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ْكُر  .. ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ) سورة الزمر: آية 7( الشُّ  

ْحَساُن .. ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ) سورة التوبة: آية 105( اْلِ  

ْفُع .. ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ )سورة الرعد: آية 17( النَّ  

اْلَجَماَعُة .. »اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا«..     

ًصا ِبالتَّْعِليمِ اْلُمْبِكِر. وَن" َمَناًرا َناِفًعا َراِئًدا ُمَتَخصِّ َأْن َتْبَقى "التَّْرَبِويُّ  

ُمْنَتَجاِتَنا  َتْطِويِر  ِفي  َعاًما   25 ِمْن  ْكَثَر  ِلَ ِة  اْلُمْمَتدَّ ِويَلِة  خبراِتناالطَّ اْسِتْثَماُر   
ًة. ًة َوَمْرَجِعيَّ ِلَتُكوَن َأِصيَلًة َعْصِريَّ

َطاِق  ِة َعَلى النِّ ِة َواْلَعاَلِميَّ يَّ َقاِليمِ َواْلَمَناِطِق اْلَمَحلِّ ُع َوالتََّواُجُد ِفي اْلَ التََّوسُّ  
 . َقِميِّ اْلَوَرِقيِّ َوالرَّ

ُعَمَلُؤَنا  ُلَها  ُيَفضِّ َوِقيَمٍة  ُجوَدٍة  َذاَت  ًة  َوَرْقِميَّ ًة  َوَرِقيَّ ُمْنَتَجاٍت  َم  ُنَقدِّ َأْن   
َوَبَراِمَج  َوُكُتٍب  ِقَصٍص  ِبَتْوِفيِر  َوَذِلَك  َحاَجاِتِهْم.  ي  َوُتَلبِّ ِثَقَتُهْم،  َتْسَتِحقُّ 
َة  َعَمِليَّ ُل  ُتَسهِّ ٍة  ِعْلِميَّ أُُسٍس  َعَلى  ٍة  َوَمْبِنيَّ َمْدُروَسٍة  ٍة  َتْعِليِميَّ َوَوَساِئَل 

ُفوَلِة اْلُمْبِكَرِة.  التَّْعِليمِ َوالتَّْرِبَيِة ِلَمْرَحَلِة الطُّ

اَْلُمْنَتَجاِت  َجْوَدُة  َوَتْرَفُع  َجاُح  َوالنَّ ُمّو  اَلنُّ َق  َتَحقَّ َدٍة  ُمَتَعدِّ َشَراَكاٍت  َعَمُل   
َم . َوَتْدَعُم اَلتََّقدُّ

ِقَيُمَنا

َأْهَداُفَنا

ٍن . َجِل ُمَربٍّ َقاِدٍر ــ َواٍع ــ ُمَتَمكِّ ِشَعاُرَنا:  ِلَ ٍد َوَتْرِبَيٍة َواِعَيٍة. ْجِل َتْعِليمٍ َجيِّ ِرَساَلُتَنا:  َبْذُل اْلُجْهِد ِلَ

َسْت َعاَم 2002م-  وَن« َداُر َنْشٍر َوَتْوِزيٍع َوُرِقيٍّ إِِلكْتُروِنيٍّ َتَأسَّ »التَّْرَبِويُّ

ٍة  َصْت ِفي َنْشِر اْلُمْحَتَوى التَّْرَبِويِّ َوإِْعَداِد إِْصَداَراٍت َتْعِليِميَّ 1422هـ، َوَتَخصَّ

ْطَفاِل  اْلَ ِرَياِض  الُمْبِكَرِة:  ُفوَلِة  الطُّ َمْرَحَلِة  ي  َوُمَربِّ ِمي  ِلُمَعلِّ ٌهٌة  ُمَوجَّ

ِة. ِليَّ وَّ َواْلَمْرَحَلِة اْلَ

مِ"  ِة "َبِريد اْلُمَعلِّ ِهيَرِة َواْلَمْعُروَفِة ِبَمَجلَّ ِتَها الشَّ َبَدَأْت َنَشاَطَها ِبَمَجلَّ

اْشَتَهَرِت  َوَقِد  َسَنَواٍت،  َثَماِني  َمَدى  َعَلى  َعَدًدا   70 ِمْنَها  َأْصَدَرْت  ِتي  الَّ

َي. اِت اْلُمَربِّ ِتي َتَمسُّ َيْوِميَّ ِة َوَمْوُضوَعاِتها الَّ ُة ِبَأْنِشَطِتَها الَعَمِليَّ اْلَمَجلَّ

َوَماِليْزَيا  اْلَعَرِبيِّ  اْلَوَطِن  َأْرَجاِء  ِفي  َعْت  ُوزِّ مِ"  الُمَعلِّ "َبِريُد  مجّلة 

َحتَّى  َشاَدِة،  َواْلِ ْكِر  الشُّ َشَهاَداِت  ِمْن  اْلَكِثيِر  َعَلى  َوَحَصَلْت  َوَأْمِريَكا، 

اُر  الدَّ َتْسَتْثِمَر  َوَحتَّى   ، َرَقِميٍّ إَِلى  َل  ِلَتَتَحوَّ ٍط  ِبُمَخطَّ 2012 م  َعاَم  َفْت  َتَوقَّ

اْلَبَراِمِج  َوإِْنَتاِج  َعِة،  الُمَتَنوِّ ْصَداَراِت  اْلِ ِمَن  َمِزيٍد  ِفي  َة  التَّْرَبِويَّ ِخْبَراِتَها 

ِة. ْجَراِئيَّ ِة اْلِ ِدلَّ ِة َواْلِقَصِص َواْلَ التَّْعِليِميَّ

اْلُكُتِب  ِمَن  إِْصَداًرا   65 َعْن  َيِزيُد  َما  اْلَيْوَم  وَن«  »التَّْرَبِويُّ َنَشَرِت 

مِ،  اْلُمَعلِّ َبِريِد  ِمْن  َعَدًدا  َو70  ِة،  التَّْعِليِميَّ َواْلَوَساِئِل  َواْلَبَراِمِج  َواْلِقَصِص 

ِت َواْلُكُتِب  ْنِشَطِة، َوَعَدًدا ِمَن اْلَمَجلَّ ِة َبِريِد اْلَ َوَخْمَسَة َأْعَداٍد ِمْن َمَجلَّ

َياِض  الرِّ َمِديَنِة  َأَماَنِة  ِمْثَل:  ٍة،  َوَخاصَّ ٍة  ُحُكوِميَّ َوَهْيَئاٍت  ِجَهاٍت  ِلَصاِلِح 

ِقَصٍص  َبْيَن  اِر  الدَّ إِْصَداَراُت  َعْت  َتَنوَّ  ،… التَّْعِليمِ  ِوَزاَرِة  اْلَمَدِنيِّ  َفاِع  َوالدِّ

وَن«  »التَّْرَبِويُّ َتْرَجَمِت  َكَما  ٍة،  إِْجَراِئيَّ ٍة  َوَأِدلَّ ٍة  َتْعِليِميَّ َوُكُتٍب  ْطَفاِل  ِلْلَ

لمعلمات  تربوية  ْطَفاِل.مراجع  اْلَ ِرَياِض  َماِت  ِلُمَعلِّ ًة  َتْرَبِويَّ َمَراِجَع 

رياض الطفال.



اْلُمْحَتَوَياُتاْلُمْحَتَوَياُت

42-1663-58

ِة ُة إِْجَراِئيَّ اُكُتُب َوَأِدلَّ اْسَأُلوا َعنَّ

45-4364

ْطَفاِل ُكُتٌب َوِقَصٌص ُمَتْرَجَمٌةِقَصُص اْلَ

67

15-857-46

ُة ٌةاْلَباَقاُت التَّْعِليِميَّ َوَساِئُل َتْعِليِميَّ
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ِقَباَقُة اْلَبَراَعِة َباَقُة التََّفوُّ

ْيِن ِفي اْلَوْقِت  َمى َتْخِدُم َفْصَلْيِن ُمْسَتِقلَّ ْلَعاِب َوالدُّ ِهَي َباَقٌة ُمَتَكاِمَلٌة ِبُكلِّ اْلَوَساِئِل َواْلَ

ْطَفاِل َرَها ِلْلَ َم اْلَمَفاِهيَم َوُيَكرِّ ِم َأْن ُيَقدِّ ى ِلْلُمَعلِّ َدَواِت كاّفًة ِلَيَتَسنَّ  ّنْفِسِه، َوَتْحَتِوي َعَلى اْلَ
َغِة. َداِء َوَمَراِكِز َتْعِليِم اللُّ ِتي َتْهَتمُّ ِباْلُجوَدِة َواْلَ َزِة َوالَّ دوَن عناِء. َوِهَي ِلْلَمَداِرِس اْلُمَتَميِّ

ْكَثُر َطَلًبا َوَمِبيًعا َكْوُنَها ُمَتَكاِمَلًة َتْخِدُم 20 َطاِلًبا، َوِفيها َأَدَواِت اْلَمْنَهِج كاّفًة،  ِهَي اْلَباَقُة اْلَ

َغِة  َصٌة ِلْلَمَداِرِس َوَمَراِكِز َتْعِليِم اللُّ ِميَن اْسِتْخَداُمَها ِبالتََّناُوِب، َوِهَي ُمَخصَّ َوُيْمِكُن ِلْلُمَعلِّ

ُبِل ِلَتْطِويِر َمَهاَراِتِهْم. ِبَها َوَتْهِيَئِة السُّ ِق ُطلَّ ِتي َتْحِرُص َعَلى َتَفوُّ الَّ

تأليف : د.وفاء بنت محمد الطجل
رسوم : بنان شكو  ـــ روش

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2019

ISBN 628700501 0522 
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ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر :  2019
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َبْيـَن  ِلْلُمَباَدَلِة  َتْحَتـاُج  َوَل  اْلَكِبيـَرَة  اْلَمـَداِرَس  ُتَناِسـُب   .1
َماِت. اْلُمَعلِّ

ـي  َمى ُتَغطِّ ْلَعاِب َوالدُّ 2. َباَقٌة ُمَتَكاِمَلٌة ِبُكلِّ اْلَوَساِئِل َواْلَ
َبـاِت َفْصَلْيـِن َكاِمَلْيـِن ِبِسـَعِة 40 ِتْلِميًذا. َتَطلُّ

ِبَطاَقاِتَهـا،  َمـَع  ْطَفـاِل  ِلْلَ َوُمَناِسـَبٍة  آِمَنـٍة  َأْلَعاٍب   208  .3
ـَمٍة َسـْهَلِة اْلَفْتـِح َواْلِحْفـِظ.  َمْوُجـوَدٌة فـِي َصَناِديـَق ُمَقسَّ

ـُن  يَتَضمِّ ل  ـٍة،  اِنيَّ َمجَّ َسـاَعاٍت   8 ُبْعـٍد،  ِمْن  َتْدِريـٌب   .4
َيـاِض. َقاَمـِة َخـاِرَج الرِّ ـَفِر َواْلِ َمَصاِريـَف السَّ

يِمْيِل. ِة َشْهٍر َعْبَر اْلِ ٌة ِلُمدَّ اِنيَّ 5. اْسِتَشاَراٌت َمجَّ

َهـا ُتَناِسـُب اْلَمـَداِرَس، َوُيْمِكـُن  نَّ ْكَثـُر َطَلًبـا ِلَ ِهـَي اْلَباَقـُة اْلَ  .1
َمـاِت. َتَباُدَلها َبْيـَن اْلُمَعلِّ

ـي  ُتَغطِّ َمى  َوالدُّ ْلَعاِب  َواْلَ اْلَوَساِئِل  ِبُكلِّ  ُمَتَكاِمَلٌة  َباَقٌة   .2
َبـاِت َفْصَلْيـِن َكاِمَلْيـِن ِبِسـَعِة 20 ِتْلِميًذا.  َتَطلُّ

َبَطاَقاِتَهـا،  َمـَع  ْطَفـاِل  ِلْلَ َوُمَناِسـَبٍة  آِمَنـٍة  َأْلَعاٍب   104  .3
ـَمٍة َسـْهَلِة اْلَفْتـِح َواْلِحْفـِظ. َمْوُجـوَدٍة ِفـي َصَناِديـَق ُمَقسَّ

ـٍن  ُمَتَضمِّ َغْيـُر  ـٍة،  اِنيَّ َمجَّ َسـاَعاٍت   4 ُبْعـٍد،  ِمْن   4. َتْدِريـٌب 
َيـاِض. َقاَمـِة َخـاِرَج الرِّ ـَفِر َواْلِ َمَصاِريـَف السَّ

يِمْيِل. ِة أُْسُبوَعْيِن َعْبَر اْلِ ٌة ِلُمدَّ اِنيَّ اْسِتَشاَراٌت َمجَّ  .5

اْلَباَقُة 

اْلَكاِمَلُة

ْكثَُر  الَْ

َطَلًبا

َزاُت َزاُتاْلُمَميِّ اْلُمَميِّ
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ْتَقاِن َباَقُة اْلِ

َغِة  ُة اْلُمَناِسَبُة ِلْلَمَداِرِس َوَمَراِكِز َتْعِليِم اللُّ ِهَي اْلَباَقُة اْلْقِتَصاِديَّ

َة. ُم َلُهُم اْلُفَرَص التَّْعِليِميَّ ِتي َتْهَتمُّ ِبَتْنِمَيِة َمَهاَراِت َتَلِميِذَها، َوُتَقدِّ الَّ

تأليف: د. وفاء بنت محمد الطجل
رسوم: بنان شكو - روش

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر :2019

ISBN 628700501 0508

اْلُمَناِسَبُة  ِســْعًرا  ْوَفــُر  اْلَ اْلْقِتَصاِديـَّـُة  اْلَباَقــُة  ِهــَي   .1
ِغيــَرِة َوَمَراِكــِز ِضَياَفــِة اَلْطَفــاِل. ِلْلَمــَداِرِس الصَّ

 10 ُتَناِســُب  َوَأْنِشــَطٍة  َوُكُتــٍب  َأَدَواٍت  َعَلــى  َتْحَتــِوي   .2
َتَلِميــَذ.  

َيَتضّمن  ل  َتاِن،  اِنيَّ َمجَّ َســاَعَتاِن  ُبْعــٍد،  ِمْن  َتْدِريــٌب   .3
َيــاِض. َقاَمــِة َخــاِرَج الرِّ ــَفِر َواْلِ َمَصاِريــَف السَّ

يِمْيِل. ِة أُْسُبوٍع َعْبَر اْلِ ٌة ِلُمدَّ اِنيَّ 4. اْسِتَشاَراٌت َمجَّ

َجاَدِة َباَقُة اْلِ

يَن ِمْن َغْيِر اْلَمَداِرِس ُف اْلِمْنَهاَج ِلْلُمْهَتمِّ ُم اْلَبْرَناَمَج َوُتَعرِّ ِتي ُتَقدِّ ِهَي اْلَباَقُة الَّ

ِة  َغِة اْلَعَرِبيَّ يَن ِباللُّ يَن َواْلُمْهَتمِّ ِميَن َواْلُمَربِّ يَن َواْلُمَعلِّ َكاِديِميِّ َغِة، ِلْلَ  َوَمَراِكِز َتْعِليِم اللُّ

ِة. ْوَحاِت َواْلَوَساِئِل التَّْعِليِميَّ َحْيُث َتْحَتِوي َعَلى اْلُكُتِب َواللَّ

تأليف : د.وفاء بنت محمد الطجل
رسوم :بنان شكو - روش

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2019

ISBN 628700501 0492 

ِذيَن  الَّ يَن  َكاِديِميِّ َواْلَ ِميَن  ِلْلُمَعلِّ اْلُمَناِسَبُة  اْلَباَقُة  ِهَي    .1

َيْحَتاُجـوَن ِلَبْعـِض َوَسـاِئِل اْلَبْرَناَمِج.

 2. َتْحَتـِوي َعَلـى َأَدَواٍت َوُكُتـٍب َوَأْنِشـَطٍة ُتَناِسـُب ِتْلِميـًذا 

َواِحـًدا. 

ْوَفُر  الَْ

ِسْعًرا

ِلْلُمَعلِِّميَن 

يَن َكاِديِميِّ َوالَْ

َزاُت اْلُمَميِّ

َزاُت اْلُمَميِّ

1213



ِة َساِسيَّ َاْلَباَقة َاْلَ

ِف َعَلى َمَهاَراِت اْلْسِتْعَداِد  ِة، َوالتََّعرُّ اِرِسيَن َوِلُكلِّ ُمْهَتمٍّ ِبَتْعِليِم اْلَعَرِبيَّ      ِلْلَباِحِثيَن َوالدَّ

ِة اْلَمْبِنيِّ َعَلْيَها اْلَبْرَناَمُج َوُمْحَتَوَياُتُه بالّتفصيل، َلِع َعَلى اْلْستَراِتيِجيَّ ، ِلْلطِّ  اْلِقَراِئيِّ

ْنِشَطِة. َباِت اْلَ َحْيُث َيِجُد اْلُكُتَب َوُكَتيِّ

تأليف : د.وفاء بنت محمد الطجل
رسوم : بنان شكو - روش

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2019

ISBN 628700501 0690

التَّْرِبيـَـــِة  ــــاِت  يَّ ُكلِّ ِلَطاِلَبــــاِت  ُمَناِســــَبٌة  َباَقــــٌة  ِهــــَي 

يــــَن  اْلُمْهَتمِّ يــــَن، َوَجِميــــِع  َكاِديِميِّ َواْلَ ِميــــَن  َواْلُمَعلِّ

ْطَفـــاِل، َوَتْنِمَيـــِة  ِبَمْوُضــــوِع اْلْســــِتْعَداِد اْلِقَراِئــــيِّ ِلْلَ

 . َواْلُفوُنوُلوِجـــيِّ اْلُفوِنيِمـــيِّ  اْلَوْعــــِي 

للمزيد مــن 
المعلومات

ِلْلَباِحِثيَن 

اِرِسيَن َوالدَّ

ُم، اْلَمَرُح، اْلُمْحَتَوى  التََّعلُّ
ُة َواْلُجوَدُة،  اْلَهاِدُف، اْلَعَمِليَّ

وَن" َأَساُس ُمْنَتَجاِت "التَّْرَبِويُّ

َزاُت اْلُمَميِّ

14



َمِن ِسْلِسَلُة الزَّ

اْلِقَصُص َلْيَسْت ِلْلِقَراَءِة َفَقْط، َبْل 
ِم َواْلَمَرِح َواْلَخَياِل. ِلْلُمْتَعِة َوالتََّعلُّ
وَن"  "التَّْرَبِويُّ

قصص األطفال
1617



ْمِس َأْوَلُد الشَّ

َنِة. ْمِسيِّ ِلَيْعِرَف اْرِتَباَطَها ِبُفُصوِل السَّ ْفَل إَِلى َعاَلِم التَّْقِويِم الشَّ ٌة َتْأُخُذ الطِّ ٌة َخَياِليَّ ِقصَّ

ْهَشـــِة  َأْجــــَواٌء ِمــــَن التَّْشــــِويِق َوالدَّ

ِغيـَر إَِلـى َعاَلـمٍ  َتْأُخـُذ اْلُمْسَتْكِشـَف الصَّ

ْســــَراِر، َيْقُطُنـُه َحِكيـُم  ـاٍذ َمِلـيٍء ِباْلَ َأخَّ

ـْمِس، ِفي ُمَغاَمَرٍة  َماِن َوَأْوَلُد الشَّ الزَّ

ـٍة ُمْذِهَلـٍة َتْنُقـُل ُعَمـَر َوَتاْلَيـة إَِلـى  َخَياِليَّ

ِلَيْعــــِرَف  ْمِسـيِّ  الشَّ التَّْقِويـمِ  َعاَلـمِ 

ـــَنِة. اْرِتَباَطهـــا ِبُفُصــــوِل السَّ

تأليف : د. وفاء بنت محمد الطجل
رسوم: هيام صفوت

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2021

عدد الصفحات: 37 صفحة 
24x26 :المقاس

التجليد: مقوى
ISBN 6287005010706

قصص األطفال
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أْبَناُء القَمِر                                                                                      
ــــَة َوَتِصُفَهــــا ِبَأْبَنــــاِء اْلَقَمــــِر، ِلَتْرَتِبــــَط ِفــــي ِذْهــــِن  ْشــــُهَر اْلِهْجِريَّ ُص اْلَ ــــٌة ُتَشــــخِّ ِقصَّ
َف ِمــْن ِخَلِلَهــا َعَلــى َأْســَماِئَها َوَأْســَباِب  . َهَدُفَهــا َأْن َيَتَعــرَّ ْفــــِل ِبالتَّْقِويــــِم اْلَقَمــِريِّ الطِّ
ــُث  ــِة، َحْيــ ــ َغِويَّ ــِض اْلَقَواِميــــِس اللُّ ــَرِب" َوَبْعــ ــاِن اْلَعــ ــاًء َعَلــــى "ِلسـَـ ــِمَيِة ِبَنــ ــَك التَّْســ ِتْلــ

ْفــــِل ِحْفُظَهــــا َوَمْعِرَفــــُة َتْرِتيِبَهــــا.  اْخِتيــــَرْت َأْبَســــُط التََّعاِريــــِف ِلَيْســــُهَل َعَلــــى الطِّ

تأليف : د. وفاء بنت محمد الطجل
رسوم : هيام صفوت

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2021

الصفحات: 36 صفحة
24x26 :المقاس

التجليد: مقوى
ISBN 6287005010713

َوُمَناَسـَباِتَها،  َوَمَزاَياَهـــا  ـــِة  اْلِهْجِريَّ ْشـُهِر  اْلَ َأْســـَماِء  "َعَلـى  "ِريــٌم  ـِة  اْلِقصَّ َبَطَلـــُة  ُف  َتَتَعـــرَّ

ُفوها ِبَأْنُفِسِهْم. َتَقـُع  َفُتِحّبَهـــا َوَتْحَفظَهـا، َوَتِعيـــُش َمَعُهـــا َوَيُزوُرهـَــا فـِــي اْلَخَيـــاِل َوُيَعرِّ

ْطَفاِل.  ِلْلَ َوُمَناِســَبٍة  َجِميَلـــٍة  َكِبيـــَرٍة  ِبُرُسـوَماٍت  اَبـًة  َوَجذَّ َنـــًة  ُمَلوَّ َصْفَحـــًة   36 ِفـي  ـُة  اْلِقصَّ

َعَلـى  ُتَسـاِعُدَك  ِبُرُسـوَماٍت  ُمَضاَفـــًة  َصْفَحـًة  ـــي  اْلُمَربِّ َعِزيـِزي  َتِجـُد  ـِة،  اْلِقصَّ ِنَهاَيـــِة  ِفـــي 

ِحيِح َحَسـَب  َبـــًة ِبَتَسْلُسـِلَها الصَّ ـــِة ُمَرتَّ ْشـــُهِر اْلِهْجِريَّ َشـــْرِح َمَراِحِل ُنُمـوِّ اْلَقَمـِر، َوَتْرِتيـــِب اْلَ

ُظُهوِرَهـا.

النسخة

الرابعة

قصص األطفال
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عاَلٌم َعجيٌب .. ُقْرٌص َقديٌم .. َدَرٌج َطويٌل.. ساعاٌت في ُكلِّ َمكاٍن ..

ُه َذَهٌب إِنَّ

تأليف : د. وفاء بنت محمد الطجل
رسوم : هيام صفوت

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022

الصفحات: 32 صفحة
24x26 :المقاس

التجليد:مقوى
ISBN 6287005011000 

ويُل.  َرُج الطَّ ُمغاَمــَرٌة َمليَئــٌة ِبالتَّْشــويِق والُمْتَعــِة، عاَشــها ُعَمــُر حيــَن َفَتــَح الباَب، َوَظَهــَر الــدَّ
ــذي واَجَهُه؟ ُتــرى إلــى َأْيــَن َأْوَصَلــُه!! ومــاذا شــاَهَد ُهنــاَك؟ وِبَمــِن اِْلَتقــى؟ ..  َومــا التََّحــّدي الَّ

َهِب. ِحكاَيُة ُعَمُر واكِتشاُف الذَّ

قصص األطفال
2223



ْمِس.. ُتَرى ِلَمْن؟  ٌة ِمَن الشَّ َتِحيَّ
ِبَكَلمٍ ِشْعِريٍّ َجِميٍل ِمْن َشاِعٍر َأِصيٍل ...

 ُيْخِبُرَنا َكْيَف َنْعِرُف َمَتى َنْلَبُس الثَِّقيَل،

 َوَمَتى َنْسَبُح ِفي اْلَبْحِر اْلَكِبيِر، 

َراَسُة...  َجاَزُة َوَتْبَدأُ الدِّ َوَمَتى َتْأِتي اْلِ

ْعَر، ْز َنْفَسَك ِلَتْفَتَح اْلِكَتاَب َوَتْقَرَأ الشِّ اْسَتِعدَّ َوَجهِّ

ُة. َما َسَتُكوُن َلَك َأْنَت التَِّحيَّ  َوُربَّ

تأليف : جليل خزعل
رسوم :سندس الشايبي

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر :2022

الصفحات: 18 صفحة
المقاس: 18×18

التجليد:مقوى
ISBN 628700501 084 3 

ْمِس ٌة ِمَن الشَّ َتِحيَّ

قصص األطفال
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ِحَكاَيٌة ِمَن اْلَقَمِر َيْرِويَها َشاِعٌر َقِديٌر ِبَكَلمٍ َيِسيٍر، 

اْسَتِعدَّ َواْجِلْس ِبُهُدوٍء َواْفَتِح اْلِكَتاَب، ِلَتْسَمَع اْلِحَكاَيَة 

ُسوَم، َفَتْعِرَف َما َقاَلُه اْلَقَمُر َعْن َأْبَناِئِه اْلْثَنْي َعَشَر. َوُتَشاِهَد الرُّ

تأليف: د.وفاء بنت محمد الطجل
رسوم : هيام صفوت

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022

الصفحات: 18 صفحة
18x18 :المقاس
التجليد: مقوى

ISBN 6287005010836 

َقاَل اْلَقَمُر

قصص األطفال
2627



اَعِة، ُتَرى ِفي اْلَيْوِم اْلَواِحِد َكْم َساَعًة؟ اُت السَّ َدقَّ

ْسُبوِع؟  َكْم َيْوًما َيْأِتي ِفي اْلُ

َما َمْعَنى َشْهٍر َيا َجَماَعُة؟ 

َكِلَمُة َعاٍم َما َمْعَناَها؟ 

اَعُة َعْنَها َوَعِن اْلَوْقِت َحَقاِئَق..  ِبِشْعٍر َخِفيٍف َوَلِطيٍف ُتْخِبُرَنا السَّ

ْز َنْفَسَك َواْستِعدَّ ِلَتْفَتَح اْلِكَتاَب َوَتْقَرَأ اْلَجَواَب.  َجهِّ

تأليف : جليل خزعل
رسوم : سندس الشايبي

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022 

الصفحات: 18 صفحة
المقاس: 18×18
التجليد: مقوى

ISBN 6287005010850 

اَعِة اُت السَّ َدقَّ
اْلُكُتُب َواْلِقَصُص َمْنَجٌم َل َيْنَضُب 
ْفُل َمَعَها .. َيْلَعُب ..َيْمَرُح ..  الطِّ
ُر.  ُم ..َوَيْنُمو..َوُيَفكِّ َيَتَعلَّ
وَن" "التَّْرَبِويُّ

قصص األطفال
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َداَقِة. ْبِر َواْلُمَباَدَرِة َوالصَّ ِة َوالصَّ ٌة ِمْن َعاَلِم اْلَخَياِل ِفيَها َمَعاِني اْلُقوَّ ِقصَّ

ُأْمِنَيُة َسْمَراَء

تأليف: د. وفاء بنت محمد الطجل
رسوم: سندس الشايبي

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر: 2022

الصفحات: 28 صفحة
  22X22 :المقاس

التجليد: مقوى
ISBN 6287005010768 

قصص األطفال
3031



َغـــــاِر ِبَكِلَمـــــاٍت  ـــــٌة ِللصِّ ـــــٌة َخَياِليَّ َشـــــَجَرُة اْلِجيـــــَراِن، ِقصَّ

ُم َمَفاِهيَم ِمْثــَل: التََّعاُيــِش َواْلِجيــَرِة، َوَتْفَتــُح  َمــٍة، ُتَقــدِّ ُمَنغَّ

ـــمِ،  ـــِذِه اْلَمَفاِهيــ ـــي َهــ ـــِل ِفــ ْفــ ـــَع الطِّ ِث َم ـــدُّ ـــاَل ِللتََّحـ اْلَمَجــ

ْقـــــَم َســـــْبَعٍة، َكَمـــــا َتِصـــــُف  َغـــاَر الرَّ ـــُم الصِّ ُمَهـــا، َوُتَعلِّ َوُتَعلِّ

ـــَماِتِهْم،  ـــمَّ سـِـ ـــِرُز َأَهــ ـــاَل، َوُتْبــ ْبَطــ ـــْبَعَة اْلَ ــ ـــاِت السَّ اْلَحَيَواَنــ

ــَة، ُتْكِســُبُهْم ُمْفــَرَداٍت، َوَكَذِلــَك  َغِويَّ ــي َمَهاَراِتِهـــــُم اللُّ ُتَنمِّ

، َوُتْظِهـــُرَأنَّ اْلَمْبَنـــــى  ِهـــــُم اْلْجِتَماِعـــــيِّ ُتْســـــِهُم فـِــــي ُنُموِّ

ُهــْم  َبــاِع، َوَلِكنَّ اْلَواِحــَد ُيْمِكــُن َأْن َيُضــمَّ أَُناًســا ُمْخَتِلِفــي الطِّ

َيِعيُشـــــوَن ِبَســـــَلمٍ َمـــــَع َبْعِضِهـــــُم اْلَبْعـــــض.

تأليف: جيكر خورشيد
رسوم: منال محجوب

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر: 2022

الصفحات: 18 صفحة
المقاس: 18.5×23

التجليد: مقوى
ISBN 6287005010829 

َشَجَرُة اْلِجيَراِن

ِة َيْكُبُر  َمَع اْلِقصَّ
اْلَعْقُل َوَيتَِّسُع اْلِفْكُر.
وَن"  "التَّْرَبِويُّ

قصص األطفال
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ــُه  َمـــ ــاُج َأْن َيَتَعلَّ ــوٌم َيْحَتـــ ــَلِف َمْفُهـــ ــاُبِه َواْلْختـِــ ــى التََّشـــ إِْدَراُك َمْعَنـــ

َغـــــاُر ِمـــــْن ِخــَلِل َواِقِعِهــــْم، َوَأْن ُيْدِرُكــوا َأنَّ التََّشــاُبَه َجِميــٌل َوُهــَو َمــا  الصِّ

ــُر َأَحُدُهــْم َعَلــى اْلَخــِر. َواْلْخِتــَلُف  ُهــْم ُمَتَســاُووَن؛ َفــَل َيَتَكبَّ ُيْشــِعُرُهْم ِبَأنَّ

َتُه  ُزُهـــــْم، َوَيْجَعـــــُل ِلـــــُكلٍّ ِمْنُهـــْم َشـــْخِصيَّ ُقُهـــــْم َبـــــْل ُيَميِّ َل ُيْبِعُدُهـــــْم أُْو ُيَفرِّ

ـــا َكاُنـــــوا  ْطَفـــــاَل َمْهَمــ ِعـــــِب َيْجَمـــــُع اْلَ ـــاِة َواْلَمـــــَرِح َواللَّ اْلَفِريـــَدَة، ُحـــبُّ اْلَحَي

ــِل  ُمْخَتِلِفيـــــَن، َوَتَشـــــاُبُهُهْم ِفــي َهــَذا اْلُحــبِّ َيْجَعُلُهـــــْم َقاِدِريــَن َعَلــى َتَقبُّ

ـــَن َعْنُهــْم.  اْلُمْخَتِلِفيــ

ٍة ُتْقَرأُ ِمـــــَن اْلِجَهَتْيـــــِن َوَلْيـــــَس َلَهـــــا ِبَداَيـــــٌة َأْو ِنَهاَيـــــٌة  َكَما َأنَّ َتْقِديَم ِقصَّ

ــُر. ْفــَل ِلْلِقــَراَءِة َوَتْجَعُلــُه ُيَفكِّ َواِحَدٌة ُيَعــدُّ إَِضاَفــًة َجِميَلــًة َتُشــدُّ الطِّ

ـــــا َوُنـــــوَرُة،  َتْيـــــِن ُهَمـــــا هيَّ َتْيِن َحِقيِقيَّ ٌة ُمْسَتْوَحاٌة ِمـــــْن شـَــــْخِصيَّ ِقصَّ

ُهَمـــــا َكْي َتُكوَنـــــا َصِديَقَتْيـــــِن َل  ـــــاِن َبْعَضُهَمـــــا َوَتْحَســـــَباِن َأنَّ َتـــــاِن ُتِحبَّ اللَّ

ْشــَياَء َنْفِسها،  ُبـــــدَّ َأْن َتَتَشـــــاَبَها ِفـــــي ُكلِّ َشـــــْيٍء، َوَل ُبــدَّ َأْن َتْمَتِلـــــَكا اْلَ

َوَتَتَطاَبَقــا ِفـــــي ُكلِّ َشــْيٍء.

ِذيـــــَن َيْصُعـــــُب َعَلْيِهـــــْم إِْدَراَك  ْطَفـــــاِل الَّ ـــٌة ِمـــــَن اْلَ َن ـــا َوُنـــوَرُة َعيِّ هيَّ

عـِـَب  ــوَن اللَّ َغــاُر َيَتَصاَحُبـــــوَن َوُيِحبُّ َمَعاِنـــــي التََّشــاُبِه َواْلْخِتـــــَلِف، َفالصِّ

ُهـــــْم َيْســـــَتْهِجُنوَن اْلْخِتـــــَلَف َوَيْســـــَتْغِرُبوَنُه،  َمـــــَع َبْعِضِهـــــْم، َلِكنَّ

ــُب َأْن  ــْم َيِجـــ ــوَن َمَعُهـــ ــَن َيِعيُشـــ ِذيـــ ــُم الَّ ــوَن َأنَّ َأْصِدَقاَءُهـ ُعـــ َوَيَتَوقَّ

ـــْيٍء.  ـــي ُكلِّ َشــ ـــِبُهوُهْم ِفــ ُيْشــ

تأليف : د. وفاء بنت محمد الطجل
رسوم: تسنيم مرغني

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022

الصفحات: 18 صفحة
المقاس:  15×15
التجليد: مقوى

  ISBN 6287005010904 

َنَتَشاَبُه َوَنْخَتِلُف
قصص األطفال
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ِتي؟ َأَمــاِن َأْيَن َجدَّ َعْن  ُث  َتَتَحدَّ اْلَخْضــَراِء،  َجــاَزاَن  ُحُقــوِل  ِمــْن  ــٌة  ِقصَّ
ِتِه.  ُجوِع إَِلـى َجدَّ ْفــَل ِللرُّ ْرِض َوَكْيــَف َساَعَدِت الطِّ اْلَ

تأليف: جيكر خورشيد
رسوم : منال محجوب

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر :2022

الصفحات: 16 صفحة
22x22 :المقاس

التجليد: مقوى
ISBN 6287005010775

ِبيَعِة َوَمَعاِلِمَها.  ْرِض َل َنَراُه ِفي اْلَمَباِني َواْلُمُدِن، َبْل ِفي الطَّ َجَماُل اْلَ

ا إَِلى اْلَحْقِل َوَمَعُهَما َخُروُفُه، َوِفي َيْومٍ  ِتِه ُسْعَدى، َيْذَهَباِن َيْوِميًّ َمْرِعيٌّ ِطْفٌل َيِعيُش ِفي َمْزَرَعٍة َمَع َجدَّ

ُه َعَلى َطِريِق اْلَعْوَدِة؟ َرَأى َفَراَشًة َجِميَلًة َفَتِبَعَها، َفَأَخَذْتُه ِلَمَكاٍن َبِعيٍد. َكْيَف َعاَمَلْتُه َأْرُضُه؟ َوَمْن َدلَّ

قصص األطفال
3637



ِسْلِسَلُة َأَنا ُمْؤِمٌن
من هو؟

هل عددت؟

هل عرفت؟

هل سمعت؟

ـــِة َغاِلَيـــُة، ِطْفَلـــٌة َصِغيـــَرٌة  َبَطَلـــُة اْلِقصَّ

َمـــْن  َوَتْســـَأُل:  اْلَكـــْوِن  ِفـــي  ـــُل  َتَتَأمَّ

ـــَماَء؟ َوَخَلـــَق  ْرَض َوَرَفـــَع السَّ َبَســـَط اْلَ

َواْلَقَمـــَر  ْرَض  اْلَ ِلُتِنيـــَر  ـــْمَس  الشَّ

َمـــْن  ْيـــِل؟  اللَّ َظـــَلَم  ِلُيِنيـــَر  ُجـــوَم  َوالنُّ

ـــَة  ِجنَّ َواْلَ اْلِبَحـــاَر  َوَخَلـــَق  ـــَجَر  الشَّ َأْنَبـــَت 

َتِصـــَل  َحتَّـــى  َهاِتَهـــا؟  أُمَّ ُبُطـــوِن  ِفـــي 

هللِا  اْســـمِ  َمْعَنـــى  إَِلـــى  َهاَيـــِة  النِّ ِفـــي 

ـــي َأْحَســـِن  اْلَخاِلـــِق اْلَبِديـــِع، ُســـْبَحاَنُه َربِّ

. . ِلِقيـــَن ْلَخا ا

ِطْفـــــٌل  َطـــــَلٌل  ـــــِة  اْلِقصَّ َبَطـــــُل 

ِبيَعـــــِة  الطَّ ِفـــــي  ـــــُل  َيَتَأمَّ َصِغيـــــٌر 

يِّ إِْنَســاٍن َأْن  ـــــُر: َهــْل ُيْمِكــُن ِلَ َوُيَفكِّ

ــَجِر َواْلِجَبــاِل؟  َيُعـــــدَّ ُكلَّ اْلَبَشــِر َوالشَّ

ُيــوِر  ْســـــَماِك ِفـــــي اْلِبَحـــــاِر؟ َوالطُّ َواْلَ

ـــِر  ـــَراِت اْلَمَطــ ـــَماِء؟ َوَقَطــ ــ ـــي السَّ ِفــ

ِفـــــي  ِلَيِصـــــَل  ْمـــــِل؟  الرَّ ـــــاِت  َوَحبَّ

ـــَو هللُا َتَعاَلـــــى  ـــُه ُهــ ــ ـــى َأنَّ ـــِة إَِلــ َهاَيــ النِّ

ـــا  ـــِرُف َعَدَدَه ـــِذي َل َيْعــ ــ ـــي الَّ اْلُمْحِصــ

إِلَّ َوُكلُّ َشـــــْيٍء ِعْنـــــَدُه َبَقـــــَدٍر.

ـــِة  اْلِقصَّ َبَطَلـــُة  َغاْلَيـــُة  ُتَتاِبـــُع 

َمـــْن  َتْعـــِرُف  َهـــْل  َتَســـاُؤَلِتَها: 

َمَلِمِحـــي  َوَخَلـــَق  َوْجًهـــا  َأْعَطاِنـــي 

ُصـــوَرٍة؟  َأْحَســـِن  ِفـــي  اِني  َوَســـوَّ

ـــُر ِبـــِه َوَحـَواسًّ  َوَوَهَبِنـــي َعْقـــًل أَُفكِّ

َحتَّـــى  ِبَهـــا؟  َعَلـــيَّ  َأْنَعـــَم  َوَأْعَضـــاًء 

ُهـــَو  ـــُه  َأنَّ إَِلـــى  َهاَيـــِة  النِّ ِفـــي  َتِصـــَل 

ـــي اْلُمْنِعـــُم ُســـْبَحاَنُه َوَتَعاَلـــى  هللُا َربِّ

َوَأْحَمـــُدُه. َأْشـــُكُرُه 

ُيَتاِبـــــُع َطـــــَلٌل َتَســـــاُؤَلِتِه: َهـــــْل 

ًة َأْن َتْســـــَمَع َصـــــْوَت  َحاَوْلـــــَت َمـــــرَّ

ُعُروِقـــــَك؟  ِفـــــي  َيْجـــــِري  مِ  الـــــدَّ

ْمـــــِل َيْمِشـــــي؟ َوَصــْوَت  َوَصـــــْوَت النَّ

ـــــِه؟ َوَصــْوَت  اْلَجِنيـــــِن ِفـــــي َبْطـــــِن أُمِّ

ــَة  ــِر؟ َوَحَرَكـــ ــي اْلَبْحـــ ــَماِك ِفـــ ْســـ اْلَ

ــَماِء؟  ـــ ــي السَّ ــِر ِفـــ ــومِ َواْلَقَمـــ ُجـــ النُّ

َأنَّ  إَِلـــى  َهاَيـــــِة  النِّ ِفـــــي  ِلَيِصـــــل 

ـــٍر  ـــُن ِلَبَشــ ـــَواَت َل ُيْمِكــ ْصــ ـــِذِه اْلَ َهــ

َمـــــْن  ُهَنـــــاَك  َلِكـــــْن  َســـــَماعَها، 

ـــــُه هللُا َتَعاَلـــــى  َيْســـــَتِطيُع َذِلـــــَك، إِنَّ

ـــْمُعُه  ـــَع َســ ـــُم، َوِســ ـــِميُع اْلَعِليــ ــ السَّ

ْصـــــَواِت. اْلَ ُكلَّ 

َل  وَّ ْكــَن اْلَ ــِل ِفــي َنْفِســِه، َوِفــي اْلَكــْوِن ِمــْن َحْوِلــِه، َحيـْـُث إِنَّ الرُّ ْفــَل ِللتََّأمُّ ْلِســَلُة َتْدُعــو الطِّ      َهــِذِه السِّ

ِصَفــاِت  َبْعــِض  إلى  ِف  ِللتََّعــرُّ ْلِســَلُة  َهــِذِه السِّ َهَدَفــْت  َفَقــْد  اْلَخاِلــِق،  َمْعِرَفــُة  ُهــَو  يَمــاِن  اْلِ َأْرَكاِن  ِمــْن 

ــَز َتْفِكيــَرُه، َوِلُيــْدِرَك ِفــي  اْلَخاِلــِق ُســْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِمْن ِخـَلِل ُنُصــوٍص َصِغيــَرٍة ِفــي ِصيَغــِة ُســَؤاٍل، ِلُتَحفِّ

يَمــاِن  َن ُبــُذوُر اْلِ َ اْلَعِظيـَم ُهـَو اْلَخاِلــُق اْلَقــاِدُر، َوَأنَّ ُقْدَرَتــُه َتُفــوُق ُقــْدَرَة اْلَبَشــِر، َفَتَتَكــوَّ َهاَيــِة َأنَّ هللا النِّ

ِغيــِر. ِفــي َقْلِبــِه الصَّ

تأليف: د. وفاء الطجل
رسوم: بنان شكو
ة: +4 الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2016
عدد الصفحات: 12
المقاس: 24×26
التجليد: كرتوني

 ISBN  9786030200115 
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ِسْلِسَلُة ِحَكاَياِت اْلَمْدَرَسِة

ْطَفـاِل َوِقَصَصُهـْم      َتـْرِوي َمَواِقـَف اْلَ

ِفــي اْلَمْدَرَسـِة َمــَع َأْهِلِهـْم َوَأْقَراِنِهـْم 

َوَبــْدٌر  َوَراِشــٌد  َفْيَصــٌل  ِميِهــْم.  َوُمَعلِّ

ِعْنــَد  َمَشــاِعَرُهْم  َيْحُكــوَن  ــٌد،  َوُمَحمَّ

َقــاِء َوِقَصــَص التَّْعِليــمِ ِمـْن ُبْعــٍد. اللِّ

ـــا  ـــُه َمَزاَيـ ـــوِريُّ َلـ ـــُم اْلُحُضـ التَّْعِليـ

َحْيــــُث  ُمْخَتِلَفــــٌة  َوِخْبــــَراٌت 

ِبَأْقَراِنِهــــْم  ُب  ــــلَّ الطُّ َيْلَتِقــــي 

ِميِهــــْم َوَيُكــــوُن َيْوُمُهــــْم  َوُمَعلِّ

ـــاُء  ْصِدَقـ ـــِة. اْلَ ـ ـــًما ِباْلَحَيِويَّ ُمْفَعـ

ِعْنــــَد  َمَشــــاِعَرُهم  َيْحُكــــوَن 

ــــِة َوَكْيــــَف  اْلَعــــْوَدِة اْلُحُضوِريَّ

َوالتََّعاُمــــُل  َقــــاُء  اللِّ َيْخَتِلــــُف 

ـٌة َمـرَّ  اْلُمَباِشــــُر، َمَواِقـُف َواِقِعيَّ

ــِة. ــ ــاُل اْلِقصَّ ــا َأْبَطــ ِبَهــ
ُة ُصْنُدوِقي َفاِرٌغ ِقصَّ

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم: هدى الهادي

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2021

عدد الصفحات: 24 صفحة
 ISBN 6287005010737

ُهَناَك َفْرٌق

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم: هدى الهادي

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2021

عدد الصفحات: 24 صفحة
ISBN 6287005010744

ــــُز َعَلــــى َمَشـاِعِر التََّلِميِذ  ــــٌة ُتَركِّ      ِقصَّ

إَِلـــى  ِلْلَعــــْوَدِة  َواْســــِتْعَداَداِتِهْم 

ـمِ  اْلَمْدَرَسـِة، َواْلَفْرِق َبْيَنـُه َوَبْيـَن التََّعلُّ

ـــي  ِتـ ـــاُت الَّ َيـ ـــَي التََّحدِّ ـــا ِهـ ـــٍد. َمـ ـــْن ُبْعـ ِم

ــــمِ ِمــــَن اْلَبْيــــِت؟  َواَجُهوَهــــا ِفــــي التََّعلُّ

ـــُعُروَن  ـــي َيْشـ ِت ـــاِعُر الَّ ـــَي اْلَمَشـ ـــا ِهـ َمـ

ـــَد  ـــِة َبْعـ ـــْوَدِة ِلْلَمْدَرَسـ ـــاَء اْلَعـ ـــا َأْثَنـ ِبَهـ

اْلْنِقَطــــاِع؟

َمًعا ِمْن َجِديٍد

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم: هدى الهادي

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2021

عدد الصفحات: 24 صفحة
ISBN 6287005010720

ـــمِ  ـــَن التَّْعِلي ـــٍل ِم ـــٍت َطِوي ـــَد َوْقـ      َبْعـ

ـــَض  ـــاُء َبْعـ ْصِدَقـ ـــَي اْلَ ـــٍد، َنِسـ ـــْن ُبْع ِم

ـــُم  ـ ـــاَم اْلُمَعلِّ ـــِة، َفَقـ ـ يَّ فِّ ـــِن الصَّ اْلَقَواِنيـ

ــــٍة  اتَِّفاِقيَّ ِبَعَمــــِل  َتَلِميــــِذِه  َمــــَع 

َجِديـَدٍة َيْســــَتْذِكُروَن ِفيَهــــا اْلَقَواِنيـَن 

َوُيَناِقُشــــوَنها َمًعـــا. 

ُة َصفٍّ اتَِّفاِقيَّ

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم: هدى الهادي

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2021

عدد الصفحات: 24 صفحة
ISBN 6287005010751
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َسْعُدوُن َوَمْيُموُنَمْزَرَعُة اْلَخْيَراِت

َغــِويِّ  ُموِّ اللُّ ــٌة ِمــْن ِسْلِســَلِة اْلَقَواِفي َتْهَتــمُّ ِبالنُّ     ِقصَّ

ِلـُف َوالتَّـاُء،  ِمْن ِخَلِل َنــصٍّ َمْسـُجوٍع َلــُه َقاِفَيـٌة ِهـَي اْلَ

ِمــَن  َعـَدًدا  َوَيْكَتِسـَب  ْفـِل  الطِّ َسـْمُع  َب  َيَتــَدرَّ َحتَّــى 

اْلَكِلَمــاِت.

َغــِويِّ  ُموِّ اللُّ ــٌة ِمــْن ِسْلِســَلِة اْلَقَواِفي َتْهَتــمُّ ِبالنُّ     ِقصَّ

وُن،  ِمْن ِخَلِل َنــصٍّ َمْســُجوٍع َلـُه َقاِفَيـٌة ِهــَي اْلَواُو َوالنُّ

ِمــَن  َعـَدًدا  َوَيْكَتِسـَب  ْفـِل  الطِّ َسـْمُع  َب  َيَتــَدرَّ َحتَّــى 

اْلَكِلَمــاِت.

ِسْلِسَلُة اْلَقَواِفي

تأليف: د. وفاء الطجل
رسوم: نادين صيداني

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر: 2011

عدد الصفحات: 27 صفحة
المقاس: 19×19

التجليد: عادي
ISBN 978-603-01-0495-6

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : نادين صيداني

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2008  

عدد الصفحات: 23 صفحة
المقاس: 19×19

التجليد: عادي
 ISBN 978-603-00-3304-1

ْطَفاِل  ْجَراِئيُّ ِلَتْعِليِم اْلَ ِليُل اْلِ الدَّ

تِّ ِللتَّْفِكيِر َعاِت السِّ َطِريَقُة اْلُقبَّ
َعاِت  ـتَّ ِبَطِريَقـِة اْلُقبَّ ْفـِل َأْنَمـاَط التَّْفِكيِر السِّ َل َعَلْيِهـْم َتْعِليـَم الطِّ يـَن ِلُيَسـهِّ     َدِليـٌل َتْعِليِمـيٌّ ِلْلُمَربِّ

، ُهـَو َتْعِريـٌب ِلَطِريَقـِة ِديُبوُنـو ِللتَّْفِكيـِر َمـَع َتْعِديـِل  ـًل وُمْسـَتِقلًّ ـًرا ُمَحلِّ اْلَمِرَحـِة ِلَيُكـوَن َقـاِدًرا ُمَفكِّ

َدَواِت  اْلَ ُكلَّ  اْلِكَتـاِب  ِفـي  َتِجـُد  ْطَفـاِل.  ِلْلَ َوُسـُهوَلًة  ُمَناَسـَبًة  َأْكَثـَر  ِلُتْصِبـَح  ْنِشـَطِة  اْلَ َوَتْكِييـِف 

ِريَقـِة. الطَّ َوَتْقِديـمِ  ِلِفْهـمِ  اْلُمَسـاَعَدِة 

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : ارشيف بريد المعلم

ة: + 18  الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2007

عدد الصفحات: 68 صفحة
29.5x21 :المقاس

التجليد: عادي
ISBN 9786039027102 

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : ارشيف بريد المعلم

ة: + 18  الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2006

عدد الصفحات: 154 صفحة
المقاس: 29.7×21

التجليد: عادي
ISBN 9789960524108 

ُل  يَن ُيَحوِّ َهاِلي َواْلُمَربِّ ُل ِكَتاٍب َتْرَبِويٍّ ِلْلَ     َأوَّ

َمٍة. ٍة َقيِّ ْطَفاِل إَِلى ُفَرٍص َتْعِليِميَّ ْبَخ َمَع اْلَ الطَّ ٌم َطْبٌخ َوَتَعلُّ
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ِة ِكَتاُب اْلُفوِنيَماِت اْلَعَرِبيَّ

ْطَفاِل َوَأْنِشَطٌة  َأْوَراُق َعَمٍل ِلْلَ

اِت التَّْهِجَئِة. مِ َأَساِسيَّ َعَمٍل ُمْمِتَعٌة ِلَتَعلُّ َوَرَقَة   70 ِمْن  َأْكَثَر  َتِجُد  اْلِكَتاِب  َهَذا  ِفي 

ْصَواِت  اْلَ ِدَراَسِة  َعَلى  َتْعَمُل  ٍة  َصْوِتيَّ ْنِشَطٍة  ِلَ

ُز  ُتَركِّ َجِميُعَها  مِ،  ِلْلُمَتَعلِّ اْلُفوِنيِميِّ  اْلَوْعِي  َوَتْنِمَيِة 

التََّواُصِل  َعَلى  ِلُتَساِعَدُه  َمَهاَراِتِه؛  ُمَعاَلَجِة  َعَلى 

ِلَتْطِويِر  ْنِشَطُة  اْلَ ُبِنَيِت  َغِة،  اللُّ ِمَن  ِن  َوالتََّمكُّ

َمْبَدأِ  َوَتْحِقيِق  ِميَن،  اْلُمَتَعلِّ ِعْنَد  ِة  َغِويَّ اللُّ اْلَمَهاَراِت 

َوِبَذِلَك  َوالتَّْلِقيِن،  الِحْفِظ  َوَلْيَس  ِبالتَّْفِكيِر  التَّْعِليمِ 

ُق َهَدَف اْلُوُصوِل ِبِهْم َوَمَعُهم إَِلى َأْن َيُكوُنوا  ُنَحقِّ

َتُكوَن  َأْن  َوَحِرْصَنا  َوَواِثِقيَن،  َناِجِحيَن  َوُكتَّاًبا  اًء  ُقرَّ

َأْو  ِلَتْدِريٍب  َتْحَتاُج  َل  َوُموِجَزًة،  َسْهَلًة  ْنِشَطُة  اْلَ

َوُمَلِئَمًة  ِللتَّْقِديمِ،  َجاِهَزًة  مِ،  ِلْلُمَعلِّ ٍة  َخاصَّ َخاَماٍت 

ْطَفاِل  ِلَمْرَحَلِة َما َقْبَل اْلَمْدَرَسِة، َوِلَبَراِمِج ِرَياِض اْلَ

ْفِل،  الطِّ ِرَعاَيِة  َوَمَراِكِز   ، َواْلَمْنِزِليِّ ِليِّ  وَّ اْلَ مِ  َوالتََّعلُّ

َوَدْعمِ  ِبَها،  اِطِقيَن  النَّ ِلَغْيِر  ِة  اْلَعَرِبيَّ َوِلَتْعِليمِ 

اْلُمَتَعثِِّريَن َوَمْن ُيَواِجُهوَن ُصُعوَباٍت ِفي اْلِقَراَءِة.

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : فريق التربويون

ة: 4 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2021

عدد الصفحات: 104 صفحة
 ISBN 978-603-91598-4-1

ِغيَرِة ِفي اْلَكِلَماِت. ْصَواِت الصَّ َأَساُس التَّْهِجَئِة َمْعِرَفُة اْلَ

مجموعًة متميزًة  أكثر من 20 ورقة عمل ونشاط  تعليمي 

من هدي السيرة النبوية.

التَّْجِرَبـُة  َهـا:  َأَهمِّ ِمـْن  ٍة  ِعـدَّ ِبَأَسـاِليَب  ُمـوَن  َيَتَعلَّ ْطَفـاُل  اْلَ

َأْوَراُق  َوُتَعـدُّ  اْلُحُلـوِل،  َعـِن  َواْلَبْحـُث  َوالتَّْفِكيـُر  َواْلُمَماَرَسـُة 

ـَم  َفَيَتَعلَّ ـُه،  ُكلَّ َذِلـَك  َتْضَمـُن  ِتـي  الَّ اْلَوَسـاِئِل  ِمـَن  اْلَعَمـِل 

الوقت  َوِفـي  ُنـوَن،  َوُيَلوِّ ُلـوَن  َوُيَوصِّ ـوَن  َيُقصُّ َوُهـْم  َغـاُر،  الصِّ

ُروَن َوَيْكَتِسـُبوَن اْلَمْعُلوَمـَة، َفَتْثُبُت ِفـي َأْذَهاِنِهُم  َنْفِسِه ُيَفكِّ

وَرُة َواْلَكِلَمُة. َوَيْقُضـوَن َمًعـا َأْوَقاًتا َمِليَئـًة ِباْلَمْعِرَفـِة َعـْن  الصُّ

ـٍة َل َتْخُلـو ِمـَن اْلُمْتَعـِة َواْلَمـَرِح، َوَهَكـَذا  ِهـْم، ِبَطِريَقـٍة إِيَجاِبيَّ َنِبيِّ

ْفـُل  الطِّ َعَلْيـِه  َفُيْقِبـُل  َضاِغٍط،  وَغْيـَر  َسِلًسا  ـُم  التََّعلُّ ُيْصِبـُح 

ِبَسـَعاَدٍة َوِرًضـى ُدوَن إِْجَبـاٍر.

يَرِة ِمْن َهْدِي السِّ

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : ارشيف بريد المعلم

ة: 18 + الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2007

عدد الصفحات: 27 صفحة
29.5x21 :المقاس

التجليد: كرتوني
ISBN 9786039163565
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ُمْحَتَوَياُت اْلَحِقيَبِة: 

ٍة ُمْحَكَمــٍة، ِلَعَواِئـِل     28 ُعْلَبــًة َمِتيَنـًة ِبَأْغِطَيـٍة بَلْســِتيِكيَّ

ـِة.   ــِة اْلَعَرِبيَّ ْبَجِديَّ اْلُحـُروِف اْلَ

ْفـَل  ُع الطِّ ُيَشـجِّ َوَجاِذًبـا ُمْدِهًشـا،  ُمْلِفًتـا  ــًما  168 ُمَجسَّ  

ــِة.  ْبَجِديَّ اْلَ ْصــَواِت  ِباْلَ َفــًة  ِبــِه ُمَصنَّ ِعــِب  اللَّ َعَلـى 

ا ِلُحُروِف اْلِهَجاِء.  ًما َمْغَناِطيِسيًّ 28 ُمَجسَّ  

 6 ُعْلَبـٍة  ُكلِّ  ِفـي  8 سـم،  َمَقــاُس  ــًة،  َداِئِريَّ ِبَطاَقــًة   84  

)اْلَفْتَحــِة  الثََّلَثــِة  ِلْلَحــَرَكاِت  ِبَطاَقــاٍت   3 َمـَع  َكِلَمـاٍت 

ــِة(. مَّ َوالضَّ َواْلَكْســَرِة 

َمِة اْلَمْوُجوَدِة ِباْلُعْلَبِة. ْلَعاِب اْلُمَجسَّ ْسَماِء اْلَ   ِبَطاَقٌة ِلَ

َحِقيَبُة َتْعِليِم اْلُحُروِف

ِبالَمَرِح  َوُمْفَعَمٍة  ُمْمِتَعٍة  ِبَطِريَقٍة  َة  ْبَجِديَّ اْلَ ُم  ُتَعلِّ  
التَّْصِنيِف،  ِبالتَّْفِكيِر،  مِ  التََّعلُّ َعَلى  ُتَساِعُد  َوالتَّْشِويِق. 
ْلَواِن  ْلَعاِب َواْلَ ِباْلَ ْفِل  واْلُمَلَحَظِة، َوَتْجِذُب اْنِتَباَه الطِّ

َحتَّى َل َيْشُعَر ِباْلَمَلِل َفُيْقِبَل َعَلْيَها ِبَشَغٍف.

ُز  َوُتَعزِّ ِزَمِة،  اللَّ ِة  َغِويَّ اللُّ ِباْلَمَهاَراِت  ْفَل  الطِّ ُز  ُتَجهِّ  
َة  اْلَعَرِبيَّ اْلُفوِنيَماِت  َلُه  ُم  َوُتَقدِّ َلَدْيِه،  ْوِتيَّ  الصَّ اْلَوْعَي 
ُة التَّْهِجَئِة َواْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة ِعْنَدُه َأْسَهَل. ِلُتْصِبَح َعَمِليَّ

ِة،  َغِويَّ اللُّ ْفِل  الطِّ َذاِكَرِة  َوَتْرِتيِب  َتْنِظيمِ  َعَلى  ُتَساِعُد   
ِلُكلِّ  ِة  اْلَخاصَّ ِة  اْلَعَرِبيَّ اْلُمْفَرَداِت  ِمَن  اْلَعِديَد  َوإِْكَساِبِه 
ِبَطِريَقٍة  اْلُمْفَرَداِت  ِمَن  َقاُموَسُه  ُتْثِري  ِبَحْيُث  َصْوٍت؛ 

َقٍة َوَمِرَحٍة. َشيِّ

َعَلى  التَّْرِكيِز  ِفي  ْطَفاَل  اْلَ ُيَساِعُد  ِمَثاِليٌّ  َمْصَدٌر   
ٍة َذاِت َمْعًنى. يَّ ِة ِبَطِريَقٍة ِحسِّ ْوِتيَّ اْلُفوِنيَماِت الصَّ

ْوِت  الصَّ ِمَن  َيْبَدأُ  َعَلْيَها  ُف  َوالتََّعرُّ ِباْلَكِلَماِت  ِعُب  اللَّ  
ِلِف ِفيَها )َأ( َأْرَنٌب  ْفُل َأنَّ َعاِئَلَة اْلَ ِل، َيْكَتِشُف الطِّ وَّ اْلَ
َيْسَمُع   - أُمٌّ  أُْخُطُبوٌط،  )أُ(   – َوإَِناٌء  إِْبَرٌة  )إِ(   – َوَأَناَناٌس 

ْوِت َواْخِتَلَف اْلَحَرَكاِت. ْصَواَت َفَيِعَي َتْفِصيَل الصَّ اْلَ

َثَلَثِة  ِمْن  اِوَلِة  الطَّ َعَلى  ِة  التَّْعِليِميَّ ْرَكاِن  اْلَ ِفي  ُم  ُتَقدِّ  
التَّْرِكيَز  مِ  اْلُمَعلِّ َعَلى  َل  ُتَسهِّ َكْي  َأْطَفاٍل  َخْمَسِة  إَِلى 

ْطَفاِل.. ِن اْلَ َوَأْيًضا اْلْنِتَباَه ِلَتَمكُّ

ُم َحِقيَبُة َتْعِليِم اْلُحُروِف َماَذا ُتَقدِّ

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : سرى غزوان

ة: +4 الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022
المقاس: حقيبة 

ISBN 6287005011048

وسائل تعليمية
4647



ل

ِل وَّ ْوِت اْلَ ِخيِرُصْنُدوُق الصَّ ْوِت اْلَ  ُصْنُدوُق الصَّ

ْشَياِء  اَْلَ َأْسَماَء  ْفُل  اَلطِّ ُم  َيَتَعلَّ َواْسِتْمَتاٍع  ِبَمَرٍح 

ُة  َغِويَّ ِخيِر ، َفَتِزيُد َحِصيَلُتُه اَللُّ ُفَها َوْفِق َصْوِتَها اَْلَ َوُيَصنِّ

َوَيْشُعُر  ِخيِر  اَْلَ ِبَصْوِتَها  اَْلُمَتَجاِنَسِة  اَْلُمْفَرَداِت  ِمْن 

ِبَنْفِس  َتْنَتِهي  ِتي  اَلَّ ْلَعاِب  اَْلَ ِبَجْمِع  َنَجَح  َما  ُكلَّ ْنَجاِز  ِباْلِ

ِتي ِفيَها ُصوَرٌة َتْنَتِهي ِبَصْوٍت  ْوِت َمَع اَْلِبَطاَقِة اَلَّ اَلصَّ

ٍن َكاَن ُيَطاِبُق َضب َمَع ُدبٍّ َوَيْعُسوب َأْو َرْطٍب  ُمَعيَّ

 30 َمَع  َرٍة  ُمَصوَّ ِبَطاَقاٍت   10 َعَلى  ْنُدوُق  اَلصُّ َيْحَتِوي   .

ُلْعَبٍة َصِغيَرٍة ، ُكلُّ ِبَطاَقٍة َعَلْيَها ُصوَرٌة َكِبيَرٌة َوَتْحَتَها 

ِتي  اَلَّ ْلَعاَب  اَْلَ ْفُل  اَلطِّ ِفيَها  َيَضَع  َكْي  َعاٍت  ُمَربَّ َثَلث 

َأْسَماُؤَها َتْنَتِهي ِبَنْفِس اَْلِحَرِف .

كف

ح ن ج

تأليف : د.وفاء الطجل
رسوم : سرى  جزوان

ة: +4 الفئة العمريَّ
سنة النشر :2022

صندوق 
المقاس: 15×21

ISBN 6287005011017

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : سرى  جزوان

ة: +4 الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022

صندوق 
المقاس: 15×21

       ISBN  6287005011024

ْفُل  ي َوالطِّ َوِسيَلة َتَراَفَق َاْلُمَربِّ

ْخَرى  َوُهَو َيْنُمو َمْرَحَلًة ِتْلَو َاْلُ
وَن" "التَّْرَبِويُّ

ْشَياِء  اَْلَ َأْسَماَء  ْفُل  اَلطِّ ُم  َيَتَعلَّ َواْسِتْمَتاٍع  ِبَمَرٍح 

َحِصيَلُتُه  َفَتِزيُد   ، ِل  وَّ اَْلَ َصْوِتَها  َوْفِق  ُفَها  َوُيَصنِّ

ِل  وَّ اَْلَ ِبَصْوِتَها  اَْلُمَتَجاِنَسِة  اَْلُمْفَرَداِت  ِمْن  ُة  َغِويَّ اَللُّ

َتْبَدأُ  ِتي  اَلَّ ْلَعاِب  اَْلَ ِبَجْمِع  َنَجَح  َما  ُكلَّ ْنَجاِز  ِباْلِ َوَيْشُعُر 

ِتي َرَسَم َعَلْيَها ُصوَرُة  ْوِت َمَع اَْلِبَطاَقِة اَلَّ ِبَنْفِس اَلصَّ

َمَع  ُنُقود  ُيَطاِبُق  َكاَن  ْوِت  اَلصَّ ِبَنْفِس  َيْبَدأُ  اِْسِمَها 

ْنُدوُق  اَرِة َيْحَتِوي اَلصُّ ظَّ ْحَلِة َوالنَّ َعاَمِة َوالنَّ مِ اَلنَّ ُمَجسَّ

َرٍة َمَع 30 ُلْعَبٍة َصِغيَرٍة ، ُكلُّ  َعَلى 10 ِبَطاَقاٍت ُمَصوَّ

َعاٍت  ُمَربَّ َثَلث  َوَتْحَتَها  َكِبيَرٌة  ُصوَرٌة  َعَلْيَها  ِبَطاَقٍة 

ِتي َأْسَماُؤَها َتْبَدأُ  ْلَعاَب اَلَّ ْفُل اَْلَ َكْي َيَضَع ِفيَها اَلطِّ

ِبَنْفِس اَْلِحَرِف .
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ْصَواَت َوَأنَّ اْلُحُروَف َتْأِتي ِبَحَرَكاِتَها الثََّلِث:  ْفَل اْلَ ُم الطِّ ُلْعَبٌة ُتَعلِّ

اْلَحْرِف  صْوَت  َم  لَّ َفَيَتعَّ َواْلَمْكُسوُر.  َواْلَمْضُموُم  اْلَمْفُتوُح  الحرُف 

ًة َتْبَدأُ ِبُكلِّ َصْوٍت. َوَشْكَلُه َوَكِلَماٍت ِعدَّ

اِة ُتْجَمُع ِفي َحَلَقٍة،  اْلَمْرَوَحُة ِعَباَرٌة َعْن َعَدٍد ِمِن اْلِبَطاَقاِت اْلُمَقوَّ

َذِلَك  َر  َوُيَكرِّ َعَلْيَها،  َوَيْكُتَب  ْفُل  الطِّ ِلَيْقَرَأَها  َنَشاًطا   80 َعَلى  َتْحَتِوي 

َعَلى  ْفَل  الطِّ ُتَساِعُد  الُلْعَبُة  َهِذِه  َواْلَمْسَح،  اْلِكَتاَبَة  ُيْمِكُنه  َحْيُث 

َز اْلَحَرَكاِت ِبَأْصَواِتَها . ِعْنَدها َتْنُمو ُقُدَراُتُه َوَذَكاُؤُه  َتْرِكيِز َسْمِعِه ِلُيَميِّ

َذاِكَرُتُه  ُر  َفَتَتَطوَّ اْلُمْفَرَداِت   ِمِن  َحِصيَلُتُه  َوَتِزيُد   ، ْمِعيُّ َوالسَّ الّلَغِويُّ 

ُة، إَِضاَفًة إَِلى َقَضاِئِه اْلَوْقَت المْمِتَع َوُهَو َيْمَرُح َمَع اْلَكِلَماِت  َغِويَّ اللُّ

َغَة. ْصَواِت َفُيِحبَّ اللُّ َواْلَ

ُم  َوَيَتَعلَّ َيْلَعَب  اَْلُفوَنْيِمي،  ْوِتيِّ  اَلصَّ اَْلَوْعِي  ِسْلِسَلِة  ِمْن 

َز . . ُيَقاِرَن . . ُيَطاِبَق . . َيْقَرَأ .  ُر . . َوُيَلَحَظ . . ُيَركِّ ُيَفكِّ

ٌب  ُمَكعَّ ِعِب،  اَللَّ َلْوَحُة  َأْلَعاِب،  َماُت  ُمَجسَّ ْنُدوِق:   َالصُّ ِفي 

َكِلَمٌة،  َحْرٌف،   ( اَْلَمْطُلوِب  ِجَهِة  ُكلِّ  َعَلى  َمْكُتوٌب   ، َوُرِقيٍّ

َقاِبَلٍة  َنٍة  ُمَلوَّ َأْقَلمٍ   4 ِجَهاِت  تِّ  اَلسِّ َعَلى  ُر  َتَتَكرَّ  ،) ُصوَرٌة 

ٍة. ِلْلَمْسِح َساَعَة َتْوِقيٍت َرْمِليَّ

ِفي  َعِة  اَْلُمَربَّ ِعِب  اَللَّ َلْوَحُة  ُتوَضُع  ِعِب:   َاللَّ َطِريَقِة 

َوَيَضُعَها  ْلَعاِب  اَْلَ َأَحَد  ُل  وَّ اَْلَ ِعُب  اَللَّ َيْخَتاُر  ُثمَّ  اَْلَوَسِط، 

َلِعٍب  ُكلُّ  ُيْمِسَك  اِخِل،  ِبالدَّ َصِة  اَْلُمَخصَّ اَْلِمَساَحِة  ِفي 

َأَخُر  َوَيْقِلُب  ْرِد  اَلنَّ ِعِبيَن  اَللَّ أَحُد  يأخُذ  ْوِن،  اَللَّ َحَسَب  ِبَقَلِمِه 

ُب َعَلى اَْلِحَرِف  ِعُب، إَِذا َجاَء اَْلُمَكعَّ اَعَة ِلَيْبَدَأ اَْلَمَرُح َواللَّ اَلسَّ

ُم،  اَْلُمَجسَّ ِبِه  َيْبَدأُ  ِذي  اَلَّ اَْلِحَرِف  َعْن  اَْلَجِميُع  َيْبَحُث  َمَثًل 

َوإَِذا َجاَء  مِ،  اَْلُمَجسَّ اِْسمِ  َيْبَحُثوَن  َعْن  َكِلَمٍة  َوإِْن َجاَء َعَلى 

َوُيَحّدُد  اَْلَمْرُسوَمِة  وَرِة  اَلصُّ َعْن  َيْبَحُثوَن  َأْيًضا  َعَلى ُصوَرِة 

اَْلَجِميُع  ُف  َيَتَوقَّ ِقيَقُة  اَلدَّ اِْنَتَهِت  َفِإَذا  اَعِة،  ِبالسَّ اَْلَوْقُت 

َور  َوالصُّ َواْلُحُروِف  اَْلَكِلَماِت  ُكلَّ  َوَجُدوا  َهْل  َيْنُظُروَن  ُثمَّ 

إَِجاَبٍة  َِوكْم َوَجَد ُكلُّ ِمْنُهْم، ُيْمِكَن َأْن َيسّجلواَعَلَمًة ِلُكلِّ 

ِتيَجِة .  ِذي ُيْخِبُرُهْم ِبالنَّ َصِحيَحٍة، َطْبًعا َلْوَن اَْلَقَلمِ ُهَو اَلَّ

ْعَبَة اِْثَناِن َأْو ثلثٌة  َأْو َأْرَبَعٌة.  · ُيْمِكَن َأْن َيْلَعَب اَللُّ

ُمَلَحَظِتِه.  َوِدّقُة  ْفِل  اَلطِّ َتْرِكيُز  َيْنُمو  ْعَبِة  اَللِّ َهِذِه  ِفي   ·

صعوبٍة،  أُكثَر  َة  اَْلَعَمِليَّ ّتجعُل  َوِر  اَلصُّ َكْثَرَة  َأنَّ  َحْيُث 

َرًة ِبَنْفِس اَْلَعَدِد  َوَر َلْيَسْت ُمَكرَّ َواْلُحُروَف َواْلَكِلَماِت َوالصُّ

اَلتَّْدِقيِق  ِفي  ُجْهداً  َيْبُذُل  َيْجَعُلُه  َوَهَذا  اَْلَحْجمِ،  ِبَنْفِس  َوَل 

وَرُة َوَأْيَن اَْلَكِلَمُة.  َواْلَبْحِث ِلَيْكَتِشَف َأْيَن اَْلِحَرُف َوَأْيَن اَلصُّ

ُة"َمْرَوَحُة اْلُحُروِف ُلْعَبُة "َوَجَدْتَها َالتَّْعِليِميَّ
ِة َوالتَّْفِكيِر، َوَجْمِع ُمْفَرَداٍت َجِديَدٍة  َغِويَّ       ِلَتْنِمَيِة َاْلُقُدَراِت َاللُّ

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : فريق التربويون

ة: +4 الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022

القياس: حقيبة
ISBN   6287005010898

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : فريق التربويون

ة: +4 الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022

صندوق 
22x12 :القياس

ISBN   6287005011031

وسائل تعليمية
5051



ْم. ِفي ُکلِّ ِکَتاٍب ُهَناَك َعَدٌد  ْم« ِسْلِسَلُة ُکُتٍب َتْعِلیِمیٍَّة َوِهَي َوِسیَلٌة َجاِهَزٌة ِللتَّْقِدیمِ، َفَقْط ُفكَّ َوَعلِّ     »ُفكَّ َوَعلِّ
ِمیَن ِفي  ِلْلُمَتَعلِّ َغِویَِّة  ْلَعاِب اللُّ َجٍة ِمَن اْلَ ِمَن اْلِبَطاَقاِت ِبَتَصاِمیَم ُمَتَمیَِّزٍة َوَفِریَدٍة، ِعَباَرٌة َعْن َمْجُموَعٍة ُمَتَدرِّ
مِ،  َبٍة، َویَجَمَع َبیَْن التَّْفِکیِر َوالتََّعلُّ ُم ِبُصوَرٍة َمِرَحٍة َوُمَحبَّ ِبَدایَِة ُدُخوِلِهم َعاَلَم اْلِقَراَءِة؛ َكْي یَُکوَن التَّْعِلیُم َوالتََّعلُّ

 . َویَْخُرَج ِمْن إَِطاِر التَّْلِقیِن التَّْقِلیِديِّ

ْلِسَلُة ِهَي َثَلَثُة ُكُتٍب ُمَتَتاِلَيٍة:   السِّ

ْصَواِت َوَعَواِئِل اْلُحُروِف.    ُم َأْنِشَطِة اْلَ ُل: ُيَقدِّ اَلوَّ

ْمِج َوالتَّْنِغيمِ.   ِة ِمْثَل: التَّْقِطيِع َوالدَّ ُم اْلَكِلَماِت َوَبْعَض اْلَمَهاَراِت اْلُفوِنيِميَّ الثَّاِني: ُيَقدِّ

  . ُم َمَهاَراِت اْلَفْهمِ اْلِقَراِئيِّ الثالث: ُيَقدِّ

ْم ُفكَّ َوَعلِّ

تأليف : د. وفاء الطجل
رسوم : فريق التربويون

ة: +4 الفئة العمريَّ
سنة النشر : 2022
عدد الصفحات: 28 

A3 :المقاس
التجليد: كرتوني 

ISBN  6287005010867 

   ISBN  6287005010874 

    ISBN  6287005010881 
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ُرُســــوَماٌت َجاِهــــَزٌة ِلَســــْلُحوٍف ِبَتْصِميــــمٍ َمــــِرٍح َوَوْجــــٍه 

ْفــــَل َوَتْرِبُطــــُه ِبِبيَئِتــــِه َوُتِثيــــُر  َضاِحـــٍك، َوَأْلــــَواٍن َتْجــــِذُب الطِّ

ــُب  ــا ُتَصاِحـ ــِي ِبيَئِتَنــ ــْن َوْحـ ًة ِمــ ــْخِصيَّ ــوَن َشــ ــُه؛ ِلَيُكــ ُفُضوًلــ

ــيٌّ  ــامِ، ِمَثاِلــ ــَواَل اْلَعــ ــِر َطــ ــمِ اْلُمْبِكـ ــِل التَّْعِليـ ــاَل َمَراِحــ َأْطَفـ

ـــِة، َوَتْجِهيــــِز  ْرَكاِن التَّْعِليِميَّ ِلَتْزِييـــِن اْلَفْصــــِل، َوَعْنَوَنــــِة اْلَ

ـــَك  ـــاِب، َوَكَذِلـ ـــوِر َواْلِغَيـ ـــِة اْلُحُضـ ـــاِل، َوَلْوَحـ ْطَفـ ـــاِت اْلَ ِبَطاَقـ

ــــِة. التَّْقِويــــمِ َوَبْرَناَمــــِج اْلَفَتــــَراِت التَّْعِليِميَّ

َنـٌة َجاِهَزٌة ِبَمَقـاِس A3 )29.7 × 42( سـم. ُسـوَماُت ُمَلوَّ ــاٌم َوِبْرَكــُة َنْخــَلٍت ِمــْن َوْحــِي َأْرِضَنــا َعــْن َأَصاَلِتَنــا، الرُّ    َتــاَل َوَتمَّ

ْفــِل،  ِللطِّ َجاِذَبــٍة  َوَأْلــَواٍن  َمِرَحــٍة  ِبَتَصاِميــَم  ــٌة  َكْرُتوِنيَّ ُرُســوَماٌت 

ُمــُه  ُتْرِضــي َذاِئَقَتــُه َوُتِثيــُر ُفُضوَلــُه ِلُعْنُصــٍر َهــامٍّ ِفــي اْلِبيَئــِة، ُتَقدِّ

ُســوَماُت ُتَناِســُب ُفُصـوَل  ــٍب، َهـِذِه الرُّ ْفــِل ِفــي َقاَلــٍب ُمَحبَّ ِللطِّ

ـٌة ِلَتْزييِنَها َوَتْجِميِلَهـا، َوَتْجِهيِز  َمَراِحــِل التَّْعِليـمِ اْلُمْبِكـِر، َوِهـَي ِمَثاِليَّ

ْرَكاِن  ْطَفــاِل، َوَلْوَحــِة اْلُحُضــوِر َواْلِغَيــاِب َوَعْنَوَنــِة اْلَ ِبَطاَقــاِت اْلَ

ـِة…  ــِة ِفيَهــا، َوَكَذِلـَك التَّْقِويـمِ َوَبْرَناَمــِج اْلَفَتـَراِت التَّْعِليِميَّ التَّْعِليِميَّ

َنــٌة َجاِهــَزٌة ِبَمَقــاِس A3 )29.7 × 42( ســم. ُســوَماُت ُمَلوَّ الرُّ

َسْلُحوٌف ِزيَنُة اْلُفُصوِل

ــلِّ  الظِّ َخِفيــِف  ِلَجَمــٍل  َجاِهــَزٌة  ُرُســوَماٌت 

ِبَتْصِميــمٍ َمــِرٍح َوَوْجــٍه َضاِحــٍك َوَأْلــَواٍن َتْجــِذُب 

ْفـَل َوَتْرِبُطــُه ِبِبيَئِتــِه َوُتِثيُر ُفُضوَلــُه، ِلَيُكــوَن  الطِّ

َأْطَفـاَل  ُتَصاِحــُب  ِبيَئِتَنـا،  َوْحــِي  ِمـْن  ًة  َشــْخِصيَّ

ِمَثاِلـيٌّ  اْلَعــامِ،  َطـَواَل  اْلُمْبِكــِر  التَّْعِليــمِ  َمَراِحــِل 

ــِة،  التَّْعِليِميَّ ْرَكاِن  اْلَ َوَعْنَوَنــِة  اْلَفْصـِل،  ِلَتْزِييــِن 

ْطَفــاِل، َوَلْوَحــِة اْلُحُضــوِر  َوَتْجِهيــِز ِبَطاَقــاِت اْلَ

َواْلِغَيــاِب، َوَكَذِلــَك التَّْقِويــمِ َوَبْرَناَمــِج اْلَفَتــَراِت 

َنــٌة َجاِهـَزٌة ِبَمَقاِس  ُسـوَماُت ُمَلوَّ ــِة. الرُّ التَّْعِليِميَّ

ســم.  )42  ×  29.7(  A3

وٌل ُعْنَواُن اْلُفُصوِل َجمُّ

اٌم َمَعَنا َطَواَل اْلَعاِم َتاَل َوَتمَّ
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ِبطاقاُت اَلشهِر 

ِة: اَلشهِر الَقَمريَّ
ِة.  نِة الِهجريَّ تي َتكوُن  ِللسَّ ِة الَّ ُة ِللتَّْعِرِيِف باَلْشهِر الَقَمريَّ هي وسيلٌة  َتْعليميَّ

ِة مسيَّ الشهِر الشَّ
ى "الميلديَّة".  ِة َأْو ما ُيسمَّ ْمسيَّ هَي َوِسيلة ٌَتْعليميٌة ِللتَّْعريِف ِباَلْشُهِر الشَّ

ْصناها  َشـــخَّ اَلْشـــهِر.  ـــمِ  َتَعلُّ ـــَة  َعَمليَّ ِلُنَســـِهلَّ 

ـــٍة  َكْرتونيَّ ُنُجـــومٍ  َشـــْكِل  َعلـــى  َوَرَســـْمناها 

تـــي َتأْتـــي ِبهـــا  َنـــٍة. َعليهـــا ُرمـــوُز الفصـــوِل الَّ ُمَلوَّ

فـــَل علـــى التَّعـــّرِف إِليهـــا، َوَرْبِطهـــا  ِلُنســـاِعَد الطِّ

ــاٍت. ــنِة ِبَثبـ ـ ــوَل السَّ ُد ُفصـ ــدِّ ــة ٍُتَحـ ـ ــاٍت ُثلثيَّ ِبَمْجموعـ

ــّي  َة اِلْثنـ ــيَّ ْمسـ ـــهوَر الشَّ ــُد الشُّ ــِة َتِجـ فـــي الَمْجموعـ

َعشـــَر، َوَمَعهـــا َأْرقاُمهـــا َوَأْســـماؤها يك ُيطابـــَق 

َأْســـماَء  ـــَم  َوَيَتَعلَّ والرقـــاَم،  الســـماَء  فـــُل  الطِّ

ـــهوِر.  الشُّ

ـــمِ اَلشـــهِر،  ُيْمكـــُن الْســـِتعاَنُة ِبهـــا فـــي جلســـاِت َتَعلُّ

ـــا  ـــِة ،َأْو َتْعليِقه ـــنِة اَلربع ـــوِل السَّ ـــم ُِفص ـــَد َتْقدي َأوِعْن

َعلـــى الحاِئـــط ِأوفـــي  لوحـــة ِالتَّاريـــِخ. 

ــْوَدٍة  ــٌة ذاُت َجـ فـ ــواٌة، َوُمغلَّ ــٌة وُمقـ نـ ــاُت ُملوَّ الِبطاقـ

عاليـــٍة، ُتْســـَتْخَدُم مـــّراٍت ِعـــّدة.

عليهـــا  ٌد  ُمحـــدَّ الفصـــوِل  دائـــرَة  َتِجـــُد  َكَذلـــَك       

ــوَن  ــُل ِلتكـ ــا الفصـ ــدأُ َوينتهـــي ِبهـ ــي َيْبـ الشـــهِر اّلتـ

ـــِهر  ـــِف الش ـــزًة ؛ ِلتعري ـــًة َوجاه ـــًة ُملون ـــيلًة َعَمليَّ َوس

وَفْصِلهـــا.

ــٍة  ـ ْصناها فـــي ُصوٍرَكْرتوِنيَّ ـــهوَر َوَشـــخَّ ــْمنا الشُّ َرَسـ

ــا.  ــا َوِحْفِظهـ ِرهـ ــى َتَصوِّ ــَل علـ فـ ــاِعُد الطِّ ــٍة ُتسـ نـ ُمَلوَّ

ـــِة  ـــوِز الّدال م ـــِض الرُّ ـــَع َبْع ـــْهٍر َم ـــُكلِّ َش ـــمٌة ِل ـــُد رس يوج

ــٍة  ــُه فـــي ِبطاقـ ـــهِر  َوَرَقُمـ ــُم الشَّ ــِه، ويكـــوُن اسـ َعليـ

ـــَف  َوُيَصنِّ الصفـــَة،  ُيطاِبـــَق  يك  ُمنفصلـــٍة؛  َكبيـــرٍة 

َوُيـــزاوَج، َوَتلَعـــُب َمَعـــُه مـــا ِشـــئَت َمـــَن اَللعـــاِب، 

َف إليهـــا. ِليْحفـــَظ اَلشـــهَر َويتعـــرَّ

َكمـــا ُيْمِكـــُن َأْن ُتســـتخَدَم البطاقـــاُت علـــى الحائـــِط 

فـــُل  َأْو فـــي لوحـــِة التَّاريـــِخ، وَأيًضـــا َكـــي َيْرِبـــَط الطِّ

ـــي. ـــهُر َوَيْنته ـــدُأ الش ـــَف َيب ـــم ََكْي ـــِر َوَيَتَعلَّ ـــهَر بالَقَم الّش

ـــهِر ِمـــَن  َلـــَك َمراِحـــَل الَقَمـــِر فـــي الشَّ َوَضْعنـــا 

ــَع ثانـــي  ــْدِر، ُثـــمَّ َتربيـ ِل للبـ ــِع الوَّ الِهـــلِل الّوِل ِللتَّربيـ

َوهـــلَل أخيـــر.

َجميـــُع البطاقـــاِت ُمَقـــواٌة َوُمَغلَّفـــٌة ذاُت َجـــْوَدٍة 

عالَيـــٍة، ُتْســـَتْخَدُم َمـــّراٍت ِعـــّدة.
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ِسْلِسَلُة ِتيم
َلِم؟ َهْل َأْنَت َخاِئٌف ِمَن الظَّ

ِطْفٌل َجِديٌد َقاِدٌم! 

ْوَضِة ُل ِفي الرَّ وَّ اْلَيْوُم اْلَ

َهْل َأْنَت َداِئًما َغْضَباُن؟

ِفـــي  َأْطَفاَلَنـــا  ُنَســـاِعُد  َكْيـــَف 

ِمـــَن  َخْوِفِهـــْم  َعَلـــى  ـــِب  التََّغلُّ

ُة  ـــْخِصيَّ ـــَلمِ؟ َيْقَتـِرُح "ِتيـــم" الشَّ الظَّ

َخْمَســـَة  اْلِكَتـــاِب،  ِفـــي  ـــُة  اْلَمْرَكِزيَّ

ِلـــُكلِّ  ـــٍة  َوإِْبَداِعيَّ ُمْمِتَعـــٍة  ُحُلـــوٍل 

ِطْفـــٍل ُيْمِكـــُن َتْنِفيُذَهـــا ِبُســُهوَلٍة.  

اْلَبـــاِء  إَِلـــى  َأْيًضـا  ـٌه  ُمَوجَّ اْلِكَتـاُب 

اْلْســـِتَعاَنُة  ُيْمِكُنُهـــُم  ِذيـــَن  الَّ

ُمــوَن   ِباْقِتَراَحــاِت اْلُخَبـــَراِء اّلذين ُيَقدِّ

ـــًة  َوَتْوِضيِحيَّ َبِســـيَطًة  اْقِتَراَحـــاٍت 

ِفـــي  َأْطَفاَلَهـــْم  ِلُمَســـاَعَدِة  َبـــاِء  ِلْلَ

َمَخاِوِفِهـــم.ْ          َعَلـــى  ـــِب  التََّغلُّ

َكْيـــَف ُيْمِكُنَنــا ُمَســاَعَدَة َأْطَفاِلَنــا 

َجِديـــٍد  ِبَمْوُلـــوٍد  التَّْرِحيـــِب  َعَلـــى 

ْســـَرِة؟ َيْقَتـــِرُح "ِتيــم"َبَطـــُل  ِفـــي اْلُ

ُمْمِتَعـــٍة  ُحُلـــوٍل  َخْمَســـَة  ـــِة  اْلِقصَّ

َأْن  ِطْفـــٍل  ِلـــُكلِّ  ُيْمِكـــُن  َقـــٍة  َوَخلَّ

ـــٌه َأْيـًضــا إَِلــى  َبَهـــا. اْلِكَتـــاُب ُمَوجَّ ُيَجرِّ

ِذيـــَن ُيْمِكُنُهــُم اْلْســـِتَعاَنُة  اْلَبـــاِء الَّ

ِلُمَســـاَعَدِة  اْلُخَبـــَراِء  ِباْقِتَراَحـــاِت 

َأْطَفاِلِهـــْم َعَلـــى التَّْرِحيـــِب ِبَمْوُلــوٍد 

َجِديــٍد َوالتَّْأِكيــِد َعَلــى ُحــبِّ اْلَواِلَدْيــِن 

َلُهـــْم.

َأْطَفاِلنــا  ُيْمِكُنَنــــا ُمَســــاَعَدُة  َكْيــــَف 

ِل ِفــــي  َعَلــــى ُمَواَجَهــــِة َيْوِمِهــــُم اْلوَّ

ُة  ــــْخِصيَّ ْوَضــــِة؟ َيْقَتــــِرُح "ِتيــــم" الشَّ الرَّ

ــُة ِفــي اْلِكَتــاِب، َخْمَســَة ُحُلــوٍل  اْلَمْرَكِزيَّ

ْطَفــاِل،  إَِلــى اْلَبــاِء  َقــــٍة ِلْلَ ُمْمِتَعــــٍة َخلَّ

ِذيــَن ُيْمِكُنُهــُم اْلْســِتَعاَنُة ِباْقِتَراَحــاِت  الَّ

ُمــــوَن اْقِتَراَحــاٍت َبِســيَطًة  اْلُخبـَـَراِء، ُيَقدِّ

ــــًة ُمَســاِعَدًة ِلْلَبــاِء، ِلَيْســَتِعدَّ  َوَتْوِضيِحيَّ

ِفــــي  ِل  وَّ اْلَ ِلَيْوِمهـِـــُم  َأْطَفالُهــــْم 

ــِة. ــ ــِة التَّْمِهيِديَّ اْلَمْدَرَســ

َكْيـــَف ُيْمِكُنَنـــا ُمَســـاَعَدَة َأْطَفاِلَنــا 

"ِتيـــم"  َيْقَتـــِرح  َغَضِبِهـْم؟  إَِداَرِة  َعَلـــى 

ـــُة ِفـــي اْلِكَتـــاِب،  ة اْلَمْرَكِزيَّ ـــْخِصيَّ الشَّ

ُيْمِكـــُن  ـــٍة  إِْبَداِعيَّ ُحُلـــوٍل  َخْمَســـَة 

ِعْنَدَمـــا  َتْجِرَبُتَهـــا  ِطْفـــٍل  ِلـــُكلِّ 

ـٌه  ُمَوجَّ اْلِكَتـاُب  َغْضَبـــاَن.  َيُكـــوُن 

ُيْمِكُنُهـــُم  ِذيـــَن  الَّ اْلَبـــاِء،  إَِلـــى  َأْيًضـا 

اْلُخَبـــَراِء  ِبُمْقَتَرَحـــاِت  اْلْســـِتَعاَنُة 

ــمِ  ِلُمَســـاَعدِة َأْطَفاِلِهـــْم َعَلـــى التََّحكُّ

ِفـــي َغَضِبِهـــْم َمـــَع اْلْســـِتْمَراِر ِفـــي 

َمَشـــاِعِرِهْم. َعـــْن  التَّْعِبيـــِر 
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َأْخَضُر )َلْوُن اْلُهُدوِء(

ِسْلِسَلة َأْحَياًنا َمَشاِعِري َخْمَسُة ُكُتِب ُمْخَتِلِف َتَعرُِّض 

َها َأْلَواٌن  َطِريَقٍة َلِطيَفٍة ِللتَّْفِكيِر  ِفي َاْلَمَشاِعِر َعَلى َأنَّ

َغِر ِلُكلِّ َلْوٍن . َر َاْلَفْهُم َاْلَعاِطِفيُّ ُمْنُذ الصِّ َكْي َيَتَطوَّ

ِسْلِسَلة َأْحَياًنا ُشُعوِري
َعاَدِة(  َأْصَفُر )َلْوُن السَّ

َأْحَمُر )َلْوُن اْلَغَضِب(َرَماِديٌّ  )َلْوُن اْلَخَجِل(

ُبْرُتَقاِليٌّ  )َلْوُن اْلُمَفاَجَأِة(

   ISBN  6287005010911

 ISBN  6287005010942 
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َفاَياِت في اْلَكْوَكِب!  ِف َعْن َنْشِر النِّ َحاَن اْلَوْقُت ِللتََّوقُّ

َغاِر اِء الصِّ ِطيَفُة ِلْلُقرَّ ْلِسَلُة اللَّ ُم َهِذِه السِّ ُتَقدِّ

َفاَياُت.  ِتي َتْغُزوَها النِّ ِة ِلْلَحْيَواَناِت الَّ ِبيِعيَّ  الَمَلِجَئ الطَّ

ٌة ُل ُزَجاَجٌة بَلْسِتيِكيَّ ُهَناَك ُمَفاَجَأٌة ُمْمِتَعٌة ِفي ُكلِّ َصْفَحٍة ِعْنَدَما َتَتَحوَّ

 َأْو ُكوٌب ِلْلَوَجَباِت اْلَجاِهَزِة - َكَما َلْو َكاَن ِسحًرا - إَِلى ِسْنَجاٍب َصِغيٍر 

! َلِطيٍف َأْو ُدبٍّ ُقْطِبيٍّ

َمْن َيِعيُش ِفي...
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منصة بوكلبس

بندة والدانوب
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