1386

داستان – تألیف
نظرآهاری ،عرفان .من هشتمین آن هفت نفرم .تصویرگر سحر بردایی .تهران :صابرین 60 .1386 ،ص( .د – ه)

.1

داستان – ترجمه
 .2پولمن ،فیلیپ .من موش بودم .مترجم شهره نورصالحی؛ ویراستار مژگان کلهر .تهران :پیدایش 240 .1386 ،ص( .د)
 .3گوین ،جمیله .رمانهای سه گانه چرخ گردون .مترجم حسین ابراهیمی(الوند)؛ ویراستار شهرام رجبزاده .تهران :قدیانی ،کتاب-
های بنفشه3 .1385 ،ج( .د)
 .4گیف ،پاتریشیارایلی .تصاویر هالیس وودز .مترجم شهال انتظاریان؛ ویراستار مژگان کلهر .تهران :پیدایش 216 .1386 ،ص( .د)
 .5لوری ،لوئیس .پرنیان و پسرک .ترجمهی کیوان عبیدی آشتیانی؛ ویراستار مژگان کلهر .تهران :افق 162 .1386 ،ص( .د)

شعر
 .6رحماندوست ،مصطفی .کاش حرفی بزنی .طراح گرافیک کوروش پارسانژاد .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
.1384
 36ص( .د)
 .7سیدآبادی ،علیاصغر .بادکنک به شرط چاقو :مجموعه شعر سپید برای کودکان .تصویرگر هدا حدادی .تهران :افق ،کتابهای
فندق [22] .1386 ,ص( .ب)
 .8شعباننژاد ،افسانه .بزرگراه .تصویرگر نازلی تحویلی؛ مترجم مهرداد تهرانیانراد .تهران :توکا 40 .1386 ،ص( .د)
 .9عبداللهی ،علی ،گردآورنده و مترجم .من پرنده ،تودرخت :گزیده اشعار آلمانی .تهران :نگاه معاصر ،کتاب روشنا138 .1386 ،
ص( .د)
غیرداستان
مرجع
 .10رحماندوست ،مصطفی .فوت کوزهگری :مثلهای فارسی و داستانهای آن .محققان و مؤلفان همراه :متین پدرامی ،مرجان
کشاورزی آزاد ،آذر رضایی؛ ویراستاران :حسین کریمی ،ژاله راستانی؛ نمایه نویسان :نرگس آبیار ,زهره امینی .تهران :مدرسه،
2 .1386ج( .د – هـ)
 .11ونهیچ ،ماریآن .باغبانی کنید .مترجم مریم پورثانی؛ ویراستار مهناز آرینفرد .تهران :پیدایش 32 .1386 ،ص( .د)
دین
 .12کرول ،ویرجینیا .دلم میخواست همه چیز را دربارهی خدا بدانم .تصویرگر دبرارید جنکینز؛ مترجم؛ آذر رضایی؛ ویراستار قاسم
کریمی .تهران :منادی تربیت 30 .1384 ،ص( .ج)
 .13نظرآهاری ،عرفان .جوانمرد نام دیگر تو .تصویرگر میثم موسوی؛ مشاور غالمرضا خاکی؛ ویراستار قربان ولیئی .تهران :صابرین،
 [58] .1386ص( .د)

دانش اجتماعی
 .14سویشر ،کالریس .انقالب با شکوه .ترجمه مهدی حقیقتخواه .تهران :ققنوس 140 .1386 ،ص( .د)
 .15سیدآبادی ،علیاصغر .ایران در آستانهی تغییر :از حمله افغانها تا مشروطه .تصویرگر مهدی صادقی؛ ویراستار شهرام رجبزاده.
تهران :افق 120 .1386 ،ص( .از مجموعه داستان فکر ایرانی؛ ( )8د)
 .16شاهآبادی ،حمیدرضا .انقالب مشروطه :پایان دورهی قاجار .تصویرگر مهدی صادقی؛ ویراستار شهرام رجبزاده .تهران :افق،
 168 .1386ص( .از مجموعه داستان فکر ایرانی؛ ( )9د)
 .17ناردو ،دان .عصر استعمارگری .ترجمه مهدی حقیقتخواه .تهران :ققنوس 120 .1386 ،ص( .د)
علوم
 .18پیرس ،پاتریشیا .تو چه طور رشد می کنی؟ .تصویرگر ادونیا ریدل؛ مترجم مهری امیرزادگان؛ ویراستار ساناز نامی .تهران :شباهنگ،
 32 .1386ص( .ب – ج)

