قائمة مكتبة الطفل
من  6 – 4سنوات

إعداد
وضاح بن هادي
مهتم مبشاريع القراءة – مهتم بفن صناعة القراءة

مكتبة الطفل من سن  6 – 4سنوات
الكتاب

أمي ترى وال ترى
هل حتب القراءة

الكتاب

عصفور احلنطة

التذكار وقصص أخرى

قرد ميلو
ّ
القرد وغشاش اللنب

جود تذهب إىل املدرسة

ماذا نأكل

قطرة ماء

مالبسنا اجلميلة

بيال  ..نور أبيها الصغري

قصص لألطفال – حديقة احلي

السمك مسك

قصص لألطفال – األرنب الكسول

إنه يل

عصام ال حيب االستحمام
روضتي
ِّ
السباحة

قصص األرقام – احلمار الكذاب

قصص األرقام – الثعلب األسود
قصص األرقام – األرقام يف رحلة

قصص لألطفال – الغابة السعيدة
قصص لألطفال – عامر يف غرفة املصادر

قصص احلروف – معاذ واحلروف األربعة
قصص احلروف – احلروف الذكية

قصص احلروف – احلروف وقاضي البحر
قصص احلروف – املؤذن اجلميل

قصص احلروف – األرجوحة املغرورة

قصص األرقام – النملة النشيطة

قصص من احلياة – احلشرة الكسولة

قصص احلروف – النحلة لؤلؤة

قصص احلروف – األرنب الطائر

قصص من احلياة – حسان حافظ القرآن

قصص احلروف – احلروف يف حفلة

قصص من احلياة – شبل وأسد

العبقري الصغري – قطرة ماء

قصص من احلياة – عجائب تغريد

قصص من احلياة – أويس مثال للرب

العبقري الصغري – رحلة شجرة
العبقري الصغري – رحلة حنولة

أقرأ وأكتب وألون – طعامي وشرابي

العبقري الصغري – حبة قمح

أقرأ وأكتب وألون – رحلة إىل املطار

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون طبيبا

أقرأ وأكتب وألون – قرية جدي

أقرأ وأكتب وألون – رحلة إىل امليناء
أقرأ وأكتب وألون – يف ربوع وطني

العبقري الصغري – رحلة يف الغابة

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون مهندسا

أرشدني رسول اهلل – أذكار الطفل املسلم يف البيت

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون ضابطا

أرشدني رسول اهلل – أذكار الطفل املسلم

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون العب كرة

أرشدني رسول اهلل – أذكار الطفل املسلم يف الصالة

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون طيارا

أرشدني رسول اهلل – أذكار الطفل املسلم يف األمور العارضات

سلسلة هشام  -عيوني

قصص اجليل الواعد – األسنان اللبنية

سلسلة هشام – أنا طويل

أرشدني رسول اهلل – أذكار الطفل املسلم يف املساء

سلسلة هشام – أذني صغرية

قصص اجليل الواعد – البيضة املكسورة

سلسلة هشام – زرعتي
ّ
سلسلة هشام – ألجلنا ومن حقنا

قصص اجليل الواعد – الصدق أجنى

قصص اجليل الواعد – البطات املغرورات

قصص لألطفال – القط الذكي

قصص اجليل الواعد – بطل احلاسوب

قصص لألطفال – واجب مدرسي

قصص اجليل الواعد – العصفورة وشجرة التوت

قاموسي املمتع

أخالقي وسلوكي يف املدرسة

لعبة اجملموعات – املهن واحلرف

قصص اجليل الواعد – القارورة القاتلة
قصص اجليل الواعد – القرنفلة

قصص اجليل الواعد – املنقذ الشجاع
قصص اجليل الواعد – خروف عمر
أخالقي وسلوكي يف البيت
أخالقي وسلوكي يف اللعب

أخالقي وسلوكي يف الطريق

حكايات القمر – احلصالة احلزينة

حكايات القمر – مغامرات لؤلؤة

حكايات القمر – بطبوط وقطقوطة
حكايات القمر – كركور وشطور

سلسلة هشام  -النهاية

قصص لألطفال – يوم خارج املدرسة
قصص لألطفال – ال تتحدث إىل الغرباء
لعبة اجملموعات – الكائنات احلية
لعبة اجملموعات – أجزاء اجلسم

لعبة اجملموعات – األلوان واألشكال

حكايات الروضة – أمين والصوت الغريب
حكايات الروضة – من صاحب البيضة
حكايات الروضة – رحلة إىل اهلند
حكايات الروضة – مملكة األرقام

حكايات الروضة – سر األدوات الضائعة

حكايات القمر – كوكو املغرور

حكايات الروضة – مدينة األشكال

حكايات القمر – العصفور األسود

دنيا احلكايات – مدينة األشكال اللذيذة

عاملي اجلميل – رحلة يف عامل مجيل

دنيا احلكايات – الوزة املسحورة

عاملي اجلميل – املطار وصندوق اللعب

حكايات الروضة اجلميلة – مغامرة يف البحار

عاملي اجلميل – حكاية أمين

حكايات الروضة اجلميلة – بطل يف الغابة

عاملي اجلميل – رحلة ورقة

عاملي اجلميل  -مدينة الصحة

عاملي اجلميل – أصدقائي احلواس

دنيا احلكايات – األصدقاء والصخرة

حكايات الروضة اجلميلة – فرفور وفلفول
حكايات الروضة اجلميلة – حكاية األلوان

حكايات صغرية لألطفال – القرد وحريق الغابة

حكايات الروضة اجلميلة – ميمون شرطي املرور

حكايات صغرية لألطفال – الدجاجة الذكية

آداب وسلوكيات – أين احملفظة

حكايات صغرية لألطفال – نصيحة ثعلب

حكايات الروضة اجلميلة – األصدقاء الثالثة

حكايات صغرية لألطفال – األصدقاء والصخرة

آداب وسلوكيات – العصفور الصغري

حكايات صغرية لألطفال – حكاية نادر

آداب وسلوكيات – الذئب والعنزات الثالثة

حكايات صغرية لألطفال – الشجرة الغاضبة

آداب وسلوكيات – أمجل قرية

حكايات قبل النوم – محرون الكسالن

آداب وسلوكيات – البطل الصعري

حكايات قبل النوم – أبو قردان

السلم الصغري يف عامل التلوين  -الصالة

حكايات قبل النوم – فريوزة وشكشك

السلم الصغري يف عامل التلوين  -الشهادتان

حكايات قبل النوم – مملكة احلروف

السلم الصغري يف عامل التلوين  -الزكاة

حكايات قبل النوم – بطبوطة وقطقوطة

السلم الصغري يف عامل التلوين – الصوم

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع طفولتي

الصياد سعدون

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع مدرستي

دبدوب الكسالن

حكايات قبل النوم – إنقاذ احلوت

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع األدعية

السلم الصغري يف عامل التلوين  -احلج
دنانري ريم

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع علومي ومعاريف

اخلروف كركور

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع آداب السوق

الصديقان

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع آداب السالم
سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع ألعابي
سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع الرسم

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع األلوان

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع إشارات املرور

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع اآلداب والفضائل

الثعلب واألرنب
حكاية مريم

فلفول يف الغابة

الكبسولة العجيبة

سلسلة احلواس اخلمس – السمع
سلسلة احلواس اخلمس – اإلبصار

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع بعض صفات املؤمن

سلسلة احلواس اخلمس – الشم

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع آداب املالبس والنوم

سلسلة احلواس اخلمس – التذوق

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع آداب الطعام

سلسلة احلواس اخلمس – اللمس

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع األشكال املستديرة

رحلة مصورة يف الغابة

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع األشكال املربعة

رحلة مصورة يف عامل الفواكه

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع األشكال املستطيلة
سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع األشكال املثلثة

رحلة مصورة يف دنيا اخلضروات
تعلم ولون – ألعاب رياضية

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع حديقة احلروف اهلجائية 1

تعلم ولون – معامل عربية

كلماتي املصورة  -املزرعة

تعلم ولون – إرشادات املرور

سلسلة اقرأ وتعلم ولون – مع حديقة احلروف اهلجائية 2

تعلم ولون – اإلجازات والنزهات

كلماتي املصورة – مدرسة احلضانة

سلسلة كالمستان – تاء مربوطة

كلماتي املصورة – احليوانات

سلسلة كالمستان – مسابقة احلركات

كلماتي املصورة – الطبيعة

األلغاز بامللصقات  -األعداد

كلماتي املصورة  -البحر

سلسلة الناشئون – مدرستي اجلديدة

األلغاز بامللصقات – احليوانات الربية
ُ
األلغاز بامللصقات – أسر احليوانات

سلسلة الناشئون – األطفال يف مهن الكبار

العلم يف الصغر – األشكال

كلماتي املصورة  -اجلسم

كلماتي املصورة – الفصول
كلماتي املصورة – املهن

سلسلة الناشئون – أخي الصغري

سلسلة كالمستان – احلروف متد أيديها
سلسلة كالمستان – نون ،نون ،تنوين
األلغاز بامللصقات – األشكال

العلم يف الصغر – معرفة الوقت

سلسلة الناشئون – صغار احليوانات

سلسلة الناشئون – عامل الديناصورات
سلسلة الناشئون – عامل احليوانات

العلم يف الصغر – األلوان

العلم يف الصغر – األرقام والعد

قصص حصة العوضي – أحبث عن شرطي

العلم يف الصغر – كبري وصغري
ّ
فكر واربط – احليوانات وصغارها
ّ
فكر واربط – احلروف
ّ
فكر واربط – األضداد
ّ
ّ
فكر واربط – تعلم احلساب

قصص حصة العوضي – ضاع حذائي

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الصيف؟

سلسلة الناشئون – األعداد واألرقام
سلسلة الناشئون – كلمات يف صور
قصص حصة العوضي  -ألواني

قصص حصة العوضي – القمر صديقي

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الربيع؟

قصص حصة العوضي – ملاذا مل تظهر الشمس

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الشتاء؟

قصص حصة العوضي – ال وقت لدي

سلسلة كيف أصبح األفضل – أنا ذو السلوك احلسن

قصص حصة العوضي – ماذا تأكل قطتي

قصص حصة العوضي – مل أغسل أسناني

سلسلة ماذا أفعل يف فصل اخلريف؟

سلسلة كيف أصبح األفضل – لدي مهارات عديدة

قصص حصة العوضي – ملاذا ال أحب الظالم

سلسلة كيف أصبح األفضل – أنا أحب الصدق

قصص حصة العوضي – سلطان يصبح كبريا

سلسلة كيف أصبح األفضل – أنا أراعي شعور اآلخرين

قصص حصة العوضي – كان يا ما كان

قصص حصة العوضي – الشمس ال تزال نائمة

سلسلة كيف أصبح األفضل – أنا أحب املساعدة واملشاركة
سلسلة كيف أصبح األفضل – الكرم من صفاتي

قصص حصة العوضي – حماكمة اللون األمحر

قصص حصة العوضي – عندما غضبت احلافلة
ُّ
قصص حصة العوضي – سر الكنز

قصص خيوط الشمس – القرد الطيب

قصص خيوط الشمس – الشهيد الصغري

قصص خيوط الشمس – بائعة الزهور والكلب الويف

قصص حصة العوضي – األطفال حيبون الغيوم

قصص خيوط الشمس – شروق الشمس

قصص حصة العوضي – حول مائدة األحالم

قصص خيوط الشمس – ميالد املهرة الصغرية

قصص حصة العوضي – ناصر ووحش األسنان
قصص حصة العوضي –من خبأ وجه القمر
قصص حصة العوضي – يف ضوء القمر
تعرف مع نورا على لبنان
تعرف مع نورا على مصر

قصص خيوط الشمس – سارق العسل

قصص خيوط الشمس – أشقياء الليل والذئب الضال
قصص خيوط الشمس – الكنز الغامض

قصص خيوط الشمس – اهلجرة إىل قلب أمي

قصص خيوط الشمس – الفىت الشجاع والغزالة اجلرحية

تعرف مع نورا على اإلمارات العربية املتحدة

قصص خيوط الشمس – شكرا يا صديقي

تعرف مع نورا على اململكة العربية السعودية

قصص خيوط الشمس – طائر ضل الطريق

سلسلة أمحد فرحان – أمحد والثالجة

سلسلة أسامة يتعلم – أسامة يفكر

تعرف مع نورا على الكويت

سلسلة أمحد فرحان – أمحد يف مكة

سلسلة أمحد فرحان – أمحد ينظف أسنانه

سلسلة أمحد فرحان – أمحد يلعب مع أصدقائه

قصص خيوط الشمس – موهوب ال يعرف املستحيل
سلسلة أسامة يتعلم – أسامة واملزهرية

سلسلة أسامة يتعلم – أسامة يف دكان األلعاب
سلسلة أسامة يتعلم – أسامة وعافور

سلسلة أمحد فرحان – أمحد والقصة

سلسلة أسامة يتعلم – أسامة واألرانب

سلسلة أمحد فرحان – أمحد والكرة

بيني وبني أبي

سلسلة أمحد فرحان – أمحد وأخوه

أبناء القمر

سلسلة أمحد فرحان – أمحد حيب احلليب

شكرا لألوساخ

سلسلة أمحد فرحان – أمحد يف املدرسة

سعدون وميمون

سلسلة أمحد فرحان – أمحد حيب الورد
سلسلة أمحد فرحان – نقود أمحد

صديق من البحر

حكايات الكتاب الرتبوي – نطوط الصغري

سلسلة الفرسان – هيا نتوضأ كما علمنا رسول اهلل

حكايات الكتاب الرتبوي – نطوط الصغري يف مدينة قوس قزح

سلسلة الفرسان – هيا ندعو كما علمنا رسول اهلل

حكايات الكتاب الرتبوي – هل تعرف من أنا؟

سلسلة الفرسان – هيا نصلي كما علمنا رسول اهلل
حكايات عمو خالد – اليوم األول

حكايات الكتاب الرتبوي – مجال الصحراء

حكايات الكتاب الرتبوي – قطرة ماء واأللوان

حكايات عمو خالد – الصغرية أختي أحبها

حكايات الكتاب الرتبوي –إحزر من أكون

حكايات عمو خالد – قوة وليد

حكايات الكتاب الرتبوي – رحلة إىل قوس األلوان

حكايات عمو خالد – كيف أربط حذائي

حكايات الكتاب الرتبوي – فانوس ال يضيء

حكايات عمو خالد – مدرسة األصدقاء

حكايات الكتاب الرتبوي – عرفت السر

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – بابا تلفون

حكايات الكتاب الرتبوي – صاحب األصابع الطويلة

حكايات عمو خالد – أحب جدتي

حكايات الكتاب الرتبوي – السمكة الذكية

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – البندورة احلمراء

حكايات الكتاب الرتبوي – يف احلديقة كنز

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – البطة

حكايات الكتاب الرتبوي – أحبهم كلهم

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – األرنب والثعلب

حكايات الكتاب الرتبوي – امللك والوزير احلكيم

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – الكتكوت

أكتب قصتي بنفسي – األمري العمالق

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – ثالثة عصافري

أكتب قصتي بنفسي – الراعي الذكي

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – محار جحا

أكتب قصتي بنفسي – البلبل

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – العيد

سلسلة طيور اجلنة والتلوين – الفواكه

سلسلة الغابة اخلضراء – األصدقاء اخلمسة

أكتب قصتي بنفسي – الصندوق الطائر
أكتب قصتي بنفسي – الغزاالت الثالثة
سلسلة الذكاء املتعدد – املنزل العجيب

سلسلة الغابة اخلضراء – السلحفاة تشعر بالزكام

سلسلة الذكاء املتعدد – موسم احلصاد

سلسلة ماذا تعرف عن التاءات الثالث

سلسلة الذكاء املتعدد – املفاجأة السعيدة

سلسلة الغابة اخلضراء – غرود شرطي املرور
سلسلة ماذا تعرف عن احلركة حولنا

سلسلة الذكاء املتعدد – مغامرة يف النهر
سلسلة الذكاء املتعدد – الطعام اللذيذ

سلسلة ماذا تعرف عن العناصر األربعة

سلسلة أكتب وأمسح ألف مرة – حروف عربي

سلسلة ماذا تعرف عن شجرة عائلتك

سلسلة أكتب وأمسح ألف مرة – حروف إجنليزي
ّ
احفظ ثم لون (األحاديث النبوية)

سلسلة ماذا تعرف عن احلواس اخلمس

سلسلة حديث العصافري (ليتني كنت قطة)

سلسلة أكتب وأمسح ألف مرة – أعداد عربي

سلسلة حديث العصافري (حصاني أسرع)

ّ
احفظ ثم لون (السنة النبوية)
ّ
احفظ ثم لون (اآلداب)
ّ
احفظ ثم لون (الفصول واالجتاهات)
ّ
احفظ ثم لون (األوقات والشهور)

سلسلة حديث العصافري (اجلمل احلزين)

من بستان احلكايات – العم حسان واألرنب اجلوعان

سلسلة حديث العصافري (عيد األضحى)

سلسلة حديث العصافري (القرد احلكيم)
ُ
سلسلة حديث العصافري (لو كنت أسدا)
سلسلة حديث العصافري (علي واهلرة)

من بستان احلكايات – كركور والعش املهجور

سلسلة حديث العصافري (الكلب العطشان)

من بستان احلكايات – البقرة احللوب واحلاج أيوب

سلسلة حديث العصافري (قرية النمل)
ُ َّ
سلسلة حديث العصافري (طائر احلمرة)

من بستان احلكايات – سفروت وشجرة التوت

سلسلة حديث العصافري (نصيحة الذئب)

من بستان احلكايات – الدجاجة البيضاء والدجاجة احلمراء

قصص مشوقة لألطفال (العقاب األمحق)

نادي القراءة – أنني األقصى
ّ
نادي القراءة – حارس الدكان

قصص مشوقة لألطفال (النعامة احلمراء)

نادي القراءة – السباق العجيب

قصص مشوقة لألطفال (األرنب الذكي)

نادي القراءة – القرد اهلارب

