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5
ادبیات

متل کالیویستا
نویسنده: کلی یانگ

مترجم: مهتا مقصودی
ناشر: پرتقال
302 صفحه
48000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با وضعیت مهاجران در آمریکا، 

درک مفهوم فاصله ی طبقاتی، ایجاد همدلی

13 ساعت
نویسنده: جیمز تربر
مترجم: آیدا عباسی

ناشر: شهر قلم
108 صفحه

21000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: پرورش قدرت تخیل، آشنایی با ساختار 
افسانه ها

آن جا که هندوانه ها می رویند!
نویسنده: سیندی بالدوین

مترجم: نگار عباس پور
ناشر: پرتقال

216 صفحه
43000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ایجاد همدلی میان اعضای خانواده، 

کنار آمدن با بیماری و فقدان نزدیکان

از کوله پشتی تا قطب جنوب
نویسنده: درو دیوالت

تصویرگر: دیوید استپنسر
مترجم: نوید خداوندی

ناشر: پرتقال
36 صفحه/ 29000 تومان

گروه سنی: خردساالن و کودکان سال های 
اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با قاره ها

4

4 4
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44

بادکنک نقره ای
نویسنده: جسی اولیوروس

تصویرگر: دانا والفیکوت
مترجم: پریسا هاشمی طاهری

ناشر: پرتقال
42 صفحه/ 29000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با روند بیماری آلزایمر، بهبود 

تعامل با سالمندان

پسر هزار ساله
نویسنده: راس ولفورد

مترجم: زهره خرمی
ناشر: پرتقال
391 صفحه

58000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت روحیه ی 
کشف و جست وجوگری

او و آن ها
نویسنده: نهله غندور

تصویرگر: جنا طرابلسی
مترجم: بهزاد باپیروند
ناشر: کتاب چ)چشمه(

56 صفحه/ 22000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: توجه به کودکان با نیازهای ویژه، 
پذیرش دیگری، ایجاد گفت وگو

این فیل وجود ندارد
نویسنده و تصویرگر: رندل د سو

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: پرتقال

36 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت تفکر خالق و نگاه متفاوت به 

دنیای اطراف، افزایش درک بصری
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تاریکی روشن
نویسنده: جرالدین مک کارین

مترجم: فرمهر امیردوست
ناشر: پیدایش

360 صفحه
57000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: هویت یابی، طرح مسائل نوجوانان، 

آشنایی با طبیعت قطب

تلخ تر از شیرین
نویسنده: تارا سالیوان

مترجم: شروین جوانبخت
ناشر: پرتقال

300 صفحه/ 45000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با وضعیت کودکان کارگر در 
مزارع کاکائو، تشویق به کنش گری، مقابله با 

کار کودکان

4

تو تنها نیستی
نویسنده: جکلین وودسون

مترجم: میترا امیری
ناشر: پرتقال
158 صفحه

39000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با مفاهیمی چون عدالت، 
آزادی، تبعیض نژادی و ...

44
جنگ بزرگ خانه درختی

نویسنده: لیزا گراف/ تصویرگر: شوبان گاراگر
مترجم: شیما شریعت

ناشر: شهر قلم
240 صفحه/ 42000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: ایجاد گفت وگو بین کودکان و 
بزرگ ساالن، بهبود روابط فردی

4
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4
چند تا درخت

نویسنده و تصویرگر: باروکس
مترجم: نینا فراهانی

ناشر: کتاب چ )چشمه(
35 صفحه/ 18000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله، توجه به 
مفهوم نسبیت

خوش آمدید
32 صفحه
18000 تومان

ناشر: کتاب چ )چشمه(
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: پذیرش دیگری، درک وضعیت 

پناه جویان

4

درخت دستکشی
نویسنده و تصویرگر: ژاک گلدستین

مترجم: شیما حسینی
ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران(

76 صفحه
28000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: کنار آمدن با تنهایی و مرگ، پرورش 

خالقیت

4
دلقک ماهی، درباره ی زندگی، 

مرگ... و ماهی
نویسنده: آلن دورانت

مترجم: ساره ارض پیما
ناشر: شهر قلم

180 صفحه/ 32000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: پذیرش مرگ نزدیکان، پرورش قدرت تخیل

4
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زندگی واقعی وینی خرسه: 
داستان یک بچه خرس شجاع در جنگ جهانی اول

نویسندگان: لیندزی متیک، جاش گرین هات
تصویرگر: سوفی بلکال/ مترجم: فرزانه مختاری

ناشر: پرتقال
169 صفحه/ 35000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: ترویج دوستی با طبیعت، آشنایی با یک 

واقعه ی تاریخی در قالب داستان

4
سرزمین زاغ

نویسنده: کیت کانستبل
مترجم: ساجده تقی زاده

248 صفحه
32000 تومان

ناشر: هوپا
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: تقویت روحیه ی کشف و جست وجوگری

سفر باد
نویسنده: کائو ونشوان

تصویرگر: الکساندر زولوتیچ
مترجم: ابراهیم عامل محرابی

ناشر: کتاب های ناردونه )دانش نگار(
28 صفحه/ 28000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آَشنایی با عناصر طبیعت، افزایش درک 

بصری، تقویت نگاه متفاوت به دنیای اطراف

4

4
سیاه سفید

نویسنده: تارا سالیوان
مترجم: سینا یوسفی

ناشر: پرتقال
345 صفحه
58000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: پذیرش تفاوت های ظاهری، حفظ 

روحیه ی امیدواری

4
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4
شربت ماه

نویسنده و تصویرگر: هی نه  بک
مترجم: فاطمه خلیلی

ناشر: او
36 صفحه/ 30000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: افزایش درک بصری، پرورش قدرت 
تخیل و خالقیت

4
شهر نقاب ها 

)از مجموعه ی استراواگانزا(

نویسنده: ماری هافمن
مترجم: ساجده تقی زاده

ناشر: هوپا
280 صفحه/ 35000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت روحیه ی 

کشف و جست وجوگری

کالس قصه خوانی خانم بروکس
)ورود غول ها آزاد!(

نویسنده: باربارا باتنر/ تصویرگر: مایکل امبرلی
مترجم: نسرین وکیلی

ناشر: پرتقال
36 صفحه/ 29000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: ترویج کتاب خوانی، بهبود تعامل بین 

کودک و مربی

44
مجموعه ی راهنمای خل بازی های 

مکس و مالی
)چگونه تبهکار را دستگیر کنیم؟/ چگونه یک غول 

برفی بسازیم؟/ چگونه نابغه باشیم؟(

نویسنده: دومینیک بارکر/ تصویرگر: هانا شاو
مترجم: مسعود ملک یاری/ ناشر: پرتقال

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت روحیه ی 

جست وجوگری، بهبود رابطه بین اعضای خانواده
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هدیه ی سیزده سالگی جرمی فینک
نویسنده: وندی مس
مترجم: مریم رئیسی

ناشر: پرتقال
328 صفحه
53000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: تشویق به جست وجو و کنش گری

4
هیوالی ماریلین

نویسنده: میشل نودسن
تصویرگر: مت فیلن

مترجم: سمیرا کمالی
38 صفحه/ 37000 تومان

ناشر: نیستان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: تشویق به کشف و جست وجو، پرورش 
قدرت تخیل و خالقیت، تقویت مهارت دوست یابی

4

هیوالی یخی
نویسنده: دیوید ولیامز

تصویرگر: تونی راس
مترجم: خاطره کردکریمی

ناشر: شهر قلم
376 صفحه/ 57000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: لذت و سرگرمی، یادآوری اهمیت و 
ارزش دوستی

4
از این سر تا آن سر رودخانه

نویسنده: تائو جه شوئه
تصویرگر: آناستاز يا آرخيپووا

مترجم: م ه دی  ح ج وان ی 
ناشر: کتاب های ناردونه )دانش نگار(

28 صفحه/ 28000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: نزدیکی و دوستی با طبیعت

3
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بدون مرز
نویسنده: جون باوئر

مترجم: آذین شریعتی
ناشر: پرتقال
268 صفحه
45000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: حفظ روحیه ی امیدواری، تشویق به 

تالش برای ایجاد تغییر

3
برگرد خونه دیگه/ دوستت دارم 

دیگه!/ شب به خیر دیگه
نویسنده: جوری جان/ تصویرگر: ینجی دیویس

مترجم: مسعود ملک یاری
ناشر: پرتقال

هر کتاب: 32 صفحه/ هر کتاب: 29000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: افزایش توانمندی های ارتباطی، طرح 
دغدغه ها و مسائل کودکان

3

به یک بابا و مامان مناسب نیازمندیم
نویسنده: دیوید بدیل
تصویرگر: جیم فیلد

مترجم: مریم رئیسی
ناشر: پرتقال
268 صفحه
45000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، بهبود رابطه با والدین

33
تاالپ ترسناک

نویسنده: ارسوال دوبوسارسکی
تصویرگر: اندرو جوینر
مترجم: فرشته یزدانی

ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران (
32 صفحه/ 22000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: غلبه بر ترس 
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خبر فوری: شهر عوض می شود
نویسنده و تصویرگر: سارا لین ریوول

مترجم: فرزین سوری
ناشر: پرتقال

40 صفحه/ 23000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: افزایش اعتماد به نفس، تشویق به 

کنش گری

راز اسب های توی آینه
نویسنده: مگان شپرد

مترجم: محمدرضا شکاری
ناشر: پرتقال
205 صفحه

35000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: پرورش قدرت تخیل و خالقیت

3

3

داستان غاز کوچولویی که 
خیلی تر و فرز نبود
نويسنده: هانا یوهانسن

تصويرگر:کتی بند
مترجم: زهرا معین الدینی

ناشر: شهر قلم/ 80 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: افزایش اعتمادبه نفس

3

راز صخره ی سیاه
نویسنده و تصویرگر: جو تاد استنتون

مترجم: آزاده  کامیار
ناشر: پرتقال

36 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: غلبه بر قضاوت های  بی جا و ترس از 

ناشناخته ها

3
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زندگی پنهان ربکا
نویسنده: پدرو مانیاس

تصویرگر: بئا تورمو
مترجم: سمانه افشارحاتم

ناشر: هوپا
240 صفحه

45000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش قدرت تخیل

سر من النه ی گنجشک هاست
نويسنده: رفعت هاشمی سی سخت

تصویرگر: سمیه علیپور
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

36 صفحه
18000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: ایجاد حساسیت نسبت به محیط زیست

33

3
سرنخ فضایی

)از مجموعه ی قرارگاه فضایی آلفا(

نویسنده: استوارت گیبز
مترجم: آزیتا راثی

ناشر: پرتقال
310 صفحه/ 45000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت وسرگرمی، آشنایی با ادبیات 

علمی-تخیلی

3
سنگ آسیاب

نویسنده: بابک صابری
تصویرگر: حسن عامه کن

ناشر: کودکان
24 صفحه

35000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: یادآوری اهمیت همکاری
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3
قلب، تخم مرغ و همه ی چیزهای 

شکستنی
نویسنده: تای کلر/ مترجم: راضیه خشنود

ناشر: پرتقال
245 صفحه/ 43000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: آشنایی با بیماری افسردگی، حفظ 
امیدواری، بهبود رابطه با اعضای خانواده

سه گانه ی مه
)شاهزاده ی مه/ تماشاگر در سایه/ قصر 

نیمه شب(

نویسنده: کارلوس روییز زفون
مترجم: آرزو احمی

ناشر: افق
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی، ایجاد هیجان، آشنایی 
با ادبیات گوتیک

3

3
قهرمان جزیره ی لگوریسه

نویسنده: نسترن فتحی
تصویرگر: رودابه خائف

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
72 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: توجه به اهمیت دوستی و همکاری، 

پرورش قدرت تخیل

3
گربه ی درخت نشین

نویسنده: جیو ارون
تصویرگر: شیائو شیتو

مترجم: ابراهیم عامل محرابی
ناشر: کتاب های ناردونه )دانش نگار(

40 صفحه
40000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با سنت تصویرگری چینی
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مجموعه ی انجمن نجات تک شاخ
)اژدهای شفابخش سرزمین باسک/ موجود 

عجیب جنگل کاج(

نویسنده: آدام گیدویتز
تصویرگر: حاتم علی

مترجم: شبنم حاتمی
ناشر: پرتقال/ هر جلد: 35000 تومان

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

3
 مجموعه ی خانواده ی وندربیکر

)ساکنین خیابان 141/ باغ مخفی(

نویسنده: کارینا یان گالزر
مترجم: مریم رئیسی

ناشر: پرتقال/ هر جلد: 43000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: بهبود رابطه بین اعضای خانواده، 

تشویق به کنش گری

3

مجموعه ی مهندس چیکو
)چیکو فریتاتا دزدگیر اخترع می کند/ هواساز 

اختراع می کند/ گرداب تمیزکننده اختراع می کند/ 
سگ پران اختراع می کند(

نویسندگان: پیر دومنیکو بکالریو، الساندرو گتی
تصویرگر: آندره آ کاستالنی/ مترجم: محیا بیات

ناشر: هوپا
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: برانگیختن روحیه ی کنجکاوی، لذت و سرگرمی

3
مجموعه ی سه گانه ی بد

)بخت بد/ جادوی بد/ خبر بد(

نویسنده: سودانیموس بوش
تصویرگر: گیلبرت فورد

مترجم: ساسان گلفر
ناشر: پرتقال

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، ایجاد آگاهی نسبت 

به تاریخ فرهنگ، دانش و هنر

3
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ارزش خاک
نويسنده: ناتالی هاید

مترجم: داود لطف الله
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

32 صفحه
14000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با فرایند فرسایش خاک، توجه 

به حفاظت از محیط زیست

باید بگی نه!
نويسندگان: زاک کینگ، کیمبرلی کینگ

تصويرگر: سو راما
مترجم: جواد کریمی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
36 صفحه
20000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آموزش مراقبت از بدن و حریم شخصی

3

3
مجموعه ی نابغه ی جوان

)چشم ها/ استخوان ها/ گوارش/ مغزها(

نويسنده: کیت لنارد
تصويرگر: ایویند گالیکسن
مترجم: سمانه تیمورزاده

ناشر: کتاب های حاجی لک لک )تیمورزاده(
هر کتاب: 24 صفحه/ هر کتاب: 13000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با بدن انسان

3
مدرسه ی فوتبال

)چگونه فوتبال دنیا را می چرخاند/ چگونه فوتبال 
دنیا را توضیح می دهد(

نویسندگان: الكس بلوس، بن ليتلتن
تصویرگر: اسپایک گرل/ مترجم: شهال انتظاریان

ناشر: ایران بان/ هر جلد: 32000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: آشنایی با مفاهیم مختلف زیست شناسی، 
جغرافیایی، تاریخی و...

3
علمی و آموزشی
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دایناسور بازی
نویسنده و تصویرگر: کریس ساباتینو

مترجم: پریا بیهق
ناشر: حوض نقره

264 صفحه
67000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: پرورش قدرت تخیل و تفکر خالق

غافلگیری های جورواجور آماندا 
و تمساحش

نویسنده و تصویرگر: مو ویلمس
مترجم: مریم رئیسی

ناشر: پرتقال
67 صفحه/ 30000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: لذت وسرگرمی، یادآوری ارزش و 

اهمیت دوستی

فکرهای خرگوشی
نویسنده و تصویرگر: کوین هنکس

مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

28 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: تقویت توجه به دنیای اطراف، تقویت 

مهارت حل مسئله

3
لئوناردو، هیوالیی که هیچ کس از 

او نمی ترسید
نویسنده و تصویرگر: مو ویلمس

مترجم: نوید خداوندی
ناشر: پرتقال

44 صفحه/ 29000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: یادآوری اهمیت و ارزش دوستی، 
پذیرش تفاوت های فردی

3

3
هنر و سرگرمی

3
زیر پنج سال
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اصول، شیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و نشان های الک پشت پرنده

مقدمه

الک پشــت پرنده فهرستی است از کتاب های بر تر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان ایرانی. 
این کتاب ها را گروهی از منتقدان، کار شناســان و نویســندگان کودک و نوجوان، با بررسی 

کتاب های هر فصل، انتخاب می کنند.
افزون بر این هیئت داوران الک پشت پرنده، کتاب های برگزیده ی هر سال را نیز انتخاب و به 

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

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

اعالم می کنند.

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده

حمید اباذری، محمود برآبادی، شکوه حاجی نصرالله، مینا حدادیان، شــــیوا حریری، علی اصغر 
ســــیدآبادی، فاطمه زمانی، شــــادی خوشکار، گیسو فغفوری، رودابه کمالی، نلی محجوب، 

مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، ربابه میرغیاثی و سیدمهدی یوسفی.

ارزیابی و رده بندی کتاب ها

کتاب های راه یافته به فهرست به شکل زیر رده بندی می شوند: 
1. کتاب هایی با ارزش شــش الک پشــت، که بیش ترین هماهنگی را با معیارهای اعالم شده 

داشته باشند و افزون بر  آن، نکته ای ویژه در محتوا یا فرم آن ها به چشم بخورد؛
2. کتاب هایی با ارزش پنج الک پشت، که بیشترین هماهنگی را با معیارهای اعالم شده دارند؛

3. کتاب هایی با ارزش چهار الک پشت، که هماهنگی نسبی با معیارهای اعالم شده دارند؛
4. کتاب هایی با ارزش ســه الک پشت، که، ضمن برخورداری از ارزش های ادبی ذکر شده در 

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

گروه بندی کتاب ها

کتاب های کودک و نوجوان هر فصل، بر اساس گروه بندی زیر، مورد بررسی قرار می گیرند:
ـ ادبیات؛

ـ علمی و آموزشی؛
ـ دین و علوم انسانی؛ 

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


