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5
ادبیات

باز هم سؤالی دارید؟
نویسنده و تصویرگر: ماری لوئیز گی

مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

60 صفحه
25000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت مهارت داستان نویسی و 

قصه گویی، پرورش خالقیت و ذوق هنری

تاجر برف
نویسنده: سام گیتون
تصویرگر: کریس ریدل

مترجم: مینا قنواتی
ناشر: پریان

272 صفحه/ 42000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با مفاهیم و 
ارزش های انسانی، گسترش تخیل

تمام شب دویدم
نویسنده: کتی کسیدی
مترجم: فرشته جودکی

ناشر: شهر قلم
216 صفحه/ 32000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با وضعیت پناهندگان و 

مهاجران سوری، ایجاد حساسیت نسبت به 
مسائل اجتماعی

تو یک جهانگردی
نویسنده: شهرزاد شهرجردی

تصویرگر: غزل فتح الهی
ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(

29 صفحه/
25000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: ایجاد احساس مسئولیت و همدلی 

نسبت به دیگران، آشنایی با وضعیت مهاجران

5

55
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5

5

5

5
گربه بودن

نویسنده: مت هیگ
مترجم: شبنم لطیفی

ناشر: هیرمند
346 صفحه
51500 تومان

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

قوه ی خالقیت، مقابله با بحران

وقتی اندوه به دیدارم می آید
نویسنده و تصویرگر: اوا الند

مترجم: زهره قایینی
ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

32 صفحه/ 24000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: کمک به کودک در درک و شناخت 

احساسات، مقابله با غم و اندوه

داستان های گریم برای پیر و جوان
نویسنده: فیلیپ پولمن)براساس افسانه  های 

برادران گریم(
مترجم: سمیه گنجی

ناشر: پریان
439 صفحه/ 75000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با افسانه ها و داستان های ملل، 

آشنایی با ساختار افسانه ها با نگاهی تازه

راز جنگل هزار دستان
نویسنده: لوسی استرینج

مترجم: ندا منعم
ناشر: هوپا

328 صفحه
40000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با بیماری افسردگی، تقویت حس 

مسئولیت پذیری، تقویت مهارت حل مسئله
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یک دقیقه بعد از نیمه شب
نویسنده: سارا کروسان

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
ناشر: افق

392 صفحه
47000 تومان

گروه سنی: مقابله با تبعیض نژادی، آشنایی 
با زندگی محکومین به اعدام، ایجاد همدلی

آقای زیرتختی
نویسنده: کریس ریدل

مترجم: حسام سبحانی طهرانی
ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(

32 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: کنار آمدن با ترس های کودکانه

آهای گرگ
نویسنده: شیانگ هوآ

تصویرگران: وان یوشی، گونتر گروس هولتز
مترجم: مریم باقری

ناشر: کتاب های ناردونه)دانش نگار(
40 صفحه/ 40000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: نگاهی تازه به افسانه ای قدیمی، آشنایی 

با فرهنگ و سنت کشور چین

اژدهای کتاب خوان
نویسنده و تصویرگر: آماندا دریسکول

مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: زعفران)کتاب های زعفرانی(

30 صفحه
29900 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: ترویج کتاب خوانی، گسترش خیال

5

4

4

4
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با بچه ها که کسی حرف نمی زند
نویسنده: کیرستن بویه

مترجم: کتایون سلطانی
ناشر: چشمه)کتاب چ(

148 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با بیماری افسردگی، کمک به 

درک متقابل و تعامل با بزرگ ساالن

با هم بزرگ شدیم درخت ها و من
شاعر: صفورا نیری

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
47 صفحه

18500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: ایجاد عالقه و حساسیت نسبت به 

طبیعت، تقویت نگاه شاعرانه به دنیای اطراف

برادر مزاحم من
نویسنده: بابک صابری

تصویرگر: مهسا هدایتی
ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(

36 صفحه
32000 تومان

گروه سنی: کودکان سال  های اول دبستان
کاربرد: ترویج صلح، ایجاد همدلی و تعامل 

بین اعضای خانواده

4
بسته ی سفارشی

نویسنده: فیلیپ کریستین استد
تصویرگر: متیو کوردل

مترجم: سمیرا ابراهیمی
ناشر: پیک ادبیات

44 صفحه/ 34000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل و 
قدرت خالقیت

4

44
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بورلی
نویسنده: کیت دی کمیلو

مترجم: شیدا رنجبر
ناشر: ایران بان

204 صفحه
34000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: افزایش اعتمادبه نفس و شجاعت، 

بهبود روابط فردی و اجتماعی

4
جادو

نویسنده و تصویرگر: آنا هگلوند
مترجم: طاهر جام برسنگ

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
44 صفحه

24000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله، افزایش 
اعتمادبه نفس

جادوی سبز آن خانه
نویسنده: هیالری مکای
مترجم: شهال انتظاریان

ناشر: ایران بان
220 صفحه

37000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: تقویت روحیه ی کشف و 
جست وجوگری

4

4
جورج بهترین جادوگر شیرینی پزی 

دنیا
نویسنده: ای جی یاردلی

مترجم: آیدا عباسی
ناشر: شهر قلم

211 صفحه
31000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، تشویق به کنش گری

4
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4
چتر سبز

نویسنده: جکی آزیو کریمر
تصویرگر: مارال ساسیونی

مترجم: میترا نوحی جهرمی
ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: یادآوری اهمیت مهربانی و بخشش

4
داستان شهر دود

نویسنده: امین حسینیون
ناشر: هوپا

260 صفحه
32000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، تشویق به کنش گری

رونی یک پیانو قورت داده
نویسنده: تیمور آقامحمدی

ناشر: سوره مهر)مهرک(
148 صفحه

25000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: یادآوری اهمیت و ارزش دوستی و کمک 
به دیگران

44
زندگی ظاهری روبی

نویسنده: نورا رالی باسکین
مترجم: شقایق قندهاری

ناشر: مدرسه
192 صفحه

33000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: طرح مسائل و دغدغه های نوجوان با 
شرایط خاص، هویت یابی
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سفر دو سره
نویسنده و تصویرگر: آن جونس

مترجم: مهدی حجوانی
ناشر: کتاب های بنفشه)مؤسسه انتشارات 

قدیانی(
32 صفحه

45000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: تمرین جور دیگر دیدن

4
سفر شگفت انگیز آلیسا

نویسنده: ک.بولیچف
تصویرگر: نادژدا بوگاسالوسکایا

مترجم: الهام کامرانی
ناشر: چشمه)کتاب چ(

345 صفحه
58000 تومان

کاربرد: لذت و سرگرمی، گسترش تخیل

4

سگ سیاه
نویسنده و تصویرگر: لوی پین فولد

مترجم: حنانه توکلی
ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(

28 صفحه
21000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت روحیه ی امیدواری، مقابله با 

بحران

44
طناب نامرئی

نویسنده: پاتریس کارست
تصویرگر: جوآن لوریتاف

مترجم: سیده آرین الحسینی
ناشر: مهرسا

42 صفحه/ 22000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: ترویج مهربانی بین اعضای خانواده، 
مقابله با اضطراب جدایی
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44

44

فرمانروای عالم هپروت
نویسنده و تصویرگر: کریس ریدل

مترجم: حسام سبحانی تهرانی
ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(

32 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: گسترش تخیل، پرورش خالقیت

فیل آقای شعبده باز
نویسنده: کیت دی کامیلو

تصویرگر: یوکو تاناکا
مترجم: صوفیا نصرالهی

ناشر: شهر قلم
132 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ترویج صلح و ارزش های انسانی

قصه ی گرگ
نویسنده: ویلیام مک کلیری

تصویرگر: وارن چپل
مترجم: شهناز صاعلی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
72 صفحه/ 11000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: افزایش مهارت داستان پردازی، بهبود 

تعامل بین والدین و فرزندان از طریق قصه گویی

کارگاه وندل
نویسنده و تصویرگر: کریس ریدل

مترجم: مهرداد زمردیان
ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(

32 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: خودآگاهی، تقویت مهارت حل مسئله
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کارم داشتی، سوت بزن!
نویسنده: بگونیا اورو

تصویرگر: آنا پِس
مترجم: محمدرضا پارساکیش

ناشر: هوپا
168 صفحه/ 33000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت سرگرمی، گسترش تخیل، تقویت 

مهارت حل مسئله

گونه شناسی انواع بابا
نویسنده: زهرا جالئی فر

ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(
88 صفحه
12000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی، افزایش قدرت همدلی 
و درک دیگری

گاوی که از درخت باال می رفت/ گوسفندی که جوجه به 
دنیا آورد/ تمساحی که از آب بازی خوشش نمی آمد

نویسنده و تصویرگر: جما مرینو
مترجم: احمد تصویری

ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(
هر کتاب: 32 صفحه

هر کتاب: 24000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: هویت یابی، برانگیختن کنجکاوی و پشتکار

44

4
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مجموعه ی آقا کوچولو
)آقا کوچولو خوش بختی را پیدا می کند/ آقا کوچولو خانه اش را از دست 

می دهد/ آقا کوچولو به یک دوست کمک می کند(

نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس
مترجم: آرش برومند، توبا صابری

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 24000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با ارزش های انسانی، تشویق به مشارکت و همدلی با دیگران

4

مجموعه ی اردک های بنفش
)جوجه تیغی عزیز! خوش آمدی/ هر روز یک ابر تازه/ سفر خوبی داشته باشی/ 

ماجراجویی(

نویسنده و تصویرگر: مارک فان دخریند
مترجم: مهرنوش گلشاهی فر

ناشر: هوپا
هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 18000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، پذیرش تفاوت های فردی، تقویت روحیه ی پرسش گری

4
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مجموعه ی کله خرها
)کله خرها/ کله خرها نجات می دهند/ کله خرها 

به تعطیالت می روند(

نویسنده: جولین کلئری/ تصویرگر: دیوید رابرتس
مترجم: بهار اشراق

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، جور دیگر دیدن، 
پذیرش تفاوت ها

مجموعه ی نیما نابغه
)ورزشکارهای آشغال جمع کن/ موزه گردی های 

ایران باستان/ آشپزهای جشنواره ی عزا(

نویسنده: آتوسا صالحی/ تصویرگر: نسیم بهاری
ناشر: افق

هر جلد: 104 صفحه/ هر جلد: 19000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت مهارت های 
ارتباطی، تشویق به مشارکت

مجموعه ی یک قصه و دو قصه
)یک گرگ و سه بزغاله، یک بز و سه بچه گرگ/ حسنی و ننه حسنی، دویست و بیست و چهار 

سیب برای عروسی(

نویسندگان: معصومه یزدانی، عذرا جوزدانی/ تصویرگران: میترا عبداللهی، سمیه محمدی
ناشر: چشمه)کتاب چ(
هر کتاب: 36 صفحه

هر کتاب: 36000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: جور دیگر دیدن، نگاهی تازه به قصه های قدیمی

44

4
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مخملک، آشپز جنازه
نویسنده: لدیسیا کوستاس

مترجم: سعید متین
ناشر: شهر قلم

156 صفحه
25000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: لذت و سرگرمی، گسترش خیال

44
موش سر به هوا

نویسنده: فرهاد حسن زاده
تصویرگر: علی خدایی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
48 صفحه

30000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تشویق به مشارکت و کار گروهی، 

پذیرش تفاوت های فردی

4
می توانم امشب اینجا بخوابم؟

نویسنده: حدیث لزرغالمی
تصویرگر: معصومه اعتبارزاده

ناشر: شهر قلم
18 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: پرورش تخیل، افزایش درک بصری

4
مینا سان تلمو و دخمه ی فیلم های 

سلولوئید: دستبردی تمام عیار به 
تاریخ سینما

نویسنده: خابی یر مارتینس
مترجم: رضا اسکندری

ناشر: هوپا/ گروه سنی: نوجوان
436 صفحه/ 55000 تومان

کاربرد: آشنایی با تاریخ سینما، تقویت روحیه ی 
جست وجوگری
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یک آدم نقاشی کن
نویسنده: فریبا کلهر

تصویرگر: میترا عبداللهی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

28 صفحه
12500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: هویت یابی، فلسفه ورزی، کمک به شکل 

گرفتن گفت وگو

4
بیشه پایی اگر داشت

شاعران: داوود لطف الله، زهرا موسوی، 
مریم اسالمی

تصویرگر: افروز قلیزاده
ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(

7000 تومان/ 40 صفحه
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: ایجاد حساسیت نسبت به حفظ 
محیط زیست

3

پنجاه و یک افسانه ی خواندنی دنیا
چهل و نه افسانه ی خواندنی دنیا

پدیدآورنده: بلیندا گاالهر
تصویرگر: جو برایور

مترجم: محمود مزینانی
ناشر: پنجره/ هر کتاب: 224 صفحه

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با ساختار افسانه ها، آشنایی با 

فرهنگ و ادبیات ملل

3
پرنده ها و آسمان
نویسنده: فریده فرجام

تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
40 صفحه

14000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: مقابله با قلدری، پذیرش تفاوت ها

3
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تب 1793
نویسنده: لوری هالس اندرسون

مترجم: محسن خادمی
ناشر: چشمه)کتاب چ(

300 صفحه/ 48000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: تشویق به کنش گری و حفظ روحیه ی 
امیدواری، آشنایی با وضعیت همه گیری 

بیماری تب زرد

تو و من
نویسنده: سوزان ورد

تصویرگر: پیتر. اچ. رینولدز
مترجم: الناز کفایی

ناشر: بازی و اندیشه
32 صفحه/ 18000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: یادآوری ارزش و اهمیت دوستی و 

مهربانی

3 3

3
جام جهانی در جنگل

نویسنده: جمال الدین اکرمی
گروه تصویرگران

ناشر: کتاب نیستان
224 صفحه
19500 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی، یادآوری اهمیت 

همکاری و همدلی

3
جوهری که جان گرفت

نویسنده: کنت اوپل
تصویرگر: سیدنی اسمیت

مترجم: ساناز اعتمادی
ناشر: پرتقال
257 صفحه
43000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل
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3 3
حرف آبی آخر

شاعر: حسین توالئی
تصویرگر: نجوا عرفانی

ناشر: سروش
40 صفحه

16000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: افزایش درک بصری، تقویت نگاه 
شاعرانه به جهان اطراف

خرچنگ بلندپرواز
نویسنده: منصور یاقوتی

تصویرگر: نفیسه شهدادی
ناشر: شهر قلم

26 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: افزایش درک بصری، اندیشیدن به 

صفات پسندیده و ناپسند انسانی

دختری که می خواست کتاب ها را 
نجات دهد

نویسنده: کالوس هاگروپ
تصویرگر: لیسا آیساتو/ مترجم: عطیه الحسینی

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
64 صفحه/ 36000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: ترویج کتابخوانی، تقویت روحیه ی 

پرسش گری و همکاری

3
درختی که کالغ نداشت

نویسنده: محمدرضا شمس
تصویرگر: زهرا عسگری

ناشر: شهر قلم
18 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، گسترش خیال، 
آشنایی زدایی

3
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دماغ مترسک
نویسنده: مجید راستی

تصویرگر: محبوبه یزدانی
ناشر: سروش

20 صفحه
12000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: تشویق به راست گویی و شناخت خود

3
دوست تلویزیونی من

نویسنده: کریستینه نوستلینگر
مترجم: گیتا رسولی

ناشر: محراب قلم
76 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: طرح دغدغه ها و مشکالت کودکان در 

اثر اختالف والدین

3

3
رویای تئو

نویسنده: آگوستا اسکاتر گود
مترجم: زهرا رحیمی پرگو

ناشر: هیرمند
244 صفحه
46000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: پذیرش فقدان نزدیکان، یادآوری 

اهمیت دوستی، ترویج صلح و هنر موسیقی

3
رئیس باغ مادام خل چه

نویسنده: زهرا شاهی
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: زرافه)سیمای شرق(
176 صفحه
40000 تومان

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

دوستی با حیوانات
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3
زندگی پرفراز و نشیب یک قوطی کنسرو

نویسنده: آنیتا یارمحمدی
تصویرگر: مجید فخار زواره

ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(
56 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: تشویق به رعایت بهداشت محیط زندگی، دوستی با طبیعت

3
سالم و خداحافظ فانوس دریایی

نویسنده و تصویرگر: سوفی بلکال
مترجم: شروین جوانبخت

ناشر: پرتقال
48 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: افزایش درک بصری، آشنایی با یک 

اقلیم متفاوت

شصت افسانه ی خواندنی ایرانی
نویسنده: مهری ماهوتی

تصویرگر: بنفشه احمدزاده
ناشر: پنجره
208 صفحه

35000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: آشنایی با فرهنگ و سنت عامیانه

3
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عشق که می گویند چیست؟
نویسنده: دیوید کالی/ تصویرگر: آنا لورا کانتون

مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: بازی و اندیشه

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

دبستان
کاربرد: شناخت احساسات، ترویج مهربانی بین 

اعضای خانواده

3
فندقی و کار بزرگ

نویسنده: محمدرضا یوسفی
تصویرگر: محمدعلی عدیلی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
16 صفحه

9000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: یادآوری اهمیت ارزش تالش و همدلی

3

لباس پرپری
شاعر: مریم هاشم پور

تصویرگر: محبوبه کالیی
ناشر: سروش

24 صفحه/ 15000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: آشنایی با آواها، پرورش خیال و نگاه 

شاعرانه

33
مثل این موقع های آذر

نویسنده: امید شیخ باقری
ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(

118 صفحه
18000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: ایجاد حس مسئولیت، پرورش تخیل 
و خالقیت
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3
مجموعه ی افسانه های مشهور چین

)زن زیبایی که به ماه پرواز می کند/دخترک غمگینی که از دریا انتقام می گیرد/ دخترک تنهایی که به 
مجسمه ها زندگی می بخشد/ اسب سفیدی که به ساز تبدیل می شود/ ابرمردی که آسمان و زمین 

را از هم جدا می کند/ جوان فداکاری که سیل را شکست می دهد/ ققنوس زیبایی که جان پرندگان را 
نجات می دهد/ پادشاهی که خواص دارویی گیاهان را کشف می کند/ پریزاده ای که با جوان گاوچران 

ازدواج می کند/ فناناپذیرهایی که با اژدها پادشاه ها می جنگند(

نویسنده: دوآن لیکسین/ مترجم: سمیه نوروزی
ناشر: آفرینگان/ هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 15000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی/ کاربرد: لذت و سرگرمی، گسترش خیال

3
مجموعه ی ستاره های دلتورا

)سایه های ارباب/ ماه و ماه وار/ برج های 
ایلیکا/ جزیره ی تشنه(

نویسنده: امیلی رودا
مترجم: محمدحسام برجیسیان

ناشر: کتاب های بنفشه)مؤسسه انتشارات قدیانی(
هر جلد: 22000 تومان/ گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت سرگرمی، ایجاد هیجان و 
برانگیختن حس ماجراجویی

مجموعه ی گلفروشی جادویی
)راز جادویی/ نقشه موفقیت جادویی/ جادوگری 

کار آدم های بزدل نیست/ سفر به دنیای 
زغال اخته های جادویی(

نویسنده: جینا مایر/ تصویرگر: ژوئل تورلونیاس
مترجم: آزاده نیازاده/ ناشر: آفرینگان

هر جلد: 96 صفحه/ هر جلد: 11000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، تشویق به کنش گری

3
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مجموعه ی ماجراهای شوالیه نوآموز
)هیچ اژدهایی شنا بلد نیست/ اسبی به نام دورا/ یک خرس خیلی مزاحم/ 

لکه ها، نوارها و خطوط زیگزاگ/ نبرد در داخل قلعه/ به سوی نجات(

نویسنده: ویوین فرنچ/ تصویرگر: دیوید ملینگ
مترجم: ابراهیم عامل محرابی

ناشر: کتاب های ناردونه)دانش نگار(
هر جلد: 25000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: ایجاد هیجان، تجربه ی لذت کشف و ماجراجویی

3

مجموعه ی مدرسه ی فوتبال
)ضربه ی آزاد/ کاپیتان افسانه ای/ خواندن بازی/ بازی رئال(

نویسنده: تام پامر
تصویرگر: برایان ویلیامسون

مترجمان: دالرام حقیقت، زهره ناطقی، فرزانه کریمی
ناشر: محراب قلم

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: توجه به ارزش تالش و دنبال کردن آرزوها، یادآوری اهمیت تعامل و مشارکت

3
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مجموعه ی وحشت در دبیرستان شومیان
)مدرسه زنده است/ کمد آدم خوار(

نویسنده: جک شابرت
تصویرگر: سام ریکس
مترجم: مونا توحیدی

ناشر: هوپا
هر جلد: 104 صفحه/ هر جلد: 18000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

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

3

3
مداد شمعی های کوچک شاد

نویسنده: ژانگ هونگ
تصویرگر: آلن دراموند

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

28 صفحه
28000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پذیرش تفاوت ها، ترویج عشق و مهربانی

3
مرسی سوآرز بزرگ می شود

نویسنده: مگ مدینا
مترجم: مریم رئیسی

ناشر: پرتقال
310 صفحه

45000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: پذیرش تفاوت ها، افزایش اعتمادبه نفس 
و خودباوری، درک ارزش و اهمیت خانواده
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3
من و ماروین گاردنز

نویسنده: ایمی ساریگ کینگ
مترجم: رضوان خرمیان

ناشر: داستان جمعه
263 صفحه
36000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ایجاد حساسیت نسبت به حفاظت از 

محیط  زیست

نگول جهش یافته
نویسنده: معصومه یزدانی

تصویرگر: رودابه خائف
ناشر: زرافه)سیمای شرق(
148 صفحه/ 24000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: ایجاد همدلی و تعامل بین اعضای خانواده، 
ایجاد حساسیت نسبت به مسائل محیط زیستی

3
و آن گاه بهار از راه می رسد

نویسنده: جولی فاگلیانو
تصویرگر: ارین ای. استید
مترجم: سمیرا ابراهیمی

ناشر: پیک ادبیات
36 صفحه/ 30000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تشویق به صبوری و حفظ روحیه ی 

امیدواری

3

3
ملکه ی سیاه پوش

نویسنده: مایکل مورپورگو
تصویرگر: تونی راس

مترجم: جمال اکرمی
ناشر: محراب قلم

96 صفحه/ 12000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: تقویت روحیه ی کشف و 
جست وجوگری، آشنایی با بازی شطرنج
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4
19 معمای تاریخی

: بِنگت فردریکسون، آندراس پالمر نویسنده 
تصویرگر: الی یونسون

مترجم: نامدار ناصرقصری
ناشر: پریان

111 صفحه/ 18000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با ماجراهای 
مهم تاریخی، تقویت مهارت  حل مسئله

3
آواز بند بند

)شعرها و نیایش های قرآنی(

شاعر: محمدحسن حسینی
تصویرگر: شبنم لهراسبی

ناشر: مدرسه
76 صفحه/ 35000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: لذت ادبی، آشنایی با مفاهیم قرآنی، 

گسترش نگاه قرآنی در زندگی

50 پرسش درباره ی بدن
نویسنده: تانیا لوید کی

تصویرگر: راس کینارد
مترجم: فروغ فرجود

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
106 صفحه/ 39000 تومان

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

حساسیت نسبت به بهداشت و سالمت

چگونه یک شاهکار ادبی بنویسیم؟
نویسندگان: الدرید یوهانِسن، استِفن سوروم

تصویرگر: اینگرید دوس سانتوس
مترجم: منیژه آزادی

ناشر: هوپا
192 صفحه/ 35000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: پرورش خالقیت، آشنایی با 

داستان نویسی و نویسندگان کودک و نوجوان

4 4
علمی و آموزشی
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دانش نامه ی اخترشناسی
نویسنده: علی بشردانش

ناشر: افق
312 صفحه
190000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: آشنایی با منظومه ی شمسی، آشنای با 
کهکشان ها، سحابی ها، ستارگان و دنباله دارها

4
دیده بان کره زمین

نویسندگان: مارتین برم ول، دیوید برنی، لین 
دیکس، راجر فیو

مترجم: امید اقتداری
ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(

96 صفحه/ 65000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با روند تغییرات اقلیمی، تشویق 

به کنش گری برای حفظ محیط زیست

4

مجموعه ی شاهد عینی
)گرم شدن زمین/ دایناسورها/ پرندگان/ وال ها/ پستانداران/ ماهی ها/ دوزیستان/ حشرات(

گروه نویسندگان
مترجم: محمدرضا افضلی

ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 72 صفحه/ هر جلد: 55000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با زیستگاه های مختلف جانوران، ایجاد حساسیت نسبت به تغییرات اقلیمی و 

گونه های در حال انقراض

4
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4
ردپای زباله در دریاها
نویسنده: لوری گریفین برنز

مترجم: فاطمه باغستانی
ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(

60 صفحه/  38000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: ایجاد حساسیت نسبت به حفاظت از 

زیست گاه های جانوری

3
آن بیرون چه خبر است؟

نویسنده: زهرا نعمت اللهی
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: پرنده ی آبی)انتشارات علمی و فرهنگی(
32 صفحه/ 7500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: آشنایی با یک روند طبیعی، آشنایی با 
اهمیت چرخه ی طبیعت

3
مجموعه ی بیا درباره اش حرف بزنیم
)دوستم سندرم داون دارد/ برادرم اوتیسم دارد(

نویسنده: جنیفر مور – مالینوس
تصویرگر: مارتا فابرگا/ مترجم: الدن مقیمی اسکویی

ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 18000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با ویژگی های کودکان اوتیستیک 

و دارای سندرم داون، پذیرش تفاوت ها

3
سیم پیچی مخصوص مغز من

)ماجرای اتیسم و موهبت هایش(

نویسنده: جولیا کوک/ تصویرگر: آنیتا دوفاال
مترجمان: لیال کاشانی وحید، هادی مرادی

ناشر: مهرسا
36 صفحه/ 12000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با اتیسم و ویژگی های کودکان 

مبتال به آن
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مجموعه ی کالس اولی، کتاب اولی-سطح سه
)جناب خر و سه فسقلش/ خوش آمدی آقا گرگه/ مامان خرگوشه و گرگ گنده/ 

مامان دینا دایناسور(

نویسندگان: آتوسا صالحی، مژگان کلهر، الله جعفری، معصومه یزدانی
تصویرگران: غزاله بیگدلو، ویدا کریمی، مهدیه صفایی نیا، ویدا کریمی

ناشر: افق
هر جلد: 36 صفحه/ هر جلد: 20000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش خالقیت، تقویت مهارت های خواندن و نوشتن

3

مجموعه ی موسیقی دانان کوچولو
)آموزش بداهه نوازی و آهنگسازی(

نویسندگان: یوال بوا، الگا گنالوا
مترجم: مسعود ابراهیمی/ تصویرگر: الهه بهین
ترانه سرایان: زهره حیدری شاهی، ستاره کدخدایی

ناشر: گیسا/ هر جلد: 85000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: آشنایی با مراحل ساخت یک قطعه ی موسیقی، آشنایی با نقش ترانه و 
ملودی در ساخت موسیقی، ایده هایی برای خلق قطعه های موسیقی

4
هنر و سرگرمی
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3
یک کتاب نقاشی و طراحی خیلی  

خیلی بزرگ )2 جلد(
نویسنده و طراح: تارو گومی

مترجم: باربد بکان
ناشر: حوض نقره

هر جلد: 33000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: پرورش خالقیت، تقویت مهارت های 
دست ورزی، آشنایی با اعداد

طراحی خالق با جک و جانورها
)43 تصویرگر مشهور و دنیا و البته تو!(

گروه تصویرگران
مترجم: تبسم آتشین جان

ناشر: حوض نقره
122 صفحه/ 38000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: پرورش خالقیت، تقویت مهارت های 

دست ورزی

به کرگدن بگو بره!
نویسنده: اعظم مهدوی
تصویرگر: پدرام کازرونی

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
32 صفحه

24000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: توجه به مفهوم و ارزش دوستی، 
پرورش خالقیت، آشنایی با رنگ ها و حیوانات

3

4
4زیر پنج سال

مجموعه ی خیلی مواظبم باش
)مداد و تراش و کتاب/ چتر و کاله و لیوان(

شاعر: افسانه شعبان نژاد
تصویرگران: فهمیه محجوب، محدثه پورجعفری

ناشر: لوپه تو
هر جلد: 24 صفحه/ هر جلد: 14000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: تقویت مهارت قصه پردازی، آشنایی با 

وسایل و حیوانات، آشنایی با ریتم و ضرباهنگ
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4
مجموعه ی خانواده ی جورواجور

)خانواده ی خوش مزه/ مامان بزرگ خوش مزه/ بابای خوش مزه/ مامان خوش مزه/ بابابزرگ 
خوش مزه/ دوست خوش مزه(

نویسنده و تصویرگر: تاد پار
مترجم: سمیرا ابراهیمی

ناشر: کتاب پرنده
هر جلد: 24 صفحه/ هر جلد: 16000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: آشنایی با مفهوم خانواده و توجه به اهمیت آن، آشنایی با شکل های مختلف خانواده

4
مجموعه ی المر

)آب و هوا با المر/ روز المر/ رنگ های المر/ دوستان المر(

نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی
مترجمان: بهار اشراق، هورزاد عطاری، مه گل محمدی، سارا یوسف پور

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
هر جلد: 8 صفحه

هر جلد: 25000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با مفاهیم مختلفی چون رنگ ها و تغییر فصل
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یک جای خوب، یک خواب خوب!
نویسنده و تصویرگر: سمانه قاسمی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
28 صفحه
11000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش خالقیت، تأکید 

و توجه به کتاب خوانی

4
بغل

نویسنده: اوئین مک الفلین
: پلی دانبر تصویرگر 

مترجم: مهرنوش پارسانژاد
ناشر: بازی و اندیشه

50 صفحه/ 19000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: یادآوری اهمیت و ارزش دوستی و 
مهربانی، تقویت مهارت دوست یابی

3

3
خوابم یا بیدار؟

نویسنده و تصویرگر: سمانه صلواتی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
32 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: جور دیگر دیدن، تجربه ی شیوه های 
متفاوت روایت

بهترین دوست من
نویسنده و تصویرگر: ساته تن

مترجم: رضوان خرمیان
ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(

28 صفحه
18500 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: یادآوری اهمیت و ارزش دوستی و 

کمک به دیگران

3
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سبزی ها شورت می پوشند
نویسنده و تصویرگرِجرِد چپمن

مترجم: مژده شاه نعمت الهی
ناشر: کتاب پارک

24 صفحه
22500 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: آموزش مهارت های روزانه به خردساالن

33
کلمه های بزرگ برای آدم های کوچک

نویسنده: جیمی لی کورتیس
تصویرگر: لورا کورنل

مترجم: سمیرا کمالی
ناشر: کتاب نیستان

40 صفحه
33000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: بهبود روابط فردی و اجتماعی

3
مجموعه ی قصه های فندقی

)بچه آهنی/یک خواب قشنگ(

نویسنده: افسانه شعبان نژاد
تصویرگران: لیال نادری دلپاک، نرگس 

هاشمی منش
ناشر: لوپه تو

هر جلد: 16 صفحه/ هر جلد: 12000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل

مجموعه ی نی نی قصه
)نی نی آدم و نی نی پیشی/ نی نی آدم و نی نی موشی/ 
نی نی آدم و نی نی فیلی/ نی نی آدم و نی نی خرسی(

نویسنده: الله جعفری
تصویرگر: نیلوفر برومند

ناشر: داستان جمعه
هر جلد: 12 صفحه/ هر جلد: 16000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: پرورش تخیل، توجه به اهمیت و ارزش دوستی

3
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3
مجموعه ی برای اولین بار

)بیا مهمانی بگیریم/ بیا نمایش اجرا کنیم/ 
بیا آشپزی کنیم/ بیا اتاقت رو جمع وجور 

کنیم/ بیا اثاث کشی کنیم/ بیا با بچه ی 
جدیدمان بازی کنیم/ بیا برای آمدن بچه ی 

جدیدمان آماده شویم/ بیا به اردو برویم/ بیا 
به گردش برویم/ بیا به مهدکودک برویم/ 
بیا پیش دکتر برویم/ بیا پیش دندانپزشک 

برویم/ بیا خرید کنیم/ بیا درستش کنیم/ بیا 
زمین را دوست داشته باشیم/ بیا سر کالس 

برویم/ بیا گل بکاریم/ بیا مسابقه بدهیم(

نویسندگان و تصویرگران: جورجیا بیرکت، 
جس استکهام، جان لویس، راشل فولر

مترجم: فاطمه ستوده
ناشر: پنجره: 24 صفحه

هر جلد: 18000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: تقویت مهارت های اجتماعی و 
ارتباطی، تقویت مهارت های دست ورزی

مجموعه ی یه عالمه هیجان
)گورخر کوچولوی حسود/ کرگدن کوچولوی 

خودخواه/ سوسمار کوچولوی خوشحال/ 
آهو کوچولوی ترسو/ پلنگ کوچولوی 

شیطون/ شیر کوچولوی عصبانی(

نویسنده و تصویرگر: ماریون بیله
مترجم: علی عباسی

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
کودکان

هر جلد: 13 صفحه
هر جلد: 18000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: شناخت احساسات مختلف

3
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این بخش به داوری کتاب هایی اختصاص دارد که اعضای هیئت داوران الک پشــت 
پرنده، تألیف یا ترجمه کرده اند. الزم به ذکر است که کتاب های این بخش در گروهی 
جدا داوری می شــوند و نویســندگان و مترجمان این کتاب ها بــه دلیل عضویت در 
هیئــت داوران حــق رای ندارنــد. کتاب ها در جایزه ی ســاالنه ی الک پشــت پرنده هم 

شرکت داده نمی شوند و نامزد دریافت نشان نخواهند بود.

کتاب داوران

4
مجموعه ی کتابدار دوست داشتنی ما

)در اینترنت خواندم/ کتابدار ما چیزی به ما یاد نمی دهد/ اژدهای خانم کتابدار/ 
جست وجوی یکهویی به روش دیویی(

نویسنده: تونی بازئو
تصویرگر: ساچیکو یوشیکاوا

مترجم: فرمهر منجزی/ ناشر: مبتکران
هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 25000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با شغل کتابداری، ترویج کتاب خوانی
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3

3
مجموعه ی بچه هیوال

)با اژدها دست وپنجه نرم می کند/ با خشم هیوال روبه رو می شود/ با هیوالی گاوسر 
مبارزه می کند/ دنبال دایناسور خرابکار می گردد/ دنبال زوزه ی مرد گرگ نما می رود/ 

دنبال مومیایی می رود/ زن کله ماری را می بیند/ طلسم زن نما را باطل می کند(

نویسنده: شوو راینر/ مترجم: فرمهر منجزی 
ناشر: پنجره

هر جلد: 52 صفحه/ هر جلد: 9000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت

مجموعه ی ناخدا ریش آتشی
)مدرسه ی دزدان دریایی/ دزد آب زیرکاه 

دوست داشتنی(

نویسنده: چی استراتی
تصویرگر: آنا چرنی شووا

مترجم: نلی محجوب
ناشر: هوپا/ هر جلد: 216 صفحه

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

4
طلسم دویست ساله پرنده شب

نویسنده: آلیس هافمن
مترجم: فرمهر منجزی

ناشر: ایران بان
194 صفحه
30000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: پرورش تخیل، تشویق به کنش گری
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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.


