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تأسست عام 2007

نعمل في مجال نرش كتب األطفال، والمرتجم إىل العربية، 
والمرتجم من العربية إىل لغات أخرى، والكتب المعنية بالرتبية 

والتعليم وأدواتهما واليت تمتاز بالتبسيط.

نختار موضوع الكتاب بعناية فائقة، كما نقوم باختيار عنوان 
الكتاب وجعله واضحا، ويكون جذابا وناجحا بلغة سليمة، 

ومحددة المصطلحات، ونشرتط أن تكون األهداف واضحة، 
ومصاغة صياغة علمية، ومرتبطة ارتباطًا مبارشًا بموضوع 

الكتاب ونحرص عىل توجيه محتوى الكتاب وأنشطته بشكل 
يساعد عىل تنمية اتجاهات إيجابية في األطفال، وال يسمح 

بإنماء االتجاهات السلبية.

فأخذنا عىل عاتقنا التفرد واإلبداع وتقديم كل ما هو جديد 
في عالم كتاب الطفل والكتاب الرتبوي، سواء من خالل 

النصوص اإلبداعية اليت يقوم عليها كّتاب متمزيين أو اإلخراج.

ألف باء تاء ناشرونألف باء تاء ناشرون



  سلسلة قصص وعبرسلسلة قصص وعبر 

هذه السلسلة عن قصص األنبياء عليهم السالم في 

القرآن الكريم ُتخاطب األطفال من نس 5 – 7 سنوات، 

بأسلوب سهل ورسد شائق ورسومات متمزية، وتبني 

الدروس المستفادة منها، كما تمزيت هذه السلسلة 

بالقراءة التشاركية مع الطفل بحيث يكمل القارئ 

جزء من المعلومة للطفل بطريقة الرشح .

15 قصص
عدد الصفحات  20

25X25 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957752040

ISBN 9789957751111

ISBN 9789957751982

ISBN 9789957751975

ISBN 9789957752002

ISBN 9789957752071

ISBN 9789957751159

ISBN 9789957751166

ISBN 9789957751999

ISBN 9789957751128

ISBN 9789957752064

ISBN 9789957752033

ISBN 9789957752057

ISBN 9789957751142

ISBN 9789957751135

ISBN 9789957752064 ISBN 9789957752040ISBN 9789957752071



الحياة الصحيةالحياة الصحية

عجائب جسم اإلنسانعجائب جسم اإلنسان

العناية بالجسم والعقل ، تنظيف األسنان  

ممارسة الرياضية، أهمية النوم ، اتباع 

نظام غذائي صحي ومتوازن ، وغريها من 

األمور الهامة في حياة اإلنسان

ستجُدها في هذا الكتاِب، مع نصائح 

مفيدة ومعلومات جديدة ورسوم 

توضيحية جميلة، تساعدك عىل العيش 

بطريقة صحية خالية من األمراض.

كيف نتنفس؟
ماذا يحصل إذا ُكرست عظمة؟

ماهي رسة البطن؟
هل تعرف ماهو أكرب عضو في جسمك؟
هل تريد أن تعرف كيف تعمل أعضاؤك 

الداخلية: قلبك، كبدك، ومعدتك؟
كل هذه األسئلة ستجد أجوبتها داخل 

هذا الكتاب، وال تنس أن تستمتع بالرسوم 
التوضيحية الرائعة .

ISBN 9789957751807

ISBN 9789957752187

عدد الصفحات  100
25X25 قياس الكتاب 

غالف  كرتون

ISBN 9789957751807



عدد الصفحات  100
25X25 قياس الكتاب 

غالف  كرتون

ملكة الدعسوقاتملكة الدعسوقات

أنا و بابا الكبير جدًاأنا و بابا الكبير جدًا

هذا الكتاب يسلط الضوء عىل الجانب 

اإلنساني الشعوري عند المرشدين ، 

وتثقيف الطفل بأن المرشد مر بظروف 

صعبة، ال يكون هو المسؤول عما 

هو فيه ويعزز فكرة تجنب الغرباء 

والحفاظ عىل السالمة الشخصية 

ويشجع األطفال عىل مساعدة اآلخرين 

بالطريقة السليمة تربويًا.

يتحدث هذا الكتاب عن طبيعة العالقة 
المتمزية بني الطفل ووالده ويعلم 

األطفال كيف يكون اآلباء قدوة لهم 
جاء في الكتاب كلمات إيجابية للغاية 

لونت بألوان ممزية حىت يتعلمها الطفل 
وخاصة بالحديث مع والديه 

وضع في هذا الكتاب صور ممزية مزيت 
أيضا باألحجام لألشخاص واأللوان 

المثرية لفضول الطفل.

ISBN 9789957752286

ISBN 9789957752170

عدد الصفحات  36
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN 9789957752286

ISBN 9789957752170

المثرية لفضول الطفل.



هذه السلسلة الرائعة تقدم القيم والرتبية 
األخالقية في قالب فريد، يثري دهشة الطفل، 

ويربط التعامل في الواقع اليومي الذي 
يعيشه بقيم وأخالق الرسول صىل هللا عليه 

وسلم، وذلك لبناء شخصية قوية متكاملة 
متماسكة وذات مبادئ ثابتة.

10 قصص
عدد الصفحات  24

25X25 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957751913

ISBN 9789957751968ISBN 9789957751937

ISBN 9789957751890ISBN 9789957751906

ISBN 9789957751944

ISBN 9789957751876ISBN 9789957751951

ISBN 9789957751883ISBN 9789957751920

سلسة القيم - التربية األخالقيةسلسة القيم - التربية األخالقية



 سلسلة تحديات ولكنسلسلة تحديات ولكن

تميزت هذه السلسلة بموضوع مهارات الحياة

فهي تطرقت لموضوعات مهمة جدًا منها

تحمل المسؤولية  والتأقلم  واإلعاقة الحركية

واإلعاقة السمعية  وفرط الحركة  والتنافس

والتعامل مع كبار النس في موضوع  

الزهايمر، وعرس القراءة 

تميزت بوجود أنشطة في نهاية كل كتاب

ودليل موسع للوالدين

ISBN 9789957752163

ISBN 9789957752101

ISBN 9789957752125

ISBN 9789957752132

ISBN 9789957752118

ISBN 9789957752149 ISBN 9789957752156

ISBN 9789957752095

8 قصص
عدد الصفحات  36

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN

ISBN 9789957752156

ISBN

ISBN 9789957752095

8 قصص
عدد الصفحات  36

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957752095



  سلسلة الصحابةسلسلة الصحابة

 جاءت سلسلة الصحابة لتبني ألطفالنا 

األعزاء في المرحلة المبكرة أهمية معرفة 

المعلومات الصحيحة والموثقة عن هؤالء 

الصحابة وكم كان لهم أثرًا كبريًا في السرية ، 

تمزيت هذه الكتب بالنص البسيط المركز الذي 

يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية ، في نهاية 

كل كتاب وضعت خالصة للقارئ ليتم الرتكزي 

عىل المعلومات المذكورة للطفل .

ISBN 9789957752279

ISBN 9789957752255

ISBN 9789957752262

3 قصص
عدد الصفحات  20

25X25 قياس الكتاب 
غالف  سوفت



حمرون ُيريد أن يتعلم بالمدرسة، لكنه 
يحتاج لشهادة ذكاء كي يتم قبوله، 

هذا سيدفعه للخروج من المزرعة،
فهل سيصل حمرون إىل غايته ؟ 

وماهي المغامرات اليت سيعيشها ؟ 
دعونا نقرأ ونضحك ونغامر.

كان ماجد ونبيل أفضل صديقني، حىت بدأ نبيل ُيزعجه،
فقرر ماجد أن يبحث عن صديق جديد ! فماذا فعل؟ 

وهل ريض بصديقه الجديد؟
 وأنت، هل لديك صديق عزيز؟

 هل يضايقك أحيانًا ؟ هل تختلفان ؟ هل تتخاصمان؟ 
يتناول الكتاب هذا الموضوع.

مسكني هذا الثعلب ! إنه ال يعرف أن يعد من 1 إىل 10
أما صاحبه ثعلوب فيعرف، ويحذره من سكان المزرعة.

وأنت هل تعرف أن تعد من 1 إىل 10 ؟ 
فلتقرأ حكاية الثعلب والمزارع !

ستتعلم الحساب الذهين وأنت تقرأ .

عدد الصفحات  26
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

عدد الصفحات  32
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN 9789957752224

ISBN 9789957752231

ISBN 9789957752248

للباحثين في جميع المجاالت.. للباحثين في جميع المجاالت.. 



سلسلة ال حفاظات بعد اليومسلسلة ال حفاظات بعد اليوم

إن التعلم في السنوات المبكرة عملية ليست 
سهلة، لذلك ننصح أن ُتتبع طريقة التعلم 

باللعب والمرح .
كأن تقرأ هذه القصة مع طفلك مثال ، 

فتساعده كي يتعلم استخدام الحمام بفرح .
إنها قصة تساعد طفلك عىل النمو والتعلم !

في هذا الكتاب دليل مهم ينصح باالطالع 
عليه قبل قراءة القصة.

ISBN 9789957752217

ISBN 9789957752200

ال حفاظة بعد اليوم - بنات

ال حفاظة بعد اليوم - بنين

عدد الصفحات  36
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت



أنا أطيرأنا أطير

ألننا نؤمن بلغتنا العربية جاء هذا الكتاب ليعزز 

مفهوم القراءة السجعية الجميلة المصاحبة بالوزن 

الموسيقي باإلضافة أن النص حمل في مضمونه 

الرسالة اإلنسانية اليت تجسدت بأكرث من مشهد 

وتعزيز مفهوم التسامح والحب كما أن الطرح 

الموجود في الكتاب لم يكن طرحا مبارشا لتعديل 

وحدة السلوك أيضا اليت امتاز بها هذا الكتاب .

عدد الصفحات  32
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN 9789957752019

كتاب حاصل على 

جائزة اتصاالت

 (أفضل الرسوم 

لعام 2019)



ISBN 9789957751524

ISBN 9789957751531

عدد الصفحات  18
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN 9789957751524

ISBN 9789957751531

لبيب وجده نجيبلبيب وجده نجيب

بهاء ولعبة االختباءبهاء ولعبة االختباء

تعتمد هذه القصص في رسدها عىل السجع 
اللطيف الذي يجذب انتباه الطفل فتعجبه تلك 

النغمة الموسيقية، واإليقاع الهادئ، مما 
يجعله يستمتع بقراءة القصة واالستفادة 

من قيمتها األدبية واللغوية والرتبوية.
كما ذكرنا في كتاب لبيب وجده نجيب عالقته 

الجميلة مع الجد. 
تمزي الكتاب أيضا بوجود الكلمات المفتاحية .

تعتمد هذه القصص في رسدها عىل
السجع اللطيف الذي يجذب انتباه

الطفل فتعجبه تلك النغمة الموسيقية،
واإليقاع الهادئ، مما يجعله يستمتع

بقراءة القصة واالستفادة من قيمتها
األدبية واللغوية والرتبوية.

كما ذكرنا في كتاب بهاء ولعبة االختباء 
عالقته الجميلة مع الجدة . تمزي الكتاب أيضا 

بوجود الكلمات المفتاحية . 





عجائب الطبيعةعجائب الطبيعة

عجائب الحيوانعجائب الحيوان

الطبيعة مدهشة، إنها مليئة بأرسار ال 

تصدق، وفي هذا الكتاب تجد إجابات 

عن أسئلة مثل : ماهو الرعد ؟

 كيف تتغذى النباتات ؟ لماذا تنام 

بعض الحيوانات طيلة فصل الشتاء؟ 

سوف تقرأ كثريًا من المعلومات 

المثرية عن الطبيعة ، وترى رسومات 

توضيحية بألوان زاهية . 

الحيوانات هي مجتمعات مليئة بالعجائب 
المدهشة، تتجىل فيها عظمة الخالق 

الذي صور فأبدع .
في هذا الكتاب سنقدم لكم المعلومات 

في وجبات خفيفة لذيذة ودسمة.
حيوانات من كل مكان، ومن كل البيئات 

برًا وماًء وجوًا، سهاًل وجباًل وصحراء، 
غابات وجحورًا وجليدًا.

ISBN 9789957751838

ISBN 9789957751371

عدد الصفحات  100
25X25 قياس الكتاب 

غالف  كرتون



عدد الصفحات  100
25X25 قياس الكتاب 

غالف  كرتون

ماذا ستختارماذا ستختار

اإلختالفاإلختالف

44 موقفا في هذا الكتاب نعرضها عليك 

كي تمزي بني القرار الصحيح والقرار الخاطئ.

في كل يوم نتعرض الختبارات عدة، ودائما 

علينا اختيار القرار الصحيح، وهذا الكتاب فيه 

الكثري من االختبارات اليومية اليت نتعرض 

لها، وحىت نعرف الصواب والخطأ، دعونا 

نقرأ صفحات هذا الكتاب، ونتعلم منه بعض 

األمور المفيدة في حياتنا اليومية.

هناك أشياء كثرية تجعلنا متشابهني، وهناك أشياء 

كثرية تجعلنا مختلفني، األرض هي بستان، ونحن 

فاكهته الملونة، كل منا له لون ونكهة ومذاق، 

نحن نختلف في األكل والمالبس واللغات والديانات، 

لكننا نتفق عىل المحبة واالحرتام والتسامح.

وهذه االختالفات تجعل كاًل منا ممزيًا بطريقة ما .

ISBN 9789957751845

ISBN 9789957752088

عدد الصفحات  100
25X25 قياس الكتاب 

غالف  كرتون

الكثري من االختبارات اليومية اليت نتعرض 

لها، وحىت نعرف الصواب والخطأ، دعونا 

نقرأ صفحات هذا الكتاب، ونتعلم منه بعض 

األمور المفيدة في حياتنا اليومية.



سلسلة العلماء المسلمينسلسلة العلماء المسلمين

ستتفاجأ عندما تقرأ هذه السلسلة! 

ألنك ستعرف أن الكثري من االخرتاعات 

واالكتشافات بدأت بجهود العلماء 

المسلمني األوائل. هذه السلسلة 

ستعرفك ببعض هؤالء العلماء 

العظام.. وتجعلك تشعر بالفخر . 

وتدعوك ألن تكون عالمًا مبدعًا 

مثلهم تمزيت أيضا بسهولة النص 

والبطاقة التعريفية الموجودة في 

نهاية الكتاب.

10 قصص
عدد الصفحات  24

25X25 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957751593

ISBN 9789957751623

ISBN 9789957751661

ISBN 9789957751586

ISBN 9789957751654

ISBN 9789957751678

ISBN 9789957751609

ISBN 9789957751630

ISBN 9789957751616

ISBN 9789957751647





ISBN 9789957751685

ISBN 9789957751715

ISBN 9789957751708

ISBN 9789957751692

ISBN 9789957751685ISBN

سلسلة عندما تحكي الكائناتسلسلة عندما تحكي الكائنات

عدد الصفحات  32
30X27 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

هل يستطيع الفأر اقناع األسد أن

يعلمه الشجاعة؟

و من سيساعد ذئبون؟ وهل سيعود إىل 

بيته؟ وهل سيحقق حلمه ذات يوم؟ 

وهل يستطيع اصدقاء الكواال اقناعه 

بالزنول عن الشجرة ويصبح شجاعا ؟

وهل سيخرس السنجابان صداقتهما من 

أجل حبة صنوبر؟ كل هذا ستخربك عنه 

هذه السلسلة الرائعة! 



سلسلة اكتشفسلسلة اكتشف

هل ترغب بدخول عالم العناكب 

العجيب؟! ومعرفة أنواعها الغريبة، 

وفائدتها في الحفاظ عىل التوازن 

البييئ؟ وهل ترغب بدخول عالم 

الفراشات وتعرف دورة حياتها اليت 

تمر بأربع مراحل، وفائدتها في تلقيح 

األزهار وأنواعها الكثرية؟! 

هل سبق لك أن سألت نفسك كيف 

يعيش النحل؟ وأين يسكن؟

 وماذا يأكل؟ وكيف يصنع العسل 

اللذيذ؟! وهل تريد استكشاف عالم 

النمل الغريب؟ كل هذا ستخربك 

عنه هذه السلسلة الرائعة! 

4 قصص
عدد الصفحات  36

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957751548 ISBN 9789957751555

ISBN 9789957751579 ISBN 9789957751562



تأتي هذه السلسلة بأربعة كتب 
متمزية بنص عربي ممزي شمل 

الكلمات المفتاحية 
تحدثت عن تطوير شخصية 

الطفل فقد عالجت موضوع 
اإلحباط والتنافس في كتاب 

المخرتع الصغري وموضوع العمل 
التطوعي وموضوع التنمر 

واإلصغاء وموضوع القراءة 
واإلبداع  تمزيت أيضا بوجود دليل 

شامل وموسع للوالدين.

ISBN 9789957751753

ISBN 9789957751722

ISBN 9789957751746

ISBN 9789957751739

 سلسلة يوميات حليمسلسلة يوميات حليم

ISBN 9789957751753 ISBN 9789957751746

ISBN 9789957751722 ISBN 9789957751739

عدد الصفحات  36
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت



في هذه السلسلة يتعلم صغارنا 
التعامل مع موضوع الشاشات 

والوقت الذي يستهلكونه ورائها، 
كما أنها عالجت موضوع النظافة 

والتعامل معه داخل البيت 
وخارجه، وعززت موضوع ثقافة 
النظافة بشكل موسع وجميل 

كما أنها عالجت موضوع اللهاية 
لألطفال الصغار جدا وموضوع 

التخلص من الحفاظة.

ISBN 9789957751500

ISBN 9789957751487

ISBN 9789957751517

ISBN 9789957751494

سلسلة نحن نتعلمسلسلة نحن نتعلم 

ISBN 9789957751500 ISBN 9789957751517

ISBN 9789957751487 ISBN 9789957751494

عدد الصفحات  35
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت



هكذا يعمل جسديهكذا يعمل جسدي

هكذا أبدوهكذا أبدو

هل تريد أن تعرف كل يشء عن جسد اإلنسان؟
هذا الكتاب يوفر للطفل معلومات كثرية عن 

جسد اإلنسان وهي مكتوبة بأسلوب بسيط 
وممتع، وبالتايل هو يجيب عىل أسئلة األطفال 

بطريقة سلسة وسهلة، كما يحتوي الكتاب 
عىل صور توضيحية.

ويمكنك أن تجد بعض األلعاب واأللغاز المسلية 
والمفيدة في هذا الكتاب.

ماذا تستطيع أن تفعل بفمك وعينيك 

وأذنيك وساقيك وقدميك؟

هذا الكتاب يخربك الكثري عن أعضاء 

جسمك، وكيف تبدو.

بطريقة سهلة وممتعة، ويعطيهم 

المعلومات واألجوبة المناسبة لهم 

ويكسبهم خربةومعرفة. 

ISBN 9789957751326

ISBN 978995775147032  عدد الصفحات
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت



عدد الصفحات  32
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

الفصول األربعةالفصول األربعة

نريد أن نعرف الطقس؟نريد أن نعرف الطقس؟

هذا الكتاب يخرب األطفال ما يجب 
أن يتعلموه عن البيئة والعالم 

بطريقة مبسطة وذكية.
لماذا يكون الناس سعداء

في فصل الربيع ؟!
لماذا تهاجر طيور السنونو عند 

نهاية فصل الصيف ؟ّ

هل تريد أن تعرف كل يشء عن الطقس؟ هل 
تريد معرفة ما هو الطقس بالتحديد؟ ولماذا 

تمطر السماء في يوم وترشق الشمس في 
يوم آخر؟ ومن أين تأتي الغيوم؟ 

وكيف نعرف أن هناك عاصفة رعدية قادمة؟ 
وكيف يعرف علماء األرصاد الجوية ما سيكون 

عليه الطقس في أيام مقبلة.
في هذا الكتاب سوف تجد معلومات كثرية 

عن الشمس والرياح والمياه وعن الغالف 
الجوي بشكل عام.

ISBN 9789957751357

ISBN 9789957751302

عدد الصفحات  32
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت



عدد الصفحات  32
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

الكواكب و النجومالكواكب و النجوم

ISBN 9789957751456

ماذا تعرف عن الكواكب والنجوم؟!

تتعرف في هذا الكتاب عىل 

كواكب المجموعة الشمسية، 

ومراحل تشكل القمر،

 ورس تلك الخيوط الضوئية المتجهة 

برسعة نحو األرض، وستقرأ حكاية 

«المغامرين الثالثة» 

كما ستتعلم كيف تصنع صاروخًا، 

وتخزب كعك القمر والنجوم، 

وأنت تأكل تلك الكعكات مع 

أفراد العائلة ستجيبون عن أسئلة 

مسابقة الكواكب.





مريخو في الغابةمريخو في الغابة

مريخو كائن مريخي سقط في 

غابة وفقد ذاكرته، فعاش مع 

كائنات الغابة. هل سيصبح مريخو 

صديقا للجميع؟

وهل سريجع إىل وطنه في 

كوكب المريخ؟ تعالوا لنستمع 

معًا في مغامرة مريخو.

عدد الصفحات  36
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN 9789957751777

 تن تنينوتن تنينو

تن هو تنني خرج من بيضة 
مكسورة، فكان صغريًا جدًا مقارنة 

ببقية التنانني.
ما الصعوبات اليت سيواجهها تن ؟ 

وهل سينترص عليها؟
في هذا الكتاب دليل مهم ُينصح 
باالطالع عليه قبل قراءة القصة.

ISBN 9789957751760



عدد الصفحات  36
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

بيت في بطن مامابيت في بطن ماما

سامي األخ الجديدسامي األخ الجديد

ماذا يوجد في بطن ماما؟

لن نكتفي باإلجابة، بل سنخلق تساؤالت 

إبداعية ال تنتهي .

هذه القصة تدخل إىل البيت العجيب في 

بطن ماما، وتجيب عىل التساؤالت بلطف، 

وبمفردات شعرية بسيطة يتغىن بها الطفل 

مخاطبة وعيه ومشاعره 

األم ستنجب طفال جديدًا، وعىل اإلخوة 

الكبار أن يقوموا ببعض المهمات 

والوظائف، فهل تعلم ما عليك فعله 

إذا كنت أخًا كبريًا أو أختًا كبرية لالهتمام 

والعناية بالمولود الجديد؟

هذا الكتاب يرشح لإلخوة الكبار كيفية 

التعامل مع المولود الجديد .

ISBN 9789957751869

ISBN 9789957751852

عدد الصفحات  32
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN



تميم يساعد أمهتميم يساعد أمه

أنا و بابا صديقانأنا و بابا صديقان

يتحدث هذا الكتاب عن 
مهارات الحياة وعن طبيعة 

العالقة الممزية مابني اآلباء 
واألبناء من خالل قصة 

مشوقة ومثرية كما أن 
الكتاب يتمتع بعدة مهارات 

منها القراءة التصويرية وركز 
عليها بالكلمات المعرفية

باللون األحمر.

يدخل تميم غرفة أمه المريضة ويقول  :
« سأعتين بك اليوم جيدًا يا أمي»

ويقوم بتحضري وجبة اإلفطارألمه، 
يضع المالبس في الغسالة، ينظف األطباق ، 

وهو يبذل جهدًا كبريًا ليساعد أمه،
فهل سينجح تميم في مساعدتها حقًا ؟

ISBN 9789957751340

ISBN 9789957750817

عدد الصفحات  28
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

عدد الصفحات  26
24X24 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN 9789957751340



عدد الصفحات  26
24X24 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

الال أسمح!أسمح!

ال أريد أرنبًاال أريد أرنبًا

قصة هذا الكتاب عن التحرش الذي 

يتعرض له الصغار، فهي برسوماتها 

المعربة تحذرهم من أي شخص 

يحاول أن يلمسهم.

ويجب عن تساؤالت عديدة .

هل سينجح مازن في التخلص من األرنب ؟

أم سينجح األرنب في البقاء؟

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

في هذا الكتاب نتحدث عن امتالك 

األطفال لألشياء اليت يحبونها كثريًا، 

ويفقدونها فجأة مما يرتك في داخلهم 

حزنًا وألمًا، القصة تعالج هذا الموضوع 

بطريقة ذكية ورائعة.

ISBN 9789957751463

ISBN 9789957751234

عدد الصفحات  16
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت



جديد هو يوميجديد هو يومي

نور تستعد للنومنور تستعد للنوم

قصة الكتاب عن تتحدث عن فتاة 

صغرية، تستطيع أن تقوم بأعمال كثرية 

في الصباح قبل الذهاب إىل المدرسة 

بأسلوب جميل ورسومات رائعة.

نور متعبة وتشعر بالنعاس، تقوم 

بالعديد من األمور قبل النوم.

هذه القصة تتحدث عن الطفلة 

نور ودميتها، وتركز عىل حياة 

الطفل اليومية .

ISBN 9789957751289

ISBN 9789957751388

عدد الصفحات  28
28X28 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

بأسلوب جميل ورسومات رائعة.

الطفل اليومية .



 سلسلة كن مستعدًاسلسلة كن مستعدًا

هذا الكتاب يكشف أهمية تقدير ما يبذله 

الصغار من جهد واالعرتاف بصعوبة المهام 

اليت يؤدونها .. وأن عىل الكبار المساعدة 

بتحديد طرق المواجهة الصحية عندما يواجه 

الصغار تحديًا ما وعليهم أن يشعروهم 

بالثقة التامة بأنهم قادرون عىل تخطي 

التحديات إذا خططوا وبذلوا جهدهم كاماًل .

مهمتنا مساعدة األطفال عىل إدارة 

مشاعرهم وانفعاالتهم، وتوفري 

التقنيات اليت تساعدهم لكي يتمكنوا 

من التصدي للتوتر والغضب ، فال 

يصابون باإلحباط أو اليأس اليت تؤدي 

إىل سلوكيات خاطئة ومن أجل ذلك 

كان هذا الكتاب.

4 قصص
عدد الصفحات  32

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957751241

ISBN 9789957751258



كل األطفال لديهم قدرة عىل التعلم، 

وبعضهم يحتاج إىل تعلم مهارات مهمة 

تساعدهم عىل تحصيل العلم، وكما يتعلم 

األطفال المهارات االجتماعية والعاطفية، 

يمكنهم أيضا تعلم كيفية التعامل مع 

المجتمع بشكل عام، والتحرر من الغضب 

ليكونوا أكرث إيجابية وفاعلية.

إن عىل عاتقنا كآباء وأمهات ومربني 

مسؤولية إزالة أي عائق يمنع الطفل 

من طلب المساعدة ، وإقناعهم بأن 

هذا الطلب مصدرة قوة لهم، وليس 

دليل ضعف ؟ رشط أن ال يكون نوعًا من 

االتكالية، وأن يثقوا بالبالغني من حولهم، 

وأنهم عىل استعداد دائم لمساعدتهم .

4 قصص
عدد الصفحات  32

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957751272

ISBN 9789957751265

دليل ضعف ؟ رشط أن ال يكون نوعًا من 

االتكالية، وأن يثقوا بالبالغني من حولهم، 

وأنهم عىل استعداد دائم لمساعدتهم .



4 قصص
عدد الصفحات  32

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

عندما يصبح الكذب مشكلة عند األطفالعندما يصبح الكذب مشكلة عند األطفال

هل طفلك َيكذب ؟
هل تَعاني مع ِطفلك من مشكلة الَكذب ؟
يعدُّ الَكذب من أكَرث الَعادات السّيئة، واليت 

تنترش بني الّناس، وخصوصًا فئة األطفال، وهو 
محاولة لتغيري بعض الحقائق بشكل كّيل، أو 

جزئي، كحكايات وأحَداث جديدة بعيدة عن 
الواقع، وذلك مع اإلرصار، ووجود النية للخداع، 

وقد يكون ذلك ألسَباب مادّية، أو نفسّية، 
أو اجتماعّية.

•   إذا كان طفلك َيكذب فابدأ بالبحث عن
   َسبب ذلك .

•  عندما تريد أن تَعالج ُسلوك الَكذب عند 
ِطفلك فانظر أواًل إىل فئته الُعمرية .

اقرأ هذا الِكتاب لتعرف سبب َكذب ِطفلك 
وَبعدها تبدأ رحلة عالج هذا السلوك غري الجّيد.

ISBN 9789957751784

8 قصص
عدد الصفحات  150

25X25 قياس الكتاب 
غالف  كرتون



مع طفلي من اليوم األولمع طفلي من اليوم األول

في بيتنا مراهق ومراهقةفي بيتنا مراهق ومراهقة

قد نجتمع كمربيني عىل أننا نعاني الكثري 
من المتاعب والظروف الصعبة في 

مشوار تربية أبنائنا وأطفالنا، ولكن البد لنا 
أن نتذكر بأن تلك الصعاب والمتاعب تتبدد 

عندما نشاهد طفلنا ينشأ نشأة حسنة 
ويصبح ثمرة صالحة.

فأوردنا هذا الكتاب ليكون معينًا لكم 
أعزائنا في مشوار الرتبية مع أبنائكم 

مذلاًل لكم بعض الصعوبات اليت يعاني 
منها كل مرّب.

فحرصنا عىل أن يكون بأسلوب سهل 
وواضح ليتمكن جميع المربيني عىل 

مختلف ثقافاتهم االندماج بصفحاته 
ليتسىن لهم االستفادة منه.

يكربون وَيكرب هّمهم َمعهم.. كم مرَّة 
َسمعت هذا القول؟

ابين عصيب، عِنيد، ُمتمرِّد، ال َيسمع الكالم! 
ينام الّنهار وَيصحو الّليل، َيرفض كلَّ يشء، 

وَيعلو َصوته عند الَغضب! ال أفهم ماذا ُيريد؟ 
وكيف ُيفكر؟ وال أدري ماذا يحدث؟ وَماذا 

أفعل معه؟ تساؤالت كثرية عىل لسان كل 
أَرسة في بيِتها ابن مراهق، أو ابَنة َتخطو 

بقدَميها أوىل عَتبات األنوثة.
َتكاد الُمراهقة تكون َثورة نفسّية وعقلّية، 

يعّرب عنها المراهق أحيانًا بسلوكّيات وَترصفات 
تبدو عدوانّية، فهو ُيريد اكتشاف العالم من 

َحوله، وَخوض التَجارب، وإْقَحام نفسه في 
الُمجازفات اليت تشّكل خطًرا عىل حياِته

ISBN 978995775039

ISBN 9789957751791

8 قصص
عدد الصفحات  150

25X25 قياس الكتاب 
غالف  كرتون



8 قصص
عدد الصفحات  150

25X25 قياس الكتاب 
غالف  كرتون

ISBN 9789957751173

ISBN 9789957750909

 عندما يصبح الخوف مشكلةعندما يصبح الخوف مشكلة

عندما يصبح العناد مشكلةعندما يصبح العناد مشكلة

إذا بدت عىل طفلك عالمات انفعال 
متكررة .. ماذا ستفعل ؟ إذا علمت أنَّ 
مصدر االنفعاالت هو الخوف ، فكيف 

ستتعامل معه ؟
من هناك ، كان هذا الكتاب سلسًا 

سهاًل موضوعّيًا شمولّيًا يتحدث عن 
تعريف هذا الخوف وأشكاله وأعراضه 

ومن ثمَّ الدوافع اليت أدت إليه 
ليتسىن لكل مهتم تطبيق فصوله 

في عالجه أو الوقاية منه ، كما يقدم 
للمربني حلواًل مناسبة ، وتجارب سابقة 
تساعدهم في القضاء عىل مشاكله .

في هذا الكتاب نستعرض أهم 
ما يتعلق بمشكلة العناد بتحديد 

مفهومه ، ورشح أشكاله .
وتشخيص مسبباته ، وتوضيح 

السمات اليت تمزيه عند ظهوره 
في سلوك األطفال لتكون مؤرشًا 
يستدعي اهتمام الوالدين الحتواء 

المشكلة قبل تفاقمها ، كما يقرتح 
الكتاب مجموعة من األساليب اليت 
ال يقترص دورها عىل عالج األطفال 

المتصفني بهذه الصفة فحسب ، 
وإنما تساعدهم عىل وقايتهم منها 

بأساليب تربوية وعلمية بعيدة عن 
األخطاء والمغالطات الشائعة .

8 قصص
عدد الصفحات  150

25X25 قياس الكتاب 
غالف  كرتون



أسئلة األطفال المحرجة وكيفية اإلجابة عنهاأسئلة األطفال المحرجة وكيفية اإلجابة عنها

 عندما يصبح الخجل مشكلةعندما يصبح الخجل مشكلة

هل َيسألك ِطفلك أسِئلة ُمحرِجة؟
هل َتجد أّنها َصعبة اإلَجابة؟

هل ُتشعرك باالرتَباك ِلعدم وجود 
الَجواب الُمالئم؟

هل َتكون مرتدًدا عند اإلَجابة خوًفا من 
إَجابة خاِطئة؟

هذه التَساؤالت وغريها الَكثري، تدخل 
في عالم الِحوار بني الِطفل وأحد 
الوالَدين عند ِبداية إدراك الِطفل 

لما َيدور حوله، وبالتأكيد َتختلف َنوع 
األسئلة من ِطفل إىل آخر وَحسب 

المرَحلة الُعمرية. فنجد الِطفل في 
الِفئة الُعمرية من الَثالثة إىل السادَسة 
َيستفرسعن َكيفية الِوالدة والفرق بني 

الّذكر واألنىث . 

هذا الكتاب يتناول عرضًا سهاًل ، 
شاماًل لتعريف مشكلة الخجل عند 

األطفال ومىت يصبح مشكلة يتطلب 
العالج  مع توضيح أسبابه أعراضه 

وبعض الطرق لحل مشكلة الخجل 
من أبناءنا األعزاء مع طرح لبعض 

الحاالت الواقعية اليت قّدمت معها 
بعض الحلول المناسبة للتعامل مع 

المشاكل المطروحة .

ISBN 9789957751791

ISBN 9789957751821

8 قصص
عدد الصفحات  150

25X25 قياس الكتاب 
غالف  كرتون



8 قصص
عدد الصفحات  150

25X25 قياس الكتاب 
غالف  كرتون

سلسلة أحب أسرتيسلسلة أحب أسرتي

هذه السلسلة تساعد األطفال عىل 

ممارسة المهارات الحياتية من خالل 

دوافع ذاتية، تقودهم إىل استخدام 

إسرتاتيجية حل المشكالت بطريقة 

تناسب قدراتهم.

وتحتوي عىل مجموعة من التمارين 

اليت تعّود األطفال عىل ممارسة أنواع 

التفكري المختلفة واكتساب القدرة 

عىل التعبري بأساليب مختلفة.

ISBN 9789957751227

ISBN 9789957751210

ISBN 9789957751203ISBN 9789957751197

ISBN 9789957751180

5 قصص
عدد الصفحات  18

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت



سلسلة العائلةسلسلة العائلة

هذه السلسلة تربز تسلساًل زمنيًا لما 

خفي عن الطفل في عالم الواقع 

من أحداث في أماكن مخصوصة، 

يشاهدها الطفل في قصصنا 

ويتفاعل معها بتفاصيلها اليت كانت 

غائبة عنه، مدرّبا نفسه عىل اتباع 

التسلسل المنطقي في الوصول 

إىل حقائق األشياء، سيما في أوىل 

مراحل حياته، وتمزيت بأنها ثنائة لغة.

ISBN 9789957750657

ISBN 9789957750534

ISBN 9789957750664

ISBN 9789957750541

ISBN 9789957750565

ISBN 9789957750671

ISBN 9789957750527

ISBN 9789957750558

8 قصص
عدد الصفحات  16

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957750657 ISBN 9789957750565



ISBN 9789957750138

ISBN 9789957750176

ISBN 9789957750084

ISBN 9789957750169

ISBN 9789957750091

ISBN 9789957750121

6 قصص
عدد الصفحات  12

24X24 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

رسومات تنبض، ألوان تحاول النطق 

بزهوها، وجملة مشوقة تمد يدها 

ألخواتها في الصفحات الالحقة من 

قصص سلسلة اقرئي يل يا أمي.

حيث امتازت بأن األفكار الموجودة 

عليها هي بطرق تدريس المعلومة 

المتتالية حىت يستطيع الطفل ربط 

تتطور األحداث بشكل بسيط .

 سلسلة اقرئي لي يا أميسلسلة اقرئي لي يا أمي

6 قصص قصص
عدد الصفحات  12

24X24 قياس الكتاب 
غالف  سوفت



سلسلة لماذا يجبسلسلة لماذا يجب

في هذه السلسلة نناقش 
موضوعات مهمة تعالج مهارات 

الحياة في المرحلة المبكرة 
بأسلوب جديد مبين عىل ذكر 

القصص بداًل من التوجيه المبارش 
فمن االستماع إىل التشارك إىل 

الطعام الصحي وكيف يمنح 
أجسامنا الطاقة إىل حماية 

الطبيعة وتوفري الماء والطاقة مع 
الرتكزي عىل وحدة الرتشيد .

ISBN 9789957751401

ISBN 9789957751395

ISBN 9789957751449

ISBN 9789957751432

ISBN 9789957751425

ISBN 9789957751418

6  قصص
عدد الصفحات  32

24X24 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

 9789957751418



 سلسلة خطوة بعدها خطوةسلسلة خطوة بعدها خطوة

في هذه السلسلة نعلم األطفال 

مهارات القراءة للمرحلة المبكرة 

باإلضافة إىل وحدات التدريس 

والمساقات التعليمية في 

موضوعات المأكل والمرشب 

والملبس والمسكن، بأسلوب 

بسيط وسهل .
ISBN 9789957750992

ISBN 9789957751074

ISBN 9789957751029

ISBN 9789957750985

ISBN 9789957751067

ISBN 9789957751043

6  قصص
عدد الصفحات  16

24X24 قياس الكتاب 
غالف  سوفت





ISBN 9789957751296

ISBN 9789957751319

ISBN 9789957751364

ISBN 9789957751333

سلسلة فريق ا�بطالسلسلة فريق ا�بطال 

4 قصص
عدد الصفحات  28

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957751296 ISBN 9789957751364ISBN 9789957751296

ISBN 9789957751319

ISBN 9789957751364

ISBN 9789957751333

هذه السلسلة من أربعة كتب 
تتحدث عن مجموعة أبطال من 

أكرث من دولة وجنسية، بينهم 
طفل اسمه سامي، استطاعوا 
أن يزوروا أكرث من بلد ويتعلموا 

مجموعة من القيم منها أن 
الكذب عادة سيئة وأن الحظ 
موجود لكن بنسبة بسيطة، 
كما تعرفوا عىل عيد الفطر 

من خالل زيارتهم إىل المغرب 
العربي وكانت لهم مغامرات 

في حديقة الحيوانات.  





هي سلسلة علمية تعرف الطفل وباللغتني 

العربية واإلنجلزيية عىل الحيوانات المختلفة 

وأسمائها المتعددة وأنواعها المختلفة، 

وتعطيه معلومات وافية وحقائق

 علمية عنها. 

فقد أعدت عىل برنامج الصورة الذهنية 

حىت يعرف الطفل ويمزي عند كل حيوان 

مزياته من ناحية الحجم والطول واالرتفاع 

والمزيات الممنوحة له حسب البيئة.

ISBN 9789957750268

ISBN 9789957750299

ISBN 9789957488871

ISBN 9789957488901 ISBN 9789957488888

ISBN 9789957750251ISBN 9789957750305

ISBN 9789957488895

8 قصص
عدد الصفحات  24

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

 سلسلة انا أحبسلسلة انا أحب



سلسلة المعرفةسلسلة المعرفة

هي سلسلة علمية معرفية تكسب 

مقتنيها أبجديات تعلم األشياء ، وفهم 

آليات عملها، مما ينعكس إيجابيا عىل 

تكامل المعلومات غري األكاديمية.

فكيفية عمل الحاسب الشخيص، 

والهاتف المحمول ، والتدفئة والكهرباء 

واأللعاب ، ووسائل النقل ، والمطبخ 

جميعها مرشوحة بطريقة مبسطة 

مرسومة ُممنهجة .

ISBN 9789957750695

ISBN 9789957750725

ISBN 9789957750770

ISBN 9789957750718

ISBN 9789957750756

ISBN 9789957750794

6  قصص
عدد الصفحات  28

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

  look and seelook and see  سلسلة  سلسلة



  look and seelook and see  سلسلة  سلسلة

تأتيكم هذه السلسلة  لتكون بمثابة أداة 
ووسيلة للتعلم وبناء المهارات األساسية 

للقراءة باللغة االنجلزيية. 
حيث تركز في كتبها عىل مهارة ربط الحروف 

واألصوات للكلمة بصورتها، ليستطيع الطفل 
بعد مشاهدة الصورة النطق باسمها 

وحروفها بشكل سليم تلقائي. 
مما يشعره بالفخر والسعادة لقدرته عىل 

صياغة جملة كاملة ومفيدة. 

ISBN 9789957488956

ISBN 9789957488932

ISBN 9789957488970

ISBN 9789957488925

ISBN 9789957488963

ISBN 9789957488918

ISBN 9789957488987

ISBN 9789957488949

8 قصص
عدد الصفحات  34

20X20 قياس الكتاب 
غالف  سوفت



سلسلة حكايات و عبرسلسلة حكايات و عبر

هي سلسلة ممزية ، ورسومات جاذبة 

وباللغتني العربية واإلنجلزيية. وتقع 

بتسعة كتب كل واحد من هذه الكتب 

عليه برنامج مستوى القراءة أي 

بمعىن ليس كل الكتب بمستوى واحد 

من ناحية حجم النص والتشكيل في 

تتدرج من البسيط حىت المتقدم، كما 

أنها تعالج بشكل مهم السلوكيات 

فتتكلم عن الصدق والكذب والطمع 

وأشياء أخرى لها عالقة بالسلوكيات. 

ISBN 9789957750206

ISBN 9789957488208 ISBN 9789957750220

ISBN 9789957488673 ISBN 9789957750350

ISBN 9789957750510

ISBN 9789957488345ISBN 9789957488680

ISBN 9789957750213

9  قصص
عدد الصفحات  16

34X24 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957488345ISBN 9789957488680



سلسلة حكايات الغابةسلسلة حكايات الغابة

سلسلة حكايات الغابة تأخذ الطفل إىل 

موطن الغابة وأدغالها، لتمتعه من خالل 

أحداث قصصها االثين عرش المرتجمة  

بمغامراٍت مشوقٍة، أبطالها حيوانات 

ظرفاء، والعربة والحكمة يجدها الطفل 

نهاية كل قصة بجملة مخترصة كمحاولة 

لرتسيخ القيم اإليجابية المستوحاة من 

القصص في أذهان أطفالنا.

12 قصص
عدد الصفحات  18

28X28 قياس الكتاب 
غالف  سوفت

ISBN 9789957488468

ISBN 9789957488369

ISBN 9789957488383

ISBN 9789957488406

ISBN 9789957488420

ISBN 9789957488444

ISBN 9789957488451

ISBN 9789957488352

ISBN 9789957488376

ISBN 9789957488390

ISBN 9789957488413

ISBN 9789957488437



نبتة و كلماتينبتة و كلماتي
قصة نبتة

يحلم راكان أن يزرع الصحراء ويحنس أحوال الناس في 

األغوار، ولكّن والده يريد له أن يدرس االطب في جامعة 

المدينة، ليخلصه من واقعه الذي يعيشه هو مزارعا 

في األغوار. 

َفمن يفوز في هذه المواجهة ؟ وهل يتمكن راكان من 

إقناع والده بحلمه األخرض؟ وما هو دور معلمه خالد؟

قصة كلماتي

والدا الفىت أنس منهمكان في الحياة اليومية، وال 

يهتمان بموهبته في كتابة القصص، وفي يوم ُيفاجأ 

بكتاب في مكتبة لبيع الكتب يحمل عنوان قصة

 قصرية سبق أن كتبها، وال سبيل إىل رشاء الكتاب أو

 حىت تصفحه.

فهل كان ذلك الكتاب يحمل قصته؟ وكيف وصلت 

القصة إىل يد النارش؟ ولماذا أقدم النارش عىل نرشها 

وهو ال يعرف صاحَبها؟ وهل استطاع أنس أن يقنع 

والديه بموهبته؟

عدد الصفحات  150
20X14 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

ISBN 9789957751814



سلسلة ياسمين الصغيرةسلسلة ياسمين الصغيرة

تأتي هذه السلسلة في اثين عرش كتاب 
ممزي جميعها يرشح عن مهارات الحياة 

لطفلة اسمها ياسمني وطفل اسمه خالد 
وأحيانًا وليد

تعدل هذه السلسلة من سلوك األطفال 
تعديل غري مبارش من خالل االتصال بأفراد 

العائلة واألصدقاء، كما أنها تعالج طريقة 
القراءة السليمة لألطفال.

ISBN 9789957750824

ISBN 9789957750473

ISBN 9789957750459

ISBN 9789957750442

ISBN 9789957750800

ISBN 9789957750497

ISBN 9789957750831

ISBN 9789957750381

ISBN 9789957750855

ISBN 9789957750404

ISBN 9789957750848

ISBN 9789957750411

12 قصص
عدد الصفحات  26

24X24 قياس الكتاب 
غالف  سوفت



10  قصص
عدد الصفحات  28-12
42X42 قياس الكتاب 

غالف  سوفت

big bookbig book  سلسلة  سلسلة

ISBN 9789957751005

ISBN 9789957751012

ISBN 9789957750954

ISBN 9789957750916

ISBN 9789957751098

ISBN 9789957751050

ISBN 9789957751036

ISBN 9789957750923

ISBN 9789957750978

ISBN 9789957750961

سلسلة متمزية من الكتب باللغة العربية 

42x42 جاءت بقياسها الكبري

لتعزز مفهوم القراءة البرصية ومتعة 

القراءة التشاركية ، كما أنها شملت 

موضوعات مهمة منها تعليم القراءة 

عن طريق الصورة الذهنية في كتاب ألف 

أسد كما عالجت موضوعات متنوعة 

منها المساعدة والملبس والمسكن 

والفصول وغريها .



ISBN 9789957750879

ا�لعاب التربوية ل�طفالا�لعاب التربوية ل�طفال

   يقدم الكتاب 150 لعبة لألطفال 
بكافة األعمار ، وهي ألعاب يمكن أن 

يلعبوها في البيت والمدرسة والمكتبة 
والتجمعات مثل المخّيمات التعليمية 

الثقافية والكشفية ، وبعضها مما 
يمكن لهم أن يلعبوها في رياض 

األطفال بإرشاف الكبار   تتنوع األلعاب 
في الكتاب ، وهي بمجملها تتجاوب 

مع حاجات األطفال الجسدية والعقلية 
والمعرفية ، كما أنها تساهم إسهامًا 

طّيبًا في نموهم عىل عدة أصعدة ، 
وتعمل عىل الرتويح عنهم بصورة جيدة .




