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اصول، شیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و نشان های الک پشت پرنده

مقدمه
الک پشت پرنده فهرستی است از کتاب های بر تر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان 
ایرانــی. این کتاب ها را گروهی از منتقدان، کار شناســان و نویســندگان کودک و 

نوجوان، با بررسی کتاب های هر فصل، انتخاب می کنند.
افزون بر این هیئت داوران الک پشــت پرنده، کتاب های برگزیده ی هر سال را نیز 

انتخاب و به کتاب های برگزیده نشان های طالیی و نقره ای اهدا می کنند.
کتاب ها براساس شیوه نامه ای مکتوب و با اصول و معیارهایی روشن به فهرست راه 

می یابند و یا موفق به دریافت نشان طالیی یا نقره ای می شوند.
هر ســال داوران و سیاست گذاراِن فهرست، بر اساس مقتضیات روز و هم چنین با 
توجه دیدگاه ها و نقد و بررســی صاحب نظران، ایــن معیارها و مالک ها را بازبینی 
می کنند و آن ها را در متنی با عنوان اصول، شــیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و 

نشان های الک پشت پرنده اعالم می کنند.

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده
معصومه انصاریان، محمود برآبادی، جعفر توزنده جانی، شکوه حاجی نصرالله، مینا 
حدادیان، شیوا حریری، علی اصغر سیدآبادی، فاطمه زمانی، شادی خوشکار، گیسو 
فغفوری، حدیث  لزرغالمــی، نلی محجوب، مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، ربابه 

میرغیاثی.
 

ارزیابی و رده بندی کتاب ها
کتاب های راه یافته به فهرست به شکل زیر رده بندی می شوند: 

1. کتاب هایی با ارزش شــش الک پشــت، که بیش ترین هماهنگی را با معیارهای 
اعالم شده داشته باشند و افزون بر  آن، نکته ای ویژه در محتوا یا فرم آن ها به چشم 

بخورد؛
2. کتاب هایی با ارزش پنج الک پشــت، که بیشترین هماهنگی را با معیارهای اعالم 

شده دارند؛
3. کتاب هایی با ارزش چهار الک پشت، که هماهنگی نسبی با معیارهای اعالم شده 

دارند؛



4. کتاب هایی با ارزش سه الک پشت، که، ضمن برخورداری از ارزش های ادبی ذکر 
شده در این متن، تضادی با معیارهای فرهنگی ذکر شده نداشته باشند. 

گروه بندی کتاب ها
کتاب های کودک و نوجوان هر فصل، بر اســاس گروه بندی زیر، مورد بررسی قرار 

می گیرند:
ـ ادبیات؛

ـ علمی و آموزشی؛
ـ دین و علوم انسانی؛ 

ـ هنر و سرگرمی؛
ـ کتاب های زیر پنج سال؛

شیوه ی اجرایی
1. جلسات عادی هیئت داوران با حضور اکثریت مطلق اعضا به رسمیت می رسند؛ 

2. کتاب ها به پیشــنهاد دست کم سه نفر سه الک پشت دریافت کرده و به فهرست 
راه می یابند، اما برای این که جزء کتاب های شــش و پنج و چهار الک پشــت قرار 

بگیرند، باید به تأیید اکثریت داوران نیز برسند؛
3. نویسندگان و منتقدانی که در مؤسسه های انتشاراتی مشغول به فعالیت هستند 

نمی توانند کتاب های آن مؤسسه را پیشنهاد و به آن ها رأی بدهند؛ 
4. نویسندگان دیگر، بیرون از گروه داوری، هم می توانند در پیشنهاد کتاب و نوشتن 

معرفی نامه ی کتاب ها با گروه داوری همکاری کنند؛
۵. کتاب های اعضای گروه داوری، در بخش جداگانه ای از فهرست معرفی می شوند، 
این کتاب ها خارج از هیئت داوران الک پشــت پرنده داوری می شــوند و در بخش 

کتاب سال شرکت داده نخواهند شد؛
۶. در هر شماره ی پژوهشنامه کتاب های یک فصل بررسی و از میان آن ها کتاب هایی 

پیشنهاد می شود. فصل مورد بررسی در اول این بخش قید خواهد شد؛
۷. فهرســت اولیه ی کتاب ها بر اســاس فهرســت خانه ی کتاب تهیه خواهد شد. 
چنان چه کتابی، از هر فصل، در این فهرســت نیامده باشد یا، به هر دلیلی، از چشم 

داوران برکنار مانده باشد، در فصل بعدی، آن کتاب نیز بررسی خواهد شد؛
۸. برای داوری کتاب های تصویری و برخی دیگر از رشــته ها با کار شناسان خارج از 

هیئت داوران مشورت خواهد شد. 



معیارهای راه یابی به فهرست و دریافت نشان
1. دست یابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و فضای منحصر به فرد؛
2. هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده کتاب، اعم از محتوا، زبان، شکل اجرایی 

متن، گرافیک، آماده سازی، مواد به کار رفته و چاپ کتاب؛
3. توجه به ظرفیت های زبان، نوآوری در حوزه ی زبان فارســی و کمک به گسترش و 

پویایی آن؛
4. پیوند با پیشــینه ی ادبی، امکان فرا تر رفتن از سنت های ادبی و گشودن افق های 

تازه؛
۵. نوآوری در ارائه ی شــکل های تازه ی ادبی و پیشــنهاد های نو در فضای ادبیات 

کودک ایران و جهان؛
۶. توجه به درستی و غیر جانبدارانه و به روز بودن اطالعات در کتاب های اطالعاتی، 
اعم از کتاب های دینی، علوم انسانی، علمی و آموزشی و... در کنار توجه به نوآوری 

در شیوه تألیف، گرافیک، نوع مواد و چاپ؛
۷. احترام به ارزش های مردم ایران و پرهیز از طرح مسایلی که در آن ها ارزش های 

مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند؛
۸. توجه به زیست هم زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای ملی و عضویت در 

جامعه ی جهانی؛ 
9. توجه به روحیه  و تفکر انتقادی و برجسته سازی پرسشگری؛

10. احتــرام به تفاوت هــای فردی کــودکان و مقاومت در برابر یکسان ســازی و 
همسان سازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛

11. توجه به پیچیدگی های دنیای واقعی کودک، خواسته ها و نیازهای کودکان امروز 
و پرهیز از ساده ســازی و ســاده انگاری و هم چنین تحمیل دنیای بزرگ ســاالنه به 

کودکان؛
12. احترام به ارزش های همه بشری، عام و جهان شمول ماننِد صلح و امنیت، مدارا 
و گفت و گو، احترام به انسان ها و همدلی با آن ها، درکنار احترام به دیگر موجودات، 
مخالفــت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق همه ی انســان ها، به خصوص کودکان، 

هم چنین کودکان با نیازهای ویژه و احترام به محیط زیست.

نشان های طالیی و نقره ای
1. هر سال به کتاب های ویژه  ای که بیشــترین هماهنگی را با معیارهای الک پشت 
پرنده داشته باشند نشان طالیی و نقره ای اهدا خواهد شد، که ناشران می توانند این 



نشان را روی جلد کتاب های شان درج کنند. 
2. نامزدهای اولیه ی این نشــان، از مجموع فهرســت های چهار شماره )یک سال(، 
انتخاب خواهند شــد. کتاب هایی که موفق به دریافت پنج و شش الک پشت شوند، 
نامزدهای اولیه ی دریافت نشــان طالیی و نقره ای الک پشت پرنده خواهند شد، اما 
داوران یک بار دیگر تمام کتاب های منتشــر شده در ســال را مرور خواهند کرد تا 

کتابی که شایسته ی توجه است از راه یابی به جمع نامزد ها بازنماند. 
3. داوران، برای انتخاب کتاب ها، برای دریافت نشــان طالیی و نقره ای نشست یا 

نشست های جداگانه ای برگزار خواهند کرد. 
4. این نشســت ها هنگامی به حد نصاب خواهد رسید که دست کم دو سوم اعضای 

داوران در آن شرکت داشته باشند. 
۵. نشان طالیی تنها وقتی به کتابی تعلق خواهد گرفت که دو سوم از کل داوران آن 

کتاب را شایسته ی دریافت نشان طالیی بدانند. 
۶. نشان نقره ای به کتاب یا کتاب هایی تعلق خواهد گرفت که دو سوم داوران حاضر 

در جلسه آن کتاب را شایسته ی دریافت نشان نقره ای بدانند. 
۷. هر سال، نشان طالیی به یک کتاب یا حداکثر سه کتاب، که بر اساس معیارهای 

الک پشت پرنده پدیده شناخته شوند، اهدا خواهد شد. 
۸. هر ســال نشــان نقره ای به کتاب هایی که بر اساس معیارهای الک پشت پرنده 

شایسته تقدیر شناخته شوند، اهدا خواهد شد. 
9. کتاب های برگزیده از میان کتاب های رشــته های مختلف انتخاب و هنگام اعالم 

نتایج، هیئت دوران دالیل خود را برای انتخاب کتاب ها بیان خواهند کرد.

داوران کتاب های داوران/ 1395
این بخش به داوری کتاب هایی اختصاص دارد که اعضای هیئت داوران الک پشت 
پرنده، تألیف یا ترجمه کرده اند. الزم به ذکر است که کتاب های این بخش در گروهی 
جدا داوری می شوند، نویسندگان و مترجمان این کتاب ها به دلیل عضویت در هیئت 
داوران حق رأی ندارند. کتاب ها در جایزه ســاالنه الک پشت پرنده هم شرکت داده 

نمی شوند و نامزد دریافت نشان نخواهند بود.



آقایببروحشیمیشود
نویسنده و تصویرگر: پیتر براون

مترجم: عذرا جوزدانی
ناشر: قایق کاغذی

44 صفحه
قیمت 13000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: پذیرش تفاوت ها در زندگی 

اجتماعی

آتشخوارها
نویسنده: دیوید آلموند
مترجم: رویا زنده بودی

ناشر: هوپا
257 صفحه

19500 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: ترویج صلح، توجه به 
ارزش های انسانی

المر
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

مترجم: هورزاد عطاری
34 صفحه

13500 تومان
ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: پذیرش تفاوت ها، پذیرش 

دیگری

انتظارعروسکی
نویسنده: کوین هنکس
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
32 صفحه

19000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: درک اهمیت تعلق به گروه، 

افزایش سواد بصری

پتشخوارگر
)مردی از تبار اژدها/ بر بنیادهای 

هستی( 
نویسنده: آرمان آرین

ناشر: افق
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با اسطوره های ایرانی، 
آشنایی با شیوه های مختلف روایت

بچههایعجیبوغریب
یتیمخانهیخانمپرگرین

نویسنده: رنسام ریگز
مترجم: شبنم سعادت

ناشر: پریان
359 صفحه / 35000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: افزایش سواد بصری، پرورش 

تخیل

5
ادبیات



5
جنابقورباغه

نویسنده: مصطفی خرامان
تصویرگر: سارا خرامان

ناشر: فاطمی )کتاب های طوطی(
32 صفحه

جلد نرم: 10000  تومان
جلد سخت: 14000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با ارزش دوستی و 
مهربانی و کار جمعی

پرواز
نویسنده: احمدرضا احمدی

تصویرگر: راشین خیریه
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
28 صفحه

9500 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: ترویج صلح و دوستی، توجه به 
محیط زیست

کودکباتالق
نویسنده: شبون داد

مترجم: بیتا ابراهیمی
ناشر: پیدایش

480 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با ماجرای اعتصاب 

غذای زندانیان سیاسی ایرلند، 
برانگیختن تفکر انتقادی

سهبارخوششانسی
نویسنده: شیال ترنیج

مترجم مرجان مهدی پور
ناشر: افق

344 صفحه
 18000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: توجه به مفهوم خانواده، 

افزایش توانمندی و کنش گری در 
نوجوانان

کوکی
نویسنده: فیلیپ پولمن 

مترجم: فرزاد فربد
ناشر: پریان 

70 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با قالب های تازه ی 

روایت، پرورش تخیل

ماهیهاپروازمیکنند
نویسنده: لیندا موللی هانت

مترجم: پروین علی پور
ناشر: چشمه
287 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با مشکل 
خوانش پریشی، افزایش اعتمادبه نفس



5
مجموعهداستانهایمنو

برادرم
)شب به خیر داداش، آدم برفی کجا 

می خوابد، پری را دیدی، آسمان 
و دریا کجا به هم می رسند، وقتی 

خواهرم کوچولو بود، چه کسی نخ ماه 
را نگه می دارد(

نویسنده و تصویرگر: ماری لوئیزگی
مترجم: ریحانه جعفری

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 
پرنده ی آبی(

هر جلد: 32 صفحه
هر جلد: 8500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: بهبود رابطه بین اعضای 
خانواده، افزایش کنجکاوی

هدیهیتولدیکهداستانشد
نویسنده: کندیس فلمینگ

تصویرگر: جی. برایان کاراس
مترجم: مینو همدانی زاده

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 
پرنده ی آبی(

36 صفحه / 8500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: پرورش خالقیت، توجه به 

ارزش قصه گویی

همایشپرندگان
نویسنده و تصویرگر: پیتر سیس

مترجم: زهره قایینی
ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان
160 صفحه

 35000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با متون کهن در قالبی 
تازه، افزایش سواد بصری

یکپارکوچندصدا
نویسنده و تصویرگر: آنتونی براون

مترجمان: پارسا مهین پور، نسرین 
وکیلی

ناشر: مبتکران
32 صفحه

7000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: ایجاد همدلی، فراهم کردن 
امکان گفت وگو و عدم قضاوت دیگران

4
آغوشترابازکن

 نویسنده: عذرا جوزدانی
تصویرگر: علیرضا گلدوزیان

ناشر: به نشر )کتاب های پروانه(
24 صفحه

 1000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: پذیرش تفاوت ها، توجه به 
ارزش مهربانی



4
ازاینطرفنگاهکن

نویسنده و تصویرگر: علی خدایی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
40 صفحه

8500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: تقویت درک بصری

ارکسترلباسهایخیس
نویسنده: سیدنوید سیدعلی اکبر

تصویرگر: نجوا عرفانی
ناشر: پیدایش

60 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت نگاه 
متفاوت به دنیای اطراف

اسمشچیه؟)مجموعهشعر(
شاعران: شاعران: جعفر ابراهیمی، 

مصطفی رحماندوست، افسانه 
شعبان نژاد، اسداهلل شعبانی، شکوه 

قاسم نیا، بابک نیک طلب
تصویرگران: آمنه اربابون، آندریا پکالر، 

علی مفاخری، زهرا رسولی، راشین 
خیریه، عاطفه ملکی جو، ماهنی 

تذهیبی، کمال طباطبایی، میترا 
عبداللهی، سمیه علی پور، رضا دالوند، 

هدی حدادی، حدیثه قربان
تصویرگران: آمنه اربابون، آندریا پکالر و...

ناشر: افق
112 صفحه / 29000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با ریتم، افزایش سواد 
بصری

فرارازکتابخانهیآقای
لمونچلو

المپیکدرکتابخانهیآقای
لمونچلو

نویسنده: کریس گرابنستاین
مترجم: ساره ارض پیما، مژگان ایمانی

ناشر: پرتقال
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: ایجاد هیجان، لذت و سرگرمی

برادرانسیاه
نویسنده: لیزا تتسنر

تصویرگر: هاننس بیندر
مترجم: پروانه عروج نیا

ناشر: کرگدن
148 صفحه / 13000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: آشنایی با شرایط کودکان کار، 
تقویت سواد بصری

بریالاسبسفید
نویسنده: احمدرضا احمدی
تصویرگر: کمال طباطبایی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

44 صفحه
9500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: تقویت نگاه شاعرانه و متفاوت 

به دنیای اطراف
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پاهایدردسرساز

نویسنده: دیک کینگ اسمیت
تصویرگر: راسل ایتو

مترجم: ونداد مزارعی
ناشر: محراب قلم

65 صفحه
4500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: لذت و سرگرمی

پرنده،پسرک،قطار
نویسنده: احمدرضا احمدی

تصویرگر: راشین خیریه
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
32 صفحه

9500 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: تقویت روحیه امیدواری و نگاه 
متفاوت به دنیای اطراف

پسرنامرئی
نویسنده: ترودی لودویگ
تصویرگر: پاتریس بارتون

مترجم: فرزانه خونگرم الکه
ناشر: آوای هانا

36 صفحه
6000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: بهبود رابطه با اطرافیان، 
برطرف کردن احساس خجالت

پسریدربرج
نویسنده: پالی هوین
مترجم: مریم عزیزی

ناشر: هوپا
299 صفحه

23000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: تقویت کنش گری و استقالل 
در نوجوانان، آشنایی با بیماری 

افسردگی

توبیاسوفرشته
نویسنده: سوزانا تامارو
تصویرگر: اوته کراوزه

مترجم: مهدی شهشهانی
ناشر: محراب قلم

124 صفحه / 10000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: بهبود رابطه با والدین، افزایش 

توانمندی کودکان تنها 

تویکجوجههستی
نویسنده: مری آماتو

تصویرگر: دلفین دورند
مترجم: مینا پورشعبانی

ناشر: مبتکران
32 صفحه

7000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: بهبود رابطه بین اعضای 
خانواده، تقویت همراهی و همبستگی 

بین خواهران و برادران
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جکوسایهیشگفتانگیزش

نویسنده و تصویرگر: تام پرسیوال
مترجم: پویا پاک نژاد

ناشر: هوپا
32 صفحه

7000  تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: افزایش قدرت تخیل، توجه به 
مفهوم دوستی

چگونهپدرومادرخودرا
تربیتکنیم

 نویسنده: پیت جانسون
تصویرگر: نایجل بینز

مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: هوپا

16000 تومان / 244 صفحه
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: بهبود رابطه با والدین، افزایش 

اعتمادبه نفس

دخترآتشساز
نویسنده : فیلیپ پولمن

تصویرگر: پیتر بیلی
مترجم: مریم موسوی بلده

ناشر: پریان
104 صفحه

 11000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

دختریکههرگزاشتباه
نمیکرد

نویسنده: مارک پت
تصویرگر: گری روبینستاین

مترجم: رویا خوشنویس
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 

پرنده آبی(
32 صفحه / 8500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: افزایش اعتماد به نفس

دستنگهداردزد!
نویسنده: هتر تکاوک

تصویرگر: پیر پرت
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: فاطمی )کتاب های طوطی(
جلد نرم: 10000  تومان

جلد سخت : 14000 تومان
32  صفحه 

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های 
اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، برانگیختن 
کنجکاوی کودکانه

رویایامانوئل
نویسنده: لوری آن تامپسون

تصویرگر: شون کوئالز
مترجم: شبنم حیدری پور

ناشر: پرتقال 
36 صفحه

 15000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با فرهنگ های دیگر، 
افزایش اعتمادبه نفس کودکان با 

نیازهای ویژه
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زردنخودی،سبزکشمشی
نویسنده: نجمه قاسم زاده عقیانی

تصویرگر: حدیثه قربان
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
112 صفحه

 9000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با قالب نمایشنامه

سفال
نویسنده: احمدرضا احمدی

تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
36 صفحه

9500 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: ایجاد پیوند با پیشینه های 
تاریخی

سهفرشتهبابالهایطالییو
چشمانآبیرنگ

نویسنده: احمدرضا احمدی
تصویرگر: علیرضا گلدوزیان

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

24 صفحه
10500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: پرورش تخیل

سیرکمیراندا
نویسنده: کیسی بیزلی

مترجم: ندا احمدی
 ناشر: پرتقال
247 صفحه

16000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

شبیلدا
نویسنده: احمدرضا احمدی

تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
22 صفحه

9500 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: پیوند با سنت، تشویق به 
کشف دنیای اطراف

ششمرد
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: فاطمی )کتاب های طوطی(

7000  تومان
40 صفحه

گروه سنی: کودک
کاربرد: ترویج صلح، برانگیختن تفکر 

انتقادی
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فارغالتحصیلیجیکمون

نویسنده: باربارا پارک
تصویرگر: دیوید مک کی
مترجم: شقایق قندهاری

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

116صفحه / 7300 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: بهبود رابطه با سالمندان، 

آشنایی با بیماری آلزایمر

قلبوبطری
نویسنده و تصویرگر: الیور جفرز

مترجم: بهار اشراق
ناشر: مبتکران

36 صفحه
7000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: کنارآمدن با مرگ عزیزان، 
ترویج روحیه ی امیدواری

کبوترهایوحشی
نویسنده: ایمی تیمبرلیک

مترجم: نیلوفر امن زاده
ناشر: پرتقال
232 صفحه

13000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: افزایش توانمندی و 
اعتمادبه نفس

کیککرم
نویسنده: جون کارلیون

مترجم: گلرنگ درویشیان
ناشر: چشمه
108 صفحه

9000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: ایجاد هیجان و انگیزه برای 

کشف حقیقت

گاوکوچولوییکهبابانداشت
نویسنده: محمدرضا شمس

تصویرگر: زهرا امیریگانه
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 

پرنده ی آبی(
24 صفحه

6500 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: کمک به کودکان تک والد

گربهیآبی،گربهیقرمز
نویسنده و تصویرگر: جنی دزموند

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 

پرنده ی آبی(
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
36 صفحه

8500 تومان
کاربرد: افزایش سواد بصری، توجه به 

ارزش دوستی و مشارکت
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گلهایپیادهرو

نویسنده: جان آرنو لوسن
تصویرگر: سیدنی اسمیت

ناشر: فاطمی )کتاب های طوطی(
10000  تومان

32 صفحه
گروه سنی: کودک

کاربرد: افزایش درک بصری، آشنایی 
با روایت، توجه به مفاهیم مهربانی، 

دوستی و...

لولوآلبالو
نویسنده: سمیرا قیومی
تصویرگر: ریحانه شیران

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 
پرنده ی آبی(

32 صفحه
8500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: لذت و سرگرمی

ماجراهایگربهیچکمهپوش
روسی

نویسنده: پاول پترویچ
مترجم: مهنا رضایی

ناشر: دنیای اقتصاد )دارکوب(
304 صفحه

 20000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل

مامانجیغجیغو
نویسنده و تصویرگر: یوتا باوئر

مترجم: گیتا رسولی
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 

پرنده ی آبی(
36 صفحه

8000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: جلوگیری از خشونت علیه 

کودکان، بهبود رابطه با والدین

ماهومردکشاورز
نویسنده: مارگارت مهی
تصویرگر: دیوید آلبرت

مترجم: فریده خرمی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
40 صفحه

5300 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: پرورش تخیل، لذت و سرگرمی

مثلیکببربخواب
نویسنده: مری لوگ

تصویرگر: پامال زاگرانسکی
مترجم: اعظم الریجانی

ناشر: افق
34 صفحه

6500 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با زندگی حیوانات، 

حل مشکالت خواب در کودکان
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محاکمهیگرگبدجنسمهربان

نویسنده: علی خاکبازان
تصویرگر: سحر حق گو

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

120 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: آشنایی با قالب نمایشنامه

مجموعهیپروندههایکارآگاه
سیتوودستیارشچینمیادو

)10جلد(
نویسنده: آنتونیو ایتوربه

تصویرگر: الکس اومیست
مترجم: رضا اسکندری

ناشر: هوپا
گروه سنی: کودک

کاربرد: لذت و سرگرمی، افزایش 
کنجکاوی

مجموعهداستانهایجغددر
خانه

)جغد و ماه، طبقه ی باال طبقه ی پایین، 
برآمدگی های عجیب، چای اشک، مهمان(

نویسنده و تصویرگر: آرنولد لوبل
مترجم: معصومه بشرا

ناشر: آنگاه
هر جلد: 16 صفحه/هر جلد: 4000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: تقویت نگاه متفاوت به دنیای 

اطراف، تقویت نگاه فلسفی

مجموعهدفترچهخاطراتجغد
)جشنواره ی باالدرختی اوا، اوا شبح 

می بیند، عروسی در سرزمین درختی(
نویسنده و تصویرگر: ربکا الیوت
مترجم: سیدنوید سیدعلی اکبر

ناشر: هوپا
هر جلد: 82 صفحه

هر جلد: 13000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش 

تخیل

مجموعهیفروشیها
)یک عدد مامان به فروش می رسد، 
یک عدد بابا به فروش می رسد، یک 

عدد بهترین دوست به فروش می رسد، 
یک عدد نخودی به فروش می رسد(

نویسنده: کاره سانتوس 
تصویرگر: آندرس ِگِررو

مترجم: سعید متین
ناشر: هوپا

هر جلد: 14000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: بهبود رابطه با اطرافیان

مجموعهیقصههایمنو
بچههام

)هندوانه، سه اسب چوبی، تونل 
وحشت(

نویسنده: شهرام شفیعی
تصویرگر: سام سلماسی

ناشر: زرافه
هر جلد: 24 صفحه

هر جلد: 7500 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: لذت و سرگرمی



4
مجموعهیقصههایموش

کوچولو
)من یک موش هستم، منم بازی، 

من تشنمه، نه تو نیا، نه نمی خوام( 
نویسنده: الله جعفری
تصویرگر: علی خدایی

ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
هر جلد: 12 صفحه /  3000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با عناصر چهارگانه ی 
طبیعت

مجموعهیلوتایآتشپاره
)لوتا لجبازی می کند، لوتا خرابکار 

می کند(
نویسنده: آسترید لیندگرن

تصویرگر: تونی راس
مترجم: جمال اکرمی

ناشر: محراب قلم
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی

مجموعهیلوسیرز)4جلد(
)لوسی رز هزار تا نقشه دارد، لوسی رز 

خاطراتش را می نویسد، لوسی رز از 
صبح تا شب کار می کند، لوسی رز 
آن قدر سرش شلوغ است که نگو( 

نویسنده: کیت کلی
مترجم: سپیده شهیدی، مونا رحیم پور

ناشر: منظومه خرد )ماهک(
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: کنار آمدن با محیط و شرایط 

جدید

مجموعهیماجراهاینوئمی
)راز خانم لومباگو، روز شگفت انگیز، 

کلید معما، هفت راز پنهان( نویسنده: 
ژیل تیبو

مترجم: سمیرا رشیدپور
ناشر: چکه

هر جلد: 5500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: برانگیختن کنجکاوی، لذت و 

سرگرمی

مطلقًا،تقریبًا
نویسنده: لیزا گراف

مترجم: فریده خرمی
ناشر: پیدایش

336 صفحه
21000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: بهبود رابطه با اعضای خانواده، 

افزایش اعتمادبه نفس در نوجوانان

وبازهمسفر
نویسنده: ناصر یوسفی

ناشر: افق
392 صفحه

20000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با شیوه های مختلف 
روایت، لذت و سرگرمی
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وداعدرالمارتینو
نویسنده: جواد ماه زاده

ناشر: محراب قلم
436 صفحه

 30000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با ساختار مافیا و 
جوامع استبدادی، لذت و سرگرمی

هیس!مایکنقشهداریم
نویسنده و تصویرگر: کریس هاگتن

مترجم: نورا حق پرست
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
40 صفحه

6200 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: تقویت روحیه ی همبستگی

یکدوستتازه
نویسنده و تصویرگر: سمانه قاسمی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان
34 صفحه

6500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: توجه به مفهوم و اهمیت 

دوستی

3
اردکهادارندآبتنیمیکنند

نویسنده: مهدی طهوری
تصویرگر: سارا خرامان

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
24 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: صرفه جویی در مصرف آب

انگار12و4/3ساله
بودنبسنبودکهحاال

مادرمهمميخواهدنامزد
ریاستجمهوريشود

نویسنده: دونا گفارت
مترجم: مهتاب محبوب

ناشر: هوپا
314 صفحه / 20000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: افزایش توانمندی و 
اعتمادبه نفس در نوجوانان 
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اینردپایعجیب
ایده  پرداز: عادله خلیفی
تصویرگر: فاطمه نخعی

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 
پرنده ی آبی(

24 صفحه
 6500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: دنبال کردن روایت به وسیله ی 

تصویر، افزایش درک بصری

باغیوشی
نویسنده: اورسوال ولفل

تصویرگر: بتینا ولفل
مترجم: کمال بهروزکیا

ناشر: ویژه نشر
88 صفحه

7000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: کمک به کودکان تک والد و تنها

بهترینهدیهیتولد
نویسنده: سابینه لودویگ

تصویرگر: ادا اسکی به
مترجم: کتایون تجلی

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 
پرنده ی آبی(

32 صفحه / 8500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: پروش تخیل و خالقیت

بچهیگروفالو
نویسنده: جولیا دونالدسون 

تصویرگر: اکسل شفلر 
مترجم: حمید پیرهادی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

36 صفحه /  5800 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش 

قدرت تخیل

بچههایواگنی
نویسنده: گرترود چندلر وارنر

مترجم: آیدا مرادی آهنی
ناشر: جیکا

112 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: افزایش توانمندی و 
اعتمادبه نفس

پسربچهوپلنگ
نویسنده: آلن رابینو ویتز

تصویرگر: کاتیا شی ین
مترجم: گل صنم کمپانی

ناشر: مؤسسه نگارش الکترونیک کتاب
24 صفحه

9000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: غلبه بر مشکالت لکنت زبان 
در کودکان
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پسررود

نویسنده: چارلز کینگزلی
مترجم: راضیه ابراهیمی

ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(
288 صفحه

18000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با شرایط کودکان کار، 
لذت و سرگرمی

پلنگآویزانبهچوبلباسی
نویسنده: مسعود ملک یاری

تصویرگر: محبوبه یزدانی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

24 صفحه
4500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: حفاظت از محیط زیست

تپش
نویسنده: رفیع افتخار

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

124 صفحه
10800 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: افزایش توانمندی در نوجوانان

جعبهسحرآمیزگالی
نویسنده و تصویرگر: آنوپاما آجینکیا آپته

مترجم: بی تا حسینی
ناشر: اسحاق )کتاب های مبارک(

16 صفحه
6000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: آشنایی با فرهنگ  های دیگر

جلویهیوالهارابگیر!
نویسنده: استیو کول

مترجم: مهرداد مهدویان
ناشر: چکه

264 صفحه
13500 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش 

قدرت تخیل

خاطراتیکسرتق
نویسنده: آرش صادق بیگی

تصویرگر: فهیمه فریمانه
ناشر: هوپا

146 صفحه
11000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی



خطخطیوخندهاش
 نویسنده و تصویرگر: کترین رینر

مترجم: مینا پورشعبانی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
28 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با زندگی ببرها

خرسیکهچپقمیکشید
نویسنده: سیدجواد راهنما

تصویرگر: طاهره زحمتکش
ناشر: هوپا

282 صفحه
18000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

چوسکیتبهمدرسهمیرود
نویسنده: سوجاتها پادمانابهان

تصویرگر: مادهووانتی آنانتهاراجان
مترجم: سولماز قهرمانی

ناشر: اسحاق )کتاب های مبارک(
24 صفحه / 7500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: توجه به کودکان با نیازهای ویژه

داستانهایدزددریاییبرای
بچهها

به انتخاب: تونی بردمن
مترجم: الله جعفری

ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(
136 صفحه

10000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: لذت و سرگرمی

3

دختریپشتپنجره
نویسنده: فرید دانش فر

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 
پرنده ی آبی(

80 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: تقویت روحیه ی همدلی و 

مشارکت جمعی

درختها،دستهاباال
نویسنده: هدا حدادی

تصویرگر: مریم طباطبایی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

24 صفحه
4000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان، نوجوانان

کاربرد: حفظ محیط زیست



دریاقرمزنیست
نویسنده: مایکل هال

مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

40 صفحه
 19000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: درک تفاوت ها و پذیرش دیگری

دزدهایساحلی
نویسنده: پیام ابراهیمی
تصویرگر: آرزو قلی زاده

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
32 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: حفاظت محیط زیست، آشنایی 
با زندگی الک پشت ها

دهقرنعاشقی
نویسنده: مارکوس سجویک

مترجم: ندا شادنظر 
 ناشر: ایران بان

288 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

دوستیدخترخالهخرسی
نویسنده: معصومه یزدانی

تصویرگر: طراوت جاللی فراهانی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

24 صفحه
5000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: کنترل خشم 

3

رائولجغد
نویسنده: جی ویلیامز

تصویرگر: لیلیان ابلیگادو
مترجم: محمود محسن پور

ناشر: جیکا
32 صفحه / 5000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: افزایش توانمندی، پذیرش 
تفاوت ها

روزبعدازمعمولیبودندنیا
نویسنده: زیتا ملکی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

152صفحه
 7500 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل
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سامیومردفضایی

نویسنده: آن کسیدی
مترجم: جمال اکرمی

ناشر: محراب قلم
64 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: پرورش تخیل

سنجابماهیعزیز
)خدا یکشنبه ها و چهارشنبه ها را برای 

ماهی ها نیافریده است(
نویسنده: فریبا دیندار

تصویرگر: مرجان ثابتی
ناشر: هوپا

255 صفحه
 17000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: کنار آمدن با مرگ عزیزان

صدامیآدصدامیآداینصدا
ازکجامیآد؟

شاعر: رودابه حمزه ای
تصویرگر: اکبر نیکان پور

ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
24 صفحه

4000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با ریتم و نام آواها

فکربازیهایمنوعنکی
نویسنده: فاطمه فروتن اصفهانی

تصویرگر: مریم یکتافر
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 

پرنده ی آبی(
36 صفحه

8500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل

کالغنارنجی
نویسنده: سعید فرجی

تصویرگر: مامک رزمگیر
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 

پرنده ی آبی(
28 صفحه

8500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
 کاربرد: توجه به محیط اطراف

کارآدمایمریخیه
شاعر: عباس تربن

تصویرگر: محبوبه یزدانی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایرانحه

4500 تومان
24 صفحه

گروه سنی: کودک
کاربرد: جلب توجه به محیط زیست
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گاهیپرآب،گاهیکمآب

نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی
تصویرگر: علی خدایی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

36 صفحه
6800 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: پرورش خالقیت

گربهیگوربهقیرشده
نویسنده: علیرضا متولی

ناشر: محراب قلم
120 صفحه

8000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: افزایش همدلی و همکاری، 
تقویت روابط اجتماعی

ماهیقرمز،ماهیطالیی
نویسنده: احمدرضا احمدی

تصویرگر: حسن موسوی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
24 صفحه

11000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: پرورش تخیل

مجموعهیآقاپسرهمهچیزدان
)همکالسی زبان نفهم من، نی نی 

 گوگولی؟ آره یا نه، سقوط شهاب سنگ 
در کالس، دوچرخه سوار چغدرخور، از 

دست خانم معلم، دیوانه ی زنجیری، 
خواهر بدعنق من(

نویسنده: دومینیک دمرس
تصویرگر: فیلیپ بئا

مترجم: مهناز عسگری
ناشر: محراب قلم

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پیدا کردن راه حل 

برای مشکالت کودکان در مدرسه و ...

مجموعهیحاالداستانرامن
تعریفمیکنم)10جلد(

نویسندگان: اریک بران، نانسی لوئین، 
جسیکا گاندرسن و ...

تصویرگران: جرالد گرلس، تاتویک 
آواکیان، دنیس آلونسو و ...
مترجم: محبوبه نجف خانی

هر جلد: 24 صفحه / 12000 تومان
ناشر: گیسا

گروه سنی: کودک
کاربرد: برانگیختن تفکر انتقادی، آشنایی 

با داستان های کالسیک ادبیات جهان

مجموعهداستانهایالفی
اتکینز

نویسنده: گانیال بریستروم
مترجم: علی توکلی، نیلوفر بهاری

ناشر: آفرینش گر
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: مواجهه شدن با مسائل و 

دغدغه های کودکان
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مجموعهداستانهایباستاناز

سراسرجهان
)دزد بدون صورت، نبرد نابرابر، نجات 

فرعون، سایه ای در آکروپولیس، 
خطری برای امپراطور، خیانت در 

دربار، توطئه علیه فرمانده، نفرینی در 
کلیسا، سوء قصد در شهر، جستجو در 

نیل، گروه زیرزمینی عقرب(
نویسنده: رنه هولر

مترجم: طاهره السادات رضوی، نیکی خوگر
ناشر: پنجره / هر جلد: 7000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوان
کاربرد: آشنایی با 

بخشی از تاریخ 
جهان در قالب 

داستان

مجموعهداستانهایپپهچپه
)2جلد(

نویسنده: طاهره ایبد
تصویرگر: امیر عالیی

ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
هر جلد: 49 صفحه

هر جلد: 6000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: پرورش قدرت تخیل و 

خالقیت

مجموعهداستانهایجستوجو
درمدرسه

)جست وجو در مدرسه، معلم ناپدید شده(
نویسنده: ژان فیلیپ آرو وینیود 

تصویرگر: سرژ بلوش
مترجم: نیلوفر اکبری

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی

مجموعهیدهلقمهقصه
)هی مواظب آرزوهایت باش، گورخر 

اشتباهی، چرخونک و یک ریسه قصه، 
کتاب جادو، اندازه ی خودم، نردبان کوچولو 

می خواهد قد بکشد، آرزوی پشکل ریزه(
نویسندگان: زهره پریرخ، طاهره ایبد، 
یگانه مرادی الکه، مرجان کشاورزی 

آزاد، کلر ژوبرت، افسانه موسوی 
گرمارودی، نورا ملکی

تصویرگران: نغمه صالحی، میترا 
عبداللهی، ویدا کریمی، حسن 

عامه کن، کلر ژوبرت، پرستو ملکی
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
هر جلد: 28 صفحه / 7500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: پرورش تخیل، لذت و 
سرگرمی

مجموعهیعاشقانناشناس
)سارا و موج های عاشق ارس، درناهای 

عاشق، عاشقانه ای به نازکی تار مو، 
گرگ ها هم عاشق می شوند، عاشق 

شدن پری دریایی به روایت آب(
نویسنده: محمدرضا یوسفی

ناشر: پیدایش
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با ادبیات فولکور 
فارسی

مجموعهقصههایگوگولیبرای
بچههایگوگولی)10جلد(

نویسنده: الله جعفری
تصویرگران: علی مفاخری و...

ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(
هر جلد: 16 صفحه

هر جلد: 4000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی
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مجموعهماجراهایاژدها

کوچولو
) قلعه جادوگرها، کشف در ساحل، 

اژدهای گوشت خوار در بوته های تمشک(
نویسنده و تصویرگر: اینگو زیگنر

مترجم: زهره حیدری شاهی سرایی
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب  های 

پرنده ی آبی(
هر جلد: 72 صفحه / 12000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: لذت و سرگرمی

مجموعهماجراهایخانهی
درختیسحرآمیز

نویسنده: مری پاپ آزبورن
مترجم: هوری عدل طباطبایی

ناشر: نخستین
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: پرورش تخیل

مجموعهماجراهایخفاش
کوچولو

)بدون خفاش کوچولو هرگز، خفاش 
کوچولو در سرزمین دراکوال، دلتنگی های 
خفاش کوچولو، خفاش کوچولوی وفادار( 

نویسنده: رناته ولش
تصویرگر: هریبرت شولمایر

مترجم: کتایون سلطاني
ناشر: چکه / 104 صفحه / 6000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، توجه به روابط 

اجتماعی

مجموعهماجراهایکمیسر
کلیکر

)کاپیتان کچاپ، تله شاه ماهی، 
عملیات ماهیتابه، عملیات سری 

کشک، پینگ پنگ در تله(
نویسنده: راینر ماریا شرودر 

مترجم: فریبا فقیهی
ناشر: دنیای اقتصاد )دارکوب(

هر جلد: 10000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

مجموعهیمینی
)مینی و استعداد فوق العاده، مینی و 
روز اول مدرسه، مینی و برادر تنبل، 

مینی و هدیه  ی روز عید، مینی و دزد 
آلبوم، مینی و دردسر جشن تولد(

نویسنده و تصویرگر: کریستینه نوستلینگر
مترجم: آزاده نیازاده

ناشر: پیک ادبیات
هر جلد: 64 صفحه / 6500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: لذت و سرگرمی، پیدا کردن 
راه حل برای مشکالت زندگی روزمره

مجموعهیقدمنورسیدهمبارک
)من خواهر بزرگ تر هستم، من برادر 

بزرگ تر هستم (
نویسنده و تصویرگر: نورا گیدوس

مترجم: عذرا جوزدانی 
ناشر: شهر قلم

هر جلد :4500 تومان / 24 صفحه
گروه سنی: خردسال و کودکان سال 

های اول دبستان  
کاربرد: کنار آمدن فرزند اول با تولد 
فرزند دوم، تقویت مسئولیت پذیری 



3
نقطهوخط)عاشقانهایاز

دنیایریاضیات(
نویسنده: نورتون جاستر
مترجم: کوروش ساسانی

ناشر: حوض نقره
72 صفحه

9000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با 
قواعد ریاضی

دایرهًْالمعارفپیامبران
نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی

ناشر: محراب قلم
125 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: آشنایی با داستان زندگی 

پیامبران

دنیایشگفتانگیزفلسفه
نویسندگان: سارا تاملی، مارکوس ویکس
مترجمان: پریسا صیادی، سرور صیادی

ناشر: آفرینگان
140 صفحه

 22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با فیلسوفان و ایده های 

آن ها

مجموعهیداستانهاییبرایفکرکردن
)سگ نگهبان و گرگ چمنزار، دختری که عنکبوت شد، تمساح های رودخانه 

تامبوتان، یک عمر دوستی، ارابه خورشید، آستین نو بخور پلو، درنا، دروغ های 
کنفوسیوس، مردی که حشره شد، وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک 

بخواه، شایعه مثل پر همه جا پخش می شود، با کالس باش، عشق بزرگ الرا(
نویسندگان: چومی پارک، هیوجین ای، چانگ هی پارک و...

تصویرگران: هیانا یو، یانگ هی کیم، هریانگ چان و...
مترجمان: حسین شیخ رضایی، زهرا یوسفی راد و...

دبیر مجموعه: حسین شیخ رضایی
نویسندگان: چومی پارک، و...

تصویرگران: هیانا یو، و...
مترجمان: حسین شیخ رضایی، زهرا یوسفی راد و...

ناشر: فاطمی )کتاب های طوطی(
هر جلد: 40 صفحه

هر جلد )نرم(: 11000 تومان
هر جلد )سخت(:  15000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: برانگیختن تفکر انتقادی، آشنایی با 

فرهنگ های دیگر

مجموعهیستارههای
دوستداشتنی)14جلد(

نویسنده: محسن هجری
تصویرگر: میترا عبداللهی

ناشر: شهرقلم
هر جلد: 24 صفحه

هر جلد: 7000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با زندگی چهارده 
معصوم

دینو
علومانسانی

4



43
مهربانترینپیامبر

نویسنده: غالمرضا حیدری ابهری
ناشر: محراب قلم

168 صفحه
26000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: َآشنایی با زندگی پیامبر اسالم

دالوردلوار
نویسنده: علی باباجانی

تصویرگر: مهسا منصوری
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
84 صفحه

4200 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با زندگی رئیسعلی 
دلواری

مجموعهقصههاییازامامجواد)ع(
)آرزو، آخرین سفر، عموی مهربان، خوش 

به حال قاسم، مهمان غریب، روزی که 
عید من شد، درخت خشکیده، روزی که 
مثل دیروز نبود( نویسنده: حسین فتاحی

تصویرگر: سیدحسام الدین طباطبایی
ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(

هر جلد: 12 صفحه / 3500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با زندگی امام نهم شیعیان

زنگهاوراهها)ازمجموعهی
نیاکانما(

نویسنده: حسین بکایی
تصویرگر: مسعود قره باغی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

42 صفحه
8500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: آشنایی با سرگذشت بازرگانی 
در ایرانی

مدرسهیفرشتگان)از
مجموعهینیاکانما(

نویسنده: عباس جهانگیریان
تصویرگر: مسعود قره باغی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

46 صفحه / 10500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: آشنایی با سرگذشت پزشکان 

ایرانی



54
بچههاازکجامیآیند؟

نویسنده و تصویرگر: سوفی بلکال
مترجم: شبنم حیدری پور

ناشر: پرتقال
32 صفحه

16000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آمادگی برای تولد نوزاد جدید 

در خانواده، پاسخ به پرسش های 
کودکان درباره ی تولد نوزاد

دایرهًْالمعارفمأموریتهای
فضایی

نویسنده: هلن ویتاکر
مترجم: مجید عمیق

ناشر: پنجره
168 صفحه

32000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوان
کاربرد: آشنایی با منظومه ی شمسی، 

سفرها و اکتشافات فضایی

دایرهًْالمعارفمحیطزیستو
زندگی

نویسنده: مهدی ضرغامیان
تصویرگر: رودابه خائف

ناشر: محراب قلم
96 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: حفظ محیط زیست، توجه به 

محیط زندگی

مجموعهکتابرازها
)نبردهای تاریخ ساز، اسرار مصر 
باستان، داستان خودرو، رازهای 

فضا، عصر وایکینگ ها، برترین ها، 
ژرفای فضا، اسرار سیاره ها، دنیای 

هواپیماهای جنگی، رازهای گجت ها(
ترجمه و تألیف: بهزاد یوسفی، 

سولماز گریی، زهرا صالحی زاده، لیدا 
هادی، محمدرضا رضایی، سید معین 
عمرانی، عباس خاراباف، جالل افشار، 

محمدحسین جهان پناه
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 

پرنده ی آبی(
هر جلد: 96 صفحه

هر جلد: 12000  تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: دانش افزایی

3
اگرموهایشماشبیهموهای
حیواناتبود/اگرگوششما
شبیهگوشحیواناتبود/اگر
دندانهایشماشبیهدندان

حیواناتبود
نویسنده: ساندرا مارکل

تصویرگر: هاوارد مک ویلیام
مترجم: ندا رضوان

ناشر: تیمورزاده
هر کتاب: 32 صفحه / 5500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: آشنایی با ویژگی های حیوانات 

مختلف

علمیو
آموزشی
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چراکوتاهکردنمودردناک

نیست؟
نویسندگان: ملوین و گیلدا برگر

تصویرگر: کارن بارنس
مترجم: فاطمه به آبادی

48 صفحه / 7500 تومان
ناشر: تیمورزاده

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: َآشنایی با مکانیزم بدن انسان

خرسیوموشی
نویسنده:کرنلیا ماد اسپلمن

مترجم: هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

136 صفحه
16000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: بهبود رابطه با اطرافیان

رئیسزمینبازی
نویسنده: فیلیس رنلدز نیلور
تصویرگر: نوال النگنر مالون

مترجم: الدن مقیمی اسکویی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران 

32 صفحه
4000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: پیدا کردن راه حل برای 

مشکالت کودکان

سطلتوچقدرپراست؟
نویسنده و تصویرگر: تام راث و ماری 

ریک میر
مترجم: شیرین شریفیان

ناشر: آوای هانا
36 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: بهبود مهارت های ارتباطی

مجموعهیچیمثلچیه؟
)اینترنت مثل یک گودال است، خانواده 
مثل یک کیک است، دوستی مثل یک 

االکنگ است، زمین بازی مثل یک 
جنگل است، زندگی مثل باد است، 

عشق مثل یک درخت است(
نویسنده: شونا اینس

تصویرگر: ایریس آگوچ
مترجم: افسانه  شعبان نژاد

ناشر: لوپه تو
هر جلد: 24 صفحه /  10000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: افزایش شناخت و آگاهی نسبت 

به دنیای اطراف

مجموعهیعلومتهوعآور
)همه  چیز درباره ی خون، همه  چیز درباره ی 
استفراغ، همه  چیز درباره ی عرق، همه  چیز 
درباره ی آب بینی، همه  چیز درباره ی ادرار( 

نویسندگان: کلی ریگن بارنهیل، کانی 
کالول میلر

مترجمان: حسن ساالری، مهدی رزاقی کاشانی
ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های پرنده ی 

آبی(
هر جلد: 32 صفحه / 6500 تومان

گروه سنی: کودکان های سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با مکانیزم بدن انسان 



3

3

مجموعهماجراهایتاپسیوتیم
)دوقلوها یک نوزاد می بینند، دوقلوها 

به دندان پزشکی می روند، دوقلوها 
به دکتر می روند، دوقلوها با پلیس 

آشنا می شوند، دوقلوها مراقب 
چیزهای خطرناک هستند، دوقلوها 

از محیط زیست مراقبت می کنند( 
نویسنده و تصویرگر: جین و گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی
ناشر: کتاب پرنده

هر جلد: 24 صفحه / 3000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با محیط پیرامون و 

تقویت مهارت های ارتباطی

آب،کاغذ،رنگ
نویسنده: هدر اسمیت جونز

مترجم: گلناز کشاورز
ناشر: ویژه نشر

154 صفحه
34000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان، نوجوان

کاربرد: پرورش خالقیت

جعبهینقاشیپرصدا)رنگها
وصداهایهنرانتزاعی

کاندینسکی(
نویسنده: بارب روزنستوک

تصویرگر: ماری گرانپره
مترجم: شهاب الدین عباسی

ناشر: نخستین
36  صفحه

6000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با زندگی واسیلی 
کاندینسکی و هنر نقاشی انتزاعی

داستانباورنکردنیموسیقی
کالسیک

)راهنمایی دوستانه برای بچه ها(
نویسنده: دارن هنلی

مترجم: ناتالی چوبینه
ناشر: حوض نقره

140 صفحه
9800 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان، نوجوانان

کاربرد: آشنایی با موسیقی کالسیک و 
موسیقی دان های برجسته

4
هنرو

سرگرمی
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دهپرندهیزردوسبزوآبی
نویسنده: سوسن طاقدیس 

طراح و تصویرگر: ناهید عسگری
ناشر کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
24 صفحه

11000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با مفاهیم دوستی و 
همکاری، آشنایی با اعداد

دوستباغچهیمن
نویسنده و تصویرگر: رضا دالوند

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

24 صفحه
4200 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: درک ارزش دوستی، آشنایی 

با حیوانات

کبوتربایدحمامکند/نگذارکبوتر
تادیروقتبیداربماند/چرابه

جوجهاردککلوچهدادند؟
نویسنده و تصویرگر: مو ویلمز

مترجم: پرناز نیری
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
هر کتاب: 36 صفحه / 4000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: بهبود رابطه والدین و کودک، 

پیدا کردن راه حل برای مشکالت روزمره 
خردساالن

مجموعهداستانهایفیلیو
فیگی

نویسنده و تصویرگر: مو ویلمس
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
هر جلد: 61 صفحه

هر جلد: 6000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: بهبود مهارت های رفتاری، 
افزایش کنجکاوی

مجموعهکیبود؟کیبود؟
)کی بود، کی بود؟ االغی بود، کی بود، 
کی بود؟ خرگوشی بود، کی بود، کی 
بود؟ خروسی بود، کی بود، کی بود؟ 

روباهی بود، کی بود، کی بود؟ زنبوری 
بود، کی بود، کی بود؟ کالغی بود، کی 

بود، کی بود؟ گربه ای بود، کی بود، 
کی بود؟ هشت پایی بود و کی بود، کی 

بود؟ گوزنی بود( 
شاعر: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: سمانه قاسمی

ناشر: لوپه تو
هر جلد: 16 صفحه / 6500 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: آشنایی با ریتم، آشنایی با 

حیوانات مختلف

4
زیر

پنجسال



نینیهاومامانها
شاعر: شراره وظیفه شناس

طراح: فائزه واشهری
تصویرگر: ایلگار رحیمی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

24 صفحه / 13500 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با حیوانات و زندگی 
آن ها

مجموعهیکوتیکوتوله
)آش خاله، همسایه ی خاله، نقشه ی 

خاله، خانه ی خاله، غول خاله( 
نویسنده: شکوه قاسم نیا
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: شهر قلم
هر جلد: 22 صفحه

هر جلد: 14000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: لذت و سرگرمی

3
زیر

پنجسال



شازدهکوچولو)وتولدشازدهضمیمه
کوچولو(

نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری
مترجم: مدیا کاشیگر

ناشر: آفرینگان
136 صفحه

12000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با روند خلق کتاب 

شازده کوچولو
 اهمیت این ترجمه ی جدید از 

کتاب شازده کوچولو، ضمیمه ی آن 
است. در این کتاب ضمن ارائه ی 

ترجمه ای جدید از داستان »شازده 
کوچولو«، چگونگی تولد این شخصیت 

و چاپ کتاب شازده کوچولو هم 
تشریح می شود.

اطلسپایهزیستشناسی
نویسنده: اریک ای بای

مترجمان: امیرعباس مشاری، نیلوفر 
نظیری، سیدمحمد پیری

ناشر: تیمورزاده
108 صفحه / 19000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با زیست شناسی

 جلدهای قبلی این مجموعه در 
فهرست نوزدهم الک پشت پرنده 

معرفی شده است.

بیماریقند
سبزی هایت را بخور و شیرت را بنوش

)از مجموعه ی سالمت من( 
نویسندگان: الوین سیلور استاین و...

مترجمان: فریبا قربانی، مریم نعمتی واحدی
ناشر: تیمورزاده

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان 
کاربرد: پیشنهاد راه کارهایی برای حفظ 

سالمتی
 جلدهای قبلی این مجموعه در 

فهرست پانزدهم الک پشت پرنده معرفی 
شده است.

سودوکوومعماهایتصویری
)ماجراهایپتسونوفیندوس(

نویسنده: سون نورد کوئیست
مترجم: حسام سبحانی طهرانی

ناشر: مبتکران
26 صفحه / 5200 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: لذت و سرگرمی

 جلدهای قبلی این مجموعه در 
فهرست بیست و یکم الک پشت پرنده 

معرفی شده است.

5
ادبیات

4
علمیو
آموزشی

4
هنرو

سرگرمی



اسبسحرآمیز
نویسنده: مگد الن ناب 
 مترجم: نلی محجوب

ناشر: دارکوب
88 صفحه 

10000 تومان
گروه سنی: نوجوان

 کاربرد: تقویت دوست داشتن دیگران 
و همدلی و همراهی، احترام به آزادی 

موجودات

جادوگرطبقهیهشتم
نویسنده: حدیث لزر غالمی

تصویرگر: مریم جاودانی
ناشر: هوپا

92 صفحه 
10000 تومان 

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان 

کاربرد: پرورش خالقیت و ارتباط با 
دیگری با مضمونی شاعرانه و لطیف 

مجموعهیماهبرترک
دوچرخه)5جلد(

نویسنده: علی اصغر سیدآبادی
ناشر: ثالث

1294 صفحه 
دوره پنج جلدی: 95000 تومان 

گروه سنی: نوجوان 
کاربرد: گزیده ی شعر فارسی از آغاز 

تاکنون، راهنمای خواندن شعر، تحلیل 
تاریخی شعر فارسی با زبانی ساده

مجموعهیآمثلآمبر
)آمبر و معلم، آمبر و شهر بازی، آمبر 

و ماجرای سفر، آمبر و جشن تولد( 
نویسنده: پائوال دانزیگر

تصویرگر: تونی راس
مترجم: فرمهر منجزی

ناشر: افق
هر جلد: 48 صفحه

هر جلد: 6000 تومان 
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان، کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: بهبود ارتباط با والدین و 

اطرافیان، کنار آمدن با ورود به مقطع 
جدید تحصیلی و پذیرش شرایط جدید

احمدآقا
نویسنده: مهدی حجوانی

تصویرگر و طراح داستان: عاطفه 
ملکی جو
ناشر: افق
28صفحه

  6000 تومان 
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان 
کاربرد: ایجاد حس کنجکاوی در 

کودکان 

5
ادبیات

4



امیرخرگوش
نویسنده: محمود برآبادی 

ناشر: محراب قلم 
112صفحه

7000 تومان 
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: یادآوری اهمیت پشتکار و 
تالش

بیتیوزیتی
نویسنده: حدیث لزرغالمی
تصویرگر: مرجان وفاییان 

ناشر:  علمی و  فرهنگی )کتاب های 
پرنده آبی(
24 صفحه

12000 تومان
گروه سنی: کودک  

 کاربرد: پرورش تخیل

عروسیبیژنومنیژه
نویسنده: علی اصغر سیدآبادی

تصویرگر: مرجان وفاییان
ناشر: چکه
28صفحه

6000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان 
کاربرد: آشنایی با داستان بیژن و 

منیژه شاهنامه، پرورش تفکر انتقادی

چیشدکهرویالیلیکنانبه
مهمانیرفت

نویسنده: حدیث لزرغالمی
تصویرگر: مانلی منوچهری

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های 
پرنده آبی(

 24 صفحه / 14000 تومان
گروه سنی : کودک 

کاربرد: ایجاد ارتباط و همدلی و 
مهربانی بین خواهران و دوری از 

حسادت

مجموعهیُدری
)ُدری فانتاسماگوری، ُدری و دوست 

راست راستکی اش( نویسنده و 
تصویرگر: اَبی هنُلن 
مترجم: نلی محجوب

 ناشر: پرتقال
 هر جلد: 15000 تومان 

گروه سنی: کودکان دبستانی  
کاربرد : پرورش تخیل کودکان، بهبود 

ارتباط با اطرافیان و همراهی

مجموعهیشیرینترینقصههای
ایران

)خاله سوسکه و هویج قهرمان، حسن 
تربچه و غول هندوانه ای، دختر نارنج و 
ترنج، ماه پیشونی و خواهر بادمجانی( 

نویسنده: حدیث لزرغالمی
تصویرگر: آمنه اربابون

ناشر: شهر قلم
هر جلد: 10 صفحه / 10000 تومان 

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با ادبیات عامیانه ی فارسی 

در ساختاری جدید، تشویق به قصه گویی

4



کارنامهاتراقایمکن
نویسنده: معصومه انصاریان

ناشر: پیدایش
124صفحه

8500 تومان
گروه سنی: نوجوان

 کاربرد: آشنایی با الیه های مختلف 
تبعیض جنسیتی و راه های مقابله 

با آن

موریسوکتابهایپرنده
نویسنده: ویلیام جونز

تصویرگر: جو بلوم
مترجم: فرمهر منجزی 

ناشر: پرتقال
52 صفحه

17000تومان 
گروه سنی: کودکان دبستانی 

کاربرد: ترویج کتاب خوانی، بیان 
چرخه ی زندگی با استفاده از کتاب ها 

و شخصیت های داستانی

دخترکفوارهای
نویسنده: حدیث لزر غالمی

 تصویرگر: سولماز جوشقانی
ناشر: هوپا

110 صفحه 
10000 تومان

گروه سنی: نوجوان 
کاربرد: تلفیقی شاعرانه از قصه و 
شخصیت های واقعی و افسانه ای 

دوچرخهیدوپااسبی
نویسنده: علی اصغر سیدآبادی
تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی

ناشر: علمی و فرهنگی)کتاب های 
پرنده آبی(
24 صفحه

12000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول 

دبستان 
کاربرد: پرورش تخیل، حفاظت از 

محیط زیست

3

4
علمیو
آموزشی

مجموعهیخانممینگو
)خانم مینگو و اولین روز مدرسه، خانم 

مینگو و آمادگی در برابرآتش سوزی، 
خانم مینگو و دردسر هوای بد( 
نویسنده و تصویرگر: جمی هارپر

 مترجم: نلی محجوب 
ناشر: زعفران 

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان  

کاربرد: آشنایی با ویژگی های حیوانات، 
افزایش آگاهی در مقابل حوادث 

غیرمترقبه


