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مقدمه
کودکان  کتاب های برتر هر فصل، برای  ک پشت پرنده فهرستی است از  ال
و  کارشناسان  منتقدان،  از  گروهی  را  کتاب ها  این  ایرانی.  نوجوانان  و 
نویسندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب های هر فصل، انتخاب می شود.

هر  برگزیده ی  کتاب های  پرنده،  ک پشت  ال داوران  هیئت  این  بر  افزون 
کتاب های برگزیده نشان های طالیی و نقره ای اهدا  سال را نیز انتخاب و به 

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 با نقره ای می شوند.

و  روز  مقتضیات  اساس  بر  فهرست،  گذاراِن  سیاست  و  داوران  سال  هر 
معیارها  این  نظران،  صاحب  بررسی  و  نقد  و  دیدگاه ها  توجه  با  چنین  هم 
شیوه ی  اصول،  عنوان  با  متنی  در  را  آن ها  و  می کنند  بازبینی  را  ک ها  مال و 

ک پشت پرنده اعالم می کنند. اجرایی و معیارهای فهرست و نشان های ال
 

ک پشت پرنده: اعضای داوری فهرست ال
جوزدانی،  عذرا  پاشایی،  روشنک  برآبادی،  محمود  انصاریان،  معصومه 
شکوه حاجی نصراهلل، شیوا حریری، شادی خوشکار، حسین شیخ االسالمی، 

گیسو فغفوری، حدیث لزرغالمی، نلی محجوب، حسین شیخ رضایی، 
مریم محمدخانی، مسعود ملک یاری، و سید مهدی یوسفی.

اصول، شیوه ی اجرایی 
و معیارهای فهرست و 

ک پشت پرنده نشان های ال

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

با .1 را  هماهنگی  بیش ترین  که  ک پشت،  ال شش  ارزش  با  کتاب هایی 
معیارهای اعالم شده داشته باشند و افزون برآن، نکته ای ویژه در محتوا یا 

فرم آن ها به چشم بخورد؛
با .2 را  هماهنگی  بیشترین  که  ک پشت،  ال پنج  ارزش  با  کتاب هایی 

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

اعالم شده دارند؛
که، ضمن برخورداری از ارزش های .4 ک پشت،  کتاب هایی با ارزش سه ال

ادبی ذکر شده در این متن، تضادی با معیارهای فرهنگی ذکر شده نداشته 
باشند.

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

قرار می گیرند:
- ادبیات؛

- علمی و آموزشی؛
- دین و علوم انسانی؛

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

شیوه ی اجرایی
کثریت مطلق اعضا به رسمیت  1. جلسات عادی هیئت داوران با حضور ا

می رسند؛
کرده و  ک پشت دریافت  کم سه نفر سه ال کتاب ها به پیشنهاد دست   .2
کتاب های شش و پنج و چهار  به فهرست راه می یابند، اما برای این که جزء 

کثریت داوران نیز برسند؛ ک پشت قرار بگیرند، باید به تأیید ا ال
به  مشغول  انتشاراتی  مؤسسه های  در  که  منتقدانی  و  نویسندگان   .3
کتاب های آن مؤسسه را پیشنهاد و به آن ها رأی  فعالیت هستند نمی توانند 

بدهند؛
پیشنهاد  در  می توانند  هم  داوری،  گروه  از  بیرون  دیگر،  نویسندگان   .4

کنند؛ گروه داوری همکاری  کتاب ها با  کتاب و نوشتن معرفی نامه ی 
گانه ای از فهرست، با  گروه داوری، در بخش جدا کتاب های اعضای   .5

ج از داوری و بدون رتبه بندی معرفی می شوند؛ عنوان خار
میان  از  و  بررسی  فصل  یک  کتاب های  پژوهشنامه  شماره ی  هر  در   .6
این بخش  اول  در  بررسی  پیشنهاد می شود. فصل مورد  کتاب هایی  آن ها 
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قید خواهد شد؛
تهیه  کتاب  خانه ی  فهرست  اساس  بر  کتاب ها  اولیه ی  فهرست   .7
کتابی، از هر فصل، در این فهرست نیامده باشد یا،  خواهد شد. چنان چه 
کتاب  به هر دلیلی، از چشم داوران برکنار مانده باشد، در فصل بعدی، آن 

نیز بررسی خواهد شد؛
کارشناسان  کتاب های تصویری و برخی دیگر از رشته ها با  8. برای داوری 

ج از هیئت داوران مشورت خواهد شد. خار

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؛
کتاب، اعم از محتوا، زبان،  2. هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده 

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

گسترش و پویایی آن؛ به 
و  ادبی  سنت های  از  رفتن  فراتر  امکان  ادبی،  پیشینه ی  با  پیوند   .4

گشودن افق های تازه؛
5. نوآوری در ارائه ی شکل های تازه ی ادبی و پیشنهادهای نو در فضای 

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

گرافیک، نوع مواد و چاپ؛ کنار توجه به نوآوری در شیوه تألیف، 
که در آن ها  ح مسایلی  7. احترام به ارزش های مردم ایران و پرهیز از طر

گیرند؛ ارزش های مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار 
کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای ملی و  8. توجه به زیست هم زمان 

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

کودکان و مقاومت در برابر یکسان سازی  10. احترام به تفاوت های فردی 
کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛ و همسان سازی 

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

کودکان؛ دنیای بزرگ ساالنه به 
12. احترام به ارزش های همه بشری، عام و جهان شمول ماننِد صلح و 
گفت وگو، احترام به انسان ها و همدلی با آن ها، درکنار احترام  امنیت، مدارا و 
همه ی  حقوق  رعایت  تبعیض،  هرگونه  با  مخالفت  موجودات،  دیگر  به 
کودکان با نیازهای ویژه و احترام  کودکان، هم چنین  انسان ها، به خصوص 

به محیط زیست.

نشان های طالیی و نقره ای
که بیش ترین هماهنگی را با معیارهای  کتاب های ویژه ای  1. هر سال به 
که  ک پشت پرنده داشته باشند نشان طالیی و نقره ای اهدا خواهد شد،  ال

کنند. ج  کتاب های شان در ناشران می توانند این نشان را روی جلد 
از مجموع فهرست های چهار شماره  این نشان،  اولیه ی  نامزدهای   .2
که موفق به دریافت پنج و  کتاب هایی  انتخاب خواهند شد.  )یک سال(، 
ک پشت شوند، نامزدهای اولیه ی دریافت نشان طالیی و نقره ای  شش ال
کتاب های  تمام  دیگر  بار  یک  داوران  اما  شد،  خواهند  پرنده  ک پشت  ال
که شایسته ی توجه است  کتابی  کرد تا  منتشر شده در سال را مرور خواهند 

از راه یابی به جمع نامزدها بازنماند.
کتاب ها، برای دریافت نشان طالیی و نقره ای  3. داوران، برای انتخاب 

کرد. گانه ای برگزار خواهند  نشست یا نشست های جدا
کم دو  که دست  4. این نشست ها هنگامی به حد نصاب خواهد رسید 

سوم اعضای داوران در آن شرکت داشته باشند.
که دو سوم از  گرفت  کتابی تعلق خواهد  5. نشان طالیی تنها وقتی به 

کتاب را شایسته ی دریافت نشان طالیی بدانند. کل داوران آن 
که دو سوم  گرفت  کتاب هایی تعلق خواهد  کتاب یا  6. نشان نقره ای به 
کتاب را شایسته ی دریافت نشان نقره ای بدانند. داوران حاضر در جلسه آن 
بر  که  کتاب،  سه  کثر  حدا یا  کتاب  یک  به  طالیی  نشان  سال،  هر   .7
ک پشت پرنده پدیده شناخته شوند، اهدا خواهد شد. اساس معیارهای ال

معیارهای  اساس  بر  که  کتاب هایی  به  نقره ای  نشان  سال  هر   .8
ک پشت پرنده شایسته تقدیر شناخته شوند، اهدا خواهد شد. ال

انتخاب و  کتاب های رشته های مختلف  از میان  برگزیده  کتاب های   .9
کتاب ها بیان  هنگام اعالم نتایج، هیئت دوران دالیل خود را برای انتخاب 

کرد. خواهند 
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کتاب جوانه زده بهار 9۳، رشد آماری 
گذاشت؛ آن هم  ک پشت پرنده سومین سال پرواز خودش را پشت سر  ال
با استقبال خوب مخاطب و ارتباط بیشتر با آن ها. چهارمین سال هم آغاز 

کتاب های سال 93. شد با بررسی 
و  کودک  کتاب های  خبرهای  سرخط  به  بیندازیم  نگاهی  بدهید  اجازه 

که انجام شده است: گفت وگوهایی  نوجوان، در بررسی های آماری و 

کتاب های سال 93 در مقایسه با سال پیش: وضعیت 
بهار 93 بهار 92

چاپ اول: 1087 چاپ اول: 875
چاپ مجدد: 1178 چاپ مجدد: 1157

تألیف: 1392 تألیف: 1298
ترجمه: 873 ترجمه: 644

 مجموع: 2265 مجموع: 1942

کتاب های  گزارش وضعیت 
کودک و نوجوان در

تابستان 1۳9۳

کتاب در  کاهش 17 درصدی شمارگان  کتاب و  رشد 13 درصدی چاپ 
سال 93 ـ خبرگزاری مهر، 28 تیر 94.

مشکالت نشر، عامل کاهش کیفیت محتوایی کتاب های کودک و نوجوان 
در سال 92ـ  گفت وگو با محمود پوروهاب، خبرگزاری تسنیم، 10 فروردین 93.
کتاب  قیمت   /59 سال  به  نوجوان  و  کودک  کتاب های  تیراژ  بازگشت 

کودک 1554 برابر شده است ـ خبرگزاری آنا، 28 تیر 94.
قاسم نیا،  شکوه  گذشت/  که  سالی  در  ایران  نشر  وضعیت  به  نگاهی 
نویسنده ی پرکار 6 ماه نخست سال 93. شکوه قاسم نیا در این مدت 56 اثر 

کرده است ـ ایبنا، 28 تیرماه 94. تولید 

نمودار 2

نمودار ۳

نمودار 1
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مروری بر اعداد و ارقام
همان طورکه اشاره شد، نمودارها و ارقام ارائه شده و مقایسه ی دو سال 

ح است: 92 و 93، از رشد حکایت دارد؛ اما این پرسش ها نیز مطر
آیا  بود؟  شادمان  باید  اعداد،  به دلیل  صرفًا  و  رشدی  چنین  برای  آیا 
روز  درک  به  توجه  و  مخاطب شناسی  است؟  شده  هم تراز  کمیت  و  کیفیت 

گرفته است؟ گروه های سنی، مدنظر قرار 
کتاب دربرابر افزایش تولید، برای ناشر خوب بوده و مخاطب از  آیا فروش 

کرده است؟ کتاب استقبال  بازار 
کتاب ها، باتوجه  کافی است به چاپ مجدد  برای پاسخ به این سؤال ها 

به تعداد مخاطب و جمعیت آن ها دقت شود و البته سرانه ی مطالعه.
و  بازار  رکود  عامل  را  کتاب  زیاد  قیمت  منتقدان  برخی  هرچند 
با  کتاب هایی  هستند  دراین میان  می دانند،  مخاطب  استقبال نکردن 
که مخاطب را جذب می کند و در  کیفیت چاپ و متن مناسب  قیمت زیاد و 

کوتاهی هم به تجدید چاپ رسیده است. مدت 

کتاب های بهار 9۳ داوری 
پرایراد  و  پرغلط  همچنان  ویرایش ها  گفت  می توان  کلی  نگاهی  در 
کودک و نوجوان.  کتاب های ناشران بزرگ و مدعی ادبیات  است؛ حتی در 
کتاب سازی به وفور دیده می شود. افزایش تولید در ناشران خصوصی بیشتر 

به چشم می خورد.
به سمت  نوجوان،  و  کودک  رمان های  رونق گرفتن  دیگر،  خوب  اتفاق 
رمان های تک جلدی و جایزه گرفته و فاصله گرفتن ناشران از مجموعه سازی 

است.

کتاب های دیگر کتاب های مرجع و برخی  دست کاری در محتوای 
از  خ داده است و ترجمه  کتاب ها ر اتفاق در برخی  متأسفانه اخیرًا این 

گاهی اشتباه و خطاهای زیادی به چشم می خورد. کتاب دور شده و  اصل 
کتاب های مرجع باید بین متن اصلی و مطالب اضافه شده  در بسیاری از 
با  می تواند  ناشر  باشد.  داشته  وجود  تفاوت  ناشر،  یا  مترجم  توسط 
گانه  درنظرگرفتن تمهیدات خاص، اطالعات مربوط به کشور خودمان را جدا

کند. کادر مشخص  در زیرنویس یا در 
این  حتمًا  باید  می شود،  منتشر  کپی رایت  حق  از  استفاده  با  کتاب  گر  ا
گیرد و حتی نسخه ی فارسی آن با شکلی متفاوت ارائه شود.  توافق صورت 
به  به دردنخور  اطالعاتی  و  کرد  فراموش  را  خواننده  نیاز  نباید  دراین میان، 

کاربرد و اهمیتی ندارد. که هیچ  آن ها داد 
اجتماعی- مطالعات  کتاب های  چاپ  به  که  ناشرانی  تالش  هرچند 
سیاسی و مفاهیم خاص اهتمام می ورزند، درخور تقدیر است؛ اما الزم است 

موارد فوق را در نظر بگیرند.

کیفیت چاپ  که ناشر برای  کتاب های مرجع، با همه ی زحمتی  گاهی در 
کار درخور تقدیر است؛ اما ضعف متن  و تصویرگری متحمل می شود، این 
ک پشت پرنده  کتاب را در فهرست ال و ایرادهای آن باعث می شود نتوانیم 

جای دهیم.

کتاب های قدیمی با تصویرسازی جدید
با تصویرسازی جدید منتشر  را  کتاب های قدیمی  ناشران،  اخیرًا برخی 
جان  و  می شود  تازه  دوباره  جدید  تصویرسازی  با  کتاب  این که  با  کرده اند. 
وارد  لطمه  است،  ادبیات  تاریخ  جزو  که  کتابی  به  اوقات  گاهی  می گیرد، 
ج کنیم. می شود. در چنین وضعیتی ناچاریم که کتاب را از فهرست داوری خار
گرافیست می خواهد خودش را  کتاب ها، به نظر می رسد  حتی در برخی 
را بین نام نویسنده و تصویرگر قرار می دهد. عالوه بر  کند و نام خود  ح  مطر
انگار  و  القا می شود  به مخاطب  آزاردهنده  کتاب، حسی  زیبایی  به  صدمه 

زحمات تصویرگر در رتبه ای پایین تر قرار می گیرد.

کتاب های دینی و بی توجهی ناشران
گاه  و  است  تأمل  و  تعمق  درخور  نمونه های  ازجمله  دینی  کتاب های 

که باید به خوبی به آن توجه شود. حساسیت برانگیز؛ با خطوط قرمزی 
تصویرگری،  و  چاپ  کیفیت  به  توجه  علی رغم  ناشران  متأسفانه 
داستان  زبان  و  روایت  انتخاب  به  و  نمی پردازند  متن  به  باید  آن چنان که 

کتاب هاست. توجه ندارند. این مسئله از آفات این گونه 

شعر و آنچه باید بدانیم
کتاب های شعر  کتاب ها، با حجم زیادی از  در دوره های مختلف داوری 
انتخاب  دیگر  داوری های  برخی  در  که  شعرهایی  هستیم.  و  بودیم  روبه رو 

ک پشت پرنده جای نمی گیرند. شده اند، اما در فهرست ال
شعر  کارگروه  داوری،  معیارهای  مشخص شدن  و  موضع  اعالم  برای 
کتاب های شعر موجود در این  مشخص شد و تعدادی از داوران با تمرکز بر 
ک پشت پرنده بتواند موضع خود را در  دوره، به نقد و بررسی پرداختند تا ال

کند. کودک و نوجوان مشخص  قبال شعر امروز 
ج بود.  اولیه هم خار از حد استاندارد  از شعرها  زیادی  متأسفانه تعداد 
ناشرانی  با  ولی  شاعران،  همان  با  و  سوژه  در  تکراری  مجموعه ها  برخی 

متفاوت بود.
کرد. به ندرت در بین اشعار می شد نفسی تازه پیدا 

و  بررسی  نتیجه ی  و  پرنده موضع خود  ک پشت  نزدیک، ال آینده ای  در 
کودک و نوجوان را اعالم می کند. داوری شعر 
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کودکی  در  خود  کاشانه ی  و  خانه  به  سال ها  از  پس  بسیاری  آدم های 
گاهی میان سازه های تازه و آدم های جدید، به دنبال جایی  بازمی گردند. 
دارد  وجود  زندگی  در  گمشده ای  همیشه  انگار  می گردند؛  آشنا  کسی  یا 
از  ردی  کودکی  خاطرات  در  می توان  که  هست  دل  در  عمیق  زخمی  یا 
طنابی  یا  کهن سال  درختی  برکه ای،  گاهی  میان،  این  در  کرد.  پیدا  آن 
پوسیده بر درخت، از هر نشان و آدمی آشناتر است و ممکن است ما را تا 

سال های دور با خود ببرد.
به  گیمن،  نیل  خواندنی  آثار  از  دیگر  یکی  جاده،  انتهای  اقیانوس 
که برای شرکت در مراسم یادبودی  خاطرات مردی میان سال می پردازد 
ک و مخاطره آمیز،  به محله ی کودکی اش می رود و مسحور خاطرات هول نا
که دوستش لتی آن را اقیانوس می نامید.  کشیده می شود  کنار برکه ای  به 
که شاید  کودکی او سرشار از رخدادهای عجیب و مرموزی است  مزرعه ی 
حتی دانستن آن ها، مو به تن هر آدم بزرگی راست می کند؛ هرچند انگار 

پسربچه ای خیال باف، راحت از پس این اوهام برمی آید.
کتاب سال بریتانیا را هم در سال  که جایزه ی  اقیانوس انتهای جاده، 
که بی شک هر  کرده است، روایتی غریب و خواندنی دارد  2013 از آن خود 
کتاب، نجواهای  کتاب خوانی را شیفته ی خود می کند. در این  نوجوان 
و  می آمیزد  هم  در  رمزآلود  و  غریب  فضایی  و  ک  وهم نا خطرات  درونی، 

خواننده را هر لحظه با واقعه ای روبه رو می کند.

خانه ای میان دریا
اقیانوس انتهای جاده
گیمن نویسنده: نیل 
مترجم: فرزاد فربد
ناشر: پریان
260 صفحه
 12500 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: سرگرمی، ارتقای ذوق ادبی نوجوانان 
کتاب خوان

ادبیات

پا  و  کنند  ترش  رو  هزارپا  یک  چندش آور  ظاهر  دیدن  با  خیلی ها  شاید 
با همه ی هزارپاهای دنیا فرق دارد. یک  این هزارپا  اما  بگذارند؛  فرار  به 
کلی داستان دارد، می شود با داستان هایش  که  کوچولوی بامزه  هزارپای 

سرگرم شد، با داستان هایش خندید و حسابی دوستش داشت.
و  است  لوس  کمی  کوتی کوتی.  دارد؛  اسمی  خودش  برای  هزارپا  این 
کنشش برای هر مشکلی اشک ریختن است؛ آن هم لیوان لیوان. اولین وا

و  هست  هم  کنجکاو  است،  بازیگوش  که  درعین حال  کوتی کوتی 
که برگ زردی  کودکانه است. مثل روزی  به دنبال پاسخ برای پرسش های 
پیدا می کند و به مدرسه می برد تا از آموزگارش دلیل زردی برگ را بپرسد.

کفش  کودکانه ای دارد. فکرش را بکنید!  کودک است و خواهش های 
خواهد  پدرش  و  مادر  دست  روی  را  هزینه ای  چه  هزارپا،  برای  اسکیت 
گذاشت؟ اما همیشه این طور هم نیست. پدربزرگ و مادربزرگ فکرهای 

کباب. خوبی دارند؛ طوری که نه سیخ بسوزد، نه 
می تواند خودش را به بیماری بزند و مدرسه نرود. او شماره ی پاهایی 
همیشه  که  دارد  پا  آن قدر  خوشبختانه  است.  حفظ  می کند،  درد  که  را 
کرده  کار نیست. رادیو اعالم  می تواند پادرد داشته باشد! اما نیازی به این 
برای  پاهایش  به  او  و  آمدن برف، مدرسه ها تعطیل است  به دلیل  است 

برف بازی نیاز دارد.
چاره  فکر  به  گریه کردن،  و  ناامیدشدن  از  پس  همیشه  کوتی کوتی 
کوتی کوتی برای حل کردن  می افتد و راه حل مشکلش را پیدا می کند. البته 
گاهی زمین و زمان و مادربزرگ و پدربزرگ هم به  مشکالتش تنها نیست، 

کمکش می آیند!
حسنی، نمکی،  ادبیات داستانی ما شخصیت های محدودی دارد؛ 
فرهاد  حاال  دیگر.  شخصیت  چند  و  خاله سوسکه  ماه پیشانی، 
شخصیتی  افزوده است؛  ایران  کودک  ادبیات  به  شخصیتی  حسن زاده 
مشکالت  با  امروزی  زندگی  به  راه یافته  هزارپایی  تازه.  گی هایی  ویژ با  نو 

امروزی و راه حل های امروزی.
فرهاد حسن زاده با خلق فانتزی های ساده و با استفاده از زبانی روان، 

کودکان داستانی طنز بنویسد. توانسته است برای 
جلد اول کوتی کوتی سال ها قبل توسط همین ناشر منتشر شده بود.

کوتی کوتی ما را بخندان 

کوتی کوتی  قصه های 
نویسنده: فرهاد حسن زاده

تصویرگر: هدی حدادی
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 

هر جلد: 3000 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: سرگرمی و پرورش خالقیت

کوتی کوتی کوتی کوتی، دنیا را بلرزان  سرما نخوری 

8 68 7

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ــاره ی چهارده | پی درپی  6۵ | شم

94 ــار  ـــ ـــ ــه ـــ ـــ ب

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ــاره ی چهارده | پی درپی  6۵ | شم

94 ــار  ـــ ـــ ــه ـــ ـــ ب



محوری  و  موضوع  خانواده،  یک  سال  و  سن  کم  فرزند  دو  بین  روابط   
کتاب های قند عسل برای قصه گویی از آن  که فقط در مجموعه  نیست 
استفاده شده باشد، بلکه عمومًا در طول یک سال، بیش از سی، چهل 
روابط  نیز  و  فرزندان  بین  روابط  درباره ی  قصه  و  کتابآموزشی  عنوان 
می رسد  نظر  به  اما  می شود؛  منتشر  کشورمان  در  والدین  و  فرزندان 
که توانسته است  مجموعه ی قند عسل، از معدود مجموعه هایی باشد 
این روابط را شیرین، دوست داشتنی و طبیعی، پیش روی خواننده ی 

کند. خود تصویر 
کودکان، بلکه برای بزرگ ترها هم  کتاب ها، نه فقط برای  خواندن این 
جودی  باشد.  داشتنی  دوست  و  شیرین  لحظاتی  آفریننده ی  می تواند 
بلوم توانسته است روابط خانوادگی و نیز برخی روابط محدود خانواده ها 
با یک دیگر )در قالب روابط همسایه ها، یا مسائل مدرسه و آموزشگاه ها( 
کند و همین نکته با هنر  را به شکل باورکردنی برای مخاطب خود تعریف 
باعث  افق،  نشر  قبول  قابل  کتاب سازی  و  نیری  پری ناز  رواِن  ترجمه ی 
مشابه  مجموعه های  و  کتاب ها  از  عسل،  قند  مجموعه ی  شده است 
پرنده  ک پشت  از سوی داوران ال و  کند  پیدا  توجه  قابل  فاصله ای  خود 

ک پشت بگیرد. 5 ال
جذابیت  و  روابط  این  شیرینِی  به  منحصر  مجموعه  این  مزایای  اما 
قصه هایی که تعریف می شود نیست. جودی بلوم با طراحی صحیح پشت 
از شخصیت ها،  صحنه ی هر داستان و شخصیت پردازی درست هریک 
در حین پیش برد داستان خود، برخی مفاهیم پایه و بنیادین اجتماعی 
را هم برای مخاطب توضیح می دهد. موضوعاتی مثل نقش پول و شکل 
و  و پیشاصنعتی، محافظه کاری  عملکرد آن، دنیای صنعتی، فراصنعتی 
به  والدین،  و  کودک  متقابل  وظایف  و  حقوق  مساله ی  بودن،  پیش رو 
این  ماجراهای  صحنه ی  پشت  زیرپوستی  و  نامحسوس  کاماًل  شکلی 

مجموعه را می سازند.
کودکان 9 تا 11 ساله ی خود  که می خواهند برای  می توان به والدینی 
داد  اطمینان  کنند،  تهیه  را  آموزنده  حال  عین  در  و  شیرین  کتاب هایی 
کیک های  تجربه ی خواندن این مجموعه، چیزی شبیه تجربه ی خوردن 

خانگی، تجربه ای شیرین، به یادماندنی و مقوی خواهد بود.

به شیرینِی
کیک های خانگـی

مجموعه ی قند عسل
نویسنده: جودی بلوم
مترجم: پری ناز نیری
ناشر: افق
کودک گروه سنی: 
کاربرد: سرگرمی، آموزش مفاهیم پایه ی اجتماعی

سوپر قندعسل |  دو قند عسل |  خل بازی های 
قندعسلی |  نخودی و قند عسل

اولش  پوریا شروع می شود.  با  یکی  اون  و  یکی  این  بین  ارتباط  از  ماجرا 
اما  داد؛  تشخیص  یکی  اون  از  را  یکی  این  بتوان  که  است  سخت  خیلی 
پوریا موفق می شود. همین طورکه سعی می کند اعتماد آن ها را به دست 
برمی دارد.  پدربزرگ  جوانی  دوران  عشق  و  بزرگ  رازهای  از  پرده  بیاورد، 
که طلسم  اون یکی  و  این یکی  تربچه، خواهر  کسی نیست جز  او  عشق 
کند.  شده است و حاال پوریا باید او را نجات بدهد تا خودش نجات پیدا 
کنید، اما نویسنده سعی  ک را تصور  شاید با این تعریف، داستانی ترسنا
پدربزرگ، هر دو  و  پوریا  بپردازد.  به ماجرا  با فضایی طنزگونه  کرده است 
پدربزرگ  عاشقی  و  عشق  ندارند.  باور  دیگران  اما  دارند،  باور  را  پری ها 
بطری  توی  را  تربچه  و  شده است  دردسرساز  پری ها  همین  از  یکی  با 

انداخته اند تا از پدربزرگ دور بماند و به اصطالح جنی نشود.
است  شده  موفق  طنز،  و  فانتزی  فضای  از  بهره گیری  با  نویسنده 
بده بستان  کند.  برقرار  ارتباط  آن ها  بین  و  دهد  پرورش  را  شخصیت ها 
گرفته است، مرز  که فراموشی  پوریا با این یکی و اون یکی و ورود مادربزرگ 
واقعیت و خیال را توجیه می کند تا به خوبی از پس باورپذیری ماجرا برآید. 
درنهایت، همه چیز به خیر و خوشی به پایان می رسد و تربچه نجات پیدا 

می کند. هرچند این تربچه با همه ی تربچه ها فرق دارد.

خنده در دل فانتزی
اسمت چیه تربچه

نویسنده: عزت اهلل الوندی
کاشانی تصویرگر: ابراهیم 

انتشارات: سوره مهر
84 صفحه

5500 تومان
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوان گروه سنی: 

کاربرد: لذت و سرگرمی
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کند:  کتاب آشنا  این جمله ی تبلیغی می تواند مخاطب را با ذات این دو 
کن« و قرار است  »در جلد قهرمان این داستان فرو برو و به جای او زندگی 
که بازی و تخیل را با  کتاب هایی  این اتفاق بیفتد؛ به سادگی یک بازی. 
هم پیش می برد و حق انتخاب نحوه ی زندگی شخصیت اصلی داستان 
را  کتاب  کودک  برعهده ی مخاطب می گذارد. وقتی  که حیوان است،  را 
کند.  می خواند، در انتهای هر صفحه مختار است تا ادامه ی آن را تعیین 
گاهی او از این انتخابش ناراحت می شود و ممکن است برگردد و مسیری 
در  کتاب ها  این گونه  با  کودک  بگیرد.  نظر  در  شخصیت  برای  را  دیگر 
گوشه های پایین صفحات،  جایگاه خالق نشسته است و درعین حال، در 
از  می شود. پیش  آشنا  اسب  و  گرگ  درباره ی  روز  دانش  و  اطالعات  با 
منتشر  پارسی  شاهزاده ی  همچون  مشهوری  بازی های  این، کتاب های 
حیوانات منتشر  با  آشنایی  زمینه ی  در  تجربه  این  اینک  و  بود  شده 
در  آن  کودک  متن های  کتاب،  این  گی های  ویژ از  دیگر  یکی  شده است. 
که می تواند هم چون هر سکانس در فیلمی سینمایی یا  هر صفحه است 
کتاب ها داستانی را تعریف  کند. هم چنین، این  از بازی عمل  مرحله ای 
با  آن ها  هم زیستی  و  حیوانات  زندگی  نحوه ی  از  برگرفته  که  می کنند 
که در محیط زیست برایشان پیش می آید  طبیعت یا بیان خطراتی است 
این  می پردازد.  طبیعی  مشکالت  با  مواجهه  در  توانایی هایشان  به  و 
گسترش تخیل و فرار از  کودک فرصتی است برای  کتاب ها برای مخاطب 

کتاب های علمی. اجبار خانواده ها برای خواندن 

کن به جای او زندگی 
گر اسب بودی ا
گرگ بودی گر  ا
 نویسنده: مادلن دنی
تصویرگر: خاویر موست، سیلون فرکن
مترجم: شیرین صفایی مولوی
هر جلد 64 صفحه
هر جلد 5500 تومان
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
کودکان سال های آخر دبستان  گروه سنی: 

کاربرد: آشنایی با زندگی حیوانات، افزایش قدرت تخیل  

آوازهایم برای تو
داشته  خودشان  برای  داستانی  هرکدام  می توانند  هم  هندسی  اشکال 
که  است  این  مهم  کثیراالضالع.  و  ذوزنقه  مربع،  مثلث،  دایره،  باشند. 
دایره ها  بکشد.  بیرون  آن ها  ازدرون  داستانی  خود  باتخیل  نویسنده 
مربع ها  می شوند.  جابجا  راحت  و  می خورند  قل  هستند،  لطیف  و  نرم 
کسی  سنگین و ثابتند، محکم و استوار سرجای خودشان ایستاده اند و 
گی ای  ویژ چه  آن ها  چطور؟  مثلث ها  اما  بدهد.  تکان  را  آن ها  نمی تواند 
دارند؟ مثلث ها نوک تیزند، به دیگران نوک می زنند، آن هارا می رنجانند، 
زخمی می کنند و هیچ کس از دستشان درامان نیست؛ درست مثل بعضی 

از آدم ها.
که  کارکردی زیادی دارند  گی های  که اشکال هندسی هم ویژ می بینید 

کار قصه می آید. به 
کوچک تنها مانده بود، سرگردان به این طرف وآن طرف قل  »دایره ی 
می خورد اما دایره ها را پیدا نمی کرد. بی آن که به دنبال چیزی باشد، این 
گرفتند ... مثلث بزرگ  طرف وآن طرف پرسه زد تا این که مربع ها دورش را 
کشید ...  به طرفش آمد و با نوک تیزش او را نیش زد. دایره از درد فریاد 

گفت: چند وقت دیگر مثل خود ما می شود ...« مثلث بزرگ 
واقعی  به شکل  و  کرد  پیدا را  آواز خودش  کوچک  باالخره دایره ی  اما 

خودش درآمد.

آواز دایره
نویسنده: شهربانو بهجت

تصویرگر: پیمان رحیمی زاده
ناشر: منادی تربیت

12 صفحه
 2500 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: لذت خواندن
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بچه های کشتی رافائل
نویسنده: محمدرضا مرزوقی
ویراستار: مرضیه طلوع اصل
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
 204 صفحه
6000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ترویج صلح

داستان در دوران جنگ بین ایران و عراق اتفاق می افتد. بچه های یکی 
کشتی تفریحی عظیمی بسته اند  از محله های بوشهر دل به دیدن داخل 
که دیگر از  که مانند عروسی زینت بخش آب های خلیج فارس است. با آن 
کشتی برای مقاصد تفریحی استفاده نمی شود، ورود به آن ممنوع است. 
کشتی را  بچه ها موفق می شوند، طی ماجراهایی، یکی از ملوانان سابق 
این حین،  در  ببرد.  کشتی  را داخل  آن ها  بگیرند  قول  او  از  و  کنند  پیدا 
فرزندان  می کنند.  اسباب کشی  آن ها  محله ی  به  جنگ زده  خانواده ای 
که یک دختر و یک پسر هستند هم به جمع بچه ها می پیوندند.  خانواده 
که در حال حاضر مورد حمله ی هوایی  کار می کند  پدر خانواده در خارک 
شدید عراقی هاست. دوستی عمیقی بین راوی و این خواهر و برادر شکل 
را  نوجوانی  عشق های  بوی  و  رنگ  خواهر  و  راوی  بین  دوستی  می گیرد. 
ببرد،  کشتی  را به داخل  دارد. باالخره قرار می شود ملوان سابق بچه ها 
که این خبر را به آن ها  که راوی به دیدار خواهر و برادر می رود،  اما زمانی 
که در خارک شرایطی اضطراری حکم فرما است و  بدهد، متوجه می شود 
که بچه ها از پدرشان خبر ندارند. همگی قرار می گذارند  چند روزی است 
کشتی با همان لنج به خارک بروند اما دختر را با خودشان  بعد از دیدن 
نباید متوجه بشوند. بچه ها پس  گشت های ساحلی  بزرگ ترها و  نبرند. 
در  و  می گیرند  قرار  گشت  کشتی  تعقیب  مورد  گهان  نا کشتی  دیدن  از 
و  جنگ  می شوند...  لنج  در  ناخوانده  مسافری  حضور  متوجه  بین  این 
سختی های آن بر تمام وقایع داستان سایه افکنده است، اما این رمان 
و  زندگی  به  شدید  میل  درباره ی  باشد،  جنگ  درباره ی  که  آن  از  بیش 
شکل گیری روابط انسانی عمیق است. این رمان و ماجراهایش، درباره ی 
کشتار و ضد هوایی  که در سخت ترین شرایط، در میان  انسان هایی است 

و موشک، به هم نوع خود عشق می ورزند.

عشق و موشک
بوق بزن و راه برو

کشاورز شاعر: ناصر 
تصویرگر: صغری راجی

کبیر )کتاب های شکوفه( ناشر: امیر 
20 صفحه

2600 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: لذت و شناخت و رشد زبانی

دویدم دویدم
دویدم دویدم به یک قطار رسیدم.
دویدم دویدم به یک صدا رسیدم.

کانگورو رسیدم دویدم دویدم به یک 
دویدم دویدم ...

کدام با »دویدم و دویدم« آغاز می شود و  که هر   9 شعر برای خردساالن 
کودکانه  کنش های  با انرژی موجود در متلی به همین نام، ادامه می یابد. 
کودک بازیگوش با دویدن و  که  در شعرها، این حس را به وجود می آورند 
کانگور، سه تار، دندون، عینک، خروس و  رسیدن به قطار، صدا، قابلمه، 
گاه  کنجکاوی هر چه تمام تر، دور و برشان می دود و با خودش و  پله ها، با 
کودک را می دهند. »دویدم  گاهی هم آن ها جواب  با آن ها حرف می زند و 
قوقو  قوقولی  کرد/  نگام  سالم!  گفتم  رسیدم/  خروس  یک  به   / دویدم 

کرد/ ... .« صدام 
مخاطبان با شنیدن هر شعر درباره ی موضوع شعر شناخت به دست 
بازیگوشانه ی  تخیلی  فضای  در  و  می یابد  گسترش  زبانشان  می آورند، 
که به خاطر سپردن آن  آن ها لذت می برند. همین بازیگوشی شعر است 
که با جزئیات  کالژ برگ است  کتاب  کودک آسان می کند. تصاویر  را برای 
جای  شده،  استفاده  تصاویر  ساخت  در  که  برگ هایی  انواع  و  فراوان 
جست وجو را برای مخاطب باز می گذارند. اجرای خوب تصاویر، مخاطب 

کالژ برگ می کند. کاردستی با  را تشویق به انجام 
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به  دختری  هیچ  آن  در  که  است  شهری  قصه ی  سیب  درخت  پریزادان 
دنیا نمی آید؛ یا به قول نویسنده:

در  دخترکی  هیچ  که  سرزمینی  و  داشت  پسر  سه  که  بود  »پادشاهی 
بهار،  که هیچ دخترکی، صبح سفید  بود  نمی رویید. سال های سال  آن 

پابرهنه، روی علف های خیس ندویده بود.«
پنجره  از  غمگین  پادشاه  شب،  یک  که  می شود  آغاز  آن جا  از  ماجرا 
که می بیند او غصه دار است، سه  به ماه نگاه می کند و پیرمردی رهگذر 
و  بیایند  دنیا  به  آن ها، سه دختر  کاشتن  با  بلکه  تا  او می دهد  به  سیب 
پسرها  نباشند.  غمگین  دیگر  و  کنند  ازدواج  بتوانند  پادشاه  پسران 
سیب ها را می کارند و درختی از آن ها می روید و هر شب سیبی بر شاخه ی 
کدام ملکه ای به دنیا بیاید.  آن ظاهر می شود. حاال همه منتظرند تا از هر 
ولی هربار دستی سیاه از میان ابرها بیرون می آید و سیب ها را می دزدد. 
آخرین بار شازده خورشید، پسر ته تغاری شاه، با شمشیر دست دزد را 
که همه ی  قطع می کند، ولی او با دست دیگر سیب آخر را می دزد. پسرها 
دزد  تا  می روند  و  می گیرند  را  خون  رد  داده اند،  دست  از  را  امیدشان 

کنند. خوشبختی شان را پیدا 
آن  خواندن  و  است  ایرانی  قدیمی  افسانه های  یادآور  رمان  این 
گاهی در  را به مخاطب ببخشد.  می تواند حال و هوای همان افسانه ها 
که بلند  میان داستان دیالوگ ها و ... در قالب نظم هایی بیان می شود 

کودک می تواند برایش جذاب باشد. خواندن آن توسط 

ݢ ی درخت سیب ݢ باالݢ
پریزادان درخت سیب
کبر نویسنده: سیدنوید سیدعلی ا
تصویرگر: حدیثه قربان
ناشر: افق
80 صفحه
5000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: لذت و سرگرمی

ماشیِن عجیب پات ها
بو  و  کالسیک، مثل غذاهای قدیمی، آدم های قدیمی، رنگ  رمان های 
و عطر و نثر و داستان خودشان را دارند. بستگی دارد ذائقه ی ادبی تان 
کالسیک بخواند  کسی می تواند رمان  کمتر  کرده باشید.  را چطور تربیت 
و لذت نبرد. به خصوص وقتی پای یکی از بهترین ها؛ یعنی چیتی چیتی 

بنگ بنگ نوشته ی یان فلمینگ در میان باشد.
ناخدا  خانواده،  پدر  و  نیست  معمولی  خانواده ای  پات،  خانواده ی 
اجق  همه  از  کاشف،  هم  و  است  ع  مختر هم  که  پات،  کاس  کتا کارا
وجقی تر است. خانواده ی پات پول زیادی در بساط ندارند و بخور و نمیر 
گهان ماشین قراضه، قدیمی و زهواردرفته ای  زندگی می کنند. تا این که نا
غرورآفرین  بسیار  جوانی،  در  ماشین  این  البته  می گیرد.  قرار  راه شان  سر 
پات ها  پیری قسمت  ولی در  کرده است  کسب  زیادی  افتخارات  و  بوده 
شده است. ماجرای پات ها و این ماشین برای هر مخاطبی لذت بخش 

است.
کالسیک انتشارات قدیانی انتخاب  کتاب از مجموعه رمان های  این 
که بی شک بسیاری از آن ها خواندنی هستند، هرچند پیش  شده است 
گذشته، به فارسی ترجمه شده اند. چیتی چیتی  از این نیز، در سال های 
بنگ بنگ که بر اساس آن فیلم سینمایی هم ساخته شده است، پیش از 

این توسط احمد میرعالئی ترجمه شده بود.

چیتی  چیتی، بنگ بنگ
نویسنده: یان فلمینگ

مترجم: راضیه ابراهیمی
ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(

136 صفحه
5500 تومان

کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 
کودک و  کالسیک ادبیات  کاربرد: آشنایی با رمان های 

نوجوان، لذت و سرگرمی
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 دا بو دیم از باال، دا بو دیم از پایین، دا بو دیم از چپ، دا بو دیم از راست، 
دا بودیم از نمای نزدیک، دا بو دیم از نمای دور. دا بو دیم از روبه رو، دا بو 
کم  دیم از پشت، دا بو دیم در صبح، دا بو دیم در شب، دا بو دیم در نور 

و دا بو دیم در نور زیاد.
دیم  بو  دا  سوپرمن.  شکل  به  دیم  بو  دا  دلقک،  شکل  به  دیم  بو  دا 
به شکل ببری با پوست راه راه، دا بو دیم به شکل پروانه. اوه، این همه 

تفاوت! باالخره این دا بو دیم چیست؟
یا  شنیده اید  را  مولوی  تاریک  خانه ی  در  فیل  تمثیلی  قصه ی  البد 
این  با  آن.  به  شبیه  تقریبًا  است  داستانی  دیم  بو  دا  خوانده اید.  جایی 

کودکانه است. کتابی مصور و  که دا بو دیم  تفاوت 
هم  را  اسمش  حتی  و  می بینیم  اولین بار  برای  را  چیزی  وقتی   
نمی دانیم، به تناسب سن و سال و دانش و تجربه مان آن را می فهمیم 
فرق  دیگران  توصیف  و  فهم  و  درک  با  که  می کنیم  توصیفش  جوری  و 
آدم های مختلف، متفاوت  اما توصیف  آن چیز یک چیز است،  می کند. 
را به  او  که دا بو دیم یک چیز بیشتر نیست، ولی یکی  است. همان طور 
پوست  با  ببری  دیگری  سوپرمن،  شکل  به  یکی  می بیند،  دلقک  شکل 
که با هم خیلی  کوچولو و خیلی چیزهای دیگر  راه راه، آن یکی پروانه ای 

فرق دارند.
که در داستان فیل در خانه ی تاریک اتفاق افتاد. شش مرد  همان طور 
که تا آن موقع فیل ندیده بودند، هر یک دراتاقی تاریک، به قسمتی از بدن 
که با حرف دیگری فرق داشت.  گفتند  فیل دست زدند و هریک چیزی 
نبود. در  کامل هم  اما  نبود،  بودند، غلط غلط  گفته  که  البته چیزهایی 
واقع فیل همه ی آن ها بود. در داستان دا بو دیم، نویسنده از زاویه های 
مختلف به دا بو دیم نگاه کرده و چیزی گفته است. پیشنهاد می کنیم شما 
هم به دا بو دیم نگاه کنید، خوب خوب نگاه کنید. از زاویه های مختلف به 
کنید و بعد بگویید دا بو دیم چیست؟ همه ی بچه ها عالقه  دا بو دیم نگاه 
کتاب تمرین خوبی است. دارند موجودات اطرافشان را بشناسند و این 

دا بو دیم از باال،
دا بو دیم از پایین

دا بو دیم
کریتا جین نویسنده وتصویرگر: آلن 
مترجم: محمد اهورایی
کبیر )کتاب های شکوفه( ناشر: امیر 
24 صفحه
4000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: داستانی زیبا درباره ی شناخت

پشت درهای بسته
شهرزاد، مانی و مانا خانواده ای سه نفره را تشکیل می دهند. مانی، پدر 
خانواده، نقاش است و شهرزاد خواننده را یاد هزار و یک شب می اندازد. 
برای  با دخترش، مانا، وقت بگذراند و  از هر چیز دوست دارد  او بیش تر 
کدو  پیشانی،  مثلماه  قصه هایی  کند،  تعریف  مختلف  قصه های  او 

گل خندان و... . کچل،  قلقله زن، نخودی، سیندرال، حسن 
کردن شهرزاد با دیگران یک فرق بزرگ دارد! شهرزاد  اما قصه تعریف 
آن ها  خیال  در  است.  ساخته  تخیل  از  سرشار  فضایی  دخترش  برای 
باز  با  پنهان است.  اتاق قصه ای  اتاق دارد و پشت در هر  خانه شان صد 
راه  خانه  در  و  می گیرند  جان  قصه  آن  قهرمان های  اتاق،  هر  در  کردن 

می افتند.
کتاب  این  در  نیست.  نقاشی هایمانی  راز  ماجرای  همه ی  این  اما 
که در داستان نوجوان  نویسنده فضایی سوررئال ساخته است. فضایی 
تألیفی ما متفاوت به نظر می رسد. فصل ها را یکی درمیان مانی و شهرزاد 
که فقط روح  که دیگر نیست...بله! شهرزادی  روایت می کنند، شهرزادی 
که پشت یکی از درهای خانه افتاده  است، روحی در یک تابلوی نقاشی 
نقاشی های  با  شهرزاد  مردن  راز  گویی  است.  شده  پوشانده  رویش  و 
که مدل یکی از نقاشی هایمانی  گره خورده؛ او وقتی از دنیا رفته  همسرش 

بوده است.
که با دنیای قصه ها  کتاب است. تخیلی  تخیل پررنگ ترین عنصر این 
کشف  که در پی  آمیخته شده است و نوجوان را جذب می کند. نوجوانی 
مرد؟  چرا  شهرزاد  می پرسد:  خودش  از  مدام  و  است  نقاشی هایمانی  راز 
او بخواهد  از  چرا روح شهرزاد می خواهد به دخترش مانا نزدیک شود و 

کنار بزند؟ پوشش نقاشی را 
ادبیات  در  هم  است  جاری  کتاب  در  که  زنانه ای  روح  فضا،  از  جدا 
عاشقانه  را  دخترش  و  همسر  شهرزاد،  است.  کمیاب  ما  تألیفی  نوجوان 
کند  مادری  دخترش  برای  برگردد،  زندگی  به  دارد  دوست  دارد.  دوست 
کند. در عین حال فکر می کند مانی باعث  و دوباره قصه هایش را تعریف 
که  است  نکاتی  از  مرگ  و  عشق  لبه ی  روی  حرکت  است.  شده  او  مرگ 

کتاب را برای نوجوانان دبیرستانی جذاب می کند. خواندن این 

راز نقاشی های مانی
نویسنده: فاطمه سرمشقی

ویراستار: عذرا جوزدانی
ناشر: چکه

188 صفحه
9800 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: پرورش تخیل
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کتاب از مجموعه ی ماجراهای فروشگاه  ژولیت ملکه ی قلب ها، پنجمین 
که  می فروشد  خریداران  به  چیزی  بار  هر  فروشگاه  این  است.  جادویی 
کل زیر و رو می کند. این بار نوبت ژولیت است؛ دختری  زندگی شان را به 
داده اند.  ما«  مرگ  مکش  »مسخره ی  لقب  او  به  که  کم رو  و  خجالتی 
آنقدر  می اندازد،  دست  را  او  کسی  وقتی  که  است  خجالتی  آنقدر  ژولیت 
که هر چه از دهانش در می آید می گوید، شاید از آن وضعیت  هول می کند 
خالص شود و همین موضوع از او یک آدم عصبانی در ذهن بقیه ساخته 

است.
که ژولیت به فروشگاه جادویی می رود و  از وقتی آغاز می شود  ماجرا 
گردنبند به او می دهد. از فردا به طرز حیرت آوری همه مجذوب  کسی یک 
و  می افتد  راه  دنبالش  آدم  لشکر  یک  می رود  جا  هر  می شوند.  ژولیت 
هرجا حضور پیدا می کند، دل همه را افسون و شیدا می کند. ولی ژولیت 
گهان  نا می کشد.  عذاب  خیلی  و  نمی برد  لذت  وضع  این  از  خجالتی 
گردن انداختنش نیست؛  گردنبند به راحتی به  که خالصی از شر  می فهمد 
گردنبند  گردنبند جادویی است و تا ژولیت معمایی را حل نکند، از این 
خالصی ندارد. او در این راه با چند الهه روبرو می شود و پای درد دل آن ها 

می نشیند.
به  اعتماد  مشکل  که  نوجوانانی  برای  می تواند  کتاب  این  خواندن 
نفس دارند جذاب باشد، مخصوصًا این که چاشنی عشق و حال و هوای 

نوجوانی به این داستان اضافه شده است!

جادوی دل  ها
ژولیت ملکه ی قلب ها
کویل نویسنده: بروس 
مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: آفرینگان
252 صفحه
11000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 
 کاربرد: سرگرمی، باال بردن اعتماد به نفس
دختران نوجوان

باور به اسب های رؤیایی

ژینژانبر، مرغ نوروزی
نویسنده: مرجان فوالدوند

تصویرگر: آلن بایاش
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 

32 صفحه
3500 تومان

کودک  گروه سنی: 
کاربرد: پرورش حس امید و رویارویی با

مشکالت زندگی، پرورش تخیل

تا  کرده اید،  گیر  طوفان  در  است،  شکسته  کوچک تان  کشتی  گر  ا
کمک  که به شما  کسی را پیدا نمی کنید  دوردست ها نگاه می کنید و هیچ 
که  دارید  کودکی  یا  و  هستید  خسته  و  درمانده  و  گرفتار  خیلی  گر  ا کند، 
کسی را بشنود و چشمش را به روی زیبایی ها بسته  نمی خواهد صدای 

است، ناامید نشوید!
که به سمت تان  کافی است آن اسب های رؤیایی و سفید آبی را  فقط 
دریا  برابر  در  باشید.  داشته  باور  رؤیا  به  است  کافی  کنید!  باور  می آیند 
با نگرانی به شما  که  احساس شکست نکنید و وقتی پرنده ای را دیدید 
کرده است، حتمًا با  نگاه می کند و راهی طوالنی را برای نجات شما پرواز 

او حرف بزنید!
که مرجان فوالدوند داستان لطیف و روانش را نوشته  او ژینژانبر است 

کرده است. است و آلن بایاش، تصویرگر فرانسوی، آن را تصویرگری 
از مرجان فوالدوند پیش از این داستان ها و بازنویسی هایی از متون 
ناخدای  یک  دوستی  درباره ی  را  افسانه ای  بار  این  و  خوانده اید  را  کهن 
داشتنی  دوست  و  مهربان  و  عجیب  مرغی  و  طوفان ها  در  شده  گرفتار 

می خوانید.
او  باشید.  دیده  هم  را  بایاش  آلن  تصویرگری های  این  از  پیش  شاید 
کارهایش  و  است  کرده  تصویرگری  را  فارسی  کتاب  جلد  بیست  از  بیش 

کودکانه و بسیار زیبا و لطیف دارد. حال و هوایی شرقی، 
دست  دو  و  چشم  دو  من  که  است  گفته  مصاحبه ای  در  بایاش  آلن 
می توانید  شما  است!  ایرانی  یکی  آن  و  فرانسوی  آن ها  از  یکی  که  دارم 
باعث شده  و  آفریده  را  ژینژانبر  که  را  او  ایرانی  و  فرانسوی  کار دست های 
غ نوروزی و این ناخدا را خانم فوالدوند بنویسد، در این  داستان این مر

کتاب ببینید.
کتاب،  قصه ی  خواندن  از  پیش  باشد  جالب  برایتان  شاید 
به  احساسش  و  کتاب  این  نوشتن  چگونگی  از  هم  را  نویسنده  روایت 
احساس  کتاب  به  تا  بخوانید  کودک تان  با  را  بایاش  تصویرگری های 

کنید! نزدیکی بیشتری 
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کودکان دنیای خاصی دارند. دردنیای آن ها همه چیز ممکن است واقعی 
کودکان  باشد یا به واقعیت بپیوندد. مرز میان خیال و واقعیت در دنیای 
اشتباه  دچار  آن ها  با  مواجهه  در  بزرگ ساالن  و  نیست  مشخص  خیلی 

می شوند.
را  کار  نیستند.  قائل  تفاوت  نیز  کار  و  بازی  میان  کودکان  هم چنین، 
که بزرگ می شوند،  کار می گیرند، به تدریج  به جای بازی و بازی را به جای 

این تفاوت ها و تمایزها را بهتر درک می کنند.
کودکی است. او با عروسکش دعوا می کند،  سارای این قصه هم، چنین 
و  پدر  است.  طبیعی  او  برای  رفتارها  این  همه ی  و  می کند  آشتی  و  قهر 
کودک داشته  کنند و رفتار متناسب با سن  مادرها باید این روحیه را درک 

باشند.
مادر می خواهد عروسک  از  و  ناراحت است  از دست عروسکش  سارا 
دیگری برای او بخرد. مادر فکر بهتری دارد و به سارا پیشنهادی می کند 
که مدتی می گذرد، سارا همه چیز را فراموش  تا مشکلش حل شود. بعد 
می کند و با عروسکش آشتی می کند و ماجرا به خیر و خوبی تمام می شود.

کود کی دنیای شیرین 
سارای مهربان
نویسنده وتصویرگر: آناهیتا تیموریان
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
32 صفحه
 3000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: لذت خواندن

کان نامه ی نیا
اواخر دهه ی  پارله آن جوان است، متولد  کتاب سلحشوران  نویسنده ی 
برای  که  رفته  فضایی  سراغ  به  که  است  دلیل  همین  به  شاید  شصت. 
من  و  پارسیان  چون  کتاب هایی  باالی  فروش  است.  جذاب  نوجوانان 
در  که  فانتزی  داستان هایی  به  نوجوان  مخاطبان  که  می دهد  نشان 

فضای ایران باستان بگذرد عالقه دارند.
کتاب توجه مخاطب را جلب می کند، همین  که در این  اولین چیزی 
گرفتن از اسطوره ها  نکته است؛ ساختن فضایی شبیه ایران باستان و بهره 
کتاب های  بیشتر  مثل  داستان.  بردن  پیش  و  شخصیت پردازی  برای 
این گونه ی ادبی، داستان با محوریت نبرد میان خیر و شر شکل می گیرد.
اهل  پسری  می کند.  روایت  فرتیاد  را  پارله آن  سلحشوران  داستان 
برای  سفر.  در  همیشه  و  است  سلحشور  فرتیاد  پدر  پارله آن.  سرزمین 
که فرتیاد  اما چیزی  با مادر و خواهرش تنهاست.  همین فرتیاد معمواًل 
گروه سلحشوران می کند، توانایی ویژه ی او در ردیابی است.  را هم وارد 
کجا  که  کند  کشف  و  دورند  او  از  که  شود  افرادی  ذهن  وارد  می تواند  او 
کردن فرتانا،  گروه سلحشوران در پیدا  هستند. همین توانایی می تواند به 
کند. فرتانا بر اثر یک بی احتیاطی توسط جادوگری  کمک  خواهر فرتیاد، 
گر متوقف نشود، شر و  که ا خ ربوده می شود؛ فرقه ای  از فرقه ی پیچک سر
کان  کوی جادوگر، نامه ی نیا کند. آما سیاهی را در همه ی سرزمین می پرا
ک ترین رازها نوشته شده است.  که در آن خطرنا کتابی  را به دست آورده، 
را  کی  اتفاقات وحشتنا باخبر شوند،  از آن  گر آدم های شرور  ا که  رازهایی 
کوی  آما به  تا  می کنند  طی  سلحشوران  گروه  که  مسیری  می زنند.  رقم 
عجیب  موجودات  از  پر  دشوار،  و  سخت  است  مسیری  برسند  جادوگر 
که می تواند جان  و خطرهایی  غیرقابل پیش بینی  اتفاقات  ک،  وحشتنا

آن ها را بگیرد.
در طی این مسیر فرتیاد خودش را به خاطر بی احتیاطی اش سرزنش 
هیچ وقت  بیفتد  خواهرش  برای  اتفاقی  گر  ا است  مطمئن  و  می کند 
تالش  وجود  همه ی  با  همین  خاطر  به  ببخشد.  را  خودش  نمی تواند 

کند به جادوگر برسند. کمک  گروه  می کند تا به 
به  که  نوجوانانی  برای  می تواند  و  دارد  غافلگیرکننده  پایانی  کتاب 
لذت  ماجراجویی  از  و  دارند  عالقه  افسانه ای  و  اسطوره ای  فضاهای 

می برند، جذاب باشد.

سلحشوران پارله  آن
نویسنده: سیدعلی خواسته

ویراستار: آمنه رستمی
ناشر: افق

472 صفحه
16000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با اسطوره ها، پرورش تخیل

1 0 01 0 1

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ــاره ی چهارده | پی درپی  6۵ | شم

94 ــار  ـــ ـــ ــه ـــ ـــ ب

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ــاره ی چهارده | پی درپی  6۵ | شم

94 ــار  ـــ ـــ ــه ـــ ـــ ب



و  شده  چاپ  بارها  و  بارها  امروز،  تا  مجموعه  این  از داستان های  بعضی 
داستان  طالیی؛  مجسمه ی  داستان  مثل  هستند.  خواندنی  هم  هنوز 
باال،  آن  از  و  ایستاده است  باالی شهر  بر  که  همان شاهزاده ی غمگینی 
کاری جز غصه خوردن از دستش  فقر و اندوه و بیماری مردم را می بیند و 
شاهزاده  می شود.  آشنا  مهاجر  پرستویی  با  این که  تا  نیست.  ساخته 
شمشیرش  دسته ی  جواهر  و  بماند  می کند  خواهش  مهاجر  پرستوی  از 
می کند  گل دوزی  را  ملکه  لباس های  که  ببرد  تنگ دستی  پیرزن  برای  را 
از پرستو می خواهد  و پسرش بیمار است. همین طور، هر شب شاهزاده 
کار  تکه ای از طال و جواهراتش را برای یکی از مردم فقیر شهرش ببرد. این 

ادامه پیدا می کند تا این که دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند.
می بیند  او  است.  بیداری  و  گاهی  آ نماد  طالیی،  مجسمه ی 
و  تجمل  ثروت اندوزی،  به دلیل  مردم،  بیماری  و  تنگ دستی  فقر، 
این  از  مجسمه  است.  شهر  مردم  از  دیگری  عده ی  خودخواهی های 
نابرابری رنج می برد. اسکار وایلد در همه ی داستان های این مجموعه، 
بر علت های فقر و بیماری مردم دست می گذارد و سرانجام، راه حل این گره 
کور را در عشق به مردم معرفی می کند. اسکار وایلد در این داستان ها، کاری 
می کند تا چشم قهرمان داستان هایش به روی واقعیت باز شود. بعد از 
آن، قهرمان ها از خودخواهی دست می کشند و به دیگران عشق می ورزند.
در داستان دیگری از این مجموعه، وقتی شاه جوان از کار سخت بردگان 
برای  تا  می شوند  فرستاده  آب  ته  برده ها  می بیند  و  می شود  گاه  آ کشتی 
تاج گذاری او مروارید صید کنند، از هرچه جواهر و مروارید است، بیزار می شود.

به  می زنند.  حرف  آدم ها  قلب  با  مجموعه،  این  زیبای  داستان های 
که دارند، دست بکشند و  گر از خودخواهی هایی  آن ها نشان می دهند ا
به دیگران عشق بورزند، می توانند به جای فقر و تنگ دستی و بیماری، 
سالمتی و نشاط ببینند. خواندن این داستان ها درون آدم ها را قلقلک 
کار،  خ، دوست فدا گل سر می دهد. داستان های غول خودخواه، بلبل و 
و  همه  جوان،  پادشاه  و  شگفت انگیز  موشک  خوش حال،  شاهزاده ی 
کنیم، به  گر خوب دقت  که ا همه خودخواهی هایی را نکوهش می کنند 
از  داستان ها  بیان  هست.  هم  ما  درون  در  آن ها  از  نشانی  زیاد  احتمال 
زبان چکاوک و موشک شگفت انگیز، جذاب و هیجان انگیز است. از آن جا 
آدم ها  درونی  گی های  ویژ بر  و  دارند  سروکار  اخالق  با  داستان ها  این  که 
کهنه نمی شوند و برای همه ی نسل ها خواندنی  دست می گذارند، هرگز 

و مفید هستند.

برای تمام نسل  ها

شش قصه از اسکار وایلد
برای بچه ها
نویسنده: اسکار وایلد
تصویرگر: پی.جی.لینچ
ترجمه: سعیدا زندیان
ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(
5500 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: ترک خودخواهی و محبت به دیگران

ک جنگ؛  آثار دهشتنا
مرگ، معلولیت، نابودی 

و خاطرات سیاه
که پایان یافت، اما زشتی و عواقب آن هنوز  ده سروده با موضوع جنگی 
که تمام شده اما آثار آن برای همیشه  وجود دارد. شاعر از جنگی می گوید 
گرفته و هنگام بازی چند تا از بچه ها نیستند.  مانده است؛ زیرا شهر را غم 
مین  با  بابایش  پای  و  سوخته  مشقش  دفتر  شده،  ویران  راوی  خانه ی 
نبرد  سنگر  در  روزگاری  که  دایی،  شده  موجب  که  جنگی  است.  رفته 
که موجب شده مادر،  کند. جنگی  کشور زندگی  ج از  کنون در خار بود، ا
موجب  که  جنگی  بدهد.  دست  از  رفته،  نبرد  جبهه  به ی  که  را  پدرش 
در  پدرش  او  تولد  از  قبل  چون  باشد،  ندیده  را  پدرش  هرگز  کودک  شده 
دست  پدر  شده  موجب  که  جنگی  بود.  شده  کشته  جنگ  جبهه های 
گاری سبزی اش را به راحتی هل بدهد  کنون حتی نتواند  نداشته باشد و ا
گاری را برایش  گرد بابایش می شود و  و پسر هر روز عصر پس از مدرسه شا
که پای پدر را برده و برایش  هل می دهد تا مردم از او سبزی بخرند. جنگی 
که پدربزرگ را با خود برده و تنها  ویلچری به ارمغان آورده است. جنگی 
از او قاب عکسی بر دیوار خانه ی مادربزرگ مانده است. ماشین جنگی 
که نه تنها در جبهه های نبرد مردان شجاع را بلعیده؛ بلکه در شهرها هم 
کوچه را تیره و تار  کرده و خاطرات  کنان خراب  سقف خانه ها را بر سر سا
گروه سنی ج و د درک روشنی از پیامدهای  کودکان  کتاب به  کرده است. 

جنگ می دهد.

صدای بال لک لک ها
سروده: مریم اسالمی
تصویرگر: سحر حقگو

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
24 صفحه

2000 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: درک روشن نسبت به عواقب جنگ
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کودکان و نوجوانان می شنویم، هربار  ک درباره ی  که خبری وحشتنا  هربار 
که بمبی  که خبر تیراندازی در مدرسه یا بیمارستانی را می شنویم، هربار 
از این خشونت جا می خوریم. اما  گهان  در مسجدی منفجر می شود، نا
آن  که شلیک کننده ی  احساس می کنیم  قلبمان  در  بیشتری  درد  وقتی 
کودکان باشند. شخصیت  کتاب فاجعه در دبیرستان  اسلحه نوجوان یا 
و  اندوهگین  دبیرستان  یک  در  تیراندازی  حادثه ی  از  نیز  تاون  میدل 
بسازد،  قهرمان  کشته شدگان  از  تا  نرفته  او  اما  است؛  شده  وحشت زده 
بانیان این »فاجعه« رفته  از این مرحله فراتر رفته است و به سراغ  بلکه 
رمان  شخصیت  قربانی اند«.  نیز  »تیراندازان  کند:  یادآوری  را  نکته ای  تا 
با  آمریکایی  نوجوان  خاستگاه دو  سراغ  به  است،  روزنامه نگار  خود  که 
که این فاجعه را به وجود  گری می رود؛ همان دو نفری  نام های برندن و 
و  شده اند  اذیت  هم مدرسه ای هاشان  توسط  بارها  دو  این  آورده اند. 
تغییرش  نمی توانند  زندگی ای  که  روند  از  فرار  و  انتقام  برای  سرانجام 
گروگان می گیرند و به آنان شلیک می کنند.  بدهند، هم کالسی هایشان را 
متنی  یا  باشد  روزنامه  در  چاپ شده  مقاله ای  می توانست  کتاب  این 
علمی؛ ولی نویسنده خواسته است به درون زندگی شلیک کننده ها برود. 
را توصیف  که تنهایی، بی پناهی و تحقیر  کتاب لحظات اوجی دارد  این 
که بارها برای نوجوانان پیش آمده و البته  می کنند. حس های مشابهی 
از بین نبرند، به فاجعه ای  را  گر آن  ا آینده  هشداردهنده است؛ چون در 

منجر می شود.

قربانی ، قربانی می گیر د
فاجعه در
دبیرستان میدل تاون
نویسنده: تاد استراسر
مترجم: ناصر زاهدی
 ناشر: افق
176 صفحه
8000 تومان
 گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با خصوصیات نوجوانان و مشکالت 
کاهش حس تنهایی و بی پناهی در نوجوانان آن ها، 

در دل طبیعت

گز  یدگی
کارل هیاسن نویسنده: 

مترجم: ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار

344 صفحه
17000 تومان

گروه سنی: نوجوان
گونه های مختلف حیوانات، کاربرد: آشنایی با 

تقویت اعتماد به نفس در نوجوانان

دوست دارید رمانی بخوانید که دنیای حیوانات در آن نقش پررنگی دارد؟ 
که در آن با خانواده ای آشنا  گر بله، گزیدگی انتخاب خوبی است! رمانی  ا
می شوید که کارشان نگهداری از حیوانات است. نه حیوانات اهلی و خانگی 
و میمون! مار  از حیواناتی مثل تسماح،  پرنده...نگهداری  یا  گربه  مثل 
با  می تواند  خوب  خیلی  آمریکایی،  خانواده ی  این  پدر  کری،  میکی 
کنار بیاید. او این عشق و استعداد را به تنها فرزندش، واهو، هم  حیوانات 
که مجبور است در غیاب مادرش مراقب  کرده است. پسر نوجوانی  منتقل 
گروهی  کیلومتر آن طرف تر در چین دارد به  که هزاران  پدرش باشد. مادری 

کارمندان، زبان آموزش می دهد. از 
سرش،  به  شده  خشک  ایگوانای  یک  برخورد  خاطر  به  کری  میکی 
گیجی شده و تقریبًا زمین گیر شده است. او  دچار مشکالتی مثل سردرد و 

کرده اند. کند و مشکالت مالی حسابی نگرانش  کار  نمی تواند 
که وقتی یک پروژه ی مستندسازی به او پیشنهاد  برای همین است 
می شود، واهو پدرش را راضی می کند تا قبول کند. آن ها باید حیوانات شان 
همراه  حیوانات  مربی  عنوان  به  و  بگذارند  بجر  درک  گروه  اختیار  در  را 
مستندی  شود؛  ساخته  طبیعت  در  ماجراجویی  پروژه ی  تا  باشند  گروه 
بازی  فیلم  دوربین  جلوی  حسابی  بجر  درک  و  نیست  مستند  ظاهرًا  که 
گیر افتاده و  کنند او در یک بیابان بی آب و علف  می کند تا ببیندگان باور 

مجبور است مار بخورد تا زنده بماند.
اما  شده اند،  شگفت زده  دروغ ها  این  با  مواجهه  از  واهو  و  میکی 
کارشان را ادامه دهند چون بدجور به پول نیاز دارند. در این  مجبورند 
که قربانی خشونت خانگی است،  تونا، دختر نوجوانی  میان وارد شدن 
داستان را به سمت هیجان و ماجراجویی می برد. تالش واهو برای نجات 
خواننده  به  مستند،  کار  بردن  پیش  و  پدرش  داشتن  نگه  سرحال  تونا، 

که یک نوجوان چه توانایی هایی دارد. نشان می دهد 
خواننده  و  شده اند  پرداخته  خوب  خیلی  داستان  شخصیت های 
که چاشنی  گزنده  می تواند به خوبی با آن ها همراه شود. هم چنین طنزی 
کتاب را تمام نکرده، آن  این رمان است می تواند باعث شود خواننده تا 

را زمین نگذارد.
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ک پشت پرنده را دیده باشید، در آن فهرست، دو  گر فهرست دوازدهم ال ا
کتاب از مجموعه ی دفتر خاطرات معرفی شده است: کلئوپاترا دختر نیل 

و من برده هستم.
کتاب دیگر هم منتشر شده است. لبخند ژوفین  از این مجموعه پنج 
فرانسه  انقالب  به  دیهیم  گیتی  ترجمه ی  و  هلفت  کلود  نویسندگی  به 
برادرش،  جست وجوی  در  لئونتا  نام  به  نوجوانی  دختر  می پردازد. 
بوناوانتور، سفری را آغاز می کند و سرنخ ها او را به پاریس می رسانند. او 

طی ماجرایی وارد دربار ژوزفین و ناپلئون می شود.
دختر  است؛  لوییز  یادداشت های  فرانسه  انقالب  جریان  در  کتاب 
که شاهد جنبش انقالبی ها و نخستین تظاهرات  کن پاریس  نوجوانی سا
دومینیک ژولی  را  کتاب  این  پادشاه و دربار فرانسه است.  بر ضد  آن ها 

کرده است. نوشته و شیدا الجوردی ترجمه 
نویسنده ی کمک به تایتانیک، کریستین فره فلوری است و ابوالقاسم 
کرده است. جولیا دختر چهارده ساله ی یک  کتاب را ترجمه  کیخایی این 
می کنند.  سفر  ایتالیا  به  کارپاتیا  کشتی  با  که  است  معمولی  خانواده ی 
به  تایتانیک هستند،  کشتی  که شاهد غرق شدن  کشتی  این  مسافران 

کمک می کنند. بازماندگان این حادثه 
کردن با ولیعهد  ماری آنتوانت، شاهزاده ی نوجوان اتریشی، با ازدواج 
کتاب ماری آنتوانت خاطرات این ملکه  به دربار فرانسه راه پیدا می کند. 
در پانزده سالگی است و بیش از هر چیز مناسبات دربار را نشان می دهد؛ 
کتاب را کاترین  که باعث بلوغ فکری یک دختر می شود. این  مناسباتی 

کرده است. السکی نوشته و ترانه وفایی ترجمه 
کوپنو ترجمه ی منا فخیم، کتابی  جنگ صد ساله، نوشته ی بریژیت 
ژان  می پردازد.  انگلیس  و  فرانسه  بین  طوالنی  جنگ های  به  که  است 
دور  خانواده اش  از  جنگ  این  جریان  در  که  نوجوانی  دختر  لوتورنور، 
افتاده است، مشاهدات و خاطراتش را می نویسد تا آن ها را به دست پدر 

و مادرش برساند.
تاریخ  از  کدام به بخشی  این که هر  کتاب، جز  این پنج  وجه مشترک 
که وارد شرایط دشواری  می پردازند، راویان نوجوان آن هاست. دخترانی 
که نوشتن را دوست  کنند. نوجوانانی  می شوند و سعی می کنند بر آن غلبه 
کاغذ  روی  می گذرانند  سر  از  و  می کنند  حس  می بینند،  چه  هر  و  دارند 
کتاب ها، شبیه وارد شدن به ذهن آدم هایی  ثبت می کنند. خواندن این 
برای  تاریخی زندگی می کردند و می تواند  که در دوره های مختلف  است 

خوانندگان تبدیل به تجربه ای دلنشین و فراموش نشدنی شود.

قدم زدن در دل تاریخ

مجموعه ی دفتر خاطرات
گروه نویسندگان نویسنده: 
گروه مترجمان مترجم: 
ناشر: محراب قلم
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با وقایع مهم تاریخی

لبخند ژوفین |  در جریان انقالب فرانسه
کمک به تایتانیک جنگ صد ساله | ماری آنتوانت |  

و بچه ها  بزرگ ترها معمواًل سرکارند  که  زندگی جوری است  امروز شرایط 
که در مدرسه و محله در برابر آسیب های  بیشتر اوقات تنها. طبیعی است 
اجتماعی زیادی قرار بگیرند. برای همین آموزش مهارت های زندگی به 
با  و  چطور  که  این  اما  خانواده هاست.  مهم  دغدغه های  از  یکی  بچه ها 
که هم بچه ها  چه ترفندی به بچه ها مهارت های زندگی را آموزش بدهیم 

خوششان بیاید و هم تأثیر داشته باشد داستان دیگری است.
بهبود  جهت  در  است  ارزش مندی  تالش  شیمپالو  و  جی جور  و  من 
زورگیری،  با  مقابله  توانایی  مثل  دیگران.  با  بچه ها  رفتاری  مهارت های 
مهم  قانون  هشت  نویسنده  آن ها.  با  هم دلی  و  دیگران  درک  توانایی 
زندگی را در قالب هشت داستان سرگرم کننده ریخته. او با زبانی شیرین، 
کسی خواست حق شان  گر  کودکان نشان می دهد ا خودمانی و خالقانه به 
کرد  درست  مزاحمت  برای شان  و  شد  سبز  راه شان  سر  گر  ا یا  و  بخورد  را 
کمک  به  داستان  ساله ی  هشت  پسر  من،  کنند.  رفتار  او  با  چطور 
بازی های  اسباب  تکه های  از  که  پدرش  ساز  دست  عروسک  جی جور، 
شیمپالوی  واجور  جور  مزاحمت های  پس  از  شده  ساخته  او  کهنه ی 
شیمپالو  مجموعه،  این  جلد  هر  در  برمی آید.  بدجنس  کثیف  پشمالوی 
مزاحمت تازه ای برای من و آبجی جی جورش درست می کند. شیمپالوی 
گرسنه در اولین داستان می خواهد هدیه ی تولد من را به جای  همیشه 
که  پیراشکی قورت بدهد. در دومین داستان به جی جور تهمت می زند 
لنگه جوراب بوگندویش را خورده و در سومین داستان سر راه مدرسه اش 
سبز می شود. این که من و جی جور چطور از پس مزاحمت های شیمپالو 
است،  لذت بخش  خواندنش  که  است  خنده داری  ماجراهای  برمی آیند 

گرم و تازه و طنزآلود نویسنده. به خصوص با زبان 
مجموعه ی من و جی جور و شیمپالو به بچه ها این توانایی را می دهد تا 
قبل از مواجهه با دنیای واقعی در ضمن خواندن داستان هایی پر از رنگ و بو 
و صدا و ترانه و بازی های شاد و سرگم کننده مهارت های مختلف اجتماعی 
کنند. کنند و یاد بگیرند خودشان به تنهایی مشکالت شان را حل  کسب 

مجموعه من و جی جور و شیمپالو
نویسنده: فرهاد حسن زاده

تصویرگر: مهدی شیری
ناشر: چکه

هر جلد: 32 صفحه
هر جلد: 6800 تومان

کودک گروه سنی: 
کسب مهارت های زندگی کاربرد: لذت و سرگرمی، 

و پرورش خالقیت زبانی

هشت قانون خوشگل

)بفرمایید پیراشکی شیماپلو!
چه بویی داشت جوراب شیمپالو!

بگذار بروم مدرسه شیمپالو!
کالغ بی نمک نخور شیمپالو

غذایی خوشمزه برای شیمپالو
خواننده نسل جوان شیمپالو

کجاست شیمپالو خاله شمسی 
عید شما مبارک شیمپالو(
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با یک خواهر و برادر آشنا می شوید. پسری چهار،  کالرا  در من و خواهرم 
کوچک تر  پسر  است.  بزرگ تر  او  از  سالی  سه  دو  خواهرش  که  ساله  پنج 
داستان هایی  می کند.  روایت  خواننده  برای  را  زندگی شان  داستان های 
هر  البته  بیفتد؛  اتفاق  کسی  هر  برای  است  ممکن  که  معمولی  و  عادی 

که دختر و پسری بازیگوش در خانه داشته باشد! کس 
مخاطب  برای  را  مجموعه  این  می تواند  که  است  نکته  همین  شاید 
کند. خیلی از قصه ها برای مخاطب آشنایند و ممکن است او را به  جذاب 
که تصمیم  یاد خاطرات خودش بیندازند! ممکن است یاد روزی بیفتد 
کس بزند و تمام در و دیوار خانه را سیاه  کفش های اهالی خانه را وا گرفته 
کرده تا توی خانه  که پرنده ای را از قفس رها  کرده است، یا روزی  کثیف  و 

بگردد و همه جا حسابی به هم ریخته شده است.
که مجموعه ی من و خواهرم  کوچک اما بامزه است  اتفاقات  همین 
صفحه  پنج  از  معمواًل  هستند،  کوتاه  کتاب  فصل های  می سازد.  را  کالرا 
کدام به یک ماجرا اختصاص دارند. خواهر بزرگ تر،  تجاوز نمی کنند و هر 
گاهی  گیر بیفتد!  کوچک تر  که برادر  کاری می کند  زرنگ تر است و معمواًل 
گاهی او را تشویق  کند،  سرش را شیره می مالد تا پول هایش را تصاحب 
گاهی هم او را  که خودش جرأتش را ندارد انجام دهد،  کارهایی  می کند تا 
کوتاه می کند... می توانید  تبدیل به مدل آرایشگری می کند و موهایش را 
که وقتی پدر و مادر از ماجرا خبردار می شوند چه اتفاق هایی  حدس بزنید 

می افتد!
کشور ما با محوریت یک شخصیت منتشر  که در  بیشتر مجموعه هایی 
این  نویسنده ی  اما  هستند.  آمریکایی  دارند،  طنز  چاشنی  و  می شوند 
کتاب با  که این  کتاب اهل بلغارستان است. شاید به همین دلیل است 
که با این مضمون خوانده ایم تفاوت دارد و به نظر  بقیه ی مجموعه هایی 

می آید به فضای ما نزدیک تر باشد.
که تازه خواندن را یاد  کودکانی  کتاب پیشنهاد خوبی است برای  این 

کتاب بخوانند. گرفته اند و می خواهند خودشان بدون همراهی والدین 

همان داستان همیشگی

کالرا مجموعه من و خواهرم 
کیو نویسنده: دیمی تراین 
تصویرگر: ترال والتر راینر
مترجم: الهام خادم صبا
هر جلد: 5000 تومان
ناشر: ثالث )کتاب های سارا(
کودک گروه سنی: 
کمک به روان خوانی کاربرد: 

| 4 جلد |

که شعر را می سازد، نگاه متفاوت به پدیده های اطراف  یکی از چیزهایی 
ماست. چیزهایی که هر روز آن ها را می بینیم، اما شاید بی تفاوت از کنارشان 
عبور می کنیم. در شعر، هر چیز ساده ای می تواند تبدیل به یک شگفتی شود.
غالمرضا بکتاش، شاعری است که بی تفاوت از پدیده های دور و برش 
نمی گذرد و چیزها را با دقت بیشتری تماشا می کند، آن هم با نگاه کودکانه!

نگاهی که خانه سازی مورچه ها را با دقت دنبال می کند، برگ درخت کاج را 
شبیه سوزن خیاطی می بیند و انگشت های دست را شبیه وسایل جعبه ابزار.
شاعری که تخمه های آفتابگردان را »سرنوشت شور« این گل می داند، 

کالغ را به مرکب تشبیه می کند و نوک او را شبیه قلم می بیند. سیاهی پر 
کودک  گم شده ی شعر  شاید همین متفاوت دیدن، یکی از حلقه های 
متفاوت  که  دارد  نیاز  شاعرهایی  به  ما  نوجوان  و  کودک  شعر  ماست. 
نام  که  شعری  همین  مثل  مجموعه،  این  شعرهای  از  بعضی  ببینند. 
گرفته شده است، مضامینی تکراری دارند؛ اما بعضی شعرها  از آن  کتاب 
کردن آن و شریک شدن در این  کودک از دنبال  که  کشفی به همراه دارند 
کودک نزدیکند و ردپای  لحظه ی شاعرانه لذت می برد. شعرها به دنیای 

کمرنگ است. شاعر بزرگ سال در آن ها 
قالب های شعری این مجموعه مختلف است. چهارپاره طبق معمول 
از  کودک می تواند  و قافیه دارند و  را دارد. همه ی شعرها وزن  اول  مقام 
و  لطیف  تصویرگری های  ببرد.  لذت  شعرها  کردن  حفظ  و  بلندخوانی 
کمک می کند شعرها در  که همراه شعرها شده است،  خوش آب و رنگی 

خاطر بماند.
کتاب با چهارده شعر روبه رو می شویم: بی هیچ نقشه ای، برگ  در این 
کفش، آرزو، پرنده  کاج، جعبه ی ابزار دست، جواهرات انگور، بند  درخت 
بیخیال است، سرنوشت شور، صورتم یک سوره است، لحظه ی شکفتن، 
لواش ماه، مورچه زحمت کش است، کالغ خوش نویس است و مدال افتخار.
که تازه  کودکی  که با حروف درشت نوشته شده اند و  چهارده شعری 

گرفته می تواند خودش، راحت شعرها را بخواند. خواندن یاد 

جور دیگر دیدن

مورچه زحمت کش است
شاعر: غالمرضا بکتاش

تصویرگر: میترا عبدالهی
ناشر: سوره مهر

36 صفحه
5500 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با ریتم، پرورش تخیل
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با آن تاب  که بشود  با فرزندتان شعری بخوانید  گر دوست دارید همراه  ا
انتخاب  می تواند  بازیگوش  ابری  شعر  کتاب  رقصید،  و  چرخید  خورد، 

کتاب به درد شعر و شادی توامان می خورد؟ خوبی باشد. چرا این 
به خاطر وزن متفاوتش!

»من با ابری بازیگوش
گل می سازم باغی پر 

مریم، نرگس، مرزنگوش
له، سنبل می سازم...«. ال

با  را  باد  را می شنوید، صدای  که شما در آن صداهای طبیعت  وزنی 
فرزندتان تقلید می کنید، صدای باران را می شنوید و ادای قل قل سماور 
کوتاه اما پرشور و متفاوت با حال  کنار خانه درمی آورید، شعری  گوشه  را از 

کتاب های شعر این روزها پیدا می کنید! که معمواًل در  و هوایی 
کتاب  کودکتان در این  کلمه ی سخت برای  ممکن است به یکی دو 
بربخورید، مثل همین »مرزنگوش« که تا به حال به گوشش نخورده باشد! 
می توانید کلمه ها را برایش توضیح دهید و خواندن شعر را لذت بخش تر کنید!

کتاب به راحتی نگذرید! که از تصویرگری های  یادتان باشد 
مثل  است  کرده  تالش  کتاب  این  تصویرگری  در  میرمحمدی  نیلوفر 
کتاب  که در شعر می خواهد با ابرها جهان را بسازد، همه ی تصاویر  کودکی 

کند! را با رنگ ها، پارچه ها، نخ ها، دگمه ها و خرده ریزها خلق 
با  و  کودک تان  کمک  با  ظهر  از  بعد  یک  هم  شما  می کنیم  پیشنهاد 
گرفتن از تصویرگری های زیبای نیلوفر میرمحمدی، این شعر را از نو  الهام 

کنید! کوچک تصویرسازی  در یک دفترچه ی 
دنیای  با  می شود  چگونه  ببینید  و  بنویسید  ساده  خط  با  را  شعرها 
با  را  شیشه  بخار  و  گل  از  پر  باغ  مادربزرگ،  خواب  باد،  هوهوی  خیال، 

کودکی بازیگوش به خانه آورد!

کنون شادم، شادم، من ا

ابری بازیگوش
شاعر: پیرایه یغمایی
تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی
ناشر: خط خطی
12 صفحه
3500 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: سرگرمی، پرورش تخیل، آشنایی با طبیعت

او  است.  شمس  محمدرضا  جدید  نوشته های  از  یکی  دریا  و  اتوبوس 
از نوشته های دیگرش، داستانی خیالی  کتاب هم مثل بسیاری  این  در 
تکرار  هم  کتاب  این  در  او  ساده ی  زبان  و  لحن  است.  گفته  عجیب  و 
کتابی  اتفاقات،  سریع  ریتم  و  عامیانه  لحن  کوتاه،  جمله های  با  و  شده 
برای آن ها قابل فهم است.  که  کودکان و خردساالن نوشته است  برای 
کتاب، یکی دو جمله است و بقیه ی آن را تصاویری پر  هر صفحه ی این 
که ماجرا را به شکل تصویری روایت می کند. به همین دلیل،  کرده است 
برای  را  آن  می توان  هم  و  است  مناسب  نوآموز  کودکان  برای  هم  کتاب 

که توانایی خواندن ندارند. خردساالنی خواند 
با  می شود،  رد  دریا  کنار  از  که  است  اتوبوسی  حکایت  داستان  این 
که حال دریا خوب  صدای ماهی ها توقف می کند و آن ها به او می گویند 
کتاب ماجرای مداوای  نیست و باید او را به بیمارستان برسانند. بقیه ی 
که در آن ریخته اند، به هم خورده  که حالش به دلیل زباله هایی  دریا است 
برای  ساده  شکلی  به  را  دریایی  آب های  آلودگی  موضوع  کتاب  است. 
ماهی ها،  و  اتوبوس  و  دریا  به  شخصیت بخشی  می کند.  روایت  بچه ها 
کودک  کمک می کند، برای ذهن  بر این که به پرورش تخیل آن ها  عالوه 
کتاب هم،  آشناست و با اتفاقات این قصه ارتباط برقرار می کند. تصاویر 

کودک جهت می دهد. کتاب است و به خیال  متناسب با متن 

حال بد دریا
اتوبوس و دریا

نویسنده: محمدرضا شمس
تصویرگر: آزاده معّزی

ناشر: مؤسسه ی نشر شهر
20 صفحه

4000 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: دفاع از محیط زیست و پرورش تخیل
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قصه ی  مانند  پریان،  قصه های  از  است  مجموعه ای  کتاب  این 
و  نارنج  دختر  ماه پیشونی،  جمیله،  و  جمیل  صبور،  سنگ  چهل گیس، 
که ریشه در باورها و  ترنج، مینا و پلنگ، پیرزن و قلقلی زن، ناردانه و... 
کهن دارند. برخی از این قصه ها قرن هاست از  آرزوهای انسان در اعصار 
کودک ایرانی در نسل های  سینه ای به سینه ی دیگری جاری می شوند. 
برای  و  سپرده  ذهنش  به  را  آن ها  و  است  زیسته  قصه ها  این  با  متوالی 

فرزندانش باز می گوید.
روایت  اصل  از  ساده ای  بازنویسی  کتاب،  این  در  گردآمده  قصه های 
آن ها  هنرمندانه ی  کتاب سازی  و  تصویرگری  اثر،  این  گی  ویژ هستند. 
است. تصاویر نه تنها با متن قصه هماهنگ هستند، بلکه شخصیت های 
قصه در تصویر معنا پیدا می کنند. عنوان کتاب دایرۀ المعارف قهرمان های 
ایرانی؛ افسانه های زن ها و دخترها با محتوای قصه ها هماهنگ نیست 
نیست.  صحیح  دخترها  و  زن ها  افسانه های  عنوان  با  تقسیم بندی  و 
کتاب  عنوان  در  پدیدآورندگان  بعدی،  چاپ های  در  می شود  پیشنهاد 
گروه سنی 6 تا 12 سال مناسب است. با  کنند. این اثر برای  تجدید نظر 
که حق به  پیروزی خیر بر شر در این قصه ها، مخاطب امیدوار می شود 

حق دار می رسد.

قصه ها و پایان خوش
افسانه های زن ها و دخترها
)دایرة المعارف قهرمان های ایرانی(
نویسنده: مرضیه ازگلی
تصویرگر: رودابه خائف
ویرایش: پژمان واسعی
ناشر: محراب قلم
80 صفحه
10000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با افسانه های ایرانی

که در بادهای ویران گر پاییزی  کبوتر سفید سرگردانی  روایت عاشقانه ای از 
از  کبوتر سفید همیشه  به دنبالش می گردد.  و  گم می کند  را  جفت خود 
کبوتر را با خود می برد  طوفان، باد، باران و برف هراس دارد. باد پاییزی 
که سرراهش می بیند سراغ جفتش را می گیرد اما انگار  و او از هر چه و هر 
عروس  را،  کشتی اش  ملوان  سرگردانند.  و  شده  جدا  خود  جفت  از  همه 
باران  و  طوفان  در  را...  مادرش  پسرک  را،  صاحبش  اسب  را،  دامادش 
تنها و سرگردان  بر شاخه  را  کستان  تا انگورهای  کبوتر حتی  کرده اند.  گم 
کبوتر بلکه همه و همه تنها و سرگردانند و از  می یابد. در این سفر نه تنها 

جفت شان جدا مانده اند.
به  و  می کند  پیدا  را  خود  جفت  بهار،  نسیم  در  پاییز،  از  عبور  با  کبوتر 
عروس،  ملوان،  سرگشتگان:  همه ی  مسیرش  در  او  می رود.  دنبالش 
انگورهای  و  سرگردان  و  تنها  قناری های  برف،  در  گمشده  پسرک  اسب، 
که سرگشتگان  گم شده ی خود را یافته اند. وقتی  که  کستان را می بیند  تا
با جفتش همراه می شود و در آسمان  کبوتر سفید  به سامان می رسند، 
زندگی،  و  عشق  نماد  بهاری  باد  اثر  این  در  می کنند.  پرواز  بهاری  آبی 
گمشدگان در  کبوتر سفید بلکه همه  که نه تنها  باروری و سرسبزی است 

مسیر طوفان پاییزی را به جفت شان می رساند.
کتاب با رویای نویسنده برای رسیدن به عشق و صلح و زندگی  تصاویر 
گرافیک نه تنها اجازه نداده تصاویر خوب دیده  هماهنگی دارد اما طراح 

شوند بلکه به متن آسیب رسانده است.

گم شد عشق در پاییز 
و با بهار پیدا شد

بادهای پاییزی، بادهای بهاری 
کبوتر و دو 

نویسنده احمدرضا احمدی
کاظمی تصویرگر: ناهید 

کوروش پارسا نژاد گرافیک:  طراح 
کریم زاده ویراستار: مینو 

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
58 صفحه

8000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 

کاربرد: آشنایی با تأثیر و جایگاه عشق و جدایی   
جفت ها در زندگی

1 1 21 1 3
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کودکان  برای  که  است  سال  پنجاه  به  نزدیک  احمدی  احمدرضا 
کرده  تجربه  آثارش  را در  فرم های مختلفی  او  این سال ها  می نویسد. در 
است  نوشته  کودکان  برای  را  مختلفی  آثار  فرم ها  این  ترکیب  و  تکرار  با  و 
کند. این تجربه ها  کودک پیدا  تا بتواند صدای خاص خود را در ادبیات 
در  و  دارند  یکدیگر  به  روشنی  شباهت های  اما  هستند  متفاوت  گرچه  ا
در  متمایز  گونه ی  یک  به  احمدی  نوشته های  شده اند  باعث  نهایت 
کوتاه احمدی نیز به  کودک ایران بدل شود. نثر ساده و جمالت  ادبیات 
کوشیده است  کرده اند و او با این فرم های ثابت  کمک  این طنین ثابت 
کودکان بسازد و در دل این تکرار، هر بار  تا جهانی ساده و پر از تکرار برای 

کار خود بگنجاند. داستانی دیگر و موضوعی دیگر را در 
که در باغی با هفت  کتاب باغ بزرگ قدیمی متروک، داستان نقاشی است 
دیوارهای  بر  همسایه،  پسران  و  دختران  کمک  با  و  می کند  زندگی  اتاق 
پناهگاه  سرد  فصل های  در  تا  می کشد  را  پرندگانی  نقش  اتاق ها،  این 
کتاب پیوند عناصر طبیعی و هنر را با زبانی شاعرانه  پرنده ها باشند. این 
شیوه های  از  الهام  با  کتاب  تصاویر  می کند.  بازگو  کودکان  برای  ساده  و 
در  و  دهند  بازتاب  را  خیال انگیز  فضای  این  تا  می کوشند  سوررئالیستی 
عین حال بازتابی از نثر صریح و در عین حال استعاری احمدرضا احمدی 
کتاب  متن  در  نیز  فصل ها  این  محتوای  و  کتاب  فصل های  نام  باشند. 
حفظ  احمدی  آرام  و  یکدست  روایی  نثر  فضای  تا  پیوسته اند  هم  به 
کتاب های قدیمی تر احمدی است  گرچه شبیه بعضی  کتاب ا شود. این 
او خوشایند  آثار  برای خوانندگان قدیمی  اما  نوآوری چشم گیری ندارد  و 
که با شیوه ی او آشنا نیستند، دریچه ای است برای  کسانی  است و برای 

ورود به سبک ویژه ی احمدرضا احمدی.

پیرمرد نقاش و هفت 
اتاق باغ قدیمی

باغ بزرگ قدیمی متروک
نویسنده: احمدرضا احمدی
تصویرگر: حسن عامه کن
کوروش پارسانژاد گرافیک:  طراح 
ویراستار: شراره وظیفه شناس
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
48 صفحه
6600 تومان
کودکان، نوجوانان گروه سنی: 
کاربرد: پرورش خیال، افزایش عالقه و آشنایی
با هنر و محیط زیست

کنار ورزش کار ناراحت نشست و توضیح داد: »در زندگی واقعی،  »مگس 
نیم  و  متر  دو  می تواند  و  دارد  قد  سانتی متر  هشتاد  و  متر  یک  آدم،  یک 

کک سه میلی متر اندازه دارد و بیست سانتی متر می پرد.« بپرد. یک 
چیزی  که  سانتی متر  بیست  همین.  »خب  کرد:  اعتراض  ورزش کار 

نیست.«
کک بیشتر از شصت برابر اندازه ی خودش  گفت: »فکرش را بکن.  مگس 
ج  بر دوم  طبقه ی  به  پرش  یک  در  آدم  یک  اینکه  مثل  درست  می پرد! 

ایفل برسد.«
کوچک  حشرات  اندازه ی  به  المپیک،  قهرمانان  که  بکنید  را  فکرش 
با ملخ مسابقه ی پرش بدهند یا یک قهرمان  شوند و آن وقت بخواهند 
که قهرمانان المپیک  دو با یک پروانه بدوند و... بدتر از آن موقعی است 
از حشرات شکست بخورند. آن وقت حشرات می نشینند و برای قهرمانان 
اتفاقی  بود، چه  این  از  بزرگ تر  گر جثه ی حشرات  ا که  توضیح می دهند 
کنیم،  گر هر موجود را با خودش مقایسه  که ا می افتاد. این طوری است 
که موجودات  کارهایی را انجام می دهد  که انسان  دیگر خیال نمی کنیم 
مقیاس  در  را  حشرات  رفتار  گر  ا گاهی  برنمی آیند؛  عهده اش  از  دیگر 
که شاخ روی سر آدم سبز می شود. کارهایی می کنند  خودشان بسنجیم، 

کودک  برای  را  آن  خواندن  حشرات  المپیک  کتاب  جالب  تصاویر 
کرد. لذت بخش تر خواهد 

حشرات ورزش کار
بازی های المپیک حشرات

نویسنده: اوژن
کلر ژوبرت مترجم: 

تصویرگر: تام تیرابسکو
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(

32 صفحه
5000 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با حشرات و توانایی های آن ها
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خردساالن بسیار قصه دوست دارند؛ اما نه هرقصه ای را. خیلی از قصه ها 
به همین  ندارد.  هم خوانی  آن ها  دنیای  با  چون  نیست؛  جالب  برایشان 
مشکل تر  سنی  گروه های  همه ی  از  خردساالن،  برای  نوشتن  دلیل، 
کم، داستانی جذاب  گان  است. نویسنده باید با موضوعات محدود و واژ

بیافریند.
کتاب بخوانند؛ چون در  خردساالن دوست دارند والدین برای آن ها 
گرمای آغوش  که آن ها را دوست دارد و از  کنار کسی هستند  این صورت در 
گر هم جایی از قصه را نفهمند، از بزرگ تر می پرسند و او  او لذت می برند. ا

برایشان توضیح می دهد.
است.  خردساالن  برای  قصه  پنج  مجموعه ی  قصه  بیب  بیب  کتاب 
ندارد.  دوست  را  نقطه اش  که  می گوید  »ب«  حرف  از  هستم«  ب  »من 
گورخر  یک  خط های  که  است  چهارخطی  داستان  بشیم؟«  تو  »خط 
و  می خورد  صدف  که  است  گاوی  ماجرای  می خوام«،  »بازم  می شوند. 
ماجرای  سبدش؟«  کی های  خورا یا  بخورم  را  »ببعی  می گیرد.  دل درد 
گرگ می افتد. »نرو بیرون زیر بارون« داستان  گیر یک  که  گوسفندی است 

که با آمدن باران به قایق تبدیل می شود. یک جامدادی است 
این  هم چنین  می کنند،  کمک  کودک  تخیل  پرورش  به  قصه ها  این 
تازه  که  نوآموزی  کودک  برای  باشد،  مناسبی  پیشنهاد  می تواند  کتاب 
کرده است. کامل  گرفته است. قصه ها را تصویرهای زیبایی  خواندن را یاد 

قصه های خواندنی
بیب بیب قصه
له جعفری نویسنده: ال
تصویرگر: علی مفاخری
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
24 صفحه
 3100 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: لذت خواندن

کیست؟  گرفته اند،  کتاب را هم از او  که نام  فکر می کنید این مهمان عزیز 
کسی است  که او  یک راهنمایی ساده و البته خیلی هم روشن این است 
که شاعران می توانند درباره اش شعر بگویند و همین آقای میرزاده شعری 

کرده است. کتابش را هم با اشاره به او انتخاب  گفته و اسم  درباره اش 
بقیه ی  است.  زمین  و  شعر  این  کتاب،  این  عزیز  مهمان  »باران«، 
کتاب هم تقریبًا همه یک جورهایی به طبیعت و یا لطافتی  شعرهای این 

که در آن موج می زند ربط پیدا می کنند!
شاعر حتی وقتی می خواهد درباره ی موضوع انشا هم شعر بگوید، یک 
که شعر،  جورهایی نشانی از آن لطافت در شعرش دیده می شود و با این 
انتقادی به موضوع های تکراری انشاست، از آن احساس گزندگی نمی کنید!

کتاب در قطع خشتی )مربعی بزرگ( منتشر شده و خوش دست است. 
ح روی جلدش  گرافیک بسیار متفاوتی دارد. طر عالوه بر این، تصویرگری و 
دختران  پیراهن  پارچه ی  شبیه  را  آن  که  صورتی،  درشت  گل های  با 
گر روی میز  که احتمااًل ا کرده است  کتاب را زیبا  کرده، آن قدر  روستایی 
گاه ورقش می زنید! ناخودآ و  بربخورید برش می دارید  آن  به  کتابفروشی 
ششم  کالس  به  هنوز  که  دارید  آموزی  دانش  کودک  خانه  در  گر  ا

کتاب را برایش بخرید. نرفته است، می توانید این 
گرچه بیشتر شعرهای کتاب چهارپاره و ساده هستند، اما برای بچه هایی  ا
که به شعر و طبیعت با هم عالقه مندند چه مهمان عزیزی، با شعرهایی 
باشد! خوبی  هدیه ی  می تواند  است،  نازک  همه  این  شاعرش  قلب  که 
که آرزوها و فکرهای شاعر  کتاب را بخوانید و ببینید  چند سطر از این 

کودکان نزدیک است: چقدر به تخیل 
»زرافه ای خریدم

با خود به خانه بردم
در خانه جا نمی شد

بسیار غصه خوردم
گردن درازش با 

اندازه ی درخت است
کوچک در خانه های 

جا دادنش چه سخت است... .«.

قلب من نازک تر است

چه مهمان عزیزی
شاعر: سید احمد میرزاده

تصویرگر: سبا سلیمانی
ناشر: سوره مهر

36 صفحه
7900 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: پرورش تخیل، لذت و سرگرمی

1 1 61 1 7
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به  آورده است،  بیرون  ک  خا از  سر  که  قلمبه  و  گرد  تربچه ای  کنید  فکر 
از  »من  داستان  همان  با  و  می رود  هویت یابی  و  دوست  جست وجوی 
چون  می کنند  مسخره  را  او  که  گیالس هایی  می شود.  روبه رو  بهترم«  تو 
ک است، برتری  که جایش در خا جایشان روی درخت است و دربرابر او 

دارند.
که بوده  غم و ناراحتی تربچه ی نقلی لپ گلی هم تا این جا همان است 

و هست.
کوچولویی با چادر سفید پیدایش می شود  اما درست همین جا، دختر 

گیالس ها در سبد می اندازد. و او را به همراه 
حاال از دید تربچه، همه چیز تازه است. او سر از اتاق بچه ها و خاله بازی 
هر  کند.  بازی  نقشی  داستان  دخترک های  بازی  در  باید  می آورد.  در 
گوشواره شدن  چند اول باز هم این تفاوت توی ذوق تربچه می زند و با 
گیالس ها خودش را بی ارزش می بیند و چشم هایش پر از اشک و ناامیدی 
و  می کنند  استفاده  هم  او  از  خالق  دخترک های  درنهایت،  اما  می شود؛ 
آن قدر  تربچه  می شود.  تبدیل  عروسک  گردن  در  گردنبندی  به  تربچه 
کسی  اما  می خندد؛  بلند  صدای  با  که  است  خوش حال  و  هیجان زده 
گم  کوچولو  را نمی شنود. خنده اش در خنده ی دختر  صدای خنده اش 
ک به همراه او می خندند. می شود و در نهایت، همه ی تربچه های زیر خا

من از تو بهترم
خنده های تربچه ای
نویسنده: سمیرا قیومی
تصویرگر: عاطفه ملکی جو
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی
24 صفحه
 5500 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: به کارگیری تخیل و توان مندی های فردی

در  کودکان  شادی  و  بازی  صدای  ما،  کشور  نزدیکی  همین  در  جایی، 
گم  گلوله و بمباران ها  گاه غرش خمپاره ها،  درگیری سیاسی بزرگ ساالن و 
کوچکی از ملت  کجاست؟ نوار غزه. بخش بسیار  می شود. می دانید آنجا 

فلسطین در این نوار باریک زندگی می کنند.
شاعر؛  یازده  از  سروده   12 از  است  مجموعه ای  شد،  پرنده  خواهرم 
محمود پوروهاب، بابک نیک طلب، حسین احمدی، منیره هاشمی، 
هاشم پور،  مریم  حمزه ای،  رودابه  بکتاش،  غالمرضا  اسالمی،  مریم 
مجموعه  این  موضوع  تاجری.  مرضیه  و  محقق  حامد  شامانی،  طیبه 
و  بازی  که  کودکانی  آن هاست.  زندگی  بر  جنگ  عواقب  و  غزه  کودکان 
مدرسه شان  دیوار  و  شده  ویران  خانه شان  چون  شد؛  گم  شادی شان 
و  فریاد  صداهای  از  شده  پر  گوششان  است.  شده  باران  گلوله  شب 
موشک و بغض آنان بر روی پاهای زخمی عروسک های شان می چکد. 
که چگونه یک شهر به یک اشاره نابود می شود  کودک مخاطب می خواند 
با  می کنند.  تصویر  را  جنگ  غزه  کودکان  زبان  از  شعرها  می خشکد.  و 
را  آن  ک  دهشتنا عواقب  و  جنگ  زشتی  دبستانی  کودکان  شعرها  این 
یک  می کشد.  شعله  ذهن شان  در  بسیاری  پرسش های  و  می شناسند 
زیر  در  ماند  پروانه ای  رگبار،  بارید  چرا؟  سوخت؛  روستا  یک  آمد  موشک 
تا آن زمان بچه ها  آزاد؛ چگونه؟  آوار؛ چرا؟ ای غزه! یک روز خواهی شد 

چه خواهند شد؟ ...
که جنگ یعنی نابودی و  کودک مخاطب درک می کند  کتاب  با پایان 

اندوه و صلح یعنی شادی و زندگی!

کودکان غـزه  بازی و شادی 
گم شد در غرش خمپاره ها 

 خواهرم پرنده شد؛
کودکان غزه مجموعه شعر برای 

کوشش: بابک نیک طلب به 
تصویرگران: حدیثه قربان و عاطفه ملکی جو

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
30 صفحه

3000 تومان
کودک گروه سنی: 

کودکان فلسطینی  کاربرد: شناخت نسبت به شرایط 
در نوار غزه
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خود  مثل  درست  ساده،  فکرهای  و  کوتاه  شعرهایی  با  کوچک  کتابی 
کتابی برای خنده های ریز ریز و غم هایی نازک! بچه ها! 

را  مامان  انگشتر  که  کالغی  آقا  شدن  داماد  برای  ریز  ریز  خنده های 
نازک برای غم بچه ای  کش می رود و غم های  برای حلقه ی عروسی اش 
به  دستش  بی پولی  خاطر  امابه  دارد  دوست  گران  بازی  اسباب  یک  که 

آن نمی رسد!
کاهو زندگی می کند  که توی  کرم الغری  کوچکی  کوچولو به  فکرهای 
اسم  شبیه  اسمش  سوزن  و  نخ  بدون  چرا  نمی داند  که  کفشدوزکی  و 

خیاط هاست!
که  کودکی دارید  گر خودتان این قدر نازک خیال هستید و یا  خالصه ا
با سادگی و  اطرافش  به دنیای  اندازه  این  تا  و  بخواند  دوست دارد شعر 
کتاب او را به عروسی یک  کودکانگی نگاه می کند، می توانید با داشتن این 

کالغ ببرید!
کربال  و  رضا  امام  خداوند،  درباره ی  هم  شعرهایی  کتاب  این  در 
تاریخ  درون  به  را  شما  شعرها  این  گفتن  برای  شاعر  اما  می خوانید. 
کودکی امروزی را در حرم امام رضا و یا در هیئت عزاداری  نمی برد، بلکه 

که همه چیز امروزی و ملموس به نظر برسد! روز عاشورا تصویر می کند 
عجیبی  فانتزی های  یا  دسترس  از  دور  تخیل  کتاب  این  شعرهای 
شاعرانه  نگاهی  با  تنها  و  گرفته اند  سرچشمه  واقعیت  از  همه  ندارند، 
فقر،  ردپای  شما  که  هست  هم  همین  برای  شده اند؛  شعر  به  تبدیل 

کنید! کتاب پیدا  بازیگوشی و طبیعت را به راحتی می توانید در این 

گنجشکان کوچک،  او به 
پر زدن را یاد داده

کالغه دامادی آقا 
شاعر: مریم اسالمی
کرم زاده تصویرگر: شیوا 
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
28 صفحه
کودک گروه سنی: 
کاربرد: پرورش تخیل، لذت و سرگرمی

گریز از  جنگ و پرداختن به آن در داستان ها چندان راحت نیست. برای 
که چه چیزی را دست مایه  کند  کلیشه ای شدن اثر، نویسنده باید دقت 
کودک با جنگ و تصاویر آن، خشونت و دردهای  قرار می دهد. رویارویی 
با دقت بیشتری به  باید  که نویسنده  از جنگ و... مسائلی است  ناشی 
کودک  ذهن  به  و  نزند  دامن  خشونت  به  که  شکلی  به  کند؛  نگاه  آن ها 

آسیب نرساند.
همه ی  است  توانسته  سبیلو  فرمانده  دخترکوچولو  نویسنده ی 
را  پدر  اسارت  خبر  وقتی  داستان  دخترک  بگیرد.  نظر  در  را  نکته ها  این 
می شنود، سعی می کند در ذهن خود دنبال راهی بگردد تا پدر را نجات 
نمود  اتاقش  سیاه  تخته  بر  کودک  این  تخیل  در  داستان  همه ی  دهد. 
خود،  عاطفی  و  ذهنی  فشار  کاهش  برای  می کند  سعی  او  می کند.  پیدا 
راهی برای نجات پدر در تصاویر و داستان ساخته و پرداخته ی ذهنش 
را  رهایی  تا  کمک می کنند  به هم  و دختر  پدر  او،  کند. در داستان  پیدا 
زندان بان  که  سبیلو  فرمانده  پس  از  می کند  سعی  دخترک  کنند.  تجربه 
ک می کند. درست وقتی دختر  پدر است، برآید. برای همین، سبیل او را پا
ک می کند. همه چیز  گودالی می کند تا پدر را نجات دهد، مامان تخته را پا

به هم می ریزد و از پدر خبری نیست.
اما او از نو شروع می کند. دختری شبیه خودش می کشد تا به دنبال 
کودک داستان نشان  اما  انتظار ادامه دارد.  کند.  را پیدا  او  پدر بگردد و 
او  داد.  ادامه  جست وجو  به  و  کرد  پیدا  راهی  کرد،  فکر  باید  که  می دهد 

مأیوس نمی شود، حتی وقتی هیچ نشانی نیست.

گودالی برای رهایی پدر
کوچولو فرمانده سبیلو دختر 

نویسنده: الهام مزارعی
تصویرگر: ارغوان خسروی

ناشر: افق
64 صفحه

4500 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: راهکار مواجهه با وضعیت سخت و دلتنگی،   
کودک، ترویج صلح پرورش تخیل 
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کالغ ها  کالغ های زیادی دوروبر ما هستند. از زمانی که انسان متمدن شد، 
زندگی می کردند، هرچند هیچ وقت  او  کنار  که در  بودند  پرندگانی  از  هم 

اهلی نشدند.
انسان ها  ما  فرهنگ  و  ضرب المثل ها  قصه ها،  شعرها،  وارد  کالغ ها 
گر روزی یکی  کرده ایم، اما ا کالغ ها صحبت  شده اند؛ همیشه ما درباره ی 
کالغ ها بخواهد خاطراتش را بنویسد، فکر می کنید چه خواهد نوشت؟  از 

کتاب خواهد بود. نتیجه چیزی مانند همین 
زندگی  داراب خان  نام  به  پیری  شکارچی  با  که  است  کالغی  قارا، 
از آن به بعد،  را بنویسد و  می کند. روزی قارا تصمیم می گیرد خاطراتش 
هرشب کالغ خاطراتش را برای شکارچی تعریف می کند و او هم می نویسد. 

کالغ نوشته می شود. که دفترچه ی خاطرات  این طوری است 
در  است  شنیده  خودش  تولد  درباره ی  مادرش  از  را  آن چه  کالغ 
در  می توانید  کتاب  این  در  است.  نوشته  کالغ  یک  دفترچه خاطرات 
کالغی،  مورد اولین روزهای تولد، اولین قارقار، اولین پرواز، مهمانی رفتن 
کالغی،  کالغی، سفرهای بی پایان  کالغی، حمام رفتن  گذاشتن  سربه سر 
بچه دارشدن  کالغی،  دادن  مسابقه  کالغی،  ازدواج  کالغی،  عاشق شدن 

کند، بخوانید! کالغ می تواند تعریف  کالغی و همه ی آنچه یک 

کالغ قصه گو
کالغ دفترچه خاطرات یک 
گان شیخی نویسنده: مژ
تصویرگر: مهیار قلمی
ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(
88 صفحه
 4800 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: دوست داشتن پرندگان

رفیق باز  خانواده،  پدر  می شویم.  آشنا  خانواده  یک  با  چوبی  کلبه  راز  در 
و  سات  و  سور  و  می دهد  راه  خانه  به  را  غریبه ای  آدم  هر  است.  قهاری 

پذیرایی به راه می اندازد.
دختر و پسر خانواده همراه پسر سرایدارشان دنبال رازهایی می گردند 
که خودشان براساس  کنند. ماجرایی  تا بتوانند ماجرایی جنایی را حل 
تکمیلش  و  پرداخت  و  ساخت  درحال  قتل،  یک  خبر  شنیدن  و  شواهد 
است،  کرده  دعوت  بابا  که  مهمان هایی  به  را  بچه ها  نشانه ها  هستند. 
کلید معما  که دارند، سعی می کنند  می رساند و آن ها با شک و تردیدی 

کنند. را پیدا 
کارها را پیش ببرند؛ اما هر لحظه  اول خودشان سعی می کنند همه ی 
که سرهنگ است  به خطر نزدیک تر می شوند. بنابراین، از دایی خودشان 
کمک می گیرند و مسئله حل می شود. مهمان های بابا قاتل نبودند، اما 

شکارچی غیرقانونی بودند و به دام می افتند.
است  توانسته  به راحتی  نویسنده  پلیسی جنایی،  داستان  این  در 
تعلیق  ایجاد حس  با  را  برآید و خواننده  گره و حل معماها  ایجاد  از پس 

مناسب، به دنبال خود بکشاند.
نوجوانان قهرمان داستان، با هیجان پیگیر حل معما هستند. خطر 
کنار هم قراردادن اجزای معما، سعی در حل آن دارند هرچند  می کنند و با 
گاهی راه را به اشتباه می روند؛ اما با همکاری و اعتماد به دایی سرهنگ، 

موفق به حل معما می شوند.

در دل جنگل
کلبه چوبی راز 

نویسنده: بدری مشهدی
ویراستار: عذرا جوزدانی

ناشر: چکه
92 صفحه

6800 تومان
گروه سنی: نوجوان

کنار هم قراردادن وقایع برای حل مشکالت کاربرد: 
و همکاری، حفظ محیط زیست
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فوتبال بازی مورد عالقه بسیاری از جوان ها و نوجوان هاست. بزرگ ترها 
نیز تماشای فوتبال را بر دیدن ورزش های دیگر ترجیح می دهند. به طور 
در  ورزشی  رشته های  همه ی  میان  در  را  اول  حرف  فوتبال  بازی  کلی، 

همه ی جهان می زند.
که  هستند  سرشناسی  قهرمانان  فوتبالیست ها  کشورها،  همه ی  در 
قرار  اختیارشان  در  فراوانی  امکانات  و  پول  هم  و  دارند  محبوبیت  هم 
عاشق  دارند،  عالقه  ورزش  به  که  نوجوانانی  همه ی  گر  ا پس  می گیرد. 
یا  رونالدو  روزی  می خواهند  همه  ندارد.  تعجب  جای  باشند،  فوتبال 

دیوید بکام شوند.
گروهی از نوجوانان آبادانی  داستان رمان رئال مادرید هم مربوط به 
را دارند و قاچاقی  با تیم نوجوان رئال مادرید  که سودای مسابقه  است 
کابوس  به همراه مربی شان به دبی می روند؛ اما در غربت رؤیاهایشان به 
در  پلیس  و  ندارند  خوابیدن  برای  جایی  که  آن چنان  می شود.  تبدیل 

تعقیب آن هاست.
آن ها  و  فریادشان می رسد  به  آن ها  و همشهری  فوتبالیستی قدیمی 

کشور برمی گردند. بعد از مسابقه به 
این داستان در چند فصل روایت شده و در نام گذاری فصل ها از نام 
گرچه  و عنوان آثار شناخته شده س ادبی و سینمایی استفاده شده است. ا
خواننده ی  برای  دیگر  کشوری  به  غیرقانونی  سفر  و  فوتبال  موضوع 
کار شده است.  نوجوان جالب است؛ اما تعدد شخصیت ها باعث شلوغی 
که به فوتبال عالقه دارند  با این همه خواندن این رمان برای نوجوانانی 

می تواند جذاب باشد.

عشق فوتبال
رئال مادرید
نویسنده: محمد طلوعی
ناشر: افق
136 صفحه
6500 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

کتاب این پیام را به ما  صلح یک اتفاق نیست، یک ماجراست. پشت جلد 
که به دنبال قلبی بزرگ تر از جهان هستند.  می دهد؛ به همه ی آن هایی 
نام عرفان نظرآهاری برای نوجوان آشناست و یادآور اشعار و متن هایی 
گفتن داستان هایی ساده،  لطیف با پس زمینه ای قوی است. او اغلب با 
از دریچه ی  تا  انسانی و عرفانی جذب می کند  را به مفاهیمی  نوجوان ها 
کنند. این بار او درباره ی صلح می گوید.  دیگری به دنیا و معنای آن نگاه 

که روی جلد آن نوشته شده است: برگزیده ی داستان صلح 2010. کتابی 
آغاز می کند: »هزاران  این طور  را  از مقدمه، داستانش  نویسنده پس 
است  شروعی  داستان،  شروع  بیاید.«  دنیا  به  می خواست  که  بود  سال 
که همیشه منتظر بوده و حاال به او  کسی  برای ورود به دنیا؛ شروع برای 
اما نمی داند چه  برمی دارد  برای سفر چمدانی  او  نوبت توست.  گفته اند 
با اشارات و جمله هایی  برای این سفر الزم دارد. همه این ها  چیزهایی 
اثر  یک  کدام شان  هر  گاهی  که  تصاویری  و  می شود  گفته  او  به  شاعرانه 
کامل می کنند تا اثر شاعرانه تر و  کامل به حساب می آیند، متن را  هنری 

عارفانه تر شود.
خ  که او، در سفر به دنیا، صندوقچه ی سر داستان به جایی می رسد 
که نشانی از  خ  را فراموش می کند و به دردسر می افتد. صندوقچه ی سر
کردن قلبش باشد.  قلب است، باید جایگزین شود و او باید دنبال پیدا 
که به نویسنده اجازه می دهد تصویری از صلح را به  این جست وجوست 
مخاطب نشان دهد. او در پایان نیز مانند آغاز، سخنی از موالنا می آورد که:

»تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه ای، هزاری؛ تو چراغ خود برافروز«

مـرا با تـو ای جان
سِر جنگ نیست

قلبی بزرگ تر از جهان
نویسنده: عرفان نظرآهاری

تصویرگر: مهکامه شعبانی
ناشر: نور و نار

52 صفحه
15000 تومان )همراه با یک لوح فشرده(

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: توجه به صلح
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روی جلد گربه یک مهندس است نوشته: مجموعه شعر نوجوان. اما فضا 
کودکانه اند تا نوجوانانه. و حال و هوای شعرها بیشتر 

و  کودکان  برای  که  مجموعه هایی  بیشتر  مثل  مجموعه،  این  قالب 
گربه یک مهندس است شامل  نوجوانان تألیف می شود، چهارپاره است. 
یک  گربه  ماهی،  سفره  پس انداز،  بادام،  نام های:  با  است  شعر  پانزده 
مهربان،  مهر  گوش ماهی ها،  قورباغه ها،  من،  و  صندلی  است،  مهندس 
کالغ  نقاش، نقل های صورتی، هست شاعر عکاس، وانت بهار، مداد من 

کاردستی و همکاری. است، 
توی  که  جورابی  لنگه  کودکانه اند:  تخیل  از  سرشار  شعرها  از  بعضی   
تنها  که  پارکی  صندلی  می شود،  بازی  گرم  ماهی ها  با  و  افتاده  حوض 
تا  آواز می خواند  با خوشحالی  و  افتاده  که در جوب  مانده، قوطی خالی 
مدرسه ای  شده،  درست  گردو  و  نخود  با  که  ک پشتی  ال برسد،  دریا  به 
زیر  و  است  مهندس  که  گربه ای  می کشد،  را  بچه ها  انتظار  تابستان  که 

درخت ها نقشه می کشد... .
اطراف  پدیده های  به  نسبت  کودک  حال  و  حس  هم  شعرها  بعضی 
که  یا برداشتی  برادر،  او نسبت به عروسی  را نشان می دهند، مثاًل حس 
تنهاست چون پدر و مادرش سرکار  او هم  پارک دارد:  تنهایی نیمکت  از 

رفته اند و خواهرش مدرسه است.
فضای شعرهای این مجموعه با هم متفاوتند. فضای بعضی از شعرها 
نابود  را  درخت ها  که  می گوید  ساختمان هایی  از  شاعر  است؛  شهری 
که  که تنهاست، از درختی  می کنند تا باال بروند، از صندلی ای توی پارک 

کنار بانک روییده اما حسابش خالی است... .
پررنگ  مجموعه  این  در  هم  کودک  اطراف  محیط  و  طبیعت  عناصر 
که شعرهای این مجموعه را به هم نزدیک می کند تخیل  است. اما چیزی 
که در همه ی شعرهای مجموعه به چشم می خورد  شاعر است، تخیلی 
از  و  می آفریند  رؤیا  و  آرزو  برایشان  می دهد،  جان  بی جان  اشیای  به 
احساسات صندلی توی پارک، جوجه ی نقاشی شده و میز و نیکمت های 

مدرسه حرف می زند.
دارند.  هم خوانی  شاعر  تخیل  با  و  هستند  رنگ  از  پر  کتاب  تصاویر 
کنند و به او در درک  تصویرها می توانند حس شعرها را به خواننده منتقل 

کنند. کمک  فضای شعرها 

چهارپاره های خیال انگیز

گربه یک مهندس است
کمال شفیعی شاعر: 
تصویرگر: ایلگار رحیمی
ناشر: سوره مهر
36 صفحه
4900 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: پروش تخیل

کتاب حاضر مجموعه ای است از شش جلد مجزا از ماجراهای خاله سوسکه 
خانم  سوسکی  داره؛  شوهر  چه  گر  ا داره  پر  خانم  سوسکی  آقاموشه:  و 
باغچه می خواد اتاق با طاقچه می خواد؛ سوسکی و سیل و بارون، موشی 
توی بیابون؛ وای وای یک تله موش، آقا موشه افتاده توش؛ تو سرمای 
زمستون، سوسکی و راز پنهون؛ سوسکی داره یه بچه؛ تو بقچه روی طاقچه.
الهام  سوسکه  خاله  کهن  قصه ی  از  مجموعه  این  داستان های 
کهن  ح شده در آن ها، ارتباط چندانی با قصه ی  گرفته اند؛ اما مسائل مطر
خاله سوسکه ندارند و می تواند مربوط به همه ی زمان ها و به خصوص 
سوسکه  خاله  ازدواج  داستان ها،  این  باشد.  حاضر  زمان  دغدغه های 
و  می آید  پیش  نفر  دو  این  مشترک  زندگی  در  که  اتفاقاتی  آقاموشه،  و 
این  داستان های  از  یک  هر  در  می شود.  شامل  را  بچه دارشدن شان 
که  می آید  پیش  آقاموشه  و  سوسکه  خاله  برای  مشکلی  مجموعه، 
می شود.  نفرگره گشایی  دو  این  متقابل  درک  و  کاری  فدا و  هم دلی  با 
را  کودکان  توجه  امروزی،  و  انسانی  نگاهی  با  این مجموعه،  نویسنده ی 
به احترام به حقوق دیگران، دوستی با حیوانات و احترام به تفاوت های 
داستان  سنتی  وجهه ی  بیشتر  کتاب  تصویرگری  می کند.  جلب  فردی 
خاله سوسکه را مدنظر قرار داده است و رویکرد نوی نویسنده به مسئله را 
لحاظ نکرده است. شاید به همین دلیل، از خالقیت های امروزی دنیای 
در  این مسئله،  باوجود  نیست.  کتاب خبری  این  تصاویر  در  تصویرگری 
کودکان  برای  که  است  شده  استفاده  شاد  رنگ های  از  کتاب  تصاویر 

جذابیت دارد.

جایی که زندگی زیباست
ماجراهای خاله سوسکه و آقاموشه

نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: سمیه علی پور

ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(
کودک گروه سنی: 

کاربرد: همدلی، مهربانی، احترام به
حقوق دیگران و احترام به تفاوت های فردی

96 صفحه
12000 تومان
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کاری برمی آید. قدیم ها  انگار در این دوره زمانه از دست خون آشام ها هر 
مجبور بودند فقط شب ها از قصه ها بیرون بیایند، ولی این روزها همه ی 
بخواهند  وقت  هر  و...  جادو  و  طلسم  مدل  صد  با  و  روز  ساعت های 
کلی هم دم و دستگاه و خدم و حشم دارند  سروکله شان پیدا می شود. 
این دوره  راه می اندازند. خون آشام های  گروه و دسته  برای خودشان  و 
که به جنگ  دیگر فقط آدم بدهای داستان نیستند. حاال آن ها هستند 

کنند. تبهکارها می روند و می خواهند دست آن ها را رو 
بچه ها هم هیجان را دوست دارند و حسابی مجذوب این داستان ها 
کتاب هاست. نویسنده  می شوند. مجموعه ی فنگز هم از همین مجموعه 
افسانه ای  موجودات  از  مجموعه ای  جمع آوری  با  تا  کرده است  سعی 
از  پر  کند  خلق  مجموعه داستانی  هریک،  گی های  ویژ درنظرگرفتن  با  و 
تا  را می کند  فنگز همه ی سعی خودش  و طنز. مأمور  پلیسی  ماجراهای 
نیش  دندان  کند.  خراب  را  تبهکارها  نقشه های  و  بدهد  نجات  را  دنیا 
دارد.  ارتباطی  میکروفونی  معروف،  ک  ترسنا دندان  همان  فنگز،  مأمور 
دنیا  مردم  گرگینه شدن  مانع  تا  بیرون  می آید  آفتابی  عینکی  با  او  حاال 
شود. او نمی گذارد تا روح سرگردان دوباره زنده شود و همه چیز را به هم 
گاهی، مانع باج گیری از مردم دنیا می شود. خالصه  کارآ بزند. او در نقش 
فنگز  است  قرار  انگار  دارد.  فرق  ک  ترسنا خون آشام های  همه ی  با  فنگز 

کند. خون آشامی محبوب باشد تا بچه ها را سرگرم 

وقتی خون آشام 
جاسوس می شود

مجموعه ی فنگز، جاسوس خون آشام
نویسنده: تومی دنبوند
مترجم: سید حبیب اهلل لزگی
ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(
هر جلد: 4500 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: لذت و سرگرمی

گاز متعفن |  عملیات غلغلک |  عملیات نجات پرنسس  عملیات 
گرگ |  مأموریت الالیی هدف: هیچکس |  پروژه دنیای 

که خبر انقراض جانورانش تمامی ندارد و محیط زیست آن  در سرزمینی 
هنوز  که  کودکان  برای  جانوران  از  گفتن  داشته است،  تلخی  سرنوشت 
دنیای حیوانات را جذاب می دانند، می تواند امیدوارکننده باشد. به ویژه 
گر اثری تألیفی به این موضوع پرداخته باشد و بخواهد به طور مشخص،  ا
بخشی از جانوران، یعنی پرندگان یک تاالب را در قالب داستان هایی به 
کند. قصه های تاالب، در هر جلد می خواهد پرنده ای را به  بچه ها معرفی 
که در خطر است. کند  کودکان بشناساند و آن ها را درگیر ماجرای پرنده ای 
کتاب ساده هستند و قصد نویسنده و ناشر از معرفی  داستان های این 
نویسنده  است.  روشن  محیط زیست  با  کودکان  آشتی دادن  و  پرندگان 
است  قرار  که  می کند  داستانی  وارد  را  مخاطب  شخصیت،  چند  خلق  با 
را نشان دهد. هم چنین،  پرنده و مشکالت و سختی هایش  دنیای یک 
که  وضعیتی  با  روبه روشدن  هنگام  به  درست  کنش  وا نشان دادن  با 
وضعیت  این  برابر  در  را  کودک  است،  خطر  در  آن ها  در  محیط زیست 

هوشیار می کند.
مرکز  را  مینا  و  مانی  نام های  به  برادر  و  خواهر  دو  کار،  این  برای  او 
مینا  و  بزند  حرف  پرنده ها  با  می تواند  مانی  داده است.  قرار  داستان ها 
کرده است از زندگی  می تواند حرف آن ها را بفهمد و از این طریق، سعی 
کمک  گاه شود. هم چنین، وجود پدری محیط بان،  واقعی آن پرندگان آ

کودکان روشن تر شود. می کند تا راه نجات پرنده ها برای 

دوستان پرندگان
مجموعه قصه های تاالب

نویسنده: محمدرضا مرزوقی
تصویرگر: علیرضا جاللی فر

ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
کودک گروه سنی: 

کاربرد: آموزش های محیط زیستی،
شناخت پرندگان ایران

کوچولو |  رقص درناها قطب نما 
مهمان صورتی | خواب های پرقویی
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محله ی شکرخانم شاید برای خیلی از ما تصویر یک آرمان شهر است.
که همه باهم دوست هستند. به هم توجه می کنند. فاصله ها  شهری 

کسی تنها نمی ماند. را پر می کنندو 
شاید برای بزرگ ترها، پیرزن محله، یعنی همان شکرخانم، تصویری 
کلیشه ای از مادربزرگ ها و خانم بزرگ های فامیل و محل باشد؛ اما از نوع 

خوبش.
و مأمنی  برای بچه ها  تکیه گاهی  انگار ستون محله است.  شکرخانم 
امن برای بچه های محل. خانه ی شکرخانوم پاتوق بچه ها و بزرگ ترهای 

محل است.
تصویر  بلکه  ندارد،  وجود  نه تنها  امروزی،  دنیای  در  که  محله ای 
به نظر  فراواقعی  سرعتش  و  مشغله ها  و  امروز  دنیای  با  هم  تصورش  و 
کلیشه ای به نظر می آیند. انگار  گاه داستان ها  می رسد. به همین علت ها 
بخواهد به همه ی ما و بچه ها اصول اصلی و فراموش شده ی زندگی، مثل 

کند. همکاری و همیاری و مهربانی را یادآوری 
که شده  شکرخانم پیرزن تنهای داستان، سعی می کند به هر بهانه ای 
عکس گرفتن  و  کوفته خوردن  بهانه ی  به  حتی  کند؛  جمع  را  محل  اهل 
کوچک را برای  که بهانه های  دسته جمعی. پیرزن امروزی و اهل مطالعه 
مهاجر  با  که  پیرزنی  نمی دهد.  دست  از  فراموش شده  زندگی  یادآوری 
به  هم  محل  اهل  و  می دهد  راه  خانه اش  به  را  او  و  است  مهربان  افغان 

کمک می کنند. آن ها برای جمع وجورکردن یک زندگی ساده 
شکرخانم حامی محیط زیست است و اجازه نمی دهد درخت قدیمی 

کنند و همه ی اهالی را همراه خودش می کند. محله را قطع 
مادربزرگ  درگذشت  داستان  داستان ها،  بخش  جالب ترین  شاید   
و  مرگ  از  دیگری  تعریف  بچه ها  برای  شکرخانم  است.  افسانه  و  علی 
ازدست رفته  عزیز  یاد  چطور  می دهد  نشان  و  می دهد  ارائه  سوگواری 
را  آدم ها  همه ی  او  دارد.  دوست  را  همه  شکرخانم  دارند.  نگه  گرامی  را 
در  که  آدم هایی  بین  می شود  پلی  و  می پذیرد  گی های شان  ویژ همان  با 

گذشته. دنیای امروز غرق شده اند و زندگی فراموش شده ی 

که دیگر نیست محله ای 

محله ی شکر خانم
نویسنده: ناصریوسفی
تصویرگر: سارا خرامان
گودرزنیا ویراستار: محدثه 
انتشارات: افق
232 صفحه
10000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: مهارت های اجتماعی، همکاری و همدلی، 
کمک به هم نوع دوستی، 

که  حکیمی  پرستو  نام  به  است  دوازده ساله ای  دختر  داستان،  قهرمان 
در تهران زندگی می کند. پرستو اجازه دارد فقط روزهای جمعه از اینترنت 
اینترنت  از  نابه جا  استفاده ی  است  معتقد  پدرش  زیرا  کند؛  استفاده 
از این سخت گیری  که او  اعتیادآور است. در ابتدای داستان می خوانیم 
که او را هیجان زده  گله مند است؛ اما به زودی اتفاقی برای پرستو می افتد 
دات کام  مسابقه  طرف  از  ناشناسی  ایمیل  او  جمعه  روز  یک  می کند. 
»آینده ی شما چه  با عنوان  این سایت، مسابقه ای  دریافت می کند. در 
از  گزارش  هفت  باید  شرکت کنندگان  که  است  شده  برگزار  است«  رنگی 
اول  نفر  هفت  به  و  بفرستند  را  آینده شان  رنگ  برای  جست وجوشان 
کند و  جایزه داده خواهد شد. پرستو تصمیم می گیرد در مسابقه شرکت 
گزارشی از جست وجوی خود برای رنگ آینده اش می نویسد. او نام  روزانه 
هرگزارش خود را یکی از رنگ های رنگین کمان، به غیر از سبز، می گذارد. از 
گزارش ها خواننده مطالبی را درباره ی خانواده ی پرستو، یعنی  خالل این 
پدر، مادر، دو مادربزرگ و دو پدربزرگ او متوجه می شود. خود پرستو نیز 
گزارش ها، افراد خانواده ی خود را بهتر می شناسد و  پس از پایان نوشتن 
گذشته ی آنان اتفاق افتاده است، پی می برد.  که در  به موضوعات مهمی 
روایت  خانواده  افراد  از  هریک  زبان  از  گانه  جدا وقتی که  موضوعات  این 
می شوند، جنبه های جدیدی از واقعیت را در اختیار پرستو و خوانندگان 
که »چیزها آن طورکه  می گذارند. در پایان داستان، پرستو متوجه می شود 
نشان می دهند، نیستند«. هم چنین، او به رنگ آینده ی خود پی می برد 
و با برنده شدن در مسابقه و بردن جایزه، با وقایع شیرینی روبه رو می شود.

مسابقه دات کام
نویسنده: حسین بکایی

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
104 صفحه

3500 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

آینده ی شما
چه رنگی است؟
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هیچ چیز عجیب به نظر نمی رسد اما همه چیز برنامه ریزی شده و مصنوعی 
گوسفندها را از  که  گنبد یک مکان مصنوعی است، جایی  است. زیست 
و دیگر  هوشا  بنا شده است.  بر دروغ  پایه و اساس آن  کرده و  دنیا جدا 
می توانند  آن ها  دارند،  هم  دیگر  گی  ویژ یک  گنبد  زیست  گوسفندهای 
مثل انسان ها روی دو پا راه بروند، بخوانند، بنویسند و حرف بزنند. هوشا 
گوسفندهای هم سن و سالش، تحت  یک نوجوان است و به هم همراه 
ساخته است.  برای شان  دنیا  از  پروفسور  که  است  داستان هایی  تأثیر 
البته بزرگ ترها هم این داستان ها را باور دارند؛ اما تفاوت هوشا با آن ها 
کنجکاو است و هیچ پاسخی به راحتی او را قانع نمی کند. که  این است 
است.  تخیلی  علمی  رمانی  گنبد،  زیست  راز  جست وجوی  در  هوشا 
و  می گوید  حیوانات  بر  غلبه  و  انسان  پیشرفت های  از  هم  که  داستانی 
که انسان  گرفتن حیوانات و نقش آن ها در تغییر رویه هایی  هم از قدرت 
که در آن حیواناتی با هوش  کار می بندد. داستانی  نسبت به طبیعت به 
که متوجه  انسانی، تالش می کنند تا انسان های دیگر را نسبت به خطراتی 
این  همه ی  که  است  این  جالب  نکته ی  و  کنند  مطلع  است  طبیعت 
نیست  انجام می شود. عجیب  گوسفند  نوجوانانه ی یک  با هوش  کارها 
گر دنبال یک رمان علمی-  گذاشته است. ا که نویسنده اسم او را هوشا 
گنبد نمونه ی  تخیلی و تألیفی هستید، هوشا در جست وجوی راز زیست 
قابل توجهی است. نویسنده قدم به قدم درباره ی زندگی این حیوانات، 
می برند،  سود  وضعیت  این  از  که  انسان هایی  و  زیست شان  محیط 

کند. می گوید تا داستان فانتزی اش را با حفاظت از محیط زیست همراه 

رمانی برای محیط زیست
هوشا در جست وجوی
گنبد راز زیست 
نویسنده: حمید اباذری
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
167 صفحه
5500 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آموزش های محیط زیستی

کوچک، یک عالمه شعر برای خندیدن هست. یک عالمه  کتاب  در این 
صدای  و  شیرین  و  طنزآمیز  ساده ی  ایده های  عالی،  خیالی  فکرهای 

کشف دنیا آمده است. که به  کودکانه ی شاعری 
بچه ها  برای  شعر  پانزده  قور،  از  پر  قوری  یک  در  هاشم پور  مریم 
که بچه های دبستانی، چه دختر و چه پسر، آن ها را دوست  سروده است 

خواهند داشت و از آن ها لذت خواهند برد.
بچه هاست؛  چشم  از  پدیده ها  به  نگاه  شعرها  این  گی  ویژ مهم ترین 
چیز  همه  آنتن.  یا  یخچال  یا  باشد  آتش  شعر  موضوع  نمی کند  فرقی 
کودکانه و در عین حال امروزی است و از آن مهم تر این که آمیخته با طنز 
دست  از  است  شیطان  بس  از  دگمه  کتاب،  این  در  است.  شیطنت  و 
از بس شیطان است  فرار می کند، آتش فندک  مادر موقع دوخته شدن 
گاو در یخچال دکان محصوالت لبنی  الکی به بچه می گوید سرد است و 
درست  است؛  زیبایی  و  بانمک  و  دیوانه  دنیای  خالصه  و  است  بازکرده 

مثل دنیای خود بچه ها!
بیشتر  داشت،  هم  متفاوت تری  تصویرگری های  کتاب  این  گر  ا شاید 
کتاب های شعر شبیه، به  انبوه  از  را  دیده می شد و می توانست خودش 
کنید و آن را برای  کوچکی و سادگی اش اعتماد  گر به  کند. اما ا هم جدا 
کالس یا سر  گر معلم هستید بتوانید چند تا از آن ها را سر  بچه ها بخرید، یا ا
صف برای بچه ها بخوانید و آن ها را بخندانید و یا به بچه های شیطانی 
بدهید، می تواند جای  دارند، جایزه اش  را هم دوست  که شعر خواندن 

کند! خودش را در دل مخاطب باز 
مریم  زبان  که  چرا  نمی شوید؛  مشکل  دچار  شعرها  خواندن  در  شما 
دست انداز  به  را  شما  است،  صمیمی  و  ساده  روان،  بسیار  هاشم پور 
نگاه  شاعر  چون  نمی کنید؛  مالل  احساس  خواندنشان  از  و  نمی اندازد 

کند! کرده است به دنیای بچه ها متفاوت نگاه  تازه ای دارد و سعی 
کنید تا  گذاشته اید دقت  کتری تان  که روی  همین حاال به قوری ای 

کتاب، صدای قور قور قورباغه ها را از آن بشنوید! مثل شاعر این 

شما یک قوری پر از قور 
ندیده اید؟

یک قوری پر از قور
شاعر: مریم هاشم پور

تصویرگر: مانلی منوچهری
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 

36 صفحه
2000 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل
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شش جلدی  مجموعه ی  از  مجلد  دومین  کفتارها،  و  سگ سانان  کتاب 
گلشن، متخصص علوم  که علی  پستانداران ایران است. این مجموعه 
با  و  کندی  به  است،  آن  تدوین  و  تهیه  مشغول  زیست،  محیط  و  دامی 
آثار  یاد  به  را  خواننده  که  مجموعه ای  می شود.  منتشر  علمی  وسواسی 
جانوری  گونه های  درباره ی  لطیفی  محمود  و  فیروز  اسکندر  ماندگار 
سال  پنج  گربه سانان  نام  با  مجموعه  این  نخست  جلد  می اندازد.  ایران 
کدام به بخشی از  که هر  پیش )1389( منتشر شد و مجلدات بعدی نیز، 

زیرشاخه های پستانداران ایران می پردازند، در دست تهیه هستند.
این کتاب در سه قسمت کلی به سگ سانان وحشی، سگ سانان اهلی 
که  گونه های مختلفی  کدام از این قسمت ها،  کفتارها می پردازد. در هر  و 
گستره ی وسیعی  در ایران وجود دارند معرفی شده اند. این معرفی شامل 
خصوصیات  جغرافیایی،  کندگی  پرا زیست شناختی،  اطالعات  از  است 
گونه، سابقه ی فرهنگی برخورد با این حیوانات، پیشینه ی آن ها در  هر 
بخش ها  این  تمامی  ایرانی.  اقوام  رسوم  و  باورها  و  کهن  اسناد  و  متون 
کاغذ  روی  بر  و  بزرگ  قطع  در  که  هستند  گویا  و  گیرا  تصاویری  به  مزین 

گالسه چاپ شده اند.
متمایز  مشابه  آثار  از  را  آن  که  هست  کتاب  این  در  بسیاری  نکات 
به روشنی نشان دهنده ی عمق  و جامع علمی  می کند. اطالعات دقیق 
گذشته از این که نویسنده اطالعات  دانش مؤلف درباره ی موضوع است. 
کتاب متکی به  کرده است،  موجود درباره ی این حیوانات را جمع آوری 
حیوانی  گونه های  تاریخچه ی  درباره ی  کم نظیر  و  اول  دست  پژوهشی 
موضوعات  این  همه ی  شده است.  پرداخته  آن ها  به  که  است  مختلفی 
گونه های  از این  که  با زبانی روشن و سلیس بازگو شده اند. عکس هایی 
روباه  کمیاب  گونه ی  مورد  در  )جز  همه  شده،  گرفته  متعدد  و  مختلف 
همین  برای  مختلف  حرفه ای  عکاسان  که  هستند  تصاویری  ترکمنی( 
رفته  کار  به  کاغذ  و  چاپ  کیفیت  هنری،  کیفیت  و  کرده اند  تهیه  کتاب 
ارزشی دوچندان بخشیده اند. فصول  این تصاویر بی نظیر  به  کتاب،  در 
گونه های مختلف یکدست هستند و در نهایت هر بخش را به  مربوط به 
که خواننده را از رجوع به آثار دیگر  مدخل دایرة المعارفی شبیه می کنند 
کتاب آموزشی ارزش مند،  کتاب، مانند هر  بی نیاز می کنند. به عالوه این 
که به شیوه ای  دارای فهرست، نمایه و فرهنگ اصطالحات مفصلی است 
کتاب را به اثری یکه و  کارآ تنظیم شده اند. مجموع این دالیل  دقیق و 

کرده است. کودک و نوجوان بدل  کتاب های آموزشی  ماندگار در میان 

یک دایرة المعار ف خواندنی

کفتارها سگ سانان و 
گلشن نویسنده: علی 
ویراستار: عاطفه سلیانی
طراح و صفحه آرا: مسعود ناصری دریایی
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
278 صفحه
36000 تومان
کودک، نوجوان گروه سنی: 
کاربرد: شناخت حیوانات ایران، افزایش اطالعات 
زیست شناختی و فرهنگی، آشنایی و دفاع
از محیط زیست

علمی، 
آموزشی

به نظر  بی حرکت  و  آرام  بدنتان  می کنید،  استراحت  و  نشسته اید  »وقتی 
است.  شلوغ  حسابی  همه چیز  پوستتان  زیر  درحالی  که  می رسد؛ 
کارند: قلبتان ضربان دارد تا خون  بخش های متفاوت، سخت مشغول 
کسیژن را از هوا  کند، شش هایتان با هر نفس، ا را به تمام بدنتان پمپاژ 

می گیرند و روده هایتان آخرین وعده ی غذاییتان را تجزیه می کنند...«
کتاب با این مقدمه آغاز و در ساختاری روش مند، با بیرونی ترین بخش 
بدن یعنی پوست، ادامه می یابد. در فصل های بعدی، به ترتیب مباحث 
و اعصاب و حواس دیده می شود.  گوارش، مغز  استخوان، شش، قلب، 
کتاب هم فصل »بچه ها و بزرگ شدن« شامل اندام های تولید  در پایان 
مثل زن و مرد، لقاح، حاملگی، تولد، رشد، بلوغ و پیری قرار دارد. تصاویر 
وظیفه ی بیان بخش بزرگی از مفاهیم را به عهده دارند؛ درحالی که متن 
کم است. تصویرسازی  کتاب هایی از این دست، بسیار  کتاب درمقایسه با 
نشان  را  بدن  شگفت انگیزی  که  است  به گونه ای  متن،  به همراه  کتاب 
رسمی  و  خشک  زبان  از  کتاب،  روایت گونه ی  و  صمیمی  زبان  می دهد. 
مقدمه،  با  همراه  مرجع،  کتابی  اثر  این  است.  دور  درسی  کتاب های 
کتاب  پایان  در  منابع،  فهرست  و  الفبایی  نمایه ی  مندرجات،  فهرست 
کتاب می توانید پاسخ پرسش های  که بر اعتبار آن می افزاید. با این  است 
و  انسان  رشد  مراحل  بدن،  اعضای  کارکرد  چگونگی  درباره ی  را  خود 
گروه سنی 11 سال به  کتاب برای  کنید.  شگفتی های وجود خویش پیدا 
کنند بدن شگفت انگیزشان  کشف  کسانی که عالقه مندند  و همه ی  باال 

کار می کند، مناسب است. چگونه 

دانش نامه ی بدن انسان
نویسنده: استیو پارکر 

مترجم: الهه علوی 
کتارودگری،  ثمین نبی پور  ویراستار: نا

ناشر: افق
224 صفحه 
40000تومان 

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

ما بدن شگفت انگیز 
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برای  کنون  تا که  است  معروفی  آثار  از  اعداد،  سرزمین  شیطونک  کتاب 
کتاب ساختاری داستانی  آموزش ریاضی به بچه ها نوشته شده است. این 
کودکان،  دارد و نویسنده ی آن نه معلمی ریاضی یا متخصص آموزش به 
خود  کاری  دوره ی  در  که  است  آلمانی  معروف  نویسنده ی  و  شاعر  بلکه 
 90 آستانه ی  کنون در  ا او  برده است.  را  آلمان  ادبی  تمامی جوایز  تقریبًا 

سالگی در مونیخ به فعالیت خالقه ی خود ادامه می دهد.
خواب  و  ریاضی  از  که  است  پسربچه ای  مصور  حکایت  کتاب،  این 
متنفر است. ریاضی او تعریفی ندارد و خواب هایی آشفته می بیند. شبی 
او در خواب با موجودی به اسم شیطونک سرزمین اعداد آشنا می شود. 
ادامه ی  بدهد.  آشتی  ریاضی  با  را  پسرک  تا  می کند  تالش  موجود  این 
که شخصیت قصه می بیند و بازی های  کتاب ماجرای خواب هایی است 
در  یاد می دهد.  او  به  ریاضیات،  به  او  برای جذب  که شیطونک  ریاضی 
و  حساب  به خصوص  و  ریاضی  بخش های  جذاب ترین  بازی ها،  این 
کتاب سرشار از  جبر، با بیانی هنرمندانه و بازیگوشانه روایت شده است. 
کتاب  ایده های خالقانه و جالب برای نوجوانان است. دامنه ی مخاطب 
گرفته اند تا  که ریاضیات سوم ابتدایی را یاد  گسترده است؛ از نوجوانانی 
بخش  دوازده  کتاب  این  عالقه مندند.  ریاضی  رموز  به  که  بزرگ ساالنی 
که مباحث ریاضی در آن ها به ترتیب سخت تر می شوند. ممکن است  دارد 
با مباحث تمامی فصل ها آشنا نشده باشد؛  ریاضی  کم  با دانش  کودکی 
اما سادگی متن و خالقیت نویسنده این امکان را برای او فراهم می کند 
کتاب،  تا با اتکا به توانش ریاضی، از تمامی فصول لذت ببرد. هدف این 
بین بردن  از  ریاضی،  به مباحث  نوجوانان  کردن  کردن و عالقه مند  آشنا 
هراس آن ها در برابر این دانش و آموزش نکته ها و بازی ها و میان برهای 
استفاده  ریاضی  بازی های  از  ماهرانه  چنان  کتاب  است.  ریاضیاتی 
ریاضیات  متخصص  نویسنده،  می کند  گمان  خواننده  که  کرده است 
کتاب نیست  که این اولین ترجمه ی  است، نه شاعر. البته فراموش نکنید 
شهناز صاعلی )سال 1383،  با ترجمه ی  کتاب  از این هم این  و پیش 
با عنوان ع دد ش ی طان: ی کم آج راج وی ری اض ی(  انتشارات مدرسه، 
ملک دخت قاسمی نیک منش )سال 1388، نشر آییژ، با عنوان جن  و 

اعداد: ماجرای ریاضی( به زبان فارسی منتشر شده است.

کتابی معتبر برای
ریختن ترس از ریاضی

شیطونک سرزمین اعداد
گزنسبرگر گنوس ا نویسنده: هانس ما
تصویرگر: روت راوت زوزانه برنر
مترجم: حمیده جمشیدی ها
ویراستار: رؤیا همایون روز
ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(
240 صفحه
15000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان و نوجوانان گروه سنی: 
کاربرد: پرورش ذهن ریاضی

به  از مجموعه ای است  بریتانیکا، جلد هجدهم  روایت  به  محیط زیست 
از مهم ترین  به یکی  که در هر جلد  بریتانیکا  کتابخانه ی مصور علوم  نام 
به  نیز  جلد  این  است.  پرداخته  روز  علمی  موضوعات  ح ترین  مطر و 
دارد.  اختصاص  می کند،  تهدید  را  آن  که  خطراتی  و  محیط زیست 
خطر  معرض  در  زمین  است  شده  باعث  زمین  کنان  سا بی مباالتی های 
کوسیستم ها و مصرف  نابودی قرار بگیرد. جنگل زدایی، آلودگی، نابودی ا
از  هدف  هستند.  بی مباالتی ها  این  از  تعدادی  تنها  انرژی،  حد  از  بیش 
زیست محیطی،  مسائل  به  نسبت  خواننده  به  گاهی دادن  آ کتاب،  این 
است.  محیط زیست  به  بیشتر  آسیب رساندن  از  پیش گیری  به منظور 
زمین،  کره ی  گرم شدن  از:  عبارتند  کتاب  در  ح شده  مطر مسائل  برخی 
گازهای  انرژی،  تولید  صنعتی،  انقالب  جمعیت،  بی رویه ی  افزایش 
ازون،  ک، پسماندها، مهاجرت، الیه ی  آلودگی آب وهوا و خا گلخانه ای، 
گ سازی  تا بازیافت،  فاضالب،  زیستی،  تنوع  بین رفتن  از  بیماری ها، 
کتاب، راه حل هایی برای بهبود اوضاع زمین پیشنهاد  انتهای  و... . در 
شده است. راه حل هایی مانند ساخت خودروهای سبز، شهرهای سازگار 
با محیط زیست، صرفه جویی در مصرف برق، ایجاد نواحی حفاظت شده 
و  گویا  و  واضح  تصاویر  کمک  به  آن  مطالب  و  است  مصور  کتاب   . و... 
کتاب همچنین واژه نامه ی توصیفی و نمایه  نمودار بیان شده است. این 
آن  در  را  مختلف  موضوعات  و  مطالب  انگلیسی  معادل  یافتن  که  دارد 

کرده است. آسان 

محیط زیست به روایت بریتانیکا
گروه مؤلفان نویسنده: 

مترجم: بهرام معلمی
ویراستار: مریم رضازاده

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
104 صفحه

18000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 

کاربرد: تشویق به حفاظت از محیط زیست

ما کستری  زمین خا
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است.  خالقانه ای  آموزشی  کتاب  خوردنی،  علمی  آزمایش های  کتاب 
کتاب،  کتاب را توضیح می دهد. این  کتاب، دقیقًا محتوای  اسم عجیب 
که در آن، ده ها آزمایش علمی برای نوجوانان طراحی  کتابی است علمی 
شده است. این آزمایش ها از علوم مختلفی مثل شیمی، زیست شناسی و 
کودک نشان  که هر یک، بخشی از موضوعات علمی را به  فیزیک هستند 
معمولی  وسایل  با  می توان  را  کتاب  آزمایش های  می دهند.  آموزش  و 
کتاب نیازی به وسایل  موجود در منزل انجام داد و به همین دلیل، این 
تا  شده اند  طراحی  گونه ای  به  آزمایش ها  ندارد.  اضافی  کمک آموزشی 
کنند و  آزمایش، ذره ذره پیچیده تر  را در چند  آموزشی  بتوانند موضوعی 
را بیشتر و بیشتر با عمق مطالب علمی آشنا سازند. اما تفاوت  خواننده 
این  همه ی  که  است  این  در  مشابه  آموزشی  کتاب های  با  کتاب  این 
کثر آن ها در نهایت، به  آزمایش ها با وسایل آشپزخانه انجام می شوند و ا

کی می رسند. تهیه ی ماده ای خورا
آشپزی،  دستورالعمل های  و  علمی  آزمایش های  انجام  برنامه های 
می شود  بیان  الزم  مواد  اول  دو،  هر  در  دارند.  به هم  بسیاری  شباهت 
تا  می شود  ذکر  مرحله  به  مرحله  به صورت  کار  انجام  شیوه ی  هم  بعد  و 
کرده و  کتاب از همین شباهت استفاده  محصول نهایی آماده شود. این 
که درنهایت، به گونه ای دستورالعمل  کرده است  گردآوری  آزمایش هایی را 
که  این  بر  عالوه  آزمایش ها  این  هستند.  کی ها  خورا تهیه ی  یا  پخت 
می توانند نکات آموزشی جالبی برای نوجوانان داشته باشند، آن ها را با 
از آن ها هم آشنا می کنند. طبیعی  وسایل آشپزخانه و نحوه ی استفاده 
که این آزمایش ها برای بسیاری از بچه ها جالب تر از آزمایش هایی  است 
و  می شود  انجام  کار  ابزارهای  یا  شیمیایی  عجیب  مواد  با  که  هستند 

نتیجه ی بسیار بهتری هم برای آن ها دارد.

آشپزخانه و آزمایشگاه
آزمایش های علمی خوردنی
کاپ نویسنده: ویکی 
کین تصویرگر: دیوید 
مترجم: شهال انتظاریان
ویراستار: مریم چهرقان
ناشر: نشر چکه
200 صفحه
12000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آموزش و آزمایش علمی

که نقش تعیین کننده ای در  تاریخ، سرگذشت ملت ها و انسان هایی است 
میان ملت خود داشته اند. از تاریخ چیزهای بسیاری می توان آموخت تا 
که  افرادی است  تاریخ، پاس داشت  تکرار نکنیم.  را  گذشته  اشتباه های 

کرده اند. کاری و جان فشانی  برای میهن خود فدا
تمدن  و  می دارد  گرامی  را  قهرمانانش  دارد،  را  خود  تاریخ  ملتی  هر 
گاه در  گاه در تعارض و جنگ با یک دیگرند و  خود را می سازد. تمدن ها 
تعامل با هم دیگر. قهرمان یک ملت، الزامًا به معنای قهرمان ملت های 
کشور هم جوار باشد. چنان چه  هم جوار نیست؛ چه بسا دشمن خون ریز 
که  چنگیزخان برای مردم مغول قهرمانی ملی است، اما برای ملت هایی 

در یورش مغول قتل عام شدند، جنایت کاری جنگی است.
در نگارش تاریخ، بی طرفی نسبی و داشتن نگاه فراملی ضروری است. 
معمواًل تاریخ نگاران خطاهای ملت خود را می پوشانند و خطاهای اقوام 
به  ندارد؛  وجود  بی طرفانه  کاماًل  تاریخ نویسی  می کنند.  بزرگ  را  دیگر 
گفتیم بی طرفی نسبی. چون تاریخ جز علوم اجتماعی است  همین خاطر 

و علوم اجتماعی مانند علوم دقیقه، نمی تواند غیرجانبدارانه باشد.
کتاب های تاریخی و آشنایی با تمدن های دیگر،  با این همه، خواندن 
دانش اجتماعی ما را افزایش می دهد و درک تاریخی مان ر ابیشتر می کند.
که  آن  با  هم  باستان  جهان  تمدن های  دانشنامه ی  نویسنده ی 
برخی  به  هم  باز  اما  باشد،  داشته  بی طرفانه ای  نگاه  است  کرده  سعی 
برخی  به  و  کرده  ویژه ای  توجه  اروپایی،  تمدن های  مثل  تمدن ها، 
کم توجهی شده است. اروپای قدیم،  تمدن ها، مثل تمدن های آسیایی 
و  آمریکا  آسیا،  تمدن های  باستان،  روم  باستان،  یونان  مصرباستان، 
واژه نامه،  کوتاه،  مقدمه ای  هستند.  کتاب  اصلی  بخش های  استرالیا، 
است.  کرده  کامل  را  کتاب  این  نمایه،  و  جهان  رویدادهای  تاریخ شمار 
گروه سنی نوجوان نوشته شده است، با مطالب فشرده  کتاب برای  چون 

و تصاویر، نقشه ها و عکس های فراوان همراه است.
گانه،  جدا کادرهای  در  نیز  مفیدی  تکمیلی  اطالعات  هم چنین، 

مطالب اصلی را تکمیل می کنند.

دانش نامه ی
تمدن های جهان باستان

ک. م. سانتون نویسنده: 
مترجم: مجید عمیق

ناشر: افق
224 صفحه

 40000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 

کاربرد: دانش اندوزی

از تاریخ بیاموزیم
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خ مهم ترین اختراع بشر است، اما برخی هم پول  که چر خیلی ها معتقدند 
کننده ای  را مهم ترین اختراع بشر می دانند. هرچه باشد پول نقش تعیین 

در پیشرفت جوامع بشری داشته است.
کتاب خواننده با  کاال و خدمات است. در این  پول واسطه ی خرید 
پول و ارتباط آن با زندگی انسان آشنا می شود، چگونگی پیدایش پول و 
نقش آن در زندگی افراد جامعه نشان داده می شود و از قدرت بخشیدن 

آن به انسان بحث شده است.
پول  می کند،  تبدیل  قدرت مند  فردی  به  را  آن  صاحب  پول  قدرت 

الزمه ی زندگی است اما برخالف باور عمومی، همه ی زندگی نیست.
کار مؤسسات  در دایرةالمعارف پول و زندگی خواننده ی نوجوان با طرز 
مالی و اقتصادی و چگونگی بهره مندی از خدمات آن ها آشنا می شود. در 
کتاب به سرگذشت پول، انواع پول، پول خارجی، بانک ها و بیمه ها  این 
و بسیاری مباحث  رکود  تورم،  مانند  پولی  آن ها، اصطالحات  و خدمات 

دیگر اشاره شده است.
گونه ای دسته بندی  کتاب با تصاویر جالبی همراه شده و مطالب به 
اطالعات  می کند.  آسان  مخاطب  برای  را  آن  خواندن  که  است  شده 
گر خواننده به  گانه ای آورده شده است تا ا کادرهای جدا تکمیلی نیز در 

کتاب بود، آن ها را بخواند. دنبال مطالب بیشتری در زمینه ی مباحث 

همه چیز درباره ی پول
دایرةالمعارف پول و زندگی
نویسنده: مهدی ضرغامیان
تصویرگر: رودابه خائف
ویراستار: مهناز عسکری
ناشر: محراب قلم
156 صفحه
11000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: دانش افزایی

شاید  آن،  چگونگی  بیان  و  تاریخچه  گفتن  چیزی،  هر  مستقیم  آموزش 
به همراه  نوجوان  و  کودک  مخاطب  برای  کشش  و  جذابیت  به سختی 
به  بیشتر  دایرةالمعارف ها  و  فرهنگ ها  در  مسئله  این  باشد.  داشته 
که به نظر می رسد دایرةالمعارف ورزش توانسته  چشم می خورد؛ آسیبی 

به خوبی از آن دور بماند.
که در نخستین نگاه، ظاهر خوب و جلد زیبای آن به  کتاب  در این 
گروهی،  و  فردی  ورزش های  انواع  با  می تواند  مخاطب  می آید،  چشم 
ورزش های زورخانه ای، انفرادی، تفریحی و محلی و تاریخچه، قوانین و 
می شود  آغاز  ورزش  اهمیت  و  تاریخچه  با  کتاب  شود.  آشنا  آن ها  فنون 
از آغاز تا امروز. هم چنین، با  و با چاشنی طنز، نگاهی می کند به ورزش؛ 
انتخاب ورزش های جذاب برای بچه ها و خانواده ها، نکته های جالبی را 

ح می کند. درباره ی این رشته ها مطر
برجسته  و  متمایز  مشابه  فرهنگ های  دیگر  از  را  کتاب  این  آن چه   
بوی  و  رنگ  با  که  رودابه خائف است  کامل  و  متناسب  تصاویر  می کند، 

کتاب بخشیده است. طنز، جلوه ای دوچندان به 

دایرةالمعارف ورزش
کاتبی نویسنده: احسان 

تصویرگر: رودابه خائف
ناشر: محراب قلم

108 صفحه
10000 تومان

کودک گروه سنی: 
گون، قوانین گونا کاربرد: آشنایی با ورزش های 

و تاریخچه ی آن ها.

ورزش با طعم تازه
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که تا به زبان می آیند، همه می گویند بچه ها از این ها  کلمه ها هست  برخی 
گر امروز هم غیرمستقیم  سر در نمی آورند. غافل از این که همین بچه ها، ا
داشت.  خواهند  سروکار  آن ها  با  به زودی  نباشند،  آن ها  تأثیر  تحت 
مجموعه ی جهان امروز تالش می کند تا برخی مفاهیم از جمله عدالت، 
کم سن وسال تر  مخاطبان  برای  ساده  زبانی  با  را  کسب وکار  و  تبلیغات 

توضیح بدهد.
از آن مفاهیم  گویا  و  تعریفی ساده  این مجموعه سعی شده است  در 
که ممکن است در ذهن مخاطبان شکل بگیرد،  ارائه شود. پرسش هایی 
ح و برای آن ها نیز پاسخ هایی روشن و ساده ارائه شود. این مجموعه  مطر
تحت  مستقیم  که  مهم  مسئله ی  چند  با  تا  می کند  کمک  کودکان  به 
کودکان،  تأثیر آن هستند، آشنا شوند؛ عدالت و مسائل مربوط به حقوق 
بنگاه های  از  کلیتی  و  کسب وکار  آن،  به  مربوط  دستگاه های  و  ارگان ها 
که ممکن است  تبلیغات  این زمینه و سرانجام،  اقتصادی و فعالیت در 

کرده باشد. بیشتر از هر مسئله ی دیگری امروزه بچه ها را اسیر خود 
ک پشت پرنده  سه جلد از این مجموعه ی پنج جلدی به فهرست ال

راه یافته اند.

از جهان امروز
مجموعه ی جهان امروز
کسیا دلریو، سوفی دومنتون نویسنده: آ
کلوتید پرن تصویرگر: 
مترجم: رؤیا خوئی
ناشر: محراب قلم
هر جلد: 60 صفحه
هر جلد: 6000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی بچه ها با برخی مفاهیم
کلیدی جهان بزرگ ترها

کسب وکار |  تبلیغات عدالت |  

کی  کره ی خا که روی  گنجینه ی حیات بخش همه ی موجوداتی است  آب 
نباشد،  آب  کجا  هر  و  بود  نخواهد  زندگی  آب  بدون  می کنند.  زندگی  ما 
ارزش  به  آب  مصرف  در  باید  ما  همه ی  می کند.  نابود  را  حیات  خشکی 

حیاتی آن توجه داشته باشیم.
آشامیدنی  کشاورزی،  بخش های  نیاز  جمعیت،  افزایش  با  هم زمان 
و صنعت به آب افزون شده است. بی شک حفظ و نگهداری آب بدون 

گاهی و همکاری مردم ممکن نیست. آ
کودکان ونوجوانان، نقش مهمی در انتقال آموزه ها  همه ی ما، به ویژه 
به خانواده ی خود داریم. به همین دلیل، وزارت نیرو با همکاری وزارت 
آب  نجات  دانش آموزی  ملی  ح  »طر نام  به  طرحی  پرورش،  و  آموزش 

)داناب(« را به اجرا درآورده است.
برای  که  است  سه جلدی  مجموعه ی  از  کتاب  اولین  حاضر  کتاب 
با  خواننده  کتاب،  این  در  است.  شده  تدوین  دبیرستانی  دانش آموزان 
مانند  فصل هایی  شامل  آب،  منابع  از  حفاظت  اولیه ی  اصول  و  مبانی 
گیاهان، با چرخه ی  آشنایی با اهمیت آب در زندگی انسان یا جانوران و 
کتاب مطالب مفیدی  آب و بسیاری موضوعات دیگر آشنا می شود. این 

که با عکس ها و نقاشی هایی همراه است. درباره ی آب دارد 

نجات آب
نویسندگان: فریبا همتیان، بهرام معلمی، محمود 

امانی طهرانی
تصویرگر: عاطفه میرکاظمی

ناشر: انتشارات فنی ایران
64 صفحه

7000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: حفظ محیط زیست

زندگی از آب است
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انجام  هنگام  خود،  راحتی  برای  انسان  که  هستند  ابزاری  وسیله ها 
کارها آن ها را ساخته است. وسیله یا ابزار ممکن است ساده، مانند یک 
یک  که  خودرو  مانند  باشد  پیچیده ای  وسیله ی  یا  باشد  پیچ گوشتی 

وسیله ی نقلیه است.
کار 250 دستگاه ماشین شامل رایانه، تلفن همراه،  کتاب، طرز  دراین 
هواپیما،  زودپز،  پزشکی،  گوشی  تله کابین،  پله برقی،  جرثقیل،  دزدگیر، 
اوقات  شهر،  خانه،  فصل:  چهار  در  دیگر  ابزار  بسیاری  و  فضایی  شاتل 

ح داده شده است. فراغت و حمل ونقل شر
برگه های سفید به یک موضوع یا مجموعه ای از موضوع ها اختصاص 
دارند. در گوشه ی سمت راست باالی صفحه، شماره ی برگه و در گوشه ی 
سمت راست پایین صفحه، عنوان فصل آمده است. برگه ها یا بخش های 
سبزرنگ، حاوی موضوع های مهم یا فنی هستند. شماره ها به برگه های 

که با موضوع این برگه ارتباط دارند. دیگری ارجاع می دهند 
عددهای داخل مربع چهارگوش، به برگه ی سیاه مهم ارجاع می دهد 

و عددهای داخل دایره ی سیاه، به برگه ی موضوع ارجاع می دهد.
کتاب مطالب مفید زیادی برای دانش آموزان دارد و با تصاویری زیبا 

گویا همراه است. و 

ابزارها در خدمت انسان
کار می کنند؟ وسیله ها چگونه 
نویسندگان: ژویل وکلمان لوبوم
تصویرگران: دیدیه بالسویک و...
مترجم: مهدی ضرغامیان
ناشر: محراب قلم
156 صفحه
 18000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 
کاربرد: دانش افزایی

مجموعه ای  امروز،  و  دیروز  دانشوران  جلدی  سیزده  مجموعه ی 
از  یکی  در  بنیان گذار  چهره های  از  یکی  به  آن  جلد  هر  در  که  است 
رشته های علمی پرداخته می شود. از این مجموعه، ده جلد آن ترجمه 
تألیف و درباره ی  و مربوط به شخصیت هایی غیرایرانی و سه جلد دیگر 
کتاب تألیف، دو جلد آن به فهرست  شخصیت هایی ایرانی است. از سه 
کتاب های این مجموعه به لحاظ تاریخی متنوع است  کرده اند.  راه پیدا 
هم  و  شده  معرفی  بقراط  مانند  باستانی  شخصیت هایی  هم  آن ها  در  و 
البته  نیوتن.  و  الوازیه  مانند  مدرن،  دوران  به  متعلق  شخصیت هایی 
مجموعه  این  در  هم  وگنر  و  آینشتاین  مانند  معاصر،  شخصیت های 
کتاب شخصیتی علمی است، اما تنوع  گرچه محور اصلی هر  حضور دارند. 
کتاب تالش  مطالب ارائه شده در آن، زیاد است. به عنوان نمونه، در هر 
شده تا عالوه بر معرفی شخصیت اصلی، اطالعاتی هم درباره ی زمانه ی 
دیگر  او،  دستاوردهای  کرده،  فعالیت  آن  در  که  علمی ای  رشته ی  او، 
کرده اند و سیر تحول  که راهش را دنبال  دانشمندان هم عصر و متأخری 
آن رشته ی علمی پس از مرگ دانشمند ارائه شود. در انتهای جلدهای 
که  معاصری  دانشمندان  از  یکی  با  کوتاهی  مصاحبه های  ترجمه شده، 
که در آن ها عالوه بر زندگی  کار می کند، وجود دارد  در آن رشته ی علمی 
علمی  رشته ی  فعلی  وضعیت  درباره ی  نیز  اطالعاتی  معاصر،  دانشمند 
آزمایش هایی  کتاب های ترجمه شده،  پایان  مورد نظر داده می شود. در 
خواننده  به  می تواند  آن  انجام  که  آمده است  نیز  ساده  وسایلی  با  کوتاه 
کتاب با تصاویری همراه است  کند. مطالب  کمک  در درک بهتر مباحث 
که در آن اتفاقاتی تاریخی، مفاهیمی علمی یا چهره ی برخی دانشمندان 
این  کتاب ها دارای نمایه است و  کشیده شده است.  شاخص به تصویر 
کار جستجو در آن ها را راحت تر می کند. در مجموع، اطالعات ارائه شده در 
کتاب ها و زبان به کاررفته در ترجمه ی آن ها مناسب و قابل اعتماد است؛ 
کتاب های ترجمه شده دارد و در  کتاب های تألیفی تفاوت هایی با  گرچه 
آن ها برخی بخش ها مانند مصاحبه با دانشمندان معاصر یا معرفی یک 

آزمایش حذف شده است

پدران و مادران علم

مجموعه ی دانشوران دیروز و امروز
ک  گرگور مندل، آیزا کس پالنک،  توماس ادیسون، ما

کوری، آلبرت آینشتاین، آلفرد وگنر،  نیوتن، بقراط، ماری 
لویی پاستور، آنتوان الوازیه

گروه نویسندگان نویسنده: 
مترجم: حسن ساالری

ابن سینا، امیراعلم
نویسنده: حسن ساالری

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با شخصیت های تاثیرگذار در تاریخ علم

 ناشر: محراب قلم
هر جلد: 32 صفحه
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کتاب علمی آموزشِی صرف را خواندنی تر می کند،  که هر  یکی از نکته هایی 
که قرار  خالقیت نویسنده در چگونگی انتقال اطالعات است. مسئله ای 
کند و به مخاطب خسته از  کتابی درسی متمایز  کتابی آموزشی را از  است 
آموزش های خشک مدرسه ای فرصت کلنجار رفتن و حتی کشف کردن بدهد.

کوچک  مسائل  از  کرده  سعی  فضا  و  ستارگان  راهنمای  بهترین 
که  آن ها  تا  می گویند  مدرسه ها  در  که  چیزهایی  از  بزرگ،  مسائل  تا 
کهکشان، با زبانی مناسب برای نوجوان ها  تخصصی ترند، درباره ی فضا و 
کهکشان ناممکن باشد. این  که شاید با درنظرگرفتن ابعاد  کاری  بگوید. 
می کند،  کمک  فضا  از  نوجوانان  درک  به  که  را  مهمی  اطالعات  کتاب، 

کرده است. گردآوری 
خود  اطالع دهی  روند  به  خواندنی  ترتیبی  تا  است  کرده  تالش  نویسنده 
بدهد و از این طریق ذهن نوجوان را درگیر کند. وجود تصویرگری ها و خلق 
می خواهند  و  می شوند  دیده  کتاب  حاشیه های  در  که  شخصیت هایی 
کنند، می تواند برای  کنند و حتی تصاویر را دست کاری  به جای او سؤال 
کتاب را  که به آن ها حس بودن در صحنه ی  نوجوانان جالب باشد؛ چرا 

می دهد تا بخشی از شیطنت های شان را پاسخ داده باشد.
ربات های  هم چون  مسائلی  و  است  بی نهایت  فضا  شگفتی 
که در انتهای  جست وجوگر و زندگی و صنعت در فضا، عنوان هایی هستند 
مخاطب  شگفتی  بر  فضا،  از  کلی  تصویری  نشان دادن  از  پس  و  کتاب 
از  گفتن  و  زمین  از  تصویری  ارائه ی  با  نویسنده  نیز  درنهایت  می افزاید. 
کتاب را به  کنیم،  که باعث می شود ما بتوانیم در آن زندگی  گی هایی  ویژ

پایان می رساند.

 ریز و درشت
درباره ی کهکشان

بهترین راهنمای ستارگان و فضا
کارول استات نویسنده: 
مترجم: ساجده تقی زاده
تصویرگران: لیزا سوئرلینگ، رالف الزار
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
62 صفحه
 10000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با فضا و اجرام فضایی

و نوجوانان هستند.  کودکان  برای  انسانی  آفریده های جذاب  از  ربات ها 
که در آن ها از ربات استفاده شده است،  کارتون هایی  قصه ها و فیلم ها و 
سال های  و  دبستان  آخر  سنین  در  به خصوص  کودکان،  برای  همیشه 
دلیل،  به همین  است.  بوده  جالب  و  جذاب  متوسطه،  دوره ی  آغازین 
کنون درباره ی این موجودات نوشته شده  کتاب های آموزشی بسیاری تا
کتابی است  کتاب ربات ها  کرده اند.  که نوجوانان از آن ها استقبال  است 
که اطالعاتی درباره ی معنای ربات، تاریخچه  در قطع بزرگ و تصویری، 
کتاب، واژه نامه ای برای  و انواع آن، به خواننده می دهد. در انتهای این 
کتاب های  کلمات اصلی اضافه شده است. هم چنین، فهرستی از  تعریف 
کودکان عالقه مند را  که می تواند  ج شده است  مربوط به ربات ها در آن در

کنند. کند تا برای مطالعه ی بیشتر به آن ها رجوع  راهنمایی 
به  را  هوشمند  انسان نمای  ربات  یا  آهنی  آدم  معنای  ربات  عمومًا 
گسترده تری دارد. از دستگاه های  ذهن متبادر می کند؛ اما ربات معنای 
انجام دهند  را  تولید  روند  از  که می توانند بخشی  کارخانه ای  مکانیزه ی 
و  تقلید  را  حیوانی  یا  انسانی  اعمال  که  مصنوعی  هوش  با  موجوداتی  تا 
کتاب های مشابه  با بعضی  کتاب در مقایسه  این  تولید می کنند. مزیت 
کتاب تمامی این معناها به طور مفصل بازگو شده اند  که در این  این است 
کنون، به طور خالصه  و تاریخ ساخت ربات ها از قرن چهاردهم میالدی تا 
به عالوه،  اشاراتی شده است.  ربات هم  آینده ی صنعت  به  و  بیان شده 
کتاب بخش هایی هم چون »ربات ها در تخیل«، »هوش مصنوعی«  این 
نشان  ساده  زبان  به  که  دارد  ربات ها«  مورد  در  فلسفی  »پرسش های  و 
خیالی،  داستان های  و  تخیل  در  نقشی  چه  موجودات  این  می دهد 

پیشرفت های انفورماتیک و فلسفه داشته اند.

ربات ها
نویسنده: پندر فین شو و آنا توس

تصویرگر: نیلس پترسون
مترجم: فریبرز بهروزفر

ویراستار: تهمینه حدادی
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(

56 صفحه
10000 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با انواع، تاریخچه و معنای ربات

کوکی از ساعت 
تا  ترمیناتور
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دشواری  کار  ب  و  الف  سنی  گروه های  برای  علمی  کتاب های  نوشتن 
که باید  گر در قالب داستان باشد. بسیاری از مطالبی  است؛ به خصوص ا
کافی داده شود، فدای جذابیت داستان می شود.  کید شده و توضیح  تأ
کند،  گر هم نویسنده بخواهد مطالب را با دقت و جزئیات بیشتری بیان  ا
که  کرد  کشش الزم را ندارد. پس باید راهی پیدا کودک  درآن صورت برای 

کم نشود. هم دقت مطالب از میان نرود و هم جذابیت داستان 
کاری را انجام  کتاب علمی من توانسته است چنین  مجموعه ی اولین 
کردن و بزرگ شدن، نور وروشنایی،  دهد. آموزش مفاهیمی مانند رشد 
حرکت، مواد، برق و الکتریسته و نیز صداهای مختلف، از جمله مفاهیمی 
کودک به آن  با زبان ساده و فهم شدنی برای  که در این مجموعه  است 

پرداخته شده و پاسخی مناسب به آن داده شده است.
آن  درباره ی  بیشتری  مطالب  صفحه،  یک  در  کتاب،  هر  پایان  در 
و  ساده  نقاشی ها  است.  شده  آورده  تصویر  با  و  علمی  به صورت  مفهوم 
کتاب  جذاب و در خدمت درک بهتر داستان هستند. چاپ و آماده سازی 

نیز مناسب است.

دانستن در هر سنی
خوب است

کتاب علمی من مجموعه اولین 
نویسنده وتصویرگر: جف ورینگ
ترجمه: دکتر سارا سیدناصری
بازنوشته: حسین فتاحی
ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(
هر جلد: 24 صفحه
هر جلد: 3000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: آموزش مفاهیم علمی

کوچولوی سفید و شاپرک  گربه  کوچولوی سفید و قورباغه |   گربه 
کوچولوی سفید و حلزون  گربه  کوچولوی سفید و جیرجیرک |   گربه 
کوچولوی سفید و خفاش گربه  کوچولوی سفید و پرنده |   گربه 

که به سؤاالت دانش آموزان درباره  کتاب هایی است  این مجموعه شامل 
که  کودکان و نوجوانان در سنی هستند  استان های ایران پاسخ می دهد. 
حتی  گاه  باشند.  داشته  اطالعاتی  چیزها  بسیاری  درباره ی  می خواهند 
از این هم فراتر رفته و درباره ی همه ی آن چه در پیرامون شان می گذرد 
ک  خا و  آب  و  سرزمین  به  آن چه  ویژه  به  بدانند.  مطالبی  می خواهند 

کشورشان مربوط باشد.
درباره ی  نوجوانان  و  کودکان  سؤاالت  به  شناسی  ایران  مجموعه ی 
گی های  کشور پاسخ می دهد. هر جلد از این مجموعه به ویژ استان های 
گویا به  یکی از استان ها می پردازد و با زبانی ساده همراه با عکس و تصاویر 

گون می پردازد. گونا بیان موضوع های 
سؤال هایی مانند: یک استان چند شهرستان دارد؟ استان مورد نظر 
کدامند؟  استان  کوه های  و  رودها  مهم ترین  دارد؟  قرار  ایران  کجای  در 
کجا  از  استان  شهرهای  نام  ریشه ی  کدام هاست؟  استان  دیدنی های 
کدامند؟ مردم استان به چه زبانی  آمده است؟ مهم ترین صنایع استان 
صحبت می کنند؟ مشاهیر استان چه افرادی هستند؟ بازی های محلی 
استان  سوغاتی های  و  صنایع دستی  مهم ترین  و  استان  رسوم  و  آداب  و 
مطالبی  دیگر  دانستنی های  بسیاری  و  اطالعات  این  هستند؟  کدام ها 

که دانش آموزان می توانند دراین مجموعه بخوانند. است 
پیشنهاد می شود در چاپ های بعدی، آمارها به روز شود و همراه با 
و  شود  بیشتری  دقت  استان  مشاهیر  معرفی  در  هم چنین  باشد،  تاریخ 

شمول بیشتری داشته شود.

مجموعه ی چراهای شگفت انگیز 
ایران شناسی

کورش امیری نیا نویسندگان: مهدی چوبینه، 
عکاس: افشین بختیاری، هاتف همایی

تصویرگر: رودابه خائف
ناشر: محراب قلم

هر جلد: 32 صفحه
هر جلد: 4000 تومان

کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: دانش اندوزی

همه چیز درباره ی
استان ها
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دیـــن و
علوم انسانی

کتاب هدایت ما مسلمان هاست و ارزش و اهمیت آن بر مسلمانان  قرآن 
دیگری  داستان  برویم،  قرآن  سراغ  چگونه  که  این  اما  نیست.  پوشیده 
از قرآن تعریف و انتظاری دارد و مطابق با همان تعریف و  است. هرکس 
گروهی دوست دارند قاری قرآن شوند،  انتظار هم به سراغ قرآن می رود. 
گروه در  قرآن را با لحن خوش بخوانند و از صوت قرآنی لذت می برند. این 
به همان  را هم  و بچه های شان  قرآن شرکت می کنند  تالوت  کالس های 
حفظ  را  قرآن  سوره های  دارند  دوست  هم  گروهی  می فرستند.  کالس ها 
دوست  که  هستند  هم  زیادی  گروه  اما  شوند.  قرآن  کل  حافظ  و  کنند 
کتاب آسمانی فراتر بروند و به معانی و مفاهیم قرآن  الفاظ این  از  دارند 

پی ببرند.
قرآن  الفاظ  از  دارید  دوست  گر  ا هستید؟  دسته  کدام  جزو  شما 
فرهنگ نامه ی  کتاب  شوید،  آشنا  قرآن  مفاهیم  و  معانی  با  و  بروید  فراتر 
این  که  است  گفتنی  می کنیم.  پیشنهاد  شما  به  را  قرآن  سوره های 
که در این  گروه سنی نوجوان تهیه و تدوین شده است  فرهنگ نامه برای 
کتاب های  حوزه آثار زیادی نداریم. تا مدت ها قرآن هم، مثل بسیاری از 
بزرگ ساالن، وارد حوزه ی کودکان و نوجوانان نمی شد یا از همان نسخه ی 
به  بزرگ ترها  امروز  اما  می شد.  استفاده  بچه ها  برای  بزرگ ساالن  ویژه ی 
کودکان و نوجوانان توجه دارند و تالش می کنند متون را برای  گی های  ویژ
اندازه ی حروف و  آرایی،  کتاب، صفحه  کنند. جلد، قطع  آن ها مناسب 
که مخاطبان را جذب می کند.  گونه ای است  تصویرگری این فرهنگ به 
آن ها با خواندن این فرهنگ نامه با معارف قرآن به زبان ساده و به طور 
فشرده آشنا می شوند و تصویر نسبتًا جامعی از قرآن به دست می آورند. 
که 114 سوره دارد، از 114 بخش تشکیل شده  این فرهنگ نامه، مثل قرآن 
است و هر بخش به معرفی یک سوره می پردازد. در هر بخش نام سوره، 

کلی سوره و فرازهایی از سوره بیان شده است. معرفی 

چگونه سراغ
قرآن می رویم؟

فرهنگ نامه سوره های قرآن
به زبان ساده
نویسنده: غالمرضا حیدری ابهری
تصویرگر: حمیدرضا بیدقی
ناشر: قدیانی )کتاب های بنفشه(
360 صفحه
7500 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با معانی و مفاهیم سوره های قرآن

کودکانه. دنیایی  کودکی چیزی است برآمده از دنیای  آموزش بازیگری در 
که می تواند خود را به جای  کودکی  که پر از تخیل و خیال پردازی است و 
که  کاری  همان  بدهد.  پر  و  بال  تخیل  این  به  و  بگذارد  شخصیتی  هر 
من،  بازیگری  کتاب  اولین  می کنند.  بازی های شان  در  کودکان  از  خیلی 
بازیگر  برای  کامل  کتابی  که  ندارد  ادعا  نامش پیداست،  از  همان طورکه 
که در بازی های شان خود  شدن است؛ بلکه شروعی است برای بچه هایی 
کتاب های بازیگری بسیاری برای بزرگ ساالن نوشته  را بازیگر می دانند. 
زمینه ی  در  مخاطب محور  آموزشی  از  کمی  سهم  کودکان  اما  شده اند، 

کند. کتاب می خواهد آن را پر  که این  بازیگری دارند. جای خالی ای 
یک  بار  هر  و  می کند  روبه رو  سؤال  با  را  کودک  ابتدا،  همان  از  کتاب 
که آموخته هایش را از این طریق عملی  مأموریت بازیگری به او می دهد 
کند. سؤالِ  »بازیگری چیست؟« با مأموریت تظاهرکردن دنبال می شود و با 
گفتن از تظاهرکردن، راه را برای مأموریت بعدی که تخیل است، باز می کند.

صدا  هماهنگی  چگونگی  هم چون  بحث هایی  به  هم چنین  کتاب 
می آید،  به نظر  طبیعی  را  آن چه  می خواهد  کودک  از  و  می پردازد  بدن  و 
را در موقعیت های مختلف به  انجام دهد و حرکات بدن و صدای خود 
درباره ی  کردن  فکر  با  می کند  ترغیب  را  کودک  نویسنده  بسپرد.  خاطر 
شخصیت و پاسخ دادن به پرسش ها، شخصیت را بشناسد تا بتواند آن را 

کمک بگیرد. کند و در این راه از حواس پنج گانه اش  خوب بازی 
کودک می آموزد  کار را به  کتاب، جدیت  فصل توصیه های حرفه ای در 
کتاب بازیگری  کرده اند. اولین  کار او را مهم و باارزش تلقی  که  و می پذیرد 
عالقه  این  در  را  خودشان  که  باشد  ایده ای  بچه ها  برای  می تواند  من 
کاری مهم و دقیق  محک بزنند و هم زمان با اینکه بازیگری را به منزله ی 
در  تا  می کند  نزدیک  کودک  به  را  آن  تمرین هایش  با  می دهد،  آموزش 

کند و پرورش دهد. روزمرگی هایش بتواند این هنر را پیدا 

کتاب بازیگری من اولین 
کریستین دابروفسکی نویسنده: 

ترجمه و تألیف: رحمت امینی و حسین فدایی حسین
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

92 صفحه
7000 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: آموزش هنر بازیگری

چطور بازیگر شویم؟

 هنر و
سرگرمی
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که به نظر به درد نخور  همیشه درخانه خرت و پرت هایی پیدا می شود 
که خیلی  کوچکی  کاغذ، دکمه، نخ، مقوا یا همین بادکنک های  می آید. 
کنیم؟  چه  آن ها  با  نمی دانیم  و  می آیند  نظر  به  نخور  درد  به  وقت ها 
آن ها  و  باشیم  و پرت داشته  که یک جعبه خرت  این است  کار  بهترین 
حوصله شان  بچه ها  که  روزی  همان  یعنی  مبادا.  روز  برای  داریم  نگه  را 
کرده است. آن وقت این جعبه خرت و پرت  گل  سر رفته یا خالقیتشان 

می شود جعبه ی جادویی.
کتاب هایی از این  کافی است بچه ها هدایت بشوند و با خواندن  فقط 
دست یاد بگیرند عالوه بر استفاده از این الگوها خودشان هم چیزهایی 
کتاب ها، توضیحاتی مفصل همراه با  کدام از این  کنند. در هر  تازه خلق 
برای ساخت  الگو  و 12  از مقوا  استفاده  برای  الگو  عکس وجود دارد. 12 
نظر  در  هم  مشابه  نمونه هایی  الگو  هر  برای  البته  بادکنک.  با  کاردستی 
که حق انتخاب را به مخاطب می دهد تا تصمیم بگیرد و  گرفته شده است 
کار هم در اجرا، چهار مرحله دارد  کند. ترتیب  خودش هم تغییراتی ایجاد 
گونه ای سخت و ساده طراحی شده  کارها به  گام اجرا شده است.  که در 4 

گسترده تری از مخاطب را پوشش می دهد. است؛ به این شکل طیف 
کتاب و جعبه جادویی را در اختیار بچه ها  که  کار این است  بهترین 
سرگرم  بدهید  اجازه  کنید.  گذار  وا خودشان  به  را  تصمیم  و  بدهید  قرار 

شوند و خالقیت و تخیل را با دستان خودشان به اجرا در بیاورند.

جعبه ای برای روز مبادا
کتاب های چهارگام مجموعه 
)کاردستی با جعبه های مقوایی
کاردستی با بادکنک ها(  
نویسنده: ویکتوریا سیش
مترجم: مهناز نوروزی
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
هر جلد: 32 صفحه
هر جلد: 5500 تومان
کودکان سال های اول دبستان گروه سنی: 
کاردستی با دورریختنی ها کاربرد: ساختن 

 زیر
 پنج سال

که از خواب  داستان ساده است: بابا بزی همیشه عجله دارد. او صبح ها 
بیدار می شود چند دقیقه بیشتر وقت ندارد تا دوش بگیرد، ریش هایش 
را بتراشد، لباس بپوشد و صبحانه بخورد. اما این همه ی ماجرا نیست، 
کند! چون بابا بزی قرار است او را به  کوچولو هم مجبور است عجله  بز 

که زیاد وقت ندارد! مدرسه برساند، پدری 
سه  در  شود،  بیدار  خواب  از  شماره  سه  در  است  مجبور  بزکوچولو 
شماره لباس بپوشد، در سه شماره صبحانه بخورد و در سه شماره همراه 
حسابی  پدرش  وگرنه  بشود؛  ماشین  سوار  و  بزند  بیرون  خانه  از  پدرش 

عصبانی می شود!
گر  ا می گوید:  پدرش  به  بزکوچولو  دارد،  لطیفه وار  پایانی  داستان 

خواستی یادت می دهم تا ده بشمری!
او ته دلش فکر می کند آن وقت این جوری مجبور نیست فقط در سه 

شماره آماده شود!
کوتاه مصور، با متن هم خوانی دارند و پر از حرکت  کتاب  تصاویر این 
که هنوز خواندن  کودکی  کردن این تصاویر می تواند برای  هستند. دنبال 

را یاد نگرفته جذاب باشد.
دارند.  را  کتاب  قهرمان  مشابه  تجربه ی  بسیاری،  کودکان  احتمااًل 
وقت  فرزندشان  برای  نمی توانند  زیاد  مشغله ی  دلیل  به  که  والدینی 
همین  به  است!  گرفته  قرار  تند  دور  روی  زندگی شان  که  انگار  بگذارند، 
مادر،  یا  پدر  وسیله ی  به  خردسال  برای  کتاب  این  بلندخوانی  دلیل 
کودک  کودک به درک متقابلی برسند.  که والدین و  کند  کمک  می تواند 
را درک  پدر  والدین هم شرایط  و  کتاب همزادپنداری می کند  قهرمان  با 
کوچولو  بز  کودکانه ی  دیدگاه  بیان  و  کتاب  لطیفه وار  پایان  اما  می کنند. 
به  دقیقه  چند  است  کافی  فقط  والدین؛  برای  باشد  تلنگری  می تواند 

خودشان و فرزندشان فرصت بدهند تا همه چیز راحت تر پیش برود!

تا سه می شمرم
نویسنده و تصویرگر: امیل ژادول

کلر ژوبرت مترجم: 
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 

32 صفحه
2000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: بهبود رابطه بین والدین و فرزند

کوچولو بابابزی و بز 
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کتاب با شعرهای آشنایی چون »بارون می آد جرجر«، »لی  شعرهای این 
لی حوضک«، »جم جمک برگ خزون«، »دس دسی بابا می آد« و »آفتاب 
با  کتاب  این  آهنگین  و  آغاز می شوند. اشعار موزون  رنگه؟«  مهتاب چه 
موضوع های طبیعت، خانواده، دوستی و ... با تصاویری دو رنگ همراه 
شده اند. این کتاب از مجموعه کتاب های ورچینک شعر خردساالن است.
کارهای بسیاری انجام داد: خواندن بلند شعر  کتاب می توان  با این 
کودکان. خواندن شعری  کودکان و تکرار برخی از بندها توسط  در جمع 

کودکان. که به صورت داستان است و اجرای نمایشی آن توسط 
کودکان را با استفاده از  مادران، پدران و مربیان! شما هم می توانید 
به  کتاب،  این  شعرهای  مانند  فولکوریک،  شعرهای  و  عامیانه  ادبیات 
دیدوم«،  و  »دویدم  ریتم  از  استفاده  با  مثاًل  کنید.  تشویق  شعر  سرودن 
کنید شعر بسرایند. از آنجایی  کمک  کودکان آشناست، به آنان  که برای 
نتیجه  به  روش  این  است،  همراه  آهنگین  ریتم  با  کودک  هستی  که 
می رسد. حتی می توانید در مهمانی، در قالب بازی، به صورت مشارکتی 
آغاز  گونه  این  را  شعر  می توانید  شما  مهمانان  جمع  در  بسرایید.  شعر 
می سراید: مثاًل  بعدی  نفر  رسیدم«  آسمان  به  دویدم  و  »دویدم   کنید: 
»دو تا ستاره دیدم« و به همین ترتیب ادامه دهید. در پایان شعری دارید 

که حاصل مشارکت جمع است.

کنیم کودکان را تشویق 
تا شعر بُسرایند

ُرپ
ُ
گ ُرپ 

ُ
گ

شاعر: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: پرستو احدی
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
112 صفحه
8000 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: آشنایی با ریتم

کتاب های مرغک را بر روی جلد  که ُمهر  کتاب های اسم من ...،  مجموعه 
کرده است، سعی دارد تا برای بچه ها  که ناشر هم اشاره  دارند، همان طور 
کمک بازی و سرگرمی به  کند و به  کتاب های قصه، بازی و سرگرمی تولید 
کنند و بشناسند، با  کند دنیای پیرامون شان را بهتر حس  کمک  کودکان 
کنجکاوی به دنیای پیرامون شان بنگرند، حساس و جست وجوگر باشند 

و بزرگ شوند.
کمک  به  می توانند  کودکان  جلدی،  سه  مجموعه ی  این  در 
مشارکت  با  و  باشند  شریک  کتاب  تکمیل  در  موجود،  برچسب های 
از  یکی  در  مثاًل  کنند.  بازسازی  را  نیاز  مورد  حس های  تصویرسازی،  در 
کتاب، می شود  که در انتهای  کتاب ها، برچسب های آبی رنگی وجود دارد 

کرد. با آن ها حس های مختلف از جمله ترس را تصویرسازی 
کتاب دیگر هم برچسب های مربع قرمز رنگ و در انتها یک مکعب  در 
کتاب،  کمک می کنند در فرآیند تکمیل  کودک  که به  باز شده وجود دارد 
فرآیند  در  را  مخاطب  که  دست،  این  از  کتاب هایی  باشد.  داشته  نقش 
ضمن  بیشتر،  جذابیت  با  می توانند  می کنند،  شریک  خود  شکل گیری 
آموزش غیرمستقیم مطالب مورد نظر، جذابیت های دوچندانی به فرآیند 

کتاب ببخشند. خوانش 

مجموعه اسم من ...
نویسنده و تصویرگر: ناهید عسگری

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
هر جلد: 36 صفحه

هر جلد: 5500 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: بازی و پرورش حواس از راه مشارکت
کودک در تصویر سازی

کتاب بازی

اسم من مثلث |  اسم من مربع |  اسم من دایره
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کتاب با قصه هایی آغاز می شود که چندان هم قصه نیستند. بیشتر تالشی 
کردن آن ها برای  کتاب و آماده  کودکان 1 ساله با  کردن  هستند برای آخت 
که در سن باالتر قصه بشنوند؛ چون قصه ها سروته چندانی ندارند و  این 
که از قصه انتظار می رود در آن ها دیده نمی شود. اما  شیرینی و جذابیتی 
کنند. کتاب آشنا  کم با لذت تماشای  کم  کودک را  تصاویر سعی می کنند 

کم سر و شکل  کم  هرچه پیش تر می رویم، قصه ها قصه تر می شوند و 
کامل  کامل به خود می گیرند تا در 5 و 6 سالگی یک قصه ی  یک قصه ی 
کودک  که  کلمات بیشتری دارند و ماجرا و پیرنگی  می شوند. این قصه ها 

کند. آن ها را دنبال 
می شویم  رو  روبه  خرسی  با  ساله،   1 کودکان  قصه های  درمیان  مثاًل 
که صرفًا از او خواسته می شود دستش را روی شکمش بگذارد، پنجه ی 
گوشش بگذارد، دماغش را بگیرد  پایش را بگیرد، دستش را روی چشم و 

و... .
کودکان 6 ساله، به خانم مورچه و آقا مورچه ای  اما در میان قصه های 
یک  می گیرند  تصمیم  و  کنند  کار  ندارند  دوست  اصاًل  که  برمی خوریم 

روبوت بخرند و... .
که شخصیت های قصه ها  کتاب، این است  گی قصه های  از دیگر ویژ
کانگورو،  قطبی،  خرس  مورچه،  دلقک،  گورخر،  مار،  متنوعند؛  بسیار 
به  کمتر  و  هستند  قصه ها  شخصیت های  از  ببر...همه  تمساح،  جغد، 

شخصیت های تکراری برمی خوریم.
کتاب، قصه های جان استیمسون را جمع  به نظر می آید ناشر در این 
گی های هر قصه دسته بندی کرده و در یک  آوری کرده، آن ها را براساس ویژ
گروه سنی یکدست نیستند. گروه سنی جا داده است؛ زیرا قصه ها در هر 
با وجود همه ی این ها، برخی از قصه های کتاب جذابیت الزم را دارند و 
گروه سنی )الف( خواندنی باشند؛ به خصوص  کودکان این  می توانند برای 
سعی  داشته  امکان  که  آنجا  تا  هم  ناشر  و  دارد  خوبی  تصاویر  کتاب  که 
کند کتاب را با ترجمه، ویرایش و صفحه آرایی مناسبی منتشر  کرده است 

بچه های 1 تا 6 سال، 
کتاب کنار هم پای یک 

سرزمین قصه ها
کودکانه( )40 قصه 
نویسنده: جان استیمسون
تصویرگر: نایک اسپندر
مترجم: فاطمه زرگری
ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(
192 صفحه
19000 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: بلندخوانی

که بلدند  کتاب الالیی می گردند. الالیی هایی  که دنبال  خیلی ها هستند 
کهنه و تکراری شده اند و یا احساس می کنند بیش از اندازه قدیمی  دیگر 

هستند و دیگر به درد زندگی بچه های امروزی نمی خورند.
را  سخت  کلمه های  معنی  یا  خوابیدن  جای  به  باید  مدام  بچه ها   

کنند. بپرسند یا هاج و واج به مادرها و پدرها نگاه 
کتاب برای  خیلی ها هم اصاًل الالیی از حفظ ندارند و باالخره دنبال 

خواباندن بچه هایشان می گردند.
هستند،  ساده ای  و  کوچک  کتاب های  که  الالیی ها،  مجموعه ی 
کتاب ها شش یا هفت  کدام از این  می توانند پیشنهاد خوبی باشند. هر 
که می توانید بارها و بارها آن ها را برای بچه ها بخوانید.  کوتاه دارند  الالیی 
آبی  رؤیایی  رنگ های  به  جلدهایی  و  لطیف  تصویرهایی  با  کتاب هایی 

آسمانی، صورتی، زرد و سبز!
کیف دستی تان جا می شوند و حتی در ماشین و  کتاب ها به راحتی در 

سفر هم می توانند همراهتان باشند.
کتاب ها سروده اند نه آن قدر با  که شاعران برای این  الالیی هایی هم 
کاماًل غریبه برای  کنید شعری  که احساس  الالیی های قدیمی بیگانه اند 

کاماًل تکراری و معمولی. بچه ها می خوانید و نه 
شما با خواندن الالیی ها برای بچه ها، غیر از خواباندن آن ها، دنیایی 

رؤیایی، تخیلی و زیبا برایشان می سازید.
می کند،  شنا  اتاق  در  ماهی  می آید،  پایین  ماه  آن  در  که  دنیایی 
و  می خوابند  هم  کوچولو  خرس های  و  زرافه ها  عروسک ها،  گلدان ها، 
هماهنگی  خاطر  به  بلکه  نیستند؛  ترساندن  برای  دیگر  هم  لولوها  حتی 
موسیقایی شان با الال، باعث خنداندن و لذت بردن بچه هایتان می شوند.

مجموعه الالیی ها
شاعران: مصطفی رحماندوست،

جعفر ابراهیمی )شاهد(، افسانه شعبان نژاد،
شکوه قاسم نیا، اسداهلل شعبانی

تصویرگران: سید حسن موسوی، مریم حسن نژاد، 
حسن عامه کن، نغمه صالحی، امیر عالیی

ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
هر جلد: 16 صفحه

هر جلد: 2500 تومان
گروه سنی: خردسال

کودکان، کمک به آرامش و خواب  کاربرد: 
پرورش تخیل، لذت و سرگرمی

من می خوابم،
تـو هم بخـواب

کوچولو |  تموم دنیا الال/ الالال ابر پاره کن لولو، لولو   الال 
گلدون، الال ماهی کن |  الال  عروسک جان الال 
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این  دارند.  باشد، دوست  فانتزی داشته  ح  که طر را  کتاب هایی  بچه ها 
ح فانتزی ممکن است به شکل سیب، خانه، شاپرک و حتی حلزون  طر

کند. کودک را جلب  باشد. اصواًل هر شکل متفاوتی می تواند 
و  مشکل تر  تولید،  لحاظ  از  دارند،  فانتزی  ح  طر که  کتاب هایی 
گونه  این  دیگر  عیب  یک  هستند.  معمولی  کتاب های  از  پرهزینه تر 
که زود خراب می شوند و معمواًل زیاد سالم نمی مانند؛  کتاب ها این است 
گفته شد، می توانند در جلب نگاه مخاطب  که  اما در عوض، همان طور 

موفق باشند.
توی  را  بیشتر وقتش  که  و خجالتی است  تنها  لی لی زی یک حلزون 
سرباز  دیگران  با  دوستی  از  مختلف  بهانه های  با  و  می گذراند  صدفش 
می زند؛ اما سرانجام سوسک بال طالیی با او دوست می شود و به تنهایی 

حلزون خجالتی پایان می دهد.
کتاب های مرغک به بازار عرضه شده  لی لی زی، بیا بازی درمجموعه 
کتاب های قصه همراه  کتاب های مرغک تالشی است برای تولید  است. 
و  بشناسد  بهتر  را  پیرامونش  دنیای  بتواند  کودک  تا  سرگرمی  و  بازی  با 

کند. کند، ذهنش پرورش بیابد و نیروی اندیشه اش رشد  حس 

بازی و باز هم بازی
لی لی زی، بیا بازی
نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: ساناز شفقی
کتاب: میترا مسیحا طراح 
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
16 صفحه
4000 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: سرگرمی و بازی

مادری  برای  باشد  خوبی  پیشنهاد  می تواند  دارم  دوستت  مجموعه ی 
به  از حسش نسبت  و  بگذراند  فرزندش  با  را  آرام  لحظاتی  که می خواهد 
گی این مجموعه این باشد: تصاویری  کند. شاید بارزترین ویژ او صحبت 
و  ملموس  تصاویری  مخاطب،  برای  آفریده اند،  کتاب ها  نویسندگان  که 
مرور  را  زندگی اش  تمام  لحظه  چند  در  می تواند  کودک  انگار  آشناست. 
که خورده به  کی هایی را  کند، بازی ها، شیطنت ها، خاطرات و حتی خورا
که مادر یا پدرش هم شریک این لحظه ها شده اند.  یاد بیاورد و لذت ببرد 
گر  که باشد باز دوستش دارند، حتی ا لذت ببرد از شنیدن این که هر جور 
کردن باشد. گریه  سر تا پایش را خرده های پفک پوشانده باشد و در حال 
کرده اند با شگردی به دوستت دارم های  هر یک از نویسندگان سعی 
از  را،  اطراف  دنیای  عناصر  حدادی  هدی  مثاًل  بدهند،  روایت  خود 
سراغ  به  صالحی  آتوسا  و  داده  قرار  دستمایه  میوه ها  تا  گرفته  حیوانات 

کودکانش رفته است. تجربیات زیسته ی خود و 
را  آن ها  پیگیری  که  دارم هاست  به دوستت  روایت بخشیدن  همین 
کودک مدام منتظر است دوستت دارم های  کودک جذاب می کند.  برای 
کتاب را برایش می خواند بگوید: »وقتی  که  کسی  جدیدی بشنود! بشنود 
برف می آید و با هم آدم برفی درست می کنیم اندازه ی دماغ درازش دوستت 
می پوشی،  جابه جا  را  کفش هایت  »وقتی  یا:  صدیقیم(  دارم«)فریبا 
کاوندی(. دارم«)فاطمه  دوستت  می افتی  راه  و  می بندی  را  بندهایش 
کتاب ها همه چیز تمام نمی شود؛ احتمااًل بازی جدیدی  با بستن این 
که دنیای اطرافش را می گردد  در ذهن مخاطب آغاز می شود. مخاطبی 
دوستت  احتمااًل  و  کند  پیدا  دارم  دوستت  برای  جدیدی  بهانه های  تا 

دارم های جدیدی هم متولد می شوند.

اندازه ی همه ی میومیوها دوستت دارم
نویسنده: هدی حدادی

اندازه ی همه ی الالیی ها دوستت دارم
نویسنده: آتوسا صالحی

اندازه ی همه ی دنیا دوستت دارم
کاوندی نویسنده: فاطمه 

اندازه ی چین چین های دامنت دوستت دارم
نویسنده: فریبا صدیقیم

نقاشی: عطیه سهرابی
ناشر: چکه

هر جلد: 24 صفحه
هر جلد: 5800 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: بهبود رابطه ی والدین و فرزند، لذت و سرگرمی

وقتی از دوستت دارم 
حرف می زنم، از چه 

حرف می زنم؟
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کرد؟  خواهید  کار  چه  بشکند  شما  دست های  از  یکی  نکرده  خدای  گر  ا
کارها را با آن انجام می دهید، حتمًا  که بسیاری از  گر دست راست باشد  ا
با مشکل مواجه خواهید شد؛ اما انسان قادر است بسیاری از مشکالت 

کند. که دارد، حل  خود را با هوش و توانایی غریزی 
و  آمد  خواهد  شما  کمک  به  چپ  دست  حتمًا  وضعیتی  چنین  در 
که قباًل دست راست انجام می داده است،  از وظایفی  به تدریج بسیاری 

گرفت. برعهده خواهد 
این  است.  مرغک  کتاب های  مجموعه  از  می کنم،  کمکت  من  کتاب 
بازی  سرگرمی،  بازی،  قصه،  کتاب های  تولید  برای  تالشی  مجموعه، 
کمک می کند تا دنیای پیرامون شان را بهتر  کودکان  که به  وسرگرمی است 

کنند و بشناسند. درک 
به  را  دست ها  از  استفاده  چگونگی  گویا،  تصاویری  با  همراه  کتاب 
خردساالن آموزش می دهد و به گونه ای طراحی شده است تا ضمن بازی، 

کتاب را هم بیاموزند. مطالب 

هم بازی، هم آموزش
کمکت می کنم من 
طراح و نویسنده: پریسا یاورزاده
خ محتاج الفضل گل ر تصویرگر: 
کودکان ونوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
36 صفحه
 5000 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: افزایش توانایی های فردی

شما احتمااًل اسداهلل شعبانی را می شناسید و شعرهایش را خوانده اید!
کودکانه و راحت  شعرهای او آمیزه ای از خیال و طنز هستند. طنزی 
دست  این  از  پر  کتاب  این  می خندند!  و  می کنند  کیف  آن  با  بچه ها  که 
کی یه رنگی داره از مجموعه ی »ورچینک شعر خردسال«  شعرهاست. هر 
مدت های  تا  است  راحت  خیالتان  کتاب  این  داشتن  با  شما  و  است 

کودک تان شعرهای زیادی برای خواندن دارید! طوالنی با 
با  بلند،  و  کوتاه  می کنید!  پیدا  شعری  جور  هر  تقریبًا  کتاب،  این  در 
وزن های آشنا یا کمی سخت و متفاوت و البته شعرهایی درباره ی همه چیز: 
غ مینا، بیمه، عمه ها، ابرها و پل های هوایی! زندگی روزمره، دست ها، مر
به این ترتیب، بچه ها می توانند برای هر چیزی، در خانه یا خیابان، 
کنند و شعری  ابرها نگاه  ببرند، به  باال  را  شعری داشته باشند؛ سرشان 
کنند  گل های قالی نگاه  بخوانند، سرشان را پایین بیاورند، به سبزه ها یا 
و شعری بخوانند و از روی پل هوایی برای ماشین های رنگی و ناشناس 

دست تکان بدهند و برای پل شعری بخوانند!
شاید این طوری است که زندگی، خیال و شادی جوری به هم می آمیزد 
می شود! جاری  چیز  همه  در  شعر  و  می شود  شعر  شکل  چیز  همه  که 

کی یه رنگی داره هر 
شاعر: اسد اهلل شعبانی

تصویرگر: شبنم شعبانی
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(

128 صفحه
8500 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: پرورش تخیل، آموزش مهارت های زندگی

و مفاهیم اجتماعی، لذت و سرگرمی

خسته نباشی پل هوایی!
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و  دارد  زیادی  اهمیت  کودکان  برای  بازی  که  می داند  خوب  ژوبرت  کلر 
حتی در قصه گویی، بازی را نباید از یاد برد؛ به خصوص برای بچه های 3 
که در بازی قایم  کتاب از تعلیقی  تا 6 سال. برای همین در آفریدن این 
که در  باشک وجود دارد، برای قصه گویی استفاده می کند. به این معنی 
کودک می خواهد  کتاب شخصیتی قایم شده است و  هریکی از صفحات 
که شوخی هایش  کیست  کننده است،  کسل  که  کیست  کیست؛  بداند او 

که لوس است و... . کیست  ک است،  خطرنا
کوچولو مثل  که قورباغه  کتاب وای! نه از آن جا آغاز می شود  قصه ی 
همیشه خندان نیست، آه می کشد و می گوید: »من امروز غمگینم؛ ولی 
کالغ،  گاه حلزون، آفتاب پرست، موش، جوجه تیغی،  نمی دانم چرا.« آن 

کنند و بخندانند. سنجاب، مار و خرگوش تالش می کنند او را شاد 
کند،  خطرنا بعضی ها  دارند؛  عیب هایی  حیوانات  این  از  هرکدام 
بعضی ها کسل کننده، بعضی ها عجیب و غریب... اما همه قورباغه کوچولو 
کنند و این مهم است. را دوست دارند و دلشان می خواهد او را خوشحال 

که  این  بر  عالوه  است.  مرغک  کتاب های  مجموعه  از  که  کتاب  این 
نیز برخوردار است.  از تصویرگری و فرم ویژه ای  داستانی خواندنی دارد، 
کمک  او  در  اندیشه  نیروی  رشد  و  کودک  ذهن  پرورش  به  کتاب  این 

کمک قصه، بازی و سرگرمی انجام می شود. کار با  می کند، این 

کی بود؟ کی بود؟ 
وای! نه
کلر ژوبرت نویسنده و طراح: 
کودکان و  کانون پرورش فکری  ناشر: انتشارات 
نوجوانان
28 صفحه
5000 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: لذت و سرگرمی

نویسنده: دیوید والیامز
مترجم: مریم رفیعی

ناشر: قطره
212 صفحه
11000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

کتاب، قباًل با ترجمه ی رضی هیرمندی منتشر  •  این 
و در شماره ی پنجم پژوهشنامه معرفی شده است.

زیر پنج سال

آقای بو گندو
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