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رحلة الحروفتطبيقمجانيفصيحةقصص وأغاني وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةمؤسسة الملكة رانيارحلة الحروف

موقع وتطبيقمجانيفصيحةكتب الكرتونية وكتب مسموعةمؤسسة عبد الحميد شومان درب المعرفة
en//50/10/https://abdulhameed.libraryreserve.com
37674822s=SearchResultsCur.htm?SearchID

http://alsalwabooks.com/en/author/taghreed-najjar/موقعمدفوعفصيحةكتب الكرتونية وكتب مسموعةتغريد النجارالسلوى

I read Arabic - أقرأ بالعربيةتطبيقمدفوعفصيحةكتب الكرتونيةالمفكرون الصغارأقرأ بالعربية

tuta-tuta.orgتطبيقمجانيفصيحةكتب الكرتونيةWorldreaderتوته توته

موقع وتطبيقمجانيفصيحةكتب الكرتونيةمكتبة األطفال والناشئةمكتبة األطفال والناشئة
https://sites.google.com/view/young-learners-
/library

https://www.kalimatgroup.ae/موقعمدفوعفصيحةكتب الكرتونيةمجموعة كلماتكلمات

https://www.horouf.ae/site/en/about/موقع وتطبيقمدفوعفصيحةكتب الكرتونية وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةمجموعة كلماتحروف

3asafeer.com//:https/موقع وتطبيقمجانيفصيحةكتب الكرتونية وكتب مسموعة وألعاب تعليمية عمر أبو حميدان عصافري

موقع وتطبيقمدفوعفصيحةكتب الكرتونية وكتب مسموعة وألعاب تعليمية ريما زهري الكردي ورشيكهاجىن القراءة
 جىن القراءة

https://ijana.com/public/home

http://majdalawi.jo/موقعمدفوعفصيحةكتب الكرتونيةدار روائع مجدالويدار روائع مجدالوي

https://www.alyasminebooks.com/bookstoreموقعمدفوعفصيحةكتب الكرتونيةدار زينات - للطفولة داردار الياسمني

https://www.manhal.com/ar/store?type=booksموقعمدفوعفصيحةكتب الكرتونية وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةدار المنهل نارشوندار المنهل نارشون

TechKnowledge General Trading نهلة ونهيل
LCCتطبيقمدفوعفصيحةكتب الكرتونية وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةNahla wa Nahil

https://abdulhameed.libraryreserve.com/10/50/en/SearchResultsCur.htm?SearchID=37674822s
https://abdulhameed.libraryreserve.com/10/50/en/SearchResultsCur.htm?SearchID=37674822s
https://abdulhameed.libraryreserve.com/10/50/en/SearchResultsCur.htm?SearchID=37674822s
https://abdulhameed.libraryreserve.com/10/50/en/SearchResultsCur.htm?SearchID=37674822s
http://alsalwabooks.com/en/author/taghreed-najjar/
http://alsalwabooks.com/en/author/taghreed-najjar/
https://sites.google.com/view/young-learners-library/
https://sites.google.com/view/young-learners-library/
https://sites.google.com/view/young-learners-library/
https://www.kalimatgroup.ae/
https://www.kalimatgroup.ae/
https://www.horouf.ae/site/en/about/
https://www.horouf.ae/site/en/about/
https://3asafeer.com/
https://3asafeer.com/
https://ijana.com/public/home
http://majdalawi.jo/
http://majdalawi.jo/
https://www.alyasminebooks.com/bookstore
https://www.manhal.com/ar/store?type=books


اسم 
اللغة العربية المحتوىالمزودالمصدر

الرابطموقع/تطبيقمجاني/مدفوعالمستخدمة

أطفال المستشفى 
السلطاني

 TechKnowledge General Trading
LCCتطبيقمدفوعفصيحةكتب الكرتونية وألعاب تعليميةRH Kids

Freelearning.io )GBA( تحالف الكتاب العالمي
وحكومة الرنويج 

موقعمجانيفصيحةكتب الكرتونية وألعاب تعليمية
/https://freelearning.io/ar/books

فقرة حكواتي وفقرة مرسح 
موقعمجانيفصيحة وعاميةحكواتي لقصص األطفال ومرسح الدمىمتحف األطفال األردنالدمى

https://www.facebook.com/ChildrensMuseumJO

موقعمجانيفصيحة وعاميةحكواتي لقصص األطفال ومرسح الدمىيزن مصاروةي - يزن مصاروة
https://www.youtube.com/channel/
UC5ugVYwbL70pzfwyDuFQFyg

موقعمجانيعاميةحكواتي لقصص األطفالشلبية الحكواتيةشلبية الحكواتية
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnfh9L3006sH
gRBOdHq23fm0GSIwp-fXv

/https://www.youtube.com/c/StorytimeWithTetaموقعمجانيفصيحةحكواتي لقصص األطفالحكايات تيتا أملحكايات تيتا
videos

/https://www.youtube.comموقعمجانيفصيحة وعاميةحكواتي لقصص األطفالمركز هيا الثقافيحكواتي

https://www.instagram.com/miss.dima.jo/موقعمجانيفصيحة وعاميةحكواتي لقصص األطفال ديما إميسايلديما إميسايل

I Love Arabicتطبيقمدفوعفصيحةأفالم تعلم أساسيات اللغة والقرائيةالمفكرون الصغارأحب العربية

https://www.arabicsheets.com/arموقعمجانيفصيحةفيديوهات وأوراق عمل ومصادر متنوعةأسما سلمانأوراق عربية 

فيديوهات قصص مصورة وألعاب تعليمية لمسةلمسة
ومصادرمتنوعة 

موقع وتطبيقمدفوعفصيحة

https://website.lamsaworld.com/catalog

موقعمجانيفصيحةأغاني تعليمية ألساسيات للغةقناة كرزةقناة كرزة
https://www.youtube.com/c/KarazahChannel/
featured

موقعمجانيفصيحةأغاني تعليمية ألساسيات للغةكناري ممزيكناري ممزي
-https://www.youtube.com/channel/UC6ke-G
0h3BC70mM7Ikwt0w/playlists

فالم كرتونية وموسيقية ومصادر متنوعة لتعليم آدم ومشمشآدم ومشمش
موقعمجانيفصيحةاللغة 

https://adamwamishmish.com/free-resources

daleelarabi/https://www.arabthought.org/ar/arabi21موقعمجانيفصيحةدليل إلكرتوني للكتب المصنّفةمؤّسسة الفكر العربيدليل عربي 21
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