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۱۴۰۰-۱۳۹۹سال 
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نفر10: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه بررسی خردسال به ترتیب حروف الفبا

رضهه زودان ومههره دونایههری ،ومریههدایرووخ شههی ی ،وهدیههتو،الهههتوکهه    
دا،ومبتهوق بهری ،وینراهروووده  وف مهری ،ومنیهرووومهداوشرنمرن،،(همرهیگو یید )

ف شتتومسع نز،وده اویعمتوال ه 
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:اعضای گروه بررسی خردسال



:خردسالراه های ارتباطی با گروه بررسی ادبیات 

info@cbc.ir
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فهرست مطالب 
اسالیدشماره مطالبفهرست

۸ فعرلنتوهرزوجریب 

۹-2۰ ب را و م و تربوهرزوب را وشد ونروگ و وخ نارل

2۰-26 آثرروکألنف وخ نارلوارلوپیجوارلوگذشتتب وم ورز

2۷-42 14۰۰-13۹۹ب را وآثرروکألنف وخ نارلو

42-65 14۰۰-13۹۹ب را وآثرروک جمتوزوخ نارلوارلو

66-۹2 14۰۰-13۹۹خ نارلوارلوب را وآثرروبردوپ ناخت

۹4-۹6 14۰۰-13۹۹پنشیهرنوآثرروب گزید وزوارلو

۹۷ یکرتوپریری 

۷



۱۴۰۰-۱۳۹۹فعالیت های جانبی گروه خردسال در سال 

بردیگ زوووبتورودراری وب گتووزوب را وگ و ،•

:حض روفعرلونرو ررگر وهرزوآم دش وب گزارشد ونروش رازو تربو  نک

،13۹۹،ومدرسوفرطمتوم کضری وف ن،ومه مر و«آم دشویگررشو تربوشیرا »ش  تونرو ررگر ومجردزو•

کرو۹۹،ومدرسوشک  وحرج ویص اهلل،واافیدو«ابکونروآثررو  نکوووی ج ان»ش  تونرو ررگر ومجردزو•
،14۰۰ف ورنینو

،14۰۰مر ،ومدرسوعرطفتوا نری ،وخ نانو«ب گتوی یس ،ودبرنووویگررش»ش  تونرو ررگر ومجردزو•

،14۰۰،وکسهن گ وع ن ضرونهقری ،وکن مر و«گزارشوی یس »ش  تونرو ررگر ومجردزو•

وهرزو ررگر وآشیری وانبنرتوش رازو تربو  نک،وب ازومع ف وانبنرتوخ نارل،ومعنررهروووچرلشحض رونرو•
.14۰۰ب را ،وارنیبهشتومر و

۸



خردسالبررسی کمی کتاب های بررسی شده در گروه 

نرصدزو تربوهرزوورونزوبتوگ و وخ نارل3۰افزایش•

 انوعی انوادو تربوهروبتوگ و وای وبرالک وکع قوناشتووویکوعی۹اینوکعدانونروارلوگذشتت،وادو تربو۷5ثبتو•
.وو ررتوآم دش وادوچ ختو رروب را وخررجوشد

۹



فراوانی جایگاه در کتاب های بررسی شده

.  نکوشدیدفه اتوش رازو تربوب را وشد وارلوجررزووارنو تربوهرزونرصدو5۰•

.ووفه اتوااتنرصدو3۸،وبروحدونواترر 3بنشت ینوجریگر ومتع قوبتو تربوهرزو•

.نوو تربواینوفه اتوبتوعی انوپنشیهرنوب گزید وبتو منتتوج ایزومع ف وشد واات•

.وواترر وراویمریشوم ونهد3برالزو تربوهرزواهمومقریستو نفنتوانب و تربوهرونروارلوگذشتتوووامسرلو•
.یسبتوبتوارلوگذشتتورشدو نف وناشتتواات۹۹جریگر و تربوهرونروارلو

1۰



1400و ۹۹مقایسه فراوانی جایگاه آثار بررسی شده سال های 
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فراوانی گروه های سنی

.کمرمو تربوهرزوب را وشد ،وگ و وای ونووکروچهرروارلونارید•

.کیهرویکوعی انوب ازوگ و وای وک لدوکرونووارلوبتوناتوگ و وراند•
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خردسالو ترجمه در کتاب های و کیفیت  تألیف نسبت

.وناشتتواات تربوهرزوک جمتورشدوارلوگذشتتوب خالفونرو تربوهرزوب را وشد وامسرلو•

.ب را وشد وراوبتوخ نواختصرصونان وایدنرصدو تربوهرزو15کألنفو تربوهرزو•

13



ال نمودار فراوانی تألیف، ترجمه و بازپرداخت در کتاب های خردس
1۳۹۹-1400

14

کألنفو

ک جمتو

بردپ ناحت



مقایسه جایگاه کتاب های تألیف و ترجمه  

15

.وونرواینویم ناروف اوای و نف و تربوهرزوکألنفوووک جمتومشرهد وم وش ن•

.اترر وبتو تربوهرزوک جمتواختصرصونارن3اهموقربلوک جتوفه اتو تربوهرزو•
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فراوانی گونه های ادبی

.نارنب را وشد  تربوهرزنرراف اوای بنشت یننرصد42حدونبرشع انب گ یت•

.ب نب را م رنمجم عتنرگ یت مت یننرصد3برع  موا گ م وبردزهی ،انب گ یت•
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پرکارترین پدیدآورندگان

م یموااالم :وی یسید وای ای •

ی یلواات  و:وی یسید وخررج •

مهسروخس وزو:ومت جم•

ویدالواوری لو:وکص ی گ •

ول ودان مهسرو:وکص ی گ وای ای •

1۷



ناشران

:ووبنشت ینو تربوهرزوب را وشد •

:ووبر نفنتوک ینو تربوهرزوب را وشد •

1۸

فیدقیش وافق،و تربوهرزو
پ کقرلیش و

 جتویش و تربوپ ید ،و تربوج

فیدقیش وافق،و تربوهرزو

،و تربوهرزوط ط یش وفرطم 



ویراستاری
.اینوعدنونرونوارلوگذشتتویکسرنوب ن واات.ونرصدوادوآثررووی ااتررونارید36•

کپی رایت
.نرصدوادو تربوهرزوک جمتوشد و پ ورایتونارید۹حدونوو•

1۹



گذشته نگاهی به آثار بررسی شده تألیفی گروه خردسال در پنج سال
(1۳۹۵-1۳۹۹)

بنشت فتنیگ ق اروگذشتتارلپیجنرخ نارلگ و ب را م رن تربوهرزمجم عتنرکألنف آثرر مب ن
نرگ و تبراند  تربوهرزب  ینمم ورزکرناشتآنب رامر  نک تربش رازفه اتنر تربوهراین

.بنریدادیمکألنف  تربوهرز نفنتوف اوای بتیگره و(13۹۹-13۹5)ارلوهرز

2۰



۱۳۹۹-۱۳۹۵سال های در نمودار فراوانی کتاب های رسیده 
وو هرهشوو13۹6نرصدزو تربوهرزوراند وبهتوگه و ونرواهرلوووو5۰اینویم نارویشرنوم ونهدو توپ وادوافزایشو

.ت،ونروارلوجررزوووارلوگذشتتوکعدانو تربوهرزوراند وبتوگ و وافزایشوناشتتواا13۹۷چشمگن وآنونروارلو
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سهم کتاب های تألیفی در فهرست شورا در پنج سال گذشته

نرصدوادو لو42ادواینوکعدانوحدونو.وعی انو تربوخ نارلونروپیجوارلوگذشتتوبتوناتوگ و وراند واات345
نرصدونرو۸3اترر ووو5یکونرصدوادو تربوهرزوب را وشد ونروجریگر و.و تربوهرزوم رنب را ،وکألنفوب ن واات

.ق ارگ فتتوااتادوفه اتوخررجو
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تهکیفیت و کمیت آثار نویسندگان ایرانی در پنج سال گذش

عذراوج دنای وووده اوم ا زو:وبنشت ینوف اوای وآثررونروفه اتوش را•

.نروفه اتوش راوق ارویگ فتتوااتآثرروایشرنو،وهنچو داموادو(عی ان31)ااالم وم یمو:وپ  ررک ینوی یسید •

حض رو م یگوچه  وهرزوشرخصوانبنرتو  ن رنونروفه اتو تربوهرزوخ نارلوش رازو تربو  نک•

23
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تهکیفیت و کمیت آثار تصویرگران ایرانی در پنج سال گذش
.وااتپنداو  ن وفه اتوش راورا وکص ی گ وبتونرصدوادوآثررواینو6۰حدیثتوق برن،وحدونو:وپ  ررک ینوکص ی گ •

رضرونال یدوووپدرامو ردروی :وچه  وهرزوفعرلوع صتوکص ی گ ز•

24
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ناشران پرکار و ناشران آثار باکیفیت در پنج سال گذشته
اترر وووبقنتوخررجوادوفه اتو4وو3عی انوبروجریگر و۸ادواینوکعدانو)شه وق مویش و:ووپ  ررک ینویرش •

.ق ارگ فتتواید

.واترر ویرش وبر نفنتوح د وکألنفواات5فرطم ،و تربوهرزوط ط وبرونووعی ان،وه ونووبروجریگر ویش و•

ه اتوخررجوادوف(ویرش ونولت )ووی ج ایرنوفک زو  ن رنونرصدو تربوهرزوکألنف و ری نوپ ورشو45حدونوو•
.ق ارگ فتتواات
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مجموعه های تألیفی در پنج سال گذشته

نرصد13 تااتشد میتش مجم عتبتوص رتکألنف تربوهرزاد(عی ان112)نرصد۷۷حدون•
.گ فتیدق ارش رافه اتنر،(مجم عتچهررنرعی ان15)

بتآنوهرادنرصد۸۷ تااتمجم عتقرلبنرآثررک لندبتپدیدآوریدگرنکمریلیشرنونهید وزبرالآمرر•
.ینرفتیدرا ش رافه ات

وواردزمجم عتآارنروشوهرزادپن وز تبرشدیش ح د نرفعرلننبتهشدارزم وک ایدیکتتاین•
.ش نمیج  نفنترفتنناتادبتااتممکن منت،بتک جت

26



۱۴۰۰-۱۳۹۹سال خردسال تألیف بررسی آثار 

2۷



 تب ن کألنفعی ان1۰راند،خ نارلگ و ناتبتگذشتتارلنر ت تربوهری مجم عتمنرننر•
.ااتب را وشد  تربوهرزادنرصد13حدون

.یرفتتوایدرا ش رافه اتبتب را وشد کألنف  تربوهرزنرصد2۰•

ناشتت رهشنرصد45کألنف  تربوهرزگذشتتارلبتیسبتامسرلب را وشد  تربوهرزمقریستنر•
.اات

2۸

۱۴۰۰-۱۳۹۹در سال شدهخردسال بررسیتألیف کتاب های به نگاهی 



۱۴۰۰-۱۳۹۹بررسی شده نمودار فراوانی جایگاه کتاب های تألیف 

2۹
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گروه سنی، شیوه ارائه، موضوع

.وتهمچ نوارلوهرزوگذشتتوآثررومیرابوگ و وای وک لدوکرونووارلو مت وبتوناتوگ و وراند واا•

دوستان رویرمومنرنوآثرروکألنف وب را وشد ونرونووارلوگذشتتوکیهرویکواث ومیرابواینوگ و وای وبنرو•
.ووارایتوزواینو تربومتفروتووونروناتتو تربووهرزوپررچتوازواات.ونید وم وش نمن در جنگل 

.بنشت و تربوهر،وامینت،ونوات وووخریتوبتوعی انومحلوامنوااتم ض عو•

3۰



ناشران

: م ادویظ ویرش وپ  ررک ینو

کی کجا خونه داره ج دزو۷مجم عتوزویش و تربوپ ید ،و تربوج جتوبرو•

:بر نفنتوک ینویرش 

(پنشیهرنوب گزید )اترر و5فرطم ،و تربوهرزوط ط وبرویکوعی انونروفه اتویش و•

31



پدیدآورندگان

32

:ی یسید واث وبر نفنت:ووی یسید وزوپ  رر

اعظمومهدوزو•ج دزو۷م یموااالم وبرویگررشومجم عتوزو•

:وکص ی گ واث وبر نفنت:کص ی گ وپ  رر

پدارمو ردروی •ج دزو۷مهسروول ودان وبروکص ی گ زومجم عتوزو•



۱۴۰۰-۱۳۹۹مروری بر آثار با کیفیت تألیفی خردسال 

:م و ینماشرر آنوهربتاختصرربتانامتنر ت  نیدپندارا ش رافه اتبتاث نو

نشیهرنپفه اتبت ردروی پدارمکص ی گ زومهدوزاعظمی شتتوزبرهبگوکرگدنبه ترب
.اات  ن پندارا ش راب گزید وز

33



34

(.ارل4-2.و)وص32،و13۹۸ایتشرراتوفرطم ،و تربوط ط ،و:وکص ی گ وپدرامو ردروی ،وکه ان.وبه کرگدن بگو بره.ومهدوز،واعظم

رودایتشمکشوهرز نااتری بنرنوشخصنتوهررفتررنر  ن ریتیگر داویت.ااتکص ی زنااتری  ترب
ویژگ وهرزدانااترن،اص  شخصنتوهرزادیک عی انبتآنادآشیری ودنای و  گدنایتخرب  ن رن،
.اات ترباینخ ب

کتاب به کرگردن بگو بره



دیرن وگ ی ونبدام زجم تیکبرکک ارشن  وزادااتفرن وخ نارلیگر داویتادو  ن ریتدبرنبرو  کر متن
اص  برر.تااشد ااتفرن محرور دبرنارختررادبتونرات وااتشد روایتنااترنمسن   مرت موک ینبرو

بتنرتجزئکص ی بر.م ورونآنادف اک وم ونهدگست شرامتنوم و شدنوشبتکص ی رانااترنروایت
کصروی نرارنوات وامینتیگ ای ،وک سمثلگ یرگ ناحسرسووهرز.م و ید مک  نککخنلوقصتواردز
.نیدم وک ان

35



 شتتوزیجنگلدرمندوستان تربارل،نوکرک لدای گ و ب ازمیرابپررچتواز تربکیهر
ارن روی کصادااتفرن برحن ایرتبرآشیری م ض عبر ترباین.ااتف مری ده اومحج ب مهنن
 تنارنراتالمسوشی ای ح کح یکقرب نت تربارخت.م و ید  نننیبرلبتک غنبرا  نک
شن  نلنلبتارائتنرظ افتیداشتنوجمالتارختررنراشکرلرغمع  .ااتای گ و اینمیراب
.ااتشد اردیرب اترر 3جریگر نر تربوهرادی عاینمتفروت رر  نهرزو تربپررچتوازارائتوز

36

(.ارل4-2.و)ص6،و13۹۹یش و تربوهرزوپررچتواز،و:وکه ان.ودوستان من در جنگل.ومحج ب ،ومهنن،وف مری ،وده ا

کتاب دوستان من در جنگل



:عمده دالیل خارج از فهرست شدن کتاب های بررسی شده

3۷

است؟  ، خونه ی کی تو دری(حیوانات جنگل)، خونه ی کی تو جنگله؟ (حیوانات وحشی)خونه ی کی تو بیشه است؟ .وااالم ،وم یم
، لونه کی رو شاخه (حیوانات اهلی)، خونه ی کی تو مزرعه است؟ (خزندگان)، خونه ی کی تو صحراست؟ (حیوانات دریا)

  و.و)ص12.و13۹۹ تربوهرزوپ ید ،و تربوج جت،و:وکه ان.ومهسروول ودان کص ی گ و(. اهلیحیوانات )، خونه کی تو مزرعه است؟ (پرندگان)هاست؟
(.ارل4-2(.و) جروخ یتونار 

بتخریتایتخربدارهخونهکجاکیج دز۷مجم عتوزم ض ع.ااتمهمار رنادیک  تربم ض ع•
م ض عخ نارل تربوهرزنرط حب ازم ض عاین.ااتم ج ناتهمتوزب ازآرامشوامنمحلعی ان
آنبر نفنتومیرابارائتپ ادویپ ناختتوایدآنبتبتوخ ب پدیدآوریدگرن تربوهرایننرلنکناات،خ ب 

.ب ینرمد واید

مجموعه کتاب کی کجا خونه داره



ان نیرمعتب اطالعرتمجم عتاین تربوهرزادکعدانزعی انایتخربنر.اات ترببتوروننریچتوزعی ان•
ویگلجحن ایرتب ازجیگلمرییدبدیه عی انب خ وحش اتب ازنشتخزیدگرن،ب ازصح امرییدشد 
.نریرحن ایرتب ازنریر

 وب ازوادوقرلبوشع وفقطوب ازوم دونو  ننوواژ وهرونرواینومجم عتوااتفرن وشد وااتوووبروگ فتنوودنوادوآنوح ف•
بتوهمتوزو«و نمه ب»شد وااتومرییدواطالقوصفتوااتفرن وادوصفتوهرزویرم ب طویرواشتبر و.وگفتنوبرق ویم ومرید

.پ یدگرن

وهروبرومتن،وادوهم اه ویک ننوکص ی وبرومتن،ویرهمرهیگ وب خ وادوعیرص وکص ی وووهمرهیگویب ننو یشوشخصنت•
لویرموب ن ونرومتنوادوجیگخونه کی تو جنگلهنرو تربو.ونالیلوخررجوادوفه اتوق اروگ فتنواینومجم عتواات

.وشد وول ونروکص ی ویشری وادوجیگلوینست
3۸



3۹

.وو13۹۸ ج ایرن،و ری نوپ ورش و  ن رنوووی:وکه ان.وش ار ووظنفتوشیرسوی ااتررو!. خوبیک جای خوب، یک خواب .وی یسید وووکص ی گ .وقرام ،وامریت
(.ارل4-2(.و)41قصتوهرزوم غک؛و.و)ص2۸

ریتوایتخربوخیک جای خوب یک خواب خوب  م ض عو تربو.وم ض عویک وادوار رنومهمو تربواات
اینوم ض عوب ازوط حونرو تربوهرزوخ نارلوم ض عو.وبتوعی انومحلوامنوووآرامشوهمتوزوم ج ناتواات

ووبر نفنتوآنوخ ب واات،ولنکنونرواینو تربوهروپدیدآوریدگرنوبتوخ ب وبتوآنویپ ناختتوووادوپ وارائتومیراب
نادزووویداشهتنووووجذابنتونروط حونااترنوووک  نبوبیدز،وفضراردزوووشخصنتوپه ویب نو ششو.وب ینرمد واید

.ق اروگ فتنواینو تربوااتادوفه اتوکیرابواجزازوکصروی وادونالیلوخررجو

کتاب یک جای خوب یک خواب خوب



پایانینکته ی 

یدیمآردومم وش ن،ح بسنررزخرل جرزخ نارلکألنف  تربوهرز منتو نفنتب را نر
نر  نک،انبنرتح د  النانراتوگزارانوبن ل ژیکوایسری ع  ممخت فح د وهرزنرایدیشمیدان

برآن،ارائتوزنرکی عوخ نارل ترب نفنترشدبرو ییدایفرمؤث یقشخ نارالنب از تربک لند
.یربدگست شوش نحفظخری ان وهرابدنر تربجریگر اریب ز،فضرز ششبتک جت

4۰



۱۴۰۰-۱۳۹۹خردسال سال ترجمه ی بررسی آثار 
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۱۴۰۰-۱۳۹۹در سال شدهبررسیخردسال  یترجمهکتاب های به نگاهی 

.عی انواهمو تربوهرزوک جمتواات31عی انو تربوراند وبتوگ و وخ نارل،و65ادو•

.ادو لوآثرروب را وشد وزوگ و وراوکشکنلوم ونهدنرصدو4۸اینوکعدانوحدونو•

.ج دزوهستید12کرو3عی انوادواینوکعدانوبتوص رتومجم عتوهرزو21•

اث وک جمتوبتوناتوگ و وراند وب ن،ونرواینونور و15 تو(و13۹۹-13۹۸ارلو)نرومقریستوبروارلوگذشتتو•
.هستید تربوهروادورشدو م وقربلوک جه وب خ رنارو

42



.ادو تربوهرزوک جمتوبتوفه اتوش راورا ویرفتیدنرصدو۹۷ادوجیبتو نف و•

:اث وک جمتوزوب را وشد ونروگ و وخ نارلوبتوشکلودی ونروفه اتوش راورا ویرفتتواید31•

43

اترر و5آثرروبتوفه اتونرصدو6
اترر 4آثرروبتوفه اتونرصدو1۷
اترر 3آثرروبتوفه اتونرصدو۷4

.ووکیهرویکواث وخررجوادوفه اتوق اروگ فت•
.ع ف وشداترر وبتوعی انواث وپنشیهرنوب گزید وبتو منتتوزوج ایزوم5یک وادوآثررو•
.ارلوب نید4کرو2کمرمو تربوهرومیرابوگ و وای و•
.اث وب ازوگ و وای وبرالک وینزوپنشیهرنوشد5•
.ارائتوزوهمتوزو تربوهروارن واات•

۱۴۰۰-۱۳۹۹در سال شدهبررسیخردسال  یترجمهکتاب های به نگاهی 



سال گذشته دو کمی و کیفی آثار در رشد 
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به وضعیت ناشراننگاهی 

:پ  ررک ینویرش انوادویظ و م وعبررکیدواد

ب را وشد ادو لوآثرروک جمتوزونرصدو3۹ج دز،و12افق،و تربوهرزوفیدقوبرومجم عتوزویش و•

ب را وشد  لوآثرروک جمتوزونرصدوادو2۹یش وپ کقرلو•

ب را وشد ادو لوآثرروک جمتوزونرصدو1۹یش و تربوپ ید ،و تربوج جتو•

ب را وشد ادو لوآثرروک جمتوزونرصدو1۰یش وآبشررو•

ادو لوآثرروک جمتوزوب را وشد نرصدو3یش وآف ییگرنو•
45



مترجمان
: توپ  ررک ینوآنوهروعبررکیدوادیرمویردن ومت جمونرو تربوهرزوخ نارلوب را وشد ونید وم وش نو

.نرصدوادو لوآثرروراوبتوخ نواختصرصونان واید3۸دنیای پپا ج دزو12ک جمتوزومجم عتوزوخس وزوبرومهسرو•

نرصدوادو لوآثرروراوبتوخ نو1۹خانواده ی جورواجور ج دزو6مجم عتوزواب اهنم وبروک جمتوزوامن او•
.اختصرصونان واید

46



در کتاب های ترجمه  موضوع 
.ووستید تربوهرزونااتری وووغن نااتری وب را وشد ونروگ و وخ نارل،وادوکی عوم ض ع وقربلوک جه وب خ رناروه

غن مستقنمووبتوشکلومستقنمووو تربوخ ای ومخرطبرنوبتو تربوکش یقو(:ونرصدوادو لوآثرر16)پ کک ارک ینوم ض عو•

خنرلوپ نادز،وپذی شونیگ زوووک جتوبتوکفروتوهرزوف نزو:وم ض عرتوکرد وب ازوگ و وای وخ نارل•

 لدووومهررتوهرزودیدگ ،وشیرختواحسرارت،ونوات ،وک:وم ض عرتونیگ زو تونرو تربوهروبتوآنوپ ناختتوشد واات•

چ ختوزودیدگ ،وبخشش،وخ ابووومرج اج ی و

:نروانامتوبتوکح نلوچیدویم یتوادوم ض عرتوم وپ نادیم
4۷



4۸

نومو،وچرپو13۹۸ کقرل،وپ:وکه ان.ومت جموآیرهنتروحض ک و نرویدای ؛ووی ااتررولنالواثی وعش ز.وفکرهای خرگوشی.وهیک ،و  ین،وی یسید وووکص ی گ 
(.ارل2-4.و)ص2۸،و13۹۸

 اجهتمادپ خ ن،خنرلوپ نادزپ نر تاات یشگ ز  چکخ گ شم رننرخرگوشیفکرهای
.م وگ ننبردااتامینتومحبتمحنط تخریتبتف ار،وک سپذی شخط ،بر

کتاب فکرهای خرگوشی



4۹

.وو13۹۸شرراتوپ کقرل،وایت:ووی ااتررولنالواثیرعش ز،وکه ان.ومت جموآی شکروعسک ز.واز چی می ترسی آقا خرسه؟.و،وجنک ب،وی یسید وووکص ی گ گ یت
.(ارل4-2.و)ص36

عتجرممهممسرئلادیک  ت  ن مط حرانیگ زپذی شم ض عخرسه؟آقامی ترسیچیاز
وترب م ض عبت.م وپ نادننیگ زپذی شمسئ تبتغن مستقنمط ربتپدیدآورید .ااتام ود

وتربوهر ادم اقبت تربخریت،وج ن:ااتشد پ ناختتکصروی ط یقادینز تربایننر تربوخ ای 
.م وخ ایید تربهمگ  تنااترنشخصنتوهرز

کتاب از چی می ترسی آقا خرسه؟



5۰

دوست خوشمزه،مامان خوشمزه، بابای خوشمزه، بابابزرگ خوشمزه، مامان بزرگ خوشمزه، خانواده ی  .وپرر،وکرن،وی یسید وووکص ی گ 
(.ووارل4-2(.و)6،و5،و4،و3،و2،و1خری ان وج رواج ر،و.و)ص24،و13۹۸پ ید ،و تربوج جت،و تربو:وکه ان.ومت جموامن اواب اهنم ،ووی ااتررواللتوجعف ز.وخوشمزه

نیگ زمهموکرد م ض ع.ااتپ ناختتشخص ورفتررزکفروتوهرزم ض عبتغن نااتری ،مجم عتوزاین
.دم و یج بایسرنه میحص بتوف نمنبترا  نکک جتمجم عتاین.ااتمط حجرمعتنررودهراین ت

مجموعه کتاب خانواده جورواجور



زبان در کتاب های ترجمه  

رندباد تربوهرادمحدونزکعداننر.م وخ رنچشمبتنور اینآثرربنشت نررام دبرنادااتفرن 
ادااتفرن بنرن،ولحنبننهمرهیگ .ااتشد ااتفرن ک  نب دبرنادکعرم   تربوهرزنرومحرور 
برالز نفنتاببارن و  کر جمالتادااتفرن   مرت،بعض ب کأ ندیمرآواهر، ررب ن،کک ارعیص 
.م ونهدگست شراخ نارلدبرنووآوم دزوافزون آنانب  نفنتبتگ نید ،آثرردبرن

.ورادم یظ بتپنچند خ نارلب ازنااترنجمالتب خ  تعی انیکجزبتهستیدروانک جمتوهر

:م و ینمب را راآثرراینادب خ انامتنر

51
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(.ارل4-2.و)ص26،و13۹۷یش وپ کقرل،و:وکه ان.ومت جمومه ی شوپرراریژان.و!ببر را بیدار نکنیم! هیس.وککیت وپ،وب یتر،وی یسید وووکص ی گ 

ادنااترننر.ینمم وبنراک  نب دبرنادااتفرن ادم فق یم یت!نکنیمبیدارراببر!هیس تربنر
.ااتب خ رنارخ ب ایسجرمادجم تارخترروشد ااتفرن ص یحوارن واژ وهرز
شد ب ایگنختتمخرطبهنجرناات،رفتتبتو ررنااترننر تک صنف بنرنبر.ااتطیزگ یتنااترنلحن
.م وش نحفظنااترنآخ کراث ،وخ ایید بننارکبرطو

!ببر را بیدار نکنیم! کتاب هیس



53

(.ارل4-2.و)ص23،و13۹۸نومو،وچرپو13۹۷پ کقرل،و:وکه ان.ومت جمواریردوآیت .!به این می گویند کتاب.واامنت،ولنن،وی یسید وووکص ی گ 

گ ریلبچتوغاالبچتبننپراخوپ اششکلبتومکرلمتوص رتبت!کتابمی گوینداینبهنااترن
برک ارکشگ نادااتفرن خ نارل،ای گ و برمتیراببنرنولحن.م وش نروایت«کتاب»نربرر وز
.م و یدهم ا  ترببررامخرطبیمرناردز،وطیزچرشی 

!کتاب به این می گویند کتاب



54

(.ارل4-2.و)ص2۷،و13۹۹،وآف ییگرن:وکه ان.ومت جمومژگرنوبدریرن.وکص ی گ ونی یدوراب ک .!پلک نزن.ورودیترل،وام و  اوس

نارلخ ب ازونارنپنچندگ جمالتب خ امر.ااتشد ااتفرن محرور دبرناد!نزنپلک تربنر
فک هشباینوط رزبهت  یت؟یربم ی بندارم وخ ازشدمگنج میت»:مثرلعی انبت.ااتگنجو یید 

«دنندلم وشتدننپ کب عک  ی ،

کتاب پلک نزن



نکات قابل تأمل در کتاب های بررسی شده ترجمه ی  خردسال  

.ونروک جمتوزوبنشت وآثرر،واصلوامریتونارزورعریتوشد واات

:عمدکرًواتوی عوکغنن ویروکص فونرو تربوهرزوک جمتوزوخ نارلومشرهد وم وش ن

 ف ونروراموامریتونارزوبتوپدیدآورید واص  و ترب،وحکموم و یدو توکروجری و توامکرنونارن،ونخلوووکص
فرًووفرنارزوالبتتوم وناینمو تومیظ روادوامریتونارزونروک جمت،وحفظوروحواث وااتویتوص .و تربوص رتویگن ن

.وو جنتو  نول ونروم ارنزو تواینوکغنن اتوبتوروحواث ولطمتوم ودید،وچگ یتوم وک انواینوعملوراوک.وبتو  مرت
 وشد واترر وبگن ید،و تومتأافریتووج نوکغنن اتوذ 5کعدانوبنشت زوادو تربوهرزواینونور وم وک ایستیدوامتنردو

.وواببو راتنوامتنردوآنوهروگ نید
55

 تربعی انوک جمتوزوکغنن ونرو
تبعض وادو  مریرنراتوک جمتوزو
بعض وادوصفحرتحذفو

.رهد وشدنروح د وزووکغنن ونروک جمتوزوعی انو تربومشبنشت ینونخلوووکص فو



:هری ونروذهنوم وش نهرواببوایجرنوپ اشکغنن اتوذ  وشد ونرو ترب

  و تربو تربوینستووویروم جبویرهمخ ای وبرومفه مو مفه مواص  وبروهمورااتروکغنن وعی انوهری و تو•
م وش ن،وبتوچتومیظ رواات؟و

صفحرتوبتوچتونلنلوحذفوم وش ید؟وبعض و•

 ن؟چ اواختنرراتومت جمرنوب ازوب گ نانومتنواببوب خ رنهرزوا نقتوازوبروعیروینو تربوم وش•

روممنزز؟ونروم رنوحذفوصفحرت،وشریدو موک جه ویرش انوبتواینوم ض عوبرشد،ومشکلوکأمننوهزییتوهروووی•

نوبتو  مرتونروم رنوک جمتویرنراتوبعض و  مرتووویروکغنن و  متوبتوجم تونرو ترب و تودبرنواث ومحدو•
ااتوچتونلن  ووج نونارن؟وآیرومحدونیتوهرزوذ  وشد ونرواینوقسمتوهموصرنقوااتویرو موک جه و

پدیدآوروبتواینومسئ تواات؟

56



در ترجمه ی عنوان کتابتغییر 

5۷

.ااتگ فتتص رتعی انکغنن  تربوهرنرصد55نر

کعداننرواات  ن کق یترامتنوگ فتتص رتمتنبررااترهم تربعی اننرکغنن اتادبعض 

:یم یتوهرادب خ ب را .ااتشد اشکرالک م جبمحدونز



5۸

نومو،وچرپو13۹۸قرل،وپ ک:وکه ان.ومت جموآیرهنتروحض ک و نرویدای ؛ووی ااتررولنالواثی وعش ز.وفکرهای خرگوشی.وهیک ،و  ین،وی یسید وووکص ی گ 
(.ارل2-4.و)ص2۸،و13۹۸

گ فتتص رتمتنرااترزنر رمالًخرگوشیفکرهایبت«افند  چ ل زخ گ ش» تربعی انکغنن 
. یدهدایت  ننفک امتبترا  نکذهنم وک ایدو

در ترجمه ی عنوان کتابتغییر 



5۹

مزه، دوست مامان خوشمزه، بابای خوشمزه، بابابزرگ خوشمزه، مامان بزرگ خوشمزه، خانواده ی  خوش.وپرر،وکرن،وی یسید وووکص ی گ 
4-2(.و)6،و5،و4،و3،و2،و1خری ان وج رواج ر،و.و)ص24،و13۹۸پ ید ،و تربوج جت،و تربو:وکه ان.ومت جموامن اواب اهنم ،ووی ااتررواللتوجعف ز.وخوشمزه

(.وارل

نچرررا  نکدبرنوآم دزجورواجورمجم عتوز تربوهرزعیرویننراف ان،بت«خ شمز »  متافزونن
.ش نب ن بتو ررایسرنب از تینستصفت خ شمز  تچ ام و ید،اشکرل

تغییر در ترجمه ی عنوان کتاب



از کلماتنادرست بعضی ترجمه ی 

6۰

اص  سختوزینر.ااتنیگ زپذی شنرویمریتوزودیدگ چ ختوزوک لدم ض عبربیرونبیاتقتق ترب
اتویدم وشککخموهرادکرات تهستیدکخموریگ چهرر.نارنوج ن  مرتکیهرویدارنوج نجم توازهنچ ترب
.نرم وآورنکخمادا کأخن بروپ ید وهر مکبرچهررمکخموم وآییدبن ونپ ید 

(.ارل4-2.و)ص3۰،و13۹۸نومو،وچرپو13۹۷پ کقرل،و:وکه ان.ومت جمواریردوآیت .وتق تق، بیا بیرون.وهیک ،و  ین،وی یسید وووکص ی گ 



ااتفرن وشد وبتومفه مو"surprise"ب ازوا وادوکخمونرآورننوپ ید وهروووکمسرحونرویسختوزواص  وادو  متوزو
 نید وووک جمتوگ«وج جت»شگفت ،وحن تویروکعجبوول ونرویسختوفررا ومشرهد وم وش نو توب ازوپ ید وهروبتو

«وازواینوادو جرونراومد؟»ب ازوکمسرحوبتوجم توزو

61

ترجمه ی نادرست بعضی از کلمات



بعضی از صفحاتحذف 

62

 ت  ،اصیسختاولصفحتحذفبردیدگ ،چ ختوزوک لدم ض عبربیرونبیاتقتق ترب
 تیدگ دچ ختوزمفه منرکم وش ن،کخموم غبتکبدیل تربپریرننروااتخ رشندیککص ی 
.م و یدروبتورومشکلبررااات تربنرشد مط حم ض عرتادیک 



؟جای چه کتاب هایی خالی است
.ومتأافریتونرواینونور وهموب ازوگ و وای وک لدوکرونووارلو ترب ویداشتنم

:ااتدی وخرل و تربوهرزوجرزو

63

 تربوهرزوکص ی زوبدونو الم•اابربوبردزوهرووووووووووووووووووووووووووو– تربو•

 تربوهری وبروم ض عوای اعوپ ششوووغذاهر• نز تربوهری وبروم ض عوآشیری وبرومهررتوهرزوف•

 تربوهری وبروم ض عومسئ لنتوپذی زو•



جمع بندی

وثررآخ بدبرنکرد ،م ض عرتوم ض ع کی عبرنور اینب را وشد وزک جمتوز تربوهرز لنر•
-عرطف و دبریشیرخت ،رشدبت تربوهرهستیدب خ رناربرالی انب  نفنتادهی میدایتکصروی 
بمخرطاجتمرع هنجری ،عرطف ،رشدنرآثررکمرم نرونومریتوز.م و یید مکاجتمرع -هنجری 
.ااتکأثن گذار

تظررایونارناوینردهرزوخ نارلمخرطبشیرختادمت جمرنویرش انآگره ادیشرن تربوهرایتخرب•
.ش نبنشت زنقتوفرناراث اصلبتآثررب گ ناننر تم ورون

برواشتتن تربوهرنرکغنن زگ یته ایجرنبتیسبت رف ک جتعزیزپدیدآوریدگرن تامندواریم•
چرپفنت نبتهمچینن. ییدک جمترااص  پدیدآورید وزهدفبتیزنیکاث بنشت زم شکرف 
.یدبف مریالدمک جتنارن،آنمفرهنمنرکونااترنپنشب ننرمهم یقش تخ نارل تربوهرز

64



۱۴۰۰-۱۳۹۹بررسی آثار بازپرداخت خردسال سال 

65



مت جمویرش ک اطک جمتآثررنگ گ ی هستنمآنرشدشرهداخن ارلوهرزنر تمشکالک ادیک 
بتووااتد نیآانبوشد مخدوشدبریشرنوانب زگ یتنرویمریت، رر  ن،آثرر،اینا ث .ااتای ای 
راررزآثچیننخ نارلانبنرتب را گ و .یم ویربیدرا   نک تربش رازمیتخبآثررفه ات

.م ویرمد«بردپ ناخت»

(اث 24)نرصدز43/۸اهمشرهدراند ،گ و ناتبت تک جمتوازاث 56اد14۰۰-13۹۹ارلنر
ردیگ زبوب را لذاگ فتید،ق ارش رافه اتادخررجآثرراینکمرم  تب ن وایمبردپ ناختهرز ترب
.برشنم ح دایننربر نفنتوک زآثررخ قشرهد تامنداینبتم وراد،بتویظ ض ورزآثرراینمجدن

66

۱۴۰۰-۱۳۹۹بررسی آثار بازپرداخت خردسال سال 



:گ فتتوایدق ارک جتم رنمیظ چیدادبردپ ناختآثررب را ،ایننر

محت ا

دبرن

کص ی ومتنارکبرط

شیرا  ترب

6۷

۱۴۰۰-۱۳۹۹بررسی آثار بازپرداخت خردسال سال 



آثار بازپرداخت از منظر محتوابررسی 
اص  نمتبتعمدکرًبردپ ناخت تربوهرز تم وش نمشرهد اص  متنبرآثررکطبنقوب را نر•

بسنررتی مبریرومتنبدونکص ی ز تربوهرزآثررایناغ ب.  ن وایددیرنزکغنن اتویب ن ووفرنار
.ااتشد افزون آنوهربتدوائدزوحش وشد وایدمیظ مبردپ ناختنر تهستید  کر 

.وااتشد حذفآثررادبعض ادصفحتوهری و  ن وکغنن ینز تربوهرعیروین•

و رر  نضعنفکیرکغنن غرلبرًاث ،اص  متنبتدوائدزوحش افزوننونخلووکص فوهرچیننیتنجتوز•
ش وهرزصفتوبخواردشوگذارزوهرگر وکصروی بریرمتیرابمحت ازویرنراتاطالعرتوروننرویمریت،
:وااتشد ذ  یم یتوهری مثرلب از.ااتیرمیراب

6۸



6۹

دارهستدوروالالپانی،دارهدوستروگل هاپانی،دارهدوسترودریاپانی،دارهدوستروبغل.کص ی گ وی یسید .مرری نبنت،
.(ارل2-۰).(1،2،3،4،  چ ل پری ).ص13۹۸.12ی نبرن، تربوهرزای ان،فی ایتشرراتش  ت:که ان.یژانشعبرنافسریتشع بتب گ نان.پانی

مجموعه کتاب پانی کوچولو



وهرزجیسنت تاث لمس -حس بخشوهرز.وااتشد ایجرمجدزکص فوهرزونخل تربارائتوزنر
ت زپک پ،مرییدواات،شد چرپارن ص رتبت تربوشد وحذفم ونانآم دش  نکبترامخت ف
.واات  ن کضعنفرااث شیرخت  رر  نبخشوهراینحذفطبنعترً....وشی ق عتپری ،

۷۰



۷1

.13۹۷ی نبرن،وهرز تربای ان،فی ایتشرراتش  ت:که ان.م ا زده اشع بتب گ نان.بگردیخوبکهاگر.کص ی گ وی یسید کررو،گ م ،
.(ارل2-4).ص12

کتاب اگر خوب بگردی



یشرنرا(12-2)اعدانک کنببتکصروی  تعدنآم د،ی عادشیرخت ،ااتاث زبگردیخوبکهاگر•
.ااتشد ومخدوشآنشیرخت و رر  ن(11-۷)اعدان تربادصفحت۸حذفبرامرم ونهد،

۷2



دوائدوحش افزوننواص  متنکغنن •

.نارنا گ م جیبتبنشت  تمتلوگ یتوط الی متی بت ترب  کر عبررتوهرزکبدیل•

ب ونلنلبخش وهرزصفت•
۷3



آثار بازپرداخت از منظر زبانبررسی 
نررلخ ناای گ و ب ازخ ایدنا انووآم دزدبرنب آنکأثن ومعنرردبرناهمنتبتک جتعدم•

بردپ ناختآثرر

دیرنزی یس وهرزشکستتوآمنختتنرهممحرور دبرنبرمعنرردبرنشد ب را آثررهمتنروبنشو مو•
.م وایجرمداث دبرنایسجرمعدمبتآمنختگ نرهماین.م وش ننید متننر

.ااتبردپ ناختنرشریعاکفرقرتنیگ ادکک ار،وریتمدبری ظ فنتوادیرمیرابااتفرن •

اث ز یتگو رر  نمتن،بتوفرنارزعدمقنمتبتغرلبرً الم،م انق وآهیگوقرفنتودن،ناشتن•
.وااتشد کمرم

.وم وش ننید آثررایننربنشو مینزوی ایش اشکرالت•

۷4



۷5

.13۹۹ی نبرن،رز تربوهای ان،فی ایتشرراتش  ت:که ان.م ا زده اشع بتب گ نان.!نازیلباسچهوای.کص ی گ وی یسید ،کررو،گ م 
.(ارل2-4).ص12

!کتاب وای چه لباس نازی



۷6

بتومتی وط الی و(وپ شند ووااتارنکولبرسوکجم  و)کغنن وعبررتو  کر ومتنواص  ،و
زوراندنوبتوونروبردپ ناخت،وبتوغیرزواث و مکویم و یدوووبتویظ وم ورادوکیهروابزارزوب ابکرروورفتتوواژگرنو

.ودنوووآهیگواات



۷۷

 نروک جمتشکستتوی یس وهرزومتعدنوووااتفرن وادودبرنومحرور
خن  وهزاروکروآف ین»اشتبرهرتونات رزونرومتنومرییدو»



تشرراتوفی وش  توای:وکه ان.وک جمتوزومیظ موده اوم ا ز!.دالی یه باغ وحش ناز. دالی چی؟ دالی کی؟.ولندن،وینیر،وی یسید وووکص ی گ 
.(ارلو4-۰)و(.و2،و1،وبردزنال و.و)وص2۰.و13۹۹ای ان،وی نبرن،و

۷۸

کتاب دالی بازیمجموعه 



یرمو(حن ایرتصدازمثرلط ربت)آواهریرمبتاث اصل.نارنشیرخت  رر  نزبازیدالیمجم عتوز
الم  بررآنوهربتنارن،م انقری برر تیرموآواهرشیندنبرخ نارل.م و یداشرر حن ایرتغذازیرو

نر.م وآم دنم انق برراواژ وهرومعری وم ونهدق ارواژ وهرب اب نرراصداهراوبدینوگ یت.م ونهد
.وااتدن لطمتاث دبری  رر  نبتوشد حذفآواهریرماینکیدالیچی؟دالی تربک جمت

۷۹



۸۰

.13۹۸پ کقرل،:که ان.ااالم م یمشع بتب گ نانآیت ،اریردمت جم.نشستهمنصندلیرویخرسیک.کص ی گ وی یسید راس، رلنیز،
.(ارل2-4).ص32

بسنرری یس وهرزشکستتومعنرردبرنرعریتعدم•

big»زک جمتنربکگید خ سواژ ادااتفرن • bear»نارنمیف معیری برروینستمیراب.

کتاب یک خرس روی صندلی من نشسته



آثار بازپرداخت از منظر ارتباط متن و تصویربررسی 

لذانارن، تربمتنبرکیگرکیگرابطتوازوااتآنیرپذی جدای جزء  ن رن تربوهرزنرکص ی •
.گ فتیدق ارب را م رنینزمیظ اینادبردپ ناخت تربوهرز

ومتنارکبرطهموشد گ فتتویرنید کصروی یقشهمب را وشد ،آثررادبسنررزنررادم بتویظ •
.وااتیشد نرککص ی 

را بردپ ناختتباص  ،اث خالقریتوظ فنتوهرزو  ن وپنداکزینی ص فرً رر  نزآثرر،ایننرکصروی •
.ایدنید لطمتبسنرریرویک ن پندا

۸1



۸2

یکت،شکالرنگقهوه ایخوبش،بویوقرمزخوشمزه،صورتی هایسیاه،مورچهسیاهسیاهدریا،لباسآبی.م یمااالم ،
.(1،2،3،4،5،6،۷،نار ریگ چنززه ).ص13۹۹.12اولچرپج جت، تربپ ید ، ترب:که ان.آبدارخیلیزردیهخارخاری،سبزگل
.(ارل4-2)

مجموعه کتاب هر چیزی رنگی داره



راآنتوزنرویمریبردپ ناخت تااتشیرخت  رر  نزبرمفه م  ترب دارهرنگیچیزیهرمجم عتوز•
.یم ونهد  نکبتنرات ونقنقاطالعرتوواات  ن  م یگ

.اات  ن جریدارپیدارزهستید،صفت تریگوهرب از•

فقطوم و ییدیایجرن  نکب ازخنرلوایگنزکص ی نارید،پرینی انب غیرز تعبرراک وواژگرنادااتفرن •
.ااتگ فتتق ارک جتم رنآنوهرنرقرفنتوودنریتم،

 شفوکخنلادپ  تگ شریتبردزوخالقریتکصروی ز.یم وش ننید متننرکصروی میطق روالوایسجرم•
نان ناتادراخ ن رر  نوشد کضعنفخالقنتبدونوضعنفبسنررمتی براات  نکب ازجستووج و

.اات ۸3



۸4

ی کند،متشکرخرسیبخوابد،بایدپیشیمی کند،خواهشپنگوئنمی زند،مسواکرادندان هایشبامبی.مریکلنال،
ویدال؛اوری ل گ کص یمی کند،عذرخواهیهی پومی کند،بازیهاپ هاپوببخشید،می گویدموش موشیمی خورد،ناهاربلبله گوش

.(ارل4-2).(1،2،3،4،5،6،۷،۸یربغت،االم).ص13۹۹.24ه پر،ایتشررات:که ان.محمدطره زم یموی ااتررم ا ز؛ده اشرع 

مجموعه کتاب سالم نابغه



یدگ داردشوهرزک ویجرااترزنرمحت ای دیدگ ،مهررتوهرزنرویمریتوزبرنابغهسالمزمجم عت•
برهمورااترقسمتوهری ،نرمجم عتاینبردپ ناختامرنارن...وپذی شونوات وص حجم تاد

.ااتیک ن عملنرویمریت

 ارککعبررتهرپوهرپ ،بتخطربپدردبرنادصفحت،چیدیننرمی کندبازیهاپ هاپو تربنر•
هنچن،یداروج ناث اص  متننرجم توازچینناییکتادجداز.م وخ اینمرا«!یگ هنچ »ش ید وز
پنگن ز تنااتری ان وپدرچه  وزمه برنحرلتبرعرم ایتواشلحنوخشنجم تاینبننایخنت 
.یم وش ننید واات،ف دیدوپدربننم ث گفتگ ی 

۸5



۸6



۸۷

ود وایهدوجم توهرزوط الی وحروزوکشبنتوهرزویرمتیراب،وجریگزینوجم توهرزوارن ووو  کر واث واصه  وشهوو
.وو شفوووکخنلوراوبتو  نکویم ونهیدجستووج وامکرنو



۸۸



آثار بازپرداخت از منظر کتاب شناسیبررسی 
رر،آثبقنت تربوشیرا ،نابغهسالمزمجم عتونشستهصندلیرویخرسیک تربادغن بت•

.ااتینرمد شیرایرمتصفحتنراص  اث عی انوینست رمل

 اارسبک جمتوآمد ف ایستدبرنبتاث اص  یرمدارهرنگیچیزیهرمجم عت تربوشیرا نر•
ب ازاص  اث بتنات ا ب ازکالش.ااتیشد ذ  اص  کص ی گ وی یسید یرم.ااتاص   ترب
.یشدمنس نقنقوک اردیرب 

۸۹



نگاهی به تصاویر و ارائه کتاب های خردسال
ع گ یتشآثررزبتخ نارلمخرطبینردبتپراخگ ی پ نربردپ ناخت تربوهرزچرپم ورادبتویظ 
ک جمتررآث نفنتوامریتدارزاصلبتک جتبدونوبنشت ف وشومخرطبجذبب ازیرش انواات
وش ن؟م ق مدانمط  بمیظ م ،اث ه آیر تااتمط حاؤالاینامر.آورن وایدروزشن  اینبتشد 

ض ورزوهرزویژگ اد  نک،دبری ک ایمیدزوهرزکق یتو  ن رنکخنلقدرتپ ورشب نن،خنرلوایگنز
.اات  ن رنب ازبر نفنت میظ ماث ه 

۹۰



نتیجه گیری
ع گ یتشآثررزبتخ نارلمخرطبینردبتپراخگ ی پ نربردپ ناخت تربوهرزچرپم ورادبتویظ 
ک جمتررآث نفنتوامریتدارزاصلبتک جتبدونوبنشت ف وشومخرطبجذبب ازیرش انواات
وش ن؟م ق مدانمط  بمیظ م ،اث ه آیر تااتمط حاؤالاینامر.آورن وایدروزشن  اینبتشد 

 وهرزویژگاد  نک،دبری ک ایمیدزوهرزکق یتو  ن رنکخنلقدرتپ ورشب نن،خنرلوایگنز•
.اات  ن رنب ازبر نفنت میظ ماث ه ض ورز

۹1



به تصاویر و ارائه کتاب های خردسالنگاهی 
.ااتواقعوگ ا/ ررک ی عم مرً تربوهرکصروی ابک•
.ااتپریننکألنف  تربوهرزکص ی اردز نفنت•
.هستیدیرم فق تربوهرب خ نرشخصنتوپ نادزوهر•
.نارنوج ن  نشتوهرادااتفرن ویرمیراباردزوهرز ترب تربوهرادب خ نر•
.ااتمط  بب را وشد  تربوهرزارائتوچرپ نفنت•
.ب نایجرموشد خ نارلای گ و ینردمیرابوگ نصفحرتاط افب شوهرز•
.یب ن المبدونکص ی ز تربوب را وشد  تربوهرزنر•
.شدنید ...وآپپرپحمرم،پررچتواز، تربوهرز تربوهر،ارائتنرکی ع مب ن•
 تربوهرزمنرننرنارنمخرطببتجدزک جتادیشرن تکخنلوب ایگنزوهی میدایتوخالقآثرر•

بهوخرسهآقامی ترسیچیاز،!نکنیمبیدارراببر!هیس:مرییدنارنوج نب را وشد 
برهبگوکرگدن ۹2



۱۴۰۰-۱۳۹۹سال برگزیده ی پیشنهاد آثار 

۹3



به کرگدن بگو بره  

۹4

ایتخربوم ض عوهمدل ،وک سووونوات ومیرابوب ازوگ و وای وخ نارل•
 رن  نک جتوبتوداویتویگر و  ن ریتونروشخصنتوپ نادزوووبنرنونااترنو شمکشوهرزورودایتو•
 رر  نهرزودبرنوووواژگرنومتیرابوبروینردهرزومخرطببروایتخربومتیرابو•
کص ی اردزوخالقوووهی میدایت•
رابطتوکیگرکیگومتنوووکص ی ونروجهتوگست شوروایتونااترن•
بنرنومیرابوابکوشخص ووواج ازومره ایتوووم فقوککینکوکصروی •

:نالیلوپنشیهرنواث 

(.ارل4-2.و)وص32،و13۹۸ایتشرراتوفرطم ،و تربوط ط ،و:وکص ی گ وپدرامو ردروی ،وکه ان.وبه کرگدن بگو بره.ومهدوز،واعظم



!ببر را بیدار نکنیم! هیس

۹5

:نالیلوپنشیهرنواث 
خالقریتوم ض عومتیرابوبروینردهرزو  نکوخ نارلط حو•
دبرنوووبنرنومتیرابوبروخ نارل•
رابطتوهمرهیگوبننومتنوووکص ی •
به  وگن زوهی میدایتوادوابکوووککینکونروکصروی •
بتورامنتوشیرختتوشدنو  نکوووکعرملوبرواو•
اجتمرع -عرطف -کیرابوط حونااترنوب ازو مکوبتورشدوهنجری •
(ص ح،وهمکررز،ونوات )ک ویجواردشوهرزودیدگ و•
ایجرنولذتوخ ایدن•

(.ارل4-2.و)ص26،و13۹۷یش وپ کقرل،و:وکه ان.ومت جمومه ی شوپرراریژان.و!ببر را بیدار نکنیم! هیس.وککیت وپ،وب یتر،وی یسید وووکص ی گ 



پدیدآورندگانبه توصیه 
ک جتوبتواصلوامریتونارزونروب گ نانو تربوهرزوخ نارل•

ک جتوبتو نفنتوانب وشع ووویقشوآنونروک اعتوخالقنتو  ن رن•
روگست شوک جتوبتو مب نوآثررزوبروقرلبوشع ،ومتلوووافسریتوب ازوبه  ومیدزوادوبردزوهرزودبری وووریتمون•

نای  وواژگرنوخ نارل

ک جتوبتو نفنتوانب ودبرنوآثررووویقشوآنونروپ ورشورشدودبری وخ نارالن•

ک جتوویژ ویرش انوووپدیدآوریدگرنوبتوک لندوآثرروکألنف وب ازوخ نارالن•
،و تربوهرزوکص ی زوبدونو الم،و تربوهرزوکعرم  :وک جتوبتو مب نوکی عونرو تربوهرزوخ نارل•

 تربوهرزودبریتواز،و تربوهرزواابربوبردز،و تربوهرزوهی ،وبردز،وا گ م 

لکق یتومخرطبوشیرا وپدیدآوریدگرنوادوط یقوک جتوهمتوجریبتوبتوویژگ وهروووابعرنورشدوخ نار•

۹6



پایان

۹۷
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