
آ
آبگينه: شيشه و بلور

آرش: آرش از پهلوانان تاريخ ايران كهن بود. 
وی در تيراندازی و كمان داری شهرت داشت، آرش 
بيفزايد  خود  كشور  وسعت  و  عظمت  به  آن كه  برای 
از قلّه ی دماوند با متام نيرو تيری پرتاب كرد و جان 

خويش را در راه ميهن فدا كرد.
آزادگان: آزاده ها 

آزاده: جوان مرد، شريف
آفتاب سر نزده بود: آفتاب طلوع نكرده بود.
ابداع: اختراع، به وجود آوردن يك چيز تازه

اتّفاقى: پيش بينى نشده و ناگهانى
اثر: نشانه، رّدى كه برجاى مباند.
احمق: نادان، زودباور و ساده لوح

اختراعات: (جمع اختراع) به وجود آوردن.
اراده: قصد، تصميم حتمى
ارمغان: سوغات، حتفه

ازدحام: شلوغى، انبوهى، زياد بودن جمعّيت
استخراج: بيرون آوردن ماّده اى از معدن

استوار: پايدار، پابرجا، محكم
استقبال: پيشواز

استقبال كردن: به پيشواز كسى رفنت
اصابت: برخورد كردن

اصرار: پافشارى
اصرار كردن: پافشارى كردن

اعتماد: درست كارى و راست گويِى كسى را قبول 
داشنت

اعضا: عضوها
اعالم كردن: آگاه كردن، خبر دادن

افسار: بند يا ريسمانی كه به سروگردن اسب و 
االغ و شتر می بندند.

افتخار: سرافرازى، سربلندى
افسوس: حسرت

كشف  چيزهاى  اكتشاف)  (جمع  اكتشافات: 
شده

التماس: خواهش همراه با فروتنى
امانت: درست كارى، امانت گذاشنت: به امانت 

سپردن
اندر: تو، داخل

انديشيدن: فكر كردن
انتظار داشنت: اميدوار بودن

اوايل:  ابتدا، آغاز
اوج: بلندى، بلندترين نقطه

ايجاد: به وجود آوردن، پديد آوردن، آفريدن
ب

با احتياط: دورانديش

واژه ها و نام هاواژه ها و نام ها
توّجه: از پرسش معنی واژه ها، بيرون از جمله های منت درس ها خودداری شود.

١٨٢



باِد وزنده: بادى كه مى وزد.
باد مى وزيد: باد حركت مى كرد.

باختر: غرب، مغرب
بالُن: وسيله اى كه از يك سبد و يك كيسه ى 
بزرگ گرد درست شده است. وقتى كيسه را پر از هوا 

كنند، بالن سبك مى شود و به هوا مى رود.
بحرى: مربوط به دريا، دريايى

بخت: شانس، اقبال
بداقبال: بدشانس
بُرّان: تيز، بُرنده

برّى: مربوط به خشكى
 ، بزن  جست   ، باال  بيا   ، جهيدن)  بَرَجه: (بر + 

بپر باال
برچيدن: دانه برداشنت از زمني

برخاست: بلند شد.
بردبارى: حتّمل، صبر، شكيبايى

بركنيد: از ريشه درآوريد. 
بركندن: از ريشه درآوردن

بركه: استخر طبيعى
بشتامب: عجله كنم.
بُن: پايه و اساس

بوم و بر: وطن، زادگاه، سرزمني
بهرام گور: يكى از پادشاهان سلسله ى ساسانى 

كه در شكار گورخر مهارت زيادى داشت.
به سر آمد: به آخر رسيد.

به سر آمدن: به آخر رسيدن
به محض اين كه: همني كه
بياسايند: استراحت كنند.

بى پروا: بدون ترس، بدون نگرانى

بى تابى: حتّمل نداشنت
بينديشيم: فكر كنيم.

بيگارى: كار اجبارى و بدون مزد
بيهوده: بى نتيجه

پ
پاس دارى: نگهبانى، نگهدارى

پاورچني پاورچني: آهسته آهسته راه رفنت
كه  قولى  به  كردن  عمل  وفادارى،  پاى بندى: 

داده امي
پاى كوبان: با شادى و خوش حالى، رقصيدن
پاى كوبيدن: شادى و خوش حالى كردن

پراكنده: جدا از هم، پخش شده
پرورش: تربيت، تعليم، رشد دادن

پريشان: آشفته، داراى سر و وضع نامنظم
پژوهيدن: جست و جو كردن
پوران: پسران، جمع پور
پوالدين: مانند فوالد
پويه: رفتار، حركت

پهناور: پهن، داراى مساحت زياد
پيش گويى: خبر دادن از آينده

پيشينيان: گذشتگان
پيمودن: رفنت

ت
تاب آوردن: حتّمل كردن، پايدارى كردن

تاب نداشنت: حتّمل نداشنت، پايدارى نكردن
تابيدن: پيچاندن رشته هاى نخ به هم تا محكم تر 

شوند.
تاخت: به سرعت حركت كرد يا دويد.

تاخنت: با سرعت حركت كردن يا دويدن
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تازيانه: شّالق
تأّمل: فكر كردن، درنگ كردن

تاوان: جبران خسارت
حتسني: تعريف و متجيد
حتّمل: بردبارى، شكيبايى

تدبير: چاره انديشى
ترانه: سرود، آواز

پهلوان  و  كشتى گير  تختى  غالم رضا  تختى: 
معروف ايرانى

تذهيب: آرايش با آب طال، طالكاری
تشّكر: شكرگزارى

به  عالقه  و  دلگرمى  سبب  كه  عملى  تشويق: 
كار شود.

تصميم: قصد و اراده
تصويب شد: قبول شد، تأييد شد.

تعّجب: حيرت كردن
تقّال: تالش و كوشش

متّنا: خواهش و التماس
تناور: نيرومند، قوى

تُندر: غرّش ابر
توانگر: ثرومتند

توضيح: شرح دادن، دليل كارى را گفنت
دادن،  نسبت  كسى  به  را  ناروايى  كار  تهمت: 

اتهام زدن
تهى دستان: فقيران، آدم هاى بى چيز

ث
ثمر: ميوه، فايده

ثمره: ميوه، سود، فايده

ج
جاودانى: هميشگى، ابدى

جست و  جو: تالش و كوشش براى يافنت چيزى
ُجسنت: تالش براى پيدا كردن چيزى، جست و   جو

جنباند: به حركت واداشت.
ُجنب و جوش: فّعالّيت زياد

جوزقند: نوعی خوراكی است در مناطق مختلف ايران 
با استفاده از اجنير، گالبی يا آلوی خشك درست می شود. 

داخل اين ميوه را معموالً با مغز گردو، شكر و… پر می كنند.
جوشان: درحال جوشيدن

جويا: جست و جوگر، كسى كه توانايى جست و جو 
كردن دارد.
چ

چابكى: زرنگى، چاالكى، ِفرز بودن
ُچست: چابك، زرنگ

چهره: صورت
ح

حدس زدن: گمان كردن
حريف: طرف مقابل در يك مبارزه

حكايت: داستان
حيران: سرگردان ، سرگشته ، متحّير

حيرت: حيرانى، تعّجب
حيرت آور: تعّجب آور، شگفت انگيز
حيرت زده: متعّجب، شگفت زده

فريب  براى  پنهانى  كار  ُحّقه،  نيرنگ،  حيله: 
دادن كسى
خ

خاطرى آسوده: خيال راحت
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خاور: شرق، مشرق
خراج: ماليات

خشمگني: عصبانى
ُخفت: خوابيد

ِخّفت: خوارى، سرافكندگى
خوش دل: شاد، راضى، خرسند

خالص: رها، آزاد
خيال پردازى: خيال بافى

خيمه: چادر
د

درنگ: صبر، شكيبايی
دريغ: افسوس، حيف

دستپاچه: هراسان، سراسيمه، آشفته
نشسنت،  بی كار  گذاشنت:  دست  روى  دست 

اقدام به كاری نكردن 
دفاع: ايستادگى كردن در برابر حمله يا خطر

دخلور شدن: ناراحت شدن
دلير: شجاع، نترس، بى باك

دوبنده: لباس مخصوص كشتی گيران
ديرين: قدميی

دينار: واحد پول بعضى از كشورها
ذ

ذخيره: پس انداز
ذوق و قريحه: استعداد

ر
راز: ِسّر، رمز، چيز ناگفتنی

راويان: گويندگان قّصه يا داستان
رايگان: مجانى، ُمفت

ربط: پيوند ميان دو يا چند چيز
رحم: مهربانى، دل سوزى
رستگارى: جنات، رهايی
رسوا: بى آبرو، بدنام

روييدند: رشد كردند.
رؤيت: ديدن

رهگذران: عابران
يا  كارى  در  گرفنت  پيشى  براى  تالش  رقابت: 
هم  ديگران  عالقه ى  مورد  كه  چيزى  آوردن  به دست 

باشد.
رواج: رونق

رهسپار: درحال رفنت، درحال حركت
ريسيدن: تبديل كردن پنبه يا پشم به نخ

ز
كــالغ  از  كــه  است  پرنـده ای  نــام  زاغـی: 

كـوچك تر است.
زبردست: ماهر، استاد

زبون: ناتوان
زكات فطر يا فطريّه: مقدار معينى از مال كه هر 
كنار  خود  پول  از  فطر  عيد  رسيدن  از  قبل  مسلمانى 

مى گذارد تا به نيازمندان بدهد.
زمرّد: نوعى سنگ سبز رنگ قيمتى

زمزمه: گفت و گوى آهسته، آوازى كه با صداى 
آهسته خوانده شود.
زى : طرف، سو

حركت  آب  زير  كه  كوچكى  كشتى  زيردريايى: 
مى كند.

زيركى: باهوش بودن
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ژ
ـ   ١٨٢٨     م)  ژول  ورن:   داستان نويس فرانسوى (١٩٠٥ـ
ـ علمى فراوان نوشته است؛ مانند:  كه داستان هاى تخيلىـ 
دور دنيا در هشتاد روز، بيست هزار فرسنگ زير دريا

س
سابق: پيشني، مربوط به گذشته

از  پيش  كه  شاهان  از  سلسله اى  ساسانيان: 
اسالم مّدت زيادى بر ايران حكومت كردند.

سحرى: خوراكى كه روزه داران در هنگام سحر 
و پيش از سپيده دم مى خورند.

سراغ: نشانى، به سراغ : به طرف
سرافراز: سربلند
سراجنام: عاقبت

سرودن: شعر گفنت
سعى كردن: تالش و كوشش كردن

سفالى: ساخته شده از سفال
مانند  كه  چهارپايان  پاى  پايانى  قسمت  ُسم: 

كفش آن هاست.
سيمبانان: (جمع سيمبان) كسانى كه سيم هاى 

تلگراف يا تلفن را تعمير مى كنند.
سيم پيام: در اين جا منظور شاعر، سيم تلگراف 

است.
سيم و زر: نقره و طال

سنگ انداز: وسيله ای كه با آن سنگ را به جای دوری 
پرتاب می كنند؛ در قدمي به آن، «فالخن» می گفتند.

ش
شبيه: مانند

شجاع: دلير، نترس، بى باك

شر: بدى
شرمسار: شرمنده

شفاهى: گفتارى، زبانى
شكارگاه: محلّ  شكار

شكايت: گله كردن، دادخواهى
شّك و ترديد: دو دل بودن؛ گمان داشنت.

ِشگرف: عجيب ، شگفت آور
پخته  سبزى  و  برجن  با  كه  آش  نوعى  شوربا: 

مى شود.
شور و شوق: شادى، خوش حالى، عالقه

ص
صخره: سنگ بزرِگ  يك پارچه

صدمه: آسيب
صّياد: شكارچى

ط
طالع: بخت و سرنوشت

طبيب: پزشك
طبع: طبيعت، سرشت
طلب كردن: خواسنت

ع
عاجز: درمانده، ناتوان

را  كارى  دادن  اجنام  قصد  كه  كسى  عازم: 
دارد، رونده

عاقبت انديش: دورانديش
عبادات: (جمع عبادت) پرستيدن خدا

عجيب: غيرعادى، شگفت انگيز
عجيب و غريب: شگفت انگيز، غيرعادى

عذرخواهى: معذرت خواسنت، پوزش خواسنت
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عشق  ورزيدن: عالقه ى زياد داشنت
عقيده: فكر، نظر

عهده: مسئولّيت، توانايی اجنام كار
عيادت: ديدار از بيمار
عيب: نقص، خرابى

غ
غرّان: درحال غرّ يدن، درحال سر دادن صداى    

بلند
َغرقاب: آب عميق كه شخص را غرق می كند، 

گودالی كه در بعضی نقاط دريا يا رود باشد.
غرور: احساس برترى و خودپسندى نسبت به 

ديگران
غريب: كسى كه در جايى ناشناس و بيگانه است.

غر   ّيد: صداى بلندى سر داد.
مانند  بلند،  بسيار  صداى  كردن  توليد  غّر   يدن: 

صداى شير
غفلت: بى خبرى، ناآگاهى

ف
فرتوتى: پير شدن، كهنه شدن
فرزندگان: فرزندان، فرزندها

فضايى: مربوط به فضا
فّعال: كوشا و پُركار

نخواهند  كه  كسى  يا  چيزى  به  اشاره  فالن: 
اسمش را ببرند.

فيلبان: كسى كه از فيل ها مواظبت و نگهدارى 
مى كند.
ق

قامت: اندازه ى بلندى قد، قّد و باال

قفقاز: سرزمينی كوهستانی واقع در شمال غربی 
و  ارمنستان  آذربايجان،  جمهوری های  كه  ايران 

گرجستان را در بر می گيرد.
ك

يا  كاوش  كارشان  كه  كسانى  كاوشگران: 
جست و جو كردن است.

كاويدن: گشنت، جست و جو كردن
كشتگه: محلّ  كشت، كشت زار

كم ياب: آن چه كم باشد يا كم به دست آيد.
كمني: جايى كه براى حمله كردن در آن پنهان 

مى شوند.
كنجكاو: كسى كه به بررسى پديده ها مى پردازد 

و مى خواهد دليل هرچيزى را بداند.
ُكنام: النه ى جانوران درنده و وحشى

كوچ: رفنت از جايى به جاى ديگر براى زندگى 
كردن

ُكوْدبان: كوهان ، قسمت برآمدگی پشت شتر 
و گاو

كهن: قدميى
گ

گريزان: فرارى، فراركننده
در  طول  واحد   ، اندازه   ، طول   ، مقياس  گز: 

قدمي
گالويز شدن: گرفنت يقه يا گلوى كسى

گلگون: به رنگ گل، سرخ رنگ
ِگله: شكايت

گوش نواز: مالمي و خوش آهنگ
گنج: مال زياد؛ طال و نقره ى زيادى كه در زير 
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خاك پنهان كرده باشند.
گورخر: خر وحشى راه راه كه گوش هاى كوتاه، 

ُدم بلند و كم مو و يال كوتاه دارد.
گوهرفشانى: پاشيدن گوهر (سنگ هاى قيمتى)؛ 

در اين جا منظور ريخنت قطره هاى باران است.
گويى: گويا، مثل اين كه

گهر: گوهر، سنگ هاى قيمتى
گيالن: يكى از استان هاى شمالى ايران كه مركز 

آن، شهر رشت است. 
ل

البد: ناچار، ناگزير
كسى  ميل  مخالف  كردن،  مخالفت  كردن:  لج 

رفتار كردن
َخلتى: زمان كوتاهى

لكنت: گرفنت زبان در هنگام حرف زدن؛ تكرار 
بعضى هجاها يا كشيدن آن ها
لطافت: نرمى و نازكى
لطف: مهربانى و خوبى

ليز: لغزنده
م

مامت زده: عزادار، سوگوار
را  كارى  باشد  داشته  وظيفه  كه  كسى  مأمور: 

اجنام دهد.
ماهر: بامهارت، استاد، ورزيده

متأسفانه: بدبختانه، همراه  با تأسف و ناراحتى
متوّجه شدن: دريافنت، فهميدن، پی بردن

محال: غيرممكن، نشدنى
محنت: رجن

مختصر: كم، اندك
مدام: دائمى، هميشه، پيوسته 
مرحمت: لطف و مهربانى

مركزى  اداره ى  تلگراف خانه،  ارتباط:  مركز 
تلگراف

نياز  راه حل  به  آن چه  مسئله)  (جمع  مسائل: 
داشته باشد.

مرّمت: تعمير، بازسازى
مرّمت كردن: تعمير كردن، بازسازى كردن

مستحق: شايسته، كسى كه شايستگى گرفنت 
چيزى را دارد.

مشغول: گرفتار، سرگرم
مشورت: با هم فكر و گفت وگو كردن، پرسيدن 

نظر ديگران
مطمئن: با اطمينان، باخيال راحت، آسوده

مگذار: نگذار.
معاشرت: رفت و آمد، هم نشينى
معتدل: ميانه، نه گرم و نه سرد

فلزات  آن  در  كه  زيرزمني  در  جايى  معدن: 
گران بها يا سنگ هاى قيمتى باشد.

معرفت: دانش، شناخت چيزها، آشنايى با يك 
علم يا يك فن

مقّدس: پاك و پاكيزه
مقصود: هدف، منظور، خواسته

جاى  طبيعى،  انبارهاى  منبع)،  (جمع  منابع: 
ذخيره كردن چيزى

موزه: جايى براى گردآورى و نگهدارى اشياى 
باارزش و قدميى
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موّفقّيت: پيروزى
موّفقّيت آميز: همراه با موّفقّيت

موضوع: آن چه مورد بحث  و گفت و گو باشد.
منتظر: چشم به راه، درحال انتظار

مى جستم: جست و جو مى كردم.
مى سرودم: شعر مى گفتم.
ُمهلِك: ُكشنده ، هالك كننده

ميراث: آن چه از كسى برجاى مباند، ارثيه.
مهمان  او  براى  كه  كسى  صاحب خانه،  ميزبان: 

آمده باشد.
ميزبانى: پذيرايى از مهمان

ن
نازل: ارزان، پست

نعره: فرياد بلند از روى درد يا عصبانّيت
نعره زنان: درحال فرياد كشيدن

نقص: كمبود، عيب
نگران: دلواپس

ننگ: بى آبرويى، شرمسارى
نوازش كردن: مورد لطف و محّبت قرار دادن

نوميد: نا اميد
نهان: پنهان

نهضت: جنبش، قيام
نهفته: پنهان، ناپيدا

و
وادار كردن: مجبور كردن

واداشنت: مجبور كردن كسى به اجنام دادن كارى

وارونه: برعكس، واژگون
َوبال: سختی ، شّدت ، عذاب ، در درس هفتم 
جمله ی «وبال گردن كسی شدن» كنايه از باعث رجن 

و زحمت و دردسر كسی شدن است.
وحوش: جمع وحش به معناى جانوران درنده

وداع: خداحافظى
وزيدن: حركت باد

شك  چيز  همه  به  كه  كسى  وسواسى: 
مى كند.

وصف: توضيح دادن در مورد چگونگى چيزى
وطن: ميهن، سرزمني

هـ
هديه: پيشكش

َهزاران: بلبل ها (جمع َهزار)
هالل ماه: ماه نو كه به صورت كمان باريكى ديده 

مى شود.
هماهنگ: موافق، همسو
همرهان: همراهان

هم زادگان: هم سن و ساالن
پايتخت  بزرگى در آسيا كه  هندوستان: كشور 

آن دهلى نو است.
هني: هان ، آگاه باش ، مراقب باش

ى
يافنت: پيدا كردن

ياقوت: سنگى قيمتى كه به رنگ هاى قرمز و 
كبود ديده مى شود.
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر            نام كتاب   نويسنده ــ مترجم 

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان محّمدرضا سرشار  ١. نردبان جهان 

مؤسسه فرهنگى هنرى طاهر عطيفه اسفنديارى  ٢. كبوتر پيام رسان 

نشر دانش، نشر اشاره منوچهر كرمي زاده   ٣. به دوست خود نخند و عقل مال همه است 

نشر اشاره عبدالّرحمان زرندى   ٤. روباه و گربه ى وحشى  

اميركبير ٥  . ماجراى آدم كوچولوها، (جلد اّول تا چهارم)  ژيال اصغرى 

نشر رامني ٦  . شهر مورچه ها، فليك مورچه ى جنات بخش  ليال هدايتى  

آستان قدس رضوى ٧. دوشيزه درنا  محسن اقتدار شهيدى 

نشر افق ٨   . خّفاش كوچولو و يك قّصه ى ديگر  مژگان شيخى 

نشر اشاره ٩. غازى كه تخم طال مى گذاشت  پرويز حيدرزاده 

نشر طرح و اجراى كتاب ١٠. لبخند با بزرگان  محمود برآبادى  

زيتون ١١. مهربان ترين دوست  محبوبه عمرانى 

زيتون ١٢. مادرم گفت  مجتبى آموزگار 

خانه ى ادبّيات ١٣. ماهى سياه كوچولو  صمد بهرنگى 

نشر برف ١٤. پسر شجاع  بيژن نامجو 

نشر برف ١٥. مورچه و كلّه آهنى  ليال سفرى 
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر    نام كتاب              نويسنده ــ مترجم 

پيام آزادى ١٦. قّصه هايى از زندگى پيامبران  غالمرضا آبروى 

محراب قلم ١٧. كارى بايد كرد  سّيدمهدى شجاعى 

اميركبير ١٨. يادگارى دايى جواد  وحيد نيك خواه آزاد 

پيام آزادى ١٩. نان و نگاه  جواد نيسى 

نشر عابد ٢٠. شهر اسرارآميز در اعماق دريا  مرمي لشكرى 

انتشارات مدرسه ٢١. ميكروب ها مرا بيمار مى كند  توّكلى صابرى 

٢٢. قشنگ ترين داستان هاى دنيا، جلد (١) و (٢)  بازنويسى: محّمد رضا شمس  نشر افق

٢٣. اميل و كارآگاهان  نّيره جعفرى   اميركبير

٢٤. با تو سخن گفنت  سّيد مهدى شجاعى   محراب قلم

٢٥. كى، كجا  مترجم: نسرين وكيلى  انتشارات مدرسه

٢٦. دست هاى سبز الله   سرور پوريا  آستان قدس رضوى

آستان قدس رضوى طاهره اِيُبد  ٢٧. شمشير و اسب زخمى 

پيدايش ٢٨. قصه های شيرين مثنوی مولوی(٤جلد)  بازنويسی: جعفر ابراهيمی 

انتشارات صدرا ٢٩. داستان راستان  شهيد مرتضی مطّهری 
(شاهد)
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر  نويسنده ــ مترجم  نام كتاب   

٣٠. قّصه هاى فارسى آباد (١) چوپان باز   محّمد حمزه زاده  نشر شارع

 هم دروغ گفت

كتاب همراه ٣١. چرا ماهى ها حرف منى زنند  فاطمه زمانى ــ مينا اخبارى زاده 

نشر نى ٣٢. گلناز و گالبتون (افسون كلمات)   مهدى ضرغاميان 

انتشارات پيام نور ٣٣. يادگار دوست   امير مهدی مرادحاصل 

كانون پرورش فكرى ٣٤. سرزمني ما ايران  فروزنده خداجو 

كتاب هاى پروانه ٣٥. قّصه هاى پلى كه بود و ديگر نيست  محّمدرضا شمس 

پيام آزادى ٣٦. مرغ تخم طال و روباه ناقال  مارى روبرسا، مترجم: مرتضى امني 

٣٧. كودكى رستم  حسني فتاحى  دانش آموز

كانون پرورش فكرى ٣٨. گفت و گوى رنگ ها  بهرام خائف 

شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى ٣٩. سنجاقك ها  كيم وون يانگ،مترجم: جواد جزينى 

كتاب هاى پروانه ٤٠. يك جعبه پر از دروغ  ابراهيم زاهدى مطلق 

نشر نخستني ٤١. دايناسورها قبل از تاريكى  مترجم: هورى عدل طباطبايى 
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر  نويسنده ــ مترجم  نام كتاب   

نشر ونوشه ٤٢. سياهك، پرنده اى كه مى تابد  نازنني آيگانى 

نشر ونوشه ٤٣. قّصه هاى من و ماهان (٢ جلد)  ويولت رازق پناه 

كتاب هاى شكوفه ٤٤. قّصه هاى خوب براى بّچه هاى خوب   مهدى  آذريزدى 

همگام، نگاه ٤٥. دور از خانه  نادر ابراهيمى 

شباويز ٤٦. افسانه ى كشتى ران آناهيد  مه دخت كشكولى 

بنياد پژوهش هاى اسالمى ٤٧. چلّه زرى  مجتبى انوريان ايزدى 

كتاب هاى پروانه ٤٨. التماس مرغابى ها  طاهره اِيُبد 

آستان قدس رضوى ٤٩. خانه اى روى شيشه  شهرام شفيعى 

نشر نخستني ٥٠. رختخوابى براى شير  مژگان محمديان 

بنياد پژوهش هاى اسالمى ٥١. همسايه ى تازه  راضيه شعبانى 

پيام آزادى محّمد ميركيانى  ٥٢. حكايت هاى كمال (٣ جلد) 
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