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  آثار برگزیده 

 

 ترجمه -داستان

 )د( .ص 371. 1391بان، . مترجم مريم رفیعی. تهران: ايرانسم من ميناستآلموند، ديويد. ا -1

پرورش/  آموزش و /ناسازگارتنبیه/ تخیل/ زندگی/ کودکان داستان نويسی/  های انگلیسی/ داستان کلیدواژه:

 جهان هستیپذيرش/ انسانیت/ 

 

 ص. )د( 136. 1391. ترجمه الهام هاشمی. تهران: آفرينگان، پُم: بهترین اتفاق زندگی دپلوشن، ماری. -2

 ویهای فرانس داستان /مدرسه /مادر بزرگ و نوه ارتباط دوستی /دختران/ عشق/  /ان: جادوگرکلیدواژه
 

 . )ج(ص 72. 1391گام، . مترجم رضی هیرمندی. تهران: ی دیگرکتابِ کارزارِ کَره و یک قصهسوس.  -3

 سازگاری /طنز/ خاطرات/ *برتری طلبی /جنگ /آمريكايی های داستان کلیدواژه:

 

 ص. )د( 272. 1391پور. تهران: افق، . ترجمه پروين علیزند بر ماهجایی که کوه بوسه میلین، گريس.  -4

ه گرويی/ دختران/ *سرنوشت/ تغییرر/ ص رسفر/ رازها/  /پیشگويی فقر/ اژدها/ های چینی/ افسانه :کلیدواژه

 کاری/ ارتباط والدين و دختر/ چینامید/ فدا
 

  رّمی. تهرران:خ. ت ويرگر اوا اريكسون؛ ترجمه فريده تک و تنها توی دنيای به این بزرگی!نیلسون، اولف.  -5

 ج( –ص. )ب  32. 1391آفرينگان،   

پسران/  /يری / مراصبتعتماد به نفس/ مسئولیت پذ /ترس/ تنهايی/ تخیل های سوئدی /  کلیدواژه: داستان

 زمان/ وصت/ تدبیر/ تالش

 

 ص. )د( 248. 1391خانی. تهران: افق، . ترجمه محبوبه نجفپسرخاله وودرووايت، روت.  -6

نرد/ دخترران/ والردين نراتنی/ هويرت/ مرادر و فرز کودکان تک والد//های آمريكايی/ فرارداستان  کلیدواژه:

 گذشت
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 )د( ص. 368. 1391. ترجمه نسرين وکیلی. تهران: افق، ترین آواز نهنگطوالنیويلسون، ژاکلین.  -7

رتبراط اانگلیسی/ والدين ناتنی/ ازدواج   مجدد/ دخترران/ مدرسره/ کودکران طرال /  های کلیدواژه: داستان

 کودک با ناپدری/ ارتباط کودک با برادر ناتنی

 

 تصویر

 ه(  -ص. )د 32. ۱۳۹۰. ت ويرگر علیرضا گلدوزيان. تهران: کتاب نیستان، بوقمن نيمعلی.  شجاعی، -8

 کلیدواژه: افسانه های عامیانه/ داستان های طنز/ افسانه ها و ص ه ها

 

، زاده. تهرران: افرق. ت رويرگر پممران رمیمریگوآرش: حكایت تير انداختن مرد قصهفوالدوند، مرجان.  -9

 ه( -ص. )د 32. 1390

 بوالقاسماکلیدواژه: شاهان و فرمانروايان/ افسانه ها و ص ه ها/ بازنويسی ها/ شاهنامه)کتاب(/ فردوسی، 

 

 ويرگر میترا عبرداللهی. تهرران: خانره. ت های شاهنامه اولين پادشاه جهان: داستانا. درضمح، میفوسي -10

 . 24 ص. )ب – ج(۱۳۹۱ادبیات،    

 بوالقاسماکلیدواژه: شاهان و فرمانروايان/ افسانه ها و ص ه ها/ بازنويسی ها/ شاهنامه)کتاب(/ فردوسی، 

 

 شعر

ص.  60. 1390. تهرران: چكره، شرهر صلرم، دختری به زیبایی روباهی که ترسيده باشد مدادی، هدی. -11

 )د(

 زندگی کلیدواژه: شعر سپید/ شعر آزاد/

 

 ص. )د( 60. 1390. تهران: چكه، شهر صلم، هااز لب برکه ان.عباسلو، ممگ -12

 کلیدواژه: شعرسپید/ شعر آزاد/ عشق/ تنهايی
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 ص. )د( 60. 1390. تهران: چكه، شهر صلم، اگر زن نبودم، قطار بودم لزرغالمی، مديث. -13   

 کلیدواژه: شعر سپید/ شعرآزاد/ عشق/ نفرت/ خشم

 

 دانش اجتماعی 

  مترجم کیقباد؛  اولتن. ت ويرگر مانوئالهایم را بشویم وقتی کثيف نيستند؟ چرا باید دستاولتن، مانیا.  -14

 ۱۳۹۰. 28ص. )الف - ب(کتاب نیستان، يزدانی. تهران:

 های زندگی دختر)داستان(/ مهارت ها/*شستشوی دست/کلیدواژه: بهداشت/ میكروب
 

؛ . ت رويرگر کنسرتانزا درو رودهای فليكس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنيا مینامهلنگن، آنت.  -15

، 1391. 34 ص. )ب های زعفرانی، وامد کودک انتشارات زعفرران خانی. تهران: کتابمترجم محبوبه نجف

 - ج(

ر/ کنیا/ م  نگاری/ انگلستان/ فرانسه/ آمريكا/ ايتالیا/خرگوش )عروسک(/ سفر/گردشگری/ نامه  کلیدواژه:

     های زندگی مهارت
   
   آثار شایسته تقدیر 

 ترجمه  –داستان 

 32. 1391الدين عباسی. تهران: مهراجر، . ت ويرگر جان شوئنر؛ ترجمه شهابدر پی شباویزيولن، جین.  -16

 ص. )ج(

 مستان/ شب/ برف/ فضا/ آرامش/ صبر)داستان(/ ز سفر/ جغد /های انگلیسی داستان کلیدواژه:

 

 شعر

کران و کرانون پررورش فكرری کودتهران:. ت رويرگر لریال صیارانری. فصل آهو و کبووترامینی، سودابه.  -17

 ه( –ص. )د  44. 1391نوجوانان، 

 کلیدواژه: شعر آزاد/ ظلم/ دختران/ آفرينش/ هستی/ اساطیر/ امید/ رهايی
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 85. 1391. ت ويرگر مريم طباطبرايی. تهرران: صارره، پوش با سرما جنگ دختر دستكش ملكی، زيتا. -18

 ه( –ص. )د 

 ها هايكو /سپید شعر /شعرآزاد /خانواده /ناامیدی: کلیدواژه

 

 ص. )د( 48. 1391. تهران: چكه، شهر صلم، توییبیموسويان، انسیه.  -19

 کلیدواژه: چهارپاره )شعر( / شعر سپید/ دلتنگی

 

 علوم تجربی

جموعره )م ص. ]32[. 1391. ت ويرگر مانلی منوچهری. تهران: نشر نظرر، فریاد یوزپلنگگلشن، علی.  -19

 ج( - )ب (.1جانوران در خار انقراض ايران؛

 میوان ها نابودی )زيست شناسی(/ ايران/ محیط زيست/ /میات ومش آسیايی/ : يوزپلنگکلیدواژه

 

 هنر، بازی و سرگرمی 

فرهنگری  تهرران: موسسره پور.. ت رويرگر سراالر مسرینهای سنتی روزآمد شودهبازیبادی، فرشته. ص -20

 ج( - )ب ص. 200. 1391مدرسه برهان، انتشارات مدرسه، 

 های سنتی/ ايران ها/ بازی بازی :کلیدواژه

 

 تصویر

ظر، کتراب ن. ت ويرگر نگین امتسابیان. تهران: چا  و نشر عروس و داماد در باراناممدی، اممدرضا.  -21

 ج( –ص. )ب  24. 1390خروس، 

 عروسی/ شادی/ صلح/ عشق کلیدواژه: 

 

هرای  ی. تهران: صديانی، کتاب. ت ويرگر لیدا طاهرآزار و شش قصه دیگرسنگ مردم خداجو، فروزنده. -22

 ب( –ص. )الف  47. 1390بنفشه، 

 داستان(/دوران پیری/ مزاممت/*پیرزن)داستان(کلیدواژه: بازی/ سنگ)
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هرای  تراب. ت رويرگر رودابره خرائف. تهرران: امیرکبیرر، کطنز تاریخ برای نوجوانانخداجو، فروزنده.  -23

 . )د(1390شكوفه، 

 وايان/ سرگذشتنامههای تاريخی/ شاهان و فرمانر:  داستانکلیدواژه

 

 ج()ص.  32. 1391مانلی منوچهری. تهران: چا  و نشر نظر،  . ت ويرگرفریاد یوزپلنگگلشن، علی.  -24

 نابودی )زيست شناسی(/ ايران/ محیط زيست/ میوان ها /آسیايی/میات ومش : يوزپلنگکلیدواژه

 

 نشریات

 . مدير مسئول محمد مشاری.سال( 7تا  5ها )برای کودکان همشهری بچه نشريه -25

 مسئول نسرين اطیابی . مديرسال( 12تا  7بينا نابينا و کم های بشری )برای کودکانبچهنشريه  -26
 


