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https://karimandjana.com/site/موقعمجاينفصيحةقصص وأغاين وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةمؤسسة الملكة رانياكريم وجنى

رحلة الحروفموقع وتطبيقمجاينفصيحةقصص وأغاين وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةمؤسسة الملكة رانيارحلة الحروف

رحلة الكلماتموقع وتطبيقمجاينفصيحةأغاين وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةمؤسسة الملكة رانيارحلة الكلمات

رحلة اإليقاعتطبيقمجاينفصيحةأغاين وألعاب تعليمية ومصادر متنوعةمؤسسة الملكة رانيارحلة اإليقاع

قصص لألطفالموقعمجاينفصيحةكتب إلكترونيةمؤسسة الملكة رانياقصص لألطفال

https://shoman.org/kids_libraryموقع وتطبيقمجاينفصيحةكتب إلكترونية وكتب مسموعةمؤسسة عبد الحميد شومان درب المعرفة

موقعمدفوعفصيحةكتب إلكترونية وكتب مسموعةتغريد النجارالسلوى
http://alsalwabooks.com/en/author/tagh-

/reed-najjar

ArabEasyالمفكرون الصغار
كتب مسموعة وألعاب تعليمية ومصادر 

متنوعة
ArabEasyتطبيقمدفوعفصيحة

المفكرون الصغارأقرأ بالعربية
كتب إلكترونية وألعاب تعليمية ومصادر 

متنوعة
https://www.ireadarabic.com/ar/تطبيقمدفوعفصيحة

المفكرون الصغارتطبيقات األطفال الصغار
كتب إلكترونية وكتب مسموعة وألعاب 

تعليمية ومصادر متنوعة
-https://www.littlethinkingminds.com/ar/parتطبيقمدفوعفصيحة

#/ents

tuta-tuta.orgتطبيقمجاينفصيحةكتب إلكترونيةWorldreaderتوته توته

موقع وتطبيقمجاينفصيحةكتب إلكترونيةمكتبة األطفال والناشئةمكتبة األطفال والناشئة
https://sites.google.com/view/young-learn-

/ers-library

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

مجموعة كلماتحروف
كتب إلكترونية وألعاب تعليمية ومصادر 

متنوعة
https://www.horouf.ae/site/en/about/موقع وتطبيقمدفوعفصيحة

https://karimandjana.com/site/
https://karimandjana.com/site/
https://karimandjana.com/site/alphabet-journey/
https://karimandjana.com/site/words-app/
https://karimandjana.com/site/rhyming-journey/
https://www.qrf.org/ar/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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عمر أبو حميدان عصافير
كتب إلكترونية وكتب مسموعة وألعاب 

تعليمية 
https://3asafeer.com/موقع وتطبيقمجاينفصيحة

ريما زهير الكردي وشريكهاجنى القراءة
كتب إلكترونية وكتب مسموعة وألعاب 

تعليمية 
 جنى القراءةموقع وتطبيقمدفوعفصيحة

https://ijana.com/public/home

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

https://alyasminebooks.com/?lang=arموقعمدفوعفصيحةكتب إلكترونيةدار زينات - للطفولة داردار الياسمين

دار المنهل ناشروندار المنهل ناشرون
كتب إلكترونية وألعاب تعليمية ومصادر 

متنوعة
https://www.manhal.com/ar/store?type=booksموقعمدفوعفصيحة

نهلة ونهيل
 TechKnowledge General

Trading LCC

كتب إلكترونية وألعاب تعليمية ومصادر 

متنوعة
Nahla wa Nahilتطبيقمدفوعفصيحة

فقرة حكوايت وفقرة مسرح 
الدمى

-https://www.facebook.com/ChildrensMuseumموقعمجاينفصيحة وعاميةحكوايت لقصص األطفال ومسرح الدمىمتحف األطفال األردن

JO

-https://www.youtube.com/channel/UC5ugVYwموقعمجاينفصيحة وعاميةحكوايت لقصص األطفال ومسرح الدمىيزن مصاروةحكوايت - يزن مصاروة
bL70pzfwyDuFQFyg

-https://www.youtube.com/playlist?list=PLnfموقعمجاينعاميةحكوايت لقصص األطفالشلبية الحكواتيةشلبية الحكواتية
h9L3006sHgRBOdHq23fm0GSIwp-fXv

-https://www.youtube.com/c/StorytimeWithTeموقعمجاينفصيحةحكوايت لقصص األطفالحكايات تيتا أملحكايات تيتا
ta/videos

-https://www.youtube.com/playlist?list=PL3tJNموقعمجاينفصيحة وعاميةحكوايت لقصص األطفالمركز هيا الثقايفحكوايت
hkHWGPwHhhZrcaAtR0JEoSgzLpn5

https://www.instagram.com/miss.dima.jo/موقعمجاينفصيحة وعاميةحكوايت لقصص األطفال ديما إميسايلديما إميسايل

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

لمسةلمسة
فيديوهات قصص مصورة وألعاب تعليمية 

ومصادرمتنوعة 
https://website.lamsaworld.com/catalogموقع وتطبيقمدفوعفصيحة

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

/https://www.youtube.com/channelموقعمجاينفصيحةأغاين تعليمية ألساسيات للغةكناري مميزكناري مميز
UC6ke-G-0h3BC70mM7Ikwt0w/playlists

آدم ومشمشآدم ومشمش
أفالم كرتونية وموسيقية ومصادر متنوعة 

لتعليم اللغة 
آدم ومشمشموقعمدفوعفصيحة

/https://www.arabthought.org/ar/arabi21موقعمجاينفصيحةدليل إلكتروين للكتب المصّنفةمؤّسسة الفكر العريبدليل عريب 21
daleelarabi
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