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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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خوان اول، عاشقی
نویسنده: زهره پریرخ

تصویرگران: رضوان جهانی، مریم نیکخواه ابیانه
عروسک ساز: ندا پوالدزاده

ناشر: توت
120 صفحه

۹0000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، نمایشنامه، 

بازآفرینی متون کهن، تاریخ نمایش عروسکی

مجموعه ی افالطون های جوان 
)روشنگردی ها آلبرت انیشتین/ تئاتر کوچک هانا آرنت/ 
شورش اپیکتتوس/ الیب نیتس یا بهترین جهان ممکن(

نویسنده: ماریون مولر کالر
تصویرگر: کلمانس پوله

مترجمان: فرزانه باقری آتدرسی، پونه تویر سیاری
ناشر: هوپا

هر کتاب: 72 صفحه | هر کتاب: 33000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، کتاب مصور، علمی _ آموزشی، 
کشف و جستجوگری، پرسشگری، آموزش فلسفی، پرورش خالقیت

جنگل های هیرکانی/ جنگل های 
زاگرس/ جنگل های حرا

نویسنده: اردوان زرندیان
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

هر کتاب: 88 صفحه
هر کتاب: 85000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی دوم، 
کتاب مصور، مستند _ اطالعاتی، جنگل ها، 
اقلیم های مختلف، آب، خاک، محیط زیست

55

5
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اتاق دوست داشتنی من
نویسنده: فرزانه رحمانی

تصویرگر: مژگان سعیدیان
ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(

24 صفحه
۹0000 تومان

+6، پیش خوان، پیش از دبستان، کتاب سخت، 
کتاب تصویری، تخیل، خیال پردازی، خانه

بازرگان بخت برگشته و خواب های سه قسمتی
)از مجموعه ی قصه های ناکجاآباد(

نویسنده: زهرا جالئی فر
تصویرگر: ویدا کریمی

ناشر: ثالث | 28 صفحه | 35000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، کتاب 
تصویری، بازآفرینی متون کهن، آموزش تفکر فلسفی، 

سفر، مهارت حل مسئله، خواب دیدن، بدبینی، 
ارزش های اخالقی، توانایی تصمیم گیری

افسانه ی ایکاباک
نویسنده: جی. کی. رولینگ

مترجم: سید عمادالدین خاتمی
ناشر: پرتقال
272 صفحه

65000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
رمان نوجوان، رمان فانتزی، مهارت همدلی، مرگ، 

جدایی از خانواده

4

4 4

4
۹۹۹ بچه وزغ

نویسنده: کِن کیمورا
تصویرگر:  یاسوناری موراکامی

مترجم: محمدرضا فرزاد
ناشر: پرتقال

48 صفحه
5۹000 تومان

+6، پیش خوان، پیش از دبستان، کتاب تصویری، 
ارزش خانواده، کشف و جست وجوگری، آموزش 

ریاضی
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باور کنید من مرغ ماهی خوار نیستم!
نویسنده: حسین قربانی

تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

28 صفحه
62000 تومان

+6، نوخوان، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی اول، 
دبستان دوره ی دوم، کتاب تصویری، بازآفرینی متون 

کهن، آشنایی با حیوانات، پنهان کاری

4
پاریِس من و پدرم
نویسنده: پاتریک مودیانو

مترجم: فاطمه مطیع
ناشر: پرتقال

۹۹ صفحه
55000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دوره ی دوم دبستان، 
رمان کودک، رمان واقع گرا، خانواده، سفر، روابط 

اجتماعی

4

پرنده خانه
نویسنده: کاتلین اودل
مترجم: ناهید قهرمانی

ناشر: پیدایش
376 صفحه | 75000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، رمان 
نوجوان، رمان فانتزی، ارزش خانواده، ارزش دوستی، 
اضطراب جدایی والدین، کشف و جست وجوگری، 

خانواده ی تک والدی، رشد شخصیتی

4
توپ را شوت کن

نویسنده: آتوسا صالحی
تصویرگر: فرانک ثمری

ناشر: شهر قلم
22 صفحه

32000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب سخت، کتاب 

تصویری، مهارت حل مسئله، ارزش دوستی

4
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تیزگوش
نویسنده: سی سی بل
مترجم: نیلوفر امن زاده

ناشر: پرتقال
245 صفحه

۹5000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کمیک استریپ،کودکان با نیازهای ویژه، 

پذیرش تفاوت ها، مهارت حل مسئله

4
چه کسی اژدها را کور کرد؟ 

)از مجموعه ی قصه های ناکجاآباد(
نویسنده: فریدون عموزاده خلیلی

تصویرگر: غزاله بیگدلو
ناشر: ثالث

40 صفحه | 35000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، بازآفرینی متون کهن، آموزش 

تفکر فلسفی، پشتکار، کمک به دیگران، کشف 
و جست وجوگری، پرسشگری، رشد شخصی

در یک ظهر داغ تابستان دختری 
از بصره آمد

نویسنده: جمشید خانیان
ناشر: افق

116 صفحه | 32000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، رمان 
واقع گرا، عشق نوجوانی، رقابت، ارزش دوستی، 

مهارت حل مسئله، توانایی تصمیم گیری

چین خوردگی در زمان/ نسیمی از ناکجا 
)از مجموعه ی پنج گانه ی زمان(

نویسنده: مادلین لینگل
مترجم: گلناز صالح کریمی

ناشر: هوپا | هر کتاب: 200 صفحه
هر کتاب: 33000 تومان

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

خواهران و برادران، سفر در زمان

4

4 4
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دروغ
نویسنده: کاره سانتوس

مترجم: سارا یوسفی
ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(

227 صفحه
44000 تومان

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

واقع گرا، عشق نوجوانی، توانایی تصمیم گیری، 
اینترنت

4
دلدادگان

نویسنده: اومبرتو اکو
تصویرگر: مارکو لورنزتی
مترجم: غالمرضا امامی

ناشر: پرتقال
100 صفحه

65000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، متوسطه ی دوره ی دوم، داستان بلند، 

بازآفرینی متون کهن، عشق، مهارت حل مسئله 

4

زنانی که زمین را نجات دادند
نویسنده و تصویرگر: کیت پنکهرست

مترجم: شبنم سمیعیان
ناشر: ناریا | 36 صفحه | 40000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی اول، 
دبستان دوره ی دوم، کتاب سخت، کتاب 

تصویری، ادبیات غیرداستانی، مستند _ اطالعاتی، 
استقالل زن، خودباوری، آموزش تفکر انتقادی، 

کشف و جستجو گری، محیط زیست

ریمی
نویسنده: کیت دی کامیلو

مترجم: شیدا رنجبر
ناشر: ایران بان

220 صفحه | 54000 تومان

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

واقع گرا، توانایی تصمیم گیری، ازدواج مجدد 
والدین، افسردگی

4 4
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سوسو خوابش نبرده بود
شاعر: زهرا موسوی

تصویرگر: حدیثه قربان
ناشر: پی نما
48 صفحه

78000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، کتاب 
تصویری، شعر خردسال، آموزش ریاضی، خواب

4
سیمون جورابه

نویسندگان: سو هندرا، پاول لینت
تصویرگر: نیک ایست

مترجم: ساناز منصوریان
ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(

38 صفحه
36000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، پذیرش 

تفاوت ها، ازش دوستی، آموزش ریاضی، همکاری

شهر کج
نویسنده: مسعود مل کیاری

تصویرگر: سوزان باتوری
ناشر: پرتقال

40 صفحه
75000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، آشنایی با 

حیوانات، پذیرش تغییر

فیل ماکارون
نویسنده: جیکوب کریمر

مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: پرتقال

75 صفحه | 5۹000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، خواننده ی مستقل، 
پیش از دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب 

تصویری، داستان تخیلی، آموزش تفکر انتقادی، 
کنشگر اجتماعی، مقابله با ظلم، عدالت

4

44
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گنجشک کتاب فروش
نویسنده: حسام حیدری
تصویرگر: سیما رازقندی

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

74000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
رمان کودک، رمان واقع گرا، پذیرش مرگ، 

پذیرش تغییر، کتابفروشی، روابط خانوادگی

4
مجموعه ی توبی درخت نشین

)زندگی معلق/ چشم های الیشا(
نویسنده: تیموته دوفومبل

مترجم: امیرحسین مهدی زاده
ناشر: هوپا

هر کتاب: 328 صفحه
47000 و 76000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
رمان فانتزی، ابراز وجود فردی، اتکا به خود، عشق 

نوجوانی، خودباوری 

4

مجموعه ی دنبال چی می گرده؟
)این موش ریزه میزه/ این گربه ی گردالو/ این قورباغه کوچولو(

نویسنده و تصویرگر: جنی مو
مترجم: وحید مهمان نواز

ناشر: شهر قلم
هر کتاب: 8 صفحه

هر کتاب: 60000 تومان

+0، پیش خوان، مهدکودک، کتاب سخت، داستان تصویری، داستان 
فانتزی، آشنایی با حیوانات، دست ورزی

4
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معمای دریاچه
نویسنده: سارا آر. بامن
مترجم: نیلوفر عزیزپور

ناشر: پرتقال
272 صفحه

83000 تومان

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

دوستی، کشف و جست وجوگری، پذیرش مرگ

4
هدیه ی خوشمزه

نویسنده: گلینس نلیست
تصویرگر: سالی گارلند
مترجم: فاطمه مهدیان

ناشر: مهرسا
32 صفحه

25000 تومان

+3، پیش خوان، مهد کودک، کتاب تصویری، 
ارزش  خانواده، ارزش دوستی، مهربانی و بخشش

4

مجموعه ی ماجراهای زک نیوتون و دوستان
)بدن  ها و مغزها/ آب و هوای وحشی/ الکتریسیته ی خارق العاده/ 

کهکشان تماشایی/ حیوانات و حشرات/ نیروهای باورنکردنی(
نویسنده: پل هریسون | تصویرگر: راب دیویس

مترجم: آزاده فانی، محمدعلی جعفری، علی مسعودی 
ناشر: هفت ونیم

هر کتاب: ۹8 صفحه
هر کتاب: 28000 تا 40000 تومان

+١٢، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، متوسطه ی دوره ی اول، 
رمان نوجوان، رمان علمی-تخیلی، سفر، آموزش علوم و فنون

4
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آرزوی کودکی
نویسنده: رضوان شمشادی، مهرداد قرآن کیش، 

حسین قربانزاده، فرید طاهری، بهار کریم زاده
ناشر: مهرک )انتشارات سوره مهر(

188 صفحه
40000 تومان

+6، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی اول، 
دبستان دوره ی دوم، نمایشنامه، خواهران و 

برادران، آشنایی با حیوانات، ارزش های اجتماعی

۳۶۵ پرسش و پاسخ علمی برای 
نوجوانان: علوم تجربی، صنایع و 

تکنولوژی، کره ی خاکی، تاریخ جهان
نویسنده: الکساندرا پاستریس

مترجم: علی قائم  مقامی
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات قدیانی(

1۹6 صفحه | ۹5000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
فرهنگ نامه، علمی _ آموزشی، مستند _ اطالعاتی، 

علوم زیستی، پرسشگری 

3 3

آقای کرنل و دوستش تستر
نویسنده: رابرت شفنر، ایوا دکس

تصویرگر: رابرت شفنر
مترجم: سمیه آقاجانی

ناشر: پرتقال
33 صفحه | 5۹000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، دبستان 
دوره ی اول، کتاب تصویری، ارزش دوستی، تنهایی، 
پرورش خالقیت، مهارت حل مسئله، مهارت همدلی

3
آنچه خواهیم ساخت

نویسنده و تصویرگر: الیور جفرز
مترجم: ثمین احسانی

ناشر: بازی و اندیشه
44 صفحه

36000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، ارزش 

خانواده، همکاری 

3
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اردک، کاندیدای ریاست جمهوری
نویسنده: دورین کرونین

مترجم: اکرم حسن
ناشر: آفرینگان

44 صفحه
38000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، دبستان 
دوره ی اول، کتاب تصویری، داستان فانتزی، روابط 

اجتماعی، روابط دولت و مردم، کنشگر سیاسی

ادگار آلن پوی جوان
)راز جنایت خیابان مورگ(

نویسنده: کوکا کانالس | مترجم: سعید متین
ناشر: هوپا

160 صفحه 
46000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، رمان نوجوان، کشف و جست وجوگری، 
فرزندخواندگی، اضطراب جدایی از خانواده، 
توانایی تصمیم گیری، تفکر انتقادی، عدالت

3 3

اگر ببری به دام تو افتاد
نویسنده: تای کلر

مترجم: نیلی انصار
ناشر: پرتقال
284 صفحه

83000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، رمان نوجوان، رمان تخیلی، تنهایی، هویت 

قومی، فقدان

3
بچه گربه: کارگاه پرماجرا

نویسنده و تصویرگر: دیو پلکی
مترجم: ابوذر مومنی زاده

ناشر: مهرسا
176 صفحه

35000 تومان

+6، نوخوان، دبستان دوره ی اول، کمیک استریپ، 
آموزش داستان نویسی، پرورش خالقیت

3
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فلسفه را بچشیم
)بودن و داشتن/ من و دیگران(

نویسنده: بریژیت البه | تصویرگر: ژاک عزم
مترجم: ترانه وفایی | ناشر: او

هر کتاب: 48 صفحه | هر کتاب: 28000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی 
دوم، متوسطه ی دوره ی اول، آموزش تفکر 

انتقادی، آموزش مهارت های اجتماعی، کشف و 
جست وجوگری، آموزش فلسفی، پرسش و پاسخ 

فلسفی، تفکر فلسفی

برتی و خرس
نویسنده و تصویرگر: پامال آلن

مترجم: سارا خسرونژاد
ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(

32 صفحه
36000 تومان

+6، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، آموزش 
تفکر انتقادی، پرسشگری، مهارت های گوش 

دادن، تقلید کردن

3 3

به دادم برس آقای توکان!
نویسنده: ورینا منهارت

تصویرگر: پاسکال فرانک
مترجم: سمیه آقاجانی

ناشر: پرتقال
44 صفحه | 5۹000 تومان

+3، پیش خوان، مهد کودک، نوخوان، پیش 
از دبستان، کتاب تصویری، کمک به دیگران، 

آشنایی با حیوانات، اتکا به دیگری، کنشگر

3
پرنده ی کوچک ساعت  کوکو دار

نویسنده و تصویرگر: فریدون اورال
مترجم: مژگان دولت آبادی

ناشر: هفت ونیم
28 صفحه

60000 تومان

+6، نوخوان، پیش  از دبستان، دبستان دوره ی 
اول، کتاب تصویری، ارزش های انسانی، روابط 

عاطفی

3
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جعبه به دوش
نویسنده و تصویرگر: ونسا روئدر
مترجم: سیده لیال گل محمدی

ناشر: مهرسا
36 صفحه

2۹000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، مهارت حل مسئله، مهارت 

همدلی، پذیرش تفاوت ها، ارزش دوستی، ارزش 
خانواده، کودکان با نیازهای ویژه

جغد بال قرمز
نویسنده و تصویرگر: ونسا روئدر
مترجم: سیده لیال گل محمدی

ناشر: هفت ونیم
36 صفحه

2۹000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، کتاب تصویری، مهارت حل 
مسئله، مهارت همدلی، پذیرش تفاوت ها، 

ارزش دوستی

33

جوجه بغلی
نویسنده و تصویرگر: جد آدامسون

مترجم: مریم عظیمی
ناشر: مهرسا

32 صفحه | 65000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، پذیرش تفاوت ها، مهارت های 

ارتباطی، اعتمادبه نفس، عزت نفس، کودکان با 
نیازهای ویژه

3
چه کسی قایق را غرق کرد؟

نویسنده و تصویرگر: پامال آلن
مترجم: سارا خسرونژاد

ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(
32 صفحه | 36000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، داستان تخیلی، آموزش تفکر 

انتقادی، کشف و جست وجوگری، آموزش علوم، 
آموزش اندازه گیری

3
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خاطرات یک تابستان
نویسنده: ککال مکون

مترجم: غزال وکیلی
ناشر: پرتقال
276 صفحه

83000 تومان

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

واقع گرا، ارزش دوستی، توانایی تصمیم گیری، 
پذیرش تفاوت ها، پذیرش تغییر، شجاعت

3
خانه حصیری

نویسنده: سایوا ونشوان
مترجم: ابراهیم عامل محرابی

ناشر: ویدا
2۹8 صفحه

65000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، افسانه ها، 

ادبیات ملل، کنشگری

3

دختر کوچولو و شیرش
نویسنده: کیم فوپز اوکسون

تصویرگر: یولی فولک
مترجم: نازلی محجوب

ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(
28 صفحه | 32000 تومان

+3، پیش خوان، پیش از دبستان، کتاب تصویری، 
داستان فانتزی، خیال پردازی، تنهایی، رابطه ی 

کودک با حیوانات، اضطراب جدایی، کنش فردی

3
درسا و ماجراهای عجیب کالس دوم

نویسنده: نسیم مرعشی
تصویرگر: سید مهدی فاطمی نسب

ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(
1۹1 صفحه | 58000 تومان

+6، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی اول، 
دبستان دوره ی دوم، رمان کودک، رمان مصور، 

رمان  واقع گرا، اضطراب روز اول مدرسه، خانواده، 
مدرسه ی دخترانه، کنش گروهی

3
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دنیای دل بخواهی
نویسنده: دیوید بدیل
مترجم: مریم رئیسی

ناشر: پرتقال
80 صفحه

3۹000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، رمان 
کودک، رمان مصور، داستان فانتزی، اضطراب 

ننوشتن تکلیف مدرسه، اضطراب نظم و انضباط، 
مهارت های ارتباطی، ازدواج مجدد والدین

دندان پزشک شرور
نویسنده: دیوید ویلیامز

تصویر گر: تونی راس
مترجم: بیتا ابراهیمی

ناشر: شهر قلم
275 صفحه

58000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
رمان کودک، رمان تخیلی، مرگ والدین، 

پنهان کاری، اعتماد، شجاعت، کمک به دیگران

3 3

دوستی اسکلتی
نویسنده و تصویرگر: پاول پاوالک

مترجم: محمدرضا فرزاد
ناشر: پرتقال

32 صفحه
5۹000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، کتاب 
تصویری، داستان فانتزی، ارزش دوستی، مهارت های 

ارتباطی، انتخاب دوست، آداب دوست یابی

3
دوستت دارم مامانی/ دوستت دارم بابایی

نویسنده: مالنی جویس
تصویرگر: بولونا الوسین

مترجم: معصومه نفیسی
ناشر: بازی و اندیشه

28 صفحه | 2۹000 تومان

+3، پیش خوان، مهد کودک، کتاب تصویری، 
احساسات، مهارت های ارتباطی، ارزش خانواده، 
عشق مادر به فرزند، عشق پدر به فرزند، عشق 

والدین به فرزند، امنیت روانی

3
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دیو با کاله دیو بی کاله
نویسنده: نقی سلیمانی
تصویرگر: پریا لرستانی

ناشر: پیدایش
84 صفحه

21000 تومان

+6، نوخوان، دبستان دوره ی اول، دبستان 
دوره ی دوم، داستان کوتاه، داستان فانتزی، 

پرورش خالقیت، تخیل

3
راز هتل مرغابی

)از مجموعه ی قصه های ناکجاآباد(
نویسنده: فاطمه محمودی

تصویرگر: پریا لرستانی
ناشر: ثالث

36 صفحه | 35000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، بازآفرینی متون کهن، آموزش 

تفکر فلسفی، آشنایی با حیوانات، پذیرش دیگری، 
مهارت همدلی، توانایی تصمیم گیری، هتلداری

3

روی مرمر سفید
نویسنده: حسین قربانزاده خیاوی

تصویرگر: محبوبه کالیی 
ناشر: سروش

32 صفحه | 55000 تومان

+6، نوخوان، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی 
اول، دبستان دوره ی دوم، کتاب تصویری، داستان 
واقع گرا، کودکان با نیازهای ویژه، ارزش خانواده، 
پشتکار، عشق، خواهران و برادران، محیط زیست

3
رویدادنگاری شهر گرسنه

)موتورهای مرگبار/ قاره ی مرده(
نویسنده: فیلیپ ریو

مترجم: مهدی بنواری
ناشر: پرتقال

312 و 334 صفحه | ۹7000  و 83000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، رمان نوجوان، کنشگر محیط زیست، 

آلودگی محیط زیست، زباله

3







18

سفر به سرزمین درس های یادنگرفته/ فرار از سرزمین 
درس های یادنگرفته/ بازگشت به سرزمین درس های یادنگرفته

نویسنده: لی  یا باریسونا گراسکینا
تصویرگر: پی گوین

مترجم: سیده مهنا سیدآقایی رضایی
ناشر: شهر قلم

112 و 116 صفحه | هر کتاب 30000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، رمان کودک، رمان فانتزی، مهارت های 
ارتباطی، سفر در زمان، مهارت حل مسئله، تاریخ

ساندویچ بابا
نویسنده: پیپ جونز

تصویرگر: لورا هیوز
مترجم: زینب طاهری 

ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(
32 صفحه

43000 تومان

+3، پیش خوان، نوخوان، مهدکودک، پیش  از 
دبستان، ارزش خانواده، مهارت های ارتباطی، 

کودکان خالق، پرورش خالقیت

سنگ های لق روی دیوار
نویسنده: مهین سمواتی

ناشر: صاد
88 صفحه

15000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
داستان کوتاه، داستان واقع گرا، دوران نوجوانی، 

گروه هم ساالن

3

33
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عروسکم گم شده
نویسنده: بهناز ضرابی زاده

تصویرگر: فروغ یعقوبی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

32 صفحه
16000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، ارزش دوستی، عروسک بازی، 

آداب دوست یابی

3
عید گنجشک ها

نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت
ناشر: رود آبی

24 صفحه
35000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، احکام دینی، روزه، مهربانی و 

بخشش

3

قصه ی آجی و کدی
نویسنده: محمدکاظم اخوان

تصویر گر: گلبرگ كيانی
ناشر: شهر قلم

25 صفحه
38000 تومان

+3، پیش خوان، پیش از دبستان، کتاب سخت، 
کتاب تصویری، بازآفرینی متون کهن، روابط با 

حیوانات

3
کرم تابان تاریک و آفتاب پرست سایه رنگ

)از مجموعه ی قصه های ناکجاآباد(
نویسنده: نسترن فتحی | تصویرگر: عاطفه فتوحی

ناشر: ثالث
28 صفحه | 35000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، بازآفرینی متون کهن، آموزش تفکر 
فلسفی، آشنایی با حیوانات، سفر، رشد شخصی، 

پرسشگری، کشف و جست وجوگری

3
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کله تخم مرغی و دوست زبان درازش
نویسنده: بیتا ترابی

تصویرگر: سمیه یزدان پناه
ناشر: هوپا
176 صفحه

44000 تومان

۹+، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
رمان کودک، رمان تخیلی، ارزش دوستی، 

اعتماد به خود، خیال پردازی 

3

گرگی که با فرشتگان رقصید
)از مجموعه ی قصه های ناکجاآباد(

نویسنده: حمیدرضا توکلی 
تصویرگر: زهرا سرمشقی

ناشر: ثالث
36 صفحه | 35000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، بازآفرینی متون کهن، آموزش تفکر 

فلسفی، پرسشگری، کشف و جست وجوگری، 
سفر، سفر درونی، امیدواری، خودباوری

گردبادهای مغز من
نویسنده: کت پاتریک

مترجم: آویشن امین صالحی
ناشر: پرتقال
268 صفحه

83000 تومان

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

رمان واقع گرا، کودکان با نیازهای ویژه، پذیرش 
تفاوت ها، ارزش دوستی

مامان رباتی
نویسنده: دیوید کالی

تصویرگر: آنا لورا کانتون
مترجم: رضی هیرمندی

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

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، داستان فانتزی، ارتباط با والدین، 

ارزش خانواده، خیال پردازی، تنهایی

3

3

3
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مجموعه ی افسانه های شیرین و پندآموز از هندوستان
)پسر شیرسوار/ جادوگری در غار/ دختری در صندوق/ سیمرغ و 
پادشاه مارها/ پسری که دیو شد/ ماری زیر خاکستر/ مجسمه ی 

جادویی/ ترنجی پر از جواهر(
نویسنده: مژگان شیخی
تصویرگر: ساناز کریمی

ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(
320 صفحه | 6۹000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، کتاب مصور، ادبیات 
عامه، ادبیات ملل، شخصیت داستان افسانه ای، تخیل

3

مجموعه ی باغ وحش کوچولوی من
)بچه شیر و باباش/ سگ کله گنده/ ببعی و بره/ 

گاو خال خالی/ زرافه و مامانش(
شاعر: یگانه مرادی الکه
تصویرگر: حدیثه قربان

ناشر: پیام مشرق )کتاب های آلوچه(
هر کتاب: 12 صفحه | هر کتاب: 4۹000 تومان

_ اسباب بازی،  +0، پیش خوان، مهدکودک، کتاب سخت، کتاب 
شعر خردسال، آشنایی با حیوانات 

3
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مجموعه ی جهنم سیاه
)جنگل تاریکی ها/ چشمه ی جادو/ 

جادوگرهای سرزمین های مرداب(
نویسنده: کاساندار ادونل
مترجم: مهدی ضرغامیان

ناشر: نشر نو
هر کتاب:  168 صفحه

هر کتاب: 66000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، متوسطه ی دوره ی 
دوم، رمان نوجوان، رمان فانتزی، تخیل، کشف و جست وجوگری

مجموعه ی دزدان دریایی تصادفی 
)سفر به شمال سحرآمیز/ سفر به جزیره ی اژدها(

نویسنده: کلر فایرز 
مترجم: اکرم حسن پور

ناشر: هوپا
360 و 328 صفحه

هر کتاب: 46000 و 73000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، رمان نوجوان، رمان 
فانتزی، خودباوری، سفر دریایی، شخصیت داستانی جادویی

3

3



مجموعه ی یک فنجان دانستنی درباره ی
)دایناسورها/ حیوانات مزرعه/ آتشفشان ها/ رشد گیاهان/ سیاره ی زمین/ منظومه ی شمسی/ 

زباله و بازیافت/ خورشید، ماه و ستارگان/ ستاره شناسی/ زندگی در فضا/ حیوانات سمی/ 
حیوانات خطرناک/ اسب ها/ االغ ها/ تخم ها و جوجه ها/ حیوانات شبگرد/ مارها/ خزندگان/ 

بندپایان/ مورچه ها/ پروانه ها و کرم های پیله ساز/ زنبورها/ عنکبوت ها/ فیل ها/ خفاش ها/ 
قورباغه ها و بچه قورباغه ها/ پنگوئن ها/ کوسه ها/ جغدها/ دزدان دریایی/ قلعه ها/ زره ها/ 

میمون ها/ پانداها/ چین/ شوالیه ها/ لندن/ کامیون ها/ هواپیماها/ کشتی ها/ قطارها/ بدن 
شما/ چیزهایی که می خوریم/ درخت ها/ جنگل های بارانی/ ساحل دریا/ زندگی زیر دریا/ آب 

و هوا/ طوفان ها و توفندها/ زلزله ها و سونامی ها(
گروه نویسندگان | گروه مترجمان

ناشر: نوشته )خورشید خانوم(
هر کتاب: 32 صفحه

هر کتاب: 30000 تومان

+6، نوخوان، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی اول، دبستان دوره ی دوم، کتاب سخت، کتاب مصور، 
علمی _  آموزشی، فرهنگنامه، مستند _  اطالعاتی، آشنایی با حیوانات، علوم زیستی، علوم مهندسی، علوم 

زمین شناسی، فضا، نجوم، باستان شناسی

3
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من فقط بلدم کرم بکشم
نویسنده و تصویرگر: ویل مبیت

مترجم: معصومه انصاریان
ناشر: ماهک )منظومه ی خرد(

36 صفحه
3۹000 تومان

+3، پیش خوان، مهد کودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، آموزش ریاضی، پرورش خالقیت

ملی خرسه و استاد زنبور
)از مجموعه ی قصه های ناکجاآباد(

نویسنده: معصومه یزدانی
تصویرگر: فاطمه زمانه رو

ناشر: ثالث
24 صفحه

35000 تومان

+۹، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، کتاب تصویری، 
بازآفرینی متون کهن، آموزش تفکر فلسفی، پشتکار، کمک به 

دیگران، مهارت های گوش دادن، عصبانیت

وقت قارقار
نویسنده: بابک صابری

تصویرگر: مریم طهماسبی
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه
52000 تومان

+3، پیش خوان، نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، آشنایی با 

حیوانات، پرورش خالقیت

3

3

3
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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، شــکوه حاجی نصرالله، مینا حدادیان، شــیوا حریری، شــادی 
خوشکار، علی اصغر سیدآبادی، گیسو فغفوری ، نلی محجوب، مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، 

فرناز میرحسینی، رویا 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.


