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 قصص وروايات باللغة العربية :

 (4-)رهنينغ  زريقات منى: العربي النص تان؛ شون/ سيكادا -

 (4-)ربالن  عبير: نص/ لي هدية -

 (4-)رصديق  بن عبير تأليف/ شنطة تحمل فطة -

 (4-)ربترجي  خالد ثريا تأليف/ السماء؟ لون ما -

 (4-)ر كعدان سؤدد حكاية/ بالمرة كريما ليس كريم -

 (4-)رالخياط  ميثاء: نص/ اللقيمات الجمل يشتهي حين -

 (4-)ر الدين شرف فاطمة: نص/ الزهرية ساعتي -

 (4-)ر عايش سامية: نص/ صغير كبير -

 (4-)رشاهزادة  زينة قصة/ دخان بال أجمل عالمي -

 (4-)رالعتابي  محمد: نص/ مايرام على سيكون شيء كل -

 (4-)رمحيدلي  نبيهة: بتصرف النص/ المتدحرجة اليقطينة -

 (4-)رالمطوع  حسين: قصة/ إسمنت خالط أكون أن أحلم -

 (4-)رداغر  ميس: نص/ لليافعين مصورة قصة: األسطورة -

 (4-)رماجد  نبيلة: بتصرف العربي النص أوغلو؛ كان ملتم: قصة/ البنفسجية الحلزونة: ليلكة -

 (4-)رمحيدلي  نبيهة نص/ الكاتب -

 (4-)ربنمونة  الحسن قصة/ األقنعة صياد -

 (4-)رشيخاني  أروى قصة/ المقعد تحت مغامرات -

 (4-)رطبق  حنان: نص/ أبي كعكة -

 (4-)رالمزروعي  جوعان حصة قصة/ القرمزي معطفي -

 (4-)رالعوهلي  محمد: تأليف/ الصوت؟ هذا ما -

 (4-)رخورشيد  جيكر: ربقلم/ البلبل و الحمار -

 (4-)رنعمان  هاني سارة ورسوم قصة/ بيشابو حكاية -

 (4-)رمحفوظ  نجا سحر: نص/ ال أقول ليتني يا -

 (4-)رالحسيني  وفاء قصة/ وحسن ميرا -

 (4-)رفرح  مريم: نص/ والسمكة بشرى -

 (4-)رتيدل  يوهانا/ المنحوسة الرسمة -

 (4-)ر فيليوس سارة/ الليل -

 (4-)ربورغ  إنغا/ بلوب بيت في -

 (4-)رغالي  دنى ترجمة دور؛ مورتن تأليف/ زنوبيا -

 (4-)رالعيسى  بثينة/ نشتاق عندما نفعل ماذا -

 (4-)رالعاقوص  مهند تأليف/ المريخ في بطيخ -

 (4-)رمحفوظ  نجا سحر ترجمة هيراتسوكا؛ لوسيا تأليف/ القطار نافذة من -

 (4-)ررحمة  أبو أنس تأليف/ جدا جائعون -

 (4-)رقريطم  سلمى قصة/ ورق من صديق -

 (4-)رعزت  بكر أبو سماح تأليف/ الذكي وصديقه علي -

 (4-)رفرس  ياسين هديل تأليف/ نور بالون -

 (4-)رالطيب  علي آمنة قصة/ أستطيع أنا -

 (4-سمحة )ر أبو لينا سعيد/ كتابة يتحدى جعفر -

 (4-)رحاجو  جلنار ورسوم تأليف/ أغضب عندما -
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 (4-)رحاجو  جلنار ورسوم تأليف/ أبيض دفتر على نقطة حكاية -

 (4-)ر علي عبير نص/ القصة من تهرب نور -

 (4-)ر لمع هيثم ترجمة رومر؛ لورا/ الثلج كرات راعي -

 (4-)رتقال  عباده: قصة/ ثيابا وجدت -

 (4-)رالحارثي  عائشة: نص/ سامي وحوش -

 (4-)رحاجو  جلنار ورسوم تأليف/ حلم قصة -

 (4-)ركوزما  إيفا/ القصة وقت صفي في -

 (4-)ر كوزما إيفا/ مدهشة مكتبة صفي في -

 (4-)رمحفوظ  نجا سحر تأليف/ حواس خمس -

 (4-)ركوراني  رندة/ قصة: أتعب ال ألعب أفرح، -

 (4-)رطاهر  سمر/ قصة: طاهيا أكون أن أحلم -

 (4-)رمحيدلي  نبيهة/ المتجولة أحالمي -

 (4-)رالحارثي  عائشة تأليف/ نجمة -

 (4-)رالشرتوني . م أنطوان تأليف/ عطلة نهار غدا -

 (4-)رخورشيد  جيكر قصة/ أنت لست أنا -

 (4-)رالشرتوني . م أنطوان قصة/ جديدة عائلة -

 (4-)رالبكري  طارق تأليف/ أخضر حديقة -

 (4-)رذيب  مروى/ مقلمتي في يوجد ماذا -

 (4-)رخوري  غانم غادة تأليف/ المالهي مدينة في -

 (4-)رخضر  سناء نص/ أصدقاء بال عالء أصبح كيف -

 (4-)رخوري  شرفان ماري تأليف/ وليد باص -

 (4-)رالقاضي  سمر تأليف/ معنا؟ جدتي تلعب هل -

 (4-)ربنمونة  الحسن تأليف/ يلعب كيف يتعلم الفيل -

 (4-)ر معوض زيدان ديانا تأليف/ السير وإشارات سامي -

 (4-النعيمي )ر شعر/ عفراء: مياو تقول قطتي -

 (4-رحمة )ر أبو يونا غريبة/ تأليف هدية -

 (4-عازر )ر لما بيتي/ تأليف -

 (4-سلفرستين )ر المعطاءة/ شل الشجرة -

 (4-)رعابد  أمينة الهولندية اللغة من ترجمته خنيختن؛ فان تفعل/ خيدو ماذا -

 (4-براج )ر محفوظ سمر االنجليزية اللغة من ترجمته بالنت؛. ج الجائع/ دايفد ركنون -

 (4-التاجي )ر قصة/ بسام: غبرة الخالة -

 (4-سعاده )ر رلى يوسف/ تأليف شرط -

 (4-سعاده )ر رلى والفأرة/ تأليف السن -

 (4-شباني )ر الجريدة/ سناء و جدي -

 (4-سعاده )ر رلى ليفالمفضلة/ تأ والدمية ريما -

 (4-التاجي )ر قصة/ بسام: شوشويا -

 (4-غندور )ر نهلة فريز/ تألبف حليب قشطة بوظة -

 (4-كاستليتس )ر مايا قراواني، كوزي/ أناستاسيا -

 (4-سروجي )ر الجديد/ سارة الضيف -

 (4-إدريس )ر زينة ترجمة شخيدزي؛ ميراب بوبو/ تأليف مغامرة -

 (4-عصفور )ر محمد ترجمة عصفور؛ الصغيرة/ كارن الجوالة عزيزة مع البترا زوروا -
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 (4-عزمي )ر صفاء أميرة/ تأليف تسامح -

 (4-عزمي )ر صفاء أميرة/ تأليف وفاء -

 (4-الكيالني )ر قصة/ رانية: التمام تمام -

 (4-القسوس )ر توفيق وفاء الفرح/ تأليف تنشر هيا -

 (4-حسن )ر رزان ومرهون/ نص ميمون -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق النونو/ تأليف العنكبوت -

 (4-حسامو )ر ن. ص عال الفنان/ تأليف القط خربوش -

 (4-الرحيم )ر عبد العالم/ أحمد في سرير أكبر -

 (4-الحارثي )ر عائشة يضيء/ تأليف المظلم عالمي -

 (4-الحارثي )ر عائشة حديقة/ تأليف قلبي في -

 (4-الدرويش )ر محمد آلي/ تأليف رجل أنا -

 (4-الدرويش )ر محمد حلم/ تأليف أصعب -

 (4-طاهر )ر سمر كاتبة/ قصة أكون أن أحلم -

 (4-ضاهر )ر زبيب ساري/ رانيا دفتر على سر -

 (4-علوان )ر وعضل/ هشام مخ -

 (4-هللا )ر عبد حسن الديك/ قصة مع تلعب ال -

 (4-العلمي )ر السوسي منى الحكايات/ تأليف صندوق -

 (4-خورشيد )ر جيكر طويل/ تأليف قطنا ذيل -

 (4-حسامو )ر ن. ص عال ألوان/ تأليف وعلبة بيضاء ورقة -

 (4-الشرتوني )ر. م راضي/ أنطوان العم شاحنة -

 (4-براج )ر محفوظ سمر جداً/ تأليف غريبة ليلة -

 (4-الخوري )ر ناتالي ترجمة سانا؛ الرحلة/ فرانشيسكا -

ً  وجدت -  (4-تقال )ر عبادةقصة/ : ثيابا

 (8-5)العلمي  رقية/ حياة بداية: طوقان فدوى سنديانة -

 (8-5)ناصر  مولوي مايا تأليف/ للطعام الحساسية عن كتاب: مريب أمر -

 (8-5)صفراوي  أسامة تأليف/ والماء المرايا -

 (8-5بشارات ) الذكريات/ أحالم مصنع -

 (8-5هللا ) نصر الثلج/ إملي بساط على -

 (8-5حسن ) نهى ترجمة سيموكا؛ األخوات/ ساال أرض -

 (8-5عزمي ) صفاء النمل/ تأليف مملكة مغامرات -

 (8-5)إبراهيم  سكينة: العربي النص فيتشانيه؛ فايسينا مونيكا تأليف/ النهر هو ما -

 (8-5)مرعي  منى إعداد سرفانتس؛ دي ميغل/ كيشوت دون -

 (8-5)دقة  وليد/ الزيت سر حكاية -

 (8-5)الخضر  نوف تأليف/ أبي إلى رسائل -

 (9-8)مرة  راوية: العربي النص زاك؛ مونيكا/ العالم في وحيد أليكس -

 (9-8)مرة  راوية: العربي النص أولسون؛ كرستينا/ حجر من مالئكة -

 (9-8)خميس  أروى/ سندريال قصر في شاي حفلة -

 (9-8)اليوسفي  علي محمد ترجمة رونار؛ جول/ رواية: أصهب الفتى مغامرات -

 (9-8)بنعبود  محمد ترجمة دوما؛ ألكساندر تأليف/ رواية: البندق كسارة -

 (10-9)زينة أبو الدين عالء العربي النص كاميلو؛ دي كيت المضيئة/ تأليف المغامرات: وأوليسيس فلورا -

 (10-9) إبراهيم سكينة: العربي النص أديبايو؛ أيوبامي/ معي ابقي -
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 (10-9)إبراهيم  سكينة: العربي النص ليندجرين؛ أستريد/ الطريق قاطع بنت رونيا -

 (10-9)المسلم  أسامة/ البنفسج وهج -

 زيدان  قصيرات/ يوسف قصص: عرب غربة -

 برغوثي رواية/ إياد: بردقانة -

 حمدان رواية/ محمد: قلب ظهر عن -

 درويش  محمد ترجمة شافاك؛ أليف الثالث/ تأليف حواء بنات -

  زعرور إبراهيم/ الضحك كتاب و البكاء كتاب من شذرات: رحل الذي الشارع -

 األسعد نور اإلنكليزية من نقلتها حداد؛ جمانة/ رواية: الخياطة بنت -

 بركات هدى/ رواية: الليل بريد -

 العجيلي شهال/ رواية: العدو مع صيف -

 المعزوز محمد/ رواية: رحلت؟ ذنب بأي -

 خوري إلياس/ رواية: البحر نجمة:  2 الغيتو أوالد -

 الهادي عبد نديم/ قصيرة قصص: عمان جبل بيت -

 زينة أبو الدين عالء: العربي النص لونده؛ مايا/ رواية: النحل اختفى حين -

 إبراهيم سكينة:  العربي النص ستيفنسن؛ كالمان يون/ رواية: الرجل قلب -

 

 

 األطفال: سلسلة مغامرات

 (4-سعادة )ر رلى كبير/ تأليف شجار -

 (4-سعادة )ر رلى انتظروني/ تأليف -

 (4-سعادة )ر رلى والنسيان/ تأليف فادي -

 (4-سعادة )ر رلى شيئاً/ تأليف تحب ال نايلة -

 (4-سعادة )ر رلى شعر/ تأليف مصففة لينا -

 (4-سعادة )ر رلى متهور/ تأليف أنا -

 

 األولى: المرحلة أصالة؛ مع سلسلة أصعد

 (4-التربوي )ر أصالة فريق رامي/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق ثعبان/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق فادي/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق كريم/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق ووداد/ تأليف وسام -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق غابة/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق تأليففيل/  -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق سوسو/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق جاد/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق داني/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق حمد/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق تامر/ تأليف -

 (4-)ر التربوي أصالة فريق عماد/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق زاهي/ تأليف -

 (4-بطل )ر أنا -
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 (4-التربوي )ر أصالة فريق ضبع/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق للضرب/ تأليف ليست يدي -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق اآلخر/ تأليف لركل ليست رجلي -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق لين/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق قرد/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق مايا/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق أخي/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق نبيل/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق القفص/ تأليف في -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق بيت/ تأليف -

 (4-)رالتربوي  أصالة فريق هر/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق ذاذا/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق شريف/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق أكل/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق زين/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق طارق/ تأليف -

 (4-التربوي )ر أصالة فريق ناظم/ تأليف -

 (4-حشاش )ر نجنا أرنبي/ تأليف -

 (4-حشاش )ر جنان أنا/ تأليف أين -

 (4-جواد )ر كاظم محمد أبناء/ تأليف -

 

 الثالثة: المرحلة أصالة؛ مع سلسلة أصعد

 (4-خورشيد )ر جيكر قصير/ تأليف حلم -

 (4-حمود )ر بدر الجراثيم/ تأليف شرطي -

 (4-حمود )ر بدر جوارب/ تأليف -

 (4-حمود )ر بدر لعبة/ تأليف ليست المياه -

 (4-الرشيد )ر علي الماء/ تأليف وقطرة ميسون -

 (4-جيب )ر أبو مي السيرك/ تأليف أحب -

 (4-مكاوي )ر رمزي الغابة/ كتابة كتاب -

 (4-مطر )ر روز الشجرة/ تأليف صديقتي -

 (4-مكاوي )ر رمزي الجزر/ تأليف حديقة -

 (4-صالح )ر محمد الصغير/ جاسم القمر -

 (4-صالح )ر محمد جاسم تأليفالغابة/  -

 (4-صالح )ر محمد جاسم الضفدع/ تأليف قفزة -

 (4-علي )ر قره لبنى الملونة/ تأليف السمكات -

 (4-الكعبي )ر فاضل زينب/ تأليف تفاحة -

 (4-ديب )ر الطويل مارييال األزرق/ تأليف المريول -

 (4-سليمان )ر صبحي األخيرة/ تأليف الثمرة -

 (4-بنسعيد )ر أحمد المثابرة/ تأليف الفأرة -

 (4-محمد )ر علي خولة الثالث/ تأليف الصديقات -

 (4-يونس )ر محسن الدمية/ تأليف رأس -
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 (4-صالح )ر محمد جاسم البلوط/ تأليف شجرة -

 (4-خورشيد )ر جيكر والسنجاب/ تأليف الهدهد -

 (4-سليمان )ر صبحي الوحيد/ تأليف الحل -

 (4-خورشيد )ر جيكر ي/ تأليفحكايات أحكي لمن -

ً  أريد -  (4-الدرويش )ر محمد األسماك/ تأليف بلون فستانا

 (4-عدوان )ر روزيت أسبوع/ تأليف كل قصة -

 (4-علوه )ر زنجبيل البلدية/ تأليف مصابيح -

 (4-علوه )ر زنجبيل مكان/ تأليف كل في الحلوى -

 

 ولون: طعم

 (4-)ركوراني  قزح/ رندة قوس بألوان جزر -

 (4-كوراني )ر المميزة/ رندة البصلة بصولة -

 (4-كوراني )ر الملونة/ رندة الفراشة فيروزة -

 

 الوردية: المجموعة المتدرجة؛ القراءة

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة وحيوانه/ إعداد وكمال ودجاجته جاد -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة والقبعات/ إعداد السعيدة البطة -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة ز/ إعدادوالقف الطنين -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة واألمنية/ إعداد الباندا -

 (4-مقلل )ر سهيل ومراجعة أرجوك/ إعداد كرتي لي أعد -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الصغيرة/ إعداد العبقرية -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة والفقاعات/ إعداد رودي -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة التماسيح/ إعداد إال -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة هذا/ إعداد أحب ال أنا -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة واحد/ إعداد قرن ذو ليتني -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة معي/ إعداد والحوت إال أذهب لن -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة العجيبة/ إعداد المرأة -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة إعداد الطريفة/ واللعبة اللطيفة الزرافة -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الذهبية/ إعداد النجوم -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة واألبيض/ إعداد األسود نادي -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الجوارب/ إعداد صندوق -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة حفارة/ إعداد يقود ال القرصان -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الطويل/ إعداد الشال -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الغضوب/ إعداد االمبراطور -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة كالفأر/ إعداد خفيف هادئ -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الخارق/ إعداد الديناصور -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة القراءة/ إعداد يتعلم القرن وحيد -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة األربع/ إعداد العنزات -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة اللذيذة/ إعداد المركبة -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الكبير/ إعداد السباق -

 (4-مقل )ر سهيل ومراجعة الجامدة/ إعداد الحلوى -
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 كاراميال: كرمة

 (8-5دعدوش ) ماريا المشمشي/ تأليف قلمي أخذ من -

 (8-5دعدوش ) ماريا الذهبية/ تأليف الليرات فتاة -

 (8-5دعدوش ) ماريا كبيرة/ تأليف مشكلة -

 

 الدحنون:
 (8-5طه ) لبنى صفي/ قصة بنت ماما -

 (8-5النجار ) تغريد زيكازوم/ قصة زيكازام -

 

 الكاتب: األرنب

 (8-5حافظ ) أحمد لطفي أحمد ترجمة وي؛ اجتماعية/ تشانغ واقعية قصص مجموعة: الطبيب الخروف -

-5حافظ ) أحمد لطفي أحمد ترجمة وي؛ اجتماعية/ تشانغ واقعية قصص مجموعة: المغنوليا زهور تفتح -

8) 

حافظ  أحمد لطفي أحمد ترجمة وي؛ اجتماعية/ تشانغ واقعية قصص مجموعة: الملكة الهرة ذكريات -

(5-8) 

-5حافظ ) أحمد لطفي أحمد ترجمة وي؛ اجتماعية/ تشانغ واقعية قصص مجموعة: مطرب عن البحث -

8) 

حافظ  أحمد لطفي أحمد ترجمة وي؛ اجتماعية/ تشانغ واقعية قصص مجموعة: الوحيد العقعق غراب -

(5-8) 

 

 حكاية: زمن كل من الفراشة، كتب

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ نيسبت إيديث تأليف]الحديد/  سكة أطفال -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ برو سالي تأليف]المتنكر/  اللص -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ برو سالي تأليف]/ الملكة جاسوس -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ سكوت كيت تأليف] األرض/ وجه على عرض وأعظم الرامي -

 (8-5)مطلق  ألبير العربي النص أعد ؛[ سكوت كيت تأليف]الهاربون/  اللصوص و الرامي -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ ستيفنسون لويس روبرت تأليف] الكنز/ جزيرة -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ ماسون بول تأليف] الحاسمة/ الجولة -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ شكسبير وليم تأليف] لير/ الملك -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ موليغان أندي تأليف] الخطر/ العالم -

 (8-5مطلق ) ألبير العربي النص أعد ؛[ لورنس باتريس تأليف] الغابة/ حارس -

 

 طالب: مذكرات

 (8-5كيني ) الشاقة/ جيف الرحلة -

 (8-5كيني ) الفاشلة/ جيف الخطة -

 

 الحكايات: سلسلة الفراشة؛ كتب

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص البشرية/ أعد الحاسبة -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي الريف/ النص فأر و المدينة فأر -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي الكسالن/ النص حردان -
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 (4-مطل )ر ألبير العربي الكاشفة/ النص الكرة -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي مكسيكية/ النص شعبية حكاية: الملون الوقواق -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي بسبوسة/ النص و بسبسان -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي المستكشف/ النص سمير -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي أكبر/ النص عندما -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي أنا وجدي/ النص -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي البط/ النص بركة -

 (4-)رمطلق  ألبير العربي الصغيرة/ النص النسناسة -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي البسلة/ النص حبة و األميرة -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي لألكل/ النص وجوه -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي الثالثة/ النص الدباب حكاية -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص العبيط/ أعد الذئب ديبو -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص المكشكشة/ أعد السحلية: سحلول مغامرات -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص البحري/ أعد السندباد -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص أوسكار/ أعد و أزهار -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص الذئب/ أعد و الصبي -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص األخضر/ أعد الوجه سر -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص الظريفة/ أعد الزرافة -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص غرم/ أعد حكايات من لحكاية إعادة: الموسيقية الحمار فرقة -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص الشره/ أعد الضفدع -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص ودببة/ أعد حارة ينابيع -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص الكبير/ أعد البازار سر -

 (4-مطلق )ر ألبير العربي النص اسمي؟/ أعد تعرف هل -

 

 نور:

 (8-5زهران ) سمير ترجمة; آسال يوسف الضوضاء/ تأليف كثيرة الصاخبة األشياء نور -

 (8-5زهران ) سمير ترجمة آسال؛ يوسف إنجليزية/ تأليف لغة حصة لدينا الغوث نور -

 (8-5زهران ) سمير ترجمة آسال؛ يوسف الديناصورات/ تأليف تحيات مع نور -

 (8-5زهران ) سمير ترجمة آسال؛ يوسف فضائي/ تأليف كائن يوميات نور -

 

 الوحوش: قتال

 (8-5سالم ) أدونيس االنجليزية من نقلها باليد؛ النار/ آدم تنين فرنو -

 (8-5سالم ) أدونس االنجليزية من نقلها ؛ باليد الثلوج/ آدم وحش نانوك -

 (8-5سالم ) أدونيس االنجليزية من نقلها باليد؛ الحصان/ آدم الرجل تاغوس -

 (8-5سالم ) أدونيس االنجليزية من نقلها باليد؛ الجبال/ آدم عمالق أركتا -

 (8-5سالم ) أدونيس االجليزية من نقلها باليد؛ البحر/ آدم ثعبان سبرون -

 (8-5سالم ) أدونيس جليزيةاالن من نقلها باليد؛ الناري/ آدم الطائر إيبوس -

 

 الهزلية: ريم مغامرات

 (8-5اللي ) عبد القادر عبد ترجمة جان؛ قرة غولر / شبنم!عقلي ففقدت, درجة 100 على حصلت -
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 الصغير: المنزل كتب

 (8-5عبده ) إبراهيم عماد ترجمة وايلدر؛ إنغالز الكبيرة/ لورا الغابة في الصغير المنزل -

 (8-5عبده ) إبراهيم عماد ترجمة وايلدر؛ إنغالز لوراالمزارع/  الصبي -

 (8-5عبده ) إبراهيم عماد ترجمة وايلدر؛ إنغالز البرقوق/ لورا جدول ضفاف على -

 (8-5عبده ) إبراهيم عماد ترجمة وايلدر؛ إنغالز ليك/ لورا سيلفر شواطئ من بالقرب -

 (8-5عبده ) إبراهيم عماد ترجمة وايلدر؛ إنغالز البراري/ لورا في الصغير المنزل -

 

 القراءة: تعلم

 (4-أعيش )ر أين: القراءة تعلم -

 (4-أرى )ر أن أستطيع: القراءة تعلم -

 (4-متميز )ر طفل أنا: القراءة تعلم -

 (4-الوحوش )ر تعيش أين: القراءة تعلم -

 (4-القراءة )ر أمتع ما: القراءة تعلم -

 (4-المطر )ر: القراءة تعلم -

 (4-ملونة )ر أزرار: القراءة تعلم -

 (4-ثالث )ر نحن: القراءة تعلم -

 (4-بيتا )ر يبني عزمي السيد: القراءة تعلم -

 (4-ذاهبة )ر أنت أين إلى: القراءة تعلم -

 (4-الجمع )ر األعداد عن حكايات: القراءة تعلم -

 (4-المساعدة )ر تقديم أريد: القراءة تعلم -

 (4-للعصير )ر برتقال: القراءة تعلم -

 (4-الجبل )ر فوق الدب: القراءة تعلم -

 (4-الطرح )ر األعداد عن حكايات: القراءة تعلم -

 (4-بعيدا )ر تجري الخائفة القطة: القراءة تعلم -

 (4-الغداء )ر وقت: القراءة تعلم -

 (4-نلون )ر و نرسم: القراءة تعلم -

 (4-مكان )ر كل في عناكب: القراءة تعلم -

 (4-الكائنات )ر تنمو كيف: القراءة تعلم -

 (4-أسبوع )ر في حكاية: القراءة تعلم -

 (4-نذهب )ر هيا: القراءة تعلم -

 (4-الجو )ر أحوال: القراءة تعلم -

 (4-الجديدة )ر المدرسية حقيبتي: القراءة تعلم -

 (4-أشكاال )ر أرى: القراءة تعلم -

 (4-أقرأ )ر أن أستطيع: القراءة تعلم -

 (4-السماء )ر تحت: القراءة تعلم -

 (4-مالبسه )ر يختار الصغير الدب: القراءة تعلم -

 (4-النباتات )ر أكل نستطيع: القراءة تعلم -

 (4-أكتب )ر أن أستطيع: القراءة تعلم -

 (4-المدرسة )ر الى الذهاب يستطيع من: القراءة تعلم -

 (4-يذوب )ر شيء كل هل: القراءة تعلم -

 (4-ألوانا )ر أرى: القراءة تعلم -
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 (4-يساعدني )ر من: القراءة تعلم -

 (4-ترى )ر ماذا: القراءة تعلم -

 (4-الغابة )ر هذه لمن: القراءة تعلم -

 (4-المترابطة )ر األشياء هي ما: القراءة تعلم -

 (4-)ر يختبئ من: القراءة تعلم -

 (4-يجري )ر ماذا: القراءة تعلم -

 (4-الشاحنات )ر وصلت: القراءة تعلم -

 (4-حي )ر كائن هو هل: القراءة تعلم -

 (4-العدد )ر كم: القراءة تعلم -

 (4-المدرسة )ر في األدوات نتقاسم: القراءة تعلم -

 (4-أوال )ر سالمتي: القراءة تعلم -

 (4-األربعة )ر الفصول: القراءة تعلم -

 (4-أشعر )ر بماذا: القراءة تعلم -

 (4-األزياء )ر عرض: القراءة تعلم -

 (4-هنا )ر يسكن من: القراءة تعلم -

 

 للصغار: القصصية السلسلة

 (4-صايا )ر ليلى ألعابا/ قصة تمطر ال الغيمة -

 

 ممكن: سلسلة

 (4-عازر )ر لما الحمراء/ تأليف األنوف قرية -

 (4-عازر )ر لما طويلة/ تأليف...  طويلة أمي -

 

 سلسلة عائلتي:

 (4-السعدي )ر دانيازاد العربي وجدي/ النص جدتي -

 (4-السعدي )ر دانيازاد العربي أبي/ النص -

 (4-السعدي )ر دانيازاد العربي أمي/ النص -

 (4-السعدي )ر دانيازاد العربي وأخواتي/ النص إخوتي -

 

 المأكوالت: تأتي أين سلسلة من

 (4-مزيد )ر عالء المثلجات/ تأليف تأتي أين من -

 (4-مزيد )ر عالء الشوكوال/ تأليف تأتي أين من -

 (4-مزيد )ر عالء الكاتو/ تأليف تأتي أين من -

 (4-مزيد )ر عالء البيتزا/ تأليف تأتي أين من -

 

 :األولى المرحلة المتدرجة؛ القراءة سلسلة

 (4-)رعزمي  صفاء/ برتقالية بطة -

 (4-)رعزمي  صفاء/ األخطبوط توتي -

 (4-)رعزمي  صفاء/ مرحة ألعاب -

 (4-)رعزمي  صفاء/ أودي أسمه أسد -

 (4-)رعزمي  صفاء/ قصة أقرأ أن أريد -
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 (4-)رعزمي  صفاء/ أخي أحب -

 (4-)رعزمي  صفاء/ دبدوبي أين -

 

 

 

 

 :الثانية المرحلة المتدرجة؛ القراءة سلسلة

 (4-)ر عزمي صفاء/ األصدقاء مظلة -

 (4-)رعزمي  صفاء/ زاهي السائق -

 (4-)رعزمي  صفاء/ الصغير الكنغر -

 (4-)رعزمي  صفاء/ الهاربة الصور -

 (4-)رعزمي  صفاء/ تائه قط -

 (4-)رعزمي  صفاء/ ورديا العالم يكون أن أتمنى -

 (4-)رعزمي  صفاء/ لبالب المخترع لصاحبه األلعاب مصنع -

 (4-)رعزمي  صفاء/ كروكرو يوقع من -

 

 :الثالثة المرحلة المتدرجة؛ القراءة سلسلة

 (4-)رعزمي  صفاء/ للمتحف زيارة -

 (4-)رعزمي  صفاء/ الصغير المخترع -

 (4-)رعزمي  صفاء/ سنجابا أريد -

 (4-)رعزمي  صفاء/ سلحفاة مغامرات -

 (4-)رعزمي  صفاء/ الجدة حكايات -

 (4-)رعزمي  صفاء/ عنكبوت حذاء -

 (4-)رعزمي  صفاء/ غضبان الغابة ملك -

 (4-)رعزمي  صفاء/ الصيف مشروع -

 

 :الرابعة المرحلة المتدرجة؛ القراءة سلسلة

 (4-)رعزمي  صفاء/ سلطعون شجاعة -

 (4-)رعزمي  صفاء/ فراشة حيلة -

 (4-)رعزمي  صفاء/ كنغر ذكاء -

 (4-)رعزمي  صفاء/ سلحفاة رحلة -

 

 :العلوم

 (4-)رقانصو  زينب تأليف/ النحلة؟ تعمل كيف -

 (4-)رقانصو  زينب تأليف/ النمل مجتمع -

 (4-)رفليفل  طه تأليف/ الزراعة آليات:  الجرار -

 

 :الريح بساط

 (4-)رعون  كوليت/ ذهوب -

 (4-)رعون  كوليت/ الخميس جنون -

 (4-)رعون  كوليت/ كبيرة ورشة -
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 (4-)رعون  كوليت/ الجديد المدير -

 (4-)رحنا  عبده مروان/ الصيادين ضد الجميع -

 (4-)رحنا  عبده مروان/ خارق بطل استحمام -

 (4-)رحنا  عبده مروان/ األسرة صور -

 (4-)رحنا  عبده مروان/ مغرور مارد -

 (4-)رن حنا عبده مروان/ الصغيرة األخت -

 

 :وحدات و مفاهيم تكلم؛ و تعلم

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ األرقام: سعيدة واحة -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ الخمس الحواس: الفيل لغز -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ الجسم أجزاء: فأر و قط -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ والنظافة الصحة: ممتازة كلمة أحب -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ الطعام آداب: أمي طعام -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ األسبوع أيام: فروع سبعة -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ الوقت: الساعة حلم -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ األزهار و الفاكهة و الخضراوات: أزرع أن أريد -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ األشكال: لعائلتي زيارة -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ األماكن: السحاب على ألعاب -

 (4-)رعزمي  صفاء تأليف/ البيئة على الحفاظ: نظيف عالمي -

 

 :ستيلتون جيرونيمو

 (8-5)للعلوم  العربية الدار ترجمة ستيلتون؛ جيرونيمو تأليف/ السوبرشيف مباراة -

 (8-5)ادريس  زينة ترجمة ستيلتون؛ جيرونيمو تأليف/ اإلنترنت قرصان -

 (8-5)ادريس  زينة ترجمة ستيلتون؛ جيرونيمو تأليف/ الفضاء في فأر -

 (8-5)ادريس  زينة ترجمة ستيلتون؛ جيرونيمو تأليف/ ممتعة إجازة يمضي جيرونيمو -

 

 :ستيلتون تيا

 (8-5)للعلوم  العربية الدار ترجمة ستيلتون؛ تيا تأليف/ الموسيقية المسرحية -

 

 :البرازيلية الثقافة من

 (4-ر)النور  عبد لؤلؤة ترجمة بينتو؛ ألفيس زيرالدو/ المريخ من القادمون الفتيان -

 (4-ر)النور  عبد لؤلؤة ترجمة بينتو؛ ألفيس زيرالدو/ الزهرة من القادم الفتى -

 (4-ر)النور  عبد لؤلؤة ترجمة بينتو؛ ألفيس زيرالدو/ القمر من القادم الفتى -

 

 :لولو

 (4-ر)فليفل  منى تأليف/ الخمس والحواس لولو -

 (4-ر)فليفل  منى تأليف/ والفاكهة لولو -

 (4-ر)فليفل  منى تأليف/ واألعداد لولو -

 (4-ر)فليفل  منى تأليف/ والخضار لولو -

 (4-ر)فليفل  منى تأليف/ والعائلة لولو -

 (4-ر)فليفل  منى تأليف/ والطقس لولو -
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 :للقراءة االستعداد

 (8-5)الدايم  عبد محمد أحمد ترجمة لي؛ وانغ تأليف/ الصغير الكعكة فتى مغامرات -

 (8-5)الدايم  عبد محمد أحمد ترجمة لي؛ وانغ تأليف/ المدرسة في الصغير الكعكة فتى -

 (8-5)محمود  شادي ترجمة لي؛ وانغ تأليف/ الحميم وصديقه الصغير الكعكة فتى -

 (8-5)محمود  شادي ترجمة لي؛ وانغ تأليف/ األليفة وحيواناته الصغير الكعكة فتى -

 (8-5)محمود  شادي ترجمة لي؛ وانغ تأليف/ الصغير الكعكة فتى المحقق -

 

 :الصغيرة لبوماتيأ

 (4-ر)ميرخان  سعيد ترجمة رينو؛ أرميل نص/ أحد به يهزأ ال هرهور -

 

 :المبكرة االكتشافات

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ السماء في يوجد ماذا -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الحي في جولة -

 (4-ر)مقل  سهيل رتأليف^الجدد األصدقاء -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ األليفة الحيوانات متجر في -

 

 :المشاعر

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ القلق -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ السعادة -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الحزن -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الغضب -

 

 :أوال صحتي

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ بأسناني أعتني -

 (4-ر) مقل سهيل تأليف/ النظافة -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الخمس الحواس -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ بجسمي أعتني -

 

 :االجتماعية المهارات

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الغرباء احذروا -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ المشاركة -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ أعضائي سأستخدم كيف -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الخلق حسن -

 

 :النقل وسائل

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ السيارة في -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ القارب في -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الطائرة في -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ القطار في -
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 :مدرستي

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ الصف في -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ مدرستي أحب -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ أصدقائي -

 (4-ر)مقل  سهيل تأليف/ معلمتي -

 

 :أصدقاؤه و مغرفة

 (8-5)الشلبي  صفوان ترجمة; اسال يوسف تأليف/ الجورب خرم البروفيسور -

 (8-5)الشلبي  صفوان ترجمة; اسال يوسف تأليف/ معاكس باتجاه األرض تدير وصفة -

 (8-5)الشلب  صفوان ترجمة; اسال يوسف تأليف/ األثر يتتبع مغرفة المحقق -

 (8-5)الشلبي  صفوان ترجمة; اسال يوسف تأليف/ األوزون طبقة سيرتق من -

 (8-5)الشلبي  صفوان ترجمة; اسال يوسف تأليف/ العقدة انحلت -

 

 :المقربين وأصدقائه الدين خير يوميات

 (8-5)أحمد  أميمة ترجمة صوي؛ آق عمران تأليف/ األكول الصديق -

 (8-5)أحمد  أميمة ترجمة صوي؛ آق عمران تأليف/ المتاعب رحلة -

 (8-5)أحمد  أميمة ترجمة صوي؛ آق عمران تأليف/ العيد فرحة -

 (8-5)أحمد  أميمة ترجمة صوي؛ آق عمران تأليف/ المنسية الحقيبة -

 (8-5)أحمد  أميمة ترجمة صوي؛ آق عمران تأليف/ األوقات كل في معا -

 

 :حكايا

 (4-ر)جعيجع  نجمة ترجمة تيكسي؛ كريستوف جان/ شراهة األكثر الفيل -

 (4-ر)جعجع  نجمة ترجمة جودان؛ روجيه/ ذهبية قطعة أجل من -

 

 :الخارقين األبطال دليل

 (8-5)األمير  عبد طالب: العربي النص ؛فوهلوند الياس تأليف/ خارقا بطال تصبح كيف -

 

 :سنوات 7 - 4 والعشرين؛ الحادي القرن مهارات

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ المشكالت حل و الناقد التفكير مهارة من؟ قدم -

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ المشكالت حل و الناقد التفكير مهارة يمكن؟ كيف -

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ التواصل مهارة لماذا؟ -

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ التواصل مهارة يمكن؟ هل -

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ اإلبداع و االبتكار مهارة نساعدها؟ كيف -

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ اإلبداع و االبتكار مهارة اسمها؟ ما -

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ المشاركة مهارة سنفعل؟ ماذا -

 (4-ر)عزمي  صفاء تأليف/ المشاركة مهارة سنجده؟ كيف -

 

 :الصغار المحققين نادي المغامرات، فريق

 (8-5)توناز  نهر تأليف/ الجزيرة لغز: العسل جزيرة -

 (8-5)يشيلداغ  يلماز تأليف/ تشالو ادا هضبة -

 (8-5)يشيلداغ  يلماز تأليف/ تيلكيسي صحراء -
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 :الصغيرة األميرة قصة

 (4-ر)سالم  أدونيس ترجمة روس؛ توني/ الضوء أطفئ أن أريد ال -

 

 :لليافعين مصورة حكايات

 (4-ر)عادلة  فادي: ورسوم قصة/ تنينا؟ تصطاد كيف -

 (4-ر)عادلة  فادي: رسوم و قصة/ الدودو طارت عندما -

 (4-ر)عادلة  فادي: رسوم و قصة/ الفضاء إلى رحلة -

 (4-ر)عادلة  فادي: رسوم و قصة/ الغيوم فوق الطيران -

 (4-ر)عادلة  فادي: رسوم و قصة/ الشنطة -

 (4-ر)عادلة  فادي: رسوم و قصة/ نمر؟ تعلم هل -

 (4-ر)عادلة  فادي: رسوم و قصة/ األسود الخروف عن دفاعا -

 

 :بسالسة أقرأ: المالعب في نجوم

 (8-5)هللا  جار هانئة: العربي النص مادوكس؛ جيك/ البطولة وحلم آية -

 (8-5)هللا  جار هانئة: العربي النص مادوكس؛ جيك/ اإلعدادية المرحلة نجمة أسيل -

 (8-5)هللا  جار هانئة: العربي النص مادوكس؛ جيك/ الصغيرة الفارسة -

 

 :الروضة العربية؛ اللغة في القراءة برنامج

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ هنا؟ يسكن من -

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ يأكل؟ ماذا -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ الصغير أخي -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ العطلة في نعمل ماذا -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ حفلة عندي -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ المدرسة في حمدان -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ الحبيب أبي -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ الحنونة أمي -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ لتتعلموا نعمل -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ األلعاب مدينة في -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ ألعب أن أريد -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ الكبيرة أختي -

 

 

 :األول العربية؛ اللغة في القراءة برنامج

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ الشجاع الكنغر -

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ المحبوب األخطبوط -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ القوي الديك -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ الهارب القرد -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف و إعداد/ سارة أسنان -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف و إعداد/ وحدي ألبس -

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ الصغير الهدهد -
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 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ الذكي الدلفين -

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ أرنوب قطار -

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ معي يلعب أحد ال -

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ دبدوب دراجة -

 (4-ر)محمد  أحمد تأليف/ أخي و أنا -

 

 

 

 :الثاني العربية؛ اللغة في القراءة برنامج

 (4-ر)زيادة  ريتا تأليف/ الخمسة األصدقاء -

 (4-ر)زيادة  ريتا تأليف/ بالزكام تشعر السلحفاة -

 (4-ر)الكرمي  الهادي عبد زينات تأليف/ المرور شرطي غرود -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ الصغير القنفوذ -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ الصغير التمساح -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ صدوفة -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ السلحفاة أصدقاء -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ الجوز حبة و سنجوب -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ بيتي؟ أين -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ خفوش -

 (4-ر)الفتياني  رنا تأليف/ نعومة -

 (4-ر)القراءة  مهارات تطوير لجنة تأليف/ الشقي الولد -

 

 :الثالث العربية؛ اللغة في القراءة برنامج

 (4-ر)قطامي  سهى تأليف/ البكتيريا و دينو -

 (4-ر)قطامي  سهى تأليف/ األصدقاء مساعدة -

 (4-ر)قطامي  سهى تأليف/ البحيرة وحش -

 (4-ر) قطامي سهى تأليف/ الجديد المولود -

 (4-ر)الحمود  ليلى تأليف/ ليلى حصالة -

 (4-ر)زيادة  ريتا تأليف/ الجديدة حقيبتي -

 (4-ر)زهراء  هيفاء رسوم و قصة/ الشجاع جدتي حمار -

 (4-ر)زهراء  هيفاء ورسوم قصة/ والدراجة جدتي -

 (4-ر)نبعة  أبو نردين تأليف/ مبلل بنطالي -

 (4-ر)الواحد  عبد ماهر فارع، شحدة تأليف/ قوة االتحاد في -

 (4-ر)الواحد  عبد ماهر فارع،ال شحدة تأليف/ األبيض الفيل -

 (4-ر)بكر  جانيت ترجمة/ الشرنقة -

 

 :الحكيم غيث

 (4-ر)الشهري  عاطف مها: قصة/ يقفز يقفز فلفل -

 

 :البحر قراصنة و بيزارو مغامرات

 (8-5) ]الشهري] نادية تأليف/ القراصنة عودة -
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 :باكس

 (8-5)مره  راوية: العربي النص كورشيل؛ إنجيال الرشون، أوصا/ السحري الرمح -

 (8-5)مره  راوية: العربي النص كورشيل؛ إنجيال الرشون، أوصا/ الغريم -

 


