها قدو کتابتان وا بدانید ،آن وا محکوم بچسوبید 

 آ شرآع به خواندن کنید .

دو اینما از خودای متعوال تشوکر میکونم کوه بوه مون 

شووماع  آ اعتموواد بووه نفوو  داد تووا بتوووانم ایوون 
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داستانها وا برای بچه ها بنویسم آ همچنین از بچه 

تشکر میکنم که نوشتن بورای آنهوا بودآن کمو   ها

خووود آنهووا امکووان بووذیر نبووود آ دو آخوور هووم از همووه 

کسانی که این کتوا  وا موی خواننود سگاسوگذاوی 

 میکنم .

                                                                         

 با احترام

 سوانی-م-نویسنده: مونیر
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