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 وسائل تعلٌمٌة ولصص عربٌة لألطفال
Kid’s Arabic Resources & stories 

 

 :حموق طباعة و إنتاج الوسائل محفوظة لـ

kids Arabic Resources and stories  
2017 

 تعلٌمٌّة وسائل
https://www.facebook.com/Kids-arabic-stories 



وسٌلة تعلٌمٌة تفاعلٌة لتحبٌب  250أكثر من 

اللغة العربٌة لألطفال وتسهٌل مهمة التعلٌم 

.على المعلمٌن  

نستمبل طلبات المدارس والمعلمٌن للسنة 

.هللاالمادمة ان شاء   

(.الكاتالوج)الملف كامال على للحصول   

ٌرجى التواصل على 
00971508991316 
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https://www.facebook.com/Kids-arabic-stories للمزٌد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفاٌس بون:  

:للطلب ٌرجى التواصل عبر الواتس  00971508991316  
Kid’s Arabic Resources & 

Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال
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 :الحروفكعن تطابك 

 .بطالة غطاء الكعن للحروف األبجدٌة28-

 .بطالة كوب الكعن للحروف األبجدٌة28-

 د50

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال
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 :الحروفمثلجات تطابك 

 .بطالة المثلجات للحروف األبجدٌة28-

بطالة بسكوٌت المثلجات للحروف 28-

   .األبجدٌة

 د60

 :للحروفأحواض السمن 

 .بطالة حوض للحروف األبجدٌة28-

 .بطالة سمكة للحروف األبجدٌة28-

 د60

4 

 :للحروفخٌاطة األزرار 

لمٌص لكلمات تبدأ بكل الحروف األبجدٌة مع 28-
 .ثمبٌن إلدخال الخٌط

زر للحروف األبجدٌة مع شكل الحرف فً 28-
 .بداٌة الكلمة وثمبٌن إلدخال الخٌط

 د65

 :للحروفالبٌض المكسور 

 .نصف بٌضة بالحروف األبجدٌة28-

 .نصف بٌضة بالصور28-

 5 د60

 :الحروفدببة 

 .دب ملون للحروف األبجدٌة28-

 .دب ملون لكلمات تبدأ بالحروف األبجدٌة28-

 د70
6 
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KG1-KG2\ )1 مستوى)  

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :؟ أٌن تعٌش الحٌوانات

 .بطالات كبٌرة بخلفٌات أماكن عٌش الحٌوانات5-

 .حٌوان34-

 د A4: 50حجم-

 دA3 60:حجم -

 

 :حروف ومعجون

مع الصور والحروف  A4بطالة 28-
 .األبجدٌة

 .تباع بدون معجون-

 د60

 :الحروفمتاهات تعلٌم 

 .بطالة متاهات لكل الحروف األبجدٌة28-

 دA4 75:حجم -

 دA3 95:حجم -

 :للحروفمشبن األشٌاء 

 .بطالة32-

 د45

 :للحروفمشبن المواصالت 

 .بطالة26-

 د40-

 :للحروفمشبن الحٌوانات 

 .بطالة32-

 د45-

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :ودوائرصور 

 .بطالة ألسماء حٌوانات تبدأ بالحروف األبجدٌة28-

 .لصور الحٌوانات مع أسماءها A4بطالات 5-

 .لصور الحٌوانات بدون أسماءها A4بطالات 5-

 د50

 :1وسٌلة الالم الشمسٌة والممرٌة م

 .بطالتان لشخصٌتً الشمس والممر-

 .بطالة للحروف األبجدٌة28-

 دA4:40حجم -

 دA3:50حجم -

 

 :2وسٌلة الالم الشمسٌة والممرٌة م

 .للجمل A4بطالات  9-

 .بطالة لالم الشمسٌة والممرٌة18-

 55د

 :أناحزر من 

 .للصور والحروف والكلمات A4بطالات 6-

 .مع فراغات لكتابة الكلمة والحرف A4بطالات 6-

 د45

 :1م وحوش الالم الشمسٌة والممرٌة

 .بطالات للوحوش4-

بطالة لوحوش صغٌرة بالحروف 28-
  .األبجدٌة

 A3.حجم 

 د50

 :؟ أٌن دائرتً

 .للحروف األبجدٌة A4بطالات 4-

 .بطالة للصور28-

 د45

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

3 

14 

13 

15 

16 

17 

18 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

4 

الحرف تطابك الحروف  ألشكال جوارب 
 (:بداٌة الكلمة)

بطالة للحروف األبجدٌة بشكل الحرف فً 56-
 .بداٌة الكلمة

 د55-

 :الحرفللوب شكل 

صورة وكلمة : للب ممسم أربع ألسام 28-
 .وحرف والحرف بشكله فً بداٌة الكلمة

 .بطالة بازل 112مجموع -

 د70

 :ذاكرة تعلٌم المهن والحروف

 .بطالات صور8-

 .بطالات الصورة والكلمة والحرف8-

 د50-

 :للحروفذاكرة الحٌوانات 

 .بطالة بالصورة28-

 .بطالة بالكلمة مع الحرف28-

 د55

 :الحروفبرن السمن ألشكال 

 .بركة للحروف األبجدٌة14-

جمٌع الحروف األبجدٌة بأشكالها فً بداٌة ووسط -
 .سمكة84مجموع .ونهاٌة الكلمة

 د65

 :الحروفتوٌستر 

مع ,بطالة كبٌرة للحروف األبجدٌة 28
 .للتّثبٌت على السجاد“ فٌلكرو”لواصك 

 .بطالتان للحروف األبجدٌة مع سهم للتدوٌر-

 د70

22 

23 

24 

20 

19 

21 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :1لنحضر البٌتزا مستوى 

 .لوحات لموكونات الوصفات3-

 .فطائر بٌتزا مع الحروف3-

 .بطالة للمكونات39-

-:A4 55د 

-:A3 75د 

 

 :2لنحضر البٌتزا مستوى 

 .لوحات لمكونات الوصفات 44-

 .بطالة للمكونات الكبٌرة12-

 .بطالة للمكونات الصغٌرة56-

-:A4 55د 

-:A3 75د 

 

 :3لنحضر البٌتزا مستوى 

 .لوحات للوصفات مع فراغات وحروف3

 .بطالات للمكونات الكبٌرة 9-

 .بطالة للمكونات الصغٌرة30-

-:A4 55د 

-:A3 75د 

 

 :4لنحضر البٌتزا مستوى 

 .لوحات لكتابة مكونات الوصفة 4-

 .بطالات للمكونات الكبٌرة9-

 .بطالة للمكونات الصغٌرة54-

-:A4 55د 

-:A3 75د 

 :النالصلارورات الحرف 

 .84مجموع .بطالة للصور لبداٌة ووسط وآخر الكلمة28-

 .84مجموع .بطالة للكلمات لبداٌة ووسط وآخر الكلمة28-

لمارورات الحرف النالص لبداٌة ووسط وآخر  A4بطالات 6-
 .18مجموع .الكلمة

 د85

 

 :لارورات أشكال الحروف

 .بطالة للصور لبداٌة ووسط وآخر الكلمة  84-

 .بطالة للكلمات لبداٌة ووسط وآخر الكلمة  84-

 .للمارورات والكتابة A4بطالة  18-

 د80

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  
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26 
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27 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2 

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

6 

بداية )جزم تطابق الحروف ألشكال الحرف 
 (:الكلمة

 .بطاقة جزمة بالصورة مع الحرف28-

بطاقة جزمة بالكلمة مع الحرف في بداية 28-
 .الكلمة

 د75

 :نجمة الحروف

نجمة مع صور للحروف األبجدٌة  28-
 .مجمعة بحلمة حدٌدٌة على شكل كتاب

 د60

 :واكتبطابك , ابحث, ارم

 .للحروف األبجدٌة A4بطالات 4-

 .صورة متعددة56-

 .مكعب-

 د45

 :لٌم, اكتب, تذكر

 .للكتابة A4لوحات 4-

والصورة  بطالة للحروف األبجدٌة مع الكلمة 28-
 .والصورة وحدها على الظهر, على الوجه

 د65

 :3وسٌلة الالم الشمسٌة و الممرٌة م

 .للكتابة A4بطالات 9-

 د45

 :كرات الثلج للتاء المربوطة و المفتوحة

 .بطالة كرات الثلج للصور20-

 .بطالة لاعدة كرات الثلج للكلمات20-

 د65

34 

35 

36 

32 

31 

33 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

36 

37 
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 :للحروفمالهً الحٌوانات 

ً للحروف األبجدٌة10-  .بطالات كبٌرة لمراجٌح الماله

 .بطالة حٌوانات30-

-:A4 50 د 

-:A3 60 د 

 

 :حروف وصور

 .بطالات كبٌرة لخلفٌات مختلفة 9

 .بطالة للحروف األبجدٌة28-

-:A4 50د 

-:A3 60د 

 :وأشكال الحروفأشرطة موالع 

بطالة للصور والكلمات النالصة مع فتحتٌن الدخال 28-
مجموع .أشرطة الحروف لبداٌة ووسط وآخر الكلمة

 .بطالة84

أشرطة بالحروف األبجدٌة لبداٌة ووسط وآخر 5-
 .شرٌط15مجموع .الكلمة

 د150

37 

39 

38 



 :والفعلمعاطف االسم 

معاطف بها ثموب إلدخال الخٌط لألسماء 3-
 .مع صورها

معاطف بها ثموب إلدخال الخٌط لألفعال 3-
 .مع صورها

 د65

 :الماضٌةذاكرة األفعال 

 .بطالات صور10-

 .بطالات صور مع كلمات10-

 .بطالات كلمات10-

 د50

 :األفعالآلة العلكة لتركٌب 

 .آلة علكة لألفعال20-

 .بطالة علكة للحروف20-

 د75

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :أسماءتركٌب 

 .بطالة بالصور وفراغات الحروف20-

 .بطالة لتكوٌن الكلمات60-

 د65 

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  
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 :األسماء ملونبازل تركٌب 

 .كلمة20-

بطالة ألجزاء البازل تحمل الحروف 80-
 .المكونة للكلمات مع صورة كل كلمة

 د65

 :أفعالتركٌب 

 للصور A4بطالات 10-

 .بطالة بالحروف المكونة للكلمات30-

 د60

43 

44 

45 

41 

40 

42 



 :الفاعلفراشات الفعل و 

 .بطالات فراشات للكتابة4-

 .بطالة للجمل الفعلٌة12-

 د45

 :الفعلفراشات االسم و 

 .لفراشات االسم والفعل A4بطالات 6-

 .بطالة لصور االأفعال 12-

 .بطالة لألفعال12-

 .بطالة لصور األسماء 12-

 .بطالة لألسماء12-

 د55

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

9 

 :نّظارات الكلمات البصرٌة

 .بطالة نظارات 12-

 30كلمة بصرٌة بإطار أزرق و30-
 (.بطالة 60مجموع )زهري

 د65

 :الماضًأفعالً فً 

 .للصور مع فراغات للكتابة A4بطالات 8-

 .بطالة لألفعال الماضٌة-

 د55

 :الماضً للمؤنثتركٌب أفعال 

 للصور A4بطالات  10-

 .بطالة بالحروف المكونة للكلمات40-

 د60

 :رزنامة المط  والسمن

 .لوحة للرزنامة -

 .بطالة سمكة بعدد أٌام الشهر31-

 .بطالة للشهور21-

-:A2  80د 

  

 

49 

50 

51 

47 

46 

48 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

10 

 :األسماءفشار تركٌب 

 .بطالة علبة فشار للكلمات 20-

 .بطالة فشارات صغٌرة للحروف20-

 د75

 :إرشادات الشمس

 .لكتابة اإلرشادات A4بطالات 10-

 د 65

ابحث عن أخً البطرٌك لألصوات المصٌرة  
 :والطوٌلة

 .بطالة للحروف األبجدبة باألصوات المصٌرة84-

 .بطالة للحروف األبجدبة باألصوات الطوٌلة84-

 .بطالة 168مجموع -

 د160-

من ... أنا لدي : وحوش الكلمات البصرٌة
 لدٌه؟

 .كلمة بصرٌة 50-

 .بطالة للكلمات البصرٌة 50-

 د70

 :مالبس الكلمات البصرٌة

 .مرات3كلمة بصرٌة معادة  28-

 .بطالة لمالبس الكلمات البصرٌة 81-

 د70

 :لوحات الكلمات البصرٌة

 .للكتابة مع الصور A4بطالة 17-

 .بطالة ألالم الكلمات البصرٌة34-

 55 د65

56 

57 

53 

52 

54 



 :وسٌلة ظرف المكان

بطتمتان لشخصٌتٌن لظرف المكان مع سهم -
 .للتدوٌر

 .للصور A4بطالات 10-

 .بطالات للجمل 10 

 د65

 :المضارعآي باد الماضً و 

بطالتان لشخصٌتً الفعل الماضً -
 .والمضارع مع أسهم للتدوٌر

 .آي باد للصور وفراغات للكتابة12-

 د65

 :المضارعتصنٌف الماضً و 

 .بطالتان لشخصٌتٌن مع فراغات للبطالات-

 .بطالة صور24-

 .بطالة أفعال الصور24-

 د65

 (:مستوٌات 3)الرأ و طبك لظرف المكان 

 .للخلفٌات والجمل A4بطالة 12-

 .بطالات للشخصٌات8-

 د 40

KG1-KG2 

KG2-Grade1-Grade2 

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

KG1-KG2 KG2-Grade1-Grade2 

11 

 :2تصنٌف االشٌاء الحٌة و غٌر الحٌة م 

 .بطالة صور و كلمات16-

 .بطالتان لشخصٌتٌن للتصنٌف-

 د50 

 :1الحواس الخمسة م 

 .لحواس الخمسة A4بطالات 5-

 .بطالات للصور6-

 د55

 :2الحواس الخمسة م 

 .بطالات كبٌرة للحواس الخمسة6-

 .بطالة للصور30-

 د55

 :1تصنٌف األشٌاء الحٌة و غٌر الحٌة م 

 .بطالة صور17-

 .بطالتان كبٌرتان للتصنٌف-

 دA4 :45حجم -

 دA3 :55حجم -

59 

58 

61 

60 

63 

62 

65 

64 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :المعلمةجوارب الحروف 

 .جورب بالحروف األبجدٌة28-

جورب كبٌر لحرف الٌوم وجورب كبٌر -
 بعنوان الحروف األبجدٌة

 د65

 (:شجرة البرتمال)لوحات التعزٌز 

 .بطالات األشجار 4-

 .بطالة للبرتمال 40-

 دA3:70حجم -

 :مهرج لوح العرض

بطالات كبٌرة بالونات ببعض الحروف 6-
 .األبجدٌة

 .بطالات كبٌرة غٌمات للعناوٌن3-

 .بطالة لشخصٌة المهرج-

-:A3 65د 

 (:الفصول األربعة)لوحة عرض 

 .بطالات للشخصٌات4-

 .بطالات للخلفٌة5-

 .بطالات للعناوٌن6-

-:A2 120د 

:A1 - 150د 

 :لوحات التشجٌع

بطالات كبٌرة للوحات التشجٌع للطالب 3-
 .9مجموع (نسخ3)و الطالبات 

 دA3 :60حجم -

 

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

12 

العمل التعاونً توزٌع المهام ومتابعة جدول 
 :للتربٌة الوطنٌة

 .A4بطالات  6-

 (.نسخ 6)بطالات  5-

 د100

 :أرانب االستئذان

 .بطالة لالستئذان 14-

 د45

69 

70 

71 

67 

66 

68 72 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :الطوٌلةفٌلة المدود لألصوات 

 .فٌل مع صور وكلمات لكتابة المدود النالصة20-

 د65

 :التنوٌنلبعات 

 .لكلمات تنتهً بالتاء المربوطة مع صورها19-

 .لفاز للٌد الٌسرى للتنوٌن19-

 .لفاز للٌد الٌمنى للحركة19-

 د85

 :المدودأطفال 

بطالات كبٌرة لشخصٌات مخارج األصوات 3-
 .الطوٌلة

 .دائرتان ملونتان مع أسهم-

 .بطالة دائرٌة ملونة للحروف األبجدٌة28-

 د55

 :مدودبازل تركٌب كلمات بها 

 .كلمة20-

بطالة ألجزاء البازل تحمل الحروف 60-
الممدودة باللون األحمر وبالً الحروف 

 .باللون األسود

 د55

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

13 

 :صوربازل المدود مع 

 .كلمة20-

بطالة ألجزاء البازل تحمل بطالة كبٌرة للكلمة مع 60-
الحرف الممدود باللون الزهري وبطالة للحرف المدود 

 .وحده باللون األزرق وبطالة للصورة

 د55

 :أرنب الحركات

 .للكتابة A4بطالات  6-

 .بطالة للصور 60-

 .بطالة للحروف مع الحركات 60-

 د50

76 

77 

78 

74 

73 

75 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

14 

 :المصٌرةضفادع األصوات 

 .ضفدع للكلمات17-

أوراق الزمبك للصور والحروف التً 17-
 .تبدأ بها الكلمات مع حركاتها

 د 70

 :األصوات المصٌرةمالبس 

 .شخصٌات للتلبٌس A4بطالات 4-

لبعة تحمل األصوات المصٌرة المناسبة 21-
 .للصور

لطعة مالبس للصور التً تبدأ بها 21-
 .األصوات المصٌرة

 د70

 :التنوٌنفراشات 

 .فراشات للتنوٌن مع حركات التنوٌن6-

 .بطالة للصورة18-

 .بطالة للكلمات18-

 د65

 :فٌلة الهمزة والحركات

 .لفٌلة حركات الهمزة A4بطالات 4-

 .بطالة كلمات24-

 .بطالة للحركات16-

 د50

 :دعسولة الهمزة والحركات وحروفها

 .بطالات كبٌرة للدعسولة4-

 .بطالة للحركات16-

 .بطالة لحروف العلة12-

  A3الحجم

 د60

82 

83 80 

79 

81 



 :ضمٌر المتكلم

 .للصور و الجمل A4بطالات 10-

 .بطالات لضمٌر المتكلم10-

 د55

 :ضمٌر الغائب

 .بطالات للصور والجمل10-

 .بطالات لظمٌر الغائب10-

 د55  

 :أسهم الضمائر

 .للصور والضمائر A4بطالات 8-

 .بطالات أسهم8-

 د50

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

15 

 ٌوجد مثلها كان وأخواتها: إن و أخواتها

 .لماعدة إن و أخواتها  للكتابة A4بطالة 20-

 .بطالة باألسماء الناسخة16-

 .بطالة لالسم والخبر40-

 .لشرح الماعدة A3بطالة -

 د55

84 

85 

86 

87 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :1عناكب األضداد م

 .للعناكب A4بطالات 4-

 .بطالة صور30-

 د55

 :2وسٌلة االضداد م

 .للصور والكلمات A4بطالة 13-

 .بطالة لألضداد13-

 د50 

 (:تصنٌف) 1الوصف الداخلً والخارجً م

 .بطالات كبٌرة لمظالت الوصف4-

 .بطالة لشخصٌات الوصف12-

 د50

 (:تصنٌف بطالات)2الوصف الداخلً والخارجً م

 .بطالات للصور10-

 .بطالات للكلمات10-

 د55 

 :3الوصف الداخلً والخارجً م

 .جدوالن كبٌران للتصنٌف-

 .للصور A4بطالات 4-

 .بطالة للكلمات12-

 د50

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

16 

 :ضمٌلر المخاطب

 .لفراغات البطالات A4بطالات 6-

 .بطالة للصور15-

 .بطالة للجمل15-

 د60

89 

88 
91 

92 

93 
90 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :ضفدع حروف الجر

 .للصور والكتابة A4بطالات  8-

 .بطالة ضفدع حروف الجر مع سهم للتدوٌر-

 د55 

 :دببة تصنٌف المذكر والمؤنث

 .بطالات لددببة المذكر والمؤنث4-

 .بطالة للصور 20-

 د45

 :الكلماتكف تحلٌل 

 .بطالات كف الٌد لكتابة تحلٌل كل كلمة4-

 .بطالة للكلمات24-

 د40

 :الكلماتلطع لحم تحلٌل 

 .كلمة20-

 .بطالة لتكوٌن التحلٌل الصحٌل للكلمات54-

 د70

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

17 

 :جرات المفرد و الثنّى و الجمع

 .للجرات A4بطالات 3-

 .بطالة صور المفرد والمثنى والجمع18-

 .بطالة كلمات المفرد والمثنى والجمع18-

 د50

94 

96 

97 

98 
95 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

18 

 :صٌصان المبتدأ والخبر

 .للكتابة A4بطالات 9-

 .بطالة للمبتدأ والخبر18-

 د65

 ؟..من عنده,أنا عندي 

 .بطالة مع الصور والجمل 30-

 د55

 :االستفهام والوصف

 .مع الصور للكتابة A4بطالات 10-

 د55

 (:امأل الفراغ) 2الوصف الداخلً والخارجً م

 .بطالات لملئ الفراغ مع صور وكلمات10-

 د50

 :1لوحة أنواع الخبر م

 .بطالة مع للصور والكتابة20-

 .لشاشات أنواع الخبر A4بطالات 6-

 .لشرح الماعدة A4بطالة -

 د55

 :الكلماتلوحات تحلٌل 

وفراغ ,للكلمات والصورة   A4لوحة 20-
مع فتحتٌن أعلى و أسفل كل كلمة ,للكتابة 

 .إلدخال الخطوط لتحلٌل الكلمات

 .خط لتحلٌل الكلمات20-

 د65

100 

99 

102 

103 

104 

101 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

19 

 :لبعات الجمل الفعلٌة

 .لصور الطبّاخٌن A4بطالات 10-

 .بطالات المبعات للجمل الفعلٌة10-

 د55

 :أدوات االستفهام

 .للصور A4بطالات 8-

 (.نسختٌن)بطالات ألدوات االستفهام 8-

 د50

 :عبر عن مشاعرن

 .للكتابة A4بطالات 4-

 .بطالة لشخصٌات المشاعر12-

 د50

 :اكتب,طابك ,الرأ 

 .للصور  A4بطالة 12-

 .بطالة للجمل12-

 د55

 :فعلٌةتركٌب جمل 

 .للصور و فراغات البطالات A4بطالات 10

 .بطالة للكلمات30 -

 د55

 (:تعبٌر) 3الوصف الداخلً والخارجً م

 .بطالات للكتابة مع صور10-

 د55

106 

105 

108 

109 

110 
107 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :أرلام و معجون

 .مع صور وأرلام A4بطالات 10-

 .تباع بدون معجون-

 د50

 :أسمان المطة لألرلام

 .بطالات كبٌرة للمطة مع الصحن4-

 .بطالة ِلفَُوط األرلام20-

 .بطالة سمكة24-

 د A3:50حجم -

 د A2:100حجم -

 :بحٌرو األسمان لألرلام

 .للخلفٌة A4بطالات 4-

 .بطالات لألرلام10-

 .بطالات لألسمان10-

 د A3:55حجم -

 د A2:100حجم -

 :أكٌاس الحلوى لألرلام و األلوان

 .بطالة حلوٌات ملونة54-

 .بطالة أرلام20-

 .بطالات ألكٌاس الحلوى4-

 A4:50د  

 A4:65د 

 :كعكة األرلام

 .بطالتان كبٌرتان للكعكة-

 .بطالات لألرلام10-

 .بطالة للشموع12-

 د A4 :55حجم-

 

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

20 

 :لارورات األلوان

 .بطالة لمارورات مع اسم اللون11-

 .بطالة لارورات بدون اسم اللون11-

 د55

112 

111 

114 

115 

116 113 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

21 

 :علكة األلوان

 .بطالات شخصٌات ملونة10-

 .بطالات صغٌرة للعلكات الملونة40-

 د40

 :غٌوم األرلام

 .بطالات كبٌرة للغٌمة4-

 .بطالة غٌمة لألرلام20-

 .بطالة لطرات ماء24-

 د A3:55حجم -

 د A2:100حجم -

 :نشاطات3لصة سفٌنة نوح علٌه السالم مع 

 .مع الصور والكتابة A4بطالات 6-

 .مع الصور بدون الكتابة A4بطالات 6-

 .لنشاط التلوٌن A4بطالات 9-

 .بطالات صغٌرة مع الصور اترتٌب األحداث6-

 د55

 :بازل الصلوات الخمسة

 ألسام 3صور بازل للتركٌب ممسمة 6-

 (.بطالة للتركٌب18مجموع )

 د45

 :تذكر و طابك آلداب النوم

 .للصور A4بطالات 5-

 .بطالات جمل5-

 .بطالات شخصٌات5-

 د45

118 

117 

120 

121 

119 



 :بازل آداب النوم

 أألسام3صور بازل للتركٌب ممسمة 5-

 (.بطالة للتركٌب15مجموع )

 .بطالات صور5-

 د45 

 :وسٌلة كم مرة للوضوء

بطالتان لشخصٌتٌن مع صور و سهم -
 .للتدوٌر

 .بطالات لعدد المرات8-

 .بطالات للخطوات8-

 د45

 :كٌفٌة الوضوء

 .للخطوات و التصنٌف A4بطالات 4-

 (.بطالة24مجموع )بطالة صور نسختان12-

 د45

 :اتجاه المبلة

 .مع الحل A4بطالات 4-

 .بدون الحل A4بطالات 4-

 .بطالة لشخصٌات و أسهم17-

 د45

 :ركعات الصلوات الخمسة

 .مع الحل A4بطالات 5-

 .بدون الحل A4بطالات 5-

بطالات ألرلام الركعات وترتٌب 10-
 .الصلوات

 .للحفظ A4بطالة -

 د45

Kid’s Arabic Resources & Stories 

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

 :تعلٌم األذان

 .بطالات لتعلٌم األذان وترتٌبه7-

 .بطالات للكتابة وإكمال األذان7-

 د55

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

22 

123 

122 
125 

126 

127 

124 



 :تعبٌر التخٌٌم

 .للكتابة A4بطالات  9-

 د55 

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :نشاطات 3لصة حوت ٌونس علٌه السالم مع 

 .مع الصور والكتابة A4بطالات 7-

 .مع الصور بدون الكتابة A4بطالات 7-

 .لنشاط التلوٌن A4بطالات 7-

 .بطالات صغٌرة مع الصور اترتٌب األحداث7-

 د55

ذات الشعر )التعبٌر و تسلسل األحداث 
 (:الذهبً

 .مرلمة للصور A4بطالات 10-

 .بطالات صغٌرة للترتٌب10-

 .بطالات مرلمة فارغة للكتابة10-

 د55

 :لصص المبتدئٌن

مع فراغات  A4لصص على بطالات 9-
 .للبطالات

 (.بطالة36مجموع )بطالات لكل لصة 4-

 د55

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

23 

 :أنشطة3لصة عام الفٌل مع 

 .مع الصور والكتابة A4بطالات 6-

 .مع الصور بدون الكتابة A4بطالات 6-

 .لنشاط التلوٌن A4بطالات 6-

 .بطالات صغٌرة مع الصور اترتٌب األحداث6-

 د55

 :كٌفٌة الصالة

 .للصور والشرح A4بطالات 7-

بطالة لشخصٌة ألرلام الخطوات مع سهم -
 .للتدوٌر

 د45

129 

128 
131 

132 

133 

130 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

24 

 :تعبٌر ٌوم فً مدرستً

 .للكتابة A4بطالات  10-

 د55

 :تعبٌر ٌومٌاتً

 .للكتابة A4بطالات 16-

 د55

 :رجل الثلج لتحلٌل الكلمات

 .لرجل الثلج A4بطالات 4-

 .بطالة كرات الثلج للكلمات 24-

 د50

 :والخٌالمسرح الحمٌمة وسٌلة 

للحمٌمة والخٌال على شكل  A3لوحات  4ل-
 .كتاب

 .بطالة للصور 20-

 د 65

135 

134 136 

137 



 :شبكة المفردات

 .للكتابة A4بطالات  6-

 د30

 :خرٌطة الكلمة

 .للكتابة A4بطالات  6-

 د30

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

 :1مخطط عناصر المصة مستوى 

 .لوحات للرسم لعناصر المصة 6-

40 A3د 

25 

 :2مخطط عناصر المصة مستوى 

 .لوحات للكتابة لعناصر المصة 6-

40 A3د 

 :تركٌب جمل الكلمات البصرٌة

 ألسام 3صور بازل للتركٌب ممسمة 6-

 (.بطالة للتركٌب18مجموع )

 د50

 :بطالات همزة المطع والوصل

 .بطالة للجمل 16-

 .بطالة مع الصور للكتابة 16-

 د50

139 

138 141 

142 

143 
140 



Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

26 

 :مخطط المصة

 .لمخطط الكتابة للشرح A3لوحة -

 .لمخطط المصة للكتابة A4بطالات  6-

 د45

 :حمائب الحروف المتشابهة

 .حمائب للحروف األبجدٌة المتشابهة 9-

 .بطالة للصور 58-

 د55

عصٌر الفواكه للتدرٌب على التهجئة 
 :والكتابة

 (.وصفة 16)بطالات للوصفات  8-

 .بطالة  كوب عصٌر16-

 .بطالات خالّط6-

 (.نسخ2)بطالة صغٌرة للفواكه  16-

 د75

 :الجدول الذاتً

 .للعنوان A3لوحة -

 .للتعلٌك على الحائط. للمخطط A3لوحات  3-

 د45

144 

146 

147 

145 



للمبتدئٌن وغٌر الناطمٌن باللغة (التخٌٌم)
 :العربٌة

 .بطمة للكتابة 20-

 .بطالة للصور 20-

 د55

 :جسر همزة المطع والوصل

 .بطالة للكلمات مع الصور 20-

 .للكتابة A3لوحات  4-

 د65

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

للمبتدئٌن وغٌر  الناطمٌن باللغة (الشاطى)
 :العربٌة

 .بطالة للكتابة 16-

 .بطالة للصور 16-

 د50 

27 

 :الخرائط الذهنٌة لمصار السور

 .متوفرة لكل لصار السور-

 د45

148 

150 

151 

149 



 :مجموعات النحو العشرة

 نحويكل مجموعة تخدم هدف  .-

تحتوي كلمجموعة على بطالة شرح الماعدة 
 .  وبطالات لنشاط تدرٌبً على تطبٌك الماعدة

 –أسماء اإلشارة 2 -الالم الشمسٌة والممرٌة 1
الفعل  5 –المؤنث والمذكر 4 –ألسام الكلمة 3

 –المفرد والمثنى والجمع 6 -والفاعل والمفعول به
ضمٌر 9 –ضمٌر المخاطب 8-ضمٌر الغائب7

 الفعل الصحٌح والمعتل10 -المتكلم

 د 35سعر المجموعة الواحدة 

 :سبورة الكلمات البصرٌة

 .للكتابة A4بطالات  6-

 (.نسختٌن)بطالات صور  10-

 (.نسختٌن)بطالات الكلمات  10-

 د55

 .عصً الكلمات البصرٌة

 .عصى للكلمات البصرٌة  36-

 .نسخ 6كل كلمة -

 .عصً كبٌرة للكوب 6-

 د45

Kid’s Arabic Resources & Stories 

 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

 :فطور الكلمات البصرٌة

 .كلمة بصرٌة 20-

 .شخصٌة-شطٌرة-حلٌب-عصٌر:لكل كلمة بطالة -

 .بطالة 80المجموع -

 د55

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

28 

152 
154 

155 

153 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

29 

 :2تركٌب جمل 

 .مع الصور للكتابة A4بطالة  13-

 .بطالة للكلمات 32-

 د55

 :أطباق الكلمات

 .لألطباق للكتابة A4بطالة  18-

 .بطالة لغطاء األطباق للكلمات 18-

 د55

 :وسٌلة أكمل المصة

 .للكتابة A3أو  A4لوحات  10-

 د55

 :وسٌلة تدرٌبٌة للفعل  والفاعل

 .للكتابة A3بطالات  6-

 .بطالة للكلمات 48-

 157 د60

156 

158 

159 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

30 

 :طرٌك الحروف

للحروف األبجدٌة مع صور  A3لوحة  28-
 .للتوضٌح

 د140

 :كعن األسالٌب

 .بطالة كعكات األسالٌب 28-

ألطباق األسلوب اإلنشائً  A4بطالات  4 -
 .والخبري

 د55

161 

160 
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 وسائل تعلٌمٌة عربٌة لألطفال

KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى) : "خذ واحدة وأعط واحدة "لوحة استراتٌجٌة  
 للتعلم من األلران

ٌكتب الطالب ماٌعرف فً الجدول األخضر ثم 
ٌمر على زمالئه ٌعطٌهم معلومة ممابل معلومة 

 .ٌكتبها على الجدول األزرق

-A4 . 10العدد 

 د45

 :"ضع ٌدن"لوحة استراتٌجٌة 

 .لالستراتٌجٌة A1أو  A2لوحة كبٌرة بحجمٌن -

35 A2د 

50 A1د 

 

 :لوحات عرض أعمال الطالب

 .لعرض أعمال الطالب A1أو A2 لوحات بحجمٌن  3-

 55 A2د 

 90 A2د 

 

 (لوحات جدارٌة)
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 :سٌارات وموالف الكلمات البصرٌة

وجه وظهر لموالف سٌارات  A2لوحة -
 .الكلمات البصرٌة

 .سٌارة للكلمات البصرٌة20-

 د100

 :أركان الصف

 .A1أو  A2 لوحات ألركان التعلٌم بحجمٌن  7-

ركن الحاسوب والمراءة والعلوم والتربٌة الوطنٌة -
 .والكتابة والرسم والتركٌب

 دA2:100حجم 

 دA1:170حجم

162 

164 

165 

166 

163 
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KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  
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 :حدٌمة تحلٌل الكلمات

لتحلٌل الكلمات مع سور لتخزٌن  A2لوحة -
 .البطالات و عصً للتحلٌل

 .بطالة للكلمات 20-

 د185

 :2أنواع الخبر م

 .ظروف ألنواع الخبر 5لوحة كبٌرة مع -

 .بطالة للجمل 70-

 .لشرح الماعدة A3بطالة -

 دA2:70حجم -

 دA2:90حجم -

 :حدٌمة ألزام ألسام الجملة

 .بطالة ألزام الكلمات 32-

 .لوحة كبٌرة لحدٌمة ألسام الجملة-

 دA2:80حجم -

 :لوحة حدٌمة الحٌوانات

 .لوحة كبٌرة لحدٌمة الحٌوانات مع الحروف-

 .بطالة للحٌوانات 28-

-:A2 130د 

 -:A1 140د 

 

 

 

 :حائط المفردات

 .للعنوان A3لوحة -

 .للتعلٌك على الحائط.لكتابة المفردات A3لوحات  9-

 د65

 (لوحات جدارٌة)

168 

167 

169 

170 

171 
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KG1-KG2\ )1 مستوى)  

KG2-Grade1-Grade2\ )2 مستوى)  

Grade2-Grade3 \ )3 مستوى)  

Alphabets Cards & clips: 

بطالة للحروف اإلنجلٌزٌة مع صور  26-
 .وحروف

-26 Alphabet  cards  with pictures and 
letters. 

 55AEDد                                     55

Alphabet memory game: 

 .بطالة للصور مع الحروف بشكلٌها والكلمات 26-

-26 cards with pictures ,capital and small letters ,and 
names. 

 .بطالة للصور مع فراغ لكتابة أسمائها 26-

-26 cards for pictures for writing.  

                                                                     60AED د60

 
Greater & Smaller: 

 .للكتابة A3لوحات  5-

-5 A3 mats for writing. 

 .بطالة لألرلام 20-

-20 number cards. 

 .بطالة للبطات 40-

-40 ducks. 

 .بطالة للعالمات رٌاضٌة 12-

 -12 card for mathematical signs. 

 .تمساح ألكبر واألصغر 12-

 -12 crocodiles for (>)&(<). 

 

                                         140AED د140 
    

33 

Word dishes: 

 .لألطباق للكتابة A4بطالة  18-

-18 A4 cards ,for writing. 

 .بطالة لغطاء األطباق للكلمات 18-

-18 cards for the dish covers with words. 

                                                     55AED د55

The Alphabet Zoo: 

 .لحدٌمة الحٌوانات A1لوحة -

-A1 board for the zoo. 

 .بطالة لحٌوانات الحدٌمة 26-

-26 zoo animals. 

 .ألسماء الحٌوانات مع الصور A3لوحة -

-A3 mat for the animal names with 
pictures. 

                                               185AED د185
   

173 

172 
175 

176 

174 



 :هداٌا الكتابة لحرف ه

 A4بطالات  8-

 د40-

 :ٌمطٌنات كتابة حرف ي

 A4بطالات  10-

 د40-

 :هداٌا حركات حرف ه
 (نسختان)غطاء  8هداٌا مع  8-
 د 55-

 :أراجٌح حركات ومدود حرف ي

 لوحة كبٌرة-
 42=مجموع(نسختان)بطالة  21-

 د80(  A1حجم)-

 د60( A2حجم)-

 :أهلّة مدود حرف ه

 أهلّة كبٌرة 6-

 هالل صغٌر 15-

 د40-

 :ٌد حرف ي

 أٌادي 7-

 40=مجموع(نسختان)صورة20-

 د 50-

 :نجوم حرف ه

 45=مجموع( نسخ 5)نجوم  9-

 A4بطالات  5-

 د 50

 :أدراج أشكال حرف ي

 63=مجموع(نسخ3)بطالة  21-

 بطالات كبٌرة 3-

 د50(  A4حجم)-

 د70(  A3حجم)-

 :هضبات أشكال حرف ه

 لوحة كبٌرة-
 بطالة 17-

 د 100(  A1حجم)-

 د 75( A2حجم)-

 حمائب الحروف

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 
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 حمائب الحروف

 :كتابة أشكال حرف ف

 صفحة 14-

 د45(  A4حجم)-

 د65(  A3حجم)-

 :بطالات الكتابة لحرف ق

 A4( نسختان)بطالات5-

 د40-

 :بطالة كتابة حرف ف

 A4بطالات  10-

 د 40-

 :لطار حركات حرف ق

 42=مجموع(بطالة نسختان)21-

 بطالات كبٌرة3-

 د 65(  A4حجم)-

 د85(  A3حجم)-

 :فراشات حركات حرف ف

 فراشة 13-

 زهرات 6-

 د55-

 :للوب حرف ق
 للوب 9-

 84=مجموع(نسخ4)صورة21

 د50-

 :أنا أحمل لحرف ف
 60=مجموع(نسخ4)بطالة صغٌرة15-

 A4بطالة  15-
 د65-

 :بطالات أشكال حرف ق

 A4بطالة  12-

 د55-

 :بازل أشكال حرف ف

 A4بطالات  10-

 د 50-
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186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 
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 :صدفات حرف س

 صدفة صور 27-

 صدفة كلمات 27-

 د50-

 :تفاحات كتابة حرف ت

 A4بطالات  10-

 د40-

 :دفاتر حرف س

 A4بطالات  7-
 لنشاطات حرف س

 د40-

 :تفاحات الحركات لحرف ت

تفاحات مع بطالات  10-

 الحركات

 د50-

 :جرات أشكال حرف س

 جّرات أشكال حرف س 6-

 صورة مع الكلمة 30-

 بطالة كلمات  30-

 د55-

 :التطابك لحرف تحات اتف

 بطالة تفاحات الكلمات 12-

 بطالة تفاحات الصور 12-

 د50-

 :بازل أشٌاء تبدأ بحرف س

 بطالة بازل صور 12-

 بطالة بازل كلمات12-

 د 50-

 :تلفاز أشكال حرف ت

 بطالات تلفاز 8-

 بطالة صور 16-

 د 55-

 :تفاحات المدود لحرف ت

 تفاحات المدود مع الصور 9-

 بطالات الصور مع الكلمات 9-

 د55-

36 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 



 :بازل مطابمة حرف ض

 .بطالات صور 7-

 .بطالات كلمات 7-

 د55 -

 :بطالات الكتابة لحرف خ

 A4بطالات  8-

 د40-

 :بازل حركات حرف خ

صور مع الكلمة و  7-

أجزاء  6الحرف ممسمة 

 للتركٌب

 د40-

 :ضفادع تطابك حرف ض

 .بطالات كلمات 10-

 .بطالات ضفادع الصور 10-

 د45-

 :خٌمات أشكال حرف خ
 حرف خ A4أشكالخٌمات  6-

 بطالة صورة مع الكلمة 12-

 36مجموع(نسخ3)
 د55-

 :بطالات تمٌٌز حرف ض
 .للضفادع A4بطالات  4-
 .بطالة للصور مع الكلمات 32-

 د60-

 :خالٌا النحل لحرف خ

  A4بطالات الخلٌة  5-

 (نسخ 3)بطالات صور 12-

 36مجموع 

 د50-

 ضبطالات الكتابة لحرف 

 A4بطالات  8-

 د40-
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204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 
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 :ضلصة حرف 

 صفحة 21-

 د50(  A4حجم)-

 د70(  A3حجم)-

 :لصة حرف خ

 صفحة 12-

 د50(  A4حجم)-

 د70(  A3حجم)-

 :لصة حرف س

 صفحة 27-

 د60(  A4حجم)-

 د90(  A3حجم)-

 :لصة حرف ت

 صفحة 13-

 د50(  A4حجم)-

 د70(  A3حجم)-

 :قلصة حرف 

 صفحة 19-

 د60 (  A4حجم)-

 د 85(  A3حجم)-

 :لصة حرف ف

 صفحة 20-

 د 65(  A4حجم)-

 د 85(  A3حجم)-

 :لصة حرف ه

 صفحة 11-

 د65(  A4حجم)-

 د85(  A3حجم)-

 :لصة حرف ي

 صفحة 23-

 د55(  A4حجم)-

 د85(  A3حجم)-

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

212 
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