
دایناـچیچییاچیچیـسوروس؟



3 2

نویسنده: آرون بلیبی
تصویرگر: آرون بلیبی

مترجم: سید نوید سیدعلی اکبر
ویراستار: ناهید وثیقی

مدیرهنری: فرشاد رستمی
طراح گرافیک: بهار یزدان سپاس

تایپوگرافی: مهدخت رضاخانی
ناظر چاپ: سینا برازوان

چاپ و صحافی: اندیشه برتر
چاپ اول: 1397

تیراژ: 2000 نسخه
قیمت: 15000تومان

شابک دوره: 978-600-8869-69-6
شابک: 978-600-8869-88-7

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پالک 3/1، واحد 
دوم غربی، صندوق پستی: 1431653765 تلفن: 88998630 

www.hoopa.ir        info@hoopa.ir
 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است. 

 هرگونه استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی 
از آن مجاز است. 

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب قانون بین المللی حق 
انحصاری نشر اثر)Copyright(، امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب 
را در سراسر دنیا با بستن قرارداد از ناشرآن )Scholastic( خریداری 

کرده است.

Text and illustrations copyright © Aaron Blabey, 
2016. 
First published by Scholastic Australia Pty 
Limited in 2016. 
This edition published under license from 
Scholastic Australia Pty Limited

 سرشناسه: بلیبی، آرون 
Blabey, Aaron

 عنوان و نام پدیدآور:دایناـ چی چی یا چی چی ـ سوروس؟/ نویسنده آرون بلیبی ؛ مترجم 
سیدنوید سیدعلی اکبر ؛ ویراستار ناهید وثیقی.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،   ۱۳۹۷. 
 مشخصات ظاهری:   ۱۶۰ ص. : مصور.

 فروست: سریال چهار سابقه دار؛ ۷.
 شابک:   ۶-۶۹-88۶۹-۶۰۰-۹۷8:  دوره  ؛ ۹۷8-۶۰۰-88۶۹-88-۷ 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
  �e Bad Guys: do-You-think- he-saurus.  :یادداشت:   عنوان اصلی 

 موضوع: داستان های کودکان )انگلیسی( --   قرن ۲۰م. 
Children's stories, English -- 20th century :موضوع 

 شناسه افزوده: سیدعلی اکبر، سید  نوید،   ۱۳۶۲ - ، مترجم
 PZ۷  /رده بندی کنگره:         ۱۳۹۷ 8ف8۵۳ب 

 رده بندی دیویی:    8۲۳/۹۱۴  ]ج[ 
 شماره کتابشناسی ملی:  ۵۱۳۵۵۱۰  

دایناـچیچییاچیچیـسوروس؟

کرده است.

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
و  بلیبی،  آرون  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
ناشر خارجی آن، اسکولاستیک، برای چاپ این کتاب به 
زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت 
را  کتاب  واقعی  صاحب  یعنی  نویسنده،  سهم  انتشارش، 

پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در 
ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

آرون بلیبی این کار را کرده است.
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دایناـچیچییاچیچیـسوروس؟

نویسنده و تصویرگر: آرون بلیبی
و

ساطورآرواره

جوجه خوار
کبیر

ولگرد
پاچه گیر
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ِدیو؟ 
داری فیلم می گیری دیگه؟ نه؟ 

خبر ۶
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فیلم و این برنامه ها با خودت، 
تیفانی قشنگه. من که دیگه 

اینجا نمی مونم... 

برگرد ببینم، ترسو!

 

برگرد ببینم، ترسو!

آن و نجاتمی آن و نجات مون می دن! نرو! مونم... 
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خانوم خانوم ها! روباه جون! 
می آی یا نه؟ برای این 

کارها وقت نداریم.

یک دقیقه بهم وقت بده... 

کارها وقت نداریم.

یک دقیقه بهم وقت بده... 



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نرش هوپا همگام با نارشان بین املللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:

 این کاغذها نور را کمرت منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمرت خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛

 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمرتی قطع می شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سا� تر


