
املؤلف/ةالعنوان

رجاء نعمةفراس وأحالم المدينة 

� الزمان والم�ان
��ت  راسل س$ناردرحلة العم أل �

ت راسل س$ناردالثقوب السوداء والعم أل �

هدى الشوا القدو�3 رحلة الطيور إ/ ج.ل قاف

هدى الشوا القدو�3 رحلة الطيور إ/ ج.ل قاف

هدى الشوا القدو�3 دعوى الحيوان ضد اإل:سان عند ملك الجان

ف الدينعالء الدين والفانوس السحري AB إعداد: فاطمة

ف الدينجمFلة والوحش AB إعداد: فاطمة

ف الدينذهب والدب.ة الثالثة AB إعداد: فاطمة

ف الدينجاك وشجرة الفاصولFا AB إعداد: فاطمة

ألPس س�ارورواد الزمن

Rشار/� هFغسونالعدو

ساWمون س�اروالمحارب: قتال من أجل الحSTة

صوفFة أحمدأBار فتاة الحنة

 �
�XسمعR ال �

Z[ف الدينجد AB فاطمة
ف الدينلمن ال[Sتون؟ AB فاطمة

`لودWا ل_Sداألضداد 

`لودWا ل_Sدلنعد 3 2 1

جامبو! مرح.ا جمFعا!
كتاب تل_Sن

`لودWا ل_Sد

لم للسلحفاة قوقعة متكhة
كتاب ملصقات

`لودWا ل_Sد

أين عصفورة القراد
كتاب ملصقات

`لودWا ل_Sد

`لودWا ل_Sدلم للفFل خرطوم

`لودWا ل_Sدلم يزأر األسد

`لودWا ل_Sدلم للزرافة رق.ة ط_Sلة

`لودWا ل_Sدلم تتأرجح القرود عl األشجار



� : صحوة الذئب qrلينغعالم المتحولt_س جuكورت

ف الديناإلوزة الذهبFة AB إعداد: فاطمة

ف الدينإبهامينا AB إعداد: فاطمة

 q ة واألمSف الدينحور AB إعداد: فاطمة

ف الدينعازف هاملن AB إعداد: فاطمة

تxنا ن_tوالسارة Rسجل هدفا

 �lلFون � �yوالناt_ا ن�Fنxنا وسxت

ساWمون س�اروالمحارب: قتال الشوارع

ف الدينأنا لست :hا AB فاطمة

ف الدينهكذا أمور تحصل AB فاطمة

ف الدين وسمر محفوظ براجغدي وروان AB فاطمة

هدى الشوا القدو�3 `اشف األBار

أولف ستاركالدكتاتور

 Z[قظ: الموF$غسون العدو �سFشار/� هR

روال شا�3 الحص ورانFا سلFم الحاجالحيوانات أWضا تنام
سمر محفوظ براجخط أحمر
ان � q ف الدينأخواي مم AB فاطمة

ف الدينحك رأسك: مئة حزورة وحزورة AB فاطمة

ف الدينلlF والحمار AB فاطمة

ف الدينالخروف الراقص AB فاطمة

ف الدينك.كوب صوف أحمر AB فاطمة

س Z س س�ارورواد الزمن: يوم المفPأل

أمFمة عز الدينالحقي.ة العجي.ة

Rشار/� هFغسونالعدو قادم: الخوف

ا q م الحاجأنزعج كثFا سلFروال شا�3 الحص وران

� وحدە
Aم�W مFسمر محفوظ براجوس

سمر محفوظ براجوسFم ينام وحدە
سمر محفوظ براجوسFم Wأ�ل وحدە
سمر محفوظ براجوسFم �ستحم
� �طن ماما

��� سمسم 
ZXا س�ي ف الدين ولو̀ر AB فاطمة



� أين ذه.ت نورة؟ �Xالعتي �Xم

هدى الشوا القدو�3 رحلة فFل

ألPس س�ارورواد الزمن: شFفرة يوم القFامة

 �
Z�Wسمر محفوظ براجصد

 �
Z�Wسمر محفوظ براجصد

ي q ا صغW انtف الديناظهر و AB فاطمة

ي q ا صغW ف الدينإ/ النوم AB فاطمة

ف الدينأين أضعك؟ AB فاطمة

ف الدينأين أضعك؟ AB فاطمة

� : غضب األسود qrلينغعالم المتحولt_س جuكورت

؟ �lاظم جوادأين ظ محمد̀ 

سمر محفوظ براجألف �اء... Wاء

� السلة Wا وسFم
��سمر محفوظ براج

سمر محفوظ براجهذە لuست لع.ة Wا وسFم

سمر محفوظ براجالزائر اللطFف

سمر محفوظ براجأين أجدك؟

ف الدينعال��  AB فاطمة

� عFد مFالدك
��ف الدين AB فاطمة

ف الدينالروزانا AB فاطمة

ف الدين`ابوRشxنو AB فاطمة
� /� �دل البFت بxتان

ZXا س�ي لو̀ر

 � �Xم وسا�3 : لغز ال.اب الخشFا دعدوشمغامرات تSمار

مارSا دعدوشمغامرات تFم وساB : �3 النمو السحري

مارSا دعدوشمغامرات تFم وسا�3 : أرSد أما أخرى

� WاB خماشقطرة ماءXم

 �
ZXخماشنجم BاW �Xم

� WاB خماشجمال الصحراءXم

ة زنج.ار q هدى الشوا القدو�3 جلنار أم

حسن ع.دهللاال تلعب مع الدWك!



رانFا زutب ضاهرB عl دف Z ساري

� والمنادWل الملونة
ZXقWرزان رخاصد

� أفTح، ألعب، ال أتعب
�رندة كورا]

ات.ة سمر طاهرأحلم أن أ�ون̀ 

سمر طاهرأحلم أن أ�ون طاهFا

سمر محفوظ براجلFلة غST.ة جدا

ع.ادە تقالوجدت ثFا�ا!

� خورينلعب مع اللغة
Z[صاSTنجال ج

مارSا دعدوشمغامرات تFم وسا�3 : سمسوم دوت كوم

سمر طاهرأحلم أن أ�ون راقصة �الFه

� مFمو وخرطومه الط_Sل
Z�لينة الدسو

سمر طاهرأحلم أن أ�ون مدرسا

� العجي.ة مع العم سالم
ZXة النجارنزهWناد

ة � q المم �
ZXروزنام �

�رندة كورا]

ف الدينسافFا AB فاطمة

 � ف الدينتثاءب أ]� AB فاطمة

ف الدينإجاصة مFال AB فاطمة

سمر طاهرأحلم أن أ�ون ممرضا

ع.ادە تقالح�اWة ورقة

سمر محفوظ براجوسFم ينظف أسنانه

 �
ZXسم� �

�رانFا سلFم الحاج وروال شا�3 الحصعندما تخت�

سمر طاهرأحلم أن أ�ون طبx.ة



English TitleArabic Title

My Arabic Library Kindergarten 

Collection 

(includes 1 copy of all 20 Read Aloud titles and 5 

copies each of 5 First Readers, 3 Flashcards and 

Teacher Guide packed in  plastic storage bin)

This Wonderful Bookالكتاب العجيب
Maybe a Bear Ate it!ربّما التهمه الدب
They All Saw a Catكلّهم شاهدوا هّرا 
You are (not) Smallأنت (لست) صغيرا
Duck Rabbit!بّطة! أرنب
Alone Togetherمعا لوحدنا
Cat’s Colorsألوان القّطة
Bugs, Bugs, Bugs!حشرات! حشرات! حشرات
The Way I Feelهكذا أشعر
Grumpy Birdعصفور مستاء
Kitten’s First Full Moonقطيطة والبدر
Penguin on Vacationالبطريق في عطلة
Martha Doesn’t Say Sorryسلمى ال تعتذر
Dinosaur’s Don’t, Dinosaurs Doالديناصورات ال تفعل، الديناصورات تفعل
The Cat’s Pyjamasمالبس نوم الهّرة
Friendshapeصداقة األشكال الهندسّية
How Do Dinosaurs Go to Schoolكيف تذهب الديناصورات إلى المدرسة؟
Little Plane Learns to Writeطائرة صغيرة تتعلم الكتابة
Golden Domes and Silver Lanternsقبب ذهبّية وفوانيس فّضّية
Crescent Moons and Pointed Minaretsأقمار هاللّية ومآذن مدبّبة

We Love to Shareنحّب المشاركة
Fish Schoolمدرسة السمك
Palsصديقان
Construction Workers Buildعّمال بناء يبنون
I Count Vehiclesأعّد مركبات

We Love to Share (5 Pack)نحّب المشاركة
Fish School (5 Pack)مدرسة السمك
Pals (5 Pack)صديقان
Construction Workers Build (5 Pack)عّمال بناء يبنون
I Count Vehicles (5 Pack)أعّد مركبات

ABC Flashcardsبطاقات تعلمية ا ب ت
123 Flashcards (Western)1 2 3 بطاقات تعلمية
123 Flashcards (Indic)بطاقات تعلمية ٣ ٢ ١
My Arabic Library Kindergarten Teacher 

Guide
مكتبة العربية رياض أطفال دليل المعلم

مكتبة العربية رياض أطفال



Lift the Flap: First 100 Words (not included 

in My Arabic Library Kindergarten set)
أول مئة كلمة



فعنوان الكتاب
ّ
املؤل

منى سبعكلمة كلمة- فلفل
منى سبعكلمة كلمة- سمسم وفلفل
نادية الخوليكلمة كلمة- صباح الخير

نيفين راتبكلمة كلمة - مشغول
نيفين راتبكلمة كلمة - أحمر

منى سبعكلمة كلمة - من يحب ؟
فريق أصالة التربويدفتر تطبيقات سلسلة كلمة كلمة مرحلة اولى

ناديا الخولي  كلمة  المرحلة الثانية ضجة ضجة
نيفين راتب  كلمة  المرحلة الثانية هيا نلعب

نيفين راتب  كلمة  المرحلة الثانية في المدرسة
نيفين راتبكلمة  المرحلة الثانية نانا

نيفين راتب كلمة  المرحلة الثانية نونو
ناديا الخولي كلمة  المرحلة الثانية كتب كتب

فريق أصالة التربويدفتر تطبيقات كلمة كلمة مرحلة ثانية
أمل هاديالنحلة الضائعة (كبير)

منى مرهجمشمش
منيا الحايكمن هو صديقي

DVD + رانيا زغيرهل رأيت أحرفي
ميشال عبد المسيحأستاذ فاسوالسي

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة األولى- كتاب التطبيقات الجزء األول

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة األولى- كتاب التطبيقات الجزء الثاني

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة األولى- كتاب التطبيقات الجزء الثالث

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة األولى كتاب المعلم

رانيا زغيربيتي هو طابة
نيفين راتب كلمة كلمة المرحلة الثالثة صور صور

نيفين راتبكلمة كلمة المرحلة الثالثة أين
نيفين راتب كلمة  المرحلة الثالثة عيد ميالد سعيد

نيفين راتب كلمة  المرحلة الثالثة عين
نيفين راتب كلمة  المرحلة الثالثة في السوق
نيفين راتب كلمة  المرحلة الثالثة أنظر حولك

نيفين راتبدفتر تطبيقات كلمة كلمة المرحلة الثالثة
نهى طبارة حمودمغامرة في منتصف الليل

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة -روضة الثانية -كتاب التطبيقات الجزء األول

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة -روضة الثانية -كتاب قصص الجزء االول

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة -روضة الثانية -كتاب التطبيقات الجزء الثاني



هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة -الروضة الثانية-كتاب قصص- الجزء الثاني

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة - الروضة الثانية- كتاب قصص-الجزء الثالث

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة - الروضة الثانية- كتاب الحروف

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة - الروضة الثانية -كتاب المعلم

فاطمة شرف الدين(حكايات الصندوق)رقص األلوان
فاطمة شرف الدينتامر وقصة الشعر الجديدة (حكايات الصندوق)

فاطمة شرف الدينتاال و البحر(حكايات الصندوق)
فاطمة شرف الدينجيران جمولة(حكايات الصندوق)

عايدة نعمانالشاطئ السري
نهى طبارة حمودالجزيرة المنسية

سناء شبانيقطة و سمكة
نهى طبارة حمودالزرافة الكسولة
رلى سعادةأتسلى و العب

Hard Cover - فاطمة شرف الدينأفرح أحزن
سيليست سنيدرفي طريقي

CD + فاطمة شرف الدينديك الجبل

Hard Cover - يا ليتني كلب
ليديا مونكس ترجمة 
فريق أصالة التربوي

عدلي رزق هللالفنان و االلوان
عدلي رزق هللالقطار الذي أصبح برتقالة

كل شيئ لي
 نيل موت  ترجمة 
فاطمة شرف الدين

CD+زكريا تامريوم الطاووس
هنادي ديةأنا أرى (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
هنادي ديةأنا أسمع(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
هنادي ديةأنا أتكلم (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
هنادي ديةأنا أمشي (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

كاتي خطارهل لديك سن سحرية
فاطمة شرف الدينفي مدينتي حرب
زكريا تامرشمس ال ترى

زكريا تامراألجنحة الصغيرة

قصة الخلد الصغير
  فيرنر هولز فارت 
ترجمة فريق أصالة 

التربوي
فاطمة شرف الدينالبنت النونو

 فاطمة شرف الديننينا الفيلة الصغيرة
Hard Cover - نهى طبارة حمودالتمساح الحشري

  كارولين حمادةضفدع رضا - ض - حروفي في قصص
  كارولين حمادةياسمينة والسمكة - س -حروفي في قصص

  كارولين حمادةدجاجة جدتي - ج - حروفي في قصص



كاتي خطارأنا حشرة ولدي حذاء
  كارولين حمادةالفيل فلفل - ف - حروفي في قصص

  كارولين حمادةشجرة شادي - ش - حروفي في قصص
DVD+سمر محفوظ براجلم أكن أقصد

  كارولين حمادةدكان داني - د - حروفي في قصص
  كارولين حمادةهرهورة - ه - حروفي في قصص

  كارولين حمادةالمزارع رامي - ر - حروفي في قصص
  كارولين حمادةحلم جميل - م - حروفي في قصص

  كارولين حمادةمطعم طارق - ط - حروفي في قصص
  كارولين حمادةصيصان صغيرة - ص - حروفي في قصص

  كارولين حمادةحفلة تنكرية  -ك - حروفي في قصص
  كارولين حمادةقارب رفيق - ق - حروفي في قصص
  كارولين حمادةبائع العصير - ع - حروفي في قصص

كل شيئ مسموح
نيل موست ترجمة 
فاطمة شرف الدين

  كارولين حمادةحديقة الحيوانات -ح - حروفي في قصص
     كارولين حمادةأجمل لوحة - أ - حروفي في قصص

سمر محفوظ براجأنا أيضاً أريد
  كارولين حمادةحبة توت - ت - حروفي في قصص

  كارولين حمادةالوطواط األسود - و - حروفي في قصص
  كارولين حمادةعيد الزهور - ز - حروفي في قصص
  كارولين حمادةلعبة رباب - ب - حروفي في قصص

فاطمة شرف الديننديم في الشارع
فاطمة شرف الدينشعور غريب

  كارولين حمادةغسان و غالية - غ - حروفي في قصص
  كارولين حمادةالذئب و الذبابة - ذ - حروفي في قصص
  كارولين حمادةخزانة خليل - خ - حروفي في قصص
  كارولين حمادةالنملة النعسى - ن - حروفي في قصص
  كارولين حمادةناضور ظافر - ظ - حروفي في قصص

  كارولين حمادةثوب ثريا - ث - حروفي في قصص
  كارولين حمادةأخي يحيى - ي - حروفي في قصص
  كارولين حمادةخلخال ليلى - ل - حروفي في قصص

CD+ فاطمة شرف الدينحذاء الطنبوري
CD سمر محفوظ براجأريد حيواناً أليفاً مع

فاطمة شرف الدينتاه حماري
هنادي ديةأنا أتذكر

DVD+فاطمة شرف الدينارنب سعيد
فاطمة شرف الدينبيجامتي

فاطمة شرف الديننديم و الضجيج
  كارولين حمادةأ-ي  أصوات الحروف

هنادي ديةأنا أساعد
هنادي ديةأنا أسكن



كيف هو الطقس؟

 إسابيل توماس-
جانيت ساكس-ليا 
فواترجمة ترجمة 

فريق أصالة التربوي
كارولين حمادةأنا عنتر

كارولين حمادةشكراً يا عنتر
سمر محفوظ براجالديك دجاجة...و الخروف نعجة ( المؤنث و المذكر) القواعد في قصص

سمر محفوظ براجعلى الشاطئ (الحروف الشمسية) القواعد في قصص
سمر محفوظ براجأوامر...أوامر(فعل األمر) القواعد في قصص

سمر محفوظ براجعند جدي في الجبل (الحروف القمرية) القواعد في قصص
سمر محفوظ براج كم هذه الغرفة مرتبة (إسم اإلشارة) القواعد في قصص
سمر محفوظ براجماذا ألبس ؟ ماذا أرتدي؟(الصفة) القواعد في قصص
كارولين حمادةأحب أن أرسم (الفعل المضارع ) القواعد في قصص

سمر محفوظ براجوداعاً يا بيتنا (الفعل الماضي) القواعد في قصص
سمر محفوظ براجعلى األرض،في الحقيبة، أم في السيارة (حروف الجر)القواعد في قصص

سمر محفوظ براجإلى إنسان إلى حيوان إلى نبات أم إلى شيء(اإلسم)القواعد في قصص
سمر محفوظ براجلماذا يا ترى ؟ حقا كم هذا غريب ! (تعجب و إستفهام)القواعد في قصص

سمر محفوظ براجسا ئقون ... سيارات زمامير... (الجمع)القواعد في قصص
سمر محفوظ براجواحد أم أثنان (المثنى)القواعد في قصص

سمير ملطيو في تلك الليلة
سمير ملطيالدنيا حظوظ

CD + سمير ملطيقطار الطفولة
سمر  محفوظ براجأفتش عن هواية

فاطمة شرف الدينتامر و علبة الشوكوالتة الحمراء
عايدة نعمانعنتر األشقر

CD + فاطمة شرف الدينماذا لو
فاطمة شرف الدينتنورتي

سناء شبانيكيف أصنع أصحابي وأصبح االهم بينهم؟
سناء شبانيكيف أقنع أهلي بالخروج حيث أرغب يوم العطلة؟

سناء شبانيكيف أنجح بأقل مجهود؟
سناء شبانيكيف أحافظ على صحتي؟

زينب سنو الطويلنينو
فادية حطيطصبي كبير
نجاة الصليبي الطويلتحت القش
سحر نجا محفوظلغز صغير

أحمد طيلو كنت
CD + دانيال جورجمنقوشة زعتر

كارولين حمادةكل شيء عني
هدى حموية سليمانراني و الهدية

حيوانات المزرعة
فيرا يارسو ترجمة 
رندة إسطفانوس - 
شيرين عبد الوهاب



نولد جميعاً أحرار
 جون بوين- دايفيد 

تينانت ترجمة فاطمة 
شرف الدين

دانيال جورجلن أقص شعري
(DVD+ 32 بطاقة)رلى الحصحروفي المتحركة

فاطمة شرف الدينظريفة تستضيف عفيفة
فاطمة شرف الدينزر ظريفة يضيع

فاطمة شرف الدينظريفة تريد هراً وعصفوراً 
فاطمة شرف الدينظريفة تشتاق إلى عطيفة

فاطمة شرف الدينظريفة على الشجرة
فاطمة شرف الدينظريفة تحب التفاح

فاطمة شرف الدينظريفة و أختها خفيفة
فاطمة شرف الدينظريفة تلهو مع طريفة

أ-ب-ت- المرحة
 رجينا شواتز ترجمة 
فريق أصالة التربوي

زكريا تامرالجيران
عائشة اللبانأماني الفضولية وأحرف األبجدية

هنادي دّية- منال شّمةالّصّياد
هنادي دّية- منال شّمةالقنديل "مغرور"

هنادي دّية- منال شّمةالحارس
هنادي دّية- منال شّمةالبّقال
هنادي دّية- منال شّمةالخّباز
هنادي دّية- منال شّمةالقطة
هنادي دّية- منال شّمةالجارة
هنادي دّية- منال شّمةالسيارة

هنادي دّية- منال شّمةشرطي السير
هنادي دّية- منال شّمةباص المدرسة

هنادي دّية- منال شّمةالكناس
هنادي دّية- منال شّمةدراجتي الزهرية

هنادي دّية- منال شّمةالقمر
هنادي دّية- منال شّمةاألحالم
هنادي دّية- منال شّمةالعتمة
هنادي دّية- منال شّمةالبومة

هنادي دّية- منال شّمةالطيران
هنادي دّية- منال شّمةالهمزة
هنادي دّية- منال شّمةالغيمة

كارولين حمادةمشاعر قرش
سمر محفوظ براجعلى ضوء الشمعة

فاطمة شرف الدينالعصفورة أم األخبار
مهى موسى أقرأ مع أحرفي

دانيال جورجفي عالمي الصغير
هال كيلىتشو الصيني الصغير

هال كيلىغسان العربي وسفينة الصحراء



هال كيلىآمون الفرعوني
هال كيلىالملك كارت الشجاع

دانيال جورجالهر لي
هدى حموّيةراني وإيفا

صفاء عزميقصة غرفتي
رانيا زبيب ضاهرأين كرتي الحمراء؟
دانيال جورجمدبرة منزلنا األجنبية

رانيا زبيب ضاهرأريد أن أكون مثل الشجرة
رانيا زبيب ضاهرأنا ال أحب سوى اللون الزهري

غسان زين الدينعيد ميالدي في الصيف
سمر زكي إبراهيمالقط بلبل والجد
نديم عيسىلعبة الغميضة

سحر نجا محفوظما أحالها أختي الكبرى
فاطمة شرف الدينالعمة زيّون وشجرة الزيتون

سناء شبانيأبو بصلة
أحمد طيلما صاح الديك

سناء شبانيأنا مصاب بالرشح
سناء الطيارةأين لعبة غنى؟

CD+ نهى طبارة حمودقطة وفأرة بالطيارة 
سناء الطيارةأسرة أحمد- أ-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةبيب حبيب- ب-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةتامر وتاال يبيعان- ت-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةثريا هيثم-ث-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةقصص جدي وجدتي-ج-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةحامد يزور حديقة الحيوانات- ح-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةخالد في السوق - خ- حروفي في نشاطات
سناء الطيارةدنيا في دكان-د-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةتالميذ صفي يزرعون ذرة- ذ-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةربى في المزرعة- ر-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةالمزارع زاهي-ز-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةسامر رسام صغير- س -حروفي في نشاطات

سناء الطيارةالشرطي شادي- ش-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةالصياد صابر- ص-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةضيعة األميرة ضياء- ض-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةطبيبة وطيار، مهن تساعدنا- ط-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةمحفظة ظريفة- ظ-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةعصير العنب- ع-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةغراب و غزال في الغابة-غ--حروفي في نشاطات
سناء الطيارةفراشة في فنجان- ف-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةقرد يلبس قبعة طارق-ط-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةكتب في المكتبة-ك-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةالرا وعلبة ألوان-ل-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةماجد يلعب بالمعجون-م-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةنحلة نشيطة-ن-حروفي في نشاطات



سناء الطيارةهدية طه-ه-حروفي في نشاطات
سناء الطيارةوسادة وسيم-و-حروفي في نشاطات

سناء الطيارةياسمينة في حديقة بيتي -ي-حروفي في نشاطات
رانيا ضاهرالفصول في غرفتي

لو كنت جنّية
 جانيت ساكس ترجمة 
فريق أصالة التربوي

كارولين حمادةاألسماك
فاطمة شرف الديننزهة نديم إلى الجبل

فاطمة شرف الديننديم ولونا
فاطمة شرف الدينبطن نديم يؤلمه
فاطمة شرف الديننديم ينتظر دوره
فاطمة شرف الدينعند نديم ضيف
فاطمة شرف الديننديم لن يتزلج

سناء الطيارةنبتتي في أسبوع

لو
د. زوس-ترجمة 

سلمى تلحوق
فاطمة شرف الدينمنتور

هنادي ديةمجموعة أقرأ بالعربية
هنادي ديةنام -سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى
هنادي ديةدب-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى

قمر رمضان
نعيمة روبرت ترجمة 

سمر محفوظ براج

هنادي ديةخضار-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى
هنادي ديةثمار -سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى
هنادي ديةثلج-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى

هنادي ديةضفدع ودب-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى
هنادي ديةذبابة وظل-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى

هنادي ديةكلب-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة األولى
هنادي ديةالكعكة-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية

هنادي ديةعيد ميالدي-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية
هنادي ديةأين الحذاء؟-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية

هنادي ديةحديقة الحيوانات-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية
هنادي ديةجدي- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية

هنادي ديةالنملة و الفيل -سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية
هنادي ديةالمهرج -سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية
هنادي ديةالمعلمة -سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثانية

هنادي ديةالكتاب األحمر-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة
هنادي ديةالكتابا ألخضر-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة
هنادي ديةالكتاب األزرق-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة
هنادي ديةالكتاب األصفر-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة
هنادي ديةالكتاب البرتقالي-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة
هنادي ديةالكتاب األبيض-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة



هنادي ديةالكتاب األسود-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة
هنادي ديةالكتاب البني-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الثالثة

هنادي ديةطائرة ورقية -سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة
هنادي ديةقطتي-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة

هنادي ديةالدجاجة-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة
هنادي ديةسمك صورة-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة

هنادي ديةصورة-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة
هنادي ديةهدية-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة

هنادي ديةالزهري-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة
هنادي ديةالفرقة الموسيقية-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الرابعة

هنادي ديةاألختان- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة
هنادي ديةالبناية- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة
هنادي ديةالغرفة- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة

هنادي ديةالمشاركة- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة

هنادي ديةالمبارات الرياضية- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة

هنادي ديةالخباز - سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة
هنادي ديةفنانة موهوبة- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة

هنادي ديةالعشاء- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة الخامسة
هنادي ديةعلى الشاطئ- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السادسة
هنادي ديةفي الصحراء- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السادسة

هنادي ديةفي الجبل- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السادسة

هنادي ديةفي السوبرماركت- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السادسة

هنادي دية في السينما- سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السادسة
هنادي ديةالساعة-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السابعة
هنادي ديةالفصول-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعةالسابعة
هنادي ديةالتقويم-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السابعة

هنادي ديةاألدوات الكهربائية-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السابعة
هنادي ديةأشهر السنة-سلسلة أقرأ بالعربية  المجموعة السابعة

دانيال جورجركضنا في الليل

سلسلة كلمة كلمة 4-1
نادية الخولي- نفين 

راتب -منى سبع

كلمة كلمة - المرحلة الرابعة - في المدرسة
نادية الخولي- نفين 

راتب

كلمة كلمة - المرحلة الرابعة - أحمر وأحمر
نادية الخولي- نفين 

راتب

كلمة كلمة - المرحلة الرابعة - الشوكوالتة
نادية الخولي- نفين 

راتب

كلمة كلمة - المرحلة الرابعة - رسائل
نادية الخولي- نفين 

راتب

كلمة كلمة - المرحلة الرابعة - أحالم
نادية الخولي- نفين 

راتب



كلمة كلمة - المرحلة الرابعة - نونو في المدرسة
نادية الخولي- نفين 

راتب
صفاء عزميساعدوا الفيل

على التلفزيون - هدف
طوني نورمان  

ترجمة فريق أصالة 
التربوي

االحتياطي - هدف
طوني نورمان ترجمة 
فريق أصالة التربوي

ما هو السبب يا ترى؟ - هدف
طوني نورمان  

ترجمة فريق أصالة 
التربوي

هل أنا السبب؟ - هدف
طوني نورمان ترجمة 
فريق أصالة التربوي

المعجبون - هدف
طوني نورمان  

ترجمة فريق أصالة 
التربوي

ليس متحمساً - هدف
طوني نورمان ترجمة 
فريق أصالة التربوي

طارق مسؤول التجهيزات- هدف
طوني نورمان  

ترجمة فريق أصالة 
التربوي

كن الحكم- هدف
طوني نورمان  

ترجمة فريق أصالة 
التربوي

فاطمة التركماذا فعل جاد؟

سندريال
ترجمة سمر محفوظ 

براج

ذهب والدببة الثالثة
ترجمة سمر محفوظ 

براج

ليلى والذئب
ترجمة سمر محفوظ 

براج

بياض الثلج
ترجمة سمر محفوظ 

براج
سناء الطيارةمجموعة حروفي في نشاطات + علبة

فاطمة التركأين جاد؟

كتاب التطبيقات (هدف)
نيكوال بوينتون ترجمة 
فريق أصالة التربوي

فاطمة شرف الدينمن أنا
نهى طبارة حمودالدب ال يرن الجرس
سناء طيارةحروفي في قاموس



سمر محفوظ براجالحروف القمرية و الشمسية القواعد في قصص
سمر محفوظ براجالمذكر و المؤنث القواعد في قصص

سمر محفوظ براجإسم اإلشارة القواعد في قصص
كارولين حمادةفرفر و فيفي

كارولين حمادةفرفر وفيفي في الجبل
كارولين حمادةفرفر وفيفي في المدرسة

كارولين حمادةفرفر وفيفي في حديقة الحيوانات
كارولين حمادةفرفر وفيفي على شاطئ البحر

كارولين حمادةمزرعة فرفر
فاطمة التركماذا حدث لرامي
صفاء عزميقصص أسرتي

جنان حشاشأرنبي
عبادة تقالقطط ملونة
علي صباغأين الشمس

صفاء عزمينجمة يا  نجمة
روال سعادةحزورة أم فزورة
رانيا زبيب ضاهرلماذا تمطر السماء
دانيال جورجسأبيع حذاء والدي

سمر محفوظ براجصفنا أحلى
جنان حشاشحفلة تنكرية
كارولين حمادةعيد العلم
سناء حركهعيد الحب
سناء  حركهفكرة جميلة

سناء حركهكيف هي الحياة في الخارج؟
أحمد طيمنزل األحالم
سناء شبانيحلوة يا مفتقة

جنان حشاشعصفور صغير
جنان حشاشأنا والحي
سحر نجا محفوظأبي زائر

عبادة تقالبيت الجدين
ردينة األتاتسامي و العصفور

أحلى قبلة
 سلمى مندين صياغة 

جنان حشاش

مطاردو النجوم الفيروس المميت
 دايفد أورم  فريق 

أصالة التربوي

مطاردو النجوم مركز المجرة للتسوق
 دايفد أورم  فريق 

أصالة التربوي

مطاردو النجوم مركز المجرة للتسوق
 دايفد أورم  فريق 

أصالة التربوي
سناء شبانيجميلة والنبع
 سناء الحركهاتركيني أكبر
حليم نصرصديقي جميل
سمر محفوظ براجما أحلى النوم
زينة زينجدتي معنا



نهى طبارة حمودالذئب الذي أخاف القمر
سناء شبانياألستاذ كيس

فاطمة شرف الدينكتاب الضحك والبكاء

ماذا تحب كوكي؟
ترجمة شيرين عبد 
الوهاب إيمان حمدي

ماذا يفعل الكبار في غيابنا؟

تاريه بورج إنجر-
ليسا بلسفيك ترجمة 
شيرين عبد الوهاب 

إيمان حمدي
هدى حموية سليمانراني والصيف

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة األولى- كتاب التطبيقات الجزء الثاني-شمال إفريقيا

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة الثانية- كتاب القصص-شمال إفريقيا

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة الثانية- كتاب التطبيقات الجزء األول-شمال إفريقيا

هنادي دية-منال شمعةخطوة خطوة الروضة الثانية- كتاب التطبيقات الجزء الثاني-شمال إفريقيا

نيفين راتبكلمة كلمة دفتر تطبيقات مستوى الرابع
دانيال جورجالضفادع المزعجة

دانيال جورجأعرف سراً 
أصالةأنا وعائلتي نحب كرة القدم

جنان حشاشهيا نزرع
كارولين حمادههناك مشكلة

لمى الزينمن شباك غرفتي
سحر نجا محفوظلوز وسكر
سناء الحركهالفصول
جنان حشاشسمكتي

جنان حشاشبقرتي محبوبة
سناء الطّيارةليلى والذئب والهاتف

نجال خوريشجرة السماء
سمر محفوظ براجامي و التدخين

منال الغدانيأبحث عن صديق
هال التركينادي القراء

عزيزي الحمل الصغير
فروكي ولدن ترجمة 
سمر محفوظ براج

 مارغو خوريو طارت الطائرة

تصبحون على خير
 مونيكا سبانغ ترجمة 

جنان حشاش

غارفيلد - الملك نرمل
 جوليان ماجنات 

ترجمة جنان حشاش
كارولين حمادةالجمل



قصص خيالية
   فرنسيسكا بنشيرا  
ترجمة سمر محفوظ 

براج

كركر
 ساري فينتو ترجمة 

مارية
محمد الدرويشاألرنب يزرع النقود
مايا مولوي ناصرزيد و جاد في ورطة

الوحوش ليس لها وجود
توماس منسن ترجمة 

فريق أصالة
فاطمة شرف الدينجارتنا جوجو

سمر محفوظ براجبيتنا أحلى
فاطمة شرف الدينفي بالد عجيبة
هال محمد التركيتنظيم أغراضي

ماري الخوري فاضلأنا و أمي حول العالم
سناء حركهحكاية نديم - التوحد
سناء حركهحكاية زينة - الطالق

سناء حركهحكاية هادي - وهب األعضاء
سناء حركهأنا خائفة

مي شبقلوأنا ال أحب القراءة
أحمد طيمن هناك

أوته كراوزةمغامرة في عيد الميالد
كارولين حمادةفرفر و فيفي سوق الخضار
كارولين حمادةفرفر و فيفي و سلطة الفاكهة

سحر نجا محفوظدراجتي و السن المكسور (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
الشيخة الزيارةاألميرة أمينة
محمد الدرويشمحكمة الغابة

صباح ديبيالدجاجة و رغيف الخبز
رؤيا الحاجتيتو العصفور المميز

الوطواط يحل المشكلة
يووبايول ترجمة 

فريق أصالة التربوي
 ً ماري الخوري فاضلأحب أن نقرأ معا
جنان حشاشاليوم األخضر

موسى نجيب موسىالقاضي العادل  (إصعد مع أصالة مرحلة السابعة)
سناء شبانيحارس النهر
سناء شبانيحارس النهر

كارولين حمادةفرفر و فيفي في الحديقة
كارولين حمادةفرفر و فيفي على الثلج

كارولين حمادةفرفر و فيفي و قالب الحلوى
عال حسامورحلة الضفدعة و ذبابة الحظ

إلى المدرسة
كارين جننر     

ترجمة فريق أصالة 
التربوي

إلى مكة
نعيمة روبرت ترجمة 

جنان حشاش



أنا أستطيع
سو غريفز  ترجمة 
فريق أصالة التربوي

أنا خائف 
سو غريفز  ترجمة 
فريق أصالة التربوي

أنا ال أشارك
سو غريفز  ترجمة 
فريق أصالة التربوي

أنا حزين
سو غريفز  ترجمة 
فريق أصالة التربوي

نايلة عجةمدام تعبانة
سناء حركهقلب أمي

شيخة الزيارةأريد أن أكون ماما
سناء شهابهللا تعالى - سلسلة أنا مسلم - مرحلة أولى

سناء شهابما هو اإلسالم - سلسلة أنا مسلم - مرحلة أولى
سناء شهابأركان اإلسالم - سلسلة أنا مسلم - مرحلة أولى
سناء شهابسيدنا محمد - سلسلة أنا مسلم - مرحلة أولى
سناء شهابماذا أقول - سلسلة أنا مسلم - مرحلة أولى
سناء شهابأنا أصلي - سلسلة أنا مسلم - مرحلة أولى

سناء شهابصوم رمضان - سلسلة أنا مسلم - مرحلة أولى
صباح ديبيأريد أن أنام

فريق أصالة التربويأسد أحمر (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- أ)
فريق أصالة التربويبطة (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- ب)

فريق أصالة التربويتوت تين (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- ت)
فريق أصالة التربويثعبان  (إصعد مع أصالة مرحلة االولى ث)

فريق أصالة التربويجمل نعجة رجل (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ج)
فريق أصالة التربويحصان حزين  (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- ح)

فريق أصالة التربويخاف خليل (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- خ)
فريق أصالة التربويذرة (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- ذ)

فريق أصالة التربويأصدقاء (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-د )
فريق أصالة التربويسمير سعيد (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- س)
فريق أصالة التربويريش ريش (إصعد مع أصالة مرحلة االولى- ر)

فريق أصالة التربويمزارع (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ز)
فريق أصالة التربويقرش (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ش)

فريق أصالة التربويعصفور أصفر (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ص)
فريق أصالة التربويضفدع أخضر (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ض)

فريق أصالة التربويطارق  (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ط)
فريق أصالة التربويشريف و عفاف (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ف)

فريق أصالة التربويقارب (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ق)
فريق أصالة التربويكريم يكتب (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ك)

فريق أصالة التربويعبير (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ع)
فريق أصالة التربوينام مهرج (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-م)

فريق أصالة التربويياسر (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ي)
فريق أصالة التربويغسان (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-غ)
فريق أصالة التربويظبي (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ظ)
فريق أصالة التربوينور (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ن)



فريق أصالة التربويوجه هادي (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ه)
فريق أصالة التربويواوي (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-و)

فريق أصالة التربويليمون لحمة لوز (إصعد مع أصالة مرحلة االولى-ل)
فريق أصالة التربويأنا لست لطيفة (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)

فريق أصالة التربويتنام (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)
فريق أصالة التربويألبس (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)
مي أبو جيبيديد (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)

ليو يخاف المرتفعات
فردريك أنياس ترجمة 

فريق أصالة

دودو، الذئب الذي يخاف الذئاب
فردريك أنياس ترجمة 

فريق أصالة
مهند العاقوصالقندس المهندس

رؤيا الحاجمن األجمل
سناء حركهأنا كبير

سناء حركهأخي يبكي
سمر براجماما نائمة

محمد كاضمكيف صار القنفذ فأرا
جنان حشاشهاني و غالية

سناء  حركهرحلة مع الفصول
سناء حركهالعالم كبير صغير

رانيا أبو النجافي البيت
جنان حشاشهرة صغيرة
جنان حشاشحبة القمح

فاطمة شرف الدينفلورا
مارغو خوريحقيبة ميا

نسيم علوانمرزوق و معتوق
فاطمة المزروعيكيف تصطاد فكرة

ماري خوري فاضلكنز غرفة أمي
هدى  حاسبينيلولو (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)

فريق أصالة التربويفي العيد (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)
مي أبو جيبرجل رجل (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)

سناء حركهالزهرة الغريبة
  سناء حركهكلمة السر

نجوى الططرينسيم و صوص(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و الحمار (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و دعسوقة (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و ضفدع (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و الفراشة (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و أرنوبة (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و هرة (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
سناء شبانيأنا أشارك (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

مي أبو جيبكيف تشعر (إصعد مع أصالة مرحلة األولى)
سناء شبانيأنا كنت مشاغبا (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

صباح ديبيمفاجأة (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)



رمزي مكاويالوقت الضائع (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
أحمد طيالقطة المتنكرة (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

سناء حركهأنا أحب الطعام
أحمد طيعنتر و سمير
عبادة تقالأنا طالب مميز

زنجبيل علوهلن أخفي شيئا عن أمي
محمد العشيحذاء الطائر

عبادة تقالسالي (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
دنيازادعندما تغضب

زنجبيل علوهالحصان شوشو (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
زنجبيل علوهبحيرة األمنيات (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

فاطمة الحازميقصة جنة (إصعد مع أصالة مرحلة السابعة)
عبير أنور  هال وهيثم (إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)
عبادة تقالحلم عالء (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

السيد محمد أبو ضيفمغامرة الحطاب (إصعد مع أصالة مرحلة الثامنة)
رمزي مكاويجزيرة الورد (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
رمزي مكاويهرهر و فرفر (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

رمزي مكاوييوم في المزرعة (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
عبادة تقاللبنى و الشمس(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

مارغو خوريماذا أختار(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويهدية إلى جارنا (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

سحر نجا محفوظسنة حلوة يا عامر (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
محمد درويشعندما يصبح الحصان نشيطاً (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

فريق أصالةمهن(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
مي أبو جيبوجه وجه(إصعد مع أصالة مرحلة األولى)

مي أبو جيبعين أنف خد(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مي أبو جيببحر بحر (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

مي أبو جيبصيف شمس لعب(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مي أبو جيبقبعة قبعة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

مي أبو جيبشتاء مطر برد(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مي أبو جيبثلج ثلج(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

فريق أصالة التربويفي الصباح ماما تقول (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مهند العاقوصالراكون يحب النظافة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
عال حسامواألخطبوط الراقص (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
علي حبيبأميرة مملكة الغيوم (إصعد مع أصالة مرحلة السابعة)

جنان حشاشفي  الطائرة (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
رمزي مكاويمعلمتنا الحبيبة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

رمزي مكاويخطة فاشلة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
ماري خوري فاضلعالم من األسرار(إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)

ً (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة  محمد دروشعندما يصبح الطاووس متواضعا
محمد دروشعندما تصبح السلحفاة سريعة (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
ً (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة) محمد دروشعندما يصبح الببغاء صامتا
محمد دروشعندما يصبح القرد طويالً (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

أميمة عز الدينسارة تطبخ (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)



ندى مهريأميرة النجوم (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
زنجبيل علوهالحي التراثي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

هديل ناشفلوز تنقذ العالم 
CD + ضحى المصريأنا أنتخب
أمل أبو غيداأمي أنا لست سعيداً 

عبادة تقالمسابقة األمهات
رمزي مكاويعندما يصبح الثعلب نبيًال (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

سناء شبانيأنا كنت خجولة(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
حيدر غازي سليمانتريد نسمة أن تلعب

مي شبقلومطعم أبي
سمر براجكرة كرة 

هال تركيال ال يعجبني
ماري خوريمعكرونة باللحمة على الفطور

كارولين حمادةفرفر وفيفي والطقس
أميمة عّز الدينأصابع زينب  

نهى صبحعلى ضفاف دجلة(إصعد مع أصالة مرحلة الثامنة)
نايلة عّجةنعيماً يا نعامة 
 سناء الحركهالضرب ممنوع

 سناء الحركهالصداقة ضرورية
 سناء الحركهالسخرية ممنوعة
 سناء الحركهاألختالف ضرورة

 سناء الحركههل أنا جبان
محمود علوهلولوة والسناجب المهذبة

صباح ديبيحيواناتي الغريبة
مهند العاقوصالديك المخادع
نايلة عّجةالبقرة و الساللم

محمد كاظمفكرة حمار
فاطمة كمونالبحيرة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

فاطمة كمون حروف الجرعلى(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
فاطمة كمونحروف الجر في(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
فاطمة كمونحروف الجرك(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

فاطمة كمونحروف الجر من إلى(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
فاطمة كمونحروف الجر ب(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

مي أبو جيبشعر شعر(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
زنجبيل علوهالمحفظة العجيبة (إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)

زنجبيل علوهالفأرة الذهبية(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
زنجبيل علوهمشعل األمير(إصعد مع أصالة مرحلة الثامنة)

سناء شّبانيأنا كنت أغضب بسرعة(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
ً (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة) سناء شّبانيأنا كنت فوضويا
نسيم علوانقبعتي الصوفية(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

فريق أصالة التربويأنا بطل (إصعد مع أصالة مرحلة االولى)
أحمد طيّ الديناصور دودو(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

رمزي مكاوينجوم الليل (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
دنيازاد السعديخروف بال صوف(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)



جيهان فيصلأنا و قلمي السحري(إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)
جيهان فيصللدي خبر سار(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
سمر طاهرشطيرة سارة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

مهند العاقوصصانعة العسل(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
زنجبيل علوهال أشباح في المنزل (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

زنجبيل علوهوداعاً لمشاكل الروموت (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
زنجبيل علوهأسنان جدتي البيضاء (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

رمزي مكاويالهمبرغر الشهية (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
رمزي مكاويالعسل المفقود (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

رمزي مكاويذكاء الثعلب(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
رمزي مكاويالمفتشة الصغيرة (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

رمزي مكاويالبطة الذكية (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
ماريال طويلأبو كيس(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

أميمة عز الدينسارة ترسم(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
أميمة عز الدينسارة تبني بيتا(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

أميمة عز الدينسارة تقابل شمس(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
أميمة عز الدينسارة تريد الطيران(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

نداء نصيرشجرة تفاح (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
بسمة الخاطريرحلة صيد(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
جيهان فيصلحقيبة ماما(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

جيهان فيصلكيف تستطيع فعل هذا(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
جيهان فيصلالسيد قمر أيضا ال ينام(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

جيهان فيصلالشجرة العطشانة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
ندى بكداشالجميزة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

ندى بكداشعين المريسة (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
سماح أبو بكر عزتالثعلب واألرنب المحتال

شيخة الزيارةدغفول ومهنة بابا
ماري خوري فاضلحشرات في شعري
مارغو خوريماذا ستفعلين يا لينا

جنان حشاشمغامرة الشاطر حسن في البحر
سماح أبو بكر عزتحصان حسان

سماح أبو بكر عزتصهيل من ذهب
روز مطرصديقتي الشجرة  (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

أميمة غز الدينظل أخي
سناء  حركهالهرم الغذائي

فاطمة الناصريفي عطلة نهاية األسبوع
سناء شبانيلميس في السوبر ماركت

سناء شبانيتامر و الضيوف
فاطمة التركهل وجد جاد الحيوانات

نايلة عجةالسيد دقدوق
نايلة عجةللنوم فقط

هديل ناشفكالم من صخر
رانيا أبو نجاريم و حبات الخرز

أنطوان شرتونيعيد ميالد الفأرة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)



أنطوان شرتونيزرافتي ظريفة(إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)
فاطمة كمونزرع أم دجاجة

تكنولوجيا و لكن(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
ماري مطر و ليندا 

نصار
كارولين حمادةفرفر و فيفي في المخبز
كارولين حمادةفرفر و فيفي في المكتبة
كارولين حمادةفرفر و فيفي في المطعم

كارولين حمادةفرفر و فيفي في المتجر الكبير
كارولين حمادةفرفر و فيفي في المستشفى
كارولين حمادةفرفر و فيفي تحت الماء

كارولين حمادةفرفر و فيفي و آلة التصوير
كارولين حمادةرحلة فرفر و فيفي
كارولين حمادةألعاب فرفر و فيفي

سناء حركهحكاية تشبهني
سناء حركهإلى أين

سناء حركهبيت األطفال
سماح أبو بكر عزتفأر في بيت تامر
نايلة عجةالنمسة نموسكيتو
فاطمة شرارة كمونقطة جدتي و أنا

مدرسة بيروت الدوليةآدم والهاتف الذكي

رمزي مكاويتحت السنديانة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
رمزي مكاويعمتي و النهر(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
رمزي مكاويالنملة النشيطة(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

محمود علوهلولوة و الفراشة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
هشام علوانسر الجرة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
سماح أبو بكر عزتأرخص كنوز(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
سماح أبو بكر عزتالمتهم فأر(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

عبير أنورال أريد أن أنام وحدي(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
عبير أنوررشاقة كريم (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

عبادة تقاللن تأكلني القطة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
محمد درويشالثعلب المحتار(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

محمد درويشضيوف خرطوم الفيل(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
جنان حشاشرحلة الماء(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
وسام السقىرحلة العسل(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

قمحة كيكي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
غالية المصري ومهر 

غيور
عبادة تقالقطنا الهارب (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

زنجبيل علوهالسمكة سوكا و الحارس األمين(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة
محمد كاظمأطول لسان(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
مايا أبو الحياتحين يعد أبي(إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)
محمد كاظمديك و الشمس(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

رمزي مكاويتحت السنديانة (قصة نشاط إضافي المرحلة األولى)
رمزي مكاويبائع الخضار(قصة نشاط إضافي المرحلة األولى)



رمزي مكاويبائع الخضار(إصعد مع أصالة المرحلة األولى)
رمزي مكاويقارب هادي(قصة نشاط إضافي المرحلة األولى)
رمزي مكاويقارب هادي(إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)

رمزي مكاويعمتي و النهر (قصة نشاط إضافي المرحلة األولى)
رمزي مكاويالنملة النشيطة (قصة نشاط إضافي المرحلة الثانية)

عبير أنورأنا دوماً معك
عبير أنوراالمتحان

مارخو خوريإسمعوا قصتي(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
فاطمة تبوكاألعداد 9-0

ماهر يهرب إلى السيرك
ميرفي ليندمان ترجمة 

مارية باكال
جنان حشاشحديدان و قزيزان ونخيالن

شيخة الزيارةغريبة
روزيت عدوانزينة والحذاء الجديد

قصة حرف و نشاط (ث ذ)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط  (ج ي ل)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط  (د ر س)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط  (ح غ ش)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط (ن ض ظ)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط  (ط ق ص)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط  (ع ف ب)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط  (ك ت أ)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف و نشاط  (م ز خ)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب

قصة حرف ونشاط (ه و)
نادين  معتوق و ريا 

أكرم صعب
مي أبو جيببيتي مدرستي

سمر براجاالسم القواعد في قصص
محمد غذيغضب الصرصور وأصدقائه

زنجبيل علوهالخروف معروف
عال حسامواحين غرق جدي
محمد درويشلماذا فاز الثعلب
محمد كاظمالديك الصغير

محمد سودانياللصوص المغفل
أنطوان شرتونيمنزل يأوي الوطواط

جنان حشاشأرنبي(إصعد مع أصالة مرحلة األولى)



ديانا بربيريأين طعام منير
هناء علم الدينقصة وحكاية وبيت
مارغوا خوريالعصفورة دورا

محمد سودانياللص الصغير(إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)
محمد سودانيالراعي الصغير(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

   محمد سودانيالمرأة التي غيرت اسمها (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

نداء قنديلومغامرة على فيسبوك
سناء حركهالهروب من الحرب

جيكر خورشيدالقناع
سناء شهابالنبي إبراهيم - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية
سناء شهابالنبي إسماعيل - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية
سناء شهابالنبي موسى - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية
سناء شهابالنبي نوح - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية

سناء شهابالنبي يوسف - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية
سناء شهابالنبي يونس - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية
سناء شهابالنبي سليمان - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية

ماسة ابو جيبعيد ميالدي(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
ماسة ابو جيبفي المطار(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

فريق أصالة التربويكلمات أضداد(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
رمزي مكاويالدب الراقص(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

رمزي مكاويهدية عمي(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
رمزي مكاويتجارة غريبة(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
رمزي مكاويصياد السمك(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

رمزي مكاويصديقتان(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
رمزي مكاويهرة لينا(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

رمزي مكاويالهاتف الجوال(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويالدب الراقص (قصة نشاط إضافي المرحلة الثانية)

رمزي مكاويهدية عمي(قصة نشاط إضافي المرحلة الثانية )
رمزي مكاويتجارة غريبة(قصة نشاط إضافي المرحلة األولى)
رمزي مكاويصياد السمك(قصة نشاط إضافي المرحلة الثالثة)

رمزي مكاويصديقتان(قصة نشاط إضافي المرحلة الثانية)
رمزي مكاويهرة لينا(قصة نشاط إضافي المرحلة األولى)

رمزي مكاويالهاتف الجوال (قصة نشاط إضافي المرحلة الثالثة)
هناء صندقليألون ، أرسم وأتسلى مع األرقام

ريما شقم العظمهل هذه موزة
حيدر أحمدريشة السحاب

ليلة مع مكور
غالية المصري و 

ماهر غبور
جميلة يحياويوسيم يبحث عن جدة

أميمة  عز الدينشعر أحمر مجعد
مي أبو جيبربيع فراشات زهور (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مي أبو جيبخريف هواء حصاد(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

بدر حمودلوحتي العجيبة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)



جنان حشاشأين أنا(إصعد مع أصالة مرحلة األولى)
محمد كاظمأبناء(إصعد مع أصالة مرحلة األولى)

أحمد طيصديقنا الوطواط
أميمة عز الدينألعاب فتونة

أنطوان شرتونةالزرافة مصابة بالزكام
محمد الدرويشالفيل الرسام

ليندا و ماريأمي صاحبة الكراج
زنجبيل علوهنظارات آينشتاين (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

بسمة الخاطريأغلى هدية(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
سماح أبو بكر عزتالبيت الذهبي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

محمد كاظمالغراب و الشحرور (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
ماريال ديبالمريول األزرق(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

مهند العاقوصالسمكة المضيئة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
مهند العاقوصالسمكة الشفافة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

مهند العاقوصمن يغرق ومن يطفو؟(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
مهند العاقوصالسمكة الطبيبة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
مهند العاقوصالسمكة الزبالة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
سماح أبو بكر عزتالطائر الطنان(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

مهند العاقوصالزهرة الفترسة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
أحمد طيكنز الصحراء(إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)

جنان حشاشدجاجتي(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
سماح أبو بكر عزتهدية الجبل(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

محمد كاظمهل غرق بيت األرنب(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
بسمة الخاطريإلى مزرعة جدي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

ماريال طويلجدتي أنا (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
سماح أبو بكر عزتجسور الجبان(إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)

محمد كاظمبيوت(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
جنان حشاشخروف عمي وديع(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

رمزي مكاويكتاب الغابة(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
عبادة تقاللعبة الخيال(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

عبادة تقالمارد المصباح البخيل(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
 محمد كاظممركز اإلطفاء(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

محمد كاظمماذا أسمع صغير(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مهند العاقوصنمولة تحب الخياطة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

سوزان الرمضانقطرة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

سماح أبو بكر عزترحلة العصفور األخضر(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

محمد كاظمرسالة األرنب(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
أميمة عز الدينسارة تنظف البيت(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

محمد كاظمتحية الفراشة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
سماح أبو بكر عزتتاج الربيع(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
محمد كاظمأذن الفيل(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

رمزي مكاويأمينة (قصة - إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويأمينة( قصة نشاط إضافي المرحلة الثالثة)



رمزي مكاويأطفال شوارع(قصة - إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويأطفال شوارع ( قصة نشاط إضافي مرحلة الثالثة )

رمزي مكاويحديقة الجزر (قصة - إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
رمزي مكاويحديقة الجزر( قصة نشاط إضافي المرحلة الثالثة)

أنا أحاول
باولو فريز ترجمة 

فريق أصالة التربوي
 جيكر خورشيدالذئب شنغا بنغا
أمل أبو غيدانعم كلمة العجيبة

عال حساموورقة بيضاء و علبة ألوان
أنطوان شرتونيكلب جديد في المزرعة

رؤيا عواضة الحاجسر البطاطا المقلية الذهبية

لص في المدرسة
مدرسة للسيه نهر 

إبراهيم

ثعلب في المكتبة
لورينز بولي ترجمة 
فريق أصالة التربوي

مارغو خوريكيف ندفع للعم خليل
محمد كاظمماذا أسمع

محمد درويشالجزر الضائعة
كارولين حمادةلمن هذه البيضة
أحمد طيقطة في الشارع

نداء قناديلواختالف و صداقة ألبوم صور ماما
سمر طاهرفستان جديد(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

أنطوان شرتونيأنا وجدي ومرض الخرف (إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)

أنطوان شرتونيسرقة االواني
فاطمة كمونحروف الجر( ك) (تبسيط القواعد)
فاطمة كمونحروف الجر( في) (تبسيط القواعد)
فاطمة كمونحروف الجر(على) (تبسيط القواعد)
فاطمة كمونحروف الجر( ب) (تبسيط القواعد)

نهى طبارة حمودكوكب األمنيات
سناء شبانيمن خرب البستان؟

أنطوان شرتوني الهروب مغامرات السلحفاة ضو
فاطمة كمونالبحيرة(تبسيط القواعد)
سناء شبانيأنا كنت فوضوياً (كبير)
سناء شبانيأنا كنت خجولة(كبير)

ماسة أبو جيبالطباخ فريد(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مي أبوجيبالنجار عمار(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

 محمد درويشالغراب والثعلب(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
مي أبوجيبكريم يحب التخييم (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

مي أبوجيبأحب السيرك(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
مي أبوجيبالخياطة فريحة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
ماسة أبو جيبالنادل عادل(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

مي أبوجيبمزينة الشعر سميرة (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
سناء حركهمشكلة و حل



سناء  حركهماذا يقول
سناء  حركهسنجاب يكتشف الغابة
أحمد طيالمغامر والفأر العجيب

عبير أنورلست سارقة
انطوان شرتونيالخياطة الخارقة
سناء الحاجعكازة في العيد
محمد هاشمخروف العيد

بدر حمودجوارب(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
بدر حمودشرطي الجراثيم(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
بدر حمودالمياه ليست لعبة (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

عبادة تقالفراس و حيوانات المزرعة (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
سامر أنوركومبيوتر في كوخ األشباح(إصعد مع أصالة مرحلة السابعة)

زنجبيل علوهأنا ألون عالمي
رمزي مكاويحسام و قالب الحلوى

جيكر خورشدعامر المشاغب
شيخة زيارةمكتبة باأللوان

زنجبيل علوهالصوص والكرسي الملون
مهند العاقوصأمي أجمل

علي الرشيدميسون و قطرة الماء(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
عزة أنورمنظار لولى(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
عزة أنوررحلة لولي (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

عزة أنورعيد ميالد لولى(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
فريق أصالة التربويآدم وآية (تبسيط القواعد)

جيكر خورشيدالديك األزرق وجدتي أمينة
فريق أصالة التربويأحب جدي وجدتي (تبسيط القواعد)

لينة دسوقيحذاء األزرار الملونة
فريق أصالة التربويهدى(تبسيط القواعد)

دنيازاد السعديهروب عصفور
مهند العاقوصمن سرق فطيرة العسل؟

عبير بالنطفلة من الفضاء
لما عازرمثل أوراق الشجر
أحمد طيالحصالة العجيبة

جنان حشاشالشاطر حسن و المارد
سناء شبانيدقيقة واحدة

أنطوان شرتونيهرة صغيرة في المدينة
آمال إسكندركركور القرد الشقي
أمل أبو غيداصديقتي ال تكلمني

لينة دسوقيلجين و الجهاز التقويم
نداء قناديلوما أجمل شكلي

نداء قناديلوماما تحب أخي أكثر مني
صبحي سليمانماذا يبيع العم سعيد؟

صبحي سليمانقميص العيد
محمد سودانيبسبس

أمل أبو غيداراما و التلفاز



لينة دسوقيصديقان و أرجوحة
رمزي مكاويمذكرات ضرير  (قصة نشاط إضافي)مرحلة السادسة
رمزي مكاوياليمامة و النملة (قصة نشاط إضافي) المرحلة الخامسة
رمزي مكاوياألب المؤسس  (قصة نشاط إضافي) المرحلة الخامسة
رمزي مكاويدعوة إلى العشاء (قصة نشاط إضافي) المرحلة السادسة

رمزي مكاويدراجة زياد  (قصة نشاط إضافي) المرحلة الرابعة
رمزي مكاويعيد ميالد األميرة  (قصة نشاط إضافي) المرحلة الرابعة

رمزي مكاويبائع الغشاش  (قصة نشاط إضافي) المرحلة الخامسة
رمزي مكاويمغامر في بالدي  (قصة نشاط إضافي) المرحلة الرابعة
رمزي مكاويمياهنا ثروتنا  (قصة نشاط إضافي) المرحلة الخامسة

رمزي مكاويسوار هدى (قصة نشاط إضافي)المرحلة الرابعة
رمزي مكاويالمهمة الصعبة (قصة نشاط إضافي) المرحلة السادسة

رمزي مكاويحادث سير (قصة نشاط إضافي) المرحلة السادسة
رمزي مكاويعادل  (قصة نشاط إضافي) المرحلة الخامسة

رمزي مكاويفي عيد األم (قصة نشاط إضافي) المرحلة الرابعة
رمزي مكاويكارثة طبيعية (قصة نشاط إضافي) المرحلة السادسة

روزيت عدوانالجوع ممنوع
نداء قناديلوال ال تأخذ فطيرتي

ماريال طويليوم قصاص(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
هشام علوانخارج العلبة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
جاسم صالحقفزة ضفدع(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
ماريال طويلنترة ديك(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

عيشوني سليمعندما نزع الدب فروه لينام(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
محمد الغزيحكاية الموجة والقمر(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
سماح أبو بكر عزتالسلحفاة سبقت األرنب(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

زنجبيل علوهالنحالت تتوقف عن العمل(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
محمد الغذيالكتاب ذو الغالف األزرق(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
محمد درويشالدب يبيع الحلوى مالحة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

محمد درويشحكاية الحذاء األزرق(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويدراجة زياد (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويفي عيد األم (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

رمزي مكاويعيد ميالد األميرة (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويمغامر في بالدي (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

رمزي مكاويسوار هدى (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
رمزي مكاوياليمامة و النملة (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

رمزي مكاويبائع غشاش (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
رمزي مكاويمياهنا ثروتنا (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

رمزي مكاوياألب المؤسس الشيخ(زايد بن سلطان) (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة
رمزي مكاويعادل (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

سناء شبانيعازفة الكمان تتحدى
جيكر خورشدماذا أقول ألمي

أمامة اللواتيالبيت الغريب العجيب
ماري فاضل خوريزهرة فواحة في المهجر

جيكر خورشدبطل الحاسوب



فريق أصالة التربويمثنى جمع (تبسيط قواعد)
Hard Cover - لينة دسوقيحذاء األزرار الملونة

أنطوان شرتونيما الذي حصل في البحيرة (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
أمال إسكندرعلمتني أمي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
زنجبيل علوهالسماء تحبني(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
مريم طعانيحكاية البذور(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

فريق أصالة التربويماذا(تبسيط قواعد)
فريق أصالة التربويمتى(تبسيط قواعد)
فريق أصالة التربويالعنكبوت النونو

لينة دسوقيمازن يحلق في الفضاء
أميمة عز الدينمشكلة سلمى (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

زنجبيل علوهطائرة شادية الملونة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
محمد درويشالزرافة تزور طبيب األسنان(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

جميلة يحياويأريد قوس قزح (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
سماح أبو بكر عزتملك بال عرش(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

زنجبيل علوهمبروك يا صديقي(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
محمد دريشاألرنب يفوز بالمركز األخير(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

محمد درويشالكنغر وذيله الطويل(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
جيكر خورشيدأغنية جدتي سلطانة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
أميمة عز الدينسمر في بيت جحا(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
عبير محمد أنورسماعتي الجديدة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

جيكر خورشيدمي و الجندب
عبير بالنشعري

ديانا بربير بساطكي كي في ورطة
دنيازاد سعديالبيضة السوداء

فريق أصالة التربويلماذا (تبسيط قواعد)
فريق أصالة التربويأين (تبسيط قواعد)

انطوان شرتونيالحرباء والسيدة علياء
انطوان شرتونيالسيد عارف والعصافير

جيكر خورشيدانا عصفور انا سمكة انا هرة
حنان مهديال احب فرشاة أسناني

عبير بالنيا ليتني صغيراً 
هشام علوانمخ و عضل
سناء شبانيزينة الشجاعة
أحمد طيأفضل كتاب
صبحي سليمانالحذاء الجديد

أمل أبو غيدالن نقطف الزهور
عبير أنوروصية جدتي
نوار العضايلةأمير األطباء

فريق أصالة التربويكيف تبسيط قواعد
فاطمة كمونحروف الجر (من-إلى)  تبسيط القواعد

رندة كورانيأدم يحب الرسم
حسين مرعىأحالم سعيدة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

زنجبيل علوهالرداء الورقي(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)



زنجبيل علوهالسلحفاة تفوز مرة ثانية(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
سماح أبو بكر عزتبستان العدالة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

زنجبيل علوهبناية البيت السعيد(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
عبير محمدأنورلن يتكرر ذلك أبدا(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

زنجبيل علوهلماذا ال أطير كالممثلين(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
محمد درويشلماذا صاح الديك باكراً؟(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

ماسة أبو جيبميرزا صانع البيتزا(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
محمد درويشالراعي و الكلب(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
عبير محمد أنورالسباح الماهر(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
جميلة يحياويالصبار الطيب(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
محمد درويشالغنية المزيفة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

محمد درويشالنهر يفيض على الضفاف(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
بسمة الخاطريسنتمتر وحدة القياس(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

آمال إسكندرجاري عدوي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
آمال إسكندرمدينة االجبان(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

أميمة عز الدينسمر وحفلة المدرسة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
مهند العاقوصالزهرة المضيئة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

جاسم محمد صالحشجرة البلوط(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
محمد درويشعفيف(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

هانم مصطفى القادرالعم صالح و كالبه(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
بسمة الخاطريفأس وعلبة خياطة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

محمد درويشالفيل النعسان ينام متأخراً (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
زنجبيل علوهمهرجان المكانس الملونة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

أنطوان شرتونيالنحلة السمينة(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
جيكر خورشيدالهدهد والسنجاب(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

عبير أنورهدية أمي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
أميمة عز الدينسارة وحكاية ماما(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

رانيا خالدكتاب الخط - كبير
رانيا خالدكتاب الخط - صغير
فريق أصالة تربويفتحة، ضمة، كسرة

آمال إسكندرمن أنت(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
طه فليفلسيارة األطفاء (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

العقيد عاكف حيدرالشاطر حسن أميراً 
فاضل الكعبيأرسم و ألعب (حكايات شعرية)

مايا مولوي ناصرلننقذ الهرة
فريق أصالة التربويما أجملها (تبسيط القواعد)

فريق أصالة التربويريش، صوف، فرو(تبسيط القواعد)

متسول ولكن
ماري مطر-ليبدا 

نصار
رؤيا الحاجخدعة  "واتس آب"
نايلة عجةأنا و الصرصور
 محمد درويشالوجه و القناع 

أحمد عبد الرحيمزقزقة
محمد درويشسر المقعد



صبحي سليمانسبعون جنيها(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
صبحي سليمانبيت ببابين(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

مهند العاقوصالذهب األصفر(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
طه فليفلشاحنة خضراء(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
دنيازاد السعديأريد أحالمي(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

نداء قنديلوهذا ما أريد
أنطوان شرتونيرفيق والقنفذ

 محمد درويششاربان من الشوكوال
عبد الكريم السكوريفتى الورق

زنجبيل علوهبرنامجي الصغير
صبحي سليمانحيلة ماسح األحذية
بدر حمودأريد أسداً في بيتي

مهند العاقوصبائع الفشار
احمد صالح المهدياألرنب شجاع 

سعيد جاسمبيت في الغابة-حكايات شعرية
نداء قناديلوجدتي لن أنساك

جيكر خورشيدقرد يبحث عن مهنة
مهند العاقوصأنا االقوى

محمود الرجبيهل تحبني يا بابا
عبد الجواد الحمزاويلن نترك بيوتنا 

زنجبيل علوهلعبة الكالم
فاطمة اللواتيماجد يحكي مغامراته

رنده كورانيسيارة آدم الحمراء(تبسيط القواعد)
عبد الجواد الحمزاويالصغير أذكى

بشرة قدورةرمضان مبارك
مهند العاقوصأين ضاعت؟

أحمد العباسيالهدف
سهيل ياسيندبدوبة وثعلوب
عبد الجواد الحمزاويهروب سهل جداً 
نوار العضايلةسيرة: حياة سندي
عال حساموليست مجرد غيمة

أحمد العباسيهدية من أجلك
وفاء الشامسيعزوز يفتقد ماما

علي شمس الدينالشمس/ سلسلة من أنا
علي شمس الدينالنار/ سلسلة من أنا
علي شمس الدينالقمر/ سلسلة من أنا
علي شمس الدينالماء/ سلسلة من أنا

علي شمس الدينالشجرة/ سلسلة من أنا 
علي شمس الدينالهواء/ سلسلة من أنا

سناء حركهالعالم كبير صغير - دفتر تطبيقات
سناء حركهالفصول - دفتر تطبيقات

أنا وعائلتي نحب كرة القدم - دفتر تطبيقات
سناء حركه-فريق 

أصالة التربوي



حفلة تنكرية - دفتر تطبيقات
سناء حركه- جنان 

حشاش

هناك مشكلة - دفتر تطبيقات
سناء حركه-كارولين 

حمادة

صفنا أحلى - دفتر تطبيقات
سناء حركه-سمر 

محفوظ براج
شيخة الزيارةأخي يزعجني 

أنطوان شرتونيالسيد كايد والسمكة
صالح حسنمظلة األرنب

زنجبيل علوهوداعاً للفوضى
دنيازاد سعديأنا أيضاً ذكي

زنجبيل علوهبائعة الكبريت في العيد
ماري خوري فاضلأحب ألعابي

صبحي سليمانمحفظة النقود
فاضل الكعبيحسان ودنانير االحسان

بسمة الخاطرييذوب أو ال يذوب
رمزي مكاويدعوة على العشاء (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

رمزي مكاويحادث سير (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
رمزي مكاويكارثة طبيعّية (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

رمزي مكاويمذكرات ضرير (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
رمزي مكاويالمهمة الصعبة (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

زنجبيل علوهقرية على اإلنترنت
صبحي سليمانرغيف الخبز

مريم ترحينيأريد هاتف أمي
حمدي حسانينالذئب الحالم (حكايات شعرية)
حمدي حسانينالفيل المغرور(حكايات شعرية)

حمدي حسانينالدجاجة و الثعلب (حكايات شعرية)

بدر ذو الرجل الواحدة
د.ريتشارد سبيكر و د 

هنادا طه
مريم ترحينيسلفي

إلهام عطائيمزيد من األلعاب
عائشة الحارثيبو 

هيثم عبد السيد كنزعمة مسرورة
كارولين حمادةحديقتي

كارولين حمادةلك و لي 
ترجمةلوزة ( كتاب تلوين)

أسرة سعاد السعيدة - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

األرنب و الببغاء - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

الدجاجة الصغيرة - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

الشرطي و لص الحقائب - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران



الفأر األبيض - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

الهدهد و الطاووس - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

الشارع و الباص - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

برلمان المدرسة - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

حذاء سامي - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

حكومة الغابة - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

دستور المنزل - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

في صفنا إنتخابات - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران

ميمون يحترم القانون  - سلسلة أنا ومجتمعي
محمد عبد المنعم 

زهران
كريم عليكيف تصبح بطال خارقاً ؟

فريق أصالة التربويسيارة و طائرة (تبسيط القواعد)
نداء فتحي قنديلووطني كلنا نحبك
سناء الحجعكازة في الشارع
محمد الغزيوردة فراشة وقنفذ
سناء الحجال شيء يعيقني
سناء الحجنبع العصفورة

محمد الغزيحوار في فايسبوك
سهام أبو حسانقرية التوائم

محمد سودانيالصديق المخادع
محمد سودانيبائع اللحوم والمخادعون

ماري خوري فاضلأمي تعرف
سناء شبانينغم تضع خطة
أنطوان شرتونيسارق الفراشات

سعاد خراطحاكمة الورد
أريج بوادقجيفرصتي الذكية

جنان حشاشبيتنا السعيد - سلسلة حسن التصرف
جنان حشاشجوجو تتعلم آداب المائدة - سلسلة حسن التصرف

جنان حشاششادي و الكلمات - سلسلة حسن التصرف
جنان حشاششادي يحب المشاركة - سلسلة حسن التصرف

جنان حشاشفي صفنا مشاكل - سلسلة حسن التصرف
جنان حشاشفي ضيافة صديقي - سلسلة حسن التصرف

جنان حشاشالفيل فلفول في المدينة
رنده كورانيآدم يحب وسائل النقل

أنطوان شرتونيالعنزة و الكنزة
لينا مصطفى الزيبقالكلمات الرقيقة



محمد كاظمماذا يحدث في فمي؟
أمل أبو غيداهري غريب األطوار
زنجبيل علوههامستر يحب المزاح

ديانا بربيرضاع أخي 
عبد جواد حمزاويحارس العجيب جداً 

رؤيا الحجنور المغرور
جيكر خورشيدال تتركني وحيدة

جنان حشاشالحديقة للجميع - سلسلة حسن التصرف
حيدر أحمدلعبة قديمة وفكرة جديدة

حنان مهديأنا أو السمكة
أنطوان شرتونيالخوف -  سلسلة التربية النفسية
أنطوان شرتونياأللم -  سلسلة التربية النفسية
أنطوان شرتونيالبكاء -  سلسلة التربية النفسية
أنطوان شرتونيالخجل -  سلسلة التربية النفسية

أنطوان شرتونيالعدوانية -  سلسلة التربية النفسية
أنطوان شرتونيالكلمات البذيئة -  سلسلة التربية النفسية

أنطوان شرتونيالنظافة -  سلسلة التربية النفسية
أنطوان شرتونيالهفوات -  سلسلة التربية النفسية
أنطوان شرتونينعم كال -  سلسلة التربية النفسية
فريق أصالة التربويالحفاظ على البيئة - تبسيط قواعد

سناء حركهمتى نعود
أحمد العباسيبذور الورد

نجوى الططرينسيم والتفاحة (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و البرتقالة (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

نجوى الططرينسيم و شجرة الكينا (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)
نجوى الططرينسيم و البرق والرعد (إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

صبحي سليمان الحل الوحيد (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
رودا يعقوبرامي و السلحفاة (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
هشام علوانالقط الذي طار (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة) 

مهند العاقوصورقة التوت (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
مهند العاقوصالمصّور الصغير (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

مهند العاقوصالطائر الخياط (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
مهند العاقوصالطائر المقلد(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

مهند العاقوصالحمار المتحول (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
رمزي مكاويقفزة فوق القمر(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)



فعنوان الكتاب
ّ
املؤل

أحمد بنسعيدمدرسة النجاح(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
أحمد بنسعيدالفأرة المثابرة(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

أحمد بنسعيدلماذا أيتها الشجرة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
ديمة سحويلغيمة حال(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

روزيت عدوانقصة كل أسبوع(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
محمد درويشأريد فستاناً بلون األسماك(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

محمد درويشأسود أبيض(إصعد مع أصالة مرحلة  الخامسة)
عبادة تقالقطة السيرك(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

جيكر خورشيدلمن أحكي حكاياتي (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
جيكر خورشيدصديقتي السلحفاة (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

أمل أبو غيدامفاجآت في المنزل الجديد(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
ماسة أبو جيبهاني يحب الرياضة(إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)

زنجبيل علوهالمصابيح البلدية(إصعد مع أصالة المرحلة الثالثة)
لينة دسوقيسوسن و قبعة القش(إصعد مع أصالة المرحلة الخامسة)

خولة  علي محمدالصديقات الثالثة(إصعد مع أصالة المرحلة الثالثة)
سحر نجا محفوظكنزي و أنا

فاضل الكعبيالراعي حمدان والتاجر حيران
محمد سودانيالديك الرومي المغرور

محسن يونسرأس الدمية(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
محسن يونساألمنية المشروعة (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

لبنى فرة عليسمكات الملونة (إصعد مع أصالةالمرحلة الثالثة)
جنان حشاشأسمع أشعر(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

صبحي سليمانالثمرة األخيرة(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
جيكر خورشيدناهق في األولمبياد(القراءة للمتعة)

فاضل الكعبيأزرق أزرق(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
محسن يونسقوة الداخلية (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

ندى أمين األعورالصرصور الفيلسوف (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
محمد درويشعمتي أمينة وعمي أمين (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)

جاسم محمد صالحالغابة (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

صبحي سليمانأفضل مكان (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
فاضل الكعبيتفاحة زينب (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

أحمد العباسيمدينة الكذابين
صبحي سليمانأضخم صخرة
أحمد العباسيالطبيب المحير
صبحي سليمانالرحلة العجيبة
صبحي سليمانبيضة اإلوزة

فاضل الكعبيعودة الكناري من البراري(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

جاسم محمد صالحالقمر الصغير (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

زنجبيل علوهالحلوى في كل مكان (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
ندى أمين األعورالمتسوق المثالي  (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)



محمد درويشحارس المرمى البارع (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
صبحي سليمانحكمة أب (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

إبتسام ياسينلست إبن خوليو
صبحي سليمانالكلب القوي  (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

فاضل الكعبيالببغاء و اللصوص (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
تيمة الشعبيمكتبتنا العامة(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

جاسم محمد صالحالريشة الملونة  (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

جاسم محمد صالحالنقاط (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

محمد درويشالببغاء يغني أحلى األلحان (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
صبحي سليمانطعم الهوا(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

محمد درويشنانا توزع الزهور (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

جاسم محمد صالحاألرنب الصغير (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

سهيل ياسينخطة ناجحة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
فاضل الكعبيالنجار و مساميره الجديدة (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

صبحي سليمانالفقير(إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
فريق أصالةألون ( كتاب تلوين)

مهّند العاقوصالطائر اللّص (إصعد مع أصالة / المرحلة الرابعة)
علي بشارةالدالفين المسعفة (إصعد مع أصالة مرحلة السادسة)

جيكر خورشيدحلم قصير(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

أكل(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

بيت(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

تامر(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

ثعبان(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

جاد(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

حمد (إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

أخي(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

فادي(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

ذاذا(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

رامي(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

زاهي(إصعد مع أصالة مرحلة أولى))
فريق أصالة 

التربوي



سوسو(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

شريف(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

في قفص(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

ضبع(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

طارق(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

ناظم(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

عماد(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

غابة(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

فيل(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

قرد(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

كريم(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

نبيل(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

مايا(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

داني(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

هر(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

وسام و وداد((إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

زين(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

 لي ولك(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي

شاب (إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالة 

التربوي
نداء قناديلوزحمة زحمة

نداء قناديلومن يكشف السر؟

زهرة الصحراء
 مدرسة سيدة 

الجمهور

وسام و اإلنستغرام
 مدرسة سيدة 

الجمهور



فريق أصالةيدي ليست للضرب (إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالةأسناني ليست للعض (إصعد مع أصالة مرحلة أولى)

فريق أصالةرجلي ليست لركل الغير(إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالةسام (إصعد مع أصالة مرحلة أولى)
فريق أصالةلين (إصعد مع أصالة مرحلة أولى)

باسمة الوزانجدول حمد
رامة عمر باشاعمرو يجد صديقاً (حكايات شعرية)

جيكر خورشيدالقطة المهاجرة
زنجبيل علوهفي غياب اإلنترنت

فاضل الكعبيغناء الديك(حكايات شعرية)
محمد درويشالفيل األزرق الصغير
أمامة اللواتيالفيل و المهندس نعمان

محمد درويشأنا عمالق
عائشة الحارثيمخيف و لطيف
شيخة جويعدنظارات جاسم

وجوه
ريتشار سبيكر- 

هنادا طه
مريم ترحينيلما عطس الحوت

الثعلب و الفصول
أنطوان م. 
الشرتوني

محسن يونسأحالم ملونة
رانيا أبو المعاطيإنتظري قليالً يا ماما

القصة القصيرة بأقالمهم

عشرون قصة 
قصيرة فازت 

بمسابقة مؤسسة 
الفكر العربّي 

كتّاب "عربي 21"

شيخة الزيارةوإبتسم وليد
رهام مرجانالعصفور األزرق

في حقل كبير
أنطوان م. 
الشرتوني

عفراء النعيميالفيل تارو
فاضل الكعبيمواء و عواء (حكايات شعرية)
فاضل الكعبيحلوى أمي (حكايات شعرية)

خولة أبوسعدةالوحش األخضر(حكايات شعرية)
هدى أرملة الجملدفتر الخط( حروف - الكلمات)
زينب قانصو(سلسلة العلوم)  رحلة فراشة 
عفراء النعيميغيمة مطر (حكاية شعرية)

عفراء النعيمياألرنب و صديقه الثعلب (حكاية شعرية)
ماسة ابو جيبليليا تحب الشوكوال (تبسيط قواعد)

ماسة ابو جيبكيف أكون لطيفاً مع العائلة (تبسيط قواعد)
سناء حركهكان لي مدرسة
سناء حركهكان لي هوية



سناء حركهكان لي بيت
سناء حركهكان لي صديقة

كارولين حمادةهذا  (نمو القراءة) مرحلة 1
كارولين حمادةهذه ( نمو القراءة) مرحلة 1
كارولين حمادةكبير (نمو القراءة) مرحلة 1
كارولين حمادةأنا مع (نمو القراءة) مرحلة 1
كارولين حمادةكتاب  (نمو القراءة ) مرحلة 1
كارولين حمادةهذا أنا (نمو القراءة) مرحلة 1

كارولين حمادةفاكهة كبيرة  (نمو القراءة) مرحلة 1
كارولين حمادةأين العصفور؟(نمو القراءة) مرحلة 1

كارولين حمادةأين القطة؟(نمو القراءة) مرحلة 1
كارولين حمادةألوان الفراشة (نمو القراءة)مرحلة 2

كارولين حمادةأنا أرسم (نمو القراءة) مرحلة 2
كارولين حمادةماذا يوجد في العلبة (نمو القراءة)مرحلة 2

كارولين حمادةفي الغابة(نمو القراءة)مرحلة 2
كارولين حمادةتحت الماء(نمو القراءة)مرحلة 2

كارولين حمادةبارد أو حار(نمو القراءة)مرحلة 2
كارولين حمادةالمهرج(نمو القراءة)مرحلة 2
كارولين حمادةالشجرة(نمو القراءة)مرحلة 2

كارولين حمادةماذا أرى(نمو القراءة)مرحلة 2
كارولين حمادةسيارتي(نمو القراءة)مرحلة 3

كارولين حمادة في سيارتي(نمو القراءة)مرحلة 3
كارولين حمادةأنا و أمي (نمو القراءة)مرحلة 3
كارولين حمادةأنا و أبي (نمو القراءة)مرحلة 3
كارولين حمادةأنا فتوح (نمو القراءة)مرحلة 3

كارولين حمادةأريد كعكة (نمو القراءة)مرحلة 3
كارولين حمادةفي فصل الشتاء (نمو القراءة)مرحلة 4
كارولين حمادةفي فصل الصيف (نمو القراءة)مرحلة 4

كارولين حمادةالفشار (نمو القراءة)مرحلة 4
كارولين حمادةكعكتي (نمو القراءة)مرحلة 4
كارولين حمادةبيتي (نمو القراءة)مرحلة 4

كارولين حمادةمدرستي (نمو القراءة)مرحلة 4

كلنا أذكياء
رؤيا الحج 
عواضة

فيداء عطاoكلنا مميزون
ماري مطرأحالم الخيال و لكن

تاليا ناصرماكس والصياد األناني
 فيداء عطاoجدي بال نظارة
خولة أبو سعدةسلحفاة ديزي

رندة كورانيآدم يسأل ماذا تأكل الحيوانات
أميمة عز الدينسر أمي الصغير

سناء شبانيكائن العجيب
سناء حركهالماء ذهب السماء

عائشة الحارثيعالمي المظلم يضيئ



جيكر خورشيدبائع الفرح
عفراء النعيميقطتي تقول مياو (حكايات شعرّية)

شاحنة العم راضي
أنطوان م. 
الشرتوني

محمد درويشأنا رجل آليّ 
جيكر خورشيدذيل قطنا الطويل
نادية أبو جيابسارق الحكايات

 ً جنان حشاشدائماً دائما
أحمد عبد الرحيمأكبر سرير في العالم

محمد درويشأصعب حلم
الحسن بنمونةمنازل في األشجار
نادين باخصلست بيضة مسلوقة
عال حساموخربوش القط الفّنان
أوزلم  أوستنمهارات الخطوط

أوزلم  أوستنمهارات الرياضيات
منى سوسيصندوق الحكايات

عائشة الحارثيفي قلبي حديقة
فريق أصالةبقرة سمكة زرافة (تبسيط قواعد)

فريق أليغيتراألرقام و العد
فريق أليغيترالعلوم األولى

فريق أليغيتر الكلمات األولى
فريق أليغيتر  أتعلم  العد 123
ف�	ق أصالةتمار	ن مسل�ة 1
ف�	ق أصالةتمار	ن مسل�ة 2

تمار	ن ممتعة خطوة خطوة 4 
هنادي دّ ة-منال 

شمة

تمار	ن ممتعة خطوة خطوة 5
هنادي دّ ة-منال 

شمة

تمار	ن ممتعة خطوة خطوة 6
هنادي دّ ة-منال 

شمة
سلسلة أتعلم أتمرن و أم�ح) فريق أليغيتراألش1ال و األلوان (

فريق أليغيترالعد (سلسلة أتعلم أتمرن و أم�ح)
فريق أليغيترالجمع (سلسلة أتعلم أتمرن و أم�ح)
ب (سلسلة أتعلم أتمرن و أم�ح) فريق أليغيترال67
فريق أليغيترالقسمة (سلسلة أتعلم أتمرن و أم�ح)
فريق أليغيترالط�ح (سلسلة أتعلم أتمرن و أم�ح)

هنادي دّ ة-منال شمةتمار	ن ممتعة  خطوة خطوة 2
ماري مطرسارة و األضواء
أحمد العBاA@ ?< أم دجاجة؟

 أفضل اإلخوة؟
G
ك�	م عL@ ك�ف نكون معا

ك�	م عL@ ك�ف أحP@ نفN@ ؟
دن�ا زاد السعديQ<عة Q<عة

6 (سلسلة الصحة و الغذاء) WX6 شادي و التYور @
6Zد الغBع

@ ور6Y شادي و البندورة (سلسلة الصحة و الغذاء)
6Zد الغBع

6 (سلسلة الصحة و الغذاء) WX6 شادي و ال�قطYور @
6Zد الغBع



@ ور6Y شادي و الخ�ار المنعش (سلسلة الصحة و الغذاء)
6Zد الغBع

@ ور6Y شادي و التفاحة (سلسلة الصحة و الغذاء)
6Zد الغBع

م6Z فل�فل لولو و األعداد
م6Z فل�فل لولو و الحواّس الخمس 

م6Z فل�فل لولو و الخضار
م6Z فل�فل لولو و الطقس
م6Z فل�فل لولو و العائلة
م6Z فل�فل لولو و الفاbهة

�cة النفس�ة deاالستعارة - سلسلة  ال @
6gتو h>أنطوان م. ال

�cة النفس�ة deذب - سلسلة  الjال @
6gتو h>أنطوان م. ال

�cة النفس�ة deال7اخ - سلسلة  ال @
6gتو h>أنطوان م. ال

�cة النفس�ة deارة الصديق - سلسلة  ال	mارة الطب�ب ك	ز @
6gتو h>أنطوان م. ال

 6 WXد مة الغن�مفستان  اسم
ة الصوف؟ 6 6eطعمن س�أخذ ك	زهراء ب�

دجاجات ال ت�sض
غال�ة م7ي-ماهر 

غبور
 ّ @ vgتونأنا عر	صالح ز @x

ة  Weهنادا طهأقدام كث
هنادا طهما السعادة

@ الجورب األخ67 
6gاBسوزان رمضان - سناء ش

م6Z فل�فل العصفور و الص�اد
@ لماذا ال أحّب الفالفل

6Zم ترحي	م�
x@ العق�L@ إقرأ ت�cــح

م ك�ف  لعب
�
الحسن بنمونةالف�ل يتعل

@ عائلة جد دة 
6gتو h>أنطوان م. ال

محمد درو�شألعاب وائل 
طه فل�فل الجرار  (سلسلة العلوم)

 Weزنجب�ل علوەجنون المشاه
ز	�ب قانصومجتمع النمل (سلسلة العلوم)

 @�
6 6eن جراداتبر�ان مقا�ل م	ع�

أسماء عمارةب�ت الشجرة 
وفاء الشامN@ أتم6Zّ لو كنت سناب
محسن يو?سالمنافسة الحق�ق�ة

نداء قناد لومقاA@ 10 وعمري 7 
بول�د و سوسة(ح1ا ة شع�	ة) Weكوثر الن



فعنوان الكتاب
ّ
املؤل

زينب قانصوكيف تعمل النحلة؟ (سلسلة العلوم)
سناء شهابالنبّي عيسى - سلسلة قصص األنبياء - مرحلة ثانية

محمد كاظم جوادبيت األكل (سلسلة العلوم)
أحمد العّباسيمغامرة في عالم األلعاب

سلمى عطا هللالعبة مميتة
عيد صالحمغامرة في أعماق البحار

سلمى عطا هللاوتكفي واحدة
إبتسام ياسينصانع الحلوياّت
سلمى عطا هللابخالء و لكن

محمد درويشمغامرة األبطال الستّة
عبير محمد أنورآسفة يا أمي
عبير محمد أنورصبّي و بنت
دنيا إسماعيلخارج البيت
مايا مولوي ناصرأمر مريب

مارغو خوريلم يبقى شيء
دنيا إسماعيلأمي و شجرة الزيتون

عبد القادر قاسميةحكايات من بالد
منى فليفلدعم مهارات اإلمالء- 1 مبتدئ
منى فليفلدعم مهارات اإلمالء-2 متوسط
منى فليفلدعم مهارات اإلمالء- 3 متقدم

لينة دسوقيخالي الذي يحب القهوة
محمد عبابوفقير و عصفور
عبد القادر قاسميةإبنة خياط القرية
منار المدنيالطيور الغريبة

� ور�� شادي و الفليفلة (سلسلة الصحة و الغذاء)
ع�د الغ��

� ور�� شادي و السيدة جزرة (سلسلة الصحة و الغذاء)
ع�د الغ��

� ور�� شادي و الموز (سلسلة الصحة و الغذاء)
ع�د الغ��

� ور�� شادي و حبات العنب (سلسلة الصحة و الغذاء)
ع�د الغ��

� ور�� شادي و توت األرض (سلسلة الصحة و الغذاء)
ع�د الغ��

� التلفاز و األلعاب اإللكترونية - سلسلة  التربية النفسية
تو�� أنطوان م. ال��

� النوم - سلسلة  التربية النفسية
تو�� أنطوان م. ال��

سراب العانيقطة تتكلم  (بالقراءة نتقدم)
سراب العاني كلب الجيران غضبان (بالقراءة نتقدم)
سراب العانيلطيفة،ظريفة،ومشاكس (بالقراءة نتقدم)

سراب العانيأنا ثالثة (بالقراءة نتقدم)
سراب العانيمفتوح أم متفتح؟ (بالقراءة نتقدم)
سراب العانيصيف في الشتاء (بالقراءة نتقدم)

سراب العانيأنا الوحيدة و لكنني لست وحيدة (بالقراءة نتقدم)

اإلحترام - يوميات زهرة
أحمد مرجان-نريمان 

قرهتكين



الصبر- يوميات زهرة
أحمد مرجان-نريمان 

قرهتكين
نريمان قرهتكينالقيادة- يوميات زهرة

الصدق- يوميات زهرة
أحمد مرجان-نريمان 

قرهتكين

ضبط النفس- يوميات زهرة
أحمد مرجان-نريمان 

قرهتكين
خولة أبو سعدةمرقوش و الفشارالمنقوش

لينة دسوقيهيا نصنع الصوف
ربى بيضونثانية أسبوع  سنة

حنان طبقاألميرة بانة

صديقي المفضل
أنطوان م.  الشرتوني و 

مركز المجال
أنطوان م. الشرتونيأمي،أبي وأنا
زنجبيل علوهبداية النشاط

دينا العبدميال القطة الجميلة
انتصار عبد المنعممزرعة غيداء دوماً سعيدة (القراءة للمتعة)
محمد سودانيالصبي الذي نسي إسمه (القراءة للمتعة)

إلهام غرابيعطر أرنوب (إصعد مع أصالة)
صبحي سليمانالباحث عن الدفئ(إصعد مع أصالة)

رؤيا عواضة الحاجيوميات الفاشونيستا ريستا
هدى أرمل الجملدفتر الخّط (كلمات -جمل)

ف$#ق أصالةتمارين مسلية- أصفر1

ف$#ق أصالةتمارين مسلية- أصفر2

نجوى القلعانيناي و الهمزة
عبير نّصاروأخيراً إسمي ضمن الفائزين

أنطوان الشرتونيالتيس و الخراف

وسام و ماريا و اليوتيوب
تالميذ صف السادس 
مدرسة سيدة الجمهور

كارولين حمادةرفيقة سالي
أنطوان شرتونيرسائل إلى أبي
 ً عبير أنورحبيبة بابا أيضا
عبير أنورلست وحدي

عبير أنورلماذا أنا وحيد؟
نورا الحريريمن هي أمك؟

آمال إسكندرأبي ديك جميل(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
جيكر خورشيدأحلم بالبحر(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

زنجبيل علوهأين لون الشمس(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
بدر حمودعادة سيئة(إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)

العم محفوظ و أبو سعيد(إصعد مع أصالة مرحلة 
الثالثة)

رمزي مكاوي

األوراق تتحول إلى زينة(إصعد مع أصالة مرحلة 
الرابعة)

زنجبيل علوه

صبحي سليمانالديك األحمر(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)



اإلنترنت ال يفكر عني (إصعد مع أصالة المرحلة 
الرابعة)

زنجبيل علوه

زنجبيل علوهالجائزة لمن بدأ(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
أحمد بنسعيدالقط الطيب(إصعد مع أصالة مرحلة الثانية)

محمد درويشالسيارة العجيبة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
مهند العاقوصالطائر الكاتب(إصعد مع أصالة)
سهير ياسينأصابع اليد(إصعد مع أصالة)

زنجبيل علوهأشيائي قد تصبح آثاراً (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)

ماسة أبو جيبفي المنزل(إصعد مع أصالةمرحلة الثانية)
جنان حشاشدانة في المدرسة (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
في الطريق إلى المدرسة(إصعد مع أصالة المرحلة 

الثالثة)
فاضل الكعبي

هذا ما حدث بين الثعلب و الدجاجة(إصعد مع أصالة 
المرحلة الرابعة)

فاضل الكعبي

زنجبيل علوهحيلة النبتة الخضراء(إصعد مع أصالة المرحلة الثالثة)

كيف أكون لطيفاً مع األصدقاء(إصعد مع أصالة 
المرحلة الثانية)

ماسة أبو جيب

سهيل ياسينكالم الديك(إصعد مع أصالة المرحلة الثالثة)
صبحي سليمانمعالي الوزير(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة  )

زنجبيل علوهمن بدل دوائر الملونة؟(إصعد مع أصالة)
لينة دسوقيمن سيربح السباق(إصعد مع أصالة المرحلة الثالثة)
مسرحية الراعي و الذئب(إصعد مع أصالة المرحلة 

الرابعة)
جنان حشاش

مسرحية بياض الثلج و األقزام السبعة(إصعد مع 
أصالة)

جنان حشاش

ماسة أبو جيبنعمت عاملة التنظيف(إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)

ندى األمينسر النملة صغيرة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
قرية النعناع ترحب بكم(إصعد مع أصالة مرحلة 

الثالثة )
زنجبيل علوه

نجوى الططريسماح و التمساح(إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)
طه فليفلسيارة اإلسعاف(إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)

أمل أبو غيداسكر سكر،ممم!(إصعد مع أصالة المرحلة السادسة)
جيكر خورشيدأريد أن أكون(إصعد مع أصالة  مرحلة الثالثة )
أحمد بنسعيديتامى الحرب(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

حبيب و رقصة الزبيب(إصعد مع أصالة المرحلة 
الثانية )

نجوى الططري

جيكر خورشيدحال تعمل(إصعد مع أصالة المرحلة الثالثة)
حنان مهديعرض على خشبة المسرح (القراءة للمتعة)
سامر شماليالحمارالذي يفكر بالهروب (القراءة للمتعة)

محمد جميلالصبر جميل
محمد جميلبين المدربين



محمد جميلالتركيزمفتاح النجاح
محمد جميلالموهوب

محمد عرفةالثنائي الخطير
سهير الدالّلفريق األبطال

أفراح جاسمرياضّياتي الجميلة ـ المرحلة األولى 
أفراح جاسمرياضّياتي الجميلة ـ المرحلة الثانية 

أفراح جاسمرياضّياتي الجميلة ـ المرحلة األولى /أرقام عربّية
أفراح جاسمرياضّياتي الجميلة ـ المرحلة الثانية / أرقام عربّية

أفراح جاسملغتي الجميلة ـ المرحلة األولى 
أفراح جاسملغتي الجميلة ـ المرحلة الثانية

منى فليفلالمساعد في فهم النص والتعبير الكتابّي / مستوى أّول
موسى نجيب موسىمشمش و البحيرة (إصعد مع أصالة)

زنجبيل علوهالرحلة المميزة(إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
عبد الكريم السكوريالعيد في كل يوم (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

ندى األمين األعورالمثل القديم(إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة)
جيكر خورشيدالقط و كرة الصوف (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة )

زنجبيل علوهالوقت ال يتوقف (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
بدر حمودعندما أسعل (إصعد مع أصالة)

صبحي سليمانلعبة اإلمتحان (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)
ً (إصعد مع أصالة المرحلة الرابعة زنجبيل علوهما حدث اليوم كان مسليا

بسمة الخاطريقاطف النجوم (إصعد مع أصالة المرحلة الثالثة)
جنان حشاشطنجرة جدتي (إصعد مع أصالة مرحلة الرابعة)

ديمة عبد اإلله الخانيصندوق األفكار (إصعد مع أصالة مرحلة الثالثة )
طه فليفلسيارة الشرطة (إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)

أميمة عز الدينقمر و صديقها سكر (إصعد مع أصالة مرحلة الخامسة)
 أنطوان الشرتونيلن أستسلم ابًدا

سمر طاهرلسبب واحد بسيط!
عبد الجواد الحمزاويهرهورة في السوق
نداء قنديلونجد دائماً أصدقاء

نداء قنديلوحدث في عيد ميالدي
مسرحية ذهب و الدببة الثالثة (إصعد مع أصالة 

المرحلة الرابعة)
جنان حشاش

نداء قنديلولغز أختفاء جميلة
ماسة أبو جيبرسام و رسامة (إصعد مع أصالة المرحلة الثانية)

 فريق أصالة التربويبطاقات الحروف و الكلمات (بطاقات أصالة )
 فريق أصالة التربويبطاقات الحروف 28

 فريق أصالة التربويبطاقات الحيوانات الفاكهة و الخضار
 فريق أصالة التربويبطاقات المفاهيم األولى 28

أحمد عبد الرحيمثالجة غير عادية
وفاء التواتيأداء األمانة
نجوى الدرعاويلغة سّرّية
أحمد عبد الرحيمأمنيتي

أحمد عبد الرحيمخطوة عزيزة
نجاح عامررحلة النورس 



أحمد عبد الرحيممشكلة أسامة  /  القراءة للمتعة
محمد عرفهسفينة من المّريخ
محمد عرفهاألرنب الطائر
محمد عرفهعالم نظيف
رغد الجرمقانيغطاء فريد

سامر أنور الشماليالقطار والجريدة
محمد عرفهكيف تشتري دّراجة؟
محمد عرفهلغز النافذة المكسورة

محمد سودانيليلة القبض على الشبح
سندس علوشملك الغابة

زهراء إبراهيميوم انتظار طويل
صبحي سليمانالبدلة المستأجرة

الحسن بنمونةكيف نزل القّط من القمر؟ /  القراءة للمتعة
يكنتمائي البركان الخامد محمد الع��

محمد عبد الظاهر المطارقيجّدي صّياد السمك
سناء شبانيلغز النفايات
محمد درويشلغز األلعاب

سلمى عطا هللاعند حافة الهاوية
نورا الحريريالماسة المفقودة

ماريا دعدوشعندما أصابت كرتي عصير التفاح
أحمد طيشغل مخك

حنان مهديالحلزون يريد النوم
أسماء عمارةيوميات الحلزون

عفت بركاتمصور الغابة
مريم ترحينيأمي دوماً مستعجلة
أنطوان شرتونيال تلحق بي أرجوك
طه فليفلحيواناتي في العيد

أنطوان الشرتونيهدية عيد ميلدي المقبل
بدر حمودالحمامة تعاني من الربو

ربى بيضونأشهر السنة
شيخة الزيارةبجعة و ثالثة سناجب

عال حساموفادي و سماعته الجديدة
زينة الشّواثيابنا soft cover  سلسلة العلوم
زينة الشّواثيابنا hard  cover سلسلة العلوم

سمر طاهرهذه حدودي
زنجبيل علوهحاتم و الخاتم
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أروع مجلدات قصص األطفال

دار ر�يعح(ايات قبل النوم - 365 قصة

سه�ل مقلح(ايات جدي - 365 قصة

فاد�ا كنهوش قصة

سه�ل مقلح(ايا.ي اليومية

دار ر�يعح(ايات خالدة 1

سه�ل مقل2ح(ايات خالدة 1 + 2

Grimm ا8ع ا56(ايات العاملية دار ر�يعرو

Andersen ا8ع ا56(ايات العاملية دار ر�يعرو

Perrault ا8ع ا56(ايات العاملية دار ر�يعرو

سه�ل مقلع>; من عالم ا96يال

سه�ل مقل مغامرة عن الدمى

 بكم A@ املزرعة
ً
سه�ل مقلاFال

ه�لدا موص�� أصدقاء املزرعة

 من الظالم
ً
سه�ل مقلأنا لست خائقا

حنان العظمةقصص الصديقات واألمN;ات

ل$ حاج محمودA@ أرض األمN;ات

 
ً
حنان العظمة ح(ايات اليوم ودائما

مجلدات أجمل ا56(ايات لألطفال

كن&نة د�اب4حكا�ت قبل النوم - 90 قصة

نعمت ك,+م (السح(اية Rل يوم

ر+م السقاح(ايات عاملية - 15 قصة قصN;ة

م1سون جحااآلن أستطيع أن أقرأ

سل�م ب�طار قصة عن احليوا�ت

قصص إسالمية وتارYخية

ع5د المنعم هاش$� قصص ا56يوان A@ القرآن

ع5د القادر ع5د ال��  السN;ة النبوYة الشرYفة لألطفال

ية أحمد عب�د الدعاسقصص من األمثال الع̂ر

أحمد عب�د الدعاسقصص من الصدق واإليثـار

أحمد عب�د الدعاسقصص من األمانة والص>;

أحمد عب�د الدعاسقصص من ال�cاعة واإليمان

حكا�ت منوعة

 
ً
ران�ا ك,�اج لم dعد صغارا

ر+م السقااحلصان العريب
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ايات عاملية للناشئة رو

ر�م السقاالذئب األبيض

ر�م السقا توم سو#ر

ر�م السقاال*ندي ال'�اع

ر�م السقامذكرات حمار

ر�م السقانداء الغابة

ر�م السقارو34سون كروزو 

ر�م السقا

ر�م السقاح6ايات أندرسون 

ر�م السقاعشرون ألف فر;: تحت البحار

ر�م السقار#AB الصغ?<

ر�م السقاDساء صغ?<ات

EFر�م السقاجز#رة الك

 
ً
ر�م السقاحول العالم LM 80 يوما

ر�م السقاكوخ العم توم

ر�م السقا شرلوك Qوملز

ر�م السقامغامرات ال6ابUن فراTاس

ر�م السقاحرب النار

ر�م السقااWXوت األبيض

ر�م السقاكتاب األدغال

ر�م السقاأحدب نوتردام

ر�م السقااللورد الصغ?<

ر�م السقاالشيطان الصغ?<

LMر�م السقاأحزان صو

ر�م السقافتيات مثاليات
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 مغامرات ر�م ال�زلية
حصلت ع$# 100درجة ففقدت  

عق$(
شنم غولر قرة جان

شنم غولر قرة جان.يا -�وم ع$# مطعم املدرسة

 
ً
شنم غولر قرة جانصممت 5( فكري اخ01اعا

شنم غولر قرة جاناجتماع  اآلباء واألم�ات ؟!

 من ك@0ةالواجبات الفصلية
ٌ

شنم غولر قرة جانأف

مجموعة خالد

شنم غولر قرة جانآه من الكبار

شنم غولر قرة جانملن يرن جرس اIJصة

شنم غولر قرة جانما أح$# الكسل

 وحش اPJوف
ُ

شنم غولر قرة جان.زمت

شنم غولر قرة جانأنا طفل أمي الراTع

مجموعة نور 

يوسف آسال األشياء الصاخبة كث0Zة الضوضاء

حيات الديناصورات يوسف آسال مع ت

يوسف آسال يوميات aائن فضاTي

يوسف آسال الغوث لدينا حصة لغة إنجلbZية

حان يوسف آسال فصلنا ال fغش 5( االمت

مغرفة وأصدقاؤه

يوسف آسال ال0kوفjسور خرم ا�Jرب

يوسف آسال وصفة تدير األرض باتجاه معاكس

يوسف آسال ا�Iقق مغرفة يتoبع األثر

يوسف آسال من س0Zتق طبقة األوزون 

ت العقدة
ّ
حل يوسف آسال ان

حsايات الفضيلة

�اووز بهادرأوغلو ما أجمل الصداقة!

�اووز بهادرأوغلو ما أجمل ا�Iبة!

..uvنoس.. سwاووز بهادرأوغلوال تي�

�اووز بهادرأوغلو البjئة أمانة 5( أعناقنا

�اووز بهادرأوغلوالتضامن أك0k قوة

 
ً
 تكن سعيدا

ً
�اووز بهادرأوغلوكن مخلصا

�اووز بهادرأوغلواIJياة جميلة بالتعاون 

�اووز بهادرأوغلومن زعم أن التIzية صعبة؟

ايات السلوك ا�Jيد رو

�اووز بهادرأوغلو عائلة حسان وأصدقاؤه

�اووز بهادرأوغلويوميات حسان

�اووز بهادرأوغلو اآل|( املتوحش

 
ً
�اووز بهادرأوغلو سأصبح طبjبا

�اووز بهادرأوغلو الرحلة املث0Zة
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حت املاء �اووز بهادرأوغلو دولة ت

�اووز بهادرأوغلو املغامرون الثالثة

�اووز بهادرأوغلو الدب الشقي

 مذكرات سل��

�نزوج من اIJمام��سارة ج"!روز اوز

�نفر�ق الشرطة السري ��سارة ج"!روز اوز

�ن 5( حديقة اIJيوان��سارة ج"!روز اوز

�نالتلفر�ك��سارة ج"!روز اوز

�ن ا�Pلوقات الفضائية��سارة ج"!روز اوز

حف 5( املزرعة �ن مت��سارة ج"!روز اوز

�ن الس0Zك��سارة ج"!روز اوز
لjس من الس�ل أن تكون حفيدا 

�01Pع
#  الط�اة الصغار $%�نور دوم&ا

# إكس0Z الز.ور املب�� $%�نور دوم&ا

#  أنا مستاءة منك $%�نور دوم&ا

#  اIJيوانات تتsلم $%�نور دوم&ا

مغامرات 5( األ.رامات

0Zحّدي الكب �انا .ار�و-# –ل"�زا مات(االت

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(ااملومياء ا�Pيفة

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(اانتقام أبو ال�ول 

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(ااملقاتل الغامض

0kزا مات(اال�رم األك��انا .ار�و-# –ل"

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(ا5( بالط الفرعون 

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(االك�b املسروق

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(اتمساح النيل

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(االس�م الذ.��

�انا .ار�و-# –ل"�زا مات(افيل الفرعون 

مjساء 5( زمن العباقرة

# نمرة aليو�اترا
/0�ب(ات�3شه ماز

# نجمة ليوناردو
/0�ب(ات�3شه ماز

# توأم موزارت
/0�ب(ات�3شه ماز

# بومة الbZابjت
/0�ب(ات�3شه ماز

# حلم كولوم�س
/0�ب(ات�3شه ماز
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دار ر�يعالقراءة املفيدة  1A صغار ا��يوانات

دار ر�يعالقراءة املفيدة  1B املزرعة

دار ر�يعالقراءة املفيدة  2A  الفيلة

دار ر�يعالقراءة املفيدة  2B  (�ائب العالم

دار ر�يعالقراءة املفيدة  3A  رحلة +* ا��و

دار ر�يعالقراءة املفيدة  3B  الفلكيون ورواد الفضاء

دار ر�يعالقراءة املفيدة  4A ال56اك3ن
القراءة املفيدة  4B ا��يوانات والطيور 

القطبية
دار ر�يع

دار ر�يعالقراءة املفيدة  5A  أش=ر املستكشف3ن

دار ر�يعالقراءة املفيدة  5B حماية ا��ياة ال56ية

دار ر�يعالقراءة املفيدة  6A  أدباء مش=ورون 

دار ر�يعالقراءة املفيدة  6B  املناطق القطبية
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قصص ال�سامح

ج�كر خورش�دب�ت بيوت

ج��ار خورش�دحكمة #�رة السرو 

ج��ار خورش�دماذا كنت ستفعل

 
ً
ج��ار خورش�دمد  جسرا

عالء م�د ماذا لو اختفت األ#�ار؟

عالء م�دماذا لو اختفت العصاف23؟

عالء م�دماذا لو اختفت الورود؟

عالء م�دماذا لو اختفت ال27اب؟

 
ً
كن سعيدا

مهند العاقوص سعيد => وط:9

مهند العاقوص سعيد مع أسر?ي

9Bمهند العاقوصسعيد => مدرس

مهند العاقوصسعيد مع أصدقاCي

قصص من اإلمارات 

عنود العب�د�� إمارات ا�Gبة

عنود العب�د�� حKاية قلم => وطن

أل�ف أ!اردش10سلسلة ساره وآدم

م)م  &اووز10سلسلة ياسم3ن

قصص رRاض األطفال 

دار ر+يعالشرطي الصغ23

دار ر+يعا�Uزرة الكب23ة

دار ر+يعWل Wذا بي9B ؟
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دار ر+يعرحلة اYZ الشاطئ

دار ر+يعالدجاجة وس\بلة القمح

دار ر+يعالصديقان

دار ر+يعزحلف ال^�اع

دار ر+يعمالaس العيد

دار ر+يععالء والقصة

cUلب والرجل الصاKدار ر+يعال

قصص لألطفال الصغار

دار ر+يعالذئب الشره

دار ر+يعالصوص املشاكس

دار ر+يعالقط العنيد

دار ر+يعالنـزWة املمi3ة

دار ر+يعديناصوري الصغ23

دار ر+يعاGUافلة املتنقلة

مغامرات محبوlة

YZ4ا��موعة األو

4ا��موعة الثانية

4ا��موعة الثالثة

4ا��موعةالراaعة

اكمل اKGUاية
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مجلدات تحس�ن القراءة

دار ر�يعمجلد قصص مشوقة

دار ر�يعمجلد  '& العطلة

دار ر�يعمجلد ب�ن املدرسة والب(ت

دار ر�يعمجلد ح4ايات الليل وال0/ار

قصص تحس�ن القراءة 

دار ر�يعاألخ املسك�ن

دار ر�يعبياض الث89

دار ر�يعالنجوم الذ>بية

دار ر�يع

دار ر�يع سيدة الث89

دار ر�يعالصياد والزوجة الطماعة

دار ر�يعالذئب والعBCات السبع

Fدار ر�يعالرجل الصغ�

دار ر�يعسوما '& اجازة

دار ر�يعاملارد واألمنيات الثالث

دار ر�يعمغامرة '& الغواصة

دار ر�يعجزLرة القبطان

دار ر�يعرحلة رLم الكب�Fة

دار ر�يعالفارة تجد صديقا"

دار ر�يعيوم '& املزرعة

دار ر�يعاألرنب وفراشتھ امللونة

دار ر�يعكندة '& املزرعة

دار ر�يعكندة عWX الشاطئ

دار ر�يعكندة تذ>ب اWZ الروضة

دار ر�يعكندة '& املس\شفى

دار ر�يعالرحلة األوWZ لكندة بالطائرة

دار ر�يعكندة تتعلم عزف املوسيقا

دار ر�يعكندة تصنع البي^Bا

دار ر�يعكندة تتعلم الرقص

دار ر�يعاألم�Fة وردة

دار ر�يعا`_فلة التنكرLة

دار ر�يعاألم�Fة مايا

دار ر�يعالنظارة السوداء

دار ر�يعمباراة الفرسان '& القلعة

دار ر�يعجولة '& القلعة

دار ر�يعاألرنب ال�cاع

deدار ر�يعمفاجأة '& بي
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 �يا إ�� القراءة

ل�� صا�ا4قراء�ي األو��

ل�� صا�ا4بداية القراءة

ل�� صا�ا4القراءة متع)'  املستوى األول 

ل�� صا�ا4القراءة متع)'  املستوى الثا+ي

ل�� صا�ا4القراءة متع)'  املستوى الثالث

ل�� صا�ا4القراءة متع)'  املستوى الرا/ع

ل�� صا�ا24مجموعة �يا إ�� القراءة
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�عـلم القراءة

48جمموعة تعلم القراءة

ا��موعة األو��

 
ً
وانا

ْ
ل

َ
رى أ

َ
م�سون جحاأ

 
ُ
ْرَ&َعة

َ
صوُل األ

ُ
م�سون جحاالف

 
ٌ
ة

َ
ن راٌر ُملوَّ ْ

م�سون جحاأز

اِئٌن 01ٌَّ ؟
َ
م�سون جحا6َل 6َُو 5

باتاِت  
َّ
ل الن

ْ
5

َ
ْستطيُع أ

َ
Aم�سون جحا

م�سون جحا6َْل 5لُّ FGHٍء َيذوُب ؟

  
ً
Kاال

ْ
ش

َ
رى أ

َ
م�سون جحاأ

َب  
ُ
ت

ْ
 أك

ْ
طيُع أن

َ
م�سون جحاأْست

 
ُ
ة

َ
 اQَ�ديد

ُ
ة ْدَرسيَّ

َ
م�سون جحاَحقيبFR امل

 ؟ 
ُ
ة

َ
Uاِبط

َ
V
ُ
م�سون جحاما 0َW األشياُء امل

  
َ
رأ

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ن

َ
طيُع أ

َ
ْست

َ
م�سون جحاأ

6َْب  
ْ

ذ
َ
ا ن م�سون جحا6َيَّ

ا��موعة الثانية

 
ٌ

الث
َ
ْحُن ث

َ
م�سون جحان

ار َمال_َسھُ 
َ
ت

ْ
غUُa َيخ بُّ الصَّ م�سون جحاالدُّ

ُر 
َ
ط

َ
م�سون جحاامل

ماِء   السَّ
َ

ْحت
َ
م�سون جحات

 ؟
ُ

مو الKاِئنات
ْ
ن

َ
 ت

َ
ْيف

َ
م�سون جحاك

م�سون جحاأْحواُل اQَ�ّوِ 

 eٌ ِaّم
َ
ٌل ُمت

ْ
ا طف

َ
م�سون جحاأن

! 
َ
َع الِقراَءة

َ
م�سون جحاما أْمت

 أَرى 
ْ

طيُع أن
َ
م�سون جحاأْست

 ؟
ُ
ْن 6َِذِه الغاَبة

َ
م�سون جحاِمل

م�سون جحاماذا َيْجري ؟

ُد ؟
َ

ِم الَعد
َ

م�سون جحاك
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مجموعة القراءة املتدرجة -القسم 

األول 
سه�ل مقل20

جاد و دجاجتھ

البطة السعيدة

سل() و الفأر

سم/.  -, السر+ر

ال4لب املشاكس

الطن/ن

الباندا

ال4لب اللطيف

البذور 

أعيدوا  <, مال>;:9

أعد <, كرCي , أرجوك

العبقر+ة الصغ/.ة

سمكة صغ/.ة

اIJروف املفقود

ال4لب والثعلب

قاعاِت 
ُ

رودي والف

إال التماسيح

الثعلب السرTع

الضيف األناUي

القبعة األنيقة
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م�ارات ا��ياة والتعلم

سه�ل مقلاملشاعر

القلق

ا��زن 

الغضب

السعادة

سه�ل مقلنظامنا الغذا+ي

الغذاء املفيد

الفاك�ة

ا��ليب والز4دة وا��بنة

ا�5ضراوات

سه�ل مقلمدرس67

:9 الصف

أحبك مدرس67

معلم67

أصدقا+ي

@Aسه�ل مقلأنا أك

العشاء

أنا ال أتذكر

الEسامح

ماذا سأكون :9 املستقبل

سه�ل مقلامل�ارات االجتماعية

حسن ا�5لق

كيف سأستخدم أعضا+ي

 املشاركة

احذروا الغر4اء

سه�ل مقلاألمان والسالمة

السالمة :9 املNOل 

احذروا ا��رPق

:9 املدينة

عبور الشارع

سه�ل مقلوسائل النقل

:9 القارب

:9 القطار

:9 الطائرة

:9 السيارة
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سه�ل مقلاالكEشافات املبكرة

:9 متجر ا��يوانات األليفة

ماذا يوجد :9 السماء ؟

9Zجولة :9 ال

األصدقاء ا��دد

سه�ل مقلالعادات ا��سنة

مساعدة اآلخرPن

_^ :9 غرف67 ف̀و

الصدق

 
ً
 ، واالسEيقاظ باكرا

ً
النوم باكرا

 
ً
سه�ل مقل67�f أوال

6g6 بجسhأعت

ا��واس ا�5مسة

أعت6h بأسناjي

النظافة



املؤلفاسم ا��موعة

( مقاس كب�� )

مهند العاقوصجائزة نورا

مهند العاقوصبقع ملونة

مهند العاقوصأصدقاء مشاغبون 

مهند العاقوصمختلفان متفقان

مهند العاقوص4كذا تت0لم الفراشات

مهند العاقوصفارس طفل كب�� !

( مقاس صغ�� )

مهند العاقوصجائزة نورا

مهند العاقوصبقع ملونة

مهند العاقوصأصدقاء مشاغبون 

مهند العاقوصمختلفان متفقان

مهند العاقوص4كذا تت0لم الفراشات

مهند العاقوصفارس طفل  كب�� !

مهند العاقوصمجموعة <= امل>;ل 

<= اABديقة  ( مقاس كب�� )

مهند العاقوصمن األقوى ؟!

مهند العاقوصالبذرة الطيبة

مهند العاقوص<= مزرعة جدي

مهند العاقوصاملطر الكرJم

مهند العاقوصرئة املدينة

مهند العاقوصصاQعة االحالم

<= اABديقة  ( مقاس صغ�� )

مهند العاقوصمن األقوى ؟!

مهند العاقوصالبذرة الطيبة

مهند العاقوص<= مزرعة جدي

مهند العاقوصاملطر الكرJم

مهند العاقوصرئة املدينة

مهند العاقوصصاQعة االحالم

مهند العاقوصمجموعة <= اABديقة

<= الشارع  ( مقاس كب�� )

مهند العاقوصمن يراه؟

مهند العاقوصالطائر الطيب

مهند العاقوصا�VرUون 

مهند العاقوصيزن يلعب

مهند العاقوصمWا Yساعد نفسWا



املؤلفاسم ا��موعة

مهند العاقوص4يثم ال�Zاع

<= الشارع  ( مقاس صغ�� )

مهند العاقوصمن يراه؟

مهند العاقوصالطائر الطيب

مهند العاقوصا�VرUون 

مهند العاقوصيزن يلعب

مهند العاقوصمWا Yساعد نفسWا

مهند العاقوص4يثم ال�Zاع

مهند العاقوصمجموعة <= الشارع

<= \ل م0ان  ( مقاس كب�� )

مهند العاقوصدراجة سم��

مهند العاقوصعيد  جدYي

مهند العاقوصالغصن املكسور 

مهند العاقوص

مهند العاقوصخمسون در4ما

مهند العاقوصما4ر يحسن الظن

<= \ل م0ان  ( مقاس صغ�� )

مهند العاقوصدراجة سم��

مهند العاقوصعيد  جدYي

مهند العاقوصالغصن املكسور 

مهند العاقوص

مهند العاقوصخمسون در4ما

مهند العاقوصما4ر يحسن الظن

مهند العاقوصمجموعة <= \ل م0ان

<= املدرسة   ( مقاس كب�� )

مهند العاقوصباسل يcشد

مهند العاقوص

مهند العاقوصفم وأذن�ن

مهند العاقوصالعصفور ا�Vلص

مهند العاقوصاألم��ة غفران

مهند العاقوصالغرفة اABزJنة

<= املدرسة   ( مقاس صغ�� )

مهند العاقوصباسل يcشد

مهند العاقوص

مهند العاقوصفم وأذن�ن

مهند العاقوصالعصفور ا�Vلص



املؤلفاسم ا��موعة

مهند العاقوصاألم��ة غفران

مهند العاقوصالغرفة اABزJنة

مهند العاقوصمجموعة <= املدرسة

 مقاس كب�� )

مهند العاقوصملاذا حزنت الفرشاة ؟

مهند العاقوصبطل الشاشة النظيف

مهند العاقوصرسالة من قملة !

مهند العاقوصم�h ijرة

مهند العاقوصخالد يAlك

مهند العاقوصمفكرة QسرJن

 مقاس صغ�� )

مهند العاقوصملاذا حزنت الفرشاة ؟

مهند العاقوصبطل الشاشة النظيف

مهند العاقوصرسالة من قملة !

مهند العاقوصم�h ijرة

مهند العاقوصخالد يAlك

مهند العاقوصمفكرة QسرJن

mnAo مهند العاقوصمجموعة

 أنا وأسرYي  ( مقاس كب�� )

ع�ادە تقالأنا وأسرYي - أنا

ع�ادە تقالأنا وأسرYي -أqي

ع�ادە تقالأنا وأسرYي -أمي

=rي - أYع�ادە تقالأنا وأسر

mnي - أخYع�ادە تقالأنا وأسر

ع�ادە تقالأنا وأسرYي - جدي

ع�ادە تقالأنا وأسرYي - جدYي

 أنا وأسرYي  ( مقاس صغ�� )

ع�ادە تقالأنا وأسرYي - أنا

ع�ادە تقالأنا وأسرYي -أqي

ع�ادە تقالأنا وأسرYي -أمي

=rي - أYع�ادە تقالأنا وأسر

mnي - أخYع�ادە تقالأنا وأسر

ع�ادە تقالأنا وأسرYي - جدي

ع�ادە تقالأنا وأسرYي - جدYي

مجموعة أنا وأسرYي



املؤلفالعنوان

ع�ادە تقالأر�د أن أرسم

ع�ادە تقالأحالم ديمة

 
ً
ع�ادە تقالالغيمة ال"! أصبحت ث��ا

ع�ادە تقال أمجد وامل&ن

ع�ادە تقال

ع�ادە تقالكو,ي صديق"!

ع�ادە تقالساحرة البلدة الطيبة

عفراء اليوسفالبقرة متعددة املوا3ب

ل�� صا�اسل67 ترسم أم&ا

نوار الجما�� منقار البطة مي7!

نوار الجما�� أسنان سنان القاطعة

� لونة >; السوق 
��راما قنوا

ل�� صا�اأختان تتعانقان >; الفضاء

ل�� صا�االطاووس والBCرور

ل�� صا�اكنوز سل67

ل�� صا�االFلمة الطيبة

ل�� صا�االعطسة الطائرة

وداد ع�اشاألصدقاء وا�Iزرة

وداد ع�اشكرزي من أنت

وداد ع�اشز�نة الصغMNة

وداد ع�اشلوال فراشة األلوان

وداد ع�اشأين صديق"!

وداد ع�اشنورا الMNقة الغضبانة

� ساري >; اBIديقة
��راما قنوا

ع�ادە تقالرشا وMN�Sة الياسمNن

ع�ادە تقالعادت اFBIايات

ع�ادە تقالمدينة املث��ات والكر�مة

ع�ادە تقالقطة سمكة أم أرنب بري ?

نوار الجما�� يوم مختلف

� فرح ترتب غرف\]ا
��راما قنوا

� عيد ميالد فرح
��راما قنوا

ل�� صا�اخ`_ وقمر

ل�� صا�افرح ل��ميع

ل�� صا�افضاء لFل الFائنات

ل�� صا�املاذا بكت �Sرة ال`Mتقال

efل�� صا�امعلم"! األو

وداد ع�اشالدودة خضورة

محمد مكرمأنا جدhي يا أgي

محمد مكرمجدي راجع >; الرjيع



املؤلفالعنوان

محمد مكرماlIروف ال ير�د ماء

محمد مكرممن أين يm_ل املطر

!noمحمد مكرمأرنب يم

MNمحمد مكرمثالجة العصاف

 
ً
عالء الدين م()دصرت رجال

نوار الجما�� األلعاب الضاpعة

عالء الدين م()دأجمل ال&دايا

 
ً
ى .غداديلم أعد وحيدا 012

نور ر4يعكرش بابا

 
ً
س�ما ر4يعأs; يبFي كثMNا

ر)م السقاال أحب االستحمام

ج�9ار خورش�دنزار 3و اBIكم

نوار الجما�� كيف hعرف ماما uل nt!ء

ج�9ار خورش�دصندوق جدhي

ع�ادە تقالوطv! وردhي

2سمة الخاطريمن تكون 

سحر نجا محفوظاef وطv! اشتقت اليك

حنان مهديدمي"! hعبث >; ارuان املm_ل 

MNغy مهند العاقوصنور

مE)م فEحخفا سعد

سحر نجا محفوظفرشاhي ترسم

سحر نجا محفوظجارhي ا�Iديدة

ج�9ار خورش�دمن قطع �Sرhي

سحر نجا محفوظليتv! اBzو تفاحة

ع�ادة تقاليوم كت}ت 3بة قص\]ا

ع�ادة تقالسر�ر من قصص

2سمة الخاطريالكر~n! ال{�يب

مهند العاقوصباpع الز3ور 

مهند العاقوص��وم بNن النجوم

مهند العاقوصيقطينة >; املدينة

 �Hوفاء الشام

وفاء الشام�H 3ل ستخ`M األخر�ن

مهند العاقوصالز3رة اBIاسدة

مهند العاقوصالطائر النمام

مهند العاقوصالضفدع امل�شائم



املؤلفاألجزاءاسم ا��موعة

الرؤ�ة اللمس اإلحساس

دار ر�يعالرؤ�ة اللمس اإلحساس 

دار ر�يعالرؤ�ة اللمس اإلحساس, اإلبداع 

قصص عاملية للصغار

دار ر�يعلي,+ والذئب

دار ر�يعسندر�ال

دار ر�يعبيضاء الث0/

دار ر�يعالبطة القبيحة

 
ً
التعليم أوال

دار ر�يعال<لمات األو>+                               

دار ر�يعاأللوان                                    

دار ر�يعاABيوانات                      

دار ر�يعاألرقام                                           

مكتبGH الصغEFة

دار ر�يعمكتبGH الصغEFة عن املزرعة

دار ر�يعمكتبGH الصغEFة عن اABيوانات

صل وتلمس واتبع مسارات

دار ر�يعال<لمات 

دار ر�يعاABيوانات

دار ر�يعألوان وأش<ال

دار ر�يعاألرقام

إكWشافات لأليدي الصغEFة

دار ر�يعال<لمات 

دار ر�يعاألرقام

دار ر�يعاABيوانات

دار ر�يعاملزرعة

اكWشافات الصغار

دار ر�يع اABيوانات املتوحشة

دار ر�يع األلوان

دار ر�يع األضداد

دار ر�يع وسائل النقل

الصور املتحركة

دار ر�يع صغار اABيوانات

دار ر�يع حيوانات املزرعة

ا\Aب واكWشف

دار ر�يع ^[ املزرعة
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دار ر�يعاألدغال

دور و أكWشف

دار ر�يعاABيوانات

دار ر�يعال<لمات

دار ر�يعاأللوان

دار ر�يعاألعداد

أرقامي وbلماaي

دار ر�يعbلماaي األو>+                         

دار ر�يعأرقامي األو>+                          

bلمات وصور 

دار ر�يعاABيوانات

دار ر�يعاملزرعة

دار ر�يعاملغامرات البحر�ة

دار ر�يعوسائل النقل

دار ر�يعاألش<ال واأللوان

دار ر�يعاألضداد

كتاcي األول 

دار ر�يعال<لمات                                   

دار ر�يعاملزرعة                                               

دار ر�يعحديقة اABيوان                         

EFكتاب طف,[ الصغ

دار ر�يعالقطة الصغEFة

EFمل الصغABدار ر�يعا

EFدار ر�يعالبطر�ق الصغ

دار ر�يعالباندا الصغEFة

aعلم مع األش<ال الظاhرة

دار ر�يع األلوان

دار ر�يعاألرقام

دار ر�يعاABيوانات

دار ر�يعاألضداد

دار ر�يعاكWشف وتلمس

دار ر�يعاأللوان                                        

دار ر�يعاABيوانات                

 برج ال<لمات واألعداد

دار ر�يع برج ال<لمات واألعداد

الklل الكبEF املمتع لأليدي الصغEFة
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دار ر�يعاABيوانات األليفة

دار ر�يعحيوانات املزرعة

خطواaي األو>+

دار ر�يعأين األرنب                           

دار ر�يعأين اABوت                          

ح<ايات اABيوانات مع الدمى

افة الضاoعة دار ر�يعالزر

/pدار ر�يعالفيل املز

السمع و الشعور 

دار ر�يعالدجاجة وأصدقاءhا اABيوانات

دار ر�يعالفيل و أصدقاءه اABيوانات

اإلحساس و الشعور و السمع

دار ر�يع مفاجأة ^[ املزرعة

دار ر�يعمفاجأة ^[ حديقة اABيوان

كتاcي الناعم -عن اABيوانات

دار ر�يعالدجاجة والصوص

دار ر�يعالقطة و الفأرة

اuvuBاشة الناعمة وكتاب العضاضة

دار ر�يعالبقرة

دار ر�يعالقطة

Gwوضم Gwإحمل

دار ر�يعالغابة 

دار ر�يعاملزرعة

ستاند معار^[ األو>+

دار ر�يعاABيوانات

دار ر�يعالفاكxة

دار ر�يعوسائل املواصالت

دار ر�يعاأللوان

دار ر�يعاأللعاب

دار ر�يعالعائلة

اللواصق الكبEFة +1

دار ر�يعحيوانات املزرعة 

دار ر�يعاABيوانات الصغEFة 

دار ر�يعاABيوانات األليفة 

اللواصق الكبEFة +2
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دار ر�يعاABيوانات األليفة 

دار ر�يعحيوانات املزرعة 

دار ر�يعاABيوانات البحر�ة 

اللواصق الكبEFة +3

دار ر�يعاABيوانات األليفة 

دار ر�يعحيوانات املزرعة 

دار ر�يعحيوانات الغابة 

التعلم ماقبل املدرسة +2

دار ر�يعاأللوان

دار ر�يعاألرقام

دار ر�يعال<لمات

التعلم ماقبل املدرسة +3

دار ر�يعاأللوان

دار ر�يعاألرقام

دار ر�يعال<لمات

لواصق أصدقاء الصغار +1

دار ر�يعاأللوان

دار ر�يعال<لمات

لواصق أصدقاء الصغار +2

دار ر�يعاألرقام

دار ر�يعاألش<ال

األلوان ال{Aر�ة

دار ر�يعاأللوان ال{Aر�ة +3

دار ر�يعاأللوان ال{Aر�ة +3

دار ر�يعاأللوان ال{Aر�ة +3

دار ر�يعاأللوان ال{Aر�ة +5
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امل"!اج اإلثرا�ي ا��ديث لر�اض 

األطفال
املرحلة األو+*  3 ســــــــــــنوات

ريم  السقااأل1شطة  3 سنوات

املرحلة الثانية  4 ســــــــــــنوات

ريم  السقااأل1شطة  4 سنوات

املرحلة الثالثة 5 ســــــــــــنوات

ريم  السقااأل1شطة  5 سنوات

ريم  السقاكتاب ا��روف و ا�8طوط

ريم  السقاكتاب األعداد  3-2-1

ريم  السقاكتاب األعداد ۱- ۲ -۳

كتب الGHبية اإلسالمية

رواده فقشبراعم اإليمان - ج 1

رواده فقشبراعم اإليمان - ج 2

 Pعليم اللغة اإلنMلKLية لر�اض األطفال

NURSERY                    دار ربيعمجلد

KINDERGARTEN One دار ربيعمجلد

KINDERGARTEN Two دار ربيعمجلد
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موسوعات علمية

دار ر�يع سؤال وجواب

دار ر�يع سؤال وجواب

رو كنهوشاألشغال اليدو�ة املسلية

F-E-A دار ر�يع قامو)'& املصور
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اقرأ والعب مع امللصقات - ابدأ الكالم

دار ر�يعالسمكة ذات الذيل القص'&

دار ر�يعالغول ا0/ارق 

دار ر�يعيوم  45 الس'&ك

دار ر�يع9لمات من امل67ل 

كتب أ>شطة

تعلم وامرح مع ستيكرز
دار ر�يع راقب وامرح

دار ر�يع احسب وامرح

دار ر�يع Aعلم وارسم وامرح

دار ر�يع Aعلم وامرح

سلسلة تعلم
دار ر�يع Aعلم الكتابة

دار ر�يع Aعلم اC0ساب

دار ر�يع Aعلم  األشEال واأللوان

دار ر�يع Aعلم قوة املالحظة

التلوين و األنشطة

التلوين  القالم السحرية
دار ر�يع  األلوان الCKرJة -1

دار ر�يع  األلوان الCKرJة -2

دار ر�يع  األلوان الCKرJة-3

دار ر�يع  األلوان الCKرJة-4

التلوين السحري  ملاء
Water Magic - ABC دار ر�يع

دار ر�يع Water Magic - أ ب ت

دار ر�يع Water Magic - األم'&ات

دار ر�يع Water Magic - الديناصورات

التلوين   الصابع
دار ر�يع الرسم باألصا[ع - ا�0زء األول 

دار ر�يع الرسم باألصا[ع - ا�0زء الثا>ي

اكتب وامسح
دار ر�يع اكتب وامfK اC0روف عرdي تمbيدي

دار ر�يع اكتب وامfK اC0روف عرdي مستوى 1 

دار ر�يع اكتب وامfK اC0روف عرdي مستوى 2
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( Primo - لوجيكو ) التعلم باللعب

Logico Primo دار ر�يع

دار ر�يع 3مجموعة  Primo معار)' األو%$

دار ر�يع 5مجموعة  Primo  املفا.يم ر-اضية

دار ر�يع 5مجموعة  Primo  املفا.يم عـامة

دار ر�يع 2مجموعة Primo .يا نتعلم أر4ان األسالم

دار ر�يع 3مجموعة  Primo لغ:9 العر7ية

Let’s Discover Primo  دار ر�يع 3مجموعة

( Piccolo - لوجيكو ) التعلم باللعب

Logico Piccolo دار ر�يع

دار ر�يع 4مجموعة Piccolo  جدول الضرب

دار ر�يع 4مجموعة  Piccolo علم الر-اضيات

دار ر�يع 8مجموعة  Piccolo  الطائر املبكر

Early Bird Piccolo   دار ر�يع 8مجموعة

( Maximo - لوجيكو ) التعلم باللعب

Let's learn  English Maximo  دار ر�يع 4مجموعة



املؤلفاألجزاءاسم ا��موعة

لعبة الذاكرة

�يوانات�دار ر�يع ا

دار ر�يع الفواكھ وا�!ضار

البطاقات الضمنية

�يوانات�دار ر�يع ا

دار ر�يع الفواكھ وا�!ضار

دار ر�يع أدوات امل*(ل 

اكتب وام.-

�روف�دار ر�يع ا

Letters دار ر�يع

Numbers -  دار ر�يع األرقام

اية القصص رو

اية القصص من 3 - 4 سنوات دار ر�يع رو

اية القصص من 4 - 5 سنوات دار ر�يع رو

اية القصص من 5 - 6 سنوات دار ر�يع رو

سأروي لكم

�يوان 01�دار ر�يع  حOايات حديقة ا

دار ر�يع حOايات املزرعة 02

03 QRوغرف QRايات بيOدار ر�يع ح

دار ر�يع حOايات األمVWة 04

اية القصص - ماقبل املدرسة رو

اية القصص - 1 دار ر�يع رو

اية القصص - 2 دار ر�يع رو

اية القصص - 3 دار ر�يع رو

بزل للصغار

دار ر�يع بزل - 4 قطع

دار ر�يع بزل - 5 قطع

دار ر�يع بزل - 6 قطع

دار ر�يع بزل - 8 قطع

أaعلم وأطابق - فالش كرت

دار رcيعأaعلم وأطابق - أ ب ت

دار رcيعأaعلم وأطابق - إنOلW(ي 

دار رcيعأaعلم وأطابق - األرقام

دار رcيعأaعلم وأطابق -حيوانات املزرعة

وسائل منوعة

دار ر�يع تعلم جدول الضرب



املؤلفاألجزاءاسم ا��موعة

� العر�ية - التعليم الذا�ي�لغ

دار ر�يع األفعال - التعليم الذا�ي

دار ر�يع  األسماء - التعليم الذا�ي



املؤلفاألجزاءاسم ا��موعة

العب و�علم ... لغ�� العر�ية 

دار ر�يع أ�علم وأركب #لمات وصور 

دار ر�يع مطابقة - تدر'بات

دار ر�يع أ�علم ت�2ئة وترابط ال/لمات

دار ر�يع أركب وأ�علم ال/لمات

دار ر�يع �علم أ ب ت

دار ر�يع األحرف ال�2ائية العمالقة

دار ر�يع بناء ا:�مل

دار ر�يع أ�علم كتابة وت�2ئة ال/لمات

دار ر�يع أ�علم وأركب #لما�ي األو<=

دار ر�يع Dساط األحرف األبجدية

دار ر�يع دائرة ا:Eروف
برنامج التعليم الفوري للغة العر'بة 

دار ر�يع 

دار ر�يع دومينو ا:Eروف

دار ر�يع �علم رسم وكتابة ا:Eروف با:Mيطان

دار ر�يع أ�علم و أركب ..#لمات و جمل



املؤلفاألجزاءاسم ا��موعة

تطو�ر امل�ارات .. لغ�� العر�ية

دار ر�يع +علم ا()روف األبجدية

دار ر�يع +علم  األبجدية

دار ر�يع اركب ال,لمات

دار ر�يع 0لمات وحروف

دار ر�يع ا+علم وأطابق حرو12 العر�ية

دار ر�يع الذاكرة حرو12 العر�ية

دار ر�يع مصنع القصص

دار ر�يع بناء ا(�مل 1

دار ر�يع بناء ا(�مل 2
+علم ا()روف - 28 حرف  ضمن 

صندوق 
دار ر�يع 

دار ر�يع +علم كتابة األحرف األبجدية

دار ر�يع لغ�� العر�ية - حرف وصورة

دار ر�يع لغ�� العر�ية - حروف و0لمات

دار ر�يع لغ�� العر�ية - 0لمات وجمل



املؤلفاألجزاءاسم ا��موعة

تطو�ر امل�ارات .. وسائل إثرائية

a.b.c دار ر�يع  *علم كتابة

دار ر�يع *علم كتابة األرقام

دار ر�يع *علم رسم األش0ال ال�ندسية

دار ر�يع *علم رسم ا34طوط

E  دار ر�يع *علم األحرف األبجدية

دار ر�يع ?�رة األرقام املغناط;سية

دار ر�يع ال@�لة الدوارة

دار ر�يع *عداد األملاس

دار ر�يع *عداد ا��وCرات

دار ر�يع التحر�ك والEFت;ب

IJK;دار ر�يع التحدي املغناط

دار ر�يع  عالم أحالمي



املؤلفاألجزاءاسم ا��موعة

التحدي واالبت�ار 

دار  ر&يعال#دف األسرع - املطابقة

دار  ر&يعال#دف األسرع - ا()روف

دار  ر&يعاأليدي الذكية

دار  ر&يعسباق التحدي

دار  ر&يعم0شر ا()روف

دار  ر&يعمخت34 الكيمياء

دار  ر&يعمخت34 األدلة ا(�نائية



قصص الحروف- المرحلة األو� (28 عنوانا)
قصص الحروف- المرحلة الثان�ة (28 عنوانا)
قصص الحروف- المرحلة الثالثة (28 عنوانا)
قصص الحروف- المرحلة الرا�عة (28 عنوانا)

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة االو� - الثعلب الجائع 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة االو� - الدب الضائع  

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة االو� - ال اجدها 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة االو� - ز4نة والطائرة الورق�ة 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - إنه �6 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - ع= شا;: ال9حر 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - ب@ت جد<د 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - أح= ل9اس 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - أمسكة 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - المهGج 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - اآللة العجي9ة 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - ل�لتك سع�دة <ا ز4نة 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - المMح�ة 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - ز4نة والصندوق 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - عرض الخ�ل 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - أين ارنوب ؟

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثان�ة - القطة الخائفة 
6 األف�ال 

WXا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - م
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - ما هو 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - من انا 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - سع�د Yستعد 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - خ�مة ز4نة 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - الحذاء الجد<د 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - انا احب القفز 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - هدا<ا الحيوان 

6 الطب�عة 
_̀ ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - bائنات 

ان  cd6 ب@ت الج
_̀ ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - حيونات 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - ز4نة والموكب 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - ال+سوق 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الثالثة  - الة تص4gري 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - ال9اب ال ينفتح 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - هدوء لو سمحت 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - الجراث�م 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - موسم العنب 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة   - الحلم

 6lعة   - الواجب المدر�ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا
 cdعة  - المساعد الصغ�ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا

 
n
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - ه�ا نلعب معا

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - عند طب9oة االسنان 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة االرا�عة   - ا<ام االسبgع 

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة  - الهوا<ة 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - عند الحالق  

ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - الهد<ة 



 _ tuعة   - صد<قة الل�ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - ع= عجل 
ا,+شفوا متعة القراءة - المرحلة الرا�عة - الحصالة 
حقي9ة المعلم - المرحلة األو� والثان�ة ( 1 - 17 )

حقي9ة المعلم - المرحلة الثالثة ( 1 -13)
حقي9ة المعلم - المرحلة الرا�عة ( 1 - 16 )

صندوق األحرف المنفصلة 
صندوق األحرف المنفصلة والمتصلة
اكتشفوا متعة الكتابة األحرف المنفصلة

اكتشفوا متعة الكتابة األحرف المتصلة

اكتشفوا متعة االستماع المستوى األول

اكتشفوا متعة االستماع المستوى الثاني

الفنان - صندوق القصص
عندما ا,ون سع�دا - صندوق القصص

تقالة - صندوق القصص tdسل} و ال
م|4ونة والل�مونة - صندوق القصص

كرة كركر - صندوق القصص
نوما هنoئا <ا أ{6 - صندوق القصص
6 ساحرة - صندوق القصص

معلم��
لوول - صندوق القصص

ون
�
6 ال� t6 أ�

عندما أرا�_
ح�ا<ة محارة / تأل�ف: فلورا مجدالوي / رسوم: أوال جوستافسون

عندما أصبح أّما  / تأل�ف: فلورا مجدالوي / رسوم: أوال جوستافسون
ي tdارلb خطوة واحدة فقط  /  تأل�ف: فلورا مجدالوي / رسوم: أوال

4ن cdف�ليبوك / تأل�ف: ليو تولستوي / رسوم: جينادي سب
ة / تأل�ف: آن مولcd / ترجمة: فلورا مجدالوي  cdالتفاحة الصغ 

_ الط�ب / تأل�ف: آن مولcd / ترجمة: فلورا مجدالوي  tdالخ 
ملك األصوات  / تأل�ف: فلورا مجدالوي / رسوم: ناتاشا دحدلة

 سلسلة ا,+شفوا متعة األطعمة - متعة االطعمة الب�ضاء 
 سلسلة ا,+شفوا متعة األطعمة- متعة األطعمة الصفراء
اء  سلسلة ا,+شفوا متعة األطعمة- متعة األطعمة الخ�_
تقال�ة tdسلسلة ا,+شفوا متعة األطعمة- متعة األطعمة ال
سلسلة ا,+شفوا متعة األطعمة- متعة األطعمة الحمراء 

سلسلة ا,+شفوا متعة األطعمة- متعة األطعمة الب��ة
6 عالم الحيوان- الصاخب والهادىء

_̀ سلسلة األضداد 
6 عالم الحيوان- الناعم والخشن

_̀ سلسلة األضداد 
6 عالم الحيوان- الثق�ل والخف�ف

_̀ سلسلة األضداد 
6 عالم الحيوان- المرتفع والمنخفض

_̀ سلسلة األضداد 
6 عالم الحيوان- القصcd والط4gل

_̀ سلسلة األضداد 
 cd4ل والقصg6 عالم الحيوان- الط

_̀ سلسلة األضداد 
 cdوالصغ cd6 عالم الحيوان- ال�ب

_̀ سلسلة األضداد 
ء 6 عالم الحيوان- ال4Mــــع وال6�9

_̀ سلسلة األضداد 
 6l6 عالم الحيوان- الطري والقا

_̀ سلسلة األضداد 
6 عالم الحيوان- المبتل والجاف

_̀ سلسلة األضداد 
ة cdة ال�ب�ر4ما روو -ال�ذ

ر4ما روو -ال م|4د من المضا<قات
ر4ما روو -ل�لة متوترة



ر4ما روو -المعلمة ال9د<لة
6 المطبخ

_̀ ر4ما روو و ر4ما 
ه�ا نلعب �ال�لل ( من األدب الس4gدي)
6 الصف (من األدب الس4gدي)

_̀ األقوى 
اتصل �اإلسعاف (من األدب الس4gدي)

جم عن الس4gد<ة) �d4عا ع= صهوة الجواد (سلسلة مدرسة الفرسان- م�
جم من الس4gد<ة) �dة المظلمة (سلسلة مدرسة الفرسان-م�6 الغا

_̀ تائه 
 صغcd ( من روائع األدب الس4gدي المعا� )

قضا<ا معا�ة - ع�د األض�
 ّ قضا<ا معا�ة - مواقع الّتواصل االجتما�6

قضا<ا معا�ة - غض9ة برbان
قضا<ا معا�ة - الّط4Gق إ� الّنجاح

 ّ 6
قضا<ا معا�ة - األمن الغذا�:
بناء األمم - عمر بن الخّطاب
بناء األمم - ن�لسون ماند<ال

 شك�ل سطح األرض - ال4Gّاح
 شك�ل سطح األرض - الم�اە

 _ cu,ا tdشك�ل سطح األرض - الّزالزل وال 
6 ال9طل الخارق)

الرجل اآل�6 الهارب (سلسلة ها�_
6 ال9طل الخارق)

وع ال9طل الخارق (سلسلة ها�_ WMم
6 ال9طل الخارق)

6 الساحة (سلسلة ها�_
_̀ متنمر 

6 ال9طل الخارق)
4ة (سلسلة ها�_ tdالرحلة ال

جم عن الس4gد<ة) �dوجدت ورقة غش(سلسلة النجدة- م
جم من الس4gد<ة) �d؟(سلسلة النجدة- م _ _dاين ال� 

جم من الس4gد<ة) �dال�لب الشبح (سلسلة المدرسة الغامض-م
6 العالم

_̀ وح�دان 
 6

جميع نقود جد��
6 المالعب)

_̀ ة (سلسلة نجوم  cdالفارسة الصغ
6 المالعب)

_̀ أس�ل نجمة المرحلة اإلعداد<ة (سلسلة نجوم 
6 المالعب)

_̀ آ<ة وحلم ال9طولة (سلسلة نجوم 
6 المالعب)

_̀ إ<مان تت�ف (سلسلة نجوم 
6 المالعب)

_̀ أ<من <جد م�انه (سلسلة نجوم 
6 المالعب)

_̀ ال�رات�ة والعد التناز�6 (سلسلة نجوم 
: - آراء الّناس Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا

وز cdح�لة ف - : Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا
: - المؤامرة Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا

: - ذbاء الغراب Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا
علب

ّ
: - مكر الث Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا

: - الخدعة Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا
: - المثابرة Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا

: - صديق جد<د Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا
 6

: - هذا بي�� Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا
ثارة

ّ ¥dالّسلحفاة ال - : Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا
: - الّطمع Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا

: - الحمامة المطّوقة Wlح�ا<ات الف�لسوف الّنا
كنوز األرض المفقودة

سلسلة حقائق أول�ة: الزجاج



سلسلة حقائق أول�ة: الورق
سلسلة حقائق أول�ة: الخشب
سلسلة حقائق أول�ة: الصخر
سلسلة حقائق أول�ة: المطاط
سلسلة حقائق أول�ة: المعدن

سلسلة حقائق أول�ة: الصلصال
سلسلة حقائق أول�ة: ال9الس+�ك

من الفجر إ� الغروب مع طيور غا�ة الخروب

4رة  WMته الoرواد الفضاء والق9طان ز4نوك وأمن 
اير 2022) td94ة (جد<د فGحيوانات غ

هند وصد<قتها األشعة إ,س (هند وس�ف)
6 ورطة (هند وس�ف)

_̀ س�ف 
صورة عائل�ة (هند وس�ف)

س�ف ي9حث عن عمل (هند وس�ف)
6 الحقي9ة (هند وس�ف)

_̀  �
دردشة منتصف الل�ل (هند وس�ف)
ة وأرجوحة (هند وس�ف) cdقصص كث

زائر غcd مرغوب ف�ه (هند وس�ف)
ة (هند وس�ف) cdالعازفة الصغ

حّ} bأس العالم (هند وس�ف)
خلف السور (هند وس�ف)

أرض هللا - روا<ة مصورة للناشئة / أ<من العتوم
خرى / ثيودور bال�فات�دس

«
 أ

ٌ
ح�اة

ة ) cdالّنقود / بنغت أولسون (روا<ة فلسف�ة قص
الفأس قصة للناشئة - حازت ع= جائزة نيgري الفض�ة/ غاري بولسن 

ترود شاندلر وارنر واطفال عGة القطار /ماري إلزوورث cdج
اء / ما<�ل مورورغو س�دة السهول الخ�_

لذلك جاءت الحيتان/ ما<�ل مورورغو
الشق�قان هاردي - � الطاحونة القد<مة 

ج  tdال _ _dالشق�قان هاردي  - ك
 الشق�قان هاردي االصدقاء المفقودون 

 6
_̄ الشق�قان هاردي  - ال9حث عن الذهب المخ

الشق�قان هاردي  - ب@ت فوق المنحدر
نا°6X درو  - � الساعة القد<مة 

نا°6X درو  - � مزرعة الظل 
نا°6X درو  - � نزل الل�لك 

نا°6X درو  - الدرج الMي 
 cdخ الصغg6 درو  - � ال�X°نا

6 الصف
_̀ كت�ب التطبيق - األقوى 
 _ _dكت�ب التطبيق - أين ال�

كت�ب التطبيق- النقود
كت�ب التطبيق - صورة عائل�ة



القصةا��توى 

عقلي يقولالحواس / أنا وروضتي
أنا مدهشةالعالقات العائلية /اسرتي

ليس بعدأهمية حل الواجبات
أخي زيدالمشاعر نحو االخوة ( انا وروضتي )

شهر رمضان
عندما دق 

الباب
لغة الطيورالفصول االربعة (ارضي )

الفصول االربعة (مع قرص دائري للفصول االربعة )
النملة 

تبحث عن 
الشتاء

زيارة الطبيب / وطني
انتبهي يا 

جود

الحيوانات
اللقلق 

والثعلب

االسد والفأرالحيوانات

العنزتانالحيوانات

الحيوانات
السلحفاة 
واالرنب 

البري

الحيوانات
الصقر 

والعندليب

الحيوانات
الضفادع 

تبحث عن 
ملك

الحيوانات
الثعلب 
والعنزة

الحيوانات
الصقر 

والغراب

الحيوانات
الحصان 

واالسد

الحيوانات
االسد 

،الديك ، 
الحمار

الحيوانات
الضفدع 

والبقرة
أنا الثلجمائي
أنا الماءمائي

مائي

سناء 
وفراشات 

الثلج 
البيضاء



مفاهيم علمية (تغير االلوان مع النمو )
هكذا تتغير 

االلوان

ارضي
غسان 
يعرف 

ماهو التلوث

مائي (تنمية روح المرح واللعب )
يوم على 

شاطئ 
البحر

نباتاتي (اتجاهات )
عندما تغني 

الزهور

زهرةنباتاتي ،أرضي ، حيواناتي

نمو الحيوانات
في صفنا 

ضفدع

لعب االدوار
ماذا نلعب 

االن

اتجاهات ( الحيوانات )
مغامرة في 

المزرعة

اتجاهات ( اسرتي )
كم احب 

جدتي

تنمية اتجاهات وسلوك ( انا وروضتي )
كاميليا 
ترتكب 

حماقة

تنمية اتجاهات وسلوك ( انا ورضتي )
كاميلياال 

تريد 
االغتسال

تنمية اتجاهات وسلوك (انا وروضتي )
كاميليا في 

زيارة 
الطبيب

تنمية اتجاهات وسلوك (انا وروضتي )
كاميليا ال 

ترغب في 
النوم

تنمية اتجاهت وسلوك ( انا وروضتي )
كاميليا 

والعودة الى 
المدرسة

تنمية اتجاهات وسلوك (انا ورضتي )
عندما 
اشعر 

بالغضب

تنمية اتجاهات وسلوك ( انا وروضتي )
دائما 

متأخرة



تنمية اتجاهات وسلوك ( انا ورضتي )
فوضى في 

غرفتي
انا تفاحةنباتاتي ( النمو ،اللون ،ارقام ،اجزاء الزهرة

اشكال هندسية (اسرتي )
افتح يا 
سمسم 
عينيك

الحيوانات (اتجاهات )
الراعي 
الصغير

وطني
جاد في 
المدينة

وطني (اتجاهات )
الرحلة 

المدرسية

انا وروضتي ( اتجاهات )
يوجد ثقب 

في جيبي

ارضي (الفصول االربعة )
حديقة 

الفصول 
االربعة

انا وروضتي ( اتجاهات )
الغزالة 

الصغيرة
خدعة أحمدأنا وروضتي ( اتجاهات )
 البطيخةانا وروضتي ( اتجاهات )

انا ورضتي (اتجاهات )
فخورون 
بمشاعرنا

فكر فكرانا وروضتي ( رسم خطوط )
فيفياسرتي ( العالقات االسرية )

أنا أحبارضي (االلوان )
باقة زهراسرتي ( المهن )

انا وروضتي ( النظافة )
الصابونة 

رغوة

انا وروضتي ( العناية باالسنان )
فرشاة 
االسنان

أنا وروضتي ( اتجاهات صحية )
النظارة 

الطبية

انا وروضتي ( اتجاهات )
اليطيخة 
العمالقة

انا وروضتي ( اهمية االدوار )
الشوكة 

والملعقة 
والسكين

انا وروضتي ( اتجاهات )
كريم في 
الحديقة 

العامة

حروفي في 
قصص



ا��توى /القصة

� ز�د
الحلزونة: أ��

� أستطيع
الحلزونة: ان��

ت � ك��
�الحلزونة: ال�ذ�ة ال�

 
 
الحلزونة: لماذا أنام �ا"را

الحلزونة: جود ودّراجتها الجد)دة
الحلزونة: التقلق )ا �ا�ا

الحلزونة: ل6س �عد
الحلزونة: ل6س �عد

الحلزونة: ان9ب�7 )اجود
الحلزونة: أنا مدهشة

أحسن صديق: أرنب كرمة - غالف مقّوى 
� - غالف مقّوى

�HIأحسن صديق: ف
أحسن صديق: كعك - غالف مقّوى

أحسن صديق: من خNّأ خروف العIد - غالف مقّوى
أحسن صديق: ضاع عمر - غالف مقّوى

أحسن صديق: أشهب - غالف مقّوى
أحسن صديق: الNطIخة

أحسن صديق: الغول
قصص: عب�X الطاهر: حذاء ند)م

 � X\الطاهر: صديق )اسم Xقصص: عب�
 �Hالمس9ش �

عب�X الطاهر: حسن [�
 
 
إصعد مع أصالة: المرحلة الثالثة: لن يتكرر ذلك أ�دا

إصعد مع أصالة: المرحلة الثالثة: الم�cول األزرق
إصعد مع أصالة: المرحلة الثالثة: أنا كنت أغضب deعة

�j لجراثIم kl :إصعد مع أصالة: المرحلة الثالثة
إصعد مع أصالة: المرحلة الثانIة: mسIم ودعسوقة

إصعد مع أصالة: المرحلة الثانIة: mسIم وحمار
إصعد مع أصالة: المرحلة الثانIة: أحالم سعIدة

إصعد مع أصالة: المرحلة الثانIة: هرة لينا
 �

knة: أنا أمIإصعد مع أصالة: المرحلة الثان
إصعد مع أصالة: المرحلة الثانIة: �ائع الخضار

إصعد مع أصالة: المرحلة األوp: )د )د 
إصعد مع أصالة: المرحلة الثانIة: ألqس



ا��توى /القصة

هدية العيد
نتشابه نتشابه

من يساعد الدجاجة
ليس بعد

في صفنا ضفدع
دائما متأخرة
خطة الجدات
خدعة أحمد

المغلف الكبير
أين بيتي

أنا مدهشة
ألبس وحدي

أخى هاني
أحب عالمي

أخي زيد
أستطيع أن أفعله وحدي

الثعلب واللقلق
الحصان واألسد
الدجاجة السوداء
المنزل العجيب

بيتي
تركت لك مفاجأة

سر عالم الوئام
فخورون بمشاعرنا

كاميليا ال تريد االغتسال
كاميليا والعودة إلى المدرسة

ال تقلق يا بابا
األخطبوط الذكي

أسئلة في حقيبة سفر
أريد أن ألعب
أحذية الكبار
الدلفين الذكي

الهدهد الصغير
بطيخة

طباخة الكلمات
غذًا سأكون

فوضى في المطبخ
فوضى في غرفتي

عندما دق الباب
قصة غريبة في العربة العجيبة

قطار أرنوب
بطل الماء المدهش
الصنبور المفتوح

رحلة شفافة ممتعة



مغامرة في الفضاء مع ياسمين وعلياء
حديقة من ذهب
شمس شموس

شمس بال فواتير
لماذا هربت الكهرباء



نموذجا��توى 

�طاقات أحرف اللغة الع���ة

�ة � �طاقات أحرف اللغة اإلنجل��



اسم املنتجصورةرقم

مكعبات أحرف عربية1

أحرف عربية ممغنطة2

لعبة بناء الكلمات3

أحرف عربية متحركة5



سلسلة امجعي: أرقام6

ماذا حتتوي لغيت؟ حروف8

لوحة احلروف9

أحجية مسكة احلروف10



أحجية سلحفاة احلروف11

أحجية سلسلة األرقام 1 - 1210

إلعب وتعلم 1 2 133

لعبة إلفظ الكلمة14



إلعب وتعلم احلروف15

لعبة Aلوان العربية16

ماذا حتتوي لغيت؟ أرقام17

لوحة األرقام18



اسم الصنف

 Call to Faith  PB1
 Call to Faith  PB2
 Call to Faith  PB3
 Call to Faith  PB4
 Call to Faith AB1
 Call to Faith AB2
 Call to Faith AB3
 Call to Faith AB4

 اتعلم االسالم
 اتعلم ال#"اض ات 1 �ستان

 اتعلم ال#"اض ات 2 تمه دي
 اتعلم الع#* ة 1 �ستان

 اتعلم الع#* ة 2 تمه دي
First Step To English 1 CL:اتعلم 
First Step To English 1 SL:اتعلم 

First Step To English Book 2:اتعلم 
 احب االسالم

Audio CD اح= ال>لمات 
A االو@: االدوات ال#"اض ة

BC*Dواج A
BCاسئل 

ات GHاالو@: الح A
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: الحيوانات الJح#"ة

BC*Dواج A
BCاسئل 

"ة NOاالو@: الحيوانات ال A
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: الديناصورات

BC*Dواج A
BCاسئل 

مائ ات NOاالو@: الزواحف وال A
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: السنور"ات

BC*Dواج A
BCاسئل 

A االو@: الطيور
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: الغاYات المط#"ة

BC*Dواج A
BCاسئل 

A االو@: الفضاء
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: القرود

BC*Dواج A
BCاسئل 

A االو@: ال>الب
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: المركJات

BC*Dواج A
BCاسئل 

A االو@: النJاتات
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: جسم االbسان

BC*Dواج A
BCاسئل 

A االو@: حيوانات المزرعة
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: صغار الحيوانات

BC*Dواج A
BCاسئل 

A االو@: عجائب الدن ا
BC*Dواج A

BCاسئل 
A االو@: كوكب االرض

BC*Dواج A
BCاسئل 

A االو@: وسائل االتصال
BC*Dواج A

BCاسئل 
Zoom 1year Sup اتlا BOاش 

 اصدقاء الع#* ة 01 كتاب الطالب
 اصدقاء الع#* ة 01 كتاب الrشاط
 اصدقاء الع#* ة 02 كتاب الطالب
 اصدقاء الع#* ة 02 كتاب الrشاط
 اصدقاء الع#* ة 03 كتاب الطالب
 اصدقاء الع#* ة 03 كتاب الrشاط



 اصدقاء الع#* ة 04 كتاب الطالب
 اصدقاء الع#* ة 04 كتاب الrشاط

 اصدقاء الع#* ة �ستان كتاب الطالب
 اصدقاء الع#* ة �ستان كتاب الrشاط

 اصدقاء الع#* ة تمه دي كتاب الطالب
 اصدقاء الع#* ة تمه دي كتاب الrشاط

 اصدقاء الع#* ة تمه دي كتاب الrشاط (ط-ق)
 اصدقاء الع#* ة طJعة خاصة KG1 كتاب الطالب
 اصدقاء الع#* ة طJعة خاصة KG1 كتاب الrشاط

 اlاد~م ة الرو*وت: ج01: | الغرفة الغامضة
 اlاد~م ة الرو*وت: ج02: الجاسوس
 اlاد~م ة الرو*وت: ج03: مهمة |"ة

 اlاد~م ة الرو*وت: ج04: خطة معقدة
 اlاد~م ة الرو*وت: ج05: الJطولة االو@

"ا � �Oاد~م ة الرو*وت: ج06: الهروب ا@ مالlا 
"ا � �Oطولة مالY :07اد~م ة الرو*وت: جlا 

 اlاد~م ة الرو*وت: ج08: الحما~ة الدول ة
 اlاد~م ة الرو*وت: ج09: دورة ال�D"ت
 اlاد~م ة الرو*وت: جY :10طولة ال اYان

Write&Learn Letters  CL:ا�تب واتعلم 
Write&Learn Letters 2:ا�تب واتعلم 

Write&Learn Numbers:ا�تب واتعلم 
 ا�تب واتعلم:االعداد

 ا�تب واتعلم:الحروف
Flash Cards Numbers 1 : طاقات التعل م ةJال 
Flash Cards Numbers 2 : طاقات التعل م ةJال 

Flash Cards Pictures 1 : طاقات التعل م ةJال 
Flash Cards Pictures 2 : طاقات التعل م ةJال 

Flash Cards Word 1 : طاقات التعل م ةJال 
Flash Cards Word 1(N.E) : طاقات التعل م ةJال 

Flash Cards Word 2 : طاقات التعل م ةJال 
Flash Cards Word 2(N.E) : طاقات التعل م ةJال 

Letter ABC Flash Cards : طاقات التعل م ةJال 
 الJطاقات التعل م ة : مجموعة االعداد 1
 الJطاقات التعل م ة : مجموعة االعداد 2

 الJطاقات التعل م ة : مجموعة ال>لمات 1
 الJطاقات التعل م ة : مجموعة ال>لمات 2

 الJطاقات التعل م ة 1:الحروف - عبوة صفراء
 الJطاقات التعل م ة:2:الحروف والمقاطع 1
 الJطاقات التعل م ة:2:الحروف والمقاطع 2

 الJطاقات التعل م ة:3:الصور
 الJطاقات التعل م ة:4:ال>لمات

 الحقيJة المنهل التعل م ة
 السنونو - دل ل المعلمة المستوى االول

 السنونو - دل ل المعلمة المستوى الثالث
 A

 السنونو - دل ل المعلمة المستوى الثا��
 السنونوY :1طاقات الحروف



 السنونوY :1طاقات الصور و ال>لمات
 السنونو1: لوحات المحادثة
 السنونوY :2طاقات الحروف

 السنونوY :2طاقات الصور و ال>لمات
 السنونو2: لوحات المحادثة

 السنونوY :3طاقات الجمل
 السنونوY :3طاقات الحروف

 السنونوY :3طاقات الصور و ال>لمات
 السنونو3: لوحات المحادثة

Play And Learn Abc 1 CL :العب وتعلم 
 العب وتعلم مع االعداد االول

 A Nالعب وتعلم مع االعداد االول عر� 
 A

 العب وتعلم مع االعداد الثا��
 A Nعر� A

 العب وتعلم مع االعداد الثا��
 العب وتعلم مع االعداد طJعة خاصة (ط-ق) 1 االول
 A

 العب وتعلم مع االعداد طJعة خاصة (ط-ق) 2 الثا��
 العب وتعلم مع الحروف االول
 A

 العب وتعلم مع الحروف الثا��
Play And Learn Abc 1 SL:العب وتعلم 

Play And Learn Abc 2:العب وتعلم 
 العلوم االسالم ة 01:أناش د وأشعار إسالم ة

 العلوم االسالم ة 02:ادع ة واذ�ار
 العلوم االسالم ة 03:اخالق واداب االول
 A

 العلوم االسالم ة 04:اخالق واداب الثا��
 Aة -العهد الم�"Dة النب �Oالعلوم االسالم ة 05:الس 

 A
ة النبD"ة - العهد المد�� �Oالعلوم االسالم ة 06:الس 

 العلوم االسالم ة 07:من س�O الصحاYة
 �  العلوم االسالم ة 08:من س�O التاYع��

 العلوم االسالم ة 09:قصص االن  اء
 العلوم االسالم ة 10:قصص غ�O االن  اء
 العلوم االسالم ة 11:العق دة االسالم ة

 العلوم االسالم ة 12:فقه العJادات
 العلوم االسالم ة 13:علوم القران ال�#"م

ة االعالم االسالم ة �Oالعلوم االسالم ة 14:س 
"ف GHالعلوم االسالم ة 15:علوم الحد~ث ال 

"ف GHالعلوم االسالم ة 16:الحد~ث النبوي ال 
 A¤الموضو �Oالعلوم االسالم ة 17:التفس 
 العلوم االسالم ة 18:االنظمة االسالم ة

 العلوم االسالم ة 19:اصول الفقه
 العلوم االسالم ة 20:اعجاز القران ال�#"م

ها بنفسك �ªالمنهل : ح 
ها بنفسك ( فرن الما~كروو"ف) �ªالمنهل : ح 

 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 01 حرف ا
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 02 حرف ى
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 03 حرف ء

 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 04 حرف ب
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 05 حرف ت



 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 06 حرف ث
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 07 حرف ج
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 08 حرف ح
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 09 حرف خ
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 10 حرف د
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 11 حرف ذ
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 12 حرف ر
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 13 حرف ز

 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 14 حرف س
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 15 حرف ش
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 16 حرف ص
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 17 حرف ض
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 18 حرف ط
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 19 حرف ظ
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 20 حرف ع
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 21 حرف غ

 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 22 حرف ف
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 23 حرف ق
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 24 حرف ك
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 25 حرف ل
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 26 حرف م
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 27 حرف ن
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 28 حرف ه
 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 29 حرف و

 المنهل : ح¬ا~ات الحروف 30 حرف ي
 المنهل : سلسلة ح¬ا~ات الحروف (30-1)

G1 A=المنهل التفاع 
G2 A=المنهل التفاع 
G3 A=المنهل التفاع 
G4 A=المنهل التفاع 
G5 A=المنهل التفاع 
G6 A=المنهل التفاع 

KG1 A=المنهل التفاع 
 A

�Cوهذا وط A Nانا عر� 
 براعم االسالم المستوى االول
 A

 براعم االسالم المستوى الثا��
 براعم ال#"اض ات 1 ال�تاب االول
 A

 براعم ال#"اض ات 2 ال�تاب الثا��
 براعم ال#"اض ات (ط-ق) 1 ال�تاب االول
 A

 براعم ال#"اض ات (ط-ق) 2 ال�تاب الثا��
A 1 ال�تاب االول Nبراعم ال#"اض ات عر� 

Power Point CD 1 ال�تاب االول A Nبراعم ال#"اض ات عر� 
A 1 ال�تاب االول دل ل المعلم Nبراعم ال#"اض ات عر� 

 A
A 2 ال�تاب الثا�� Nبراعم ال#"اض ات عر� 

Power Point CD A
A 2 ال�تاب الثا�� Nبراعم ال#"اض ات عر� 

 A
A 2 دل ل المعلم ال�تاب الثا�� Nبراعم ال#"اض ات عر� 

 براعم الع#* ة 1 ال�تاب االول



Power Point CD براعم الع#* ة 1 ال�تاب االول 
 براعم الع#* ة 1 ال�تاب االول دل ل المعلم

 BOبراعم الع#* ة 1 بوس 
A  قراءة

 براعم الع#* ة 2 الثا��
A تمار"ن وأbشطة

 براعم الع#* ة 2 الثا��
Power Point CD A

 براعم الع#* ة 2 ال�تاب الثا��
A دل ل المعلم

 براعم الع#* ة 2 ال�تاب الثا��
 BOبراعم الع#* ة 2 بوس 

 براعم الع#* ة الجزء االول / لي  ا
A / لي  ا

 براعم الع#* ة الجزء الثا��
 براعم العلوم ال�تاب االول 1
2 A

 براعم العلوم ال�تاب الثا��
 تعلم اللغة الع#* ة 1 �ستان

 تعلم اللغة الع#* ة 2 تمه دي
 A

�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (01) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 01): التفس �Oتفس 

 A
�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (02) : التفس �Oتفس 

 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 02): التفس �Oتفس 
 A

�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (03) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 03): التفس �Oتفس 

 A
�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (04) : التفس �Oتفس 

 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 04): التفس �Oتفس 
 A

�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (05) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 05): التفس �Oتفس 

 A
�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (06) : التفس �Oتفس 

 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 06): التفس �Oتفس 
 A

�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (07) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 07): التفس �Oتفس 

 A
�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (08) : التفس �Oتفس 

 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 08): التفس �Oتفس 
 A

�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (09) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 09): التفس �Oتفس 

 A
�Cتجل د ف - A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م (10) : التفس �Oتفس 

 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 10): التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 11): التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 12): التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 13): التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 14): التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 15): التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م( 16): التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م(17) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م(18) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م(19) : التفس �Oتفس 
 A Nºالمنه �Oالقرآن ال�#"م(20) : التفس �Oتفس 

KG1 ستان� تق#"ر 
KG2 تق#"ر تمه دي 

My Group تق#"ر مجموعة اللعب 



 توضيح االمالء
 حافظة جدي العJقري والة الزمن (10-1)
 حافظة سلسلة اlاد~م ة الرو*وت (10-1)

 حافظة سلسلة الغاز الغاYة (8-1)
 حافظة سلسلة ف#"ق الفت ات المحققات (5-1)

 حافظة سلسلة مكتب التحق قات الHى (10-1)
 حما~ات زوا~ا

Audio CD دروب المجد-ا~قاع 
Numbers and Letters:طاقات التعل م ةJال BOدف 

 دفY BOطاقات االعداد والحروف
 دفY BOطاقات حيوانات مرحة

 دفBO سجل الطالب
 دفBO سجل الطالب ازرق

 دفBO سجل الطالب زهري
 دفBO مذكرة اخ�ª - هدا~ا

 دفBO مفكرة الrشاطات الب¿ت ة
 دفBO مفكرة الrشاطات الب¿ت ة / 16 صفحة

 دفBO مفكرة الrشاطات الب¿ت ة مع شعار
 د�ان الحلD"ات الصامتة

Package الجم ل تمه دي AÀرس 
 رسAÀ الجم ل0 تمه دي

 رسAÀ الجم ل1 االول
 A

 رسAÀ الجم ل2 الثا��
 رسAÀ الجم ل3 الثالث
 رسAÀ الجم ل4 الرابع

 رسول هللا محمد ( 12 قصة ) -الحافظة - مجموعة
 رسول هللا محمد : افشال الم¬ائد

 رسول هللا محمد : الثJات ع= التوح د
 رسول هللا محمد : الشJاب و الزواج

 رسول هللا محمد : الهجرة
 رسول هللا محمد : الوداع

 رسول هللا محمد : الوالدة و الطفولة
 رسول هللا محمد : انÂشار االسالم

 رسول هللا محمد : Yدر و احد
 رسول هللا محمد : عام الوفود

 رسول هللا محمد : فتح مكة
 AÃرسول هللا محمد : نزول الو 

ب - المدينة ÄOرسول هللا محمد : ي 
 سلسلة االسنان : دل لك ا@ عالم االسنان

 سلسلة االسنان:دن ا االسنان
"ف: 01: التقوى وخش ة هللا تعا@ GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 02: االمر Yالمعروف والنAÅ عن المنكر GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 03: فضل المساجد الثالثة GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 04: فضل العلم GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 05: عزة االسالم وÇشائر انÂشارە GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 06: االخالص والتو�ل GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 07: االسالم والشJاب GHسلسلة الحد~ث ال 



"ف: 08: االذ�ار والدعوات GHسلسلة الحد~ث ال 
اط الساعة G|ف: 09: ا" GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 10: الجنة والنار GHسلسلة الحد~ث ال 
هم �Oف: 11: اهل ال�تاب وغ" GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 12: فضائل الصالة GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 13: فضل الز�اة والصوم والحج GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 14: الح اء والعفة GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 15: التواضع واالخوة GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 16: الNO وصلة الرحم GHسلسلة الحد~ث ال 
A االسالم

�É ف: 17: المرأة" GHسلسلة الحد~ث ال 
اب GHف: 18: آداب الطعام وال" GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 19: الجهاد وم¬انة الشهداء GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 20: آداب الÊ"ارة والض افة GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 21: الصحة الJدن ة والنفس ة GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 22: اللJاس والÊ"نة GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 23: الصNO والثJات GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 24: العدل والمساواة GHسلسلة الحد~ث ال 
 AËف: 25: الطاعات والمعا" GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 26: اجتناب الفواحش GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 27: ال�سب الط ب وال�سب الخب ث GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف: 28: أر�ان اال~مان GHسلسلة الحد~ث ال 
A هللا عنهم

�Ëة رYف: 29: مناقب الصحا" GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف: 30: شمائل الرسول ص= هللا عل ه وسلم GHسلسلة الحد~ث ال 

"ف مجموعة 10-1 GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف مجموعة 20-11 GHسلسلة الحد~ث ال 
"ف مجموعة 30-21 GHسلسلة الحد~ث ال 

 سلسلة السنونو المستوى 01 (4 كتب )
 سلسلة السنونو المستوى 02 (4 كتب )
 سلسلة السنونو المستوى 03 (4 كتب )

 � �Oسلسلة السنونو: انا مم 
A المستوى 02 (4 كتب ) Nسلسلة السنونو عر� 
A المستوى 03 (4 كتب ) Nسلسلة السنونو عر� 

Y : Aالدي Nسلسلة السنونو1 عر� 
 A

BCبي : A Nسلسلة السنونو1 عر� 
 A

BCمدين : A Nسلسلة السنونو1 عر� 
 � �Oسلسلة السنونو2 : انا مم 

 سلسلة السنونوY : 2الدي
 A

BCسلسلة السنونو2 : بي 
 A

BCسلسلة السنونو2 : مدين 
Y : Aالدي Nسلسلة السنونو2عر� 

 A
BCبي : A Nسلسلة السنونو2عر� 

 A
BCمدين : A Nسلسلة السنونو2عر� 

 سلسلة السنونوY : 3الدي
 A

BCسلسلة السنونو3 : بي 
 A

BCسلسلة السنونو3 : مدين 
 � �Oانا مم : A Nسلسلة السنونو3 عر� 

Y : Aالدي Nسلسلة السنونو3 عر� 



 A
BCبي : A Nسلسلة السنونو3 عر� 

 A
BCمدين : A Nسلسلة السنونو3 عر� 

 سلسلة العلوم التعل م ة: 10-1
اعات 06 BOشافات واخÂسلسلة العلوم التعل م ة: ا� 

 سلسلة العلوم التعل م ة: األرض *جد~د 02
 سلسلة العلوم التعل م ة: الحيوانات * جد~د 09

A ال#"اضة *جد~د 03
�É سلسلة العلوم التعل م ة: العلوم 

A ح اتنا *جد~د 04
�É سلسلة العلوم التعل م ة: العلوم 

 سلسلة العلوم التعل م ة: الغذاء والتغذ~ة *جد~د 08
 سلسلة العلوم التعل م ة: ال�ون 01

 سلسلة العلوم التعل م ة: النJات 010
 سلسلة العلوم التعل م ة: جسم االbسان 07

 سلسلة العلوم التعل م ة حافظة 1 (1- 5)
 سلسلة العلوم التعل م ة حافظة 2 (6- 10)

 سلسلة العلوم التعل م ة: علم الب¿ئة *جد~د 05
 سلسلة الغاز الغاYة: ج01: من ~متلك الشجاعة
A الغاYة

�É ة: ج02: حفل زفافYسلسلة الغاز الغا 
A ظروف غامضة

�É ة: ج03: اختفاءYسلسلة الغاز الغا 
 �Oة: ج04: لؤلؤة والغواص الصغYسلسلة الغاز الغا 

 سلسلة الغاز الغاYة: ج05: ص ادو األعماق
 سلسلة الغاز الغاYة: ج06: السالح الHي

 سلسلة الغاز الغاYة: ج07: لغز الرمال المغن ة
A القلعة

�É ة: ج08: لقاءYسلسلة الغاز الغا 
 سلسلة القراءة الممتعة (4-1)
ة 4-1 �Oسلسلة القطط الصغ 

 �Oال�ب Hقري: 01: الJسلسلة جدي الع 
 سلسلة جدي العJقري: 02: الجفاف

اع العجلة BOقري: 03: اخJسلسلة جدي الع 
 سلسلة جدي العJقري: 04: عª الديناصور

 سلسلة جدي العJقري: 05: رحلة الفضاء
اع الورق BOقري: 06: اخJسلسلة جدي الع 

 سلسلة جدي العJقري: 07: أول ط ار
اع التلغراف BOقري: 08: اخJسلسلة جدي الع 

 سلسلة جدي العJقري: 09 : ا�Âشاف ال�ه#*اء
A المستقJل

�É قري: 10 : جولةJسلسلة جدي الع 
 سلسلة جدي العJقري: مجموعة (10-1)

A مع االbسان (1-6) مجموعة
BCسلسلة ح¬اي 

A العالم (1-8) مجموعة
�É سلسلة حيوانات مدهشة 

 سلسلة حيوانات مرحة 6-1
 سلسلة عالم الحيوانات (1-6) مجموعة

Numbers 123 االعداد : �Oالصغ AÀسلسلة عال 
Magic Mirror ةJالمراة العجي : �Oالصغ AÀسلسلة عال 

Where is Mom AÓاين ا : �Oالصغ AÀسلسلة عال 
T-Ball Buddies رفاق كرة القاعدة : �Oالصغ AÀسلسلة عال 

My Family A
BCعائل : �Oالصغ AÀسلسلة عال 

What's this ما هذا؟ ما هذا؟ : �Oالصغ AÀسلسلة عال 
Grandpa's Kaleidoscope مش¬ال جدي : �Oالصغ AÀسلسلة عال 



Polar Bear's Adventure A NCمغامرة الدب القط : �Oالصغ AÀسلسلة عال 
 سلسلة علم بثقة 01: التأ� د - ازرق

 A=سلسلة علم بثقة 02: اإل~قاع - كح 
 A@ة - برتقاJسb :03 سلسلة علم بثقة 

 A
�Cادئ - سكJسلسلة علم بثقة 04: الم 

 Aºح ات مدرس ة: ج01: كناس الHسلسلة م 
 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج02: ق#"ة وادي الزهور

 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج03: عندما عاد السندYاد
 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج04: صاحب الجناح

 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج05: زمن الصمت
 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج06: جÊ"رة المحJة

 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج07: أنا الح اة
 سلسلة مHح ات مدرس ة: جY :08التعاون نح ا

 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج09: الؤلؤة السوداء
 A

BÚ ح ات مدرس ة: ج10: الع د الحقHسلسلة م 
 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج11: الJحث عن الح اة

 سلسلة مHح ات مدرس ة: ج12: حفظ االمانة
 سلسلة مHح ات مدرس ة: حافظة (12مHح ة)

 سلسلة مع الطب عة: ج01: مدفع االصدقاء
 سلسلة مع الطب عة: ج02: مدرسة القطط

ات المض¿ئة GHسلسلة مع الطب عة: ج03: الح 
 سلسلة مع الطب عة: ج04: عالم احب السناجب

 سلسلة مع المجتمع: التوأمان
 سلسلة مع المجتمع: ال�Dخ العج ب

 سلسلة مع المجتمع: ال�Dخ العج ب - دار القلم
 سلسلة مع المجتمع: Yذور السعادة

 سلسلة مع المجتمع: Yذور السعادة - دار القلم
"د NOال A¤سلسلة مع المجتمع: سا 

 سلسلة مع المجتمع: قلب ماما
 سلسلة مع المجتمع: ل لة Yال نوم

 A¤داYس االÝسلسلة مهارات: التدر 
 AÀحث العلJومهارات ال �Oسلسلة مهارات: التفك 

 سلسلة مهارات: تنم ة التفك�O االبت¬اري
Iris of Islam 1 سوسنة 
Iris of Islam 2 سوسنة 
Iris of Math 1 سوسنة 
Iris of Math 2 سوسنة 
Iris of Science سوسنة 

 سوسنة االسالم 1
 سوسنة االسالم 2

 سوسنة التفك�O 3 سنوات
 سوسنة التفك�O 4 سنوات
 سوسنة التفك�O 5 سنوات

 سوسنة ال#"اض ات 1
 سوسنة ال#"اض ات 1 طJعة خاصة

 سوسنة ال#"اض ات 2
 سوسنة ال#"اض ات 2 طJعة خاصة



 سوسنة العلوم
 شارب YاYا

 ف#"ق الفت ات المحققات: ج01: اختفاء القلم
� الب ت الغامض �Oف#"ق الفت ات المحققات: ج02: ك 

 ف#"ق الفت ات المحققات: ج03: رجل وح د
 ف#"ق الفت ات المحققات: ج04: | الرسالة الغامض

 Aáف#"ق الفت ات المحققات: ج05: دراجة الس د ذ 
A اللغة الع#* ة 01 (1-12) مجموعة

�É قصص : برنامج القراءة 
A اللغة الع#* ة 02 (1-12) مجموعة

�É قصص : برنامج القراءة 
A اللغة الع#* ة 03 (1-12) مجموعة

�É قصص : برنامج القراءة 
A اللغة الع#* ة 04 (1-12) مجموعة

�É قصص : برنامج القراءة 
 A

A مع االbسان : القط االرجوا��
BCقصص : سلسلة ح¬اي 

A مع االbسان : �لب الر¤A الشجاع
BCقصص : سلسلة ح¬اي 

A الغاYة
�É سان : مطاردةbمع اال A

BCقصص : سلسلة ح¬اي 
 قصص : سلسلة كDخ القش: 01 الغرنوق االصلع

 قصص : سلسلة كDخ القش: 02 الJقعة السوداء وسط الثلج
 قصص : سلسلة كDخ القش: 04 غرق البواYة الحمراء

 �Oخ القش: 05 حلم الب ت ال�بDقصص : سلسلة ك 
A النهر الطD"ل

�É 06 :خ القشDقصص : سلسلة ك 
 قصص : سلسلة كDخ القش (1-7) مجموعة

 قصص : سلسلة كDخ القش:03 الجدة الوف ة والحقل
 قصص : سلسلة كDخ القش:07  اlل ل السماء

ل الق#ع � �Oل النوم : مJقصص : قصص ق 
 �Oل النوم: الفأر الصغJقصص : قصص ق 

 قصص : قصص قJل النوم: تاال وشجرة ال�رز
 قصص : قصص قJل النوم: فتاة القمر
 قصص : قصص قJل النوم /مجموعة

 قصص : قصص قJل النوم: مرحJا دYدوب
Dino And The Bacteria 01:01 :قصص 

Dino's New Mate 02:02 :قصص 
Dino At Offers Help 03:03 :قصص 

Dino At The Lake 04:04 :قصص 
 قصص: 200 سؤال وجواب ( 1 - 5 ) مجموعة

 قصص: 200 سؤال وجواب المستوى 01
 قصص: 200 سؤال وجواب المستوى 02
 قصص: 200 سؤال وجواب المستوى 03
 قصص: 200 سؤال وجواب المستوى 04
 قصص: 200 سؤال وجواب المستوى 05

A االو@: ( 1 - 20 ) مجموعة
BC*Dواج A

BCقصص: اسئل 
A بنفAä : اعتذار �لب

BCقصص: ا�تب قص 
A بنفAä : االم�O والعمالق

BCقصص: ا�تب قص 
ة والJجعات �Oاالم : Aäبنف A

BCقصص: ا�تب قص 
A بنفAä : الJلJل

BCقصص: ا�تب قص 
 Aáالذ A¤الرا : Aäبنف A

BCقصص: ا�تب قص 
A بنفAä : الصندوق الطائر

BCقصص: ا�تب قص 
A بنفAä : الطاحونة

BCقصص: ا�تب قص 
A بنفAä : الغازالت الثالثة

BCقصص: ا�تب قص 



A بنفAä : سندYاد
BCقصص: ا�تب قص 

A بنفAä : عروس االرنب
BCقصص: ا�تب قص 

A بنفAä : عقلة االصبع
BCقصص: ا�تب قص 

A الحب ب Nاللغة الع#* ة 01 ا� A
�É قصص المنهل : القراءة 

ة �Oال�ب A
BCاللغة الع#* ة 01 اخ A

�É قصص المنهل : القراءة 
 �Oالصغ A

�Ãاللغة الع#* ة 01 ا A
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 01 ار"د ان العب
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 01 اAÓ الحنونة
�É قصص المنهل : القراءة 

A المدرسة
�É اللغة الع#* ة 01 حمدان A

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 01 عندي حفلة

�É قصص المنهل : القراءة 
A مدينة االلعاب

�É 01 اللغة الع#* ة A
�É قصص المنهل : القراءة 

A العطلة
�É اللغة الع#* ة 01 ماذا نعمل A

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 01 ماذا ~أlل

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 01 من åسكن هنا

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 01 نعمل لتتعلموا

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 02 اسنان سارة

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 02 االخطبوط المحبوب

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 02 الæس وحدي

�É قصص المنهل : القراءة 
 Aáالذ � A اللغة الع#* ة 02 الدلف��

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 02 الد~ك القوي

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 02 القرد الهارب

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 02 ال�نغر الشجاع

�É قصص المنهل : القراءة 
 �Oاللغة الع#* ة 02 الهدهد الصغ A

�É قصص المنهل : القراءة 
 A

�Ãاللغة الع#* ة 02 انا وا A
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 02 دراجة دYدوب
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 02 قطار ارنوب
�É قصص المنهل : القراءة 

 Açاللغة الع#* ة 02 ال احد ~لعب م A
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 03 اصدقاء السلحفاة
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 03 االصدقاء الخمسة
�É قصص المنهل : القراءة 

 �Oاللغة الع#* ة 03 التمساح الصغ A
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 03 السلحفاة èشعر Yالز�ام
�É قصص المنهل : القراءة 

 �Oاللغة الع#* ة 03 القنفوذ الصغ A
�É قصص المنهل : القراءة 

 A
BÚاللغة الع#* ة 03 الولد الش A

�É قصص المنهل : القراءة 
 A

BCاللغة الع#* ة 03 اين بي A
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 03 خفوش
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 03 سنجوب وحJة الجوز
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 03 صدوفة
�É قصص المنهل : القراءة 

Aé المرور G| اللغة الع#* ة 03 غرود A
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 03 نعومة
�É قصص المنهل : القراءة 

نقة GHاللغة الع#* ة 04 ال A
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 04 الف ل االب ض
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 04 المولود الجد~د
�É قصص المنهل : القراءة 

A اللغة الع#* ة 04 بنطا@A مJلل
�É قصص المنهل : القراءة 

A والدراجة
Bاللغة الع#* ة 04 جد� A

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 04 حصالة ل =

�É قصص المنهل : القراءة 
A الجد~دة

BCاللغة الع#* ة 04 حقيب A
�É قصص المنهل : القراءة 

A الشجاع
Bاللغة الع#* ة 04 حمار جد� A

�É قصص المنهل : القراءة 



"ا �OكتJاللغة الع#* ة 04 دينو وال A
�É قصص المنهل : القراءة 

A االتحاد قوة
�É 04 اللغة الع#* ة A

�É قصص المنهل : القراءة 
A اللغة الع#* ة 04 مساعدة االصدقاء

�É قصص المنهل : القراءة 
ة �OحJاللغة الع#* ة 04 وحش ال A

�É قصص المنهل : القراءة 
 قصص: حاجز الزمن *جد~د

اء(1) االصدقاء الخمسة �ªة الخYالغا : �Oقصص: حجم كب 
اء(2) السلحفاة èشعر Yالز�ام �ªة الخYالغا : �Oقصص: حجم كب 

Aé المرور G| اء(3):غرود �ªة الخYالغا : �Oقصص: حجم كب 
 قصص: حيوانات الغاYة (1-10) مجموعة

 A
 قصص: حيوانات الغاYة: الدب ~قلد��

 قصص: حيوانات الغاYة: الدمDع السوداء
 قصص: حيوانات الغاYة: الزوجان الرماد~ان

 قصص: حيوانات الغاYة: الصديق اللدود
 قصص: حيوانات الغاYة: الغراب قJعة

ة �Oة: الفرصة األخYقصص: حيوانات الغا 
 قصص: حيوانات الغاYة: الف ل يتألم

 قصص: حيوانات الغاYة: ثمرة التعاون
 قصص: حيوانات الغاYة: دم الثعJان

 قصص: حيوانات الغاYة: مساومة الثعلب
"ا �OكتJقصص: دينو 01 دينو وال 

 قصص: دينو 02 المولود الجد~د
 قصص: دينو 03 مساعدة االصدقاء

ة �OحJقصص: دينو 04 وحش ال 
 قصص: دينو مجموعة 4-1

� (1-8) مجموعة  قصص: ر"اح الص��
 A

Bح ا� A
�É اجمل يوم : �  قصص: ر"اح الص��

� : ا@ اللقاء  قصص: ر"اح الص��
� : اين قوس قÊح؟  قصص: ر"اح الص��

� : دÓ الجدة  قصص: ر"اح الص��
A معدة الJقرة

�É رحلة : �  قصص: ر"اح الص��
 AÓلماذا احب أ : �  قصص: ر"اح الص��
� :الزالب ة اللذ~ذة  قصص: ر"اح الص��

� :قلعة القش  قصص: ر"اح الص��
ة: ( 1 - 6 ) مجموعة �Oواالم �Oقصص: سلسلة االم 

ة: 01: ار"د ان انام �Oواالم �Oقصص: سلسلة االم 
 A

�Cة: 02: أر"د س �Oواالم �Oقصص: سلسلة االم 
ة: 03: احب المقرمشات �Oواالم �Oقصص: سلسلة االم 

 �Oة: 04: الرسام الصغ �Oواالم �Oقصص: سلسلة االم 
ة �Oة الصغ �Oة: 05: االم �Oواالم �Oقصص: سلسلة االم 
ة: 06: من اين اتêت؟ �Oواالم �Oقصص: سلسلة االم 

 قصص: سلسلة الJاندا الصغ�O ( 1-10 )*جد~د
 قصص: سلسلة الJاندا الصغ�O :01 لعJة السكون *جد~د
 قصص: سلسلة الJاندا الصغ�O :02 ا~ام االسبDع *جد~د

 قصص: سلسلة الJاندا الصغ�O :03 الصديق الجد~د *جد~د
 قصص: سلسلة الJاندا الصغY 04: �Oانو و االصدقاء *جد~د
 قصص: سلسلة الJاندا الصغ�O :05 الوان قوس قÊح *جد~د

A *جد~د
BC06 غ م: �Oاندا الصغJقصص: سلسلة ال 



 قصص: سلسلة الJاندا الصغ�O :07 ذ~ل الطاووس *جد~د
وات *جد~د �ªستان الخ� 08: �Oاندا الصغJقصص: سلسلة ال 

 قصص: سلسلة الJاندا الصغ�O :09 دمDع اAÓ *جد~د
A *جد~د Nك ~ا ا�J10 اح: �Oاندا الصغJقصص: سلسلة ال 

 قصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: ( 1 - 8 ) مجموعة
 قصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 01: موسم الحصاد- الذ�اء الجسدي

 A
ل قوس قÊح- الذ�اء الم¬ا�� � �Oقصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 02: م 

 A
�Úل العج ب- الذ�اء العاط � �Oقصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 03: الم 

 قصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 04: المفاجاة السع دة- الذ�اء اللغوي
 Aç النهر- الذ�اء الطب A

�É قصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 05: مغامرة 
 A

Bقصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 06: المراة السح#"ة- الذ�اء الذا� 
 A

�Ëقصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 07: الطعام اللذ~ذ- الذ�اء ال#"ا 
 A

BÚ قصص: سلسلة الذ�اء المتعدد: 08: احالم رنوش- الذ�اء الموس 
نقة GHقصص: سلسلة القراءة الممتعة: ال 

 قصص: سلسلة القراءة الممتعة: دم ة الصلصال
 قصص: سلسلة القراءة الممتعة: فراشة الملفوف

 قصص: سلسلة القراءة الممتعة: مغامرة Yذرة
ة:01 األعداد *جد~د �Oقصص: سلسلة القطط الصغ 

ة:02 األحجام *جد~د �Oقصص: سلسلة القطط الصغ 
ة:03 األلوان *جد~د �Oقصص: سلسلة القطط الصغ 

ة:04 األش¬ال الهندس ة *جد~د �Oقصص: سلسلة القطط الصغ 
 قصص: سلسلة Yطروق: ( 1 - 12 ) مجموعة
 قصص: سلسلة Yطروق 01: قصة تحت الماء

 قصص: سلسلة Yطروق 02: قصة االطعمة
 قصص: سلسلة Yطروق 03: قصة الطقس والفصول

 قصص: سلسلة Yطروق 04: قصة ال>ائنات الح ة
 قصص: سلسلة Yطروق 05: قصة عالم العلوم

 قصص: سلسلة Yطروق 06: قصة الناس والمهن
 قصص: سلسلة Yطروق 07: قصة المركJات
اعات BOطروق 08: قصة اخY قصص: سلسلة 

 قصص: سلسلة Yطروق 09: قصة ال#"اضة
 قصص: سلسلة Yطروق 10: قصة االتصاالت 

 قصص: سلسلة Yطروق 11: قصة كوكب االرض
 قصص: سلسلة Yطروق 12: قصة الفضاء

A مع االbسان : ا|ة الف ل االب ض
BCقصص: سلسلة ح¬اي 

A مع االbسان : الملك العجوز
BCقصص :سلسلة ح¬اي 

 قصص: سلسلة حيوانات مرحة: 01: قطار ارنوب
 قصص: سلسلة حيوانات مرحة: 02: دراجة دYدوب

 قصص: سلسلة حيوانات مرحة: 03: االخطبوط المحبوب
 قصص: سلسلة حيوانات مرحة: 04: ال�نغر الشجاع

 Aáالذ �  قصص: سلسلة حيوانات مرحة: 05: الدلف��
 �Oقصص: سلسلة حيوانات مرحة: 06: الهدهد الصغ 

� *جد~د  قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال: 01 افضل صد~ق��
 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال (1-15)*جد~د

 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:02 بêت االحالم *جد~د
 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:03 صوت المحJة *جد~د
 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:04 القارب األحمر *جد~د



 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:05 ورقة ونملتان *جد~د
 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:06 الفأرة الب ضاء تالحق الشمس *جد~د

 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:07 أجمل صوت *جد~د
 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:08 عشاء ع= ورقة اللوèس *جد~د

 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:09 كرة النمل *جد~د
ل الوردي *جد~د � �Oالخ ال:10 الم AÃقصص: سلسلة من و 

ة الحÊ"نة *جد~د �OحJالخ ال:11 ال AÃقصص: سلسلة من و 
 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:12 الطائر الغدار *جد~د

 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:13 غاYة العجائب *جد~د
 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:14 المغلفات الورد~ة *جد~د

 قصص: سلسلة من وAÃ الخ ال:15 بêت وسط العاصفة *جد~د
 قصص صح او خطأ 01: االحمر

 �ªقصص صح او خطأ 02: االخ 
 قصص صح او خطأ 03: االزرق

 A@تقا NOقصص صح او خطأ 04: ال 
 قصص ëصار الل ل: الطفل المشا�س *جد~د

 قصص ëصار الل ل: ا@ الطفولة *جد~د
A ورطة *جد~د

�É طوطةY :صار الل لë قصص 
Ellen:At The Hospital:قصص 

Ellen:At The Park:قصص 
Ellen:Let's Play:قصص 

Ellen:Look At Me:قصص 
Ellen:Wheels:قصص 
Noor:My Hat:قصص 

Noor:My Teddy Bear:قصص 
Noor:Smile:قصص 

Noor:The Happy Doll:قصص 
Noor:Who! 1:قصص 

ة األوراس *جد~د �OحY :PEPقصص 
 قصصPEP: صوت المطر *جد~د
 قصصPEP: قطة الخزف *جد~د

 قصصPSP: الجJل الجل دي *جد~د
 قصصPSP: القطة وآثار األقدام *جد~د

 A
�Cقصص:اح= االنغام - تجل د ف 

 قصص:اح= االنغام 1:نبع الحنان
 قصص:اح= االنغام 2:طه الحب ب
 قصص:اح= االنغام 3:غ ث السماء

 �O01:التحدي ال�ب :íال االقJقصص:اش 
A القدس

�É م¬Y اJ02:مرح :íال االقJقصص:اش 
í03:ز"تونة االق :íال االقJقصص:اش 

 �  قصص:اشJال االقí: 04:شقيق الحرم��
 قصص:اشJال االقí: 05:ذوات الضفائر
í06:فارس االق :íال االقJقصص:اش 

 قصص:الزرافة (مجموعة1):أ
 قصص:الزرافة (مجموعة1):ب

 قصص:الزرافة (مجموعة2):أ
 قصص:الزرافة (مجموعة2):ب



 قصص:الزرافة (مجموعة3):أ
 قصص:الزرافة (مجموعة3):ب

 قصص:الزرافة(م1-01):حJة القمح
 قصص:الزرافة(م1-02):الدودة والعصفور

 قصص:الزرافة(م1-03):الدب والسمكة
 قصص:الزرافة(م1-04):ح لة جرادة
 قصص:الزرافة(م1-05):رد الجم ل

 قصص:الزرافة(م1-06):الدجاجة والثعلب
 قصص:الزرافة(م1-07):نقيق الضفدع

 قصص:الزرافة(م1-08):الزرافة والعصفوران
 Aáقصص:الزرافة(م1-09):العصفور الذ 

ان �Oقصص:الزرافة(م1-10):الصد~قان الصغ 
 قصص:الزرافة(م2-01):االرنJان الجائعان

 قصص:الزرافة(م2-02)القنفذ النظ ف
 قصص:الزرافة(م2-03):الغراب والخلد

 قصص:الزرافة(م2-04):ال�æشان والذئب
 قصص:الزرافة(م2-05):السلحفاة الطائرة

 قصص:الزرافة(م2-06):ح لة ناجحة
 قصص:الزرافة(م2-07):الضفدع واللقلق

çقصص:الزرافة(م2-08):طمع أف 
 قصص:الزرافة(م2-09):الثعلب والجرة

 قصص:الزرافة(م2-10):حمار الصJاح
 قصص:الزرافة(م3-01):الحمامة والثعلب

 قصص:الزرافة(م3-02):ذ�اء اسد
 قصص:الزرافة(م3-03):نها~ة مخادع

 قصص:الزرافة(م3-04):بêت الدب
 �ªقصص:الزرافة(م3-05):الف ل االخ 
 قصص:الزرافة(م3-06):الJطة واالرنب

 قصص:الزرافة(م3-07):البJغاء واالرنب
 قصص:الزرافة(م3-08):الوطواط والبومة

 قصص:الزرافة(م3-09):الوفاء Yالعهد
 قصص:الزرافة(م3-10):القنفذ والجرة

اء(1) االصدقاء الخمسة �ªة الخYقصص:الغا 
Aé المرور G| اء(3):غرود �ªة الخYقصص:الغا 

A والدراجة
Bنوارة 02: جد� A

Bقصص:ح¬ا~ات جد� 
A الشجاع

Bنوارة 03: حمار جد� A
Bقصص:ح¬ا~ات جد� 

اء BOتزور الب A
Bنوارة 04: جد� A

Bقصص:ح¬ا~ات جد� 
A وهدا~ا ال#*يع

Bنوارة 05: جد� A
Bقصص:ح¬ا~ات جد� 

A ال تج د السJاحة
Bنوارة 06: جد� A

Bقصص:ح¬ا~ات جد� 
A والدجاج

Bنوارة 07: جد� A
Bقصص:ح¬ا~ات جد� 

A ونزهة الحقل
Bنوارة 08: جد� A

Bقصص:ح¬ا~ات جد� 
A نوارة (1-8) مجموعة

Bقصص:ح¬ا~ات جد� 
 A

�Cوالدراجة - تجل د ف A
B02: جد� A

�Cنوارة ف A
Bقصص:ح¬ا~ات جد� 

 A
�Cالشجاع - تجل د ف A

B03: حمار جد� A
�Cنوارة ف A

Bقصص:ح¬ا~ات جد� 
 A

�Cوهدا~ا ال#*يع - تجل د ف A
B05: جد� A

�Cنوارة ف A
Bقصص:ح¬ا~ات جد� 

 قصص:ح¬ا~ات جدي 01: جدي والضبع
 قصص:ح¬ا~ات جدي 02: الصد~قان



 قصص:ح¬ا~ات جدي 03: الطمع �ë ما نفع
 قصص:ح¬ا~ات جدي 04: رحلة الصقور

 قصص:ح¬ا~ات جدي 05: اصدقاء الذئب
 قصص:ح¬ا~ات جدي 06: جزاء الغ#*ان

 قصص:ح¬ا~ات جدي 07 : ملك الصحراء
 قصص:ح¬ا~ات جدي 08: ال تخ#ج من جلدك

 NOة لمن اعت NOقصص:ح¬ا~ات جدي 09: ع 
 قصص:ح¬ا~ات جدي 10: البJغاء المغرور

 قصص:ح¬ا~ات جدي (1-10) مجموعة
 A

�Cقصص:ح¬ا~ات جدي: (1-5) تجل د ف 
اث 1 BOقصص:ح¬ا~ات من ال 
اث 2 BOقصص:ح¬ا~ات من ال 

A العالم الجم ل
�É م Âسان : اليbمع اال A

BCقصص:سلسلة ح¬اي 
A العالم:االسماك

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
ات GHالعالم:الح A

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
A العالم:الحيوانات الJح#"ة

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
A العالم:الزواحف

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
A العالم:السنور"ات

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
A العالم:الطيور الجارحة

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
A العالم:الطيور الغ#"Jة

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
A العالم:القرود

�É قصص:سلسلة حيوانات مدهشة 
 قصص:سلسلة عالم الحيوانات:الحيوانات االستوائ ة

 قصص:سلسلة عالم الحيوانات:الحيوانات القطب ة
 قصص:سلسلة عالم الحيوانات:حيوانات الJحار والمح طات

اري NOقصص:سلسلة عالم الحيوانات:حيوانات ال 
 قصص:سلسلة عالم الحيوانات:حيوانات الغاYة

 قصص:سلسلة عالم الحيوانات:حيوانات المزرعة
 A

�Cقصص:سمون ونحوف:( 1 ) تجل د ف 
 A

�Cقصص:سمون ونحوف:( 2 ) تجل د ف 
 قصص:سمون ونحوف1: احالم سمون

 قصص:سمون ونحوف1: احالم سمون (ج)
 قصص:سمون ونحوف2: ال�رة الملونة

 قصص:سمون ونحوف2: ال�رة الملونة (ج)
 �Oاق ال�بJقصص:سمون ونحوف3: الس 

 قصص:سمون ونحوف3: السJاق ال�ب�O (ج)
 قصص:سمون ونحوف4: من االجمل ؟

 قصص:سمون ونحوف4: من االجمل ؟ (ج)
 قصص:سمون ونحوف5: اين انت؟

 قصص:سمون ونحوف5: اين انت؟ (ج)
 قصص:سمون ونحوف6: انا وضدي

 قصص:سمون ونحوف7: الش¬ل الناقص
 قصص:سمون ونحوف7: الش¬ل الناقص (ج)

 قصص:سمون ونحوف8: ا|ة سمون
 قصص:سمون ونحوف-دل ل الم#* ة
Autruchon :02 م Aäbقصص:فر 

Coqui-La La Petite Huitre :02 م Aäbقصص:فر 
Le Petit Chauve-Souris :02 م Aäbقصص:فر 



Le Petit Crocodile :02 م Aäbقصص:فر 
Le Petit Herisson :02 م Aäbقصص:فر 

Les Amis De Tortue :02 م Aäbقصص:فر 
Ou Est Ma Maison :02 م Aäbقصص:فر 

Panache- L'ecureuil Le Petit Noix :02 م Aäbقصص:فر 
 قصص:ماذا تعرف عن:التاءات الثالثة
 قصص:ماذا تعرف عن:الحركة حولنا

 قصص:ماذا تعرف عن:الحواس الخمسة
 قصص:ماذا تعرف عن:العناë االر*عة
 قصص:ماذا تعرف عن:شجرة عائلتك

 قصص:ماذا تعرف عن:قصة المواد الطب ع ة والمصنعة
The Bell Of Justice :قصص:منوعة 

 A
 قصص:منوعة: دقائق Yل ثوا��

First Day At School:قصص:منوعة 
! My Seed:قصص:منوعة 

 A
�Cتجل د ف - A

�Cهذا وط - A Nقصص:منوعة:انا عر� 
íاالق �  قصص:منوعة:ان��
 قصص:منوعة:حصالة ل =

A الجد~دة
BCقصص:منوعة:حقيب 

 قصص:منوعة:ران ا تصاحب الغ مة
� الجنة صحاب ات جل الت  قصص:منوعة:ر"اح��

 قصص:منوعة:قصاصات:ف#"ال خلف
 قصص:منوعة:قطة رند

 قصص:منوعة:كركة كركة
 A

�Cقصص:منوعة:كركة كركة- تجل د ف 
 قصص:نادي القراءة Yدا~ة : (1-12) مجموعة

 قصص:نادي القراءة م1 : (1-9) مجموعة
 قصص:نادي القراءة م2 : (1-10) مجموعة

 قصص:نادي القراءة م3 : (1-8) مجموعة
 قصص:نادي القراءة م4 : (1-6) مجموعة
 قصص:نادي القراءة:Yدا~ة:01:اAÓ الحنونة
ة �Oال�ب A

BCدا~ة:02:اخY:قصص:نادي القراءة 
 �Oالصغ A

�Ãدا~ة:03:اY:قصص:نادي القراءة 
 قصص:نادي القراءة:Yدا~ة:04:الرسامون الصغار

 قصص:نادي القراءة:Yدا~ة:05:عندي حفلة
 قصص:نادي القراءة:Yدا~ة:06:نعمل لتتعلموا

A مدينة االلعاب
�É:07:دا~ةY:قصص:نادي القراءة 

 قصص:نادي القراءة:Yدا~ة:08:ار"د ان العب
A الحب ب Nدا~ة:09:ا�Y:قصص:نادي القراءة 
 قصص:نادي القراءة:Yدا~ة:10:فلفل وفلة

A المدرسة
�É دا~ة:11:ماذا نعملY:قصص:نادي القراءة 

A العطلة
�É دا~ة:12:ماذا نعملY:قصص:نادي القراءة 
Audio CD قصص:نادي القراءة:سنجوب 

 قصص:نادي القراءة:سنجوب:01:الثعلب واالرنب
 قصص:نادي القراءة:سنجوب:02:الد~ك القوي
 قصص:نادي القراءة:سنجوب:03:الJطة الذك ة

 قصص:نادي القراءة:سنجوب:04:االسد المغرور



 A
�Cال ~عجب A

 قصص:نادي القراءة:سنجوب:05:لو��
 قصص:نادي القراءة:سنجوب:06:القرد الهارب

 قصص:نادي القراءة:سنجوب:07:ملك الحيوانات
 قصص:نادي القراءة:سنجوب:08:السJاق العج ب

 قصص:نادي القراءة:سنجوب:09:حارس الد�ان
 قصص:نادي القراءة:سنجوب:10:من جد وجد

 قصص:نادي القراءة:علوم م1 :01:من åسكن هنا؟
 قصص:نادي القراءة:علوم م1 :02:ماذا ~أlل؟

 قصص:نادي القراءة:علوم م1 :03:ك ف يتحرك
 قصص:نادي القراءة:علوم م2 : (1-8) مجموعة

 قصص:نادي القراءة:علوم م2 :01:اصدقاء السلحفاة
 �Oقصص:نادي القراءة:علوم م2 :02:التمساح الصغ 
 �Oقصص:نادي القراءة:علوم م2 :03:القنفوذ الصغ 

 A
BCقصص:نادي القراءة:علوم م2 :04:اين بي 

 قصص:نادي القراءة:علوم م2 :05:خفوش
 قصص:نادي القراءة:علوم م2 :06:سنجوب وحJة الجوز

 قصص:نادي القراءة:علوم م2 :07:صدوفة
 قصص:نادي القراءة:علوم م2 :08:نعومة
 قصص:نادي القراءة:م1 :01:اسنان سارة

 قصص:نادي القراءة:م1 :02:الæس وحدي
 قصص:نادي القراءة:م1 :03:الدجاجة الrش طة

 قصص:نادي القراءة:م1 :04:الضفدعان
 �Oقصص:نادي القراءة:م1 :05:العصفور الصغ 

A المدرسة
�É قصص:نادي القراءة:م1 :06:حمودة 
 قصص:نادي القراءة:م1 :07:فأر الق#ع

 Açقصص:نادي القراءة:م1 :08:ال احد ~لعب م 
 قصص:نادي القراءة:م1 :09:نزهة سلوى

 �Oقصص:نادي القراءة:م2 :01:انا قص 
 A

�Cقصص:نادي القراءة:م2 :02:الدب الب 
 قصص:نادي القراءة:م2 :03:المهرجون الثالثة

 قصص:نادي القراءة:م2 :04:سارة ال�سولة
ة �Oة ام كب �Oقصص:نادي القراءة:م2 :05:صغ 
A االتحاد قوة

�É:06: 2قصص:نادي القراءة:م 
 قصص:نادي القراءة:م2 :07:احالم المدينة
 �Oقصص:نادي القراءة:م2 :08:الذئب الصغ 
 قصص:نادي القراءة:م2 :09:المشجع الرائع

 قصص:نادي القراءة:م2 :10:نظارة سارة
ان �Oقصص:نادي القراءة:م3 :01:الذئب والماعزان الصغ 

 قصص:نادي القراءة:م3 :02:الهد~ة العجيJة
 A

BÚقصص:نادي القراءة:م3 :03:الولد الش 
 قصص:نادي القراءة:م3 :04:من ال ~عمل ال ~أlل

 �Oقصص:نادي القراءة:م3 :05:ال>اتب الصغ 
 قصص:نادي القراءة:م3 :06:ولد ... بrت

 AÀقصص:نادي القراءة:م3 :07:ا�رە اس 
 �  قصص:نادي القراءة:م3 :08:سrسون المسك��

 قصص:نادي القراءة:م4 :01:بنطا@A المJلل
 قصص:نادي القراءة:م4 :02:جرس العدالة



 قصص:نادي القراءة:م4 :03:الف ل االب ض
 قصص:نادي القراءة:م4 :04:الفتاة االمينة
 قصص:نادي القراءة:م4 :05:حك م الق#"ة

اف Yالذنب فض لة BOقصص:نادي القراءة:م4 :06:االع 
ة1: احب ان ارتدي �Oطة الصغJقصص:ناهد/ ال 

ة1: احب ان ارتدي (ط-ق) �Oطة الصغJقصص:ناهد/ ال 
ة2: قD"ة..قD"ة �Oطة الصغJقصص:ناهد/ ال 

ة2: قD"ة..قD"ة(ط-ق) �Oطة الصغJقصص:ناهد/ ال 
ة3: ايتها الجم لة �Oطة الصغJقصص:ناهد/ ال 

ة3: ايتها الجم لة(ط-ق) �Oطة الصغJقصص:ناهد/ ال 
A السمكة

Bا:1: جار�Jقصص:ناهد/ ح¬ا~ات ص 
 قصص:ناهد/ ح¬ا~ات صJا:2: رضاك ~ا قمر

 قصص:ناهد/ ح¬ا~ات صJا:3: ه ا الشجرة
 قصص:ناهد/ ح¬ا~ات صJا:4: الغرفة الطائرة

 قصص:ناهد/ ح¬ا~ات صJا:5: كواك كواك
"ة)/كراس � �Oاللغة االنجلY) �Oكتاب التحض 

 كتاب التحض�O (Yاللغة الع#* ة)/كراس
A الجم ل

�Ëكنوز من الما 
Color and Learn:Alphabets -لون وتعلم 
Color and Learn:Numbers -لون وتعلم 

 لون وتعلم-االعداد
 لون وتعلم-الحروف

My Letters: مجموعة اللعب 
My Numbers: مجموعة اللعب 

 مجموعة اللعب :اعدادي
 A
�Éمجموعة اللعب :حرو 

A :اعدادي Nمجموعة اللعب عر� 
 مرفقات اصدقاء الع#* ة  Y KG2طاقات الصور وال>لمات

 مرفقات اصدقاء الع#* ة Y 01طاقات الصور وال>لمات
 BOمرفقات اصدقاء الع#* ة 01 بوس 

 مرفقات اصدقاء الع#* ة 01 دل ل المعلم
CD مرفقات اصدقاء الع#* ة 01 دل ل المعلم 

 BOمرفقات اصدقاء الع#* ة 02 بوس 
 مرفقات اصدقاء الع#* ة 02 دل ل المعلم

CD مرفقات اصدقاء الع#* ة 02 دل ل المعلم 
 BOمرفقات اصدقاء الع#* ة 03 بوس 

 مرفقات اصدقاء الع#* ة 03 دل ل المعلم
CD مرفقات اصدقاء الع#* ة 03 دل ل المعلم 

 مرفقات اصدقاء الع#* ة 04 دل ل المعلم
CD مرفقات اصدقاء الع#* ة 04 دل ل المعلم 

 مرفقات اصدقاء الع#* ة Flipping 01 كتاب الطالب
 مرفقات اصدقاء الع#* ة Flipping 02كتاب الطالب
 مرفقات اصدقاء الع#* ة Flipping 03 كتاب الطالب

 مرفقات اصدقاء الع#* ة Flipping kg1كتاب الطالب
 مرفقات اصدقاء الع#* ة Flipping kg2كتاب الطالب

 مرفقات اصدقاء الع#* ة Y KG1طاقات الصور وال>لمات
 BOبوس KG1 مرفقات اصدقاء الع#* ة 



CD دل ل المعلم KG1 مرفقات اصدقاء الع#* ة 
 BOبوس KG2 مرفقات اصدقاء الع#* ة 

CD دل ل المعلم KG2 مرفقات اصدقاء الع#* ة 
 مرفقات اصدقاء الع#* ة �ستان كتاب المعلم

 مرفقات اصدقاء الع#* ة تمه دي كتاب المعلم
 مكتب التحق قات الHي: ج01: عدسة مHوقة

 مكتب التحق قات الHي: ج02: برام ل سامة
 مكتب التحق قات الHي: ج03: قرص برنامج جد~د

 مكتب التحق قات الHي: جY :04طولة الشطرنج
 مكتب التحق قات الHي: ج05: اختطاف الJطل

ك �Oي: ج06: ا|ار السHمكتب التحق قات ال 
 مكتب التحق قات الHي: ج07: زائر غامض

 مكتب التحق قات الHي: ج08: مشJك فرس الJحر
 مكتب التحق قات الHي: ج09: المدرسة الفضائ ة
 مكتب التحق قات الHي: ج10: من |ق الس ارة؟

 مكتب التحق قات الHي: مجموعة (10-1)
A : الرقعة Nنادي الخط العر� 
A : الrسخ Nنادي الخط العر� 

 نادي ال#"اض ات 1 ال�تاب االول دل ل المعلم
A دل ل المعلم

 نادي ال#"اض ات 2 ال�تاب الثا��
Power Point CD نادي ال#"اض ات االول 
Power Point CD A

 نادي ال#"اض ات الثا��
 نادي ال#"اض ات ال�تاب االول
 A

 نادي ال#"اض ات ال�تاب الثا��
A ال�تاب االول Nنادي ال#"اض ات عر� 
 A

A ال�تاب الثا�� Nنادي ال#"اض ات عر� 
 نادي الع#* ة CD 2 + 1 دل ل المعلم

 نادي الع#* ة 1 االول
 نادي الع#* ة 1 االول دل ل المعلم

CD نادي الع#* ة 1 االول دل ل المعلم 
Power Point CD نادي الع#* ة 1 ال�تاب االول 

 BOنادي الع#* ة 1 بوس 
A تمار"ن وأbشطة

 نادي الع#* ة 2 الثا��
A دل ل المعلم

 نادي الع#* ة 2 الثا��
CD دل ل المعلم A

 نادي الع#* ة 2 الثا��
A قراءة

 نادي الع#* ة 2 الثا��
Power Point CD A

 نادي الع#* ة 2 ال�تاب الثا��
 BOنادي الع#* ة 2 بوس 
 نادي الع#* ة 3 الثالث

 نادي الع#* ة 3 الثالث دل ل المعلم
CD نادي الع#* ة 3 الثالث دل ل المعلم 

Power Point CD نادي الع#* ة 3 ال�تاب الثالث 
 BOنادي الع#* ة 3 بوس 

 ه ا ا@ اال~مان 0 تمه دي
 ه ا ا@ اال~مان 1 االول * جد~د

 A
 ه ا ا@ اال~مان 2 الثا��

 ه ا ا@ اال~مان 3 الثالث



 ه ا ا@ اال~مان دل ل المعلم1 االول
 A

 ه ا ا@ اال~مان دل ل المعلم2 الثا��
Audio CD ه ا ا@ اال~مان0 تمه دي 

Audio CD ه ا ا@ اال~مان1 نور الهدى 
Audio CD االسالم A

�Cه ا ا@ اال~مان2 ادب 
 ه ا ا@ ال#"اض ات 1 �ستان

 ه ا ا@ ال#"اض ات 1 �ستان دل ل المعلم
 ه ا ا@ ال#"اض ات 2 تمه دي

 ه ا ا@ ال#"اض ات 2 تمه دي دل ل المعلم
 A Nستان عر�� ه ا ا@ ال#"اض ات 

 A Nه ا ا@ ال#"اض ات تمه دي عر� 
 ه ا ا@ ال#"اض ات طJعة خاصة (ط-ق) 1 �ستان

 ه ا ا@ ال#"اض ات طJعة خاصة (ط-ق) 2 تمه دي
Audio CD 2&1ه ا ا@ ال#"اض ات 

 ه ا ا@ الع#* ة 1 �ستان
 ه ا ا@ الع#* ة 1�ستان دل ل المعلم

 ه ا ا@ الع#* ة 2 تمه دي  قراءة
 ه ا ا@ الع#* ة 2 تمه دي تمار"ن

 ه ا ا@ الع#* ة 2 تمه دي دل ل المعلم
Audio CD شدوb ه ا ا@ الع#* ة1:ه ا 

Audio CD:2ه ا ا@ الع#* ة 
 ه ا ا@ العلوم تمه دي * جد~د

 ه ا ا@ العلوم تمه دي دل ل المعلم
 واحة اال~مان المستوى االول
 A

 واحة اال~مان المستوى الثا��
 واحة ال#"اض ات  المستوى االول
 A

 واحة ال#"اض ات  المستوى الثا��
A المستوى االول Nواحة ال#"اض ات عر� 
 A

A المستوى الثا�� Nواحة ال#"اض ات عر� 
 واحة الع#* ة المستوى االول
 A

 واحة الع#* ة المستوى الثا��
 واحة العلوم المستوى االول
 A

 واحة العلوم المستوى الثا��
Oasis of English 1:واحة 
Oasis of English 2:واحة 

Oasis of Faith 1:واحة 
Oasis of Faith 2:واحة 
Oasis of Math 1:واحة 
Oasis of Math 2:واحة 

Oasis of Science 1:واحة 
Oasis of Science 2:واحة 

Audio CD وع المنهل م1:االول GHقصص: م 
Audio CD A

وع المنهل م1:الثا�� GHقصص: م 
Audio CD وع المنهل م2:االول GHقصص: م 
Audio CD A

وع المنهل م2:الثا�� GHقصص: م 
Audio CD وع المنهل م3:االول GHقصص: م 
Audio CD A

وع المنهل م3:الثا�� GHقصص: م 



Audio CD وع المنهل م4:االول GHقصص: م 
Audio CD A

وع المنهل م4:الثا�� GHقصص: م 
Out Of Print وع المنهل م04 ( 1 - 08 ) مجموعة GHقصص:م 

 A
�Ãوع المنهل م1: 01انا وا GHقصص:م 

� الثعالب �Oوع المنهل م1: 02ك GHقصص:م 
وع المنهل م1: 03~ح ا العدل GHقصص:م 
وع المنهل م1: 04هدا~ا الع د GHقصص:م 

óوع المنهل م1: �05ان حلما والحمد GHقصص:م 
 �Oوع المنهل م1: 06حمودة والمارد الصغ GHقصص:م 

وع المنهل م1: 07حاو@A ان تقرأي GHقصص:م 
وع المنهل م1: 08من فاز Yالجائزة؟ GHقصص:م 

وع المنهل م1: 09الشجرة الطيJة GHقصص:م 
وع المنهل م1: 10الشجرة المغرورة GHقصص:م 
وع المنهل م2: 01إنها زهرة واحدة GHقصص:م 

وع المنهل م2: �02ل شجرة بثالث GHقصص:م 
ان الثالثة �Oوع المنهل م2: 03االسد والث GHقصص:م 

A وملك االقزام
BÚوع المنهل م2: 04العمالق الش GHقصص:م 

وع المنهل م2: 05حمودة والصدفة العجيJة GHقصص:م 
وع المنهل م2: 06الدائرة العجيJة GHقصص:م 

ب GHå وع المنهل م2: 07من ال ~عمل ال GHقصص:م 
وع المنهل م2: 08جزاء الص ادين GHقصص:م 

وع المنهل م2: 09الحد~قة النظ فة GHقصص:م 
وع المنهل م2: 10انهم ~لوثون الب¿ئة GHقصص:م 

وع المنهل م3: 01المقالع GHقصص:م 
وع المنهل م3: 02حمودة والبJغاء الحبêسة GHقصص:م 

وع المنهل م3: 03الص اد والعصفور GHقصص:م 
وع المنهل م3: 04قطرة ماء تروي قصتها GHقصص:م 

وع المنهل مY05 :3ائع السوس + الشفع والوتر GHقصص:م 
ان �Oحد~قة الج A

�É وع المنهل م3: 06عنب GHقصص:م 
ا رقص الجمل �Oوع المنهل م3: 07وأخ GHقصص:م 

وع المنهل م3: 08شهادة الزور GHقصص:م 
وع المنهل م4: 01ق#"ة النمل GHقصص:م 

 A
�� NOالتعاون بركة + النمل اخ A

�É02 :4وع المنهل م GHقصص:م 
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هذا جس
� ال تلمس��

ألغاز خارقة
ألغاز حساب�ة
ألغاز مشفرة

؟ من أ#ل قم�!�
لن أس'سلم!

� رجل آ(� 
صد-,+

ك�ف تكسب المال 8استخدام إعادة التدو0ر
ك�ف تكسب المال 8استخدام حاس@?ك

 � ABر0ادة األعمال لل�افع
 � ABمن 8لد اسمه فلسط

سأعKش مطمئنا 
سأQون عN ما يرام

إفرست- تحقيق الحلم
النوم Yسهولة
ل � �Zخارج الم

استكشاف المشاعر
نفٌس 8عد آخر

االستخدام المفرط أللعاب الف�ديو
نت اآلمن  +Zاالإن

اعات  � �Zال
المنافسة المتهورة

جسمك
الصداقة
المشاعر

مخ�ف
العائلة

األوالد والبنات حول العالم
الرسم 8أشgال Yس�طة

أحق�قة أم خ�ال؟
رحالت سند8اد الjّحار

الحصان المسحور - جّرة الذهب
أمس'�قظ أم نائم؟

 �m8ا8ا واألر?عون حرا �Nع
عالء الدين ومصاحjه السحري

فـأر المدينة وفأر ال0pف
األسد الم0pض

القرد والص�ادان
الرجل وابنه الحمار
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�t األرنب والسلحفاة- الحمار

� وضعت ب�ضا ذهب�ا - الuv والرجل
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اإلوز

� جلد األسد
�t قلق - الحمار

{
الثعلب وطائر الل

المزارع وأبناؤە
الjط والسلحفاة- األسد والفأر

الحمار وال�لب المدلل



� الذي صاح: "ذئب، ذئب" sالص�
الدب والمسافران

وقت المشاركة
وقت الخروج
وقت الق�لولة
وقت الطعام

وقت األخالق
وقت االستمتاع

تKب +Zوقت ال
وقت الهدوء
وقت الوداع
 وقت النوم

ء �
ء... ال �� �

ال��
ق0pة األنوف الحمرء

غ�مة
أ�m ط@0لة...ط@0لة

ة AZأم Nأح
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بي�+
تالل ملّونة

شام
سمكة المvشار

طائرة تمطر حjا
شعري منكوش أحمر

منصور المشهور
ق sZ0م -خاف من الpك

تك@0ن الصداقات
األ#ل الّص�� 

حgا-ات من ألف ل�لة ول�لة
أنا إ�سان

� المدرسة
�t النجاح

التعامل مع النقود
األخالق الحم�دة

السالمة العامة
العادات الصحّ�ة 

المحافظة عN الب�ئة
ة AZفستان األم
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أنا و أصدقا��
 � ّ AZنحن مختلفون وأنا مم

� �انت تكرة ال�تب
الفتاة ال�+

أدر العجالت- جد الصور
أدر العجالت- تّعلم العدد


