


قرآن برای کودکان
سازمان فضای مجازی سراج

»قــرآن بــرای کــودکان« یــک برنامــه تعاملــی اســت کــه شــما را بــه ســرزمین قصه هــای قــرآن می بــرد. 
بــا ایــن برنامــه میتوانیــد برویــد بــه آغــاز آفرینــش و ماجــرای خلقــت آدم و حــوا را ببینیــد؛ ســوار کشــتی 
ــا حیوانــات تــوی کشــتی ســفر کنیــد؛ ماجراهــای عجیــب زندگــی حضــرت یوســف را  نــوح بشــوید و ب
ــر ابرهــا وارد کاخ شــگفت انگیز حضــرت ســلیمان بشــوید؛ ماجراهــای زندگــی حضــرت  ــد؛ ســوار ب ببینی

محمــد را ببینیــد و بشــنوید.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.menhaj.quranforkids/?l=fa


دانلود رایگان

قصه های قرآنی
موسسه مهاد رسانه

مجموعــه »قصــه هــای قرآنــی« بــا 30 داســتان جــذاب و تعاملــی قــرآن کریــم بــه 15 زبــان زنــده دنیــا 
ــا بــازی هــای تعاملــی، جایــزه واتفاقــات هیجــان انگیــز درون  ــا روایتــی دلنشــین و جــذاب ،همــراه ب ب

داســتانی ، درقالــب کتــاب مصــور انیمیشــنی اســت.

https://toopmarket.com/app/com.mehad.quran_stories/?l=fa


یورش بزرگ
موسسه کاظمیون

بــازی یــورش بــزرگ در ســبک دفــاع از قلعــه و از بــازی هــای جنبــی بــازی رایانــه ای پروانــه مــی باشــد. 
در ایــن بــازی شــما بایــد از قلعــه خــود در مقابــل هجــوم خــزدک هــا و بیمــاری رنگــی شــدن محافظــت 

کــرده و همچنیــن از انســان هایــی کــه در معــرض بیمــاری هســتند دفــاع کنیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.BeardedBird.TheGreatRaid/?l=fa


نبرد هور
موسسه مهاد رسانه

بــازی »نبــرد هــور« یــک ســرگرمی مناســب و منطبــق بــر ارزشــهای دینــی و ملــی بــرای اوقــات فراغــت 
ــاع  ــواص دوران دف ــدگان غ ــا رزمن ــه ب ــش و مصاحب ــاس پژوه ــر اس ــه ب ــت ک ــان اس ــودکان و نوجوان ک

مقــدس تولیــد شــده اســت.
ایــن بــازی تقدیــم شــده اســت بــه شــهدای غــواص هشــت ســال دفــاع مقــدس، علــی الخصــوص 175 

شــهید غــواص عملیــات کربــای4 

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.Soshiant.NabardeHoor/?l=fa


محمد صلی اهلل علیه و آله کیست؟
موسسه مهاد رسانه

در ایــن نــرم افــزار داســتان زندگــی پیامبــر اســام حضــرتّ  محمــد صلــی اهلل علیــه و آلــه، بــه روایــت در 
آمــده اســت. ایــن نــرم افــزار کــه پیــاده ســازی داســتان بــه صــورت الیــه هــای دو بعــدی مــی باشــد، 
هــر داســتان بــه همــراه صــدای راوی بــه روایــت زندگــی نامــه پیامبــر اعظــم، بــرای کــودکان و نوجوانــان 

مــی پــردازد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.Mehad.Who_is_Muhammad_Pbuh/?l=fa


سفر جنجالی
شرکت رسانه گستر بنیسی

ــه  ــآموزان وارد کتابخان ــد. دانش ــف میکن ــهر توق ــزرگ ش ــٔه ب ــل درب کتابخان ــه در مقاب ــوس مدرس اتوب
میشــوند. قفســه هــای مرتــب، ســکوت و نظــم، کتابخانــه را در بــر گرفتــه اســت؛ امــا ناگهــان یــک صــدای 
عجیــب بــه گــوش میرســد؛ مخــزن کتابخانــه بــه صــورت مرمــوزی بــه هــم میریــزد. همــراه بــا داســتان 

بــازی بایــد اشــیای مخفــی را نیــز پیــدا کنیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.safarejanjali.demo/?l=fa


محلۀ باصفا
موسسه مهاد رسانه

»محلــه باصفــا« متشــکل از  28بــازی کوچــک )متناســب بــا سیســتم عامــل اندرویــد( اســت. ایــن بازیهــا 
در دســته بازیهــای مرتبــط بــا »دغدغــه هــای خانــواده هــا،« »مســجد،« »ســفر و گردشــگری« و معرفــی 

»دســتاوردهای علمــی، هســته ای، نظامــی و ... کشــورمان« طراحــی شــده انــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/Mehad.BaSafa2/?l=fa


دالور
استودیو گونای

بــازی از جایــی آغــاز میشــود کــه رزمنــدٔە شــجاعی بــه نــام »علــی« بــه صــورت داوطلبانــه بــرای مبــارزه 
بــا نیروهــای داعــش بــه منطقــه اعــزام مــی شــود، در هــر مرحلــه تعــدادی از نیروهــای زمینــی و ســوارٔە 
ــل از  ــت را قب ــای تروریس ــام نیروه ــد تم ــد بتوان ــد و او بای ــی کنن ــت م ــنگر حرک ــمت س ــه س ــش ب داع

رســیدن بــه ســنگر نابــود کــرده و از مواضــع خــود دفــاع کنــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.gunaystudio.brave/?l=fa


پیربابا
استودیو مارس

پیــر بابــا یــک بــازی جــذاب و کودکانــه اســت کــه بــا موضــوع پذیرایــی از عــزاداران ســید الشــهدا )ع( 
ســاخته شــده اســت. در ایــن بــازی در نقــش یــک پیــر مــرد خّیــر بــه اســم پیــر بابــا بــازی می کنیــد کــه 
بــا برپایــی ایســتگاه های صلواتــی در شــهرهای مختلــف، خــود را بــرای برپایــی موکــب اربعیــن در کربــا 

ــد.  ــاده می کن آم

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.Marst.Pirbaba/?l=fa


بوستان نهج البالغه
منهاج اپس

۴۰ ســخن ازســخنان گهربــار امیــر مومنیــن در ایــن اپلیکیشــن گــرد هــم آمــده انــد ودر قالــب انیمیشــن 
و بــازی و داســتان بــه کــودک آمــوزش داده میشــوند

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.seraj.nahjolbalaqe/?l=fa


دانلود رایگان

زنگ قرآن
منهاج اپس

ایــن اپلیکیشــن بــرای کــودکان بــوده و بــرای آمــوزش تعــدای از ســوره هــای جــز 30 در قالــب قرائــت ، 
شــعر ، بــازی و داســتان طراحــی شــده . همچنیــن شــامل تعــدادی از احادیــث معصومیــن نیــز میباشــد 

کــه بــا اســتفاده از شــعر و بــازی بــه کــودکان آمــوزش داده میشــود

https://toopmarket.com/app/ir.seraj.Qoraan/?l=fa


نماز برای کودکان
داده پرداز مکین

نرم افزاری بی نظیر برای آموزش نماز به کودکان بصورت کاما رایگان
ــا  ــودکان ب ــژه ک ــده وی ــده و آموزن ــرگرم کنن ــای س ــگ ه ــا و نماهن ــازی ه ــه ای از ب ــراه مجموع ــه هم  ب

ــی ــانی هفتگ بروزرس

 

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.makeen.salahforshiakids/?l=fa


جان دانا در جزیره
موسسه مهر و ماه

ــکل خــان شــهردار  ــه  هی ــد ک ــا در شــهر کوچــک ســمرقندون زندگــی می کنن ــدرش جان باب ــا و پ جان دان
زورگــوی ایــن شــهر آن هــا را بــه جزیــره ای اســرارآمیز تبعیــد مــی کنــد.

بــا  بایــد  کــه  می شــوید  مواجــه  مختلفــی  شــخصیت های  بــا  بــازی  ماجــرای  مســیر  در 
از پیــش رو برداریــد تــا بــه مراحــل بعــدی دســت  را  ابزارهــای مختلــف آن هــا  روش هــا و 

یابیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.MehrAndMah.Jandana/?l=fa


معدن چی کوچک
استودیو مهدیار

در »معدن چــی کوچــک«، بازیکــن وظیفــه دارد از صفــر تــا صــد، یــک خــط تولیــد صنعتــی را راه بیانــدازد 
ــدن،  ــر مع ــدن، مدی ــر مع ــای کارگ ــد نقش ه ــما بای ــازی، ش ــن ب ــد. در ای ــی کن ــب کارآفرین ــن ترتی و بدی
حســابدار، انبــاردار، مهنــدس، حمــل و نقــل، آمــوزش و خاصــه هــرکاری کــه الزم باشــد را انجــام بدهیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.masaf.mahdiyarDig/?l=fa


پادشاه استعاره
شرکت اصحاب رسانه پویا

یــک بــازی فکــری و مهیــج اســت کــه می تــوان بــه صــورت یــک نفــره  و یــا چنــد نفــره آنایــن بــازی 
کــرد. هــر بــار فــرد یــک کارت از بیــن کارت هــای تقســیم شــده انتخــاب کــرده و متناســب بــا آن یــک 

ــد. ــا شــعری را بیــان می کن ــا کلمــه و ی ــه ی جمل
امتیــاز  و  دهنــد  پاســخ  دیگــران  و  کننــد  بیــان  را  متنــی  اســتعاری  بصــورت  بایــد  بازیبــازان 

اســت. برنــده   باشــد  داشــته  اختیــار  در  را  کارت  بیشــترین  کــه  کســی  آخــر  در  بگیرنــد. 

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.arp.game.hads/?l=fa


فرماندهان
موسسه مهاد رسانه

ــاع  ــزرگ دف ــن از فرماندهــان ب ــی 7 َت ــی از زندگــی و حماســه آفرین کمیــک موشــن »فرماندهــان« روایت
مقــدس اســت کــه بــه درجــه رفیــع شــهادت رســیده انــد.

داســتان هایــی از شــهیدان: حســن تهرانــی مقــدم/  عبــاس دوران/ احمــد کاظمــی مصطفــی 
چمــران/ صیــاد شــیرازی/ احمــد متوســلیان/ حســن آبشناســان

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.mehad.farmandehan_stories/?l=fa


فرش جادویی
استودیو پرسای

فــرش جادویــی یــه بــازی پلتفرمــر خــاص و هیجــان انگیــز اســت کــه در دل یــک داســتان افســانه ای 
ســرعت عمــل، تمرکــز و جنگندگــی بازیکــن را بــه چالــش می کشــد. هاشــم خــان بافنــده فرشــی اســت 
کــه در یــک اتفــاق وارد تــار و پــود فــرش شــده و چالشــها و موانعــی برایــش بــه وقــوع می پیونــدد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.persai.magicalcarpet/?l=fa


اکبر کاراته و جغله های جهادی
مطاف

هــر جــای دنیــا، تــا مــی گوینــد جنــگ، همــه یــاد کشــتار و خــون ریــزی و آوارگــی و... مــی افتنــد. در کشــور مــا 
ــی  ــا تداع ــی، در ذهن ه ــگ غن ــک فرهن ــی از ی ــد، الیه های ــان می آی ــه می ــاع ب ــگ و دف ــت از جن ــی صحب وقت
می شــود کــه نمایــی دیگــر از رزم و پیــکار را تداعــی می کنــد. جنــگ مــا بــا رژیــم بعــث عــراق، دفاعــی مردمــی در 
مقابــل یــک تهاجــم همــه جانبــه بــود. دفاعــی کــه خاســتگاهی جــز کســب رضــای خــدا و صیانــت از دیــن حق 
نداشــت. کســی کــه می خواهــد بــه تکلیفــش عمــل کنــد، روحــی پــر نشــاط دارد، حتــی در زیــر آتش ســهمگین 

دشمن.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.mataf.akbarkarate/?l=fa


دانلود رایگان

داستان های آیت مدار
تصمیم ساز

مجموعــه ای از داســتان هــای جــذاب بــا هــدف برانگیختــن قــوۀ تفکــر در کــودکان. آشــنایی کــودکان و نوجوانان 
بــا خصوصیــات حیوانــات و عبــرت گرفتــن از رفتــار آنهــا هــدف اصلــی مــا از ارائــه این اپلیکیشــن اســت.

https://toopmarket.com/app/com.appstudio2041/?l=fa


الفبارون
 انتشارات جامعه القرآن الکریم

الفبــارون محصولــی اســت متفــاوت کــه در قالــب بــازی، کــودکان را بــا شــکل نوشــتاری و دیــداری حــروف الفبای 
فارســی آشــنا می کنــد. در تولیــد ایــن برنامــه ســعی شــده کــه آمــوزش از حالــت خشــک و رســمی آن خــارج 
شــده و بــا بــازی و هیجــان آمیختــه شــود تــا فراینــد یادگیــری را بــرای کــودکان لــذت بخــش کنــد. بــا انتخــاب 
هــر حــرف کلماتــی کــه بــا آن حــرف شــروع می شــوند بــه صــورت جورچینــی از حــروف بــه نمایــش درمی آینــد. 
هــر حــرف بــا صــدای خــودش اســمش را می گویــد و کــودک می توانــد صــدا و شــکل نوشــتاری هــر حــرف را بــا 

ــق دهد. هــم تطبی

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.jqk.alefbarun/?l=fa


کودک باهوش
توپ باهوش

ــزار  ــن نرم اف ــتانی.در ای ــش دبس ــودکان پی ــژه ک ــده وی ــی ش ــوش طراح ــودک باه ــی ک ــزار آموزش نرم اف
ــات، اســامی گل هــا، میوه هــا و رنگ هــا  ــام حیوان ــداد، اشــکال هندســی، ن ــا، اع ــا حــروف الفب ــودک ب ک

ــد. ــوت می باش ــر و ص ــزار دارای تصاوی ــای نرم اف ــی بخش ه ــود. تمام ــنا می ش آش

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.toopmarket.kids.basic/?l=fa


فندق ؛ صوت و داستان های کودکانه
توپ باهوش

ــه اســت کــه شــامل دو بخــش ســرگرم کننده می باشــد. بخــش اول  ــزار خــوب کودکان ــدق یــک نرم اف فن
شــعرهای کودکانــه و دارای شــش صــوت دکتــر، اتــل متــل یــه مورچــه، چهارفصــل، دختــر مــا مثــل گلــه، 
نیلوفــر آبــی، نــون و پنیــر و پونــه اســت. بخــش دوم داســتان های کودکانــه و دارای ۱۰ داســتان متنــی 
باغچــه مادربــزرگ، خانــم کاکلــی و جوجه هایــش، خانــواده کبوتــر، روبــاه و کاغ، گنجشــک فرامــوش کار، 
مورچــه ماشــینی، مــوش موشــی، میمــون بــی ادب، میمــون کوچولــو، یــک کاغ چهــل کاغ می باشــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/info.shetab.gilan.fandogh/?l=fa


بازی بچه داری
 دنیای بازی های دخترانه و پسرانه

دوســت داری یــاد بگیــری چجــوری از بچــه هــا مراقبــت کنــی؟ هــم بــازی کــن و هــم بچــه داری یــاد 
بگیــر. تــوی ایــن بــازی بایــد از بچــه مراقبــت کنــی و خــودت مســولیتش رو بــه عهــده بگیــری. پــس 

همیــن االن دســت بــه کار شــو.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.iraneducationalgames.bachedari/?l=fa


 بازی برای دخترها و پسرهای کوچولو
Bimi Boo Kids - Games for boys and girls LLC

دانلود رایگان

در بــازی اول پســربچه کــه در لبــاس ابــر قهرمانــان اســت بــا حــرکات جادویــی اشــیاء را بــه جــای درســت 
ــاهزاده  ــه ش ــد ب ــودک بای ــاهزاده ها ک ــاس ش ــه در لب ــا دختربچ ــازی ب ــد. در ب ــل می کن ــان منتق خودش
کمــک کنــد تــا خــودش را تمیــز کنــد، مســواک بزنــد و موهــای خــود را سشــوار بکشــد، شــانه کنــد و 
مثــل یــک شــاهزاده خانــم زیبــا آمــاده شــود. در ایــن بــازی شــخصیت های کارتونــی دیگــری هــم قابــل 

انتخــاب هســتند.

https://toopmarket.com/app/com.bimiboo.puzzles/?l=fa


پیکاسو
مدریک گیمز 

در ایــن اپلیکیشــن بــا اتصــال نقــاط بــه همدیگــر شــکل را کامــل کنیــد. در ایــن بــازی نقاشــی نمی کشــید 
ــد  ــاالن مفی ــرای خردس ــت و ب ــاده اس ــیاری س ــازی بس ــام ب ــد. انج ــل کنی ــکل ها را کام ــد ش ــا بای و تنه
ــل،  ــرعت عم ــز و س ــت، تمرک ــت دق ــزه، تقوی ــی بام ــکل های کارتون ــازی: ش ــای ب ــد. ویژگی ه می باش

مناســب بــرای خردســاالن

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.jineka.picasso/?l=fa


صدای حیوانات ، آموزش شاد انگلیسی
جعفر مزارعی

برنامــه ای متنــوع و مفیــد، محیطــی شــاد و جــذاب، کــه اطاعــات فرزنــد عزیزتــان را افزایــش مــی دهــد 
و هــوش و اســتعدادش را بــاال مــی بــرد. در ایــن اپلیکیشــن، ضمــن آمــوزش صــدای حیوانــات، ترانــه 
هایــی شــاد بــه زبــان انگلیســی و بــازی هــا و ســرگرمی هــای جــذاب ارائــه مــی شــود تــا وقــت گرانبهــای 

فرزندتــان صــرف شــکوفایی اســتعدادهایش شــود.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.kidsanimalenglish/?l=fa


تعویض لباس کوچولوها
Sago Mini

دانلود رایگان

ــه  ــد. البت ــاب می کن ــرای او انتخ ــاس ب ــبیل و لب ــک، س ــخصیت کاه، عین ــر ش ــاب ه ــا انتخ ــودک ب ک
ــحال  ــا خوش ــت ی ــد و ناراح ــان می ده ــش نش ــا واکن ــر انتخاب ه ــم در براب ــی ه ــخصیت های کارتون ش
ــخصیت ها  ــرای ش ــاوت ب ــر متف ــا ظاه ــا صده ــد ت ــب کنی ــم ترکی ــا ه ــیدنی را ب ــا پوش ــوند. ده ه می ش
درســت کنیــد. بعــد از اینکــه هــر چهــار شــخصیت را لبــاس پوشــاندید، یــک عکــس یــادگاری از آن هــا 

ــد. ــه اشــتراک بگذاری ــد و ب بیاندازی

https://toopmarket.com/app/com.sagosago.BabiesDressUp.googleplay.free/?l=fa


 ترانه های شاد کودکانه
جعفر مزارعی

در ایــن نــرم افــزار بــرای کــودکان دلبندتــان گلچینــی از ترانــه هــای کودکانــه بــه همــراه عکــس هــای جذاب 
کارتونــی مربــوط بــه هــر ترانــه را فراهــم کردیــم کــه تمامــا بــه صــورت آفایــن در اختیــار شــما عزیــزان 
اســت. ایــن ترانــه هــا بــه طــوری انتخــاب و گلچیــن شــده انــد کــه هــم باعــث شــادی و ســرگرم شــدن 
کــودکان و هــم باعــث پــرورش هــوش آنهــا شــوند. از مزایــای ایــن برنامــه مــی تــوان بــه کیفیــت بــاالی 
ترانــه هــا و تصاویــر کارتونــی در عیــن حــال کــم حجــم بــودن آنهــا و اســتفاده ی بســیار آســان توســط 

کــودک دلبندتــان اشــاره کــرد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.mohammad.entertainment.kids_new_music1/?l=fa


دانلود رایگان

الفبای فارسی، ترانه شاد، سرگرمی
جعفر مزارعی

همــواره یکــی از دغدغــه هــای والدیــن، چگونگــی ســرگرم کــردن کــودکان بــه نحــوی بــوده اســت کــه در 
آن آمــوزش گنجانــده شــده باشــد و همچنیــن هــوش آنــان نیــز درگیــر شــده و افزایــش پیــدا کنــد. هــدف 
مــا در ایــن نــرم افــزار، آمــوزش حــروف الفبــا در قالــب یــک محیــط شــاد و ســرگرم کننــده بــوده اســت. 
کــودک دلبندتــان بــا ایــن نــرم افــزار، مــی توانــد حــروف الفبــای فارســی را همــراه بــا بــازی هــای متنــوع 

و ترانــه هــای شــاد فــرا بگیــرد و هــوش خــود را افزایــش دهــد.

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.kidspersianalphabet/?l=fa


شگفتانه 1
آرتنوس تصویر

شــما بــا رنــگ آمیــزی دلخــواه خــود شــخصیت هــای برنامــه را در دنیــای واقعیــت ظاهــر کنیــد. ایــن کتــاب 
بــا بهــره گیــری از فنــآوری واقعیــت افــزوده مــی توانــد باالتریــن ســطح آمــوزش و تفریــح را بــرای کودکان شــما 
فراهــم نمایــد. کتــاب از دو بخــش داســتان مصــور و رنــگ آمیــزی تشــکیل شــده کــه کــودک در بخــش اول 
داســتانی را دنبــال میکنــد و پــس از ارتبــاط بــا شــخصیت داســتان در صفحــه بعــد آن را رنــگ آمیــزی مــی 
نمایــد پــس از آن بــا تبلت)یــا گوشــی هوشــمند(آن را اســکن مــی کنــد، درهمیــن حــال شــخصیت داســتان 

ــود. ــش داده می ش نمای

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.fMusfnew.jlofring/?l=fa


عموالکی
جزیرۀ بچه ها

فضــای بــازی شــاد و کودکانــه اســت. یــک شــخصیت الکپشــت بامــزه بــه اســم عموالکــی ســواالت یــا 
ــد.  ــل نمای ــائل را ح ــن مس ــد ای ــودک بای ــد و ک ــرح می کن ــی را مط ــی کوچک ــری و آموزش ــای فک بازی ه
ــد از پــس حــل  ــی بتوانن ــا به راحت ــف شــده ت ــرای خردســاالن تعری ســطح بازی هــا و ســطح آمــوزش ب
کــردن معماهــا برآینــد. بــا انتخــاب یــک حــرف، کلماتــی کــه بــا آن حــرف آغــاز می شــود در چنــد بــازی 
کوچــک نشــان داده می شــود و کــودک بعــد از حــل چنــد معمــا بــه خوبــی آن حــرف الفبــای انگلیســی 

ــرد. ــاد می گی را ی

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/me.AmoLaki.android/?l=fa


شعر و قصه کودکان
جعفر مزارعی

ــمندانه  ــت و هوش ــرف وق ــا ص ــی ب ــه همگ ــده ک ــه ش ــعر ارائ ــه و ش ــش از 350 قص ــا بی ــه ب ــن برنام ای
انتخــاب شــده انــد. ویژگی هــای نرم افــزار: انــدازه هــای متفــاوت فونــت و فاصلــه خطــوط و رنــگ بنــدی 

هــای مناســب. عکــس هــای زیبــا و طراحــی گرافیکــی زیبــا و کاربرپســند.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.story/?l=fa


صدای واقعی حیوانات و نقاشی
جعفر مزارعی

ــر واقعــی آنهــا  ــه همــراه تصوی ــده هــا، ب ــا و پرن ــواع مختلــف حیوون ــه از ان صــدای واقعــی  دههــا گون
بصــورت کامــا آفایــن. بــه همــراه نقاشــی تمــام حیوانــات بــا رنگهــای متنــوع و نــام فارســی و انگلیســی 

حیوانــات.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.draw_sketch/?l=fa


پنجاه قصه صوتی کودک و نوجوان
جعفر مزارعی

ــه اینترنــت مــی باشــد. شــامل  ــاز ب ــدون نی ــه صــورت صوتــی و ب ــا ب ایــن برنامــه شــامل 50 قصــه زیب
داســتان های: آلیــس در ســرزمین عجایــب - تــوپ قلقلــی - پرســتوی باهــوش - بــی بــی مهربــون - آتــش 

بــازی - پروانــه - بــره ناقــا - پتــوی ســبز - اولیــن پــرواز - پیــرزن و بــز گمشــده - جوجــه طایــی...

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.faradteam.entertainment.story_voice_1/?l=fa


دانلود رایگان

آموزش مشاغل، فصل ها
جعفر مزارعی

ــام  ــر، ن ــغل دارای تصوی ــر ش ــود. ه ــنا می ش ــاغل آش ــف مش ــواع مختل ــا ان ــودک ب ــزار ک ــن نرم اف در ای
ــرای  ــم ب ــی ه ــای متنوع ــت. بازی ه ــدام اس ــر ک ــی ه ــظ صوت ــا تلف ــراه ب ــی هم ــام انگلیس ــی و ن فارس

ــت. ــده اس ــرار داده ش ــی ق ــه آموزش ــن مجموع ــودک در ای ک

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.kids_tools/?l=fa


آموزش اعضای بدن،ترانه شاد کودکانه
جعفر مزارعی

ــام  ــر، ن ــور دارای تصوی ــر عض ــود. ه ــنا می ش ــدن آش ــف ب ــای مختل ــا اعض ــودک ب ــزار ک ــن نرم اف در ای
ــرای  ــم ب ــی ه ــای متنوع ــت. بازی ه ــدام اس ــر ک ــی ه ــظ صوت ــا تلف ــراه ب ــی هم ــام انگلیس ــی و ن فارس

ــت. ــده اس ــرار داده ش ــی ق ــه آموزش ــن مجموع ــودک در ای ک

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.kids_body/?l=fa


دانلود رایگان

شاد شاد کودکانه
جعفر مزارعی

مجموعــه بــی نظیــر از دههــا شــعر و ترانــه شــاد و بــا مــزه کودکانــه بــا تصاویــر بــا کیفیــت و مهیــج. بــا 
پــس زمینــه هــای بــا رنــگ شــاد کــه پشــت ســر هــم عــوض میشــن، رنــگ پــردازی شــاد تــوی یــک 

محیــط جــذاب و قشــنگ و دارای قفــل صفحــه کلیــد.

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.kids_happy_music/?l=fa


آموزش میوه ها،ترانه شاد کودکانه
جعفر مزارعی

مجموعــه ای از ترانه هــای شــاد بــا موضــوع میوه هــا بــرای کــودکان پیــش دبســتانی. در ایــن مجموعــه 
تعــداد زیــادی میــوه بــا تصاویــر کارتونــی همــراه بــا اســم فارســی و انگلیســی قــرار داده شــده کــه بــا 
ورود بــه هر کــدام یــک شــعر کودکانــه از توصیــف ویژگی هــای میــوه پخــش می شــود. بــرای هــر میــوه 

یــک بــازی جورچیــن و یــک بــازی رنگ آمیــزی وجــود دارد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.kids_fruit/?l=fa


دانلود رایگان

صدای حیوانات، ترانه شاد کودکانه
جعفر مزارعی

زندگــی آپارتمانــی فرصــت ارتبــاط بــا کــودک را کاهــش داده و موجــب افســردگی و عــدم رشــد کــودک 
شــده اســت. ایــن اپلیکیشــن نیازهایــی از جنــس ســرگرمی و آمــوزش را برطــرف کــرده اســت. ارتبــاط بــا 

حیوانــات بــرای کودکانــی کــه از کمبــود عاطفــی رنــج می برنــد، نقــش هــدم را بــازی می کنــد.

https://toopmarket.com/app/com.farad.entertainment.kids_animal/?l=fa


قطار شادی
آرا اوحانیان

ایــن مجموعــه فقــط یــک بــازی ســاده نیســت بلکــه شــامل 14 بــازی مفــرح بــرای یادگیــری ســه پکیــج 
کامــل اعــداد ، اشــکال هندســی و اعضــای بــدن مــی باشــد .  بــازی هــا و آمــوزش بــه دو زبــان فارســی 
و انگلیســی طراحــی شــده انــد کــه کــودک پــس ازتســلط بــر زبــان فارســی مــی توانــد اعــداد و کلمــات 

را بــه زبــان انگلیســی نیــز بیامــوزد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.royagaran.happinesstrain/?l=fa


دوستی و محبت
منهاج  اپس

ایــن نرم افــزار کتــاب کــودک، شــامل داســتان هایی از زندگــی حضــرت زینــب )س( و امــام حســین )ع( 
ــکان  ــوده و ام ــده داســتان ها ب ــاب دارای صــدای گوین ــن کت ــراه تصویرســازی جــذاب اســت. ای ــه هم ب

قطــع و وصــل نمــودن صــدا نیــز در آن پیــش بینــی شــده اســت.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/air.com.mteamapps.MavedatAr/?l=fa


از زبان رقیه
مهاد رسانه

داســتان مصــور »از زبــان رقیــه)س(« یــک هدیــه ویــژه از جانــب ســوگواره رســانه ای اربعیــن حســینی بــا 
عنــوان »طریــق الحســین )ع(« بــرای کــودکان عزیــزی اســت کــه دوســت دارنــد بــا شــهدای کربــا آشــنا 
شــوند. پدرهــا و مادرهــا مــی تواننــد داســتان شــهدای کربــا را از زبــان دختــر ســه ســاله اباعبــداهلل)ع( 

بــرای کــودکان خــود تعریــف کننــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.Soshiant.Ruqayyah/?l=fa


دانلود رایگان

کالس اولی ها
گروه آلبالو

اپلیکیشــن »کاس اولی هــا«، برنامــه کمــک آموزشــی آمــوزش الفبــای فارســی، همــراه بــا بــازی و ســرگرمی، 
مبتنــی بــر ســیر آموزشــی کتــاب درســی پایــه اول ابتدایــی تهیــه شــده اســت. از ویژگــی هــای منحصــر 
بــه فــرد ایــن نــرم افــزار می تــوان بــه بــازی هایــی بــا محتــوای تمریــن هــا و نمونــه ســواالت طــرح شــده 
توســط آمــوزگاران و کتــاب درســی در برنامــه اشــاره کــرد. خصوصیــت تعاملــی بــودن برنامــه بــه کــودک 
ــا تکــرار و تمریــن، مطالــب را آموختــه و آمــوزه هــا بــه صــورت شــیرینی در خاطــر  ــا ب اجــازه می دهــد ت

کــودک ثبــت شــود.

https://toopmarket.com/app/ir.allbaloo.kids.learn.myfirstclass/?l=fa


سرزمین حیوانات )چوب شور(
چوب شور

ــب  ــذای مناس ــا و غ ــی آن ه ــل زندگ ــات، مح ــامی حیوان ــدای اس ــنیدن ص ــا ش ــازی ب ــن ب ــودک در ای ک
ــک  ــودکان کم ــی در ک ــت مهارت هــای اجتماع ــه تقوی ــازی ب ــن ب ــوان آشــنا می شــود. انجــام ای ــر حی ه

ــردن. ــازی ک ــرای ب ــوان ب ــًا ۳۵ حی ــان و مجموع ــازی: دارای ۶ زب ــای ب ــد. ویژگی ه می کن

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.elitor.choobshoor.animals/?l=fa


دانلود رایگان

ماهک؛ کتاب خانه صوتی و تصویری کودک
دبستانی ها

مجموعــه ای از قصه هــای آموزنــده بــرای کــودکان کــه بــدون نیــاز بــه ثبــت نــام و بــه رایــگان می تــوان 
از آن هــا اســتفاده کــرد. کتــاب و نشــریه: مجموعــه ای از داســتان های صوتــی همــراه بــا تصاویــر جــذاب 
و کودکانــه. رادیــو قصــه: تعــداد زیــادی قصــه صوتــی بــا حجــم کــم. قصــه شــب: می تــوان قصه هــا را 
بــا اشــاره روی نشــان مــاه بــه ایــن صفحــه اضافــه کــرد. رســانه: انیمیشــن های داســتانی در موضوعــات 

. ع متنو

https://toopmarket.com/app/com.dabestaniha.mahak/?l=fa


کلید بهشت
 انتشارات جامعه القرآن الکریم

ــازی  ــب ســرگرمی و ب ــا هــدف آمــوزش احــکام نمــاز و وضــو در قال ــد بهشــت ب ــازی کلی مجموعــه دو ب
کودکانــه طراحــی و تولیــد شــده اســت. انجــام ایــن بــازی بــرای کودکانــی کــه نزدیــک بــه ســن تکلیــف 

ــت. ــب اس ــد مناس ــاد بگیرن ــود را ی ــادی خ ــات عب ــکام و واجب ــد اح ــند و می خواهن می باش

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.jqkpub.ParadisesKey/?l=fa


دانلود رایگان

متل خوان - کتاب و قصه های کودکانه
رسانه بیست و چهار

متــل اســم یــه جغــد باهوشــه کــه کلــی چیــز میــز بــرای یادگیــری الزم داره. بــه کمــک شــما بچــه هــا 
ــو متــل خــوان شــما مــی تونیــد کلــی  ــه و شــعر بگــه. ت ــه نقاشــی بکشــه، کتــاب بخون متــل مــی تون

ــی نکتــه ی آموزشــی توشــون داره. ــد. داســتان هایــی کــه کل ــده هــم ببینی داســتان ســرگرم کنن

https://toopmarket.com/app/com.matalkhan.android/?l=fa


جغد عروسکی
گروه آلبالو

ــه کــودک  ــا یــک قصــه شــیرین ب ــاری را همــراه ب ــه مهارت هــای رفت ــه ک ــی کودکان یــک داســتان تعامل
ــری  ــه تصمیم گی ــف چگون ــه در شــرایط مختل ــرد ک ــاد می گی ــازی ی ــن ب ــودک در ای ــوزش می دهــد. ک آم
کنــد و چــه انتخابــی انجــام دهــد. او بــا تشــویق متوجــه انتخاب هــای صحیــح خــود می شــود. کــودک 
ــوه  ــه و ق ــایه ها، حافظ ــا س ــاده ب ــازی س ــک ب ــب ی ــوزد و در قال ــرس را می آم ــا ت ــه ب ــای مقابل راه ه

ــود. ــت می ش ــخیص او تقوی تش

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.whitepengroup.kids.mahtabanstories.tarsidam/?l=fa


بازی آموزشی و کودکانه ی شبرنگ
سید رحیم هاشمی

ــی  ــای کارتون ــاد و طراحی ه ــی ش ــا محیط ــتانی ب ــش دبس ــودکان پی ــرای ک ــب ب ــی مناس ــازی آموزش ب
جــذاب. ایــن بــازی دارای چندیــن موضــوع آموزشــی اســت کــه تمامــی ایــن موضوعــات دارای تصاویــر 

کارتونــی، صــوت، اســامی فارســی و انگلیســی هســتند.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.Devlog.Shabrang/?l=fa


بهشت کوچک من
گروه آلبالو

ــازی محــور جهــت آشــنایی و مانــوس شــدن کــودکان  ــزاری ب ــرم اف اپلیکیشــن بهشــت کوچــک مــن ن
بــا مفاهیــم عاشــورا، محــرم، عــزاداری امــام حســین علیــه الســام و .... میباشــد کــه شــامل قســمتهای 
مختلــف پــازل ، رنــگ آمیــزی و چیدمــان حســینیه اســت. در چیدمــان حســینیه فضــای خالــی در اختیــار 

کــودک قــرار داده میشــود تــا بــا ذوق و ســلیقه خــود حســینیه را آمــاده و مهیــا کنــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.allbaloo.kids.games.hoseinie/?l=fa


دانلود رایگان

پازل حروف آموزش فارسی اول ابتدایی
 آرتنوس تصویر

بــازی شــامل ســه بخــش نــگاره، نشــانه و نــگارش اســت کــه در هر بخــش چندین مرحلــه بــازی کودکانــه وجود 
دارد. در بخــش نــگاره کــودک بایــد تصاویــر بریــده شــده را در جــای مناســب خــودش بــا کشــیدن و رهــا کــردن 
قــرار دهــد. ایــن بخــش دارای ۱۰ مرحلــه اســت. بخــش نشــانه نیــز بــا ۱۰ مرحلــه آموزشــی، حــروف الفبــای اول 
و آخــر را می آمــوزد. کــودک بایــد حــروف خالــی و بــدون رنــگ کلمــات را پــر کنــد. بــاالی هــر کلمــه نیــز تصویــر 

مرتبــط بــا آن نمایــش داده می شــود. بخــش ســوم بــازی یعنــی نــگارش شــامل ۱۰ مرحلــه اســت.

https://toopmarket.com/app/com.Artnos.Ar/?l=fa


الفبا ساز - آموزش الفبای فارسی
 آرتنوس تصویر

ــه در  ــی ک ــدت زمان ــا اســتفاده از انگشــتان خــود ) حــس المســه ( در م ــد ب ــودک بای ــازی ک ــن ب در ای
ابتــدای برنامــه انتخــاب مــی کنــد روی ناحیــه و مســیر مشــخص شــده انگشــتان خــود را بکشــد و بــه 

امتیــاز ایــن مرحلــه دســت پیــدا کنــد .

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.Artnous.AlefbaSaz/?l=fa


بازی رنگ ها
آرا اوحانیان

ــا  ــد. ب ــی باش ــات م ــا و کلم ــوزش رنگه ــرای آم ــه ب ــکال و کودکان ــزاری موزی ــرم اف ــا »  ن ــگ ه ــازی رن »ب
اســتفاده از ایــن نــرم افــزار ابتــدا کــودک بــه یادگیــری رنگهــا و کلمــات مــی پــردازد، ســپس مــی توانــد 
بــا بــازی کــردن بخــش هــای ســرگرم کننــده و شــاد برنامــه ، بــه تمریــن و تکــرار آموختــه هــای خــود 
ــودکان ،  ــرای ک ــت ب ــن جذابی ــه در عی ــه ای طراحــی شــده ک ــه گون ــزار ب ــرم اف ــن ن ــط ای ــردازد. محی بپ

ــز راحــت مــی باشــد. اســتفاده از آن نی

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.royagaran.colorgame/?l=fa



