
پشتیهای پنج الککتاب  

 

 لطفا به من نگویید مانولیتو

 

 نویسنده: الویرا لیندو

 مترجم: سعید متین

 ناشر: چکه

 صفحه 144

 تومان 7000

 های آخر دبستان، نوجوانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تفکر خالق، آشنایی با مسائل اجتماعی

** 

لباس گیلکی سوار/ ترین ماهی/تارکان، پسر چابک) صید بزرگخندانیمهای مجموعه ما گل

 (سارا



 

 نویسنده: پرویز کالنتری

 تصویرگران: فریده شهبازی، نفیسه شهدادی، رویا بیژنی، پرویز کالنتری

 ناشر: شهر قلم

 صفحه 24هر جلد: 

 تومان 12000هر جلد: 

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 آشنایی با اقوام ایرانیکاربرد: 

** 

 ایاره کله عینکی اژدهای

 

 نویسنده: حمید اباذری



 تصویرگر: مریم یکتافر

 های پرنده آبی(ناشر: علمی و فرهنگی)کتاب

 صفحه 32

 تومان 7500

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت

** 

 شاهزاده پاداش

 

 فرناندو سورنتینونویسنده: 

 مترجم: رضا اسکندری

 ناشر: هوپا

 صفحه 105

 تومان 9000

 های آخر دبستان، نوجوانگروه سنی: کودکان سال 



 کاربرد: لذت و سرگرمی، تفکر در مورد مفاهیم اخالقی

** 

های سال نو/ پستچی و نامه ها/ جالیپستچی و ماجراهای نامه پستچی)جالی مجموعه جالی

 شود(کوچک میپستچی  جالی

 

 نویسنده: الن البرگ 

 تصویرگر: جانت البرگ 

 مترجم: شیدا رنجبر

 ناشر: زعفران

 گروه سنی: کودک

 های دیگرای، آشنایی با فرهنگهای افسانهها و شخصیتکاربرد: آشنایی با قصه

** 

بربری جادویی )بشقاب میگو/ بطری عجیب/ پر جادویی/ روز پنجم/ نان  هایداستان مجموعه

 کوچولو(



 

 نویسنده: هدی حدادی

 تصویرگران: کمال طباطبایی، الهه زاهدی، رضا دالوند، مریم طباطبایی، غزاله بیگدلو

 ناشر: خانه ادبیات

 صفحه 20هر جلد: 

 تومان 3000هر جلد: 

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

** 

 ی سه تا خرسقصه

 

 ایوان موریسون: نویسنده

 تصویرگر: دونووان بیکسلی 



 فریده خرمی: مترجم

 ناشر : آفرینگان

 صفحه 36

 تومان 7000 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 مناسب برای بلندخوانی و ایجاد تعامل، گری و نگاه انتقادیتقویت پرسشکاربرد: 

** 

 (باز هم پدینگتون /خرسی به نام پدینگتونمجموعه پدینگتون)

 

 نویسنده : مایکل باند 

 مترجم: بهمن دارالشفایی

 ناشر: ماهی

 صفحه 124هر کتاب: 

 های آخر دبستانان سالگروه سنی: کودک

 پرورش تخیل، تطابق با محیط جدیدکاربرد: 

** 



 سیب کچل

 

 نویسنده: محمدرضا شمس

 تصویرگر: ثنا حبیبی راد

 ناشر: پیدایش

 گروه سنی: کودک

 کاربرد: پرورش تخیل

** 

 جلد: هانا و تومک( 2ی واژگون) رودخانه

 



 ژان کلود مورلوانویسنده: 

 مترجمان: نوید اعطار شرقی، زهره ناطقی

 ویراستار: پژمان واسعی

 ناشر: محراب قلم

 گروه سنی: نوجوان

 دوستیکاربرد: پرورش تخیل، ترویج صلح و آرامش، دعوت به نوع

** 

 مشق شبم را ننوشتم چون...

 

 دیوید کالینویسنده: 

 تصویرگر: بنجامین چاد

 مترجم: رضی هیرمندی

 ویراستار: آتوسا صالحی

 های فندق(ناشر: افق )کتاب

 صفحه  26

 تومان 6000



 گروه سنی: کودک

 کاربرد: پرورش تخیل، تقویت سواد بصری مخاطب 

** 

 خوشبختانه شیر

 

 نویسند: نیل گیمن

 تصویرگر: اسکاتی یانگ

 مترجم: پرناز نیری

 ویراستار: روشنک بهاریان نیکو

 ناشر: افق

 صفحه 128

 تومان 7000 

 های آخر دبستانکودکان سالگروه سنی: 

 پردازی، افزایش قدرت قصهکاربرد: پرورش تخیل

** 

 های توی کتاب قصه باشید!ترسد؟/ مواظب گرگکی از کتاب بد گنده می



 

 نویسنده و تصویرگر: لورن چایلد

 خانینجفمترجم: محبوبه 

 ناشر: زعفران

 صفحه 32هر کتاب: 

 های اول دبستانگروه سنی: خردسال، کودکان سال

 کاربرد: پرورش قوه تخیل، غلبه بر ترس

** 

ی طوطی خانم وآقای بازرگانقصه  

 



 نویسنده: فرهاد حسن زاده

 تصویرگر: حدیثه قربان

 ویراستار: ربابه نصیری

 ناشر: همشهری

صفحه  44  

تومان 10000   

 گروه سنی: کودک

 کاربرد: قصه و بازی

** 

 کوتى(کوتى، دنیا را بلرزان کوتىهای کوتی کوتی) سرما نخورى کوتىقصه

 

 زادهنویسنده: فرهاد حسن

 تصویرگر: هدى حدادى

 ناشر: کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

 تومان 3000هر جلد: 

 گروه سنى: کودک



 کاربرد: سرگرمى و پرورش خالقیت

** 

های قندعسلی/ نخودی و قند بازیی قند عسل)سوپر قندعسل/ دو قند عسل/ خلمجموعه

 عسل(

 

 نویسنده: جودی بلوم

 ناز نیریمترجم: پری

 ناشر: افق

 گروه سنی: کودک

 ی اجتماعیکاربرد: سرگرمی، آموزوزش مفاهیم پایه

** 

 

 

 

 



 

 بنویسیم بدخط خیلی چطوری

 

 نویسنده: آن فاین

 منجزی مترجم: فرمهر

 ویراستار: آتوسا صالحی

 ناشر: پیدایش

 صفحه 120

 تومان 7000

 های آخر دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: افزایش خودباوری

** 

  والهایه و ییایدر دزد مادربزرگ



 

 ورثتید نیجرالد: سندهینو

  یخرم دهیفرمترجم: 

 فرشال رز: رگریتصو

 آفرینگانناشر:  

 صفحه 34

 تومان 8000

 خردسال، کودک: یگروه سن

  ترس بر غلبه، خانواده مسن افراد و کودک نیب ارتباط شیافزاکاربرد: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


