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گرمه هوا تابستونه 
خرسی دلش بازی میخواد

تنهایی بازی نمیشه!
خرسی یه همبازی میخواد



ا اد   اد خرسی م خرسی م
های موشه! نه  داد می

م  ن ا با هم بازی 
ا خرگوشه ایی 



خ خش خش زیر د خش خش زیر د ش خخش خخش خش خش خش خش خش خش زیر د
ا ای  میشنو ی 

ایم ش ی  رسه  می
وتهها خ تو  زیر د



یی یی میگه موشی ت یی میگه موشی ت گه موشی ت
خ ی  د ایم ش

نم ای نمموشه میگه ای  ای نمموشه میگه ای  ای گه ای 
ه سن س ی یه ت



ایی ای  تو می گه خرسی
وته ها وته ها   وته ها   زیر ه

س ن خرگوشه می گه موشه
شما ش وم ن



انتشارات پرتقال
خرسی و یه دوست جدید

نویسنده: کارما ویلسون
تصویرگر: جین چپمن
مترجم: فیروزه کاتب

برگردان به شعر: مریم اسالمی
مدیر هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

طراح جلد: علیرضا الکی زاده
آماده سازی و صفحه آرایی: مهتاب یعقوبی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 8_  37_8347_ 600 _978

نوبت چاپ: اول ـ 95
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی و چاپ: اندیشه برتر
 صحافی: عطف

قیمت: 12000 تومان

سرشناسه: ویلسون، کارما،   ۱۹۷۰ -   م. 
Wilson, Karma

 عنوان و نام پديدآور: خرسی و یه دوست جدید/ نویسنده 
کارما ویلسون؛ تصویرگر جین چپمن؛ مترجم فیروزه کاتب؛ 

برگردان به شعر مریم اسالمی.
 مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال  ، ۱۳۹۵. 
 مشخصات ظاهری:   ۳2ص. : مصور)رنگی(.

 فروست: خرسی و دوستاش
 شابک: 8 _۳۷ _ 8۳4۷ _ 6۰۰ _ ۹۷8   

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Bear's new friend.2006© :يادداشت: عنوان اصلی 

 يادداشت: گروه سنی: ب.
 موضوع: داستان های حیوانات

Animals-- Fiction :موضوع 
 موضوع: دوستی -- داستان

Friendship -- Fiction :موضوع 
 موضوع: شعر کودکان

Children's poetry :موضوع 
 شناسه افزوده: کاتب، فیروزه،   ۱۳64 -   ، مترجم

 شناسه افزوده: اسالمی، مریم،   ۱۳۵۵ -   
 رده بندی دیویی:  ۱۳۹۵ ی خ۹42و  ۵۹۰ دا  

 شماره کتابشناسی ملی: 4۵4۰۰۳۷


