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5
ادبیات

آنجاکههیوالهاخوابیدهاند
نویسنده:پالیهو-ین
مترجم:شیماحسینی

ناشر:هوپا
312صفحه
38000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تجربهیلذتکشفوماجراجویی،کنار

آمدنباحوادثناگوار

اژدهایبدجنسیکهچشمهایش
آستیگماتبود/نبود!

نویسنده:فریدونعموزادهخلیلی
تصویرگر:غزالهبیگدلو

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
44صفحه/12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ترویجصلحوانساندوستی،پذیرش

تفاوتها

باغایران
شاعر:حسینگلگالب

تصویرگران:پرویزکالنتری،نورالدینزرینکلکو...
ناشر:کتابهایمیرکا)میرماه(

36صفحه
45000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:افزایشدرکبصری،تقویتروحیهی

ایراندوستی

بهدیگریفکرکن
شاعر:محموددرویش
مترجم:حسینمتقی

تصویرگر:علیرضاگلدوزیان
ناشر:کودکان

28صفحه/35000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی،نوجوانان

کاربرد:افزایشدرکبصری،ایجاداحساس
مسئولیتوهمدلینسبتبهدیگران

5

55
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5

5

5

5
چهفکرخوبی

نویسندهوتصویرگر:نرجسمحمدی
ناشر:فاطمی)کتابطوطی(

32صفحه
32000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:فراهمکردنامکانگفتوگو،تقویت

تفکرخالق

زمانبهوقتقاصدک
نویسنده:ربکاوستکات
مترجم:مهتابمحبوب

ناشر:هوپا
312صفحه
38000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:پذیرشفقداننزدیکان،بهبودرابطه

باوالدین

تکهیابر،شاخهینرگس
نویسنده:احمدرضااحمدی

تصویرگر:نوشینخائفیاشکذری
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

30صفحه
36000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:ترویجصلح،گسترشخیال

چشماندازجهان،طبیعتجهاندر
یککتابطوالنی

نویسندهوتصویرگر:فانیمارسو،جولیژولیت
مترجم:محمدناصرمودودی

ناشر:دیبایه
34صفحه/50000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:برانگیختنروحیهیکشفو

جستوجوگری،آشناییبااقلیمهایمختلف
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شهرفرنگ
نویسنده:رفیقشامی

تصویرگر:پیترکنور
مترجم:امیدصادقیسراجی

ناشر:اریش
48صفحه/30000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:لذتوسرگرمی،درکمفاهیمسنت

ومدرنیته

مادر
شاعر:ایرجمیرزا

تصویرگر:هداحدادی
ناشر:کتابهایمیرکا)میرماه(

28صفحه/40000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:افزایشدرکبصری،تقویتمحبت

بینمادروفرزند

مجموعهیگرگماسهای
)تابستاناول/تابستاندوم/تابستانسوم(

نویسنده:اسالیند/تصویرگر:کریستینادیگمن
مترجم:نامدارناصرقصری

ناشر:پریان
هرجلد:104صفحه/هرجلد:15000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتروحیهی

پرسشگریوفلسفهورزی

مجموعهیماجراهایزولو
)زولوامیریهمهیبرنامههاراعوضمیکند/
زولوبهمدرسهمیرود/عموزاال/باباامیری(

نویسنده:پیامابراهیمی
تصویرگر:مریممحمودیمقدم

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
هرجلد:32صفحه/هرجلد:25000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،گسترشخیال

5

5

5

5
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یاسدردیاردروغگویان
نویسنده:جانیرُداری/تصویرگر:والریاپترون

مترجم:محبوبهخدایی
ناشر:هوپا

216صفحه/42000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:گسترشتخیل،آشناییبادردسرهاو

موهبتهایراستگویی

یکیبودکهخودشنبود
نویسنده:جانیرُداری/تصویرگر:خاویرساباال

مترجم:غالمرضاامامی
ناشر:هوپا

168صفحه/35000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:لذتوسرگرمی،گسترشخیال،تقویت

روحیهیپرسشگری

آسمانهمیشهآبینیست
نویسندهوتصویرگر:پیتراچرینولدز

مترجم:محبوبهنجفخانی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

32صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پرورشخالقیتوذوقهنری،تشویق

بهجوردیگردیدن

4
افسانهیبابایاگا

نویسنده:سوفیاندرسون
مترجم:پریالطیفیخواه

ناشر:پرتقال
287صفحه
45000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:لذتوسرگرمی

4

55
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باراندرخودممیبارد
شاعر:حسینتوالیی

تصویرگر:نرجسمحمدی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

34صفحه
9000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تقویتنگاهشاعرانهبهدنیایاطراف

4
برخوردها

نویسنده:جیسونوالس
مترجم:ناهیدقهرمانی

ناشر:ایرانبان
344صفحه
54000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:طرحمسائلودغدغههایکودکانو

نوجوانان،ایجادهمدلی

بزرگقدیکدکمه
نویسنده:مسعودملکیاری

تصویرگر:سباستیانوپئیشوتو
ناشر:پرتقال
36صفحه

32000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:هویبیابی،درکارزشهایفردی

4

4
بزرگترینکارآگاهجهان

نویسنده:کارولینکارلسون
مترجم:انوشهقناتیان

ناشر:هیرمند
400صفحه

47000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:تجربهیلذتکشفوماجراجویی،
یادآوریاهمیتدوستی

4
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4
بهچرخهیحیاتدستنزنید

نویسنده:مسعودملکیاری
تصویرگر:روسرماتاسنادال

ناشر:پرتقال
52صفحه

59000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:آشناییبااهمیتچرخهیحیاتو

کارکردمرگدرطبیعت

4
تیکتیک

نویسنده:یگانهمرادیالکه
تصویرگر:هالهقربانی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
28صفحه

25000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،طرحمسائلکودکان
بانیازهایویژه

خداحافظماه!
نویسنده:احمداکبرپور

تصویرگر:مانلیمنوچهری
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

32صفحه
36000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ترویجصلحودوستی،مقابلهجنگو

پیامدهایآن

44
خرسشمشیربهدست

نویسنده:دیویدکالی
تصویرگر:جانلوکافولی
مترجم:رضیهیرمندی
ناشر:چشمه)کتابچ(

32صفحه/32000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:توجهبهمحیطزیست،توجهبه
پیامدهایخشموآسیبزدنبهدیگران
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روزیکهدرمیالنازآسمانکاله
میباریدوچندداستاندیگر

نویسنده:جانیرُداری
تصویرگر:آنّاالئوراکانتونه

مترجم:چنگیزداورپناه
ناشر:هوپا

192صفحه/38000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتتفکرخالق

4
دستهایمرادرباغچهمیکارم

شاعر:فروغفرخزاد
تصویرگر:هداحدادی

ناشر:کتابهایمیرکا)میرماه(
40صفحه

45000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:آشناییبامیراثادبیوفرهنگیزبان
فارسی،افزایشدرکبصری

4

دوستبزرگ
نویسنده:بابکصابری
تصویرگر:مهردادزائری

ناشر:کودکان
32صفحه/40000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:پذیرشدیگری،تقویتمهارت
دوستیابی

44
سیاسیادرشهرمارمولکها

نویسنده:سیدامینحسینیون
تصویرگر:توکانیستانی

ناشر:موسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکان
192صفحه
32000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:گسترشتخیل،افزایشاعتمادبهنفس



9

44

44

صبحبهخیرهمسایه
نویسنده:دیویدکالی/تصویرگر:ماریادک

مترجم:رضیهیرمندی
ناشر:چشمه)کتابچ(

44صفحه/38000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:یادآوریاهمیتمشارکتوکار

گروهی،تقویتتفکرخالق

قصهییکسالمزخرف
نویسنده:هتراسمیت

مترجم:کیوانعبیدیآشتیانی
ناشر:فاطمی)کتابطوطی(

236صفحه
35000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:درکاهمیتبخشش،یادآوریارزش

دوستی

کجابااینعجله؟
نویسندهوتصویرگر:پیتراچرینولدز

مترجم:محبوبهنجفخانی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

66صفحه
28000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پرورشخالقیت،افزایشاعتمادبهنفس

کلوچهیگرگشاه
نویسنده:آنیمارتینبرتن

تصویرگر:سلینشورل
مترجم:آمنهامیرخانی

ناشر:نشرنوشته)کتابهایخورشیدخانم(
24صفحه/12000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتمهارتحلمسئله
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کلهکرگدندرغارآشوکا
نویسنده:آیداپاکزاد

تصویرگر:محمدباباکوهی
ناشر:هوپا

248صفحه/32000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:لذتوسرگرمی،گسترشخیال،ایجاد

عالقهبهفرهنگوتاریخ

مجموعهیتهجدولیها
)رازداورهایخوابآلود/رازهفتگلبه

خودی/رازدروازهبانشبحمانند/رازچشم
شاهین/رازسرقتغیرممکن(

نویسنده:روبرتوسانتیاگو/تصویرگر:انریکهلورنسو
مترجم:سعیدمتین/ناشر:هوپا

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،نوجوانان
کاربرد:لذتوسرگرمی،یادآوریاهمیت

دوستیوهمکاری

مجموعهیاسرارفروشگاهسینکلر
)رازگنجشککوکی/نقاشیاژدها/رازپروانهی

جواهرنشان/طاووسشبرنگ(

نویسنده:کاترینوودفاین
مترجم:مریمرجبیپاک

ناشر:شهرقلم
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:تجربهیلذتکشفوماجراجویی

مجموعهیلیالکاسکالی
)خانهیارواح/ارابهیارواح(

نویسنده:ایمیسزاری
مترجم:لیالیادگار
ناشر:شهرقلم

هرجلد:28000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:لذتوسرگرمی،ایجادهیجان

44

44
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موریگانکرودرسرزمیننورمور
موریگانکرووبازارمخوف

نویسنده:جسیکاتاونزند
مترجم:مرواباقریان

ناشر:پرتقال
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:تجربهیلذتکشفوماجراجویی

نامههایگاندو
)تمساحیازسیستانوبلوچستان(

نویسنده:معصومهیزدانی
تصویرگر:عاطفهفتوحی

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
160صفحه/20000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییباگونههایجانوری،ایجاد

حساسیتبهمحیطزیست

نقاشیهایمچاله
نویسندهوتصویرگر:پیتراچرینولدز

مترجم:محبوبهنجفخانی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

66صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پرورشخالقیت،افزایش

اعتمادبهنفس

واقعاً،جدیجدی!
نویسنده:امیلیریوار

تصویرگر:کلردولیسل
مترجم:پرنازنیری

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
24صفحه/8000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:آشناییباروندبیماریآلزایمر،بهبود

رابطهباسالمندان

44

44
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۳
برتوبارتدنیارانجاتمیدهند

نویسنده:تیبهولدکمپ
تصویرگر:کیسدبور
مترجم:مهدیهمتقی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
94صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،گسترستخیل

آرزویبزرگیکابرکوچک
نویسندهوتصویرگر:تاملیچتنهلد

مترجم:آزادهکامیار
ناشر:پرتقال

40صفحه/23000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:هویتیابی،یادآوریاهمیتتالشو

همکاری

۳

۳
بیاستعداد!

نویسنده:گوردنکورمن
مترجم:امیرحسیندانشورکیان

ناشر:پرتقال
216صفحه

43000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:طرحمسائلکودکانبانیازهایویژه،
پذیرشدیگری

۳
پلکانارواح

)ازمجموعهیالکوودوشرکا(

نویسنده:جاناتاناستراود
مترجم:آرزومقدس

ناشر:پرتقال
396صفحه
58000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:لذتوسرگرمی،ایجادهیجان
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تحتتعقیبها
نویسنده:جیکبرت

مترجم:نیلوفرامنزاده
ناشر:پرتقال

358صفحه/58000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:تقویتروحیهیکشفو
جستوجوگری،پذیرششکلهایمختلف

خانواده

۳
جزیرهیپرچمها

نویسنده:هادیخورشاهیان
تصویرگر:راضیهشیخعلی

ناشر:کتابنیستان
24صفحه
18000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ترویجصلح،مشارکتوهمکاری

۳

چگونهشیرباشیم؟
نویسندهوتصویرگر:ادویر

مترجم:رضیهیرمندی
ناشر:چشمه)کتابچ(

38صفحه
38000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:پذیرشتفاوتهایفردی

۳
جوجههایآفتابپرست
)ازمجموعهیقطارحیوانات(

نویسنده:معصومهمیرابوطالبی
تصویرگر:ویداکریمی

ناشر:شهرقلم
24صفحه
16000تومان

گروهسنی:خردسال،سالهایاولدبستان
کاربرد:ترویجدوستیوکمکبهدیگران

۳
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چه...چه
نویسندهوتصویرگر:زینبنیکخواهآزاد

ناشر:کتابنیستان
32صفحه

23000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:گسترشخیال،تقویتتفکرانتقادی

خانمکالغ
نویسنده:بابکصابری

تصویرگر:حسنعامهکن
ناشر:کودکان

24صفحه
35000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتخالقیت

۳ ۳

۳
خانهیجدیدگربهبزرگه

نویسندهوتصویرگر:ترزاوویتنیمارتین
مترجم:عرفانهجوادپور

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
32صفحه
18000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تطابقبامحیطجدید

۳
خرتوپرتهایدوستداشتنی

)ازمجموعهیقطارحیوانات(

نویسنده:سولمازدیلمی
تصویرگر:ویداکریمی

ناشر:شهرقلم
24صفحه
16000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:یادآوریاهمیتدوستیومشارکت
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۳

۳
خرچنگهایغولپیکر/جنگجویانفضایی/روزیکه
گرگینهشدم/اونیفورمجادویی/دوستزامبیمن/

خزندگانوحشت/فراترازمرگ
نویسنده:تومیدونبوند

مترجمان:سیدحبیباللهلزگی،امیرحسینمیرزاییان
ناشر:ذکر)کتابهایقاصدک(

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،ایجادهیجان

خطقرمزهاراردکن
)ازمجموعهیریپورد(

نویسنده:فیلبیلدنر/مترجم:فریدهخرمی
ناشر:داستانجمعه

256صفحه/34000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:لذتوسرگرمی،یادآوریاهمیتو

ارزشدوستی

دردسرهایخانوادهپپین
نویسنده:پالیهروت

مترجم:سیمینمیهنخواه
ناشر:شهرقلم

152صفحه
25000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتمهارتحل

مسئله

۳
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دردسرهایزازاهزارپا
نویسنده:نسریننوشامینی

تصویرگر:سحرحقگو
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

28صفحه
25000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:طرحمسائلکودکانبانیازهایویژه

۳
روحعزیز

نویسنده:مینوکریمزاده
ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

204صفحه
30000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:بهبودروابطفردی،تقویتدرکدیگران

وهمدلی

۳

رویایکوچهیوحشت
نویسنده:مهینمنتظریرودبارکی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
316صفحه
31000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:گسترشتخیل،مقابلهباخرافات

۳۳
شایداینکتابمنفجرشود

نویسنده:رضاموزونی
تصویرگر:سمانهصلواتی

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
32صفحه
10000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:ترویجصلح،نمایشپیامدهایجنگ
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۳
شبیکهبانویدریاچهشدم

نویسنده:رویامنوچهری
ناشر:کتابهایبنفشه)مؤسسهانتشارات

قدیانی(
200صفحه

25000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:ایجادحساسیتنسبتبهحفظ
محیطزیست

۳
صندوقچهوسنجاقک

)ازمجموعهیتانجیها(

نویسنده:تدسندرز
مترجم:مریمعزیزی

ناشر:هوپا
456صفحه/48000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:لذتوسرگرمی،برانگیختنروحیهی

کشفوجستوجوگری

۳
طوطیساعتی

)ازمجموعهیقطارحیوانات(

نویسنده:معصومهالساداتمیرغنی
تصویرگر:ویداکریمی

ناشر:شهرقلم
24صفحه/16000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:برانگیختنهمدلینسبتبهسالمندان

عکسیادگاریبگیریم
نویسنده:محمدرضایوسفی

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
140صفحه
20000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:طرحمسائلودغدغههاینوجوانان،

توجهبهنوجوانانکانوناصالحوتربیت

۳
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غولتاریکی
)ازمجموعهیقطارحیوانات(

نویسنده:هاجرمرادی
تصویرگر:ویداکریمی

ناشر:شهرقلم
24صفحه/16000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:ترویجدوستیومهربانی

۳
قبلازفراموشی

نویسنده:لیندزیاستودارد
مترجم:آزادهحسنی

ناشر:پرتقال
221صفحه

43000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:آشناییباروندبیماریآلزایمر،کمکبه
کنترلخشموعصبانیت

۳

قلعهیدرختی
نویسنده:جسیکااسکاتکرین

تصویرگر:چینلنگ
مترجم:فرزینسوری

ناشر:پرتقال
32صفحه/29000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:افزایشروحیهیمهربانیومشارکت

بینپدروفرزند

۳۳
قهرمانیبهرنگبلوط

نویسنده:هوکناورهاس
تصویرگر:ایویندتورستر

مترجم:الههقوامیمقدم
ناشر:هوپا

144صفحه/33000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،گسترشقوهیتخیل
وخالقیت
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۳
کالغسفیدباغصنوبر

نویسندگان:عزتاللهالوندی،گلنارحسنزاده
تصویرگران:مجتبیعصیانی،پرنیانشمس

ناشر:مهرستان)قبسات(
88صفحه

45000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتروانخوانی

۳
کالغیکهرویمنقارشایستاد

نویسنده:رفیقشامی
تصویرگران:السکولزوالیوراستریش

مترجم:مجیدعمیق
ناشر:مدرسه

32صفحه/30000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:پذیرشتفاوتهایفردی،دوریازتقلید
کورکورانه

۳
لوسیعاشقعلماست
)ازمجموعهیآزمایشگاهلوسی(

نویسنده:میشلهاوتس
تصویرگر:الیزابتزکل
مترجم:بهزادباپیروند
ناشر:چشمه)کتابچ(
100صفحه/16000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:تقویتروحیهیکشفوجستوجوگری

لوئیز،خواهشمیکنم
نویسنده:فریداویشینسکی

تصویرگر:ماریلوئیزگی
مترجمان:ناهیدمعتمدی،شادیفرزین

ناشر:آوایهانا
36صفحه/18000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،بهبودرابطهبین

اعضایخانواده

۳
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مجموعهیبچههایخوششانسکالسنحس
)برندگانبدشانسکالسشمارهی13/آرزوهایوحشتناکبچههایکالسشمارهی13/
شهرتشانسکیشاگردهایکالسشمارهی13/پهلوانپنبههایخرابکارکالسشمارهی

13/جشنمخوفکالسشمارهی13/پادشاهانخلوچلکالسشمارهی13(

نویسندگان:آنسنتلیومتیوجی.گیلبرت
تصویرگر:ژوئلدریدمی/مترجم:بیتاابراهیمی

ناشر:شهرقلم
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،گسترشقوهیتخیلوخالقیت

۳

مجموعهیکتابخبر
)فوتکوچولوگمشده/کارگاهچوبخوریموریانهها/آرایشگاهتراش/نمرههای

بدباد/پیادهرویرویبندرخت/بوقلمونحاضرجواب/بالکنفرشتهها(

نویسنده:محمدحسنحسینی
تصویرگر:رودابهخائف

ناشر:محرابقلم
هرجلد:24صفحه/هرجلد:15000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:تقویتنگاهمتفاوتبهدنیایاطراف

۳
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متولدماهآوریل
نویسنده:کلیرهولسنبک
مترجم:پیمانهقماشچی

ناشر:پرتقال
280صفحه

45000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:لذتوسرگرمی،ترویچکتابخوانی

۳۳
مجموعهینبردهایدریایی

)ورودهیوالها/غارارواح(

نویسنده:آدامبلید
مترجم:محمدقصاع

ناشر:کتابهایبنفشه)مؤسسهانتشارات
قدیانی(

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،پرورشتخیل

۳
مجموعهیهایلو

)پسریکهازفضابهزمینسقوطکرد/نجاتتمامدنیا(

نویسندهوتصویرگر:جادوینیک
مترجم:مازیارموسوی

ناشر:کتابهایبنفشه)مؤسسهانتشاراتقدیانی(
هرجلد:200صفحه

هرجلد:45000تومان
کاربرد:لذتوسرگرمی،آشناییباقالبکمیکاستریپ
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۳ ۳
واگنعجیبوغریب

)ازمجموعهیقطارحیوانات(

نویسنده:مریمفرهنگ
تصویرگر:ویداکریمی

ناشر:شهرقلم
24صفحه/16000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،گسترشخیال

وقتیباباهابزرگنمیشوند
نویسنده:مارجریبلینپارکر

تصویرگر:ر.و.الی
مترجم:معصومهنفیسی

ناشر:بازیواندیشه
36صفحه/24000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:کمکبهدرکمتقابلوتعاملبینپدر

وفرزند

هاچینوواچین،دمترابرچین
نویسنده:یگانهمرادیالکه

تصویرگر:هالهقربانی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

28صفحه
25000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،طرحمسائلکودکان

بانیازهایویژه

۳
یکدوستمثلهیوال

نویسندهوتصویرگر:امیلیتتری
مترجم:آزادهکامیار

ناشر:پرتقال
70صفحه/30000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:طرحمسائلکودکانمثلترساز
ناشناختهها

۳
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یکعکسدوتایی
نویسنده:هدیحدادی

تصویرگر:حمیدهخسرویان
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

32صفحه
28000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتمهارتحل

مسئله

زنانیکهشگفتیآفریدند
نویسندهوتصویرگر:کیتپنکهرست

مترجم:شبنمسمیعیان
ناشر:ناریا
36صفحه
30000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبازنانموفقوتاثیرگذاردنیای

امروز

۳

4
مجموعهیکودکاندردنیایما

)نژادپرستیوتعصب/پناهندگانومهاجران/
فقروگرسنگی/درگیریهایجهانی(

نویسنده:لوییساسپیلزبری
تصویرگر:حنانهکای/مترجم:شادیجاجرمیزاده

ناشر:فاطمی)کتابطوطی(
هرکتاب:32صفحه/هرکتاب:28000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:ایجادحساسیتنسبتبهمسائلاجتماعی

۳
باالیهمهینوشتههایمنامتوست

نویسنده:اکرمکشائی
تصویرگر:عاطفهجرندهئی

ناشر:مدرسه
56صفحه/16500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،
نوجوانان

کاربرد:نزدیکیبهخداوندوکتابقرآن،افزایش
محبتومدارانسببهدیگران

4
دین و

علوم انسانی



24

4
خرسهاودیگرگوشتخواران

)ازمجموعهیپستاندارانایران(

نویسنده:علیگلشن
ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

220صفحه/75000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی،نوجوان

کاربرد:شناختحیواناتایران،افزایشاطالعات
زیستشناختیوفرهنگی،آشناییودفاعاز

محیطزیست

اقتصاد/نورورنگ/پرندگان/
پیدایشوانقراض/ماهیها

)ازمجموعهیچراوچگونه(

کروهنویسندگان
مترجم:کمالبهروزنیا

ناشر:کتابهایبنفشه)مؤسسهانتشارات
قدیانی(

هرجلد:48صفحه/هرجلد:20000تومان
کاربرد:دانشافزایی

جاییکهماهستیم
نویسندهوتصویرگر:الیورجفرز

مترجم:نازلیدهقانی
ناشر:مبتکران)کتابهایمیچکا(

44صفحه
32000تومان

گروهسنی:خردساالن،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:شناختجهانپیرامون

4
خوابآب

)ازمجموعهینیاکانما(

پژوهشونگارش:عباسجهانگیریان
تصویرگر:مسعودقرهباغی

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
60صفحه

28000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان

کاربرد:آشناییباسرگذشتآبوقناتدرایران

4

6
علمی و آموزشی
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مجموعهیکازیمیرکاربلد
)کازیمیرپنچرگیریمیکند/کازیمیرلوبیامیکارد/کازیمیرخیاطی

میکند/کازیمیررنگآمیزیمیکند/کازیمیرآشپزیمیکند(

نویسنده:الرسکلینتینگ
تصویرگر:آنجگیکاکوچ
مترجم:بنفشهنفیسی

ناشر:نشرنوشته)کتابهایخورشیدخانم(
هرجلد:36صفحه/هرجلد:15000تومان

کاربرد:آموزشمهارتهایمختلففردیواجتماعیدرقالبداستان

هایکوبرایبچههایخالق
نویسنده:پاتریشیادانیگن

مترجم:ع.پاشایی
ناشر:اتفاق
84صفحه
50000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی،نوجوانان
کاربرد:آشناییباقالبشعریهایکو،تمرین

برایسرودنهایکو

4

4۳
اگرهمهاینرابگویند؟

نویسنده:النجورنیک
تصویرگر:کالینمدن

مترجم:لیالکاشانیوحید
ناشر:مهرسا

32صفحه/17000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:بهبودروابطفردیواجتماعی،تقویت
درکدیگرانوهمدلی



26

۳ 4
والنتینپادشاهکوچک

نویسنده:کاترینکالنگوال
تصویرگر:کلردلوو

مترجم:آمنهامیرخانی
ناشر:نشرنوشته)کتابهایخورشیدخانم(

24صفحه/12000تومان
گروهسنی:خردسال

کاربرد:طرحمسائلخردساالنمثلدستشویی
رفتن

خواهرمهیوالشده
نویسندهوتصویرگر:سارالینریوول

مترجم:آناهیتاحضرتی
ناشر:پرتقال
36صفحه
29000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:کنترلخشموعصبانیت

مجموعهیماجراهایگوالگوال
)دامبیبامبی/تومتومکارامبی؟/ریزریزریزامبی/توپتاپتیپامبی/چرخامتریمبامپی(

نویسنده:حدیثلزرغالمی
تصویرگر:علیخدایی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
هرجلد:28صفحه
هرجلد:7500تومان
گروهسنی:خردسال

کاربرد:گسترشتخیلوخالقیت،لذتوسرگرمی،گسترشزبانازطریقبازیهایآوایی

4
زیر پنج سال
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کتابپرسروصدا
نویسنده:دبوراآندروود
تصویرگر:رناتالیوسکی
مترجم:پیامابراهیمی

ناشر:پرتقال
32صفحه
29000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:کشفوتوجهبهآواهایجهانپیرامون

۳
ماجراهایرریدایناسور
نویسندهوتصویرگر:لیزکالیمو

مترجم:محبوبهنجفخانی
ناشر:بازیواندیشه

36صفحه
22000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:افزایشروحیهیمهربانیومشارکت

بینپدروفرزند

مجموعهقصههاینینهونانی
)من6ماههام/من1سالهام/من2سالهام/من3سالهام/

من4سالهام/من5سالهام(

نویسنده:اللهجعفری
تصویرگر:علیرضاجاللیفر

ناشر:پیاممشرق
هرجلد:10صفحه/هرجلد:28000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:طرحمسائلودغدغههایخردساالن

۳

۳
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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.


