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القارئ اإللكتروني 
ديزني جونيور

ومكتبة الثمانية كتب

القارئ اإللكتروني
ومكتبة الثمانية كتب

282206334

Me reader mickey 8-books library

282206333

Me reader pixar/modern 
8-books library

ديزني  قصص  ثمان  مــن  رائــعــة  مجموعة 
جونيور مع قارئ إلكتروني:

١- قالدة صوفيا
٢- الفوضى الملكية
٣- أنف دوك يعرف
٤-إستمع إلى هذا 

٥- موهبة بلوتو الكبرى
٦- فوووم فوووم

٧- عالمة إكس تحدد البقعة
٨- المغامرة الفضائية

٩- قارئ إلكتروني

مــجــمــوعــة رائـــعـــة مـــن ثــمــان قصص 
ديزني مع قارئ إلكتروني:

١- السيارات 
٢- نيمو 

٣- الخارقون 
٤- شركة المرعبون  

٥- فوق
٦- وول إي

٧- رابونزيل 
٨- ميكي ماوس

٩- قارئ إلكتروني

ي
كتاب صو�ت

ي
كتاب صو�ت
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أنا مستعد القراءة
مع صوفيا

سلسلة
أنا مستعد 

للقراءة

أنا مستعد القراءة 
مع دورا

أنا مستعد القراءة
 مع ميني

282206328

Sofia the first i’m ready to 
read with sofia

282206327

Dora the explorer i’m ready 
to read with dora

282206335

I’m ready to read with minnie

- صوفيا  - دورا  إلى ميني  لتسمتع  العشرة  األزرار  اضغط على 
وهي تقرأ الصفحات باللغة اإلنجليزية بصوت عال. تابع مباشرة 

لتربط بين الكالم المنطوق والكالم المكتوب.
شجع طفلك على أن يكتشف وينطق كلمات جديدة بهذه األحجية 

البسيطة والجذابة.

شاحنتي المكتبية الدوارة
٥ كتب قيمة لألطفال الصغار

حافلتي المكتبية الدوارة
٥ كتب قيمة لألطفال الصغار

خمسة كتب قيمة لألطفال الصغار، متاحة اآلن 
في مكتبة عصرية مسلية واحدة:

١- ألوان وأشكال
٢- األرقام 

٣- الكلمات األولى 
٤- كبير وصغير 

٥- الحيوانات

لألطفال  المفضلة  الصغيرة  الكتب  ــروم!  فـ
الصغار متاحة اآلن كمكتبة عصرية مسلية:

١- فروم 
٢- األلعاب

٣- المدرسة
٤- جسدي
٥- المزرعة

282206292

My rolling library bus 

282206293

My rolling library truck 

ي
كتاب صو�ت
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ميكي ماوس
١٢ كتاب من الورق 

المقوى

ميني ماوس
١٢ كتاب من الورق 

المقوى

مغامرات دورا
١٢ مغامرة رائعة

قصص صغار الحيوانات
 ١٢ قصة عن صغار حيوانات ديزني

ملكة الثلج
 ١٢ قصة

مجموعة   رائعة   من ١٢    كتابًا من الورق المقوى 
بها قصص : 

١- الهوايات         ٢- أين بندق
٣- حفل السمر     ٤- ميكي وميني
٥- قبعة بندق       ٦- هيا بنا نحتفل

٧- الطبيب ميكي  ٨- المنضاد القفازي
٩- فصول السنة المفضلة
١٠- الطيران         ١١- الخبز

١٢- وقت النوم

مجموعة   رائعة   من  ١٢ كتابًا من الورق المقوى 
بها قصص : 

١- األعياد                ٢- المالهي
٣- المالبس             ٤- متعة الخريف

٥- هيا نتمرن            ٦- الطعام الصحي
٧- هوايات ميني      ٨- ميني وميكي

٩- الصيف المشمس
١٠- بسمات الربيع    ١١- الشتاء الممتع

١٢- اإلجازة

ستجد في الداخل ١٢ قصة عن صغار 
الحيوانات التي تفضلها:

الصغيرة  قــطــطــي   - أمـــي   - الــشــبــل 
صغيرة  جــراه   - الشتاء  متعة   - الثالث 
 - الغميضة   - العون  ــادي  أي  - متسخة 
الحيوانات  أصدقاء   - الصغيرة  القطة 

- حيوانات صغيرة - أعز أصدقاء - العد

ستجد في الداخل ١٢ مغامرة رائعة!
أصدقائي الحيوانات - مغامرة األلوان 
 - لنتعلم   - بنا  هيا   - جــديــدة  كلمات   -
صديقي بوتس - وقت الموسيقى - 
وقت االحتفال - رحلة سفاري - فصول 
العام - مغامرة األشكال - واحد، اثنان، 

ثالثة

١٢ قصة عن آنا وإلسا وكل أصدقائهم:
ألــوان - مشاعر - هيا يا سفن - قصر 
أطلقي   - وسفن  كريستوف   - الثلج 
العنان - واحد، اثنان، ثالثة - األمير هانز 
تعلم   - وصفية  كلمات   - آنا  األميرة   -

الحروف - رجل الثلج الصيفي 

282206322

Disney mickey mouse 
clubhouse 12 board books

282206323

Disney minnie 12 board 
books 

282206325

Disney baby animal stories 
12 board books

282206324

Dora the explorer 12 board 
books

282206326

Disney frozen 12 board books 
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سلسلة
انظر وابحث

ملكة الثلجاالستمتاع مع األصدقاء

لوحات المرح

الطائرات

صوفيا تصبح أميرة ملكة الثلج

أصدقاء مقربون

تجول بين ثماني صور مزدحمة بعدد هائل من األشياء الممتعة، 
وعندما تعتقد أن هذه المتعة أوشكت على االنتهاء، اذهب بسرعة 
الممتعة  التحديات  من  المزيد  لتجد  الكتاب  من  األخير  الجزء  إلى 

الخاصة بنشاط انظر والحظ

282206340

Look and find disney planes

282206329

Disney junior fun with 
friends

282206331

Disney junior look and find 
fun mats

282206330

Disney frozen look and find

282206319

Little first look and find 
frozen

282206320

Disney best friends

282206318

Disney sofia the first
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سلسلة
تعلم األرقام

هذا  خالل  من  بالمدرسة  يلتحق  أن  قبل  مبكرة  بداية  الصغير  نجمك  امنح 
الكتاب الصوتي الرائع للتعليم المبكر.

ساعد طفلك على تطوير معرفته ونطقه لألرقام من خالل عد األشياء، 
والضغط على األزرار، ونطق األرقام بصوت مرتفع.

ساعد صغيرك على معرفة األرقام، واألشكال، وتعلم العد إلى عشرين 
مع هذا الكتاب الصوتي التعليمي الرائع.

زر كبير لقراءة األرقــام من ١ إلى ٢٠  أكثر من ثالثين صوتًا من بينهم  مع 
إلى جانب أنشطة عد ممتعة وعمليات حسابية بسيطة، يجعل هذا الكتاب 

المبهج والرائع عملية العد مرحة وممتعة.

تعلم معي

تعلم أرقامك

282206680

Learn With Me 1-20 

282206687

I Can Count To 10 

ي
كتاب صو�ت

ي
كتاب صو�ت
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سلسلة
60صوتًا مزعجًا

األسد يزأر، القطة تموء، القرد يصيح أو-أو، أم أم، ولكن ما الضوضاء 
الرائع  الكتاب  هذا  على  تعرف  األخــرى؟  الحيوانات  باقي  تصدرها  التي 
الرائعة  الحيوانات  أصوات  من  بكثير  يمتلئ  الذي  الحيوانات،  ألصوات 

و٦٠ صوتًا مزعجًا.

صوت السيارة عييييين، وصوت الدراجة البخارية زووووم وصوت القطار 
اكتشف  األخرى؟  المركبات  باقي  تووت تووت، ولكن ماذا عن أصوات 
الكثير من المعدات  الرائع الذي يحتوي على  الكتاب  األصوات في هذا 

الضخمة و٦٠ صوتًا مزعجًا.

حيوانات مزعجة

عربات مزعجة

282206001

Noisy animals

282206000

Noisy vehicles

ي
كتاب صو�ت

ي
كتاب صو�ت
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الغابة السيارات والماكينات األخرى الديناصورات الحيوانات البرية

المزرعة

فرسة النهر هاريت الفيل إليوتاألسد ليو القردة مولي

تضيفها  جديدة  تعليمية  مهارات  السلسلة  هذه  لك  توفر 
التعلم  السمع في  حاسة  استخدام  إلى طفلك من خالل 
وهذه السلسلة تزخر بصور ملونة وجميلة مزودة بأصوات 

حقيقية تجعل القصة تنبض بالحياة!

سلسلة
كتـــب تعليــميــة
اضغط واستمع

282204720

Sound book with bar farm

282204719

Sound book with bar wild 
animals

282204667

Molly the monkey giggles in 
the jungle (squeaky book)

282204722

Sound book with bar 
dinosaurs

282204666

Leo the lion learns to roar 
(squeaky book)

282204718

Sound book with bar 
machines

282204664

Elliot the elephant loses his 
voice (squeaky book)

282204721

Sound book with bar 
woodland

282204665

Harriet the hippo sings her 
squeaky song (squeaky book)

ي
كتاب صو�ت
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ما الصوت؟ الطبيعة

فرووم

أنا أسمع أصدقائي من 
الحيوانات الصغيرة

حيوانات

أنا أسمع حيوانات المزرعة 
الصغيرة

المزرعة

ما الصوت؟ الليل

آالت موسيقية

سلسلة
ما الصوت ؟

المليئة  الصوتية  المجموعة  هذه  مع 
طفلك  سيكتشف  الجميلة،  بالرسومات 
المزرعة،  الحيوانات،  المركبات،  أصوات 

فرووم.

سلسلة
أصوات الحيوانات

صهيل الحصان هيهههي!مواء القطة مياو!

نباح الكلب هاو!األسد يزأر اهمم!

282205696

The cat says miau

282205697

The lion says groar

282206290

I hear little animal friends

282205601

What’s that sound  animals 

282206291

I hear little farm animals

282205602

What’s that sound  farm 

282206288

What’s that sound? Nature

282205603

What’s that sound  vroom 

282206289

What’s that sound? 
Nighttime

282205600

What’s that sound  
instruments 

282205699

The horse says hill

282205698

The dog says guar

ي
كتاب صو�ت

ي
كتاب صو�ت
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نحن أصدقاء االميرة تشعر بالوحدة العرض الرائع وقت للعائلة

282206954

 Rng A Time Together!  

282206955

 Rng The Great Show 

282206956

Rng The Lonely Princess 

282206957

 Rng We Are Friends 

سلسلة
ليلة خارج المنزل اقرأ وتطور

أعيدتي كرتي!

282206986

 Rng Barney’s Night Out 

282206987

 Rng Give Back My Ball 

تحتوي سلسلة اقرأ وتطور على كتب مصورة لألطفال، وتقدم هذه القصص المليئة بالحركة والمرح، للقراء 
الصغار مجموعة متنوعة من المواقف كي يتعلموا منها ويكبروا معها.

األطفال  تمتع  لن  الكتب  فهذه  جذابة،  بطريقة  الصور  وأختيرت  ماهرون  مؤلفون  الكتب  هذه  ألف  فقذ 
فحسب بل ستساعدهم أيضًا على أن يصبحوا قراء ماهرين.
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حسنا يا أمي 

زوزو وأوزي  شجرة القرية 

فروم فروووم ينطلق 
التوك توك 

مانجو من أجل ليلي 

أريد حذاء يا جدتي 

القرد والهاتف الجوال 

البالون االخضر 

البومة الصغيرة 
المتمردة 

تررن تررن غريب في المزرعة 

282206962

 Rng Okay,Mom! 

282206966

 Rng Baadal And Bijli 

282206963

 Rng The Nimba Tree 

282206967

 Rng Brum - Brum-Brrrrr! 
Goes The 

282206964

 Rng Mangoes For Bindu 

282206968

 Rng Let’s Buy Shoes For Me, 
Grandma 

282206965

 Rng The Monkey And The 
Mobile 

282206969

 Rng The Green Balloon 

282206959

 Rng The Grumpy Little Owl 

282206960

 Rng Stranger At The Farm 

282206961

 Rng Tringaling Ling 
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نمر بال خطوط 

 كم أكرة طولي 

 بال أرجل أفضل 

أحتاج لمكاني الخاص 

أذناي طويلتان 
أوووووه 

ما فائدة أجنحتي 

هل ساكون االسرع 

أنفي قبيح جدا 

282206970

Iau No! Not Without Stripes 

282206974

 Iau I Hate Being So Tall 

282206971

 Iau Happy Without Legs 

282206975

 Iau I Need My Space 

282206972

 Iau Ugh! My Long Ears 

282206976

 Iau Please Change My Wings 

282206973

 Iau Will I Be Able To Run The 

282206977

 Iau My Nose Is So Ugly 

سلسلة
أنا 

متميز
قصص   ٨ من  تتكون  متميز  أنــا  سلسلة 
حيوانات  شخصيات  حــول  تـــدور  قصيرة 
بعض  حيال  االرتياح  بعدم  تشعر  مختلفة 
السمات التي ولدت بها، وهذه الحيوانات 
ــواقـــف مــزعــجــة، ولــكــنــهــا  تـــدخـــل فـــي مـ
بسماتها  مستعينة  منها  وتخرج  تتخطاها 
الذي  االختالف  أن  تكتشف  لكي  الخاصة 
ــاح لــه هــو في  ــي كــانــت تشعر بــعــدم االرت

الواقع سمتها المميزة
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 الغريب الذي نحبه 

هل يمكن أن أساعدك 
يا أمي 

صديقي ريكس 

يا لها من فوضى 

انقاذ دودي 

الطعام الممل 

نظارة فادي الجديدة 
محاربة الجراثيم 

كذبة رامي 

282206978

Rng The Stranger We Love

282206982

Rng Ma,Can I Help? 

282206979

Rng Rusty,My Friend

282206983

Rng What A Mess

282206980

Rng To The Rescue

282206984

Rng Boring Food!

282206981

Rng Ari’s New Glasses

282206985

Rng A Little Lie

سلسلة
اقرأ

وتطور
كتب  على  وتــطــور  اقـــرأ  سلسلة  تحتوي 
القصص  هذه  وتقدم  لألطفال،  مصورة 
الصغار  للقراء  والــمــرح،  بالحركة  المليئة 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــمــواقــف كي 

يتعلموا منها ويكبروا معها.
ماهرون  مؤلفون  الكتب  هــذه  ألــف  فقذ 
فهذه  جــذابــة،  بطريقة  الــصــور  وأخــتــيــرت 
الــكــتــب لــن تــمــتــع األطـــفـــال فــحــســب بل 
أن يصبحوا قراء  أيضًا على  ستساعدهم 

ماهرين.
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من هو ماري كوري؟

من هو ويليام 
شكسبير؟

من هو كريستوفر 
كولومبس؟

من هما األخوان رايت؟

من هو ستيف جوبز؟

282206801

Who Were The Wright 
Brothers? 

282206800

Who Was Steve Jobs? 

282206805

Who Was William 
Shakespeare? 

282206802

Who Was Christopher 
Columbus? 

282206806

Who Was Marie Curie? 

سلسلة
من هو؟
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من هو غاندي؟ من هو والت ديزني؟

من هو لويس برايل؟

من هو يوليوس 
قيصر؟

من هو نيلسون 
مانديال؟

من هو ألبرت 
آينشتاين؟ من هو جاليليو؟

من هي هيلين كيلر؟

من هو هنري فورد؟

من هو اإلسكندر 
األكبر؟

من هو ألكسندر 
جراهام بيل؟

من هو تشارلز ديكينز؟

من هو محمد علي؟

من هو بيل جيتس؟

من هو إسحاق نيوتن؟

من هو توماس ألفا 
إديسون؟

282206799

Who Was Gandhi? 

282206811

Who Was Louis Braille? 

282206815

Who Was Julis Caesar? 

282206819

Who Was Nelson Mandela? 

282206812

Who Was Helen Keller? 

282206816

Who Was Henry Ford? 

282206808

Who Was Alexander The 
Great? 

282206813

Who Was Alexander 
Graham Bell? 

282206817

Who Was Charles Dickens? 

282206809

Who Was Muhammad Ali? 

282206814

Who Is Bill Gates? 

282206818

Who Was Isaac Newton? 

282206810

Who Was Thomas Alva 
Edison? 

282206804

Who Was Galileo? 

282206803

Who Was Walt Disney? 

282206807

Who Was Albert Einstein? 
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سجل حياة الطفل 
لألوالد

سجل حياة الطفل 
للبنات

قصص يتشارك قصص تعتز بهاقصص تحبها
األطفال في قرائتها

282206541

Baby Record Book Blue 

282206918

Stories To Love 

282206920

Stories To Treasure 

282206922

Stories To Share 

282206542

Baby Record Book Pink 

أسفل  يعيش  مدهًشا  وحــًشــا  ستقابل 
اإليقاعية  المطر  حركات  وتــؤدي  السرير، 
وتساعد  الجائعة،  اإلفريقية  اليرابيع  مع 
لها.  المثالي  الشريك  إيجاد  على  البومة 
ستسمع قطا يفتخر بقدرته على مواجهة 
.... الــبــاب  يــدق  أن  (قــبــل  أشــيــاء مخيفة 
براين  الــدب  قصة  بمعرفة  )وستستمتع 

كريه الرائحة.

انــضــم إلـــى الــقــرش شــومــب فــي أول 
ــمــدرســة، واكــتــشــف من  ــه فــي ال يـــوم ل
الباليه،  حفل  في  األميرة  ستكون  التي 
معنى  واكــتــشــف  الدبتين  ــى  إل وانــضــم 
إلى حماس  تقدير شخص مميز. وانضم 
سباق العدِّ الكبير بين السلحفاة واألرنب، 
فتاة  تحصل  عندما  ما سيحدث  واكتشف 
صغيرة تحب الخيول على شيء آخر في 

العيد.

أرض  استكشاف  األطــفــال  يحب  ســوف 
ــاب مـــع دمـــيـــة الـــدب،والـــطـــيـــران  ــعــ ــ األل
عــبــر الــفــضــاء مــع الــحــصــان وحــيــد الــقــرن، 
ــذي  ال الصغير  الــفــيــل  إلـــى  واالنــضــمــام 
يــحــاول االســتــمــتــاع بــوقــتــه فــي الــغــابــة، 
دب  مع  الشمالي  القطب  واستكشاف 
الجليد، وتعلم كل شيء عن الصداقة مع 
الثعلب الصغير الذي يتقابل مع حيوانات 

جديدة.

سلسلة
سجل حياة الطفل
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حكايات األحالم السعيدةكنز األطفالكنز من حكايات الحيواناتكان يا ما كان

282206550

Once Upon A Time 

282206552

Children’s Treasury Collection 
Of Favorite Stories

282206551

Treasury Of Animal Tales 

282206553

Sweet Dream Kisses Treasury Of Bedtime 
Stories

كنز من حكايات 
األطفال



قصص وحكايات

www.jarir.com تنويه: بعض الكتب قد تتطلب إشراف أبوي للمساعدة على تنفيذ األنشطة أو توضيح بعض المفاهيم20

حكايات لألطفال 
في سن عامين

حكايات للبنات 
في سن عامين

حكايات لألطفال 
في سن عام

حكايات للبنات في 
سن عام

282206668

Storytime For 1 Year Old 

282206670

Stories For 1 Year Old Girls 

282205673

101 Tales Of Animals 

282206669

Storytime For 2 Year Old 

282206671

Stories For 2 Year Old Girls 

ما  تجد  لن  الحكايات،  موعد  يأتي  عندما 
الرائعة  المجموعة  هــذه  مــن  أفضل  هــو 
خصيصًا  المكتوبة  األصلية  الحكايات  من 
واحدة. ويسردها  عمر سنة  لألطفال من 
الحكايات  تستعين  واإليقاعي،  اللطيف 
بــرســومــات جــمــيــلــة وشــخــصــيــات رائــعــة 
التي  بالحيوانات  التق  األطفال.  سيحبها 
والدببة  الصغير  األحمر  األتوبيس  تركب 
الذي  والجرو  اللعب  التي تستمتع بوقت 
ينادي على القمر. تعال وانضم إلى المرح 
واجعل وقت الحكايات وقتًا مميزًا لطفلك 

من عمر سنة واحدة.

للغاية  مميزًا  القصص  سرد  وقت  اجعل 
بــواســطــة هـــذه الــمــجــمــوعــة الــرائــعــة من 
خصيصًا  المكتوبة  األصــلــيــة،  الــحــكــايــات 

للفتيات في سن عام واحد.
إن هذه القصص المكتوبة بطريقة لطيفة 
ومهدئة، مصورة على نحو جميل ومليئة 

بالمتعة واأللعاب التي ستحبها الفتيات.

للغاية  مميزًا  القصص  سرد  وقت  اجعل 
بــواســطــة هـــذه الــمــجــمــوعــة الــرائــعــة من 
خصيصًا  المكتوبة  األصــلــيــة،  الــحــكــايــات 

للفتيات في عامين.
رائعة  رسومات  على  الكتاب  هذا  يحتوي 
مبتكرة من البداية إلى النهاية وهو ملئ 
الرائعة التي ستحبها فتياتك  بالمغامرات 

الصغيرات

ما  تجد  لن  الحكايات،  موعد  يأتي  عندما 
الرائعة  المجموعة  هــذه  مــن  أفضل  هــو 
خصيصًا  المكتوبة  األصلية  الحكايات  من 
لــألطــفــال مــن عــمــر ســنــتــيــن. ويــســردهــا 
الحكايات  تستعين  واإليقاعي،  اللطيف 
بــرســومــات جــمــيــلــة وشــخــصــيــات رائــعــة 
الـــذي  بـــالـــدب  ــق  ــت ال األطـــفـــال.  سيحبها 
والنمر  دميته.  على  العثور  اليستطيع 
النهر  وفــرس  البريد،  رجــل  اليروقه  الــذي 
الذي يحب القفز في البركة! تعال وانضم 
وقتًا  الحكايات  وقــت  المرحواجعل  إلــى 

مميزًا لطفلك من عمر سنتين

سوف يستمتع أطفالك بقراءة ١٠١ حكاية 
عن الحيوانات الجميلة، دعي طفلك يطلق 
عنان خياله مع هذه القصص ويعيش حياة 

المغامرة مع الحيوانات.

١٠١ حكاية عن 
الحيوانات
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كنز الحكايات 
لألطفال

كنز الحكايات 
لألطفال

282206269

Kids Treasure House Of 
Tales Yellow

282206307

Treasury House Of Fairy Tales 

282206270

Kids Treasure House Of 
Tales  Pink

على مجموعة مختصرة  الكتاب  هذا  يحتوي 
المناسبة  المصورة  الخيالية  الحكايات  من 
لــكــل عــصــر وزمـــــان. يــحــتــوي الــكــتــاب على 
من  بــدايــة  الشهيرة  الخيالية  الحكايات  كــل 
وسنووايت  سندريال  لـــ  الــرائــعــة  الحكايات 

ورابونزل وغيرها

كنز
الحكايات لألطفال

كنز 
الحكايات 
الخيالية
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كنزي من حكايات 
األوالد

كنزي من حكايات 
وقت الراحة

كنزي من حكايات 
وقت النوم

كنزي من الحكايات 
الخيالية الكالسيكية

مكتبتى الصغيرة 
حكايات البنات 

مكتبتي الصغيرة 
قصص ما قبل النوم 

مكتبتي الصغيرة 
وقت الحكايات

282206672

My Treasury Of Stories 
For Boy -S

282206676

Storytime Library 

282206673

My Treasury Of Snuggle Up 
Stor -Ies

282206681

My Box Of Beautiful Stories 

282206684

My Treasury Of Classic 
Fairy Tales

282206686

My Box Of Bedtime Stories 

282206685

My Treasury Of Bedtime 
Stories 

ــارة فــي هذه  ــ ــى عــالــم اإلث اخــط إل
القصص  مــن  الرائعة  المجموعة 
على  يــحــتــوي  األوالد.  ــل  أجـ مــن 
خصيصًا  اختيرت  رائــعــة  حكاية   ٢٣
ــهــا قــصــص  ــن ضــمــن لـــــــألوالد مــ
كالسكية على غرار القط ذو الحذاء 
قصص  جانب  إلــى  الرقبة  طويل 
والرحالت.  المغامرات  عن  جديدة 
وحكايات  الرائعة  الــرســومــات  مــع 
األشـــبـــاح والــتــنــانــيــن والــقــراصــنــة 
االنضمام  األوالد  سيود  وغيرها، 
إلى المرح في هذا الكنز الرائع من 

القصص 

تعانفوا معًا واستمتعوا بالحكايات 
صفحات  على  الموجودة  الرائعة 
ــاب الـــــرائـــــع. ســيــحــب  ــتـ ــكـ هـــــذا الـ
األطفال هذه الشخصيات الجميلة 

ومغامراتها الرائعة. 
وتعد هذه المجموعة من الحكايات 
الــعــجــيــبــة بــرســومــاتــهــا الــجــمــيــلــة، 

مناسبة لوقت ما قبل النوم

وعشرين  ثـــالث  ــقــراءة  ب استمتع 
الخيالية  الحكايات  أكثر  من  حكاية 
ــذه الــمــجــمــوعــة  الــمــحــبــبــة فـــي هــ
على  وتشتمل  الرائعة،  المصورة 
وذات  وسندريال  النائمة  األمــيــرة 

الرداء األحمر وهانسيل وجريتيل
ــل كــل  ــ ــن ك ــحــب األطــــفــــال مــ ســي
الحكايات  مكان كل حكاية من هذه 
ــعــة  ــرائ الــكــالســيــكــيــة الـــجـــذابـــة وال
وبــالــتــأكــيــد ســيــحــتــفــظــون بــهــذه 

المجموعة إلى األبد 

شاركنا متعة وقت حكاية القصص مع مجموعة 
من ١٠ حكايات لما قبل النوم.

والقمر  الصغير  القطبي  الـــدب  قــصــة  اقـــرأ 
العجيب، واكتشف ما يحدث عندما تتمنى رؤية 
النجوم، واقرأ عن الحب والصداقة والعائلة في 

هذه القصص ذات الصور الرائعة.
استرخ وتدفأ، فقد حان وقت الحكايات!

شارك روعة قصص ما قبل النوم مع هذه القصص 
الجميلة.

الحفل،  إلــى  الــذهــاب  مرمر  استطاعت  هــل  واعـــرف 
المساء، واقرأ  أين تذهب دمى لوسي في  وأبحث 
عــن الــصــداقــة والــمــغــامــرة والــمــرح فــي هــذه الكتب 

الرائعة المصورة.
اآلن تدفأ في فراشك، فقد حان موعد قص قصة 

ما قبل النوم!

في  الموجودة  الرائعة  العشر  القصص  تبادل 
هذه المكتبة الصغيرة مع أصدقائك.

الصندوق  هــذ  فــي  الــمــوجــودة  الحكايات  اقــرأ 
الذي  المشاكس  للقرد  سيحدث  ما  واكتشف 
يـــمـــارس الــحــيــل عــلــى أصـــدقـــائـــه، واكــتــشــف 
واألســرة في هذه  والصداقة  الحب  مفهموم 

الكتب المصورة الرائعة.
وقت  حان  فقد  فراشك،  في  واسترح  استرخ 

الحكايات

قبل  حكاية  سماع  يجب  طفل  كل 
أفضل  يديك هو  بين  وما  النوم، 
صندوق حكايات على اإلطالق كي 
يتشارك فيه الوالدان مع طفلهما.
ــكــتــاب من  مـــع مـــا يــحــويــه هـــذا ال
رسومات جميلة و ٢١ قصة جديدة 
من قصص ما قبل النوم، سوف 
هذا  مكان  كل  في  األطفال  يحب 

الكتاب الرائع

حكايات ما قبل النوم
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سلسلة
قصص حيواني اللطيف

والفأرة ميمي  روكي  الكلب  أال وهي  كتب شيقة،  أربعة  عبارة عن سلسلة مكونة من  اللطيف هي  حيواني  سلسلة قصص 
والقطة لوسي واألرنب أرنوب، حيث يواجه كل منهم مواقف مفاجئة، وسوف تمنحك الشخصيات المحبوبة والصور المرحة التي 

تحويها القصص أنت وطفلك ساعات ال حصر لها من متعة القراءة والرواية.

ميمي لوسيروكي أرنوب

282205608

Sweet animal stories rocky 

282205609

Sweet animal stories buster 

282205606

Sweet animal stories milly

282205607

Sweet animal stories ginger
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سلسلة
صغـار الحيوانات

األطفال  الكتاب  هــذا  سيسعد 
للقصص  قــرائــتــهــم  أثــنــاء  فــي 
ــحــيــوانــات  الــمــســلــيــة لــصــغــار ال

الرائعة.

أنقذ الصغار

صغار الديناصورصغار العصر الحجري صغار الغابةصغار المزرعة

282206492

Baby animals-save the 
babies

282206494

Baby animals-farm babies

282206493

Baby animals-stone babies

282206495

Baby animals-dinosaur 
babies

282206496

Baby animals-jungle babies
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سلسلة حيواناتي

القطة

البطريق

الببغاء

الباندا

البطة

األرنب

القرد

النمر األسد

282206527

Mini bus cut out board lion

282206530

Mini bus cut out board rabit 

282206532

Mini bus cut out board duck 

282206526

Mini bus cut out board tiger

282206529

Mini bus cut out board panda 

282206533

Mini bus cut out board 
monkey 

282206525

Mini bus cut out board cat

282206528

Mini bus cut out board 
penguin 

282206531

Mini bus cut out board parrot 
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سندريال سنووايت

أليس في  بالد العجائب

سندبادالبطة القبيحةذات الرداء األحمر

عالء الدين القط ذو الحذاء

كتاب األدغال

عقلة األصبع

سلسلة
قصص خيالية

282205561

Fancy story board book puss 
in boots

282205557

Fancy story board book  little 
red riding hood

282205558

Fancy story board book ugly 
duckling 

282205559

Fancy story board book 
sinbad 

282206743

Thumbelina 

282206744

The Jungle Book 

282206745

Alice In Wonderland 

282205556

Fancy story board book  
snow white 

282205555

Fancy story board book 
cinderella 

282205560

Fancy story board book 
aladdin 
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الجميلة والوحش

األميرة وحبة البارالء

النملة والجندب

بامبي

هانسل وجريتل

جاك وشجرة الفاصوليا

سنووايت وروز ريد

القرد والسلطعون

زمار المدينة

اإلوزة الذهبية

الذئب والصغار السبعة

جولدي لوكس 
والدببة الثالثة

رابونزل

الجندي الشجاع

جزيرة الكنز

هايدي

282206746

Rapunzel 

282206750

The Brave Tin Soldier 

282206754

Treasure Island 

282206758

Heidi 

282206747

Hansel & Gretel 

282206751

Jack & The Beanstalk 

282206755

Snow White & Rose Red 

282206759

The Monkey & The Crab 

282206748

Beauty & The Beast 

282206752

The Princess & The Pea 

282206756

The Ant & The Grasshoper 

282206760

Bambi 

282206749

Pied Piper Of Hamelin 

282206753

Golden Goose 

282206757

The Whold & Seven 
Little Kids 

282206761

Goldilocks & The 3 Bears 
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أجمل قصص 
سـكوبـي دو

سكوبي دو في أرض ألغاز سكوبي دو
األموات واألحياء

سكوبي دو وحكاياته 
المخيفة

مغامرات سكوبي 
دو قصص مخيفة

الحكايات المضحكة

أجمل قصص توم وجيري
مغامرات توم وجيري

عدوه  جيري  الفأر  يطارد  العنيد  توم  سيظل 
مأزق  أو  فخ  أو  حيلة  من  وما  لألبد  اللدود 
الفأر  جيري  أما  بذلك!  القيام  من  سيمنعه 
الصغير، فهو أحد أروع المخلوقات في عالم 
لجيري  ينظر  توم  أن  رغم  المتحركة  الرسوم 
على أنه شرير للغاية، فإنه أهم أمنية بالنسبة 
وجيري  به!  اإلمساك  في  يطمح  حيث  له 
بطبيعته يعتبر فأرًا وديعًا جدًا لكن الضوضاء 
التي يحدثها عند مطاردة توم له تكون مزعجة 

للغاية!

في  وأصدقائه  دوو  لسكوبي  انضم 
حقيقة  اكتشف  لأللغاز.  وحلهم  مغامراتهم 
التجاري،  السوق  الموجودة في  المومياوات 
المخيفة  القدم  وكرة  الدونات  اختفاء  سر 

وسارق المقرمشات.

282204802

Tom and jerry the funny tales 
(5 stories)

282204818

Scooby-Doo! Mysteries 

282204819

Scooby-Doo! Spooky Stories 

282204820

Scooby-Doo! In Zombieland 

282204824

Scooby-Doo! Scary Tales 

282204823

Scooby-Doo! Adventure 

282204801

Tom and jerry adventures 
5 stories
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ذات الرداء األحمر البطة القبيحة

سلسلة
نـوافذ المنزل

مناسبة  الحجم  صغيرة  شهيرة  عالمية  قصص  سلسلة 
لألطفال ليسهل حملها من الورق المقوى. 

هانزل وجريتل

سلسلة 
حيواناتي

حيوانات الغابةحيوانات األدغالحيوانات البحر

282204797

House of windows house of 
chocolate

282204798

House with windows ugly 
duckling

282204781

My animals of the sea 

282204780

My animals of the forest 

282204782

My animals of the wild 

282204796

House with windows little 
red riding hood
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حكايات ما 
قبل النوم

حكايات إيسوب كنز من حكايات إيسوب

حكايات
آيسوب

واألوزة  الطيران،  في  ترغب  التي  والسلحفاة  الغيور،  الحمار  على  تعرف 
المتميزة والكثير من الحيوانات األخرى في هذه المجموعة المختارة من الحكايات 
الكثير من  لتعلم  المثلى  الطريقة  تعتبر حكايات إيسوب  المخصصة لألطفال. 
الدروس المهمة في الحياة عبر مغامرات بعض من أصدقائنا الحيوانات التي 

ال يمكن نسيانها.

القصيرة  القصص  من  رائعة  مجموعة 
مع  بها  واالستمتاع  لقرائتها  المناسبة 

أوالدك قبل النوم. 
والجذابة  الممتعة  الكتب  هذه  تحتوي 
على  ألوالدك  لتحكيها  قصة   ٥٠ على 

مدار عدة أمسيات وليال ممتعة.

حكاياتي المفضلة
قبل النوم

حكاياتي األولى
قبل النوم

كنز حكايات ما
قبل النوم

282206511

My favourite bedtime stories

282205700

A Treasury Of Aesop’s Fables

282204505

Aesop Tales

282206512

My first bedtime stories 

282206513

A treasury of bedtime stories 

282206308

Aesop’s Fables 
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الثعلب والعنب الغراب المغرور

الغراب العطشان

الرياح والشمس

الثعلب واألسد

الحمار وظله

الغراب والثعلبالقدر والقطتان األرنب والسلحفاة

من سيربط الجرس في 
رقبة القطة؟

داعي الغنم ومزمارهالثعلب والديك

الملك بروس والعنكبوت

الغراب والعندليب

الحصان والحمار

حكايـات
آيسوب

282205575

Jumbo Aesop Fables The 
Vain Crow

282205576

Jumbo Aesop Fables The 
Thirsty Crow 

282205577

Jumbo Aesop Fables The 
Wind and The Sun 

282205574

Jumbo Aesop Fables The Fox 
and The Grapes 

282205578

Jumbo Aesop Fables The Fox 
and The Lion 

282205582

Jumbo Aesop Fables  The Hare
 and The Tortoise 

282205579

Jumbo Aesop Fables The 
Donkey And his Shadow 

282205583

Jumbo Aesop Fables  Who 
Will Bell The Cat 

282205587

Jumbo Aesop Fables  The 
Crow and The Nightingale 

282205584

Jumbo Aesop Fables  The Fox 
And The Cock 

282205588

Jumbo Aesop Fables  The 
Horse and The Donkey 

282205580

Jumbo Aesop Fables The 
Monkey and The Two 

282205585

Jumbo Aesop Fables  The 
Shepherd with The Flute 

282205586

Jumbo Aesop Fables  King 
Bruce and The Spider 

282205581

Jumbo Aesop Fables  The 
Crow and The Fox 
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قصص لألطفال في 
عمر ٣ سنوات

قصص لألطفال في 
عمر ٤ سنوات

حكايات ما قبل النوم

قصص ما قبل النوم

سلسلة
حكايات 
الخمس 
دقائق

قصص للبناتقصص لألوالد

قصص خيالية كل يوم

يحتوى هذا الكتاب على مجموعة 
من القصص الخيالية القصيرة، 
والتي يمثل الحيوانات أبطالها.

دروسًا  تضم  القصص  وهذه 
األطفال  منها  قيمة سيستفيد 

طوال حياتهم.
قصة  قراءة  الطفل  ويستطيع 

كل يوم على مدار العام!

282206295

One fable every day 

282206007

Bedtime stories 

282206006

5 Minute tales bedtime 
stories 

282206005

Story time for 4 year olds 

282206002

5 Minute tales stories 
for boys

282206004

Story time for 3 year olds 

282206003

5 Minute tales stories for girls
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سكان الغابةالكتاب الصغير لمعانقة الصغارحكايات في دقيقة
الحيوانات  حكايات  من  رائعة  مجموعة 
لحيوانات  والجديدة وقصص  القديمة 
ــن صــغــار  الـــغـــابـــة وقـــصـــص أخـــــرى عـ
هــذه  جميع   .. وأمــهــاتــهــا  الــحــيــوانــات 
في  وولـــف  تــونــي  بريشة  القصص 
ــراج جــديــد ســاحــر مــن أجــل التسلية  إخـ
والمتعة في كتاب من الممتع قراءته 
ومطالعته ويطيب للشخص أن يقتني 

مثل هذا الكتاب.

حكايات للقراءةحكايات رائعةأجمل القصص العالمية

سلسلة حكاياتي

سلسلة 
حكايات 
صغيرة

282204172

Fairy tales bindup 3 titles 
ugly duckling, red riding 

hood

282204311

Mini Chubby One Minute 
Stories 

282204023

Mini Chubby Book Of Cuddles 

282204020

Mini Chubby Woodland 

282204173

Fairy tales bindup 3 
titles bambi, tom thumb, 

cinderella

282204174

Fairy tales bindup 3 
titles book of jungle, peter 

pan,thumb, cinderella
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أفضل قصص من مزرعة الحيوانات أجمل حكايات الدنياأجمل قصص األميراتأجمل قصص العالم

مجموعــات قصصيــة فــي مجلــدات كبيــرة تتميــز بصــور ملونــة ورســومات غاية فــي الروعة من حيــث دقة التفاصيــل تتضمن 
أجمــل حكايــات الدنيــا لألطفال باإلضافة إلى أجمل قصص األميرات المشــهورة والتي يحبهــا األطفال باإلضافة إلى قصص 

الحيوانات التي يتفاعل معها األطفال. 

أجمل حكايات الدنيا 

282204312

The best stories in the world 
volume 1

282204313

The best stories in the world 
princess stories with mirror

282204019

The best stories in the world 
volume 2

282205256

The best stories in the world 
farm volume 7
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سلسلة كتيبات
الفـلّيـن للصغـار

وتعــد هــذه السلســة مجموعــة قصصيــة جميلــة مــن 
خامات الفلين ذو الملمس الناعم تعتمد في قصصها 
العالم الســحري لحكايات األطفال الكالســيكية موضحة 

بصور جميلة وجذابة وألوان زاهية.

هانزل وجريتل بيتر بان ذات الرداء األحمر عالء الدين

282204500

Magic Eva Aladdin 

282204503

Magic Eva Red Riding Hood 

282204502

Magic Eva Peter Pan 

282204501

Magic Eva House Of 
Chocolate 
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قطقوطة البقرة الشقيةلولو

بطوط دبدوببندق بوبي

احلم مع هذه
القصص الصغيرة

282204844

Little Dream Benny 

282204848

Little Dream Ricciolo 

282204845

Little Dream Carolina 

282204846

Little Dream Minny 

282204850

Little Dream Tommy 

282204847

Little Dream Quac 

282204849

Little Dream Teddy 
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سلسلة
حكايات الحيوانات الصغيرة

مغامرات البطة بطوطةمغامرات دبدوبمغامرات القطة قطقوطةمغامرات الفأر الصغير

282204787

The Adventures Of Bear 

282204786

The Adventures Of Kitty 

282204789

The Adventures Of Rat 

282204788

The Adventures Of Duckling 
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أفضل ٣٦٥ حكاية

٣٦٥ حكاية من 
حكايات الحيوانات

٣٦٥ حكاية اقرأ كل ليلة حكاية جديدة من 
٣٦٥ حكاية

قــراءة قصــص األطفــال لألطفــال قبــل النــوم كفيــل بأن 
يجعــل خيــال األطفــال خصــب ويســاعدهم فــي عمليــة 
التفكيــر واالســتنتاج والتخميــن وكلهــا عمليــات عقليــة 
عليــا تعمــل علــى توســيع مــدارك األطفــال .كمــا تســاعد 
األطفــال علــى التقــاط المهــارات اللغويــة بشــكل أســرع 
والدتــه  أو  والــده  قيــام  علــى  اعتــاد  الــذى  فالطفــل   ,
ــى  ــر قــدرة عل ــة أكث ــه كل ليل بقــراءة قصــص األطفــال ل
تعلــم اللغــة تلقائيــا وبشــكل أســرع مــن الطفــل الــذى 
لــم يعتــاد علــى هــذه العــادة المحببــة لــكل األطفال.البــد 
أن تعلــم أن القــراءة بصفــة عامــة مفيــدة جــدا ســواء 
ــار فهــي تعمــل علــى توســيع مــدارك  لألطفــال أو للكب
اإلنســان وتنمــى ثقافتــه, لــذا مــن الضــروري غــرس حــب 
القــراءة فــي نفــوس األطفــال منــذ الصغــر حتــى قبــل 
تعلــم القــراءة, فالكتــاب خيــر صديــق يجــب ان تهديــه 
لطفلــك حتــى يعــرف قيمتــه منــذ صغــره وال يســتطيع 

االســتغناء عنــه عندمــا يكبــر.

٣٦٥ حكاية

٣٦٥ سؤااًل وجوابًا

أفضل ٣٦٥ حكاية 
لألطفال قبل النوم

مجموعتي لقصص 
الفتيات

٣٦٥ حكاية قصيرة 
قبل النوم

282204371

365 Animals stories 

282204328

365 Best stories 

282205701

My collection of stories 
for girls

282204329

365 Questions & answers 

282204737

365 1 Minute goodnight 
stories 

282204779

Read every night 365 stories 

282204736

365 Bedtime stories 

282204327

365 Stories 
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٣٦٥ قصة عن األخالق

٣٦٥ اختراعًا غيرت العالم

٣٦٥ حقيقة يجب أن تعرفها

فقــط  تنقلنــا  ال  القصــص  هــذه 
هــي  بــل  الخيــال؛  مــن  عالــم  إلــى 
تعلمنــا أيضــًا األخــالق الحميــدة. ٣٦٥ 
قصــة عــن األخــالق يقــدم لنــا قصــة 
الســنة،  أيــام  مــن  يــوم  كل  مميــزة 
القصــة.  مــن  نتعلمــه  لكــي  ودرس 
أدخــل نفســك إلــى عالــم رائــع مــن 
كل  جديــدة  عبــرة  وتعلــم  القصــص 
يــوم! وبعــد ٣٦٥ قصــة عــن األخــالق، 

الكثيــر. بتعلــم  ســتكون ملزمــا 

حتــى  المظلمــة  العصــور  منــذ 
يومنــا هــذا، احــرز البشــر قــدرًا كبيــرًا 
جميــع  بيــن  ومــن  التقــدم.  مــن 
الرائعــة.  واإلختراعــات  االكتشــافات 
االكتشــافات  مــن  العديــد  هنــاك 
واالختراعــات التــي غيــرت حياتنــا إلــى 
فــي  موجــود  اختــراع  فــكل  األبــد. 
الكتــاب - ســواء كان المعلقــة  هــذا 
أو الشــوكة التــي نســتخدمها فــي 
الــذي  اإلنترنــت  أو  الطعــام  تنــاول 
مجــال  فــي  كاملــة  ثــورة  أحــدث 

االتصــاالت.

ــور  ــل الوحــوش والعث ــم بقت هــل تحل
كنــت  إذا  المدفــون؟  الكنــز  علــى 
الكتــاب  هــذا  فــإن  بذلــك،  تحلــم 
ممتــاز بالنســبة لــك. خــذ جرعــة مــن 
الشــجاعة، ولتجعــل ســيفك ودرعــك 
مســتعدين ونمــي مهــارات القــراءة 
لديــك. أنــت علــى وشــك البــدء فــي 
ضــد  تقاتــل  وأن  جديــدة  مغامــرة 

كل مغامــرة. فــي  جــدد  أشــرار 

هــل تــدور أحــالم يقظتــك غالبــًا حــول 
أو  غريبــة  أرض  فــي  الحيــاة  شــكل 
تفعــل،  كنــت  إن  آخــر؟  عصــر  فــي 
فهــذا الكتــاب  مثالــي لــك - بدايــة 
مــن األراضــي العربيــة القاحلــة إلــى 
المناطــق القطبيــة الجليديــة البــاردة 
هنــا  توجــد   - أنتاركتيــكا  قــارة  فــي 
قصــة مــن كل مــكان لــكل إنســان! 
انطلــق وافتــح هــذا الكتــاب وســافر 

العالــم وأنــت جالــس. حــول 

المذهلــة  بالحقائــق  ملــيء  العالــم 
جمعنــا  التــي  الغريبــة،  والقصــص 

أجلــك! مــن  خصيصــًا  بعضهــا 
عليــك  حقيقــة   ٣٦٥ كتــاب  يحتــوي 
أن تعلمهــا علــى إجابــات الكثيــر مــن 
لــك  يقــدم  وكذلــك  العالــم  ألغــاز 
عقلــك  ســتمأل  شــيقة  معلومــة 

والمعرفــة. بالدهشــة 

إنــه كتــاب مميــز يحتــوي علــى أســئلة 
ــام العــام!  ــة لــكل يــوم مــن أي وأجوب
تعلــم شــئ جديــد وممتــع كل يــوم 
عــن موضوعــات متنوعــة مثــل الكــون 
والحيوانــات،  والنباتــات،  واألرض، 
وجســم  والتكنولوجيــا،  والعلــوم، 
األشــياء.  مــن  ومزيــد  اإلنســان، 
تحــوي تلــك الصفحــات علــى أجوبــة 

لـــ ٣٦٥ ســؤااًل رائعــًا!
يكشــف هــذ الكتــاب المــزود بصــور 
عجائــب  أســرار  جميلــة  توضيحيــة 
يناســب  فهــو  بأكملــه.  العالــم 

الفضوليــة. الصغيــرة  العقــول 

٣٦٥ من قصص المغامرات

٣٦٥ سؤال وجواب٣٦٥ قصة حول العالم

282206539

365 Moral stories 

282206537

365 Inventions that changed 
the world

282206540

365 Adventure stories 

282206538

365 Stories around the world 

282206536

365 Facts you must know 

282206535

365 Questions & answers 
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حواديت األحالمحواديت خيالية

حواديت

قصــص ممتعــة، وحكايــات نتعلــم منهــا الحكمــة. مواقــف مــع حيوانــات الغابــة, 
مغامــرات للكلــب الصغيــر بيســكو... كنــز الحكايــات يجعلــك تهنــأ بأحــالم رائعــة.

قصص وحكايات لألطفال

282206379

Stories for children 

282204424

Fairy Tales

282204425

Dream Tales
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سلسلة
المكتبة األولى للحكايات

كل ليلة حكاية
األم تحب صغيرها وايتي

حكايات عالميةحكايات رائعة

282204435

Fantastic Tales 

282204738

Every Night Stories For Girls 

282204018

Mother Loves Her Little One 

282204436

Universal Tales 
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سندريال ذات الرداء األحمرسنووايت

سلسلة
حـكايات عالمية 

سلسلة 
الخوف من...

نونا والخوف من سخرية اآلخرين

موني والخوف من الوحدة

بسبس والخوف من الضوضاءمشمش والخوف من الظالم

282203735

Snow White 

282205307

Minu and the fear of being 
alone

282205308

Piro and the fear of the dark 

282205305

Basi and the fear of noise 

282205306

Nara and the fear of being 
laughed at

282203739

Cinderella 

282203745

Fairy Tales Little Red Riding 
Hood
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قصص
عالمية
متنوعة

سلســلة قصص مشــوقة صدر منهــا عدد من 
العناويــن المتعــددة منهــا علــى ســبيل المثال 
)العمــالق األناني، ذهــب والدببة الثالثة( تمتاز 
بوجود درس مستفاد بنهايتها مع صفحة تترك 

للطفل ليعبر عن القصة بأسلوبه الخاص. 

ذهب والدببة الثالثة

رابونزل

بامبي

العمالق األناني

جاك وساق الفولعلي بابا واألربعون لصًا

الفرقة الموسيقية 
لمدينة بريمن

282204629

Ali baba & 40 thieves

282204623

The bremen musicians 

282204631

Jack and the beanstalk

282204625

The selfish giant 

282204628

Bambi

282204622

Goldilocks & three bears 

282204626

Rapunzel
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األسد العادل

العصفور الصغير 
واليرقانة

حكايات قبل النوم 
لألوالد

فأر المدينة وفأر الريف

الصبي والذئب

النملة والحمامة

الثعلب المتفاخر 
والقط العاقل

األرنبة الخائفة

الذئب الراعي

الثعلب الفضولي

الغراب العطشان

األرنب والسلحفاة األسد المحاربالذئب والحمل طائر الكركي الحكيم

مجموعــة جميلــة مــن الحكايــات صــدر منها أربعة عشــر 
والســلحفاة،  واألرنــب  العــادل،  األســد  منهــا  عنوانــًا 
واألرنبــة الخائفة، تمتاز برســوماتها الرائعة وتحكي كل 
منها حكاية وفي نهاية كل حكاية تلخص عبرة مستفادة 

من القصة. 

حكايات
ما قبل النوم

282204611

The thirsty crow

282204621

The meddlesome 

282204451

Bedtime stories for boys 

282204610

The shepherd wolf

282204617

The hare who was afraid 

282204616

The wise crane

282204609

The boastful fox and the 
sensible cat

282204612

The ant and the dove 

282204615

The wolf and the lamb 

282204608

The boy who cried wolf 

282204613

The town mouse & the 
country mouse

282204618

The lion goes to war 

282204620

The fledgling & the 
caterpillar

282204614

The just lion

282204619

The hare & the tortoise 
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قــراءة قصــص األطفــال لألطفــال قبــل النــوم كفيــل 
بــأن يجعــل خيــال األطفــال خصــب ويســاعدهم فــي 
عمليــة التفكيــر واالســتنتاج والتخميــن وكلهــا عمليــات 
عقليــة عليــا تعمــل علــى توســيع مــدارك األطفــال 
المهــارات  التقــاط  علــى  األطفــال  تســاعد  .كمــا 
اللغويــة بشــكل أســرع , فالطفــل الــذى اعتــاد علــى 
األطفــال  بقــراءة قصــص  والدتــه  أو  والــده  قيــام 
لــه كل ليلــة أكثــر قــدرة علــى تعلــم اللغــة تلقائيــا 
وبشــكل أســرع مــن الطفــل الــذى لــم يعتــاد علــى 
هــذه العــادة المحببــة لــكل األطفال.البــد أن تعلــم أن 
القــراءة بصفــة عامــة مفيــدة جــدا ســواء لألطفــال أو 
للكبــار فهــي تعمــل علــى توســيع مــدارك اإلنســان 
حــب  غــرس  الضــروري  مــن  لــذا  ثقافتــه,  وتنمــى 
القــراءة فــي نفــوس األطفــال منــذ الصغــر حتــى 
ــق يجــب ان  ــر صدي ــاب خي ــم القــراءة, فالكت ــل تعل قب
تهديــه لطفلــك حتــى يعــرف قيمتــه منــذ صغــره وال 

يســتطيع االســتغناء عنــه عندمــا يكبــر.

حكايات ما
قبل النوم

طاب مساؤك يا أرنوبي الصغير

قصص ما قبل النوم للصبيةقصص ما قبل النوم للفتيات قصص رائعة قبل النوم

حكايات قبل النوم

282206534

Fabulous bedtime stories one 
story a night

282204016

Night - night little bunny! 

282203732

Bedtime stories 

282206227

Bedtimes stories for girls 

282206228

Bedtimes stories for boys 
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لألوالد

للبنات

282206674

2001 Stickers For Boys 

282206675

2001 Stickers For Girls 

هلم إلى عالم مدهش من السيارات 
الخطيرة  والديناصورات  الرائعة 
الكتاب  هذا  عبر  الزاحفة  والحشرات 
واألنشطة  بالملصقات  الزاخر 

الممتعة.
البارعة  باألنشطة  يزخر  ألنه  ونظرًا 
 ٢٠٠١ من  وأكثر  الممتعة  واألحاجي 
هذا  سيسليك  مدهش،  ملصق 

الكتاب لساعات وساعات!

األميرات  من  عالم مدهش  إلى  هيا 
والفتياتت  الجميالت  البالية  والعبات 
الزاخر  الكتاب  هذا  عبر  الطيبات 

بالملصقات واألنشطة الممتعة.
البارعة  باألنشطة  يزخر  ألنه  ونظرًا 
 ٢٠٠١ من  وأكثر  الممتعة  واألحاجي 
هذا  سيسليك  مدهش،  ملصق 

الكتاب لساعات وساعات!

سلسلة
٢٠٠١

ملصق رائع

كتابي الوردي 
المثالي

كتابي األزرق الرائع

282206440

My Brilliantly Blue Fun And 
Educational Sticker Book

282206441

My Perfectly Pink Fun And 
Educational Sticker Book

واأللغاز،  الجذابة،  باأللعاب  المليء  الكتاب  هذا  سيبقي 
االلتقاط،  سهل  ملصقًا   ٣٥٠ من  وأكثر  الصور،  وأنشطة 

أطفالك منشغلين طوال اليوم.
والحيوانات  المزارع،  حول  المزيد  بتعلم  األطفال  سيستمتع 
البرية، والسيارات، والمحركات العمالقة، والفضاء بواسطة 

كتاب الملصقات المثير هذا

كتابي للملصقات
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٥٠١ نشاط يومي٥٠١ نشاط يومي ٢٠٠٠ نشاط ممتع

282205666

500 Games Exciting And Fun 
Red Cover

282206931

2000 Pearl Activities 

282205669

501 Activities Green Cover 

282205670

501 Activities Orange Cover 

282205667

500 Games Exciting And Fun 
Green Cover

ألعاب كاملة
شيقة ومرخة

حيث ستختبر قدراتك
على المالحظة والتفكير

ستتوافر  االستمتاع  من  ساعات 
من أجلك

سلسلة
٥٠٠ نشاط
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البنات

األوالد

282206916

My Big Book Of Girls 

282206917

My Big Book Of Boys 

تم تأليف هذه الكتب الكبيرة من األنشطة للبنات واألوالد، وهو مليء بالكثير من األشياء التي 
تقوم البنات واألوالد بحلها مثل األلغاز والمتاهات والبحث عن كلمات وصفحات تلوين وأشياء 

أخرى عديدة

كتابي الكبير ألنشطة

١٠٠١ شيء 

للبحث عنها

١٠٠١ شيء للبحث عنها
الديناصورات

١٠٠١ شيء للبحث عنها
األميرات

282206677

Dinosaurs (Can You Find) 

282206678

Princesses (Can You Find) 

في  األنيقات  األميرات  شاركي 
مرح البحث عن األشياء وساعديهن 
على حل لغز كنز الملك المفقود.

جميل  ١٠٠٠شيء  من  أكثر  مع 
دفاتر  من  عنها،  البحث  يجب 
صناديق  إلى  السرية  اليوميات 
هذا  يتملئ  المعدنية،  النقود 
صور  علي  يحتوي  الذي  الكتاب 

مذهلة بالمرح الرائع.

إلى  وانضم  الزمن  عبر  سافر 
وهند،  ماجد  المستكشفين، 
البيض  عن  للبحث  رحلتهما  في 
أرض  في  المفقود  الذهبي 

الديناصورات.
شيء   ١٠٠٠ من  أكثر  وجود  مع 
أكوام  من  بداية  عنها،  لتبحث 
العناكب  وحتى  الذهبية  العمالت 
المضحكة ذات العيون األربع. يزخر 

هذا الكتاب الرائع بمتعة البحث.
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282206443

Puzzle Mats 

282206444

Dot 2 Dot Mats 

282206445

Doodle Mats 

لوحات أحجية الصور 
المقطعة

لوحات توصيل النقاط

لوحات الرسومات 
الناقصة

السلسلة،  هذه  كتب  من  كتاب  كل  داخل  األطفال!  ملصقات  مع  بوقتك  استمتع 
ستجد ٣٧ ملصقًا ملونًا لألطفال من سن ٤ سنوات ألكثر، هذه الصفحات سهلة النزع 
أو في  السيارة،  داخل  مكان:  باصطحابها ألي  بالملل  الشعور  على  تتغلب  ستجعلك 

المطعم أو في غرفة االنتظار. أو في أي مكان تذهب إليه!

ملصقات األطفال 
لالستمتاع بالوقت في أثناء 

االستراحات القصيرة!

أفضل كتاب ١٠ دببة صغار
أنشطة لملصقات 

الصور

282206679

10 Little Teddies 
(Counting Fun )

282206008

My Ultimate Sticker Picture 
Activity Book

 ١ إلى   ١٠ من  التنازلي  العد  تعلم 
دمي   ١٠ مع  أخرى  مرة  والتصاعدي 

من الدببة.
الجميلة  الدببة  الدمى  شارك 
اليومية  مغامرتهم  في  والصغيرة 
صفحة  كل  مع  يختفون  وشاهدهم 
تقلبها. ومن خالل األسلوب السلس 
والرسومات الجميلة يعد هذا الكتاب 
الذي يحتوي علي دمى مجسدة من 
الدببة هو الكتاب المثالي لتعلم العد 

بمرح.

مواقع  من  بالكثير  يعج  الكتاب  هذا 
الحيوانات  ومزارع  المزدحمة،  البناء 

والطيور، وسيارات فائقة السرعة.
في  المتضمنة  الملصقات  وصور 
تقدم  سوف  هذا  األنشطة  كتاب 
لطفلك ساعات من التفاعل اإليجابي 

والممتع مع الملصقات.
الموجودة  األخاذة  الصور  خالل  من 
ينبهر  سوف  الكتاب  مدار  على 

األطفال بهذا الكتاب كثيرًا
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الصغير  طفلك  سيحظى  المجموعة  هذه  خالل  من 
وتلوين  األلغاز  من  العديد  وبفضل  لساعات  بالمرح 
طفلك  سيتعلم  األخرى  المسلية  والمتاهات  الصور 
أنشطة  بها  للغاية  مسلية  مجموعة  إنها  يلعب  بينما 
لسن  حتى  ثالث سنوات  لألطفال من سن  تعليمية 

ست سنوات.

الكتاب األول 
في األلغاز

الكتاب األول في األلغاز 
لسن خمس سنوات

الكتاب األول في األلغاز 
لسن ست سنوات

الكتاب األول في األلغاز 
لسن ثالث سنوات

الكتاب األول في األلغاز 
لسن أربع سنوات

282205248

First puzzles for 3 year olds 

282205249

First puzzles for 4 year olds 

282205250

First puzzles for 5 year olds 

282205251

First puzzles for 6 year olds 
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يبدءون  أنهم  كما  األساسية  المفاهيم  بعض  طفلك  يتعلم  سوف 
أيضًا في تطوير مهاراتهم مثل تعلم التفكير المنطقي وتعلم الكتابة 
والعد ومن المهم أن يتقن طفلك هذه المهارات إال انه من المهم 
أيضًا أن يحظى بنوع من المرح عند تعلمها إن التدريبات التي تتضمنها 
تدريب  وكــل  المعلمين  من  مجموعة  بوضعها  قــام  المجموعة  هــذه 

يشتمل على مفتاح يشير إلى نوع التدريب والهدف منه. 

العب وتعلم
وامــــــرح

لألطفال في سن ما قبل 
لألطفال األذكياءللمرحلة االبتدائيةتدريبات مرحةدخول المدرسة

282205252

Great play & learn for 
preschoolers 3-5

282205253

Great play & learn fun 
exercises 4-6

282205254

Great play & learn for 
primary school 5-7

282205255

Great play & learn for 
smart kids
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الرائعة  المجموعة  هذه  تقدم 
التي  ممتعة  كتب   ٤ من  المكونة 
واإلحساس  اللمس  على  تعتمد 
األبيض  األلوان  لطفلك 
األزرق  األصفر،  واألسود،األحمر، 
والتعرف على الحيوانات والنباتات 
واألشياء التي بنفس لون الكتاب. 

كم الساعة؟
عند صانع الساعات كم الساعة؟

كم الساعة ؟

أنت  تتعلم  سوف  اللطيفين  األرنبين  مغامرة  خالل  من  الساعة؟  كم 
أيضًا التعرف على األوقات المختلفة في اليوم، من اإلفطار مع بابا 
وماما إلى حكاية قبل النوم. هذان األخوان اللطيفان سوف يعلمانك 
عن  اإلجابة  أيضًا  أنت  يمكنك  حتى  الساعة،  عقارب  حركة  تفهم  كيف 

سؤال: كم الساعة؟

سلسلة
ألــــــــوان
لتلمسها

األحمراألزرق أسود وأبيضاألصفر

282206504

Colours to touch yellow

282206505

Colours to touch black 
and white

282206502

Colours to touch blue 

282204499

Clock book 

282205604

At the clock maker 

282206503

Colours to touch red 
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مكــتبتــي 
التعليمية 
األولـــــى

األلوانالطبيعةالشاحنات

ــات  ــذه الــســلــســة أســاســي تـــقـــدم هــ
لمفاهيم  المبكر  التعليم  ــادىء  ومــب
ــام  ــ ــجـ ــ ــاب واأللـــــــــــوان واألحـ ــســ ــحــ ــ ال
المتشابهة،  األشياء  بين  والتوصيل 
بابتكارات  االستعانة  وذلك من خالل 
الكتاب  هــذا  ويشجع  التعليم.  خبراء 
على  التعرف  على  الصغار  األطفال 
البسيطة، ويساعدهم على  الكلمات 
المألوفة  األشــيــاء  ــواع  أنـ كــل  تحديد 
الصور  خالل  من  أسمائها،  ومعرفة 

المبهرة ذات المعالم الواضحة.

من أنا؟ القطةمن أنا؟ الدبمن أنا؟ األسد

سلسلة 
من أنا

282204784

Guess who am i? The lion 

282204688

My early learning library 
trucks

282204689

My early learning library 
nature

282204690

My early learning library 
colors

282204785

Guess who am i? The bear 

282204783

Guess who am i? The cat 
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سلسلة
المس واستشعر!

أصدقائي الظرفاء
حيوانات المزرعة

أصدقائي الظرفاء
الحيوانات البرية

التي تعتمد على حاسة اللمس، سيتعرف طفلك  في هذه المجموعة 
طفلك  فضول  ستثير  الكتب  فهذه  الحيوانات.  أنواع  كل  على  الصغير 
الصغير مع كل صفحة يختبئء تحت طياتها نسيج ناعم. فهي قصص 

ناعمة الملمس تستشعرها مرارًا وتكرارًا.

سلسلة
التعلم المرح

إن جعل التعلم نشاطًا مرحًا هو الهدف الوحيد من هذه السلسلة. فالصور 
الذين  األطفال  على  السهل  من  تجعل  الفريدة  العرض  ووسائل  الجذابة 
األشياء  أسماء  ويتعلموا  يتعرفوا  أن  التعلم  طريق  بدايات  في  اليزالون 

واألجسام البسيطة.

الطعام األشكال

282204885

Fun learning shapes 

282204886

Fun learning foods 

المزرعةاألعداد

282204884

Fun learning numbers 

282204883

Fun learning farm 

282204734

Touch & feel my cuddly 
friends farm animals

282204735

Touch & feel my cuddly 
friends wild animals

أصدقائي الظرفاء
الحيوانات من حولنا

أصدقائي الظرفاء
صغار الحيوانات

282204732

Cuddly friends animals 
around me

282204733

Cuddly friends baby animals 
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سلسلة
الكتاب الكبير 
للتسلية في 

العطالت

كتاب األوالد الكبير للتسلية 
في العطالت

كتاب البنات الكبير للتسلية 
في العطالت

أساسيًا من مستلزمات عطلتك: فهو  جزءًا  الكتاب  يمثل هذا 
الجلد٬  حماية  ومستحضرات  الشمس  نظارات  مثل  ضروري 
حيث إنه يحفل بما هو مسل من ألغاز وألعاب وأشياء يمكن 
تقضي  الذي  المكان  أو  الطقس  حالة  كانت  مهما  بها  القيام 

فيه العطلة.
إن هذا الكتاب بالشك رفيقك في كل مكان تذهب إليه.

قص ولصق امرح مع المتاهات

282206309

Boys big book of holiday fun

282204937

Fun with mazes 

282204932

Create & paste 

282206310

Girls big book of holiday fun
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سلسلة
تنمية العقل

لسن ٧سنوات فما فوقلسن ٦سنوات فما فوقلسن ٥سنوات فما فوقلسن ٤ سنوات فما فوقلسن ٣ سنوات فما فوق

هذه السلسلة عبارة عن مجموعة من ٥ كتب مصممة لتعزيز نمو الطفل 
وتحتوي  السنية.  المرحلة  لهذه  ومالئمة  ممتعة  تعليمية  أنشطة  عبر 
هذه الكتب على كنز من األنشطة المسلية للطفل والتي تدخله عالم 
والعثور  المتاهات،  من  والخروج  المتشابهة،  األشكال  بين  التوصيل 
على الشكل المختلف، مع قضاء وقت مرح في توصيل النقاط وحل 
الكلمات المتقاطعة. وكل تمرين في هذا الكتاب يعزز من تطور التفكير 

ومهارات التعلم.

282206414

Brain boosting activity 
book 3+

282206415

Brain boosting activity 
book 4+

282206416

Brain boosting activity 
book 5+

282206417

Brain boosting activity 
book 6+

282206418

Brain boosting activity 
book 7+
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سلسلة
٣٦٥ نشاطًا

٣٦٥ نشاطًا علميًا ٣٦٥ نشاطًا في اللغة 
اإلنجليزية كتاب ١٠٠١ نشاط ٣٦٥ نشاطًا حسابيًا

مهارات  لتنمية  خصيصًا  مصممة  كتب   ٤ عن  عبارة  السلسلة  هذه 
الحساب واللغة  األطفال ومنها ٣ كتب تحتوي على ٣٦٥ نشاطًا في 
لتنمية  نشاطًا   ١٠٠١ على  يحتوي  الرابع  والكتاب  والعلوم  اإلنجليزية 

مهارات وذكاء الطفل.

282206406

365 Maths activity book 6+ 

282206405

1001 Activities book 

282206408

365 English activity book 6+ 

282206407

365 Science activity book 6+ 
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سلسلة
 كتابي العمالق المبسط

األيادي الصغيرة

الحروف األبجدية 
الطعام والفاكهة الحيواناتاألرقام واألشكالاإلنجليزية واأللوان

والخضراوات

تــم تصميم هذه المجموعة الرائعة لتســاعد 
األطفــال علــى تعلــم الحــروف والحيوانــات 

والطعام والفاكهة بأسلوب ممتع ومبهج.
مرفــق بــكل صفحة رســومات ثريــة باأللوان 
مــع كلمــات مطابقــة لكل رســم، وســتقدم 
هذه الطريقة أسلوبًا بسيطًا وشيقًا للطفل 

لتعلم كلمات جديدة.
خصيصــًا  مصمــم  الضخــم  الحجــم  أن  كمــا 
بطريقــة تتناســب جيــدًا مــع منــاخ تعليمــي 

تفاعلي.
ال شك في أنها ستكون تجربة تعلم ممتعة 
الكتــاب، حيــث  إلــى أقصــى حــد مــع هــذا 
سيســر اآلباء برؤية أطفالهــم وهم يقرأونه 

282206429مرة بعد أخرى

My mini-giant alphabet 
& colours

282206428

Little hands mini blocks 
books 

282206430

My mini-giant numbers 
& shapes 

282206431

My mini-giant animals 

282206432

My mini-giant food, fruits & 
vegetables
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سلسلة كتب
لمرحلة ما قبل رياض األطفال

تعلم الكتابة 
بتوصيل النقاط

تعلم الكتابة بتوصيل 
النقاط الدراسات البيئيةاللغة اإلنجليزيةالرياضيات

282206411

Pre-nursery maths 

282206409

Pre-nursery pattern writing 

282206410

Nursery pattern writing 

282206412

Pre-nursery english 

282206413

Pre-nursery environmental 
studies
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سلسلة
الكتاب
الذكي

األرقام األولىالكلمات األولىالصغيرة ذات الرداء األحمرمدرسة األطفال الصغار

من  المصنوعة  الرائعة  الكتب  هذه 
تساعد  خالبة،  بطريقة  مكتوبة  الفوم، 
األطفال على التعلم ، كما تقدم الصور 
الملونة الجميلة دروسًا شيقة وممتعة، 
هذه  بمرح،  التعلم  على  الطفل  تشجع 
بال  ستصبح  والمرحة  الخفيفة  الكتب 
شك أداءة أساسية مليئة بالمعلومات، 
األطفال  في  المعرفة  شغف  تنمي 

وهم يكبرون

سلسلة
كتـابي
الكبيـــر

األبجدية اإلنجليزية الحيواناتاألرقام 

282206311

Clever book little people 
school

282206434

My big book of numbers, 
colours & shapes

282206435

My big book of animals 

282206433

My big book of alphabet 

282206312

Clever book little red riding 

282206313

Clever book first words 

282206314

Clever book first numbers 
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سلسلة
اسحـــب الشريط

الجمع!

الكلمات األولى

القسمة! تعرف على الوقت!

األلوان

الطرح!الضرب!

تعلم  في  صعوبة  األطفال  من  الكثير  يجد 
الخاصة  المجموعة  هذه  فمع  الرياضيات، 
كيفية  األطفال  تعليم  في  تختص  التي 
سهلة  بطريقة  القسمة   - الضرب   - الجمع 
لتظهر  الشريط  سحب  خالل  من  وممتعة 

النتائج.

282206929

Let’s Learn Pull-The-Tab 
First Words

282206192

Pull-the-tab adding up! 

282206194

Pull-the-tab tell the time 

282206193

Pull-the-tab dividing sums! 

282206195

Pull-the-tab times tables! 

282206196

Pull-the-tab taking away! 

282206930

Let’s Learn Pull-The-Tab 
Colours
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سلسلة

١٢٠ لغزًا

282205552

120 Puzzles red 

282205551

120 Puzzles blue 

282206652

120 Puzzles turquoise 

282205553

120 Puzzles green 

282205554

120 Puzzles orange 
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األشكال، األلوان وما يقابلهاتعلم الكلمات أ ب ت فروم فروم

سلســلة تعليميــة شــيقة لتعليــم األطفــال كلمــات جديــدة 
وتأتي متعة التعلم في هذه السلســلة من إعتماد مفهوم 
لعبة الغميضة فى تعليم األطفال أشياء جديدة , وذلك من 
خالل طرح سؤال وإخفاء الجواب الخاص بالسؤال بأحد صور 

الصفحة وعند رفع الورقة يتعرف الطفل اإلجابة .

لعبـــــة بيكابو 
الممتعة  

282204729

My lift the flap peekaboo fun 
learning words

282204730

My lift the flap peekaboo fun 
maxi coucou vroom

282204728

My lift the flap peekaboo 
fun abc

282204731

My lift the flap peekaboo fun, shapes,colors 
& opposites
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٥٠١ شيء تبحث عنها ٥٠١ شيء لتبحثي عنها

٥٠١ شيء
لتبحثي/ تبحث عنها

عنها، سيروق  للبحث  ومثير  رائع  ٥٠١ شيء  وجود  مع 
الكتاب  وبطلة  بطل  مع  مشاركتة  والصبية  للفتيات 

الكتشاف الكثير من األماكن المختلفة. 

يعد هذا الكتاب الملىء بالصور القرنفلية الممتعة والمحببة إلى 
قلب طفلك حلمًا أصبح حقيقة لألطفال الذين يعشقون اللون 

القرنفلي.
ومن خالل مجموعة من األسئلة التفاعلية واألنشطة المسلية، 
الكتاب أن يتناول األفكار األساسية التي يكتسبها  استطاع هذا 
وتكوين  والتوصيل  العد  مهارات  مثل  حياته  بداية  في  الطفل 
واأللوان  النماذج  على  والتعرف  المتشابهة  لألشياء  مجموعات 

واألشكال، وغير ذلك الكثير.

كتابي القرنفلي 
عن كل شيء

282204685

My big pink book of 
everything

282206011

501 Things for little girls 
to spot

282206010

501 Things for little boys 
to spot
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الوقتاألشكال

حديقة الحيوان

نشاط ما قبل المدرسة

األرقام األلوان

سلسلة
تصفح وتعلم

األرقام

األلغاز

الوقت

تجعل هذه السلسلة عملية التعلم ممتعة ومثيرة لألطفال الصغار الذين يتمتعون بتقليب الصفحات لمعرفة األشياء/ الكلمات 
والتوصيل بينها. ومن خالل االستخدام المنتظم لهذه السلسلة، يمكن لألطفال أن يطوروا من مهاراتهم التعليمية األساسية 

المطلوبة منهم في التعليم الرسمي.

282204922

Flip and learn numbers 

282204926

Zoo animals brownie bear’s 
wipe clean book

282204924

Shapes funnie and friends 
wipe clean book

282204925

Colours funnie mouse’s wipe 
clean book

282204933

Pre-writing activity 

282204927

Time brownie bear’s wipe 
clean book

282204923

Numbers brownie and 
friends wipe clean book

282204920

Flip and learn puzzles 

282204921

Flip and learn time 
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كتب لتنمية
القدرات الذهنية 

عمرية  لمراحل  األنشطة  كتب  سالسل  من  كبيرة  مجموعة 
مختلفة تشتمل على العديد من األنشطة الذهنية والحسابية 
والتكوينية وأنشطة توضيح الفروق ومعرفة األعداد وأنشطة 
هذه  تشتمل  حيث  واألرقام  الحروف  وتوصيل  األلغاز  حل 
التعليم  مراحل  ومعظم  المدرسة  قبل  ما  مرحلة  األنشطة 

األساسي.

٣٦٥ نشاطًا ذكيًا

٣٦٥ نشاطًا لألطفال 
قبل المدرسة

٣٦٥ نشاطًا يوميًا 

٥٠٠ نشاط

٣٦٥ لعبة ولغز

٥٠٠ نشاط

العب وتعلم وامرح

٥٠٠ نشاط

العلوم لمرحلة الحضانة

٥٠٠ نشاط

الحساب لمرحلة الحضانة

أفضل ١٠٠٠ نشاط٥٠٠ نشاط أذكى ١٠٠٠ نشاط٥٠٠ نشاط

282205219

Maths for kindergarten 

282205243

365 Play and learn 5-7 

282205218

Science for kindergarten 

282205242

365 Games and puzzles 4-6 

282204449

365 Preschool activities

282204447

500 Activities 

282204452

500 Activities 

282204444

500 Activities 

282204453

500 Activities 

282204448

365 Mega activities 

282205217

365 Everyday activities 

282204446

500 Activities 

282204445

500 Activities 

282205216

Mega 1000 activities 

282205215

Mega 1000 activities 



كتب تعليمية

www.jarir.com67 تنويه: بعض الكتب قد تتطلب إشراف أبوي للمساعدة على تنفيذ األنشطة أو توضيح بعض المفاهيم

التعليم  أسلوب  على  تعتمد  سلسلة  هى 
والنظر  السؤال  قراءة  خالل  من  التفاعلي 
اإلجابة  على  التعرف  ثم  ومن  الصورة  إلى 

من خالل إدارة العجلة بالكتاب.

سلسلة
العب وتعلم

يوم ممتع 
في ...

صغار الحيواناتالمزرعة

المدينةالمزرعة

المدرسةالمنزل

المتناقضاتاألشكال الكلماتاألرقام

282205210

Turn and learn farm 

282204661

Turn and learn shapes 

282204659

Turn and learn numbers 

282205211

Turn and learn baby animals 

282204660

Turn and learn opposites 

282204662

Turn and learn words 

282205244

A fun day at the farm 

282205247

A fun day at home 

282205246

A fun day in the city 

282205245

A fun day at school 
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٣ - ١
كـتــــب 
لوحيــة 
طويلة

الحيواناتاألشياء التي تسيرالتعلم المبكريومي

كل كتاب عبارة عن ثالثة كتب 
في كتاب واحد. صور رائعة، 
للتعلم  بــســيــطــة  مــفــاهــيــم 
ممتعة  مقابض  مــع  المبكر 

لأليادي الصغيرة

282206436

My day 

282206437

Early learning 

282206438

Things that go 

282206439

Animals 
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مكتبتي الصغيرة األولى

مكتبتي األولى ألميرتي الصغيرة

المثالية  الصغيرة  المكتبة  هذه  تشتمل 
المقوى  الورق  من  صغيرة  كتب   ٩ على 
سهلة الحملة، سيتمتع الصغار بالنظر إلى 
والحيوانات  األرقام  وتعلم  البراقة  الصور 

واألشكال والكثير.

هذه المجموعة الجميلة من الكتب هى أول مكتبة رائعة ألي أميرة صغيرة، 
التخيلية والجواهر والحفالت والتيجان  مزودة بالقصور السحرية والحيوانات 
الصغيرة  الكتب  من  تسعة  ستجد  الصغير،  الصندوق  هذا  وبداخل  وأكثر. 
سميكة الغالف، المناسبة جدًا ليد األطفال الصغار. فتعلم الكلمات األولى 
كل  كل  الصغيرات في  للفتيات  واألعداد سيكون متعة  الحيوانات  وأسماء 

مكان مع هذه المجموعة الرائعة.

سلسلة
مكتبتي الصغيرة األولى

282206013

My first little princess library 

282206012

My first little library  
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الحيوانات

جسمي

المزرعة

الطعام

المدرسة

المحركات

سلسلة
مكتبة الطفل األولى

من  الرائعة  المجموعة  هذه  ستساعد 
الكتب طفلك الصغير على تعلم أسماء 
الخاصة  والكلمات  الحيوانات،  من  الكثير 
بالطعام،  الخاصة  والكلمات  بجسمه، 
والكلمات  بالمزرعة،  الخاصة  والكلمات 
الخاصة بوسائل المواصالت،  والكلمات 
الخاصة بالمدرسة، ستكون تجربة التعلم 
على  تحتوي  صفحة  كل  للغاية!  مرحة 
مفعمة  ألوان  ذات  الحجم  كبيرة  صورة 
تعلم  جدًا  يسهل  وهذا  بالحيوية. 
اإلضافية  األسئلة  تساعد  كلمة،  كل 
الصفحات  بعض  طرف  في  الموجودة 
مفرداتهم.  حصيلة  زيادة  على  األطفال 
هذا  قراءة  في  الصغير  طفلك  سيرغب 

الكتاب مرارًا وتكرارًا.

282206599

Baby’s first library-animals 

282206602

Baby’s first library-my body 

282206600

Baby’s first library-farm 

282206603

Baby’s first library-food 

282206601

Baby’s first library-school 

282206604

Baby’s first library-transport 
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األشكال واأللوان

األرقامالحيوانات

على الطريقفي المزرعة

سلسلة
١٠٠ بطاقة للتعلم

طوال  الجديدة  الكلمات  الصغار  يتعلم 
الوقت!

طريقة  لطفلك  المجموعة  هذه  تقدم 
مرحة لتعلم مائة كلمة جديدة والربط بين 

هذه الكلمات والسياقات المناسبة لها.
المائة  والبطاقات  التلميحات  ستثير 

الفضول لدى طفلك كثيرًا.
اجعل التعلم مرحًا!

282206605

100 Flaps to learn-animals 
animals

282206501

100 Flaps to learn shapes 
& color

282206607

100 Flaps to learn-farm 

282206608

100 Flaps to learn-on the go 

282206606

100 Flaps to learn-numbers 
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سلسلة
سيارات مشهورة

الجرار سيارة اإلسعافسيارة المطافئسيارة الشرطة

سلسلة كتب صغيرة من الورق المقوى للتعرف على السيارات عبارة عن ٤ كتب مناسبة 
أليدي الصغار ليسهل حملها وهي عبارة عن:

١- سيارة الشرطة ٢- الجرار ٣- سيارة المطافىء ٤- سيارة اإلسعاف

282204792

Bright mini car police 

282204793

Bright mini car tractor 

282204791

Bright mini car fire engine 

282204790

Bright mini car ambulance 
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سيارة اإلسعاف البلدوزر سيارة المطافي

سلسلة
العجالت المتحركة

القطارسيارة السباقسيارة الشرطة

مجموعة ممتعة وشيقة من الكتب 
في  السيارات  أشكال  تحاكي  التي 
الحقيقة، تأتي علي شكل السيارات 
ــاء والـــقـــطـــار  ــ ــفـ ــ ــاف واإلطـ ــعــ اإلســ
وسيارة  السباق  وسيارة  والبلدوزر 
الحــتــواهــا  للعب  وقــابــلــة  الــشــرطــة 

على عجالت متحركة.

282206611

Rolling wheel-fire engine 

282206612

Rolling wheel-police car 

282206610

Rolling wheel-bulldozer 

282206613

Rolling wheel-race car 

282206609

Rolling wheel-ambulance 

282206614

Rolling wheel-train 
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سلسلة ١٠٠ نشاط

282205660

100 Activity

282205661

100 Activity

282205658

100 Activity

282205659

100 Activity
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سلسلة ١٠٠٠ نشاط

282205648

1000 Pearl activities 

282205649

1000 Pearl activities 
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كتاب المنمنمات 
للملصقات الضخمة 

واألنشطة

على  يحتوي  والجميل  الممتع  الكتاب  هذا 
صور ١٢ أميرة، والعبة باليه يمكن لألطفال 
تكوينها باستخدام أكثر من ٣٠٠٠ ملصق من 
الكتاب  يحتوي  منا  المنمنمات.  ملصقات 
األطفال  تبقي  وألعاب  أحجيات  على  أيضًا 

مستمتعين لساعات.

األميرات
كراسة التلوين واألنشطة

مزرعة المرح
كراسة التلوين واألنشطة

282206009

My giant sticker and activity 
mosaic book

282206683

Farm colouring pad

282206682

Princesses colouring pad
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سوبر مان ١٠ في ١ توم وجيري ١٠ في ١باتمان ٤ في ١

أجمل كتب الملصقات

مجموعة أنشطة 
الملصقات

مجموعة من خمس كتب رائعة لألطفال، 
واألنشطة  والملصقات  بالصور  مليئة 
الكتب في  األلوان. تشترك هذه  زاهية 
طريقة جديدة تمكن األطفال الصغار من 
أثناء  للتعلم  جديدة  وطريقة  األستمتاع 

المرح

282206401

Sticker activitiy-5 titles bx 

282206265

Batman 4 in 1 

282206266

Superman 10 in 1 

282206332

Tom and jerry 10 in 1 
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موسوعتي الكبيرة عن الحيوانات

موسوعتي الكبيرة عن الفضاء والكون

282205671

My Big Encyclopedia Of 
Animals

282205672

My Big Encyclopedia Of 
Space And Universe

ستأخذك موسوعتي الكبيرة عن الحيوانات غي جولة في مملكة الحيوان. خالل هذه 
الجولة ستكتشف حيوانات من جميع أنحاء الكوكب، بداية من األدغال الباردة والحارة 

وحتى المحيطات العميقة، والمناطق القطبية المتجمدة. جعلت من المعلومات 
الكثيفة والصورة المفعمة بالحياة مرجعًا حديثًا مناسبًا لجميع األعمار

تقدم موسوعتي الكبيرة عن الفضاء والكون معلومات واضحة دقيقة عن الفضاء 
والكون، أي المجموعة الشمسية، والكواكب، والمجرات، وغيرها. وهى مليئة 
بمعلومات حديثة، وصور فوتوغرافية حقيقية، وتوضيحات، وكل هذه األشياء 

وغيرها الكثير يمكن للدارسين الصغار أن سيتخدموها كمرجع يسير المنال

سلسلة
موسوعتي الكبيرة

تنويه: بعض الكتب قد تتطلب إشراف أبوي للمساعدة على تنفيذ األنشطة أو توضيح بعض المفاهيم
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لماذا؟ أسئلة 
يطرحها األطفال

282206900

Why? Questions Children Ask 

متى أسئلة يطرحها 
االطفال 

282206902

 When? Questions Children 
Ask 

كيف؟ أسئلة 
يطرحها األطفال

282206903

How? Questions Children Ask 

ماذا؟ أسئلة يطرحها 
األطفال

282206901

What? Questions Children 
Ask 

إجابات  جميع  على  احصل 
التي تدور بذهنك عن:

- الجسم البشرى
- النظام الشمسي 

- التكنولوجيا
- الحيوانات

- العلوم
- الطبيعة

سلسلة
أسئلة يطرحها األطفال
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حيوانات الغابةالعلم الحياة البحريةالطيور

سلســلة العالم في صور نالت عناية فائقة الختيار الكلمات والصور على حد ســوا؛ لجعل هذه الكتب 
شيقة وتعليمية من خالل تقديم نص بسيط يسهل فهمه.

كتــب هــذه السلســلة ال تقــوم مقام الكتــب المرجعية النموذجية وحســب؛ بل أنها تشــبع فضول من 
يتــوق لمعرفــة المزيــد عــن العالم مــن حوله. ستســاعد الموضوعــات المتنوعة لهذه السلســلة القراء 

الذين يتوقون لمعرفة المزيد من المعلومات وبالتالي تحفز لديهم عملية التفكير.

سلسلة

282206618

Picture-world birds 

282206619

Picture-world sea life 

282206615

Picture-world science 

282206616

Picture-world jungle animals 
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١٠٠٠ سؤال وجواب 
حول الحيوانات

الثدييات

الديناصورات

جسدك

الفضاء

تجارب علمية

األرض

282206377

1000 Questions & answers 
about animals

282206620

Picture-world dinosaurs 

282206623

Picture-world your body 

282206621

Picture-world space 

282206624

Easy science experiments 

282206622

Picture-world the earth 

282206617

Picture-world mammals 
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سلســلة كتــب علميــة لألطفــال تهــدف إلــى معرفــة 
الطفــل بكافة المســائل واألمــور العلمية وتجيب على 
جميع التســاؤالت  الخاصة بالطفل ككيف وأين ولماذا 
.. طباعة فاخرة وملونة توضح لك تفاصيل كل شــيء 

بمنتهى الدقة.

سلسلة
أنا أعرف

أنا أعرف كيف

أنا أعرف متىأنا أعرف أينأنا أعرف لماذاأنا أعرف عن 

282204458

I know how 

282204455

I know about 

282204456

I know why 

282204457

I know where 

282204459

I know when 
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سلسلة
الكـتــــب 
العلميـة

عالم البحارالزالزل والبراكينعالم الحشرات

الطيور مملكة الحيواناتالجسم البشري

الديناصورات حيوانات ما قبل التاريخ

لألطفــال  علميــة  كتــب  سلســلة 
التــي  الموضوعــات  تســتعرض جميــع 
لزيــادة  الطفــل  عنهــا  يعــرف  أن  يحتــاج 
معلوماته وتوســيع مداركه وتضم هذه 
البشــري  السلســلة كتــب عــن الجســم 
والــزالزل والبراكيــن وحيوانــات مــا قبل 
التاريــخ والبرمائيــات والزواحــف وعالــم 

البحار ومملكة الحيوانات
282204645

Amazing animal world 
prehistoric animals

282204644

Human body 

282204648

Amazing animal world 
bugs world

282204650

Amazing animal world birds 

282204643

How nature works volcanoes 
& earthquakes 

282204647

Amazing animal world 
animal kingdom

282204651

Amazing animal world 
ocean world

282204646

Amazing animal world 
dinosaurs 
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سلسلة
أنا أحب 

قل لي لماذا؟
عن الحيوانات

أنا أحب الحيوانات البريةأنا أحب حيوانات المزرعة

اكتشف
الجسم البشري

مذهلة  حقائق  على  الكتاب  يحتوي 
الجسم  تجعل  مفصلة  ورسومات 
حيث  السهولة،  في  غاية  أمرًا  البشري 
كل  تصاحب  مفصلة  إشادات  ستجد 
طبقة شفافة في هذا الكتيب اإلرشادي 
وبفضل  بخطوة،  خطوة  الموضوح 
بالجلد  الخاصة  األبعاد  الثالثية  الصور 
والجهاز  والعضالت  العظمي  والهيكل 
الجسم  أجهزة  من  وغيرها  العصبي 
أصبح من الممتع اكتشاف كيفية عمل 

282205605الجسم البشري بصورة مرئية.

Discover 3D Human Body 
Words 

282204428

Farm animals 

282204429

Wild animals 

282204498

My first book of question & 
answer about animals
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تعلم اإلنجليزية في عادات حسنة
١٠٠٠ كلمة

الكتاب الكبير لألشياء 
األساسية

الحميدة.  لألخالق  خزانة  الكتاب  هذا  يعد 
بشكل  حميدة  أخالقًا  الكتاب  هذا  ويقدم 
لألخالق  التصويري  التمثيل  ويعد  مصور. 
ذهن  في  يطبع  إنه  حيث  ضرورة،  الحميدة 
النص. فصدق من  الطفل بشكل أسرع من 

قال: إن الصورة تساوي ألف كلمة.

تعلم  معًا!  لنتعلم  العمالق  كتابك  افتح 
واأللوان  الحركة  وأفعال  وعكسها  األشياء 
فقط  وغيرها!  والكثير  واألشكال  واألرقام 
الصور  ترفع  أن  تنس  وال  الصفحة  اقلب 

المطوية لتبصر ما تحتها!

الكلمات  القاموس  هذا  في  األطفال  يجد 
فضاَل  اإلنجليزية،  اللغة  في  شيوعًا  األكثر 
عن وجود الرسومات المختلفة، والتي تجعل 
الطفل يشعر بالملل من النظر أليها: حيث إن 
هذه الرسوم تتضمن صورًا خاصة بكل كلمة، 
وكذلك كيفية النطق السليم لكل كلمة على 
حدة، وكل هذا يساعد الطفل بقدر كبير على 
تحقيق المتعة في أثناء تعلمه للغة اإلنجليزية 

في الوقت الحالي وفيما بعد.

الكتاب المصور ألول ألف كلمة

هو كتاب كلمات مصور ذو رسومات جميلة، يساعد األطفال الصغار على ربط الكلمات باألشياء 
في حياتهم اليومية. يرافق األطفال في حياتهم. التي ينتقلون خاللها من وجهة ملونة نابضة 
كل  في  الواردة  والكلمات  وسام  سالي  هما  مرحتانك  أخرى.شخصيتان  إلى  والحيوية  بالنشاط 
مشهد سوف تساعد األطفال على اكتساب حصيلة لغوية أساسية، والشخضيات التي في هذا 

الكتاب سوف تضمن لهم االستمتاع بالقيام بذلك!
282204454

My first 1000 words picture 
book

282205589

Good habits 

282204021

Giant lift the flap 

282204506

1000  Words in english
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سـلسـلة
القاموس المصور

قاموس الخضروات المصور قاموس المأكوالت المصور

يورد قاموس الخضراوات المصور الكبير قائمة بمختلف 
بصور  ملئ  والكتاب  أبجدي.  بترتيب  الخضراوات 
انتباه  شد  على  قادرًا  يجعله  مما  الملونة  الخضراوات 
الكتاب من أجلهم. كما أن  الذين صدر  األطفال الصغار 
الخضروات  جميع  التعرف  على  األطفال  يساعد  الكتاب 

تقريبًا.

الملونة  بالصور  ملئ  مثير  كتاب  هو  الكتاب  هذا 
مختلفة  لمجموعة  األلوان  وزاهية  بالحيوية  والمفعمة 
من المأكوالت الشهية. وسوف يستمتع القارئ بالنظر 
المأكوالت  تلك  تذوق  في  أيضًا  وسيرغب  الصور  إلى 
المغرية التي يراها في هذا الكتاب. وستكون كل أكلة 
بتك  المشهور  البلد  عن  بسيطة  بمعلومات  مصحوبة 

األكلة.

282205567

My Jumbo Food Pictionary 

282205566

My Jumbo Vegetable 
Pictionary 
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قاموس الفاكهة المصور

قاموس الحيوانات المصور قاموس الطيور المصور

قاموس المركبات المصور

الطيور، ومن خالل  أنواع  القاموس مختلف  يسرد هذا 
األطفال  انتباه  الكتاب  سيجذب  الملونة  الطيور  صور 
األطفال  يساعد  أجلهم. وسوف  من  أعد  الذي  الصغار 
غير  الطيور  وأيضًا  المألوفة  الطيور  على  التعرف  على 

المألوفة، ويثري ثقافتهم أيضا.ً

كتاب رائع لتعريف األطفال بمجموعة كبيرة من الفاكهة. 
االعتبار،  في  الطفل  يضع  الكتاب  تصميم  ألن  ونظرًا 
صورًا  المصور  القاموس  هذا  من  صفحة  كل  تعرض 
مذهلة لكل فاكهة باسمها. سوف يحب األطفال النظر 
بأسمائها  اللذيذة  للفاكهة  الرائعة  الملونة  الصور  إلى 

الواردة وفقًا للترتيب األبجدي.

األربع  ذوات  بالحيوانات  قوائم  القاموس  هذا  يضم 
للحيوانات  ملونة  صور  به  الكتاب  األبجدي.  بالترتيب 
الكتاب  هذا  صمم  الذين  الصغار  األطفال  انتباه  لجذب 
على  الكتاب  هذا  سيساعدك  خصيصًا.  أجلهم  من 
التعرف على الحيوانات المعروفة وكذلك غير المعروفة 

وسيساعدهم أيضًا على إثراء معرفتهم.

تقريبًا  المركبات  أسماء  جميع  على  الكتاب  هذا  يحتوي 
مرتبة أبجديًا. وهو مزود بصور ملونة لجميع المركبات، 
ويهدف إلى لفت انتباه األطفال الصغار، اللذين صمم 
من أجلهم هذا الكتاب. وسيساعد على تعريف األطفال 
إثراء  وكذلك  الشائعة،  وغير  الشائعة  المركبات  بأسماء 

معرفتهم.

282205564

My Jumbo Bird Pictionary 

282205565

My Jumbo Fruit Pictionary 

282205563

My Jumbo Animals 
Pictionary 

282205568

My Jumbo Vehicles 
Pictionary 
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أول ٢٠٠٠ كلمة

يعد هذا الكتاب امن أروع الكتب التعليمية لألطفال الصغار. ولكونه يضم ألفي 
كلمة وصورًا ملونة في مجاالت متنوعة، فهو يعد مصدرًا مفيدًا لألطفال في 

تعلم الكلمات وإدراك العالم المحيط بهم.

قاموس األطفال 
المصور ٢٠٠٠ كلمة

والقصد  وواضحة  وبسيطة  سهلة  بطريقة  الكلمات  تعريف  الكتاب  هذا  يحاول 
من الصور الموجودة بهذا القاموس هو تعزيز ملكة الفهم عند األطفال. وفي 
النهاية، نتمنى أن تضيف أساليب التعليم المستخدمة في هذا الكتاب لحصيلة 

المفردات لدى األطفال وبالتالي أن تمنحهم المزيد من المعرفة الواسعة.

282205562

First 2000 Words 

282204558

Kids 3rd Dictionary of 2000 
Words (For Age 7-8 Years)
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كتابي األول
المصور للكلمات

القاموس المصور 
الممتع للتعلم

اإلجازة وزيارة 
األماكن

في المنزل -
في العمل

يعرض هذا الكتاب الجميل المرح ألطفالنا الصغار الكثير من الكلمات الجديدة على آذانهم، وذلك من 
خالل رسومات ملونة وممتعة. أيضًا سيحب األطفال البحث عن الدب تيدي الذي يحب االختباء خلف 

الصور والذي دائمًا ما يتم العثور عليه في أماكن تثير الضحك

282204063

Fun to learn picture 
dictionary

282204064

My first picture word on 
holiday & out and about

282204065

My first picture word 
at home & at work out 

and about
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282207032

A Whole Bunch Of Feelings 

282206904

Treasury Of Good Manners 

مشاعر، مشاعر، مشاعر!
هناك الكثير من المشاعر!

هل تعلم أن الجميع يمتلكون مشاعر؟
مشاعر  وهناك  والحماس،  والدهشة  السعادة  مثل  جيدة  مشاعر  هناك 
سيئة مثل الحزن والغضب واإلحباط، ولكن، هل تعلم أن هناك الكثير من 

المشاعر األخرى أيضًا؟
ما الذي يعنيه أن تشعر بالملل؟ ما الذي يعنيه أن تشعر بالخجل؟

إننا بحاجة ألن نعرف ما نشعر به، حتى نعرف ما علينا فعله بهذه المشاعر 
عندما نشعر بها!، عندما تشعر بوجود مشكلة، فإن هذا يعني أنه يجب 
المشاعر  تلك  به، فإن  النظر عما تشعر  المشكلة، وبغض  تحل  أن  عليك 

تعود إليك وحدك. ما الذي تشعر به إذن؟

ساعد اآلخرين
كن صديقًا جيدًا
كن طيبًا ومهذبًا

حافظ على نظافة مدينتك
اغسل يديك قبل كل طعام

قل » من فضلك« و«شكرًا«

مجموعة
المشاعر الكاملة

كنز من
السلوكيات الطيبة
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كن إيجابيًا!

انهض سريعًا!

احلم!

كن واثقًا!

كن فخورًا!

كن قويًا!

كن شجاعًا!

كن متسامحًا!

282206825

Be Positive! 

282206828

Bounce Back! 

282206831

Dream On! 

282206826

Feel Confident! 

282206829

Stand Tall! 

282206832

Grow Strong! 

282206827

Have Courage! 

282206830

Forgive & Let Go! 

على  الطفل  تساعد  التي  الكتب  مجموعة من 
مما  الشخصية،  وصفاته  سلوكياته  تطوير 
القرار  واتخاذ  والمرونة  بالنفس  الثقة  يدعم 

واإلحساس بالهدف.
التفكير  على  الكتب  من  المجموعة  هذه  تركز 
اإليجابي والسلوك المهذب الواثق الذي يدعم 
وأداءه  عالقاته  ويعزز  للطفل  العقلية  الصحة 
في المدرسة. فإنه أداة رائعة لتمكين األطفال 

من االستمتاع بحياتهم إلى أقصى درجة.

سلسلة
هيا نكن في أفضل صورة
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سلسلةصديقك العطوف
قصص كن

لـطـيفــًا

صديقك الحقيقي

صديقك الشاكر

صديقك المهذب

صديقك الحريص

صديقك الصبور

صديقك الرياضي

صديقك المخلص

صديقك المهتم

صديقك الطيب

وتساعدهم  القيم  أطفالك  تعلم  رائعة  قصص  مجموعة 
على تعلم أخالقيات وسمات شخصية جيدة.

282205594

Be good stories  yours 
affectionately 

282205597

Be good stories  yours 
politely 

282205591

Be good stories  yours truly 

282205593

Be good stories  yours 
thankfully 

282205599

Be good stories  yours 
sportingly 

282205592

Be good stories  yours 
carefully 

282205598

Be good stories  yours 
patiently 

282205595

Be good stories  yours 
considerately 

282205596

Be good stories  yours kindly 

282205590

Be good stories  yours 
sincerely 
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سلسلة
في الحياة 

اليومية

الغرباء

الرياضة

التعامل مع الناس

احترام المواعيدالنظافة الشخصيةحسن الخلق

التهذيبمكافحة االحتباس الحراري رفقاء الصفآداب الطعام

قصص  منها  بكل  كتب،  عشرة  على  السلسلة  هذه  تحتوي 
القصص  تلك  تقدم  جذابة.  رسومًا  تتضمن  ورائعة  بسيطة 
ما  التعامل  آداب  في  دروسًا  لألطفال  واللطيفة  البسيطة 

يساعدهم على أن يكبروا ليصبحوا أشخاصًا بالغين محبوبين.

282206388

Strangers in everyday life 
entertainment

282206395

Fighting global warming in 
everyday life

282206390

Sports in everyday life 

282206396

Eating in everyday life 

282206393

Being good in everyday life 

282206397

Classmates in everyday life 

282206394

Hygiene in everyday life 

282206398

Being decent in everyday life 

282206399

Being punctual in everyday 

282206392

Sports in everyday life 
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سلسلة
اقرأ بنفسك

من  « مستويات  خمسة  من  السلسلة  هذه  تتكون 
الحكايات الشعبية مصممة لمساعدة األطفال على 

بدء طريق القراءة. 

تم إعداد هذه المستويات تدريجيًا لألطفال المبتدئين  «
في القراءة ثم األطفال الذين يمكنهم قراءة عبارات 
قراءة  ثم  الوالدين  أحد  بمساعدة  وكلمات  قصيرة 
هذه العبارات بدون مساعدة الكبار ثم قراءة عبارات 

طويلة بدون مساعدة الكبار.

النملة والجرادة الذئب المتنكر القصة والجرس األسد والفأر األرنب البري والسلحفاة

البحار سندباد الصندوق الطائر الطائر المغرد الصبي الراعي األوز البري

املستوى 
األول

املستوى 
الثاين

282205063

Read it on your own level 1 
the hare & the tortoise

282205068

Read it on your own level 2 
the wild swan

282205062

Read it on your own level 1 
the lion & the mouse

282205067

Read it on your own level 2 
the shepherd boy

282205059

Read it on your own level 1 
belling the cat

282205066

Read it on your own level 2 
the nightingale

282205060

Read it on your own level 1 
the wolf sheep’s clothesyour 
own level 1 belling the cat

282205065

Read it on your own level 2 
the flying trunk

282205061

Read it on your own level 1 
the ant & the grasshopper

282205064

Read it on your own level 2 
sindbad the sailor
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البخيل الطائر األزرق طائر الحقيقة الفراشة ملكة النحل

الشعرات الذهبية الثالث اللص وصاحب الفندق البطة البيضاء الفرن الحديدي الرجل الخفي

فراء الدب الريشات الثالث أليس في بالد العجائب الفارس واللص األسود الطائر الذهبي

املستوى 
الثالث

املستوى 
الرابع

املستوى 
اخلامس

282205073

Read it on your own level 3 
the queen beeyour

282205075

Read it on your own level 4 
the golden bird

282205083

Read it on your own level 5 
the white duck

282205070

Read it on your own level 3 
the butterfly

282205076

Read it on your own level 
4 the black thief and the 

knight

282205079

Read it on your own level 5 
the iron stove

282205069

Read it on your own level 3 
the bird of truth

282205077

Read it on your own level 4 
alice in wonderland

282205080

Read it on your own level 5 
the white duck

282205072

Read it on your own level 3 
the blue bird

282205074

Read it on your own level 4 
the three feather

282205082

Read it on your own level 5 
the thief and the innkeeper

282205071

Read it on your own level 3 
the miser in the bush

282205078

Read it on your own level 
4 bearskin

282205081

Read it on your own level 5 
the three golden hair
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االعتناء باألشياء

تكتشف الشخصية األساسية أهمية األعتناء 

باألشــياء بعد انقطاع التيــار الكهربائي 

الفوىض  لعبة وســط  عن  عبثــاً  وتبحث 

املوجودة يف غرفتها واألعتناء باألشياء يعني 

أنه يمكنك أن تجدها بسهولة وأنها ستبقى 

طويالً وبطريقة آعتنائنا بالغرفة نفسها أو 

املنزل يحب أن نعتني بالكوكب والكائنات 

املوجودة بــه مثل النباتــات والحيوانات 

وأنفسنا.

يومي األول في المدرسة

يهدف هذا الكتاب إىل تشجيع التالميذ عىل 

العودة إىل املدرســة واعتبار املدرسة أمراً 

مســلياً يف النهاية هناك بعض األنشــطة 

لــأوالد والبنات للقيام بهــا وهناك دليل 

إرشادي لآلباء.

ال تغضب!

يهدف الكتاب إىل تعليم األطفال التمييز بني 

السلوك السلبي واإليجابي واختيار السلمي 

أكثــر، ومع هذا الكتاب ســيتعلم األطفال 

أن العنف ليس بشــئ جيد وانه باستخدام 

القيام  يمكنهم  وافواههم  وأرجلهم   أيديهم 

بشــئ أفضل من الركل واإلهانة، ويساعد 

الصغار عىل اســتيعاب  أيضاً  الكتاب  هذا 

أنه يتعني عليهم االعتذار عندما يتســببون 

يف إيذاء أحد.

مولودنا الجديد يصل إلى المنزل

األوىل  الخطــوات  الكتــاب  هــذا  يصف 

والتجارب التــي تمر بهــا أي أرسة عند 

وصول مولود جديــد ويحاول هذا الكتاب 

تناول ما سيحدث عندما يكرب طفلك قليالً 

ويبدأ اكتشــاف األشياء الجديدة ويف نهاية 

الكتــاب توجد ألعاب مســلية لتلعبها مع 

األطفال الصغر ويوجد أيضاً دليل إرشادي 

للكبار.

الجراثيم ليست للمشاركة

اليدان ليست للضرب

الكلماء ليست لإليذاء

سلسلة
أفضل السلوكيات

سلسلة الدليل اإلرشادي

282205889

Hands are not for hitting 

282205890

Words are not for hurting 

282205888

Germs are not for sharing 

282205351

Looking after things 

282205350

My first day at school 

282205353

Don’t get angry! 

282205352

Our new baby at home 
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قصـص
لتعلـــــم

العادات 
الحسـنة

السلحفاه تاتا
تتعلم المشاركة

قل الحقيقة
يا دودو

البومة دودو تتعلم 
المساعدة

كن صبورًا
يا مونتي

حان وقت
العمل الجماعي

تاتا تتعلم
العطاء

دودو يتعلم
االحترام

النمس مونتي
يتعلم الطاعة

282205653

Olivia the owl learns to help 

282205650

Checkers the turtle learns 
to share

282205657

Be patient, monty 

282205656

Time for teamwork 

282205651

Monty the mongoose learns 
to obey

282205655

Checkers learns to give 

282205652

Tell the truth fritz 

282205654

Fritz learns to respect 
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فاتن والصندوق السحري درب الرجل الحكيم

أشرف وعالمه الجديد أين والداي أمين التائه طفل القطن

قلعة االبتسامات القراصنة الصغار اللون المنسي الرجل القوقعة

سلسلة
حقوق األطفال
أن الطفــل منــذ والدتــه، ينبغي أال يــؤدي ضعف قدراته 
البدنية والعقلية، إلى قلة حقوقه، بل البد من معاملته 
باحتــرام، وإشــعاره بفرديته، وبحقه فــي التعبير عن رأيه، 
وتوفير أفضل الظروف الصحية واالجتماعية والتعليمية، 
حتــى ينشــأ جيــل جديد واثــق بنفســه، قادر علــى التفكير 
المستقل، واإلبداع دون كبت لقدراته، وحط من مكانته.

282205257

Children’s right principle 1 
the path of the wise man

282205266

Children’s right principle 10 
the snail man

282205258

Children’s rights principle 2 
the cotton boy

282205263

Children’s right principle 7 
the forgotten color

282205259

Children’s right principle 3 
amin loses his way

282205264

Children’s right principle 8 
the little pirates

282205262

Children’s right principle 6 
where are my parents?

282205265

Children’s right principle 9 
the castle of smiles

282205261

Children’s right principle 5 
ricky and the new world

282205260

Children’s right principle 4 
ariadna’s magic box
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شــكل جديــد للقصة وهو الشــكل المجســم  وهــى تقدم 
بطريقــة مبتكــرة ومســلية أســلوب فريــد لنعليــم وتربيــة 
األطفــال مــن خــالل عرض مجموعــة من الصور لمناســبة, 
وأوصــاف ممتعــة, ومن خاللها يمكن للطفل أن يكتشــف 
نفسه والناس من حوله و من أمثلة ماجاء بهذه القصص 

- كن لطيفًا مع أشقائك األصغرسنًا
- التكذب إذا ما ارتكبت خطأ .فتغضب والديك 

- عند الغضب عد من رقم 1 إلى 10.

تحمل المسئولية التحلي باألمانة فهم الكبار

سلسلة
الكتب المجسمة
سلوكيات حميدة

282204854

Listen and learn 

282204857

Good manners being honest 

282204855

Good manners becoming 
responsible
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الوحيد

مجموعــة قصــص لتكويــن شــخصية الطفل الســوية تتنــاول معظــم الســلبيات التي قد 
يتعــرض لهــا أطفالنــا ومعالجتهــا بأســلوب بســيط يصل إلى عقــل الطفل ويســتطيع أن 
يتفهمــه موضحــًا بالصــور الملونــة لســهولة إيصــال المعلومة لــه والهدف منهــا االرتقاء 

بالسلوكيات اإليجابية ألطفالنا ونبذ السلوكيات السلبية الغير مرغوب بها.

سلسلة
قصص تكوين 

شخصية الطفل 

لماذا نتعارك لماذا ال نتقاسم لماذا نفقد هدوءنا لماذا ال تكون ودودًا لماذا تسخر من اآلخرين

شكرًا ال أريد الحزين من فضلك افسح لآلخرين السارق

األناني من فضلك شكرًا لك متقلب المزاج لماذا تأمر اآلخرين دائمًا

282203917

Character building stories
For children : lonely

282203932

Character building stories 
For children : why tease?

282203926

Character building stories
For children : thief

282203927

Character building stories for 
children : why be bossy?

282203928

Character building stories for 
children:why be unfriendly

282203920

Character building stories 
For children : move over

282203919

Character building stories 
For children : moody

282203930

Character building stories 
For children:why lose your

282203922

Character building stories 
For children : please!

282203921

Character building stories 
For children : no thanks

282203931

Character building stories 
For children : why not share?

282203923

Character building stories for 
children : sad

282203922

Character building stories 
For children : please!

282203929

Character building stories 
For children : why fight?

282203925

Character building stories 
For children : thank you

282203924

Character building stories 
For children : selfish
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المعتدي الشجاع الغاضب تفضل أنت أواًل الخائف

مرحبًا لن ينجح األمر معي إنه ملكي أنا آسف المتأذى

الكذاب الغيور ال تفعل هذا ال تقل هذا الصداقة

اذهب بعيدًا عنياكتساب األصدقاء الواثق بنفسهالسعيد الغشاش

282203898

Character building stories 
For children : afraid

282203911

Character building stories for 
children : hurt

282203907

Character building stories 
For children : friendly

282203918

Character building stories 
For children : making friends

282203899

Character building stories 
For children : after you

282203912

Character building stories
For children : i am sorry

282203906

Character building stories 
For children : don’t say that

282203909

Character building stories 
For children : happy

282203900

Character building stories 
For children : angry

282203913

Character building stories 
For children : it’s mine

282203905

Character building stories 
For children : don’t do that

282203908

Character building stories 
For children : go away

282203901

Character building stories 
For children : brave

282203914

Character building stories 
For children : it won’t work

282203915

Character building stories 
For children : jealous

282203903

Character building stories 
For children : cheat

282203902

Character building stories 
For children : bully

282203910

Character building stories 
For children : hello

282203916

Character building stories for 
children : liar

282203904

Character building stories 
For children : confident
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العناية بسوزي األخالق الحميدة مساعدة اآلخرين االحترام

سلسلة
الصحة االجتماعية
كيــف يتعّلــم طفلك بناء عالقاته مع اآلخرين؟ كيف ومتى يشــرع 

في تكوين الصداقات؟ 
كل هــذا يبــدؤه معــك أنــت. األم هي الصديقــة األولى للطفل، 
وهي الشــخصية المفضلة لديه. يســعد لســماع صوتك، ورؤية 
وجهــك ولمــس يديك. بمســاعدتك أنت، ســيتعرف طفلك على 
األشــخاص اآلخريــن ويفــرح بصحبتهــم أيضــًا. هكــذا تكــون بداية 

تطور المهارات االجتماعية. 

األصدقاء توني المهمل مدرستنا مدينتنا

282205159

Social well-being series 
our town

282205156

Social well-being series 
respect

282205158

Social well-being series 
our school

282205157

Social well-being series 
helping

282205154

Social well-being series 
tornado tony

282205153

Social well-being series good 
manners

282205155

Social well-being series 
friends

282205152

Social well-being series 
looking after suzie
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فتاة اليويو ولد بجوار النافذة

المشكالت التحكم في الغضب

أنا أحب أسرتي الحزن

أنا خائف اإلحساس بالجمال

الطعام المحافظة على اللياقة

شخصيتي المتميزة العينان واألذنان

بشرتي أرفض

النوم األسنان

282205167

Physical well-being series 
teeth

282205164

Physical well-being series 
say no

282205160

Physical well-being series 
eyes and ears

282205162

Physical well-being series 
keeping fit

282205166

Physical well-being series 
sleep

282205165

Physical well-being series 
my skin

282205163

Physical well-being series my 
special self

282205161

Physical well-being 
series food

282205168

Emotional well-being series 
beauty

282205171

Emotional well-being series 
sadness

282205175

Emotional well-being 
series anger

282205174

Emotional well-being series 
boy at the window

282205169

Emotional well-being
 Series i am afraid

282205172

Emotional well-being series i 
love my family

282205170

Emotional well-being series 
problems

282205173

Emotional well-being series 
the yo-yo girl
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عزيزي ..

يجب أن

أخبرك عن ..

التذمر

المزاجية

التكبر

السلوكيات السيئة

تحطيم األشياء

الشجار

الشعور بالغيرة

الغش

البراعة والذكاءالشجاعة الطمعالمشاكسة

282204895

My dear i must tell you about 
cheating

282204891

My dear i must tell you about 
being jealous

282204893

My dear i must tell you about 
being naughty

282204898

My dear i must tell you about 
fighting

282204897

My dear i must tell you about 
destroying

282204889

My dear i must tell you about 
being brave

282204887

My dear i must tell you about 
bad manner

282204894

My dear i must tell you about 
being proud

282204890

My dear i must tell you about 
being greedy

282204892

My dear i must tell you about 
being moody

282204896

My dear i must tell you about 
complaining

282204888

My dear i must tell you about 
becoming smart
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السلسلة  هــذه  االبــتــدائــيــة  المرحلة  التالميذ  سيحب 
المبهجة المكونة من 1٢ كتابًا والتي  تدعو األطفال إلى 
القراءة إلى جانب تعلمهم سمات شخصية إيجابية من 
وتشجع  واالحترام،  والصداقة  واألمانة  الشجاعة  بينها 
هذه السلسلة األطفال على أن يكونوا مراعين مشاعر 
طريقة  لهم  وتــقــدم  المسئولية  ومتحملين  اآلخــريــن 

ممتعة لتطبيق مهارات القراءة التي يكتسبونها.

سلسلة
بناء الشخصية

يمكنك االعتماد على العمل معًاكل شخص مميز ومتفرد التيأس أبدًا

282205410A

character Education

282205403

Everyone is special and 
unique 

282205412

Never give up 

282205408

You can count on me 

أبد االهتمام المشاركة تعني االهتمامكن صديقًا فكر قبل أن تتصرف

282205411

Be a friend 

282205402

Think before you act 

282205405

Show you understand 

282205404

Sharing is caring 

اتباع القواعد هل يمكن أن يكون ذلك صحيحًاكن جريئًا لتتحلى بالشجاعة قول الحقيقة

282205401

Dare to have courage 

282205410

Telling the truth 

282205407

Following the rules 

282205409

Would it be right? 

282205406

Working together 
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للبناتلألوالد

282206892

Super Jumbo Colouring Book 

282206893

Super Jumbo Colouring Book 

كتاب تلوين مع أكثر من 140 صفحة 
وألغاز  أنشطة  يشمل  المرح.  من 

لساعات من المرح.

سلسلة
كتاب تلوين
كبير ورائع

أكثر من

١٤٠
صفحة ممتعة
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حل المتاهات 
ولون ابحث ولون شخبط ولونارسم ولون

282206905

Mazes And Colour Yoyo’s 
Colouring And Activity Pad

282206907

Draw And Colour Yoyo’s 
Colouring And Activity Pad

282206906

Search And Colour Yoyo’s 
Colouring And Activity Pad

282206908

Doodle And Colour Yoyo’s 
Colouring And Activity Pad

باألنشطة  ملئ  الممتع  الكتاب  هذا 
الطفل  من  تتطلب  التي  والمهام 
في  إنها  إبداعية،  رسومات  عمل 
لخيالك.  العنان  تطلق  لكي  انتظارك 
بتلوين  تسمتع  أن  يمكنك  بعدها، 

رسوماتك الجميلة بألوان رائعة.

باألنشطة  ملئ  الممتع  الكتاب  هذا 
كل  الممتعة،  الغميضة  وألعاب 
رائعة  بمجموعة  مصحوب  نشاط 
من الرسومات في انتظار أن تلونها 

بألوانك الجميلة!

هذا الكتاب الممتع مليء باألنشطة 
الطفل  من  تتطلب  التي  والمهام 
في  إنها  إبداعية،  رسومات  عمل 
لخيالك،  العنان  تطلق  لكي  انتظارك 
بتلوين  تستمتع  أن  يمكنك  بعدها 

رسوماتك الجميلة بألوان رائعة.

باألنشطة  ملئ  الممتع  الكتاب  هذا 
كل  الممتعة،  الغميضة  وألعاب 
رائعة  بمجموعة  مصحوب  نشاط 
من الرسومات في انتظار أن تلونها 

بألوانك الجميلة!

سلسلة
كتب أنشطة وتلوين
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كيف ترسم على الزجاج

كيف ترسم الجمادات

كيف ترسم المناظر الطبيعيةكيف ترسم الحيواناتكيف ترسم الوجوه

كيف ترسم األشخاصدليل المبتدئين في فن الرسم

سلسلة
كيف ترسم

282203876

How to paint on glass 

282204331

How to draw still life step by 
step guide for beginners

282204334

How to draw portraits steb 
by step guide for beginners

282204294

Drawing a complete step 
by step guide to techniques 

& material

282204332

How to draw animals 

282204330

How to draw people 

282204333

How to draw landscapes 
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كيف ترسم الحيوانات البرية

كيف ترسم السيارات 
كيف ترسم الوجوهكيف ترسم األميراتوالشاحنات 

كيف ترسم الطائرات كيف ترسم األشخاص
والقطارات والقوارب

كيف ترسم حيوانات المزرعةكيف ترسم الحيوانات

282206368

How to draw wild animals 

282206371

How to draw cars & trucks 
and other vehicles

282206374

How to draw people 

282206375

How to draw planes, trains 
& boats

282206369

How to draw animals 

282206372

How to draw princesses and 
other fairy tale pictures

282206370

How to draw farm animals 

282206373

How to draw faces 
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الحيواناتاألشياء من حولنا كلمات وقت ممتع 
بالتلوين

الكتاب ٤

سلسـلة 
عمــالق 
التلـوين

الكتاب ٥

الكتاب ٣الكتاب ٢الكتاب ١

282205569

Giant colouring book 1 

282205570

Giant colouring book 2

282205572

Giant colouring book 4

282204936

Happy time colouring things 
around us

282204934

Happy time colouring words 

282204935

Happy time colouring 
animals 

282205571

Giant colouring book 3

282205573

Giant colouring book 5
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كتاب تلوين
مجموعة صور فنية

من النقطة للنقطة
مجموعة صور فنية

كراسة
االبتكار والتلوين

282204929

Dot to dot picture art block 

282204938

Craft & colouring pad 

282204930

Copy colour picture art block 

282204931

Copy colour picture art block 

282204928

Dot to dot picture art block 

282204939

Craft & colouring pad 
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املحيط املفقود هو مغامرة مر�سومة حتت اأمواج مليئة بالر�سومات اجلميلة 
التي ر�سمت خ�سي�ساً لك لكي تلونها وتزخرفها. بداية من الأع�ساب البحرية 
�ستجد  الغارقة،  وال�سفن  املرجانية  ال�سعاب  حدائق  وحتى  املت�سابكة  الرقيقة 

الكثري لتكت�سفه!

بدأت كتب التلوين للكبار في االنتشار بشكل كبير لما 
لها من أثر نفسي إيجابي في مساعدة البالغين في 
والهدوء  التركيز  طريق  عن  والضغوط  التوتر  تخفيف 
من  اليومية  جرعتك  ولتكون  والتأمل  الذهن  وصفاء 
التلوين وعش تلك اللحظات  االسترخاء واإلبداع... أبدأ 

الهادئة.  ن لتسترخي وتبدع لوِّ

مفيد  هو  كما  التلوين  اأن  الدرا�سات  من  العديد  اأثبتت 
للأطفال فاإن له العديد من الآثار النف�سية الإيجابية على 
املخ  وف�سل  الذهن  ت�سفية  على  ي�ساعد  فالتلوين  البالغني، 
عن امل�ساكل وال�سغوط التي تواجهم، ومن هنا بداأت ظاهرة 
حياتك(  )جدد  �سل�سلة  ومتثل  الإنت�سار،  يف  للكبار  التلوين 
مل�ساعدة البالغني يف  جمموعة من ٣ كتب �سممت خ�سي�ساً 

تخفيف م�ساكل وهموم احلياة اليومية.

سلسلة
جدد ذاتك 

282206474

Lost ocean      
Johanna brasford    

282206470

Rejuvenate yourself colour-
ing book for adults  

Nature 

282206471

Rejuvenate yourself colour-
ing book for adults  

Nature 

282206472

Rejuvenate yourself colour-
ing book for adults  

Patterns 
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كتاب التلوين من اأجل الهدوء
ومتنوعة  ثرية  جمموعة  املبهج  الكتاب  هذا  لك  يقدم 
وجتعل  لتلونها  البديعة  واملناظر  الت�سميمات  من 
منها ر�سومات خا�سة بك. وتقدم الر�سومات والأمناط 
على  باعًثا  اأ�سلوًبا  احلية  والكائنات  بالزهور  اخلا�سة 
ومن  بداخلك.  املوجود  الفنان  ل�ستك�ساف  ال�سرتخاء 
وبدنك  ذهنك  �ستحرر  الإبداعية،  اإتباع مواهبك  خلل 
جميلة  فنية  بلوحات  نف�سك  و�ستكافئ  التوتر  من 

ومتكاملة.

كتاب التلوين من اأجل التاأمل
ومتنوعة  ثرية  جمموعة  الرائع  الكتاب  هذا  يقدم 
ذوقك  على  وجتعلها  لتلونها  البديعة  الت�سميمات  من 
من  وغريها  املاندال  اأ�سكال  �ست�ساعدك  اخلا�ص. 
الأ�سكال التجريدية على حترير خيالك واإخراج الفنان 
اإتباع مواهبك الإبداعية،  الكامن بداخلك. ومن خلل 
نف�سك  و�ستكافئ  التوتر  من  وبدنك  ذهنك  �ستحرر 

بلوحات فنية جميلة ومتكاملة.

معر�ص الحيوانات

ا�ستك�سف جمموعة متنوعة من احليوانات املر�سومة 
بزخارف متداخلة لون هذه ال�سور - الظباء الفخمة 
اجلميلة  احلمراء  والباندا  الرائعة  والزرافات 

والأرانب الف�سولية لتدب فيها احلياة مرة اأخرى
ال�سور  نزع  املمكن  من  اأنه  تعني  املثقوبة  ال�سفحات 

وعر�سها مبجرد النتهاء من تلوينها

سلسلة

 كتاب تلوين للكبار 

األشكال الزخرفية 

المسلية  ١-٢

كتاب التلوين لعلج الأرق
ابتكر بع�ص الأعمال الفنية اجلميلة وا�سعر باأنك تتحرر 

من همومك. 
على  والباعثة  الرائعة  الأ�سكال  هذه  تلوين  �سي�ساعدك 
اأخرى  مرة  ذهنك  واإعداد  اأوجاعك  ن�سيان  على  الهدوء 

لل�سرتخاء. 
تخل�ص من التوتر وا�ستعد لنوم هانئ يف امل�ساء.

ت�سميمات الزهور جزء ١

اأ�سكال  من  �سفحة   ٥٠ يعر�ص  جديد  تلوين  كتاب 
م�ستوى  ويتنوع  للتلوين  اجلاهزة  الزهور  وت�سميمات 
�سعوبة التلوين من ال�سهل اإىل ال�سعب جداً لكي يروق 

جلميع الأعمار

282206586

Flower designs coloring book     
Jenean morrison   

282206559

The menagerie animal 
portraits to colour     

Various authors   

282203765

Refreshing decorative 
patterns book 1    

282206564

The calm colouring book
Various authors   

282206565

Meditation colouring book
Various authors   

282204480  

Refreshing decorative 
patterns book 2    

282206558

The can’t sleep colouring 
book      

Various authors   
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كتاب التلوين للكبار ) ت�سميمات الحيوانات(كتاب التلوين للكبار ) ر�سومات(

حافظ على هدوئك ولون بكل حب

العلج بالألوانالعلج بالفن

الهدوء  على  باعثة  للغاية وجتربة  اإيجابياً  اأمراً  الفن اجلميل  ابتكار  يكون  قد 
وال�سرتخاء. اأكمل ال�سور الرائعة املوجودة يف هذا الكتاب وح�سن قدرتك على 

الرتكيز وحالتك املزاجية من خلل الإبداع. 
ميكن اأن يكون التلوين اأ�سلوب علج، واإن�ساء الفن اجلميل ن�ساطاً مهدئاً ومزيًل 

للتوتر.
ففي هذا الكتاب اخرت اأي ق�سم تلوين وا�ستكمل الر�سومات الرائعة لتح�سن من 
مزاجك وت�ساعد عقلك على الرتكيز، حتى الفنانني املبتدئني ميكنهم اأن ين�سئوا 

فناً رائعاً، لأن الكتاب ل يتطلب اأي مهارات ر�سم.

�سوف تلحظ اأنك ن�سيت همومك ودخلت يف مرحلة اأحلم اليقظة اأو ال�سعور 
مبزيد من الإبداع اأو الف�سول اأو احلما�ص اأو البهجة اأو ال�سرتخاء اأو اأي مزيج 
اآخر من امل�ساعر نتيجة القيام بهذا الن�ساط خذ نف�ساً عميقاً وا�ستمتع بالتجربة 

وذكر نف�سك باأن التلوين يدخلك يف حالة من الهدوء وال�سكينة

ا�ستغرق ب�سع دقائق من يومك املزدحم و�سف ذهنك بهذه الر�سومات اجلميلة. 
لونها وا�ستمتع بوقتك . لون وابتكر وحافظ على هدوئك.

اكت�سف ال�سعور بال�سكينة وال�سلم الداخلي يف �سفحات هذه الكتب، حيث جتد 
اأمناًطا رائعة وت�سميمات متداخلة لتلونها وت�ستمتع بها.

حافظ على هدوئك ولون

سلسلة

العالج باأللوان والفن

سلسلة

كتاب التلوين للكبار

سلسلة

حافظ على هدوئك

282206562

Art therapy anti-stress 
colouring book    
Various authors   

282206594

Adult coloring book : stress 
relieving patterns    

Blue star colouring    

282206584

Keep calm and colour 
with love     

282206557

Colour therapy  an anti-stress 
colouring book     
Sophie schrey    

282206593

Adult coloring book : stress 
relieving animal designs     

Blue star coloring    

282206563

Keep calm and colour on      
Huck & pucker 
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المدن الكبرى

التلوين الباعث على 
ال�سعادة والن�ساط

التلوين الباعث على 
ال�سعور بال�سلم

التلوين الباعث على 
ال�سترخاء والتركيز

الحديقة

الألوان هي ن�ساط علجي مرح وممتع. فللر�سم تاأثري يبعث على ال�سرتخاء ومينحك 
التحكم  موا�سع  ا�ستك�ساف  لك  ويتيح  واملعريف  والبدين  النفعايل  ال�سعيد  على  فوائد 
وال�سيطرة داخل ج�سدك. تدعوك ال�سور التي �ستجدها يف �سفحات هذه الكتب املخ�س�سة 
من  بع�ساً  الأ�سكال  التلوين  يتطلب  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  خوف.  بدون  تلوين  اإىل  للكبار 

الرتكيز والنتباه لي�ساعدك على النف�سال عن الروتني اليومي وتقليل حدة ال�سغوط.

التلوين الباعث على 
ال�سفاء والهدوء

اأنا اأحب التلوين تلوين الأ�سكال التلوين الإبداعي

سلسلة فن الوعي التام

سلسلة أنا أحب التلوين

المجموعة الفنية 

لعالج التوتر

282206598

The art of mindfulness relaxed and focused 
colouring     

Various authors     

282206588

I heart creative coloring 
Various authors    

282206581

Metropoli coloring  

282206582

Garden coloring  

282206587

I heart colouring patterns 
Various authors    

282206561

I heart colouring      
Various authors     Various 

authors     

282206597

The art of mindfulness peace 
and calm colouring     

Various authors    

282206596

The art of mindfulness happy 
and anergized colouring    

Various authors   

282206560

The art of mindfulness  
serene and tranquil colouring     

Various authors    
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الدوائر المزخرفة الإلهام

الغنية  الر�سومات  هذه  تلون  لكي  ر�سام  مهارات  متتلك  اأن  بال�سرورة  يجب  ل 
كما  الإبداعية.  جتاربك  اإجراء  اأجل  من  �سمم  قد  منف�سل  ر�سم  فكل  املعقدة، 
تقدم فالنتينا اإر�سادات مب�سطة عن كيفية تلوين ر�سوماتها. هذا بالإ�سافة اإىل 
براونينج،  ماري  كبيعاً  الأكرث  التلوين  لكتب  واملوؤلفة  املوهوبة  الفنانة  تلوين 

لبع�ص من اأكثلة التلوين الرائعة

اإنه م�سمم للبالغيت  اإذ  هذا الكتاب من كتب التلوين الإر�سادية الأكرث مبيعاً؛ 
�سكل  ملئج  بورتر  اأجنيل  والر�سامة  نكلو  ل�سي  الفنية  املعالج  تقدم  املنهكني. 
التلوين  على  مل�ساعدتك  جميعها  �سممت  والتي  اجلاهزة  التلوين  اأ�سكال  من 
مو�سوعه  منها  لكل  علجية  ف�سول  �ستة  اإىل  مق�سم  الكتاب  وال�سرتخاء. 
والأ�سكال  الغابات،  ومناظر  املياه،  ومناظر  املزخرفة  الدوائر  فيه  اخلا�ص، مبا 
الهند�سية، واأ�سكال النباتات واحليوانات، والأ�سكال الطبيعية، و�س�سكت�سف القراء 
التلوين على الورق وحتويل قلقهم  اأو قلم  مدى فاىدة و�سع القلم الر�سا�ص 

اليومي اإىل اإجناز مر�ِص وممتع ومبدع

سلسلة

التلوين اإلبداعي

لون بهدوء

املكونة من ٣١  وامل�سوقة  الرائعة  املجموعة  هذه 
م�ستوحاة  الهند�سية  الت�سميمات  من  ت�سميماً 
اجلميل  الإ�سلمي  الفن  ت�سميمات  من 
التا�سع  للقرن  يعود  نادر  األبوم  من  املختارة 
على  املتداخلة  الر�سومات  وت�ستمل  ع�سر. 
اأ�سكال امل�سلعات والنجوم والزهور وغريها من 

الر�سومات ذات التفا�سيل رفيعة امل�ستوى. 

ي�سور  رائعاً  ت�سميماً   ٣١ على  الكتاب  هذا  يحتوي 
ت�سميمات  وهي  اجلديد؛  للفن  احل�سي  الأ�سلوب 
فرينوي  بي.  اإم.  لـ  الفنية  الأعمال  من  م�ستوحاة 
الفن  حمرتيف  من  وغريهما  موت�سا  واألفون�ص 
اأ�سكاًل جميلة  املبتكرة  الر�سومات  وتعر�ص  اجلديد. 
للإوز والطواوي�ص والفرا�سات وغريها من الكائنات، 
اجلميلة  والزهور  املت�سابكة  الفروع  اإىل  بالإ�سافة 

والنباتات الرقيقة.  

ت�سميمات الحيواناتت�سميمات عربية
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Color me calm 
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