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 ביתילדים בשפה הער-רשימת ספרות ילדים מומלצת לגן

 

 مناسبة لجيل النشر دار\ اصدار القصة ترجمة القصة مؤلف القصة اسم 

 بستان دار األسوار  جليل خزعل من يتحدى األرنب؟ 1

 روضة الحكيم للطباعة والنشر نادية فودة واندي سمارة جوليا دونالدسون أين أمي 2

 مللتعلي تامر مؤسسة  الدين شرف فاطمة الزيتون وشجرة زيون ألعمة 2
 المجتمعي

 بستان

 روضة كتب قديتا  جانيت بينغهم أجمل هدية 3

 روضة دار الهدى كريم  جلنار حاجو حكاية نقطة على دفتر أبيض 1

 روضة دار الياس العصرية عبير مجاهد دنيال كولت التمساح الصغير يبحث عن صديق 5

 روضة دار األسوار  خزعل جليل سمسم الفأر حكاية 1

 روضة جبينة  إذ يونغ عمياء سبعة فئران 7

 للطفولة المصادر مركز  عمير صفاء شقيا   لست 8
 المبكرة

 بستان

 روضة جبينة  عمير صفاء أحلى األغاني 1

 بستان والنشر للدراسات السلوى  تغريد عارف النجار الغول 01

 روضة دنى للنشر  رنا منصور عودة دنى تريد 00

 بستان والنشر للطباعة الحدائق ردا  األصيل لجينة تفاحة ثوب 01

 بستان الباشا للنشر  فاضل علي خدي كالورد 03

 بستان المنهل دار  الطاهر عبير وعمتي انا 01

 بستان جبينة  رانيا زغير لما بلطت البحر 05

 بستان مكتبة كل شيء  حنا أبو حنا ملك الغابة 01

 بستان اكتب قديت  فاطمة شرف الدين: نص حذاء الطنبوري 07

جهاد غوشة . د: نص العنزة وصغارها 08
 عراقي

 بستان دار الهدى كريم 

 بستان والتوزيع للنشر ياسمين دار  الطاهر عبير كنزا وجدت 01

 بستان دار الهدى كريم  ليو ليوني أين كنت يا برزق 11

 بستان الطفل ثقافة مركز  علي فاضل إنسان 10

 بستان احإياد مد  جو إمبسون أرنوبية 11

 بستان كتب قديتا  فاطمة شرف الدين لمن الزيتون؟ 13

 تكون أن أرادت ما التي السمكة 11
 سمكة

 بستان الطفولة مركز جهشان شكيب كور باول

 فرانسيس توماس إفرضي 15

 

 :النص العربي

ناجية فودة واندي 
 سمارت

 بستان دار األسوار

 بستان تبة كل شيءمك اياد مداح كاترين رينر ابتسامة أمير 11

 بستان عام عوفيد اياد مداح افنير كاتس النشال الصغير 17
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 مناسبة لجيل النشر دار\ اصدار القصة ترجمة القصة مؤلف القصة اسم 

 روضة دار المنى منى زريقات هينغ اولف ولينا الندستروم سعد وقبعته الجديدة 18

 روضة كوالج للنشر  رانيا زغير من لحس قرن البوظة؟ 11

 بستان دار الهدى  نبيهة راشد جبارين أنشودة الصباح 31

 روضة

 روضة السلوى للدراسات والنشر  تغريد عارف النجار أنا مدهشة 30

 روضة كنيرت فتحية خورشيد طبري كرمه ولسون الدب مريض 31

 روضة السلوى للدراسات والنشر  تغريد عارف النجار انني استطيع 33

 بستان دار المنى منى زريقات هينغ جونيال بيرجستروم تصبح على خير يا برهان 31

 بستان الهدى دار  عراقي جهاد مرجانة 35

 بستان كتب قديتا  فاطمة شرف الدين جدتي ال تسمعني 31

سيسي مالقط تلبس خاروفاً  37
 !ودودتين

 بستان كوالج للنشر  رانيا زغير

 روضة دار الهدى  هديل الناشف عصفور الشمس يغني 38

 العربي األطفال أدب ركزم عباسي محمود هارئيل نيره إشعارا تترك أن تستطيع 31
 إسرائيل –

 بستان

معاني كريم ورونيت  قافية ويعطيكم العافية 11
 سيلع-نيتسن

 روضة دار الهدى 

 بستان يسود إياد مداح ميريك سنير لماذا أشعر كل ليلة بالتعب؟ 10

 روضة الحكيم للنشر أحمد سليمان. د شوشنه تسحور من يعلق الجرس؟ 11

 كل مكتبة الزيتون براعم  حمد مريم مالقةالع العنب دالية 13
 شيء

 بستان

 روضة الكيبوتس الموحد منى سروجي أوره أيال نفنوف 11

 بستان دار الهدى  جهاد غوشة عراقي.د كان في وحدة ست 15

المركز القطري للكتب  أنطوان شلحت باول كاور فضية 11
 إسرائيل –والمكتبات 

 بستان

 بستان كتب قديتا  يد عارف النجارتغر بيت لألرنب الصغير 17

 بستان حيفا– االطفال ادب مركز  نبواني نجيب الصغير القاضي 18

 نادرة يونس الخروف والفراشة والسمكة 11

 روزالند دعيم

 بستان مكتبة كل شيء 

 كل مكتبة الزيتون براعم  شميس بو عليا غيمة كنت لو 51
 شيء

 بستان

 -والنشر للطباعة الهدى دار  عراقي وشةغ جهاد نتأ وهكذا ناأ هكذا 50
 قرع كفر

 بستان

 بستان مؤسسة األسوار  أحمد سليمان.د أجمل األطفال 51

 بستان والنشر لإلنتاج االركان دار  حنا الياس ميسون الحمام في رحلة 53

 بستان الهدى دار  طه علي محمد الكبيرة الحفلة 51

كز أدب األطفال براعم مر  مريم حمد أسرار صندوق األزرار 55
 الزيتون

 بستان
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 مناسبة لجيل النشر دار\ اصدار القصة ترجمة القصة مؤلف القصة اسم 

دار الهدى ومركز الطفولة  نبيلة اسبانيولي ميرندا هاكسيا أنف الدمية 51
1111 

 بستان

 بستان ميريت حيفا  جهاد غوشة عراقي التوأم 57

 الهدى دار الهدى دار  نادر أبو تامر الزرافة ظريفة 58
 قرع كفر -والنشر للطباعة

 بستان

 الهدى دار الهدى دار  جبارين نبيهه لبالدنا انتماء دنااوال اغاني 51
 قرع كفر -والنشر للطباعة

 بستان

 روضة

السمكة التي ما أرادت أن تكون  11
 سمكة

مؤسسة  -مركز الطفولة شكيب جهشان باول كور
 حضانات الناصرة

 بستان

 روضة مؤسسة تامر  صفاء عمير تعال إلعب معي 10

 -مؤسسة حضانات الناصرة  هرعبير الطا فوق السطح 11
 مركز الطفولة

 بستان

 روضة الهدى دار  طه علي محمد الفواكه ملك 13

مؤسسة تامر للتعليم   زكريا محمد مغني المطر 11
 1111 -المجتمعي

 بستان

 بستان الهدى دار الطبري خورشيد فتحيه ميخال سنونيت وعانقني تعال 15

 بستان القدس, للنشر دار , آدم علي فاضل ترجمة / ستاين سيلفر شل الكريمة الشجرة 11

 الطفولة مصادر مركز  كارل إيريك الجائعة اليسروعة 17
 القدس/المبكرة

 روضة

 بستان للمطبوعات الشرقية الشركة  سليمان احمد الفرسان مملكة 18

 روضة االطفال ادب مركز الطبري فتحيه سنير ميريك عجالت 11

 بستان الهدى دار عراقي جهاد ليفين كيفينتس ةالكبير بابا شمسية 71

 روضة الهدى دار دعيم روزالند ايال اوره الخمسه البالونات حكاية 70

 بستان الطفوله مركز  اسبنيولي هاله فيال أريد 71

 روضة مركز أدب األطفال روزالند دعيم مريم روت ذرة سخنة 73

 روضة دار الطفل العربي الماضي سلمى لفين كفنيس الثالث الفراشات 71

 

 

 

 


