قائمة مكتبة الطفل
من  01 – 01سنوات

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

مكتبة الطفل من سن  01 - 01سنة
الكتاب

الكتاب

منهاج املسلم الصغري ()0

حكايات من القرآن – امللك والبقرات السبع

منهاج املسلم الصغري ()1

حكايات من القرآن – الصندوق العائم

منهاج املسلم الصغري ()2
منهاج املسلم الصغري ()4
منهاج املسلم الصغري ()5
منهاج املسلم الصغري ()6
منهاج املسلم الصغري ()7
منهاج الفىت املسلم ()0
منهاج الفىت املسلم ()2
منهاج الفىت املسلم ()1
منهاج الفىت املسلم ()4
منهاج الفىت املسلم ()5
منهاج الفىت املسلم ()6

منهاج الفىت املسلم ()7

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

حكايات من القرآن – الرياح السوداء
حكايات من القرآن – غرق فرعون

سلسلة أنبياء اهلل – آدم وإدريس عليهما السالم
سلسلة أنبياء اهلل – نوح عليه السالم

سلسلة أنبياء اهلل – هود وصاحل عليهما السالم

سلسلة أنبياء اهلل – إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم
سلسلة أنبياء اهلل – لوط وشعيب عليهما السالم

سلسلة أنبياء اهلل – إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السالم
سلسلة أنبياء اهلل – موسى وهارون عليهما السالم
سلسلة أنبياء اهلل – داود وسليمان عليهما السالم

منهاج الفىت املسلم ()8

سلسلة أنبياء اهلل – يونس وزكريا عليهما السالم

منهاج الفىت املسلم ()01

سلسلة أنبياء اهلل – حممد عليه الصالة والسالم

منهاج الفىت املسلم ()9

سلسلة أنبياء اهلل – عيسى عليه السالم

منهاج الفىت املسلم ()00

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان باهلل تعاىل

تعرف مع نورا على لبنان

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان بالرسل

تعرف مع نورا على اإلمارات العربية املتحدة

سلسلة أركان اإلميان – بالكتب السماوية

تعرف مع نورا على اململكة العربية السعودية

قصص من السماء – اهلروب من املوت

سلسلة التجارب العلمية البسيطة – املاء

قصص من السماء – نعجة داود

منهاج الفىت املسلم ()02
تعرف مع نورا على مصر

تعرف مع نورا على الكويت

سلسلة التجارب العلمية البسيطة  -اهلواء

سلسلة التجارب العلمية البسيطة – الفيزياء

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان باملالئكة

سلسلة أركان اإلميان – اإلميان باليوم اآلخر
سلسلة أركان اإلميان – اإلميان بالقضاء والقدر
قصص من السماء – عجل بني إسرائيل
قصص من السماء – كأس امللك

سلسلة التجارب العلمية البسيطة – الكيمياء

قصص من السماء – صاعقة املوت

سلسلة بدايات العلوم املبسطة (ملاذا حيل الظالم ليال؟)

علمنا رسول – حكايات تربوية (جملد كرتوني)

سلسلة التجارب العلمية البسيطة  -الطاقة

سلسلة بدايات العلوم املبسطة (ملاذا متطر السماء؟)

قصص من السماء – الطيور األربعة
اخللفاء الراشدون (جملد كرتوني)

سلسلة بدايات العلوم املبسطة (من أين تأتي الكهرباء؟)

ألعاب الكلمات املتقاطعة

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

ألعاب كلمة السر

سلسلة اخللفاء الراشدين (عمر بن اخلطاب)

ألعاب اجلمع والطرح

سلسلة اخللفاء الراشدين (علي بن أبي طالب)

ألعاب الضرب والقسمة

سلسلة أشبال األقصى – شقيق احلرمني

ألعاب احلروف

سلسلة أشبال األقصى – مرحبا بكم يف القدس

ألعاب التلوين

سلسلة أشبال األقصى – فارس األقصى

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (مأدبة القرآن)

سلسلة اخللفاء الراشدين (أبو بكر الصديق)
سلسلة اخللفاء االشدين (عثمان بن عفان)
سلسلة أشبال األقصى – ذوات الضفائر

سلسلة أشبال األقصى – زيتونة األقصى
سلسلة أشبال األقصى – التحدي الكبري

ألعاب اإلمالء والتعبري
ألعاب األرقام

ألعاب الرسام الصغري
ألعاب قوة املالحظة
ألعاب التحدي

أحسن القصص النبوي (الغالم والراهب)

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (سرية الرسول حممد)

أحسن القصص النبوي (االمتحان)

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (سري الصحابة)

أحسن القصص النبوي (الغالم والساحر)
أحسن القصص النبوي (عتبة البيت)

أحسن القصص النبوي (صبي يتكلم يف املهد)

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (سري األنبياء)
سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (األوائل)

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (ثقافة إسالمية عامة)

أحسن القصص النبوي (قصة امرأتني)

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (بطوالت)

أحسن القصص النبوي (األم احلقيقية)

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (منوعات)

سلسلة التفكري – العقاب الطريف

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (األذكار)

سلسلة التفكري – الكنز املفقود

سلسلة الثقافة اإلسالمية لألطفال (كلمات ومعاني)

سلسلة التفكري – احلفل املؤجل

سلسلة التفكري – الفيل اهلارب

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

سلسلة التفكري – القرش املفرتس

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (أصحاب الفيل)

سلسلة التفكري – السيل املميت

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (احلمامة والعنكبوت)

سلسلة التفكري – املدينة املثالية

سلسلة التفكري – التحول الرهيب

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (سفينة نوح)

سلسلة التفكري – التفاحة السماوية

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

سلسلة التفكري – الفئران واللغز العجيب

حيوانات جاء ذكرها يف القرآن (هدهد سليمان)

سلسلة صحابة رسول اهلل (أبو ذر الغفاري)

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

سلسلة التفكري – األمواج اهلائجة

سلسلة صحابة رسول اهلل (بالل بن رباح)

سلسلة صحابة رسول اهلل (سلمان الفارسي)
سلسلة صحابة رسول اهلل (زيد بن حارثة)

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

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – التاجر والثوب الثمني

سلسلة صحابة رسول اهلل (صهيب بن سنان)

َّ

سلسلة صحابة رسول اهلل (أبو عبيدة بن اجلراح)

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – أين صاحب الدين؟
ُّ
سلسلة قصص من التاريخ للصغار – سر الباذجنانة
ُّ
سلسلة قصص من التاريخ للصغار – سر القيد املكسور

سلسلة صحابة رسول اهلل (سعد بن أبي وقاص)

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

سلسلة صحابة رسول اهلل (عثمان بن مظعون)

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – من صاحب البستان؟

سلسلة صحابة رسول اهلل (جعفر بن أبي طالب)
سلسلة صحابة رسول اهلل (خباب بن األرث)

سلسلة صحابة رسول اهلل (عبداهلل بن مسعود)
سلسلة صحابة رسول اهلل (عمار بن ياسر)

سلسلة صحابة رسول اهلل (قيس بن سعد)

سلسلة صحابة رسول اهلل (أبو أيوب األنصاري)

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

سلسلة قصص من التاريخ للصغار – من هو صاحب احلزام؟
سلسلة قصص من التاريخ للصغار – من هو القاتل؟
عامل املغامرات – املؤامرة الكربى

سلسلة صحابة رسول اهلل (محزة بن عبداملطلب)

عامل املغامرات – األرض اجملرمة

سلسلة صحابة رسول اهلل (خالد بن سعيد)

عامل املغامرات – القيد املزدوج

سلسلة صحابة رسول اهلل (طلحة بن عبيد اهلل)

عامل املغامرات – القبضة الغامضة

سلسلة صحابة رسول اهلل (عمري بن وهب)

أمجل حكايات اخليال العملي – عجول الفضاء

سلسلة صحابة رسول اهلل (زيد بن ثابت)

سلسلة صحابة رسول اهلل (الرباء بن مالك)
سلسلة صحابة رسول اهلل (عمري بن سعد)

عامل املغامرات – مهمة يف األعماق
عامل املغامرات – سر الكنز املفقود

أمجل حكايات اخليال العملي – عامل روبي املدهش

سلسلة صحابة رسول اهلل (سعد بن معاذ)

سلسلة صحابة رسول اهلل (خبيب بن عدي)

موسوعة لكل فريضة قصة (الصيام وزكاة الفطر)

أمجل حكايات اخليال العملي – نزهة املليون سنة

أمجل حكايات اخليال العملي – الكلب الذي سبح يف الفضاء
أمجل حكايات اخليال العملي – عارضة أزياء آلية

موسوعة لكل فريضة قصة (حتويل القبلة املشرفة)

أمجل حكايات اخليال العملي – لن أنساك أيتها األرض

موسوعة لكل فريضة قصة (األذان واإلقامة)

مغامرات اخليال العلمي – املوجة الذاتية

موسوعة لكل فريضة قصة (األضحية)

مغامرات اخليال العلمي – مملكة العقارب

موسوعة لكل فريضة قصة (بناء الكعبة)
موسوعة لكل فريضة قصة (الصالة)

موسوعة لكل فريضة قصة (اهلرولة عند الطواف)

مغامرات اخليال العلمي – مملكة اجلليد

مغامرات اخليال العلمي – مدينة املستقبل
مغامرات اخليال العلمي – قراصنة الفضاء

موسوعة لكل فريضة قصة (السعي بني الصفا واملروة)

مغامرات اخليال العلمي – الكوكب الذهبي

موسوعة لكل فريضة قصة (حجة الوداع)

مغامرات اخليال العلمي – السالح الرهيب

موسوعة لكل فريضة قصة (رمي اجلمار)
جملة قاسم 0
جملة قاسم 2
جملة قاسم 1
جملة قاسم 4
جملة قاسم 5

مغامرات اخليال العلمي – املدينة الغارقة
املكتبة العلمية (الفضاء)

املكتبة العلمية (علماء عظماء)
املكتبة العلمية (املخرتعات)

املكتبة العلمية (كيف تعمل األشياء)
املكتبة العلمية (جسم اإلنسان)

جملة قاسم 6

املكتبة العلمية (اكتشاف العلوم)

جملة قاسم 8

املكتبة العلمية (النباتات)

جملة قاسم 7
جملة قاسم 9

جملة قاسم 01

جملة قاسم 00

املكتبة العلمية (كوكب األرض)

املكتبة العلمية (كيف تعيش احليوانات)
املكتبة العلمية (احليوانات الربية)

معلومات مدهشة (احليوانات والطيور)

التفسري امليسر ()0

معلومات مدهشة (النباتات)

التفسري امليسر ()1

معلومات مدهشة (االخرتاعات)

التفسري امليسر ()2
التفسري امليسر ()4
التفسري امليسر ()5
التفسري امليسر ()6
التفسري امليسر ()7
التفسري امليسر ()8

معلومات مدهشة (جسم اإلنسان)
معلومات مدهشة (الكائنات البحرية)
معلومات مدهشة (الفلك)
تبسيط العلوم – الليزر

تبسيط العلوم – اإلنرتنت

تبسيط العلوم – الناتو التكنولوجي

ماذا تعرف عن األنبياء (جملد كرتوني)

تبسيط العلوم – اجلينات

مواقف وبطوالت (القادسية)

تبسيط العلوم – البيئة (حنو عامل أفضل)

مواقف وبطوالت (حطني)

تبسيط العلوم – احلرب البيولوجية

مواقف وبطوالت (بالط الشهداء)

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()0

مواقف وبطوالت (فتح القسطنطينية)

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()1

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم –مولد النور

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()5

مواقف وبطوالت (الزالقة)

مواقف وبطوالت (عني جالوت)

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()2
سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()4

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – حممد اليتيم

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()6

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – بعثة النبي

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()8

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – الزواج املبارك

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()7

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – اجلهر بالدعوة

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()9

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – اهلجرة املباركة

أئمة اهلدى (اإلمام البخاري)

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – عام احلزن

سلسلة أمساء اهلل احلسىن ()01

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – الرسول يف املدينة

أئمة اهلدى (اإلمام مسلم)

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – مؤامرة األحزاب

أئمة اهلدى (اإلمام مالك)

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – وفاة الرسول

أئمة اهلدى (اإلمام أمحد بن حنبل)

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – بدر الكربى
حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم – غزوة خيرب

موسوعة التاريخ اإلسالمي (عصر النبوة واخلالفة الراشدة)

أئمة اهلدى (اإلمام الشافعي)
أئمة اهلدى (اإلمام أبو حنيفة)

األحاديث القدسية لألطفال – املتحابون يف جاليل

موسوعة التاريخ اإلسالمي (العصر األموي)

موسوعة التاريخ اإلسالمي (العصر العباسي يف العراق)

األحاديث القدسية لألطفال – أنفق انفق عليك

األحاديث القدسية لألطفال – أعددت لعبادي الصاحلني

موسوعة التاريخ اإلسالمي (املشرق اإلسالمي بعد العباسيني)

األحاديث القدسية لألطفال – أنا أغىن الشركاء عن الشرك

موسوعة التاريخ اإلسالمي (املغرب اإلسالمي)

األحاديث القدسية لألطفال – سبقت رمحتي غضبي

موسوعة التاريخ اإلسالمي (مصر والشام واجلزيرة العربية)
موسوعة التاريخ اإلسالمي (املسلمون يف األندلس)
موسوعة التاريخ اإلسالمي (الدولة العثمانية)

موسوعة التاريخ اإلسالمي (املسلمون يف إفريقيا وجنوب الصحراء)
فهارس املوسوعة

ّ
الرحالة الصغري (يف غابات أوروبا)
ّ
الرحالة الصغري (مسرقند وخبارى)
ّ
الرحالة الصغري (باكو ومدن أخرى)
ّ
الرحالة الصغري (أربعة مساجد وأربعة مدن)
ّ
الرحالة الصغري (أربعة أصدقاء يف املدينة املثلثة)
ّ
الرحالة الصغري (مغامراتي يف شرق أفريقيا)
ّ
الرحالة الصغري (اليمن السعيد)
ّ
الرحالة الصغري (منغوليا)

األحاديث القدسية لألطفال – إذا أحب عبدي لقائي
سلسلة حياتي مجيلة (الصديق وقت الضيق)
سلسلة حياتي مجيلة (أمي جوهرة مثينة)
ّ
سلسلة حياتي مجيلة (أبي ربان السفينة)
سلسلة حياتي مجيلة (أخي وأختي)
أنا أحب مهنتي – الطبيب
أنا أحب مهنتي  -القبطان

سلسلة حكاياتي املفيدة – شارع بيت األشباح
سلسلة حكاياتي املفيدة – بدوي من البادية
ُّ
سلسلة حكاياتي املفيدة – هذا حينا
سلسلة حكاياتي املفيدة – الصديقان

سلسلة حكاياتي املفيدة – هذا بيتنا

سلسلة حكاياتي املفيدة – هذه مدرستي

ّ

الرحالة الصغري (مغامراتي يف احمليط اهلندي)
ّ
الرحالة الصغري (حكايات وقصص من القارة السمراء)

العبادلة اخلمسة – عبداهلل بن الزبري

سلسلة هذه بالدي – املدينة النبوية

العبادلة اخلمسة – عبداهلل بن جعفر

سلسلة هذه بالدي – الشرقية

سلسلة حكايات أنس (أنس يف حديقة احليوان)

سلسلة هذه بالدي – تبوك

سلسلة حكايات أنس (أنس يعرف قيمة الوقت)

سلسلة هذه بالدي – مكة املكرمة
سلسلة هذه بالدي – الرياض
سلسلة هذه بالدي – الطائف
سلسلة هذه بالدي – أبها

العبادلة اخلمسة – عبداهلل بن عمر

العبادلة اخلمسة – عبداهلل بن عباس
العبادلة اخلمسة – عبداهلل بن عمرو بن العاص
سلسلة حكايات أنس (أنس ومشروع اخلري)
سلسلة حكايات أنس (أنس وكنوز البحر)

سلسلة هذه بالدي – أمجل الرحالت الربية

سلسلة حكايات أنس (أنس والطائرة)

سلسلة جوهرة (املنابع اجملهولة)

موسوعة أخالق اإلسالم (املارد اجلبار وقصة أخرى)

سلسلة جوهرة (العاصفة احللزونية)
سلسلة جوهرة (السيف الذهبي)

سلسلة حكايات أنس (أنس يعرف كنوز الصحراء)

موسوعة أخالق اإلسالم (هل انتهى عصر املعجزات؟)

سلسلة جوهرة (جبل املغناطيس)

موسوعة أخالق اإلسالم (البوق والناقوس وقصة أخرى)

سلسلة جوهرة (النمل األبيض)

سلسلة جوهرة (جبل العسل)

سلسلة جوهرة (معسكر اخلطر)

سلسلة جوهرة (السفينة الضائعة)

سلسلة جوهرة (زهرة املوت)

سلسلة جوهرة (املومياء الغارقة)

سلسلة جوهرة (مدينة األهوال)

سلسلة جوهرة (البطل العظيم)

سلسلة جوهرة (الفيضان املدمر)

سلسلة جوهرة (التاج املسروق)

سلسلة جوهرة (العطش القاتل)

سلسلة جوهرة (املاموث األول)

سلسلة جوهرة (التاج املفقود)

سلسلة جوهرة (الصقر الكبري)

سلسلة جوهرة (القارة املفقودة)

سلسلة جوهرة (العني احلمراء)
سلسلة جوهرة (الدماء املنتقمة)

