قائمة مكتبة الطفل
من  9 – 7سنوات

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

مكتبة الطفل من سن  9 – 7سنوات
الكتاب

رحلتي إىل املدرسة يف الرياضيات

الكتاب

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون مهندسا

رحلتي إىل املرسة يف اللغة العربية

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون ضابطا

منهاج املسلم الصغري ()2

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون العب كرة

منهاج املسلم الصغري ()1
منهاج املسلم الصغري ()3
منهاج املسلم الصغري ()4
منهاج املسلم الصغري ()5
منهاج املسلم الصغري ()6
منهاج املسلم الصغري ()7

سلسلة رجال الغد – أحب أن أكون طيارا
سلسلة أركان اإلسالم  -الشهادتان
سلسلة أركان اإلسالم  -الصالة
سلسلة أركان اإلسالم  -الزكاة

سلسلة أركان اإلسالم  -الصوم
سلسلة أركان اإلسالم  -احلج

أخالقي وسلوكي يف املدرسة

حكايات من القرآن – امللك والبقرات السبع

أخالقي وسلوكي يف اللعب

حكايات من القرآن – الصندوق العائم

أخالقي وسلوكي يف البيت

أخالقي وسلوكي يف الطريق

آداب وسلوكيات – أين احملفظة

حكايات من القرآن – الفتيان والكهف
حكايات من القرآن – سفينة احلياة

حكايات من القرآن – الرياح السوداء

آداب وسلوكيات – العصفور الصغري

حكايات من القرآن – غرق فرعون

آداب وسلوكيات – الذئب والعنزات الثالثة

سلسلة أنبياء اهلل – نوح عليه السالم

السلم الصغري يف عامل التلوين  -الشهادتان

سلسلة أنبياء اهلل – إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم

السلم الصغري يف عامل التلوين  -الزكاة

سلسلة أنبياء اهلل – إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السالم

آداب وسلوكيات – أمجل قرية

آداب وسلوكيات – البطل الصعري

السلم الصغري يف عامل التلوين  -الصالة

سلسلة أنبياء اهلل – آدم وإدريس عليهما السالم
سلسلة أنبياء اهلل – هود وصاحل عليهما السالم

سلسلة أنبياء اهلل – لوط وشعيب عليهما السالم

السلم الصغري يف عامل التلوين – الصوم

سلسلة أنبياء اهلل – موسى وهارون عليهما السالم

الصياد سعدون

سلسلة أنبياء اهلل – يونس وزكريا عليهما السالم

السلم الصغري يف عامل التلوين  -احلج
دنانري ريم

سلسلة أنبياء اهلل – داود وسليمان عليهما السالم
سلسلة أنبياء اهلل – عيسى عليه السالم

دبدوب الكسالن

سلسلة أنبياء اهلل –حممد عليه الصالة والسالم

الثعلب واألرنب

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان باملالئكة

فلفول يف الغابة

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان باليوم اآلخر

اخلروف كركور
الصديقان

الكبسولة العجيبة

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان باهلل تعاىل
سلسلة أركان اإلميان – اإلميان بالرسل

سلسلة أركان اإلميان – بالكتب السماوية

سلسلة الناشئون – مدرستي اجلديدة

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان بالقضاء والقدر

سلسلة الناشئون – األطفال يف مهن الكبار

قصص من السماء – عجل بني إسرائيل

سلسلة الناشئون – عامل الديناصورات

قصص من السماء – كأس امللك

سلسلة الناشئون – األعداد واألرقام

قصص من السماء – الطيور األربعة

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الربيع؟

اخللفاء الراشدون (جملد كرتوني)

سلسلة الناشئون – أخي الصغري

سلسلة الناشئون – صغار احليوانات
سلسلة الناشئون – عامل احليوانات
سلسلة الناشئون – كلمات يف صور

قصص من السماء – اهلروب من املوت
قصص من السماء – نعجة داود

قصص من السماء – صاعقة املوت

علمنا رسول – حكايات تربوية (جملد كرتوني)

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الصيف؟

اقرأ ولون قصص األنبياء – آدم عليه السالم

سلسلة ماذا أفعل يف فصل اخلريف؟

اقرأ ولون قصص األنبياء – صاحل عليه السالم

قصص حصة العوضي – أحبث عن شرطي

اقرأ ولون قصص األنبياء – إمساعيل وإسحاق عليهما السالم

قصص حصة العوضي – ضاع حذائي

اقرأ ولون قصص األنبياء – يونس عليه السالم

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الشتاء؟
قصص حصة العوضي  -ألواني

قصص حصة العوضي – القمر صديقي

قصص حصة العوضي – ملاذا مل تظهر الشمس

اقرأ ولون قصص األنبياء – نوح عليه السالم

اقرأ ولون قصص األنبياء – إبراهيم عليه السالم

اقرأ ولون قصص األنبياء – يعقوب ويوسف عليهما السالم
اقرأ ولون قصص األنبياء – موسى عليه السالم

قصص حصة العوضي – ماذا تأكل قطتي

اقرأ ولون قصص األنبياء –داود وسليمان عليهما السالم

قصص حصة العوضي – مل أغسل أسناني

اقرأ ولون قصص األنبياء – عيسى عليه السالم

قصص حصة العوضي – ال وقت لدي

اقرأ ولون قصص األنبياء – زكريا وحييى عليهما السالم

قصص حصة العوضي – ملاذا ال أحب الظالم

اقرأ ولون قصص األنبياء – حممد عليه الصالة والسالم

قصص حصة العوضي – سلطان يصبح كبريا

السرية النبوية لألطفال ()2

قصص حصة العوضي – كان يا ما كان

السرية النبوية لألطفال ()1

قصص حصة العوضي – الشمس ال تزال نائمة

السرية النبوية لألطفال ()3

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

مكارم األخالق – بر الوالدين

قصص حصة العوضي – حماكمة اللون األمحر

مكارم األخالق  -الرمحة
مكارم األخالق – األمانة

قصص حصة العوضي – األطفال حيبون الغيوم

مكارم األخالق – الشجاعة

قصص حصة العوضي – حول مائدة األحالم

مكارم األخالق  -الكرم

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

مكارم األخالق – التعاون

اقرأ ولون  -النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب (الشجاعة)
اقرأ ولون  -النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب (األمانة)

اقرأ ولون  -النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب (التعاون)

اقرأ ولون  -النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب (الرياضة)

تعرف مع نورا على اإلمارات العربية املتحدة

اقرأ ولون  -النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب (الرفق باحليوان)

تعرف مع نورا على اململكة العربية السعودية

سلسلة التجارب العلمية البسيطة  -اهلواء

سلسلة أمحد فرحان – أمحد والثالجة

سلسلة التجارب العلمية البسيطة – الفيزياء

تعرف مع نورا على الكويت

سلسلة أمحد فرحان – أمحد يف مكة

سلسلة أمحد فرحان – أمحد ينظف أسنانه

اقرأ ولون  -النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب (حسن التصرف)
سلسلة التجارب العلمية البسيطة – املاء

سلسلة التجارب العلمية البسيطة – الكيمياء

سلسلة أمحد فرحان – أمحد يلعب مع أصدقائه

سلسلة التجارب العلمية البسيطة  -الطاقة

سلسلة أمحد فرحان – أمحد وأخوه

سلسلة بدايات العلوم املبسطة (ملاذا متطر السماء؟)

سلسلة أمحد فرحان – أمحد والقصة
سلسلة أمحد فرحان – أمحد والكرة

سلسلة بدايات العلوم املبسطة (ملاذا حيل الظالم ليال؟)
سلسلة بدايات العلوم املبسطة (من أين تأتي الكهرباء؟)

سلسلة أمحد فرحان – أمحد حيب احلليب

سلسلة بدايات العلوم املبسطة (ما الذي جيعل السيارة تسري؟)

سلسلة أمحد فرحان – أمحد يف املدرسة

يوميات عائلة ()1

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

سلسلة ملاذا (جملد كرتوني)
يوميات عائلة ()2

سلسلة الفرسان – هيا نتوضأ كما علمنا رسول اهلل

 22قصة جناح – ملاذا نذهب إىل املدرسة؟

سلسلة الفرسان – هيا ندعو كما علمنا رسول اهلل

ألعاب كلمة السر

سلسلة الفرسان – هيا نصلي كما علمنا رسول اهلل

ألعاب الكلمات املتقاطعة

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الربيع؟

ألعاب اإلمالء والتعبري

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الصيف؟

ألعاب اجلمع والطرح

سلسلة ماذا أفعل يف فصل اخلريف؟

ألعاب الضرب والقسمة

سلسلة ماذا أفعل يف فصل الشتاء؟

حكايات الكتاب الرتبوي – نطوط الصغري

ألعاب األرقام

ألعاب الرسام الصغري

حكايات الكتاب الرتبوي – نطوط الصغري يف مدينة قوس قزح

ألعاب احلروف

حكايات الكتاب الرتبوي – هل تعرف من أنا؟

ألعاب التلوين

حكايات الكتاب الرتبوي –إحزر من أكون

قصة حامد يقبل التحدي

حكايات الكتاب الرتبوي – مجال الصحراء

حكايات الكتاب الرتبوي – قطرة ماء واأللوان
حكايات الكتاب الرتبوي – فانوس ال يضيء

ألعاب قوة املالحظة
ألعاب التحدي

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (مأدبة القرآن)

حكايات الكتاب الرتبوي – رحلة إىل قوس األلوان

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (سرية الرسول حممد)

حكايات الكتاب الرتبوي – السمكة الذكية

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (سري الصحابة)

حكايات الكتاب الرتبوي – عرفت السر

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (سري األنبياء)

حكايات الكتاب الرتبوي – صاحب األصابع الطويلة

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (األوائل)

حكايات الكتاب الرتبوي – امللك والوزير احلكيم

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (بطوالت)

حكايات الكتاب الرتبوي – يف احلديقة كنز

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (ثقافة إسالمية عامة)

حكايات الكتاب الرتبوي – أحبهم كلهم

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (منوعات)

أكتب قصتي بنفسي – الصندوق الطائر

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (األذكار)

أكتب قصتي بنفسي – الغزاالت الثالثة

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (كلمات ومعاني)

سلسلة الذكاء املتعدد – املنزل العجيب

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (سفينة نوح)

سلسلة الذكاء املتعدد – مغامرة يف النهر

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (كلب أهل الكهف)
ُ
حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (محار عزير)

قصص من احلياة – حسان حافظ القرآن

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (هدهد سليمان)

قصص من احلياة – شبل وأسد

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (حوت يونس)
ٌ
حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (ثعبان مبني)

أكتب قصتي بنفسي – األمري العمالق
أكتب قصتي بنفسي – الراعي الذكي
أكتب قصتي بنفسي – البلبل

سلسلة الذكاء املتعدد – موسم احلصاد

سلسلة الذكاء املتعدد – املفاجأة السعيدة
سلسلة الذكاء املتعدد – الطعام اللذيذ
قصص من احلياة – عجائب تغريد

قصص من احلياة – أويس مثال للرب

قصص احلياة احللوة لألطفال (عنب لذيذ  ..ولكن)
قصص احلياة احللوة لألطفال (أين ولدي؟)

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (التوحيد)
سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (الفقه)

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (أصحاب الفيل)

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (احلمامة والعنكبوت)

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (غراب هابيل وقابيل)
حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (كبش من اجلنة)

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – التاجر والثوب الثمني
َّ
سلسلة قصص من التاريخ للصغار – أين صاحب الدين؟

ُّ

قصص احلياة احللوة لألطفال (احلادث املميت)
ّ
قصص احلياة احللوة لألطفال (مكبر الصوت)

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – سر الباذجنانة
ُّ
سلسلة قصص من التاريخ للصغار – سر القيد املكسور

قصص احلياة احللوة لألطفال (زيارة سعيدة)
ّ
قصص احلياة احللوة لألطفال (مرحبا أيها املبكر)
ٌ
قصص احلياة احللوة لألطفال (عربة لن أنساها)
ُ ّ
قصص احلياة احللوة لألطفال (املتأخر)

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – من هو صاحب صدقة السر؟

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – من هو صاحب احلزام؟

قصص احلياة احللوة لألطفال (مهمة يف اجلبل)

سلسلة املخرتع الصغري ()1

قصص حصة العوضي – عندما غاب أبي

سلسلة املخرتع الصغري ()3

قصص احلياة احللوة لألطفال (الرجل الصغري)

قصص احلياة احللوة لألطفال (القرار األخري)
قصص حصة العوضي  -مدينة الغيالن

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – أين احلقيقة؟
سلسلة قصص من التاريخ للصغار – عقد اللؤلؤ

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – من صاحب البستان؟
سلسلة قصص من التاريخ للصغار – من هو القاتل؟
سلسلة املخرتع الصغري ()2

قصص حصة العوضي – بدر الرجل الصغري

سلسلة جحا العصري (جحا واملوضة) A3

قصص خيوط الشمس – الشهيد الصغري

سلسلة جحا العصري (جحا والطائرة) A3

قصص خيوط الشمس – القرد الطيب

سلسلة جحا العصري (جحا يف بيئة نظيفة) A3

قصص خيوط الشمس – بائعة الزهور والكلب الويف

سلسلة جحا العصري (جحا يف الفراش) A3

قصص خيوط الشمس – سارق العسل

سلسلة جحا العصري (جحا يف السباق) A3

قصص خيوط الشمس – شروق الشمس

سلسلة جحا العصري (جحا يف حديقة احليوان) A3

قصص خيوط الشمس – ميالد املهرة الصغرية

سلسلة اخللفاء الراشدين (أبو بكر الصديق)

قصص خيوط الشمس – أشقياء الليل والذئب الضال

سلسلة اخللفاء الراشدين (عمر بن اخلطاب)

قصص خيوط الشمس – اهلجرة إىل قلب أمي

سلسلة اخللفاء الراشدين (علي بن أبي طالب)

قصص خيوط الشمس – الكنز الغامض

سلسلة اخللفاء االشدين (عثمان بن عفان)

قصص خيوط الشمس – الفىت الشجاع والغزالة اجلرحية

قصص خيوط الشمس – طائر ضل الطريق

أحسن القصص النبوي (الغالم والراهب)

سلسلة أشبال األقصى – ذوات الضفائر

أحسن القصص النبوي (االمتحان)

سلسلة أشبال األقصى – زيتونة األقصى

قصص خيوط الشمس – شكرا يا صديقي
أحسن القصص النبوي (الغالم والساحر)
أحسن القصص النبوي (عتبة البيت)

قصص خيوط الشمس – موهوب ال يعرف املستحيل
سلسلة أشبال األقصى – شقيق احلرمني
سلسلة أشبال األقصى – مرحبا بكم يف القدس

أحسن القصص النبوي (صبي يتكلم يف املهد)

سلسلة أشبال األقصى – التحدي الكبري

أحسن القصص النبوي (األم احلقيقية)

موسوعة لكل فريضة قصة (الصيام وزكاة الفطر)

سلسلة التفكري – العقاب الطريف

موسوعة لكل فريضة قصة (بناء الكعبة)

سلسلة التفكري – الكنز املفقود

موسوعة لكل فريضة قصة (الصالة)

أحسن القصص النبوي (قصة امرأتني)
سلسلة التفكري – احلفل املؤجل

سلسلة التفكري – الفيل اهلارب

سلسلة أشبال األقصى – فارس األقصى

موسوعة لكل فريضة قصة (حتويل القبلة املشرفة)
موسوعة لكل فريضة قصة (األذان واإلقامة)

سلسلة التفكري – القرش املفرتس

موسوعة لكل فريضة قصة (األضحية)

سلسلة التفكري – السيل املميت

موسوعة لكل فريضة قصة (السعي بني الصفا واملروة)

سلسلة التفكري – املدينة املثالية

سلسلة التفكري – التحول الرهيب

موسوعة لكل فريضة قصة (اهلرولة عند الطواف)
موسوعة لكل فريضة قصة (رمي اجلمار)

سلسلة التفكري – التفاحة السماوية

موسوعة لكل فريضة قصة (حجة الوداع)

سلسلة التفكري – الفئران واللغز العجيب

جملة قاسم 2

سلسلة صحابة رسول اهلل (أبو ذر الغفاري)

جملة قاسم 4

سلسلة التفكري – األمواج اهلائجة

سلسلة صحابة رسول اهلل (بالل بن رباح)

جملة قاسم 1
جملة قاسم 3

سلسلة صحابة رسول اهلل (سلمان الفارسي)

جملة قاسم 5

سلسلة صحابة رسول اهلل (صهيب بن سنان)

جملة قاسم 7

سلسلة صحابة رسول اهلل (زيد بن حارثة)

جملة قاسم 6

سلسلة صحابة رسول اهلل (أبو عبيدة بن اجلراح)

جملة قاسم 8

سلسلة صحابة رسول اهلل (خباب بن األرث)

جملة قاسم 12

سلسلة صحابة رسول اهلل (جعفر بن أبي طالب)
سلسلة صحابة رسول اهلل (سعد بن أبي وقاص)
سلسلة صحابة رسول اهلل (عبداهلل بن مسعود)

جملة قاسم 9

جملة قاسم 11

سلسلة صحابة رسول اهلل (خالد بن سعيد)

سلسلة صحابة رسول اهلل (عثمان بن مظعون)

سلسلة صحابة رسول اهلل (الرباء بن مالك)

سلسلة صحابة رسول اهلل (قيس بن سعد)

سلسلة صحابة رسول اهلل (عمري بن سعد)

سلسلة صحابة رسول اهلل (عمار بن ياسر)

سلسلة صحابة رسول اهلل (أبو أيوب األنصاري)

سلسلة صحابة رسول اهلل (محزة بن عبداملطلب)
سلسلة صحابة رسول اهلل (زيد بن ثابت)

سلسلة صحابة رسول اهلل (طلحة بن عبيد اهلل)
سلسلة صحابة رسول اهلل (عمري بن وهب)
سلسلة صحابة رسول اهلل (سعد بن معاذ)

سلسلة صحابة رسول اهلل (خبيب بن عدي)

