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راهنمای استفاده از این فهرست:

1( معرفی هر کتاب در فهرست شامل سه بخش است:
 امتیاز کتاب؛ 

 مشخصات و شناسنامه ی کتاب؛ 
 واژگان کلیدی.

2( در بخش واژگان کلیدی گروه سنیِ مخاطبان کتاب، نوع و گونه ی کتاب، و 
موضوعاتی که در هر کتاب برجسته هستند، آمده است.

3( برای مشخص کردن مخاطب هر کتاب از سه شیوه ی سِن عددی، کیفیت 
کتاب خوانی و مقطع تحصیلی استفاده شده است. )برای مثال +6 نشان 
می دهد مخاطبان این کتاب باالی شش سال هستند، خواننده ی نوخوان 

یعنی کتاب به کودکانی که تازه خواندن را شروع کرده اند پیشنهاد می شود، 
و دبستان دوره ی اول یعنی کودکانی که سال های اول، دوم و سوم دبستان 

را می گذرانند.(
برای مشخص کردن کیفیت کتاب خوانی از این اصطالحات استفاده شده 

است:
 پیش خوان: کودکانی که خواندن نمی دانند و کتاب باید برایشان 

بلندخوانی شود.
 خواننده ی نوخوان: کودکانی که تازه روان خوانی را شروع کرده اند و 

خودشان می توانند کتاب های کم حجم را بخوانند.
 خواننده ی مستقل: کودکان و نوجوانانی که در مهارت خواندن پیشرفته 

هستند.

4( واژه های کلیدی که بعد از مشخص کردن مخاطب آمده اند، فیزیک و 
مواد سازنده ، ژانر و گونه ی هر کتاب را نشان می دهند.)به طور مثال کتاب 

تصویری؛ کتاب سخت یعنی کتابی که متن و تصویر روایت آن را می سازند و 
در کتاب سازی آن جلد سخت به کار رفته است.(

5( واژگانی که در انتهای واژه های کلیدی آمده اند، موضوعات مهمی را نشان 
می دهند که کتاب درباره ی آن هاست.
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پسر باورنکردنی
نویسنده: لئونی اگنیو
مترجم: فریده خرمی

ناشر: آفرینگان
288 صفحه

32000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه  دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ کودکان جنگ زده؛ 

یتیم خانه؛ مقابله با اندوه؛ تنهایی؛ دوستی

پشره ها/ جناب سفال
)مجموعه عروسک های فرزانه بابایی(

نویسنده و طراح: فرزانه بابایی
عکاس: بهنام زهری سامیان

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ دبستان دوره ی دوم؛ 

غیرداستان؛ کاردستی؛ پرورش خالقیت؛ پرورش 
ذوق هنری؛ کشف و جست وجوگری؛ تخیل

درخت آرزوها
نویسنده: کاترین اپلگیت | مترجم: بهار علیزاده صبور

تصویرگر: مرتضی یزدانی اصل
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

180 صفحه |22000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
متوسطه دوره ی اول؛ رمان نوجوان؛ شخصیت 

داستانی گیاهی؛ ارزش های انسانی؛ پذیرش 
دیگری؛ مهاجرت؛ دوستی با طبیعت

55

55
زندگی روی در یخچال

نویسنده: الیس کایپرز
مترجم: هنگامه پزشگمهر

ناشر: محراب قلم
224 صفحه |45000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ نامه نگاری؛ مرگ بر اثر بیماری؛ 

فقدان نزدیکان؛ روابط والدین با نوجوانان؛ 
خانواده؛ مسئولیت پذیری
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فیل
نویسنده و تصویرگر: پیتر کارناواس

مترجم: حشمت سادات میرعابدینی
ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(

160 صفحه
42000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ افسردگی؛ خودباوری؛ خانواده )تک 

والدی(؛ پذیرش فقدان نزدیکان؛ تصویرسازی 
ذهنی؛ سازگاری روانی؛ مقابله با غم و اندوه

نبرد نوروزی
)مانی+جشن جورکن ها-جشن خراب کن ها(

نویسنده: حدیث لزرغالمی
تصویرگر: محبوبه یزدانی

ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(
252 صفحه

60000 تومان

+ 9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ ایران؛ جشن نوروز؛ رشد فرهنگی؛ 

کنشگر فرهنگی؛ هویت ملی

مجموعه ی انرژی های پاک
)انرژی خورشید/ انرژی هیدروژن/ انرژی زیست توده/ 

انرژی باد/ انرژی زمین گرمایی(
نویسنده: میالد محمدخانی

ناشر: شهر قلم
هر کتاب: 16 صفحه | هر کتاب: 16500 تومان

+ 9؛ +12؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
متوسطه دوره ی اول؛ غیرداستان؛ علمی-آموزشی؛ اقلیم؛ 

علوم؛ محیط زیست؛ انرژی 

5

5

5
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احساس امروز من/ داستان امروز 
من/ آرزوی امروز من

نویسنده و تصویرگر: میس فن هارت
مترجم: مرسده عامری

ناشر: آبشار

+3؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ پیش از دبستان؛ 
کتاب تصویری؛ ادبیات غیرداستانی؛ رشد 

عاطفی ــ شخصیتی؛ رشد شناختی؛ هویت یابی؛ 
احساسات

5

4

4
اپوش

نویسنده: محمد طلوعی
تصویرگر: سحر حق گو

ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(
44 صفحه

38000 تومان

6+؛ پیش خوان؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از 
دبستان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ 
داستان فانتزی؛ بازآفرینی؛ شخصیت داستانی 

اسطوره ای؛ ارزش های اخالقی

واقعیت از زبان میسون باتل
نویسنده: لسلی کانر
مترجم: بیتا ابراهیمی

 ناشر: افق
336 صفحه

46000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ ارزش دوستی؛ 

قلدری؛ ارزش های انسانی؛ مشکالت تحصیلی؛ 
پذیرش مرگ
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استدالل های بد
نویسنده: علی الموسوی

تصویرگر: الخاندرو جیرالدو
مترجم: حسین شیخ رضائی

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
56 صفحه |59000 تومان

+ 12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
متوسطه دوره ی دوم؛ ادبیات غیرداستانی؛ 

آموزش تفکر انتقادی؛ پرسش و پاسخ فلسفی؛ 
تفکر منطقی؛ تفکر فلسفی؛ تفکر انتقادی

این قصه به روایت من
نویسنده: سالی گاردنر

مترجم: فرمهر امیردوست
ناشر: پیدایش

248 صفحه
42000 تومان

+15؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی 
دوم؛ رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ عشق؛ فضا؛ 

ماجراجویی؛ ارزش های انسانی؛ شخصیت فراواقعی

4

4 4

4

افسانه ی غول دست کج و چهار 
افسانه ی دیگر

نویسنده: الله جعفری
تصویرگر: حسن عامه کن

ناشر: هوپا
64 صفحه

28000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره اول؛ کتاب 
مصور؛ داستان های فانتزی؛ طنز؛ تنهایی؛ شخصیت 

جادویی)غول(؛ پشتکار؛ ارتباط با طبیعت

بره ی وحشی
نویسنده: ونسا والدر
مترجم: یگانه طاهری

ناشر: شهر قلم
160 صفحه

24000 تومان

9+؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ فرزندخواندگی؛ خودباوری؛ 

شخصیت داستانی حیوانی؛ ماجراجویی



7

بهترین سوپرمارکت دنیا
نویسنده: شرمین یاشار

تصویرگر: مرت تورگن
مترجم: مژگان دولت آبادی

ناشر: کتاب چ)واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(
165 صفحه|38000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ روستانشینی؛ ماجراجویی؛ 

خانواده)پدربزرگ(؛ روابط با سالمندان؛ خالقیت؛ 
تفکر؛ مشکالت شغلی

تاریخ جهان
)شرق باستان، یونان قدیم و امپراتوری روم(

زیرنظر: ریوجی موتومورا
تصویرگران: تاکوفی می چارو، دایسوکه اینوئه

مترجم: تاکا موری
ناشر: کتاب چ)واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(

+9؛ خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم؛ 
غیرداستان؛ کمیک استریپ؛ تاریخ باستان؛ 

تمدن؛ جنگ؛ حکومت داری

4

4 4

4

پاسکوال بچه ی صد و شش ساله
)دنیا خانه ی من است(

نویسنده: تونیو مالیکا
تصویرگر: هاله قربانی |مترجم: مریم مصلی

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
32 صفحه |35000 تومان

6+؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
دبستان دوره ی دوم؛ کتاب تصویری؛ ادبیات 
عامه؛ ادبیات ملل)مکزیک(؛ جشن نوامبر؛ 

موسیقی؛ فرهنگ ها و سنت ها

چرا سگ ها و گربه ها دشمن هم اند؟
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: پیتر چند |تصویرگر: محبوبه یزدانی
مترجم: رحمت هللا قائمی

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
42 صفحه | 42000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ دبستان 
دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ ادبیات عامیانه؛ 

ادبیات ملل)هند(؛ فریبکاری؛ مسئولیت پذیری؛ 
شخصیت داستانی حیوانی
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دایره/ مثلث/ مربع
نویسنده: مک بارنت
تصویرگر: جان کلسن

مترجم: ساناز اعتمادی
ناشر: پرتقال

+3؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ 
ادبیات غیرداستانی؛ آموزش ریاضی )شکل ها(؛ 

رشد شناختی؛ دوستی

رئیس جمهور تصادفی
نویسنده: تام مک  الفلین

مترجم: رکسانا طالبی
ناشر: شهر قلم

192 صفحه
28000 تومان 

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ طنز؛ مهارت تصمیم گیری؛ کنش 

فردی؛ مشارکت اجتماعی

4

4

4
ساعت مادربزرگ

نویسنده: کیت پیترسون
مترجم: بیتا ابراهیمی

ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(
227 صفحه

47000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ ارزش خانواده؛ 

استقالل زن؛ طالق؛ تک فرزندی؛ تخیل

مجموعه ی قصه ی شکل ها
)دایره/ مثلث/ مربع(

نویسنده: مک بارنت
تصویرگر: جان کالسن

مترجم: سحر طبیب زاده
ناشر: آبشار
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سلطان نیل
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: شیرین االنصاری
تصویرگر و بازنویس: افسانه صانعی

مترجم: رحمت هللا قانعی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه | 20000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب 
تصویری؛ ادبیات عامه؛ ادبیات ملل)مصر(؛ خواهران 
و برادران؛ کشف و جست وجوگری؛ فرهنگ ها و سنت ها

سه پند
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: کوستاس پاپاگئورگیو
تصویرگر: سحر کریمیان شیرازی

مترجم: سوفیا کوتالکی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

26 صفحه |35000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی 
اول؛ کتاب تصویری؛ ادبیات عامه؛ ادبیات 
ملل)قبرس(؛ فقر مالی؛ ارزش های اخالقی

قارینا قونی
نویسنده: زهرا موسوی
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
40 صفحه 

26000 تومان

6+؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛  
کتاب تصویری؛ داستان کودک؛ کودکان با 

نیازهای ویژه؛ بیماری سرطان؛ دوقلو

4 4

44

شوالیه های کوچک شهر
نویسنده: رضا زنگی آبادی

ناشر: هوپا
272 صفحه

36000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ همکاری؛ آلودگی 

شیمیایی؛ قصه گویی؛ کودکان روستایی؛ کنش 
گروهی
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4
قلعه ی متحرک هاول

نویسنده: دایانا وین جونز
مترجم: نیلوفر رحمانیان

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
390 صفحه

38000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ شخصیت های 

جادویی؛ صلح؛ سفر ماجراجویانه؛ اتکا به خود؛ 
شجاعت

گرگ های مهربان کوه  تخت
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: محمدسرور رجایی |تصویرگر: سمیه محمدی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

32 صفحه |35000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب 
تصویری؛ ادبیات عامه؛ ادبیات ملل )افغانستان(؛ 

روابط با طبیعت؛ کشف و جست وجوگری؛ شادی؛ 
مهربانی؛ تفاوت ها

4

4

4

گرگ نیکوکار
نویسنده: پیتر نیکل

تصویرگر: یوزف ویلکن
مترجمان: آرش برومند، توبا صابری

 ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
36 صفحه |35000 تومان

+6؛  خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ داستان 
فانتزی؛ شخصیت داستانی حیوانی؛ اعتماد؛ 

مهربانی و بخشش

لی لی کجایی؟
نویسنده و تصویرگر: طراوت جاللی فراهانی

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
32 صفحه

32000 تومان

6+؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
دبستان دوره ی دوم؛ کتاب تصویری؛ پذیرش 

مرگ؛ تنهایی؛ عروسک سازی؛ فقدان نزدیکان؛ 
تخیل
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مجموعه ی الینا
)مسابقه ی فوتبال قرمز یا آبی/ عروسی به صرف خارش/ 

کارآگاه بازی با پلنگ صورتی/ هتل سه ستاره ی حیوانات خانگی(
نویسنده: مژگان کلهر

تصویرگر: سارا طبیب زاده
ناشر: افق

هر کتاب: 18000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ رمان کودک؛ رمان 
واقع گرا؛ مشکالت بهداشتی؛ روابط خانوادگی؛ روابط مدرسه با 

دانش آموزان؛ کنجکاوی؛ ماجراجویی

4

4

مجموعه ی پرسش های خیلی خیلی مهم
)درباره ی فضا و زمان/ درباره ی من/ درباره ی دانش/ درباره ی جهان، زندگی و همه چیز(

نویسندگان: هالی کیو، استفان الو، مارک بریک
تصویرگران: مارک اسپینال، نیشانت چوکسی

مترجمان: مهدی کیا، نگار خیراللهی، سهیال سعادتی، سمیه حنفی
ناشر: هوپا

هر کتاب: 68 صفحه

9+؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ غیرداستان؛ علمی ــ آموزشی؛ پرسش  گری؛ فضا؛ 
علوم زیستی؛ جهان
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مجموعه ی علوم عصر حجری
)انرژی و حرکت/ ماشین های ساده/ ساختمان ها و سازه ها/ مواد(

نویسنده: فلیسیا الو، جری بایلی
تصویرگر: مایک فیلیپس

مترجم: علی خاکبازان
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هر کتاب: 36 صفحه |هر کتاب: 13000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ ادبیات غیرداستانی؛ علمی ــ 
آموزشی؛ علوم و فنون؛ علوم مهندسی؛ باستان شناسی؛ تفکر پژوهشی

4

4
مجموعه ی خر کوچولو

)خر کوچولو و تولد یاکی/ خر کوچولو/ خر کوچولو حمام 
می کند/ یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو(

نویسنده: ریندرت کرم هاوت
تصویرگر: آنه ماری فان هار اینگن

مترجمان: سارا یوسف پور، هورزاد عطاری
ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

+3؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ کودکان 
خردسال؛ شخصیت داستانی حیوانی؛ عشق مادر به فرزند؛ 
بدغذایی؛ نیازهای خردساالن؛ بخشندگی؛ ارزش های اخالقی
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مجموعه ی قصه ی من
)او خواهرم است، خواهر خود خودم/ من و 

غولم و بچه گربه ام/ من چرا اینجوری هستم؟(
نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: مجید صابری نژاد

ناشر: محراب قلم

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
داستان کودک؛ تخیل؛ خانواده؛ مهارت حل 

مسئله؛ نیازهای کودکان؛ هویت یابی

4

4

مجموعه ی من و دار و 
دسته ی راهزن ها 

)2 جلد(
نویسنده: سیری کلو

مترجم: طاهر جام برسنگ
ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(

+12؛ خواننده مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ رمان 
نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ ماجراجویی؛ سفر؛ تفکر 

خالق

می خواهم پرواز کنم
نویسنده: جین بو | تصویرگر: خاویر زاباال

مترجم: ویکتوریا فاتحی
ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

32 صفحه |31000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ دبستان 
دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ داستان فانتزی؛ 

رویاپردازی؛ امیدواری؛ بازی  با بادبادک؛ ارزش های 
زندگی

4
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نجواها
نویسنده: گرگ هاوارد

مترجم: مریم عربی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

306 صفحه
34000 تومان

12+؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ خانواده؛ از دست دادن مادر؛ 

ماجراجویی؛ تخیل؛ روابط گروه همساالن

44

4

نگهبان گل ها
نویسنده و تصویرگر: آنا واکر

مترجم: سیده آرین الحسینی
ناشر: مهرسا، مهر و ماه نو

32 صفحه
2000 تومان

+3؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ 
داستان واقع گرا؛ مهاجرت به شهر؛ سازگاری با 

محیط جدید؛ حفظ محیط زیست

هولپل تولپل، دوست پر زور من
نویسنده: هرمان مرس
تصویرگر: یوزف ویلکن

مترجمان: آرش برومند، توبا صابری
ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

28 صفحه|35000 تومان

+3؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ 
داستان فانتزی؛ شخصیت داستانی حیوانی؛ 

ترس از ناشناخته ها؛ تخیل

هیماالیا، غول قاتل
نویسنده: حدیث لزرغالمی

تصویرگر: سارا صابری فومنی
ناشر: هوپا
152 صفحه

25000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ رمان فانتزی؛ شخصیت فراواقعی؛ 

مرگ بر اثر تصادف؛ پذیرش مرگ؛ ترس از 
ناشناخته ها؛ ارزش دوستی

4
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اشباح جزیره ی بل
)از مجموعه ی معماهای ویرجینیا(

نویسنده: استوین ک. اسمیت
مترجم: سمیرا قاسم زاده

ناشر: هیرمند | 222 صفحه | 37500 تومان

12+؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ پسران و دختران؛ ماجراجویی؛ 

تاریخ معاصر؛ جنگ داخلی )امریکا(؛ 
باستان شناسی؛ کشف و جست وجوگری

باغبان خاک دیگری
نویسنده: سیدعلی شجاعی
تصویرگر: فرهاد جمشیدی

ناشر: نیستان
34 صفحه

52000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ داستان کودک؛ رشد شناختی؛ 

صبوری؛ ارزش های اخالقی؛ تفکر منطقی

3

3

3
آتیش پاره

نویسنده: فاطمه بختیاری
ناشر: جمکران

190 صفحه
38000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی 
اول؛ متوسطه دوره ی دوم؛ رمان نوجوان؛ رمان 

واقع گرا؛ طنز؛ جنگ ایران و عراق؛ نیازهای 
نوجوانان

جدال با کوهستان
جدال با جنگل

نویسنده: تری لین جانسون
مترجم: مهسا خراسانی

ناشر: هیرمند

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
متوسطه دوره ی دوم؛ رمان نوجوان؛ ایمنی در 

طبیعت؛ فاجعه های طبیعی)بهمن(؛ گم شدن؛ 
شهامت

3
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خروس شاعر
نویسنده: مژگان شیخی

ناشر: کتاب های بنفشه)مؤسسه انتشارات 
قدیانی(

104 صفحه
15000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ پذیرش تفاوت ها؛ شخصیت 

داستانی حیوانی؛ قصه گویی؛ مشکالت گفتاری

جدال بر سر رنگین کمان
نویسنده: زیگفرید پ. روپرشت

تصویرگر: یوزف ویلکن
مترجمان: آرش برومند، توبا صابری

ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
28 صفحه |35000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ داستان 

کودک؛ شخصیت داستانی حیوانی؛ دوستی با 
طبیعت؛ صلح؛ تفاهم؛ ارزش های اخالقی

3

33

3
حباب یا صدای اقیانوس

نویسنده: رنه فاله
تصویرگر: مته ایورز

مترجم: اعظم اسدنژاد
ناشر: شهر قلم

124 صفحه
18500 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ تخیل؛ دوستی؛ سفر دریایی؛ 

سازگاری با محیط جدید

خدایا...خدایا! )2 جلد(
نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر: سارا کثیری
ناشر: نیستان

هر کتاب: 22 صفحه

+3؛ پیش خوان؛ مهد کودک؛ پیش از دبستان؛ 
کتاب تصویری؛ ادبیات غیرداستانی؛ ادبیات 

دینی؛ معنویت؛ خداشناسی؛ پرورش دینی
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روی زمین، زیر آب
طراح و تصویرگر: شیدرخ نصرهللا

 ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
14 صفحه

12000 تومان

+0؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ 
کتاب سخت؛ غیرداستان؛ رشد شناختی؛ رشد 

زبانی؛ آشنایی با حیوانات

رژه ی اشباح
نویسنده: کاترین تنکوئری
مترجم: فرانک معنوی امین

 ناشر: پیدایش
392 صفحه

60000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ ادبیات ملل )ژاپن(؛ 

فرهنگ ها و سنت ها؛ شخصیت افسانه ای؛ 
ماجراجویی؛ هیجان

زنبیلی پر از آواز گنجشک
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: عبدالصالح پاک
تصویرگر: بهار اخوان

ناشر: شهر قلم
26 صفحه |29000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ داستان کودک؛ هویت قومی؛ 
اقلیم های مختلف؛ ایران؛ فرهنگ ها و سنت ها

3 3

3
زورکی نمی روم به مدرسه ی جادوگری

نویسنده: ام الینس
تصویرگر: جیمی لیتلر

مترجم: محمد یوسفی شیرازی
ناشر: هوپا

248 صفحه|36000 تومان

9+؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ رمان فانتزی؛ تخیل؛ ماجراجویی؛ 

دوستی؛ کنش فردی

3
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عروسی آقا و خانم الک پشت
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: حسن احمدی
تصویرگر: ساقی ذاکرنژاد

ناشر: شهر قلم
26 صفحه|38000 تومان

+ 6؛ خواننده ی نوآموز؛ خواننده ی مستقل؛ پیش 
 از دبستان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ 

داستان کودک؛ خانواده؛ جشن عروسی؛ عشق

سه طلسم
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: توشیو اوزاوا
تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد
مترجم: لیال)رویا( مکتبی فرد

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
36 صفحه|35000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب 
تصویری؛ ادبیات عامه؛ ادبیات ملل)ژاپن(؛ فرهنگ ها 

و سنت ها؛ مهارت حل مسئله؛ سفر؛ جشن

3

33

3
سیب  دخت و سیردخت

)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(
نویسنده: خدیجه هاشم |تصویرگر: زهرا رسولی

مترجم: نیره طالب زاده
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

36 صفحه|35000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ ادبیات 

عامه؛ ادبیات ملل)مالزی(؛ شخصیت داستانی 
گیاهی؛ کمک به دیگران؛ مهارت ارتباط مؤثر

سیپل
)شبح راست راستکی قفل نشین قصر آشیان(

نویسنده: آلکس روئله|تصویرگر: آکسل شفلر
مترجم: فریبا فقیهی

ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(
168 صفحه|35000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ تخیل؛ شخصیت فراواقعی؛ دوستی؛ 

بیکاری؛ موزه
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مجموعه ی ایران من
)بابا فرشی/ بابا خرمایی/ مامان زعفرانی/ 

مامان سوزنی/ مامان چای/ بابا سفالی(
نویسنده: مجید راستی|تصویرگر: نسیم بهاری

ناشر: شهر قلم
هر کتاب: 10 صفحه |هر کتاب: 18000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ ارزش میهن؛ 
آداب)پوشش و لباس(؛ اقلیم های مختلف؛ ایران؛ 

فرهنگ ها و سنت ها؛ روستانشینی

مجموعه ی تادهانتر مون
)راه یاب/ شن سوار/ ستاره گیر(

نویسنده: انجی سیج
مترجم: آرزو احمی

ناشر: افق
دوره ی سه جلدی: 124000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ متوسطه 
دوره ی دوم؛ رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ تخیل؛ شخصیت 

جادویی؛ سفر ماجراجویانه؛ کشف و جست وجوگری

3

3
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مجموعه ی سوپرمگس
)کوچک ترین ابرقهرمان دنیا/ انتقام 

سوسک سرکش/ ارتش روبات های پرنده(
نویسنده و تصویرگر: تاد اچ.دودلر

مترجم: مینا قنواتی
ناشر: افق

هر کتاب: 20000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
رمان تصویری؛ اتکا به خود؛ دوستی؛ قلدری در 

مدرسه؛ رشد شناختی؛ حیوانات

3

3

مجموعه ی شعر نماز
)بیدار شدی دوباره؟/ تسبیح آبی/ سجاده ی 

من از ابر/ می ریم که دریا بشیم(
نویسنده: فاطمه نوری

تصویرگر: مهرانه جندقی
ناشر: جمکران

هر کتاب: 12 صفحه|هر کتاب: 2500 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ کتاب 
مصور؛ شعر کودک؛ احکام دینی؛ معنویت؛ نماز؛ خدا
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مجموعه ی عمارت مرموز
)راز ساعت بلک فورد/ شبح کیمیاگر(

نویسنده: گرگوری فونارو
مترجم: محمد ورزی

 ناشر: پرتقال
هر کتاب: 49000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی 
اول؛ رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ ماجراجویی؛ 

کنش گروهی؛ خواهران و برادران؛ کشف و 
جست وجوگری

مجموعه ی قصه های تصویری از کیمیای سعادت
)تاجر باانصاف/ جام جواهرنشان/ درخت مجسمه/ پادشاهی 

که کر شد/ چراغی که خاموش شد/ نگهبان نخلستان/ مزد 
حسود/ پادشاه و فرشته ی مرگ/ درویش ثروتمند/ پادشاه 

پردردسر/ مرد بهشتی/ اسماعیل و غم هایش(
به روایت: مژگان شیخی |مترجم: مریم استکی

ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات قدیانی(
هر کتاب: 16 صفحه|هر کتاب: 7500 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ کتاب مصور؛ بازنویسی 
متون کهن؛ میراث ادبی و فرهنگی؛ رشد فرهنگی؛ ارزش های اخالقی

3

3
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مجموعه ی ماجراهای سرزمین آوانتیا
)آتش و خشم/ بانگ جنگ/ نخستین قهرمان/ 

تعقیب شیطان(
نویسنده: آدام بلید

مترجم: محمد قصاع
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات قدیانی(

دوره ی چهار جلدی: 128000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ متوسطه 
دوره ی دوم؛ رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ شخصیت 

جادویی؛ سفر ماجراجویانه؛ شخصیت افسانه ای

یک روز با مامان بزرگ
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: جمال الدین اکرمی
تصویرگر: سمانه صلواتی

ناشر: شهر قلم
26 صفحه |29000 تومان

+3؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ 
داستان کودک؛ ارزش های اخالقی )محبت(؛ ارزش 

خانواده؛ دوستی با دیگران؛ روابط با سالمندان

3

3

3
هیوالی رنگ ها

نویسنده و تصویرگر: آنا یناس
مترجم: سحر ترهنده

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
48 صفحه|55000 تومان

+6؛ خواننده ی نوآموز؛ خواننده ی مستقل؛ پیش 
 از دبستان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ 

آموزش مهارت های زندگی؛ احساسات؛ ترس؛ 
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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 
ســیدآبادی، شــادی خوشکار، گیسو فغفوری، نیکو کریمی، رودابه کمالی، نلی محجوب، مریم 

محمدخانی، فرمهر منجزی، فرناز میرحسینی، 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. 
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معیارهای راه یابی به فهرست و دریافت نشان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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