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آن پایین چه خبر است؟
نویسنده: مک بارنت 

تصویرگر: جان کالسن 
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
40 صفحه

15000 تومان 
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت، 

تقویت نگاه متفاوت به دنیای اطراف

راز قایق ها
نویسنده و تصویرگر: جسیکا بَگلی 

مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

32 صفحه
15000 تومان 

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان 

کاربرد: پذیرفتن مرگ عزیزان

پر
نویسنده: چائو ون شوان 

تصویرگر: راجر ملو 
مترجم: سحر ترهنده

ناشر: طوطی
40 صفحه

12000 تومان )جلد نرم(
17000 تومان )جلد سخت(

گروه سنی: کودک
کاربرد: تقویت نگاه فلسفی، تشویق به 

گفت وگو

گرگ های توی دیوار
نویسنده: نیل گیمن

تصویرگر: دیوید مک کین
مترجم: فرزاد فربد

ناشر: پریان
56 صفحه

25000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: تقویت نگاه متفاوت به دنیای 
اطراف، پرورش تخیل و خالقیت، 

افزایش سواد بصری

سه گانه ی تصویری سفر )سفر/ 
ماجراجویی/ بازگشت(

پدیدآور: آرون بکر/ ناشر: مبتکران
مجموعه ی رنگ زیبای خیال )3 جلد(

پدیدآور: آرون بکر ناشر: پرتقال
هر جلد: 40 صفحه

هر جلد: 15000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با روایت، پرورش تخیل 
و خالقیت

مجموعه ی سه کتاب، سه کاله
)هیچ کس پیدایم نمی کند/ چرا از 
من می پرسی؟/ به چی داری فکر 

می کنی؟(
نویسنده و تصویرگر: جان کالسن

مترجم: مریم بنایی
ناشر: پرتقال/ هر جلد: 15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: تشویق به گفت وگو درباره ی 
مفاهیم و ارزش های اخالقی

5
ادبیات



مواظبت از مامان بزرگ شیطون
نویسنده: جین ریگان 

تصویرگر: لی وایلدیش 
مترجم: عطیه الحسینی

ناشر: پرتقال
28 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: بهبود رابطه با سالمندان، 

لذت و سرگرمی

مهمانی عصرانه در جنگل
نویسنده و تصویرگر: آکیکو میاکوشی 

مترجم: سحر ترهنده
ناشر: طوطی

36 صفحه
11000 تومان )جلد نرم(

15000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت، 

افزایش سواد بصری

آه! ارنستو
نویسنده: مارگریت دوراس 

تصویرگر: کتی کوپری
مترجم: مهدیه فرشادجو 

ناشر: دارکوب )دنیای اقتصاد(
37 صفحه

9000 تومان 
گروه سن: کودک

کاربرد: تقویت نگاه متفاوت به دنیای 
اطراف، آشنایی با نویسنده ای مهم

همه ی آن ها یک گربه دیدند
نویسنده و تصویرگر: برندن ونزل
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: طوطی
36 صفحه

14000 تومان )جلد نرم(
15000 تومان )جلد سخت(

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: تقویت نگاه فلسفی به جهان، 
توجه به جزئیات، فراهم کردن امکان 

گفت وگو

این کاله من نیست/ می خواهم 
کالهم را پس بگیرم

نویسنده و تصویرگر: جان کالسن
مترجم: پروین علی پور

ناشر: سنجاقک )به نگار(
هر جلد: 10000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: تشویق به گفت وگو درباره ی 
مفاهیم و ارزش های اخالقی

5

4



4
از طرف آبری با عشق

نویسنده: سوزان الفلور 
مترجم: مرضیه ورشوساز

ناشر: پرتقال
248 صفحه

19000 تومان 
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: کنار آمدن با مرگ عزیزان، کسب 
آمادگی برای ورود به محیط جدید

با گرگ ها
نویسنده: کترین راندل

مترجم: آرزو مقدس
ناشر: پرتقال
220 صفحه

 15000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: دوستی با طبیعت، آشنایی با 
وقایع دوران روسیه تزاری

اقیانوسی در ذهن
نویسنده: کلر وندرپول

مترجم: عطیه الحسینی
ناشر: پرتقال
292 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با اوتیسم، افزایش 
توانمندی و خودباوری

بی صدایی
نویسنده: ریشل مید
مترجم: زهرا غفاری

ناشر:پرتقال
320 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: توجه به کودکان با نیازهای 
ویژه، افزایش توانمندی و خودباوری

این دختر نامرئی نیست
نویسنده: مارکوس سجویک

مترجم: آرزو احمی
ناشر: پیدایش

320 صفحه
23000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: توجه به کودکان با نیازهای 

ویژه، ماجراجویی

آقای نارنجی، خانم نارنجی
نویسنده و تصویرگر: پیتر هوراچک

مترجم: حمید پیرهادی
ناشر: پرنده ی آبی )شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی(
32 صفحه

8500 تومان 
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با مفاهیم دوستی، 

همکاری، اتحاد و ...



4
پسری که نامرئی شد
نویسنده: اندرو کلمنتس  

مترجم: امیر حیدری  باطنی
ناشر: کتاب های شکوفه )امیرکبیر(

272 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، ماجراجویی

ربات جنگلی
نویسنده: پیتر براون 

مترجم: آناهیتا حضرتی 
ناشر: پرتقال
240 صفحه

14000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: افزایش اعتمادبه نفس و 
توانمندی، لذت و سرگرمی

چراغ را خاموش کن
نویسنده: تری دیری

مترجم: نوشین ابراهیمی
ناشر: افق

280 صفحه
16500 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ترویج صلح، آشنایی با وقایع 

جنگ جهانی دوم

سام و حیوان خانگی اش
نویسنده: سانجیتا بهادرا 

تصویرگر: ماریون آربونا
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: طوطی 
32 صفحه

10000 تومان )جلد نرم(
14000 تومان )جلد سخت(

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: کنترل خشم

چی بپوشم؟
نویسنده: پیام ابراهیمی

تصویرگر: محبوبه یزدانی
ناشر: طوطی

32 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با مشاغل مختلف، 
هویت یابی

پسر زن جادوگر
نویسنده: کلی بارنهیل  

مترجم: مریم عزیزي
ناشر: هوپا

464 صفحه
27000 تومان 

گروه سنی: نوجوان 
کاربرد: افزایش اعتمادبه نفس و 

خودباوری، مبارزه با خشونت



4

کاله شادی
نویسنده و تصویرگر: برایان ُون

مترجم: مریم بنایی
ناشر: پرتقال

36 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: مقابله با غم و اندوه، ترویج 
شادی و امیدواری

قصه های روزی روزگاری گرگی
)خرگوش باهوش و گرگ ها/ من چه قدر 
قوی هستم/ من چه قدر خوش تیپم/ 

تخیلت را به کار بنداز/ گرگ ها(
نویسندگان و تصویرگران: نیکوال ابرن، 

امیلی گرویت، سوزانا دیویدسون و...
مترجم: رضی هیرمندی

ناشر: پرنده ی آبی )شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی(

هر جلد: 6500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های

اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی

کنسرت آقای خرس
نویسنده و تصویرگر: دیوید لیچفیلد  

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: پرتقال
36  صفحه

15000 تومان  
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: افزایش سواد بصری، توجه به 

اهمیت مفهوم دوستی

غولماز
نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: محمد باباکوهی اشرفی
ناشر: هوپا

231 صفحه
19000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: پرورش خالقیت، توجه به 
مفهوم همکاری

گرگوشک )گرگ کوچولو در 
خانواده ی خرگوش ها(

نویسنده: ایمی دایکِمن 
تصویرگر: زکرا اوهارا 

مترجم: شبنم حیدری پور
ناشر: پرتقال

32 صفحه/ 15000 تومان 
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با مفهوم 

فرزندخواندگی، پذیرش دیگری

شیری در پاریس
نویسنده و تصویرگر: بئاتریس آلمانیا

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: پرنده ی آبی )شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی(
36 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با شهر پاریس، افزایش 

سواد بصری



4
گوریل و دوست کوچکش/ 

گوریل و هانا
نویسنده و تصویرگر: آنتونی براون

مترجم: نسرین وکیلی
ناشر: مبتکران

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
هر کتاب: 30 صفحه

کاربرد: افزایش سواد بصری، توجه به 
ارزش دوستی، پذیرش تفاوت ها

مامان، بابا، کتاب هایمان و من
نویسنده: دانیل مارکوت

تصویرگر: ژوزه بیسالو
مترجم: ونداد ستوده نیا 

ناشر: آوای هانا 
32 صفحه/ 7500 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: ترویج کتاب خوانی

ماجرای باورنکردنی تابستان من
نویسنده: دیوید کالی 

تصویرگر: بنجامین چاد
مترجم: رضی هیرمندی 

ناشر: افق 
34 صفحه/ 6000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت، 

پرورش قدرت داستان سرایی

ما یک نفر
نویسنده: سارا کروسان

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
ناشر: پیدایش

500 صفحه/ 30000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با زندگی دوقلوهای 
به هم چسبیده، توجه به کودکان با 

نیازهای ویژه

ماجراهای بیکل
)دوستی که خیالی نبود(

نویسنده و تصویرگر: دن سنتت
مترجم: پرناز نیری

ناشر: پرنده آبی )شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی(

45 صفحه/ 8500 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: یادآوری ارزش دوستی،

تقویت تخیل

مجموعه ی آملیا بدلیا
)روز اول مدرسه/ مدرسه ی راست 

راستکی/ یک جای باحال/ یک روز 
بدون مشق/ جشن پای سیب(
نویسنده و تصویرگر: هرمن پریش

مترجم: محبوبه  نجف خانی
ناشر: کتاب پرنده

هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 12000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های 

اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، افزایش 

اعتمادبه نفس
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مجموعه ی دری وروجک

)دخترک خیال باف/ دری و یک 
دوست واقعی(

نویسنده و تصویرگر: ابی هنلون
مترجم: شیدا رنجبر

ناشر: محراب قلم
هر جلد: 160 صفحه

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی، افزایش 

اعتمادبه نفس، کمک به بهبود روابط 
با اطرافیان

مجموعه ی وقایع کالغیه
)خودسران، طاعون زدگان، 

نجات یافتگان(
نویسنده: کلِم مارتینی  
مترجم: پژمان طهرانیان

ناشر: نشر نو
گروه سنی: نوجوان

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

مجموعه ی رزی و موسی 
)نامه ی پدر/ دوستان همی

شگی/ دوستان تازه(
نویسنده: میشاییل د کک

مترجم: سپیده خلیلی
ناشر: ویژه نشر

هر جلد: 8000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: توجه به اهمیت و مفهوم دوستی

مرگ باالی درخت سیب
نویسنده و تصویرگر: کاترین شارر

مترجم: پروانه عروج نیا
ناشر: طوطی

36 صفحه
10000 تومان )جلد نرم(

14000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: مواجهه با مفهوم مرگ

مجموعه ی گروه 1+5
)جشن تولد پردردسر/ مردی که 

خودش را پیدا کرد/ بیز... بیز... 
بیزینس/ جنازه... بااجازه!(
نویسنده: فرهاد حسن زاده 

تصویرگر : زینب حسینی
ناشر: افق

هر جلد: 6000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی

من مترسکم ولی می ترسم
نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: مریم طهماسبی
ناشر: طوطی

38 صفحه
11000 تومان )جلد نرم(

15000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: کودک

کاربرد: پذیرش دیگری
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مواظبت از بابا بزرگ شیطون

نویسنده: جین ریگان 
تصویرگر: لی وایلدیش 
مترجم: عطیه الحسینی

ناشر: پرتقال
28 صفحه/ 15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: بهبود رابطه با سالمندان، لذت 
و سرگرمی

یک روز اتوبوسی
نویسنده: َمت ِد الپِنیا

تصویرگر: کریستین رابینسون
مترجم: نیلوفر امن زاده

ناشر: پرتقال
32 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: پذیرش تفاوت ها

وسط ناکجاآباد
نویسنده: جولی تی المانا

مترجم: آرزو قلی زاده
ناشر: پرتقال
296 صفحه

23000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: پذیرش شرایط جدید

ویرجینیا گرگ می شود
نویسنده: کیو مکلیر 

تصویرگر: الیزابت آرسنالت 
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: طوطی/ 32 صفحه
10000 تومان )جلد نرم(

14000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: کودک 

کاربرد: آشنایی با زندگی ویرجینیا 
وولف، استفاده از هنر در بهبود روحیه 

و امیدواری

آبنبات چوبی قرمز بزرگ
نویسنده: رخسانا خان 
تصویرگر: سوفی بلکال 
مترجم: منیژه اسالمی

ناشر: مبتکران
36 صفحه/ 7600 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: حل مشکالت در رابطه ی 

خواهران و برادران، همدلی و درک 
متقابل

3



از تابستان تا تابستان
نویسنده: ماریا پار

مترجم: نیلوفر امن زاده 
ناشر: پرتقال
130 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: یادآوری ارزش دوستی، لذت 

و سرگرمی

افسانه ی فریدون )3 جلد(
نویسنده: محمدرضا محمدی نیکو

ناشر: مهاجر
مجموعه سه جلدی: 622 صفحه

مجموعه سه جلدی: 48000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با افسانه ها و 
اسطوره های ایرانی

ازدواج با خورشید
نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: حمیده خسرویان
ناشر: طوطی

32 صفحه
10000 تومان )جلد نرم(

14000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با ساختار افسانه ها، 
افزایش اعتماد به نفس

انجمن مرغ های عجیب و غریب
نویسنده: کلی جونز
تصویرگر: کیتی کت

مترجم: عطیه الحسینی
ناشر: پرتقال
210 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پرورش تخیل، لذت و سرگرمی

اشک درخت دراومد
شاعر: مریم هاشم پور 
تصویرگر: حدیثه قربان

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران( 
24 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: تشویق کودک به حفاظت از 
محیط زیست

ایلیاد )هومر(/ اودیسه )هومر(/
دون کیشوت )سروانتس(

به روایت: روزماری ساتکلیف، جین 
ورنر واتسون، مارتین جنکینز

تصویرگران: کریس ریدل، آلن لی
مترجم: شهاب الدین عباسی

ناشر: نخستین
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با ادبیات کالسیک جهان

3



بابانوروز و انتظار
نویسنده: محمدرضا اصالنی

تصویرگر: حسن عامه کن 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی

40 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان 
کاربرد: درونی شدن مفهوم انتظار

چشم های لیندا 
نویسنده: هلن گریفیتس 

مترجم: مجید عمیق
ناشر: محراب قلم

 176 صفحه  
12000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: توجه به محیط زیست و 

دوستی با حیوانات

به دنبال ردپای مامان
نویسنده و تصویرگر: فردریک استر

مترجم: مهناز عسگری
ناشر: پرنده ی آبی )شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی(
32 صفحه/ 8500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: شناخت خارپشت ها، هویت یابی

خیالت تخت من بچه شرم
نویسنده: پیت جانسون  

مترجم: فریبا چاووشی
ناشر: هوپا

228 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر 
دبستان، نوجوان

کاربرد: پذیرش تفاوت ها، بهبود رابطه 
با اطرافیان

جان من این کتاب را باز نکن
نویسنده: اندی لی

تصویرگر: هیت مکنزی
مترجم: رضی هیرمندی

ناشر: پرتقال
32 صفحه/ 16000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: بازی و سرگرمی

درخت ها
نویسنده: ماریو بندتی  
تصویرگر: خاویر زاباال 

مترجم: لیال مینایی
ناشر طوطی/ 24 صفحه

10000 تومان )جلد نرم(
14000 )جلد سخت(

گروه سنی: کودک
کاربرد: توجه به محیط زیست و دنیای 

اطراف

3



دزد واقعی 
نویسنده: ویلیام استیگ

مترجم: مسعود ملک یاری
ناشر: پیدایش 

81 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، دفاع از 

حقیقت

رویای دونده
 نویسنده: وندلین ون درانن 

مترجم: بیتا ابراهیمی
468 صفحه

30000 تومان
ناشر: پیدایش

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: کنار آمدن با ناتوانی جسمی، 

تالش برای رسیدن به موفقیت

دو تا سیب شیرین
شاعر: خاتون حسنی
تصویرگر: امیر عالیی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

24 صفحه/ 10000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با ریتم، توجه به 

جزئیات محیط اطراف

فرزندان شیشه گر
نویسنده: ماریا گریپه 
مترجم: محمد هدایی 

ناشر: کتاب نیستان
214 صفحه

13000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با ساختار افسانه ها، 
لذت و سرگرمی

دی وی دی اسرارالغوالن
نویسنده: محمدرضا مرزوقی

ناشر: هوپا
174 صفحه

14000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

فیل کوچولو کجا خوابیدی؟
نویسنده: میترا مسیحا  

تصویرگر: سیدحسن موسوی 
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
32 صفحه

4000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: بهبود رابطه با والدین

3



کلید کلید، دسته کلید
نویسنده: اکرم کشایی  

تصویرگر: حدیثه قربان  
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
44 صفحه

4500 تومان 
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با ریتم

مجموعه ی خانم مارپل کوچک 
و تبهکاران ناشناس

)جزیره ی مرگ/ مرگ های مرموز/ 
نمایش مرگ/ در جست و جوی قاتل/ 
قتل در باغ وحش/ قتل در سیرک(

نویسنده: تانیا لندمن
مترجم: تهمینه مظفری

ناشر: پنجره
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: برانگیختن کنجکاوی و 
روحیه ی جست وجوگری

مامان صدای چیه؟
نویسنده: روناک ربیعی
تصویرگر: پوپک مقبلی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
24 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با مفهوم آلودگی 
صوتی و مقابله با آن

مجموعه ی سرمگس )16 جلد(
نویسنده و تصویرگر: تد آرنولد

مترجم: مریم فیاضی
ناشر: هوپا

هر جلد: 36 صفحه
هر جلد: 7000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی

مجموعه ی بروبچه های
دهکده ی پرماجرا

)ماجراهای دهکده ی من/ 
دلخوشی های دهکده ی من(

نویسنده: آسترید لیندگرن 
تصویرگر: تونی راس

مترجم: جمال الدین اکرمی 
ناشر: محراب قلم

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

مجموعه ی قصه های من و 
مامان )جلد سوم و چهارم(

نویسنده: ویولت رازق پناه 
تصویرگر: علیرضا اسدی

ناشر: ونوشه )چشمه(
هر جلد: 30 صفحه

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی

3



3
مجموعه ی ماجراهای من و 

اژدهایم 
)خانه ای برای اژدها/ لباسی برای 

اژدها/ هدیه ای برای اژدها(
نویسنده و تصویرگر: دیوید بیدزایکی 

مترجم: شقایق یوسف زاده 
ناشر: هوپا

هر جلد: 12000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با فرهنگ های دیگر، 

لذت و سرگرمی

مجموعه ی کارآگاه کرگدن
در باغ وحش مرموز 

)معمای پنگوئن گمشده/ راز 
استخر سرخ/ غریبه ی عجیب و 

غریب/ اسرار غروب/ در جستجوی 
طوطی پلیسه/ ماجرای شی واوای 

قلدر(
نویسنده: پیالر لوثانو و آلخاندرو 

رودیگث 
تصویرگر: کالودیا رانوچی 

مترجم: کژوان آبهشت
ناشر: هوپا 

هر جلد: 56 صفحه
هرجلد: 11000 تومان 

گروه سنی: کودکان دبستانی 
کاربرد: لذت و سرگرمی، برانگیختن 

کنجکاوی

مرغی که آرزوی پرواز داشت
نویسنده: سان می هوانگ 

مترجم: محمد قصاع 
ناشر: ویژه نشر 

123 صفحه
9500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: توجه به محیط زیست

مجموعه ی ماهی چاق گنده ی 
من که زامبی شد 

)نجات زامبی ماهی/ دم باله/ 
باله ای زیر نیم باله است/ ماهی 

خیکی ژوراسیکی/ باله های خشم/ 
ماموریت فوق سری در آکواریوم(

نویسنده: مو اُهارا
مترجم: الناز خضری، الهام فیاضی، 

نیلوفر امن زاده
ناشر: پرتقال

هر جلد: 15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل

هشت کلید
نویسنده: سوزان الفلور

مترجم: زهرا غفاری
ناشر: پرتقال
240 صفحه

21000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: توجه به ارزش دوستی، 
هویت یابی، کنار آمدن با مرگ عزیزان



مجموعه ی نجات ارداس
)تسخیرشده/ پیوندهای خونی/ 

وحشی های رام/ آتش و یخ/ خیانت 
بزرگ/ جنگ های نفس گیر/ درخت 

ابدی(
نویسندگان: شانون هیل، توئی تی 
سادرلند، الیوت شرفِر، مری لو و ...
مترجمان: مریم محرابیان، سعید 

علیزاده، هانیه باستان، اردالن 
زرگریان، فرزام زارع منش، محمد 

هادی کرامتی
ناشر: پرتقال

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، ماجراجویی، 

افزایش اعتمادبه نفس

3
یک روز، یک... 

نویسنده: زهره پریرخ 
تصویرگر: حسن عامه کن 

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

32 صفحه/ 5300 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با 

ساختار قصه

دین و
علوم انسانی

5
فلسفه برای نوآموزان

)تردید در باورهای رایج/ پرسش 
درباره ی واقعیت و معرفت(

نویسنده: شارون ام کای، پل تامسون 
تصویرگر: جان کامپتون 

مترجم: حوریه هوشیدری  فراهانی
ناشر: آفرینگان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: مقدمات آشنایی با فلسفه و 
فیلسوفان بزرگ جهان، برانگیختن 

تفکر فلسفی، ترویج گفت وگو



پسری که عاشق ریاضی بود 
)من و مشاهیر جهان(
 نویسنده: دبورا هایلگمن 

تصویرگر: لوین فام 
مترجم: شهاب الدین عباسی

ناشر: نخستین
40 صفحه

6000 تومان 
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: آشنایی با زندگی پل اردوش 

)ریاضی دان(، عالقه مند کردن به 
ریاضیات

دایره ًْالمعارف تاریخ جهان
نویسنده: جین چیزم

مترجمان: مسعود جوادیان، الهه 
علوی، مجتبی مقصودی

ناشر: محراب قلم
408 صفحه/ 60000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با تاریخ از دوران پیش 

از تاریخ تا عصر حاضر

4

دین و
علوم انسانی

3
آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزه ی 

صلح نوبل 
)من و مشاهیر جهان(

نویسنده: کتی جووارگین  
تصویرگر: زاخاری پولن  

مترجم: شهاب الدین عباسی
ناشر: نخستین

32 صفحه/ 6000 تومان 
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با زندگی آلفرد نوبل 
)مخترع(

خارج
نویسنده: یورگ شوبیگر
مترجم: فرحناز عجمی

ناشر: کتاب های ستاره )حکمت سینا(
56 صفحه

6000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوان
کاربرد: تقویت نگاه فلسفی به دنیای 
اطراف، فراهم کردن امکان گفت وگو



دین و
علوم انسانی

3
مجموعه ی چه کسی بود؟
)هلن کلر/ نیل آرمسترانگ/ 

ولفگامگ موتسارت/ مارکوپولو/ 
لئوناردو داوینچی/ گالیله/ فردیناند 

ماژالن/ استیو جابز/ آلبرت 
انیشتین/ آیزاک نیوتن/ بیل 

گیتس/ پابلو پیکاسو/ توماس آلوا 
ادیسون/ مارک تواین(

نویسندگان: آپریل جونز پرینس، ربرتا 
ادواردز، جون هالوب و .... 

مترجمان: آرش ظهوریان پردل، بهار 
اشراق، فروغ فرجود، نیکو زرافشان، ثریا 

طیبی، علیرضا سریری، مریم صفری
ناشر: فاطمی

هر جلد: 96 صفحه
هر جلد: 8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با مشاهیر مهم تاریخ 

علم، فرهنگ، هنر و ...

عادی بودن و عادی نبودن 
)فلسفه را بچشیم(

نویسنده: بریژیت البه، میشل پوئش
تصویرگر: ژاک عزم
مترجم: ترانه وفائی

ناشر: او
48 صفحه/ 8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: تقویت تفکر فلسفی و فرهنگ 

گفت وگو

4
علمی و 
آموزشی

اگر... )نگاهی متفاوت به عددها 
و اندازه های بسیار بزرگ(

نویسنده: دیوید جی اسمیت
تصویرگر: استیو آدامز
مترجم: فروغ فرجود

ناشر: طوطی/ 44 صفحه
11000 تومان )جلد نرم(

15000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: کودک

کاربرد: نگاهی جدید به ریاضیات، 
آشنایی با عددها، اندازه ها و مقیاس ها

مجموعه ی کی ساختش؟
)آسمان خراش ها/خانه های مدرن(

نویسنده: دیدیه کرنی
مترجم: فرناز فرشاد

ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
هر جلد: 15000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با معماری و بناهای 

متفاوت جهان



چرا باید نگران کره زمین باشیم؟
نویسنده: سوزان مردیث 

مترجم: روژین شاملو 
ناشر: گام 
48 صفحه

14000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست، 

آشنایی با مفاهیم زمین شناسی، 
انرژی و...

من شگفت انگیزترین جانور 
دریا هستم

 نویسنده: برندا گایبرسون
تصویرگر: گنادی اسپرین

مترجم: شبنم حیدری پور
ناشر: پرتقال

32 صفحه/ 15000 تومان 
گروه سنی: خردسال، کودکان 

سال های اول دبستان 
کاربرد: آشنایی با زندگی جانوران اقیانوس

دوستان سبز ما
نویسنده: الساندراا رایت 
تصویرگر: مارشال  پک 

مترجم: نگار عجایبی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی 

ایران(
32 صفحه

4000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: شناخت جانوران، توجه به 
محیط زیست

3
4

علمی و 
آموزشی

شیرها از آمپول نمی ترسند
نویسنده: هوارد جی. بنت

تصویرگر: ام. اس. وبر
مترجم: فاطمه جعفرآبادی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
32 صفحه

4000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: غلبه بر ترس

صفر ماجراجو
نویسنده: آنجلین لوپرستی
تصویرگر: فیلیس هورناگ

مترجم: مجید عمیق
ناشر: شورا
32 صفحه

7000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با مفاهیم ریاضی، 
آشنایی با عدد بی نهایت



کتاب بزرگ احساس ها
نویسنده: ماری هافمن
تصویرگر: رز اسکویت

مترجم: ونداد ستوده نیا
ناشر: آوای هانا

36 صفحه
7000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: تقویت مهارت های اجتماعی 

در کودکان

یک روز خوب می آید
نویسنده: یونگ- آه کیم
تصویرگر: جی- سو شین

مترجم: افسانه وثوق روحانی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

32 صفحه
5000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: مقابله با حس تنهایی

یوگا با بچه ها
نویسنده: بارون باپتیست 

مترجم: مونا قائمی 
ناشر: گام

48 صفحه
14000تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: آشنایی با ورزش یوگا

3

4
هنر و 

ذرت هاسرگرمی
طرح و اجرا: امین اهلل دهقانی  اشکذری

عکاس: محسن عباسی سرچشمه
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
40 صفحه/ 6000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان 
کاربرد: توجه به محیط زیست، پرورش 

خالقیت

صدای رنگ ها
نویسنده: بارب ُرزنستاک  
تصویرگر: مری گرندپری 
مترجم: شبنم حیدری پور

ناشر: پرتقال
36 صفحه/ 15000 تومان  

گروه سنی: کودک 
کاربرد: آشنایی با زندگی  واسیلی 
کاندینسکی )نقاش( و هنر انتراعی



ده عدد، ده قصه
نویسنده و تصویرگر: الناز پورسیستانی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
60 صفحه

12500 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آموزش اعداد، آشنایی با 
حیوانات مختلف

سفر با قطار حیوانات/ سفر 
با هواپیمای حیوانات/ سفر با 

اتوبوس مدرسه
نویسندگان: گیل مانتن، ژئانه کابرال، 
سالی هاپگود/ تصویرگر: آندریا پترلیک

مترجم: زینب طاهری
ناشر: زعفران/ 20 صفحه

33000 تومان/ گروه سنی: خردسال
کاربرد: عددآموز، آشنایی با حیوانات و 
سرزمین های مختلف، بازی و سرگرمی

4
زیر

 پنج سال

3

پیشی شاد، رازی که خیلی 
راز بود

نویسنده و تصویرگر: باب شی
مترجم: عطیه الحسینی

ناشر: پرتقال
47 صفحه

8000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: بهبود رابطه با دوستان، 
پذیرش دیگری

پیشی ملوس
نویسنده و تصویرگر: آندریا پترلیک

مترجم: زینب طاهری
ناشر: زعفران

10 صفحه
گروه سنی: خردسال

کاربرد: تقویت مهارت های دست ورزی، 
دقت به جزئیات، بازی و سرگرمی

خرسی زبل
نویسنده و تصویرگر: آندریا پترلیک

مترجم: زینب طاهری
ناشر: زعفران

10 صفحه
گروه سنی: خردسال

کاربرد: تقویت مهارت های دست ورزی، 
دقت به جزئیات، بازی و سرگرمی



بدون یادداشت

مجموعه ی ارباب تاریکی
)سال های اول/ بعد از مدرسه(

نویسنده: جیمی تامسون
مترجم: فرمهر امیردوست

ناشر: دارکوب )دنیای اقتصاد(
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: لذت و سرگرمی

4ادبیات5
وقتی بابام کوچک بود3

نویسنده: علی احمدی
تصویرگر: رودابه خائف

ناشر: آفرینگان
112 صفحه

6000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، تشویق به 
ثبت خاطرات

3
مجموعه کلمنتین 

)کلمنتین و دوست هفته/ 
کلمنتین و جلسه خانوادگی(

نویسنده: سارا پنی پاکر
مترجم: شهال انتظاریان

ناشر: پنجره
هر جلد: 128 صفحه

هر جلد: 9000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی

مجموعه چرا و چگونه
)مجموعه یازدهم و دوازدهم(

)معادن/ از ذره بین تا 
میکروسکوپ های امروزی/ آب و 
هوا/ ورزش/ قرون وسطی/ پول 
و نظام پولی/ جانوران وحشی/ 

ستارگان/ پروانه ها/ تمبرها(
نویسنده: فرانسیسکا یونگمان اشتادلر 

و ...
مترجم: کمال بهروزکیا 

ناشر: کتاب های بنفشه )قدیانی(
گروه سنی: کودکان سال های آخر 

دبستان، نوجوانان
کاربرد: دانش افزایی

3
علمی و 
آموزشی


