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روى صحنه
لیزا بنى، وینترز؛ مترجم: ژیال مشعشعى، تهران، پژواك فرزان، 294 ص، 

خشتى (شومیز)، 180000 ریال، چاپ اول، 1000 نسخه،
شابک: 978-600-92116-6-1

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

On stage: theare games and actives for kids

موضوع(ها):
1. نمایش و آموزش وپرورش؛

2. بازى ها؛
3. نمایشنامه کودکان (آمریکایى).

معرفی کوتاه 
کتاب حاضر طراحی شده براي کمک به یادگیري کودکان ازطریق انجام و اجراي بازي هایی که بتوان آن ها 
را نمایش نامید. کودکان بدین وسیله می توانند خیال پردازي هایشان را گسترش دهند، شیوة فکرکردنشان را 
آزاد سازند، حرف بزنند و حرکت کنند. آن ها یاد خواهند گرفت چگونه خود را به وسیلۀ صدا و بدنشان ابراز 
کنند. مهارت هاي تئاتر خودباوري را در کودکان پرورش می دهد. قدم گذاشتن به موقعیت هاي تازه را ساده تر 
می کند. به حل مشکل هایشان کمک می کند. مهارت هاي شنیداري را در آنان تقویت می بخشد. همکاري و 
تعاون را در آن ها برمی انگیزد و ایجاد ارتباط با دیگران را راحت تر می کند و ترس از سخن گفتن در برابر عموم 

را کاهش می دهد. کتاب حاضر براي کمک به یادگیري کودکان 6 تا 12 ساله به رشتۀ تحریر درآمده است.

شاهزاده خانم آگهى دوست دارد
کریسـتین نومـان، ویلمن، مترجم: نوشـابه امیـرى، تصویرگر: ماریان 
بارسـیلون، تهـران، مرغابى، 32 ص، بیاضى (شـومیز)، 60000 ریال، 

چاپ اول، 1000 نسـخه، شابک: 978-600-97149-3-3
زبان اصلی: انگلیسى

موضوع(ها):
1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛

2. آگهى هاى تبلیغاتى تلویزیونى.

معرفی کوتاه
در داسـتان ایـن کتـاب، شـاهزاده خانـم (الى یِـت) بـه همـراه دخترعمویـش (آلیـس) بـه شـهربازى 
مـى رود. او در آن جـا متوجـه چهـرة واقعى هـا مى شـود و در یـک آگهـى تبلیغاتـى از همـۀ فامیـل 
مى خواهـد در جشـن تولـدش وسـایل موردنیـاز یک شـاهزاده خانم را بـراى او هدیه بیاورنـد، اما پس 
از روز جشـن دیگـر الى یِـت نمى توانـد از آن وسـیله ها اسـتفاده کنـد؛ او بایـد یک تصمیم تـازه و البته 

خـالق بـراى اسـتفاده از وسـایلش بگیرد!
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تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

وارث آتش و دریا
پاتریشـیا  اى، مک کلیپ، مترجم: آرزو محمودیان، تهران، کتاب سـراى 
تندیـس، 304 ص، رقعى (شـومیز)، 200000 ریال، چاپ اول، 700 

نسخه، شابک: 978-600-182-280-3
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
Heir of Sea and Fire

موضوع(ها):
داستان هاى کوتاه انگلیسى- قرن 20.

معرفی کوتاه
پادشـاه سـرزمین «یـان» با سـوگندى که سـال ها پیش خـورده، آیندة تنهـا دخترش (رآدلـر) را به یک 
مسـابقۀ خطرنـاك گـره زده اسـت. براسـاس این سـوگند تنهـا فردى کـه مى تواند بـا رآدلـر ازدواج کند 
کسـى اسـت که روح «پیون» را در این مسـابقۀ مرگ آور شکسـت داده اسـت، اما حال یک سـالى اسـت 
کـه از ناپدید شـدن برندة مسـابقۀ شـاهزاده «مورگان» از سـرزمین «هـد» مى گذرد و شـایعات حاکى از 
کشته شـدن اوسـت. رآدلـر کـه نمى تواند مـرگ او را باور کند، سـعى دارد از سرنوشـت نامعلـوم مورگان 
باخبـر شـود. به همین دلیـل، سـفرى را آغـاز مى کنـد کـه بـراى شـاهزاده خانـم نازپـروردة سـرزمینیان 

بسـیار خطرناك است.

داسـتان هاى  از  طنازانـه  روایت هایـى  داسـتان:  فانتـزى 
مشـاهیر زندگـى  و  عامه پسـند 

احسـان عمـادى، تصویرگر: محمدرضا دوسـت محمدى، تهران، نشـر 
شـهر تهران (وابسـته به سـازمان فرهنگى هنرى شـهردارى تهران)، 
76 ص، رقعـى (شـومیز)، 80000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه، 

978-600-439-150-4 شابک: 
موضوع(ها):

1. خیال پردازى در ادبیات؛
2. ادبیات کودکان و نوجوانان، تاریخ و نقد؛

3. داستان هاى کوتاه، تاریخ و نقد.

معرفی کوتاه
کتـاب مصـور حاضـر، مشـتمل بـر روایت هایـی طنازانـه از داسـتان هاي عامه پسـند و زندگـی مشـاهیر 
اسـت کـه بـا زبانـی سـاده و روان بـراي کـودکان و نوجوانـان نگاشـته شده اسـت. ایـن کتـاب شـامل 
تک نگاري هایـی طنزآمیـز دربـارة شـخصیت هاي علمـی، فرهنگـی و سیاسـی تاریخـی و داسـتان هایی 
عامه پسـند اسـت. متن هایـی دربـارة چهره ها و موضوعـات علمی و تاریخی که در شـرح آن ها، راسـت و 
دروغ و تخیـل و افسـانه و داسـتان، همـه به شـکلی جداناپذیـر در قالبـی طنزآمیز درهم  تنیده شـده اند.
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مى خواهم حضرت عیسى مسیح (ع) را بشناسم
مرى آلیـس جونـز، مترجـم: نرگس تشـکرى، تصویرگر: رابـرت هیچ، 
تهـران، نویـن کوشـان، 28 ص، رحلـى (شـومیز)، 100000 ریـال، 

چـاپ اول، 500 نسـخه، شـابک: 978-600-7595-28-2
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
My first book about jesus, (a rand McNally book، 
elf giant)

موضوع(ها):
عیسى مسیح، سرگذشت نامه.

معرفی کوتاه 
کتـاب مصـور حاضـر، روایتی از سرگذشـت حضرت عیسـی اسـت کـه با زبانی سـاده و روان بـراي گروه 
سـنی (ج) نگاشـته شده اسـت. حضـرت عیسـی(ع) از بزرگ تریـن پیامبـران الهـی اسـت. خداونـد او را 
از مـادرش مریـم(س)، بـدون آن کـه شـوهري داشـته باشـد، به دنیـا آورد؛ چون ایـن اتفاق بـراي مردم 
عجیـب بـود و برایشـان قابل تصـور نبـود کـه کسـی بـدون پـدر متولـد شـود، بـه مریـم تهمـت زدنـد. 
خداونـد حضـرت عیسـی را در همـان روزهـاي اول تولد به سـخن گفتن واداشـت تا مادر خـود را از هر 

خطـا تبرئـه کنـد. او خـود را پیامبـر خدا معرفـی کرد.

طنابى از آتش (داستان سورة لهب «مسد»)
رضـا رهگـذر، تصویرگـر: ایـرج خان باباپور، تهران، شـرکت انتشـارات 
سـوره مهـر، 48 ص، رقعـى (شـومیز)، 50000 ریـال، چـاپ اول، 

شـابک: 978-600-03-0392-1 نسـخه،   2500
موضوع(ها):

1. قرآن، شأن نزول، داستان؛
2. قرآن، شأن نزول، ادبیات نوجوانان؛

3. داستان هاى مذهبى، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
ایـن کتـاب دربردارنـدة داسـتانى بـا تکیه بـر سـورة «مسـد» از قـرآن کریـم اسـت. در ایـن داسـتان 
«ابولهـب» عمـوى پیامبـر اسـالم و همسـرش «ام جمیل» ضد اسـالم و بـراى اذیت و آزار مسـلمانان 
تـالش مى کردنـد. ابولهـب گمـان مى کـرد، دارایـى اش او را از دوزخ مى رهانـد، امـا خداونـد بـا نـزول 
سـورة مسـد بـر پیامبر اثبـات کرد کـه برافروختن آتـش کینه توزى و دشـمنى در میان مـردم خرمن 

محبـت را بـه آتـش مى کشـد و رشـتۀ دوسـتى را پـاره مى کنـد و عاقبتـى جـز آتش نـدارد.
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تازه هاى نشرنقد آثار غیرداستانى

زمانى که هم خانۀ داوینچى بودم
تصویرگـر:  امینـى،  نسـرین نوش  ویراسـتار:  مرزوقـى،  محمدرضـا 
مجتبـى حیدرپنـاه، تهـران، هوپـا (وابسـته بـه شـرکت هدایـت و 
پـرورش اندیشـه)، 152 ص، رقعـى (شـومیز)، 140000 ریال، چاپ 

978-600-8655-34-3 شـابک:  نسـخه،   2000 اول، 
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى، قرن 14، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
کتـاب مصـور حاضـر، جلـد دوم از مجموعـۀ بچه محـل نقاش هـا و 
داسـتانی اسـت که با زبانی سـاده و روان نگاشـته شده اسـت. درواقع 

در داسـتان هاي ایـن مجموعـه به نوعـی سـیر هنـر را در قالـب سـفر دایـی «سـامان» در زمـان ورودش 
بـه زندگـی این نقاشـان دنبـال می کنیم. این داسـتان دربـارة «داوینچـی» و چگونگی خلق شـاهکارش 

لبخنـد ژکوند اسـت.

مجموعه داستان هاى شکسپیر: مجموعۀ جدید 15 داستان
بازنویسـی: انـدرو متیوز، مترجمان: جـواد ثابت نـژاد و فرزانه کریمى، 
ویراسـتار: پریسـا همایـون روز، تصویرگـر: تونـى راس، تهـران، ذکـر، 
458 ص، وزیـرى (گالینگـور)، 230000 ریـال، چـاپ اول، 2000 

نسـخه، شـابک: 978-964-307-906-2
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
A Shakespear story

موضوع(ها):
داستان هاى کودکان (انگلیسى)، قرن 20 م.

معرفی کوتاه 
در کتـاب حاضـر، داسـتان هاي شکسـپیر در کنـار هـم جمـع آوري و بازنویسـی شـده اند. اتللـو، رومئو 
و ژولیـت، هاملـت، مکبـث، هنـري پنجـم، ریچارد سـوم، طوفان، شـب دوازدهم، ژولیوس سـزار، شـاه 
لیـر، رام کـردن زن سـرکش عنوان هـاي برخـی از داسـتان هاي این کتاب هسـتند. در اتللو، شـخصیت 
مـرد داسـتان بـا دسیسـه ها و توطئه هایـی کـه زیردسـتش انجـام می دهـد، بـه همسـر خـود شـک 
می کنـد و بـدون این کـه ایـن ماجـرا را بـا زن در میـان بگـذارد، بی رحمانـه او را می کشـد و تـازه بعد 

از کشـتن او بـه بی گناهـی همسـر وفـادارش پـی می بـرد که بسـیار دیر اسـت.
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خانوادة آقاى چرخشى
طاهـره ایبـد، تصویرگـر: علـى نامـور، تهـران، کانـون پـرورش فکرى 
کـودکان و نوجوانـان، 108 ص، رقعى (شـومیز)، 55000 ریال، چاپ 

اول، 5000 نسـخه، شـابک: 978-600-01-0554-9
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
ایـن کتـاب شـامل داسـتانى تخیلى بـراى کودکان اسـت کـه در آن 
آقـاى «چرخشـى» کـه درحـال کچل شـدن اسـت، تـالش دارد تـا 
آخریـن تـار مـوى خـود را حفـظ کنـد، امـا بـا وزیـدن یـک تندبـاد 

آخریـن تـار مـو نیـز از دسـت مى رود. پـس ازآن آقاى چرخشـى هر بـار که سـرش را مى خارانـد، فکرى 
بکـر بـه ذهنـش مى رسـد و بالفاصلـه تصمیـم مى گیـرد تـا فکـرش را عملـى کنـد و این گونـه اتفـاق 

داسـتان شـکل مى گیـرد.

دو طوطى: براساس داستانى از مثنوى مولوى
کانـون  تهـران،  وظیفه شـناس،  شـراره  ویراسـتار:  خیریـه،  راشـین 
پـرورش فکـرى کـودکان و نوجوانـان، 38 ص، بیاضـى (شـومیز)، 
شـابک: 01-0497-9- نسـخه،  اول، 5000  چـاپ  ریـال،   70000

978-600
موضوع(ها):

1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛
2. مولوى، جالل الدین  محمدبن محمد، 672، 604 ق. مثنوى، برگزیده ها.

معرفی کوتاه 
داسـتان ایـن کتـاب کـه برداشـتى آزاد از یکى از داسـتان هاى مثنوى مولوى اسـت، موضـوع آزادى را 
در روایتـى مصـور بـراى کـودکان بیـان مى کنـد. در این داسـتان مردى بـازرگان یک طوطـى زیبا در 
قفـس دارد. یـک روز کـه بـه هندوسـتان سـفر مى کند بـه هنـگام خداحافظى بـا طوطى ، پرنـده از او 
مى خواهـد تـا پیغامـش را بـه طوطى هاى هند برسـاند. او در هند درخواسـت طوطى را اجـرا مى کند، 

امـا یکـى از طوطى هـاى هنـد بـه خود مى لـرزد و بـه زمین مى افتـد و مى میـرد... .
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رایانشى (گام  تفکر  و  رایانه  علوم  مفاهیم  در  ببراس  معماهاى 
اول)

شعبانى   سعید  ثقفیان،  مرتضى  ویراستار:  جذبى،  امیرمحمد  مترجم: 
رکن وفا، فرید مصلحى  مصلح آبادى، گرافیست: على ابوالحسنى، تهران، 
فاطمى، 216 ص، وزیرى (شومیز)، 240000 ریال، چاپ اول، 2000 

نسخه، شابک: 978-964-318-973-0
زبان اصلی: انگلیسى

موضوع(ها):
1. علوم کامپیوتر، راهنماى آموزشى، ادبیات کودکان و نوجوانان؛

2. معماها، ادبیات کودکان و نوجوانان؛
3. سرگرمى ها، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
چالش ببراس یک مسابقۀ آنالین بین المللی با هدف ترویج مفاهیم بنیادي علوم رایانه و تفکر رایانشی میان 
مخاطبان به ویژه دانش آموزان است و می کوشد در قالب چالشی انگیزشی، فرصت توجه به علوم رایانه را براي 
طیف گسترده اي از مخاطبان در سراسر جهان فراهم کند. چالش ببراس شامل مجموعه اي از مسئله هاي 
کوتاه و نیمه بلند چندگزینه اي یا تعاملی است که به اصطالح معماهاي ببراس نامیده می شوند. این معماها 
ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علوم رایانه دارند؛ با این حال، می توان آن ها را بدون داشتن دانش قبلی در علوم 
اطالعات  چون  موضوعاتی  دربارة  باید  چالش  این  معماهاي  حل  براي  شرکت کنندگان  کرد.  حل  رایانه 
ساختارهاي گسسته، محاسبات و پردازش داده ها بیندیشند و از مفاهیم الگوریتمی استفاده کنند. کتاب 

حاضر شامل تعدادي از معماهاي ببراس است.

والدین فیلسوف
غالمرضـا حیدرى ابهـرى، تصویرگـر: حمیدرضـا بیدقـى، قـم: جمال، 
20 ص، خشـتى (شـومیز)، 10000 ریال، چاپ اول، 3000 نسـخه،

شابک: 978-964-202-321-9
موضوع(ها):

1. اندیشه و تفکر؛
2. شناخت در کودکان؛

3. همبستگى.

معرفی کوتاه 
عبـارت والدیـن فیلسـوف به طـور تلویحـی به مـادر و پدري اشـاره می کند کـه چهارچوب هـاي برنامۀ 
فلسـفه بـراي کـودکان را کم  وبیـش پذیرفته انـد و اعـالم آمادگـی کرده انـد، جهـان را یک بـار دیگـر 
همـراه کودکشـان کشـف کننـد. مجمـوع، حاضـر راهنمـاي آموزشـی مجموعۀ فکـر، کودك، فلسـفه 

بـراي والدیـن، مربیان و تسـهیل گران اسـت.
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تازه هاى نشرنقد اقتباس

اژدودو و دو داستان دیگر
فرهنـگ  نشـر  دفتـر  تهـران،  شـانه،  فهیمـه  ویراسـتار:  ژوبـر،  کلـر 
اول،  چـاپ  ریـال،   90000 (شـومیز)،  خشـتى  ص،   32 اسـالمى، 

نسـخه،  2000
شابک: 978-964-476-447-9

موضوع(ها):
1. داستان هاى کوتاه فارسى؛

2. داستان هاى حیوانات.

معرفی کوتاه 
ایـن کتـاب دربردارندة سـه داسـتان کوتـاه آموزنده بـا عنوان هـاى راز زازى، مهربان ترین دوسـت دنیا و 
اژدودو اسـت. در داسـتان اژدودو، اژدودو، اژدهاى کوچکى اسـت که هر روز به همراه دوسـتانش سـوار 
سـرویس مدرسـه مى شـوند، امـا مینى بـوس آن هـا به انـدازة کافـى صندلى نـدارد و هـر روز تعـدادى از 
بچه هـا مجبورنـد سـرپا بایسـتند. آن روز اژدودو دیـر بـه سـرویس رسـیده و در آخر صف ایستاده اسـت 
کـه بـه یک بـاره نقشـه اى مى کشـد تـا بتوانـد بـه اول صـف بـرود. در این داسـتان کـودکان بـا موضوع 

رعایـت نوبت آشـنا مى شـوند.

بزك عاقل
کبـرى  برزویـى،  مصطفـى  تصویرگـر:  ایلخانـى زاده،  مصطفـى 
حسـن زاده، تهـران، آریوحـان، 40 ص، خشـتى (شـومیز)، 120000 
ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-7901-71-7

موضوع(ها):
1. داستان هاى کوتاه فارسى؛

2. داستان هاى حیوانات.

معرفی کوتاه 
ایـن کتـاب دربردارنـدة چهـار داسـتان کوتـاه فارسـى بـا عنوان هـاى بُـزك عاقـل، دنـدان درد، زنبـور 
زورگـو و گربـۀ تنبـل اسـت. در داسـتان بُـزك عاقـل، بزغالـه اى ریز و الغر بود که سـه خواهر داشـت. 
خواهرهـا هـر روز بـه چمنـزار مى رفتنـد و علـف مى خوردنـد، امـا از تـرس شـغال، بُـزك را بـه آن جا 
نمى بردنـد. بـا اصرارهـاى بُـزك باالخـره سـه خواهـر یک بـار بُـزك را همـراه خـود بردند. بُزك و سـه 
خواهـر بـا شـغال روبـه رو شـدند که بُزك با تیزهوشـى توانسـت شـغال بدجنـس را شکسـت دهد و تا 

پایـان در چمنـزار بـا شـادى به چرا بپـردازد.
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تازه هاى نشر

بهار در خانۀ ما
 زهـرا جمالـى، تهـران، همـداد، 24 ص، رقعـى (شـومیز)، 30000
ریـال، چـاپ اول، 500 نسـخه، شـابک: 978-600-7972-39-7

موضوع(ها):
داستان هاى فارسى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
ایـن کتاب شـامل دو داسـتان کوتاه فارسـى با عنوان هـاى برف هاى 
سـرخ و بهـار در خانـۀ مـا اسـت. داسـتان بهـار در خانـۀ مـا، روایت 
دختـر کوچکـى بـه نـام «سـتاره» اسـت کـه باید یـک انشـا دربارة 
فصـل بهـار بنویسـد. در همسـایگى آن ها دختـرى به نـام «مهتاب» 

زندگـى مى کنـد کـه سـتاره او را دوسـت نـدارد. آن روز مهتـاب بـه خانـۀ آن ها مى آیـد تا سـتاره را در 
نوشـتن انشـایش کمک کنـد... .

سوغاتى مادربزرگ
 مرضیـه تاجـرى، هاجـر زمانى، طاهره خـردور، مجیـد مالمحمدى،
 زینـب علیزاده لوشـابى، مریـم کوچکـى، لعیـا اعتمـادى، اسـماعیل
 اهللا دادى، سعادت سـادات جوهـرى؛ به اهتمـام: محمـود پوروهـاب،
 گرافیسـت: محدثـه علیزاده ثابت، تهران، سـتاد اقامـۀ نماز، 32 ص،
 وزیـرى (شـومیز)، 45000 ریال، چاپ اول، 3000 نسـخه، شـابک:

978-964-537-166-9
موضوع(ها):

داستان هاى کوتاه فارسى.

معرفی کوتاه 
کتـاب مصـور حاضـر، دومیـن دفتـر از مجموعـه قصه هـاي نمـاز اسـت کـه بـراي گـروه ب تدویـن 
شده اسـت. ایـن مجموعـه دربردارنـدة داسـتان هایی بـا موضـوع نمـاز اسـت کـه بـا هـدف ترغیـب و 
تشـویق کـودکان بـه اقامـۀ نمـاز توسـط نویسـندگان مختلـف تألیـف شده اسـت. در ایـن دفتـر ده 

داسـتان کوتـاه گنجانـده شده اسـت.
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