
 لثانيللصّف اقترحة قائمة كتب المطالعة الم 

 كتب محلّيّة (أ

/ فالمؤّل
 المترجم

عنوان 
 الكتاب

سنة  إصدار السلسلة
 النشر

 ملّخص للكتاب لصفوف

 نادر أبو تامر .1
 

 دار الهدى  الزرافة ظريفة
 -للطباعة والنشر

 كريم

تختلف في شكلها عن زرافة غريبة  الثاني 0201
بعنق  وُلدتإذ  أخواتها ورفيقاتها،

لكّنها تثبت لزميالتها بأّن  قصير...
 لها أفضليّات عنهن.

أسرار صندوق  مريم حمد .2
 األزرار

 -كّل شيءمكتبة   
 حيفا

تسأل الطفلة جدتها: لماذا  الثاني 0222
تحافظين على كّل هذه األزرار؟ 

 فتعرف أّن لكّل زر حكاية.
د محمّ  .3

 حجيرات
األرنب 
العجوز 
وأحفاده 
 الخمسة

مركز أدب  
 األطفال

-الثاني 0222
 الثالث

مغامرات األرانب الخمسة في 
 الجزر من الحقل. الحصول على

السلحفاة  نفين عثامنة .4
 الغريبة

 دار الهدى 
 -للطباعة والنشر

 كريم

ا قّصة سلحفاة تحمل بيتًا هرمي   الثالث 
هم يسخرون منها تعيش وحيدة ألنّ 

 وفي النهاية تنقذهم فيندمون.

نهال أبو  نمر  .5
 ياسين

 

 الكرة الزرقاء
 

 دار الهدى 
 -للطباعة والنشر

 كريم
 

 أسرة أفراد بين الكرة هذه تقع الثاني 
 ويركلها فهايتلقّ  واحد وكلّ  الدببة

 الدار فناء في يلتقون حتى لغيره،
 .مًعا ويلعبون

 ة،أساسيّ  لغويّة ومفاهيم ثروة تحوي
 ةيّ دالل حقول على التلميذ وتكشف
 .مختلفة
 صعوبات لديهم لتالميذ مالئمة

 .لغويّة
 غادة سالمة  .6

 

سلّة 
 الحمضيّات

 

 دار الهدى 
 -للطباعة والنشر

 كريم
 

 

-األّول 
 الثالث

 شراء بغية السوق لىإ تذهب سلّة
 الحمضيّات

 من مستويين بين ّصةقال تجمع
 ةوالمعياريّ  المحكيّة: اللغة

 سالفة .7
 حجاوي

 

 حلم
 

 الثاني 9112 سة تامرمؤسّ  
 

 مجموعة قصائد لألطفال
 

 سماعيل إفائق  .8

 

الريشات 
 نةالملوّ 

 

مركز أدب  
 األطفال العربيّ 

 في إسرائيل
 الهدىدار 

 الثاني 9101
 

ن يقوم بمساعدة الطفلة طائر ملوّ 
 أصيل في إكمال رسم لوحتها.

 

شادية صفدي  .9
 زعبي

افهمني قبل 
 ن تغضبأ

مركز أدب  
 األطفال العربيّ 

 الثاني 9112
 

عصفورة تبحث عن ملجأ لها في 
فصل الشتاء، ترفض األشجار طلبها 



في إسرائيل دار   
 الهدى

ي طلب لكن شجرة الزيتون تلبّ 
 .ها دائمة الخضرةالعصفورة ألنّ 

 ليلى حجة .11

 

 حقيبتي ثقيلة
 

مركز أدب  
 األطفال العربيّ 

في إسرائيل دار 
 الهدى

 الثاني 9101
 

إرشادات لجعل حقيبة المدرسة 
 .خفيفة

 

 مفيد صيداوي  .11
 

لماذا تختلف 
 ؟ألوان البشر

 

مركز أدب  
 األطفال العربيّ 

في إسرائيل دار 
 الهدى

 الثاني 9112
 

تطرح القّصة قيمة تقبّل الغير من 
خالل طرح صفة االختالف في 

 ألوان البشر.
 

-لبنى صفدي .12
 عباسي

هل يوافق 
أمجد أن 

 يتطّعم؟

مركز أدب 
 األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 9112
 الثالث

خوف أمجد من التطعيم يمنعه من 
 يّةشرح أهمّ . الذهاب إلى المدرسة

 .بأسلوب قصصيّ  التطعيم
عواطف  .13

بصيص أبو 
 ةحيّ 

 

مركز أدب  أطفئوا الحريق
 األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 0222
 الثالث

خالل إجراء تجربة في الحرش 
أشعل راني النار في العشب 

اليابس، حاول وأصدقاؤه إخماد 
ل الحريق ولم يستطيعوا ذلك ،تدخّ 

الجيران واستدعوا رجال اإلطفاء. 
أهّميّة الحفاظ على  عن مّصة تعلّ ق

 البيئة.
   اسمي لمن؟ انتصار بكري .14

 
 أدب االطفال

ّصة عن األسماء وأن قث التتحدّ  الثاني 0222
ا ألحد واالسم االسم ليس ملكً 

يكون ألكثر من الواحد يمكن أن 
 .شخص

مينا عليان  .15
 حمود
 

البلورات 
 الزرقاء
 

 الهدى دار 
 –والنشر للطباعة

 كريم
 

 

 -الثاني 0222
 الثالث
 

ّصة حول الطفل قتدور أحداث ال
سعيد الذي ال يرضى بالخسارة في 

بتجربة تجعله يفهم  اللعب، ويمرّ 
بة ومثلما أهّميّة اللعب بروح طيّ 
ل الخسارة نفرح بالفوز علينا تقبّ 

 بة.بروح طيّ 

–وفاء عيّاشي .16
 بقاعي
 

القبطان 
 الحيران
 

 الهدى دار 
 –والنشر للطباعة

 كريم
 

 -الثاني 
 الثالث

ّصة حول القبطان قتدور أحداث ال
الذي يبحث عن دواء لزوجته 

المريضة، يحصل على المساعدة 
كّل   تحلّ وهذه ن من ساحر معيّ 

 األمور.
جع، ّصة مكتوبة بأسلوب السقال

 ألوانها مريحة للعين وواضحة.

 دويري لهامإ .17
 تابري

كشكش ضد 
 العنف

 كشكش
 

منشورات دار 
 اإللهام

 -الثاني 0222
 الثالث

 نبذ العنف
 

 بوأ بلحة حياة .18
 يافا –شميس

 اجتيأنا ودرّ 
 

مركز أدب  
 زاألطفال المميّ 

 -الثاني 0222
 الثالث

)موضوع االعتداء  الحذر من الغرباء
 على األطفال( الجنسيّ 



أحمد عمر  .19
 عقل

 

 ثوب الصنوبر
 

 الثاني 0222  الحنين سةمؤسّ  
 

الصداقة والتعاون، هنالك عرض 
األشجار بشكل أنواع ألسماء 
مرفق في  دليل أشجارو  جذّاب.

م معلومات حول يقدّ  إذّصة قال نهاية
 تلك األشجار.

 رندة شقير  .21
 

البحيرة 
 الحزينة
 
 

مركز أدب  
 األطفال
 

تتحّدث القّصة عن جزيرة كبر عدد  الثاني 0222
 سّكانها، وامتألت بالمصانع،

فتلوّثت المياه وماتت النباتات، فقام 
ان بمشروع لتنقية المياه السكّ 

 وإعادة الحياة للجزيرة.

 فاضل علي  .21
 

 إنسان
 

مركز ثقافة الطفل  
مؤّسسة 

 عكا -األسوار

مجموعة قصائد تربويّة شعريّة  الثاني 0222
 لألطفال

 رافع يحيى  .22
 

 منقوشة
 

مجموعة أيّامي 
 الّسعيدة
 

مكتبة كّل شيء 
مركز حيفا  –

 أدب األطفال

قّصة ولد يروي ما يتخيّل ألصدقائه   الثاني 0222
 كأنّه حقيقة. 

 القّصة ترّكز على موضوع الّصدق.

زادت سالمة  .23
 غّرة

 

الغراب وزهرة 
 األقحوان
 

مركز أدب  
 األطفال
 

تتحّدث عن زهرات ملوّنة عاشت  الثاني 0222
بأمان، حتّى جاء الغراب وضايق 

منها لونها، فقامت إحداها وسرق 
صديقاتها بكتابة إعالن لطلب 

المساعدة، فاستجابت الحيوانات 
لطلبهّن وحضرت للمساعدة، 

الغراب، وعاد  تخادعأن  اعتواستط
 اللّون للّزهرة.

 إبراهيم عمر  .24
 

الروبوت 
 العجيب
 

سلسلة 
المفاهيم 
 األساسيّة
 

 
دار الهدى 

 -باعة والنّشرللط
 كريم

 -األّول 
 الثاني

طفل يحّب االختراعات،  قّصة
يحّول لعبة أخيه القديمة إلى 

الروبوت بعمل  روبوت، فيقوم هذا
 عكس ما يطلبه منه.

عواطف  .25
بصيص أبو 

 حية

 حكاية بذرة
 

دار الهدى  
 -باعة والنّشرللط

 كريم

قّصة تروي حكاية بذرة منذ دخولها  الثاني 9112
 .في األرض حتّى تصبح نبتة

إيمان أبو  .26
 فارس 
 

 السنة أشهر
 

دار الهدى  
باعة والنّشر للط

 كريم

 وصف لممّيزات كّل شهر  الثاني 9101
 

دكتور جوني  .27
 خرعوبة

سوسة 
 الفسفوسة

مركز أدب 
 األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء

 حيفا

 -الثاني  0222
 الثالث

ة الحفاظ على األسنان كيفيّ 
سلوب أيتها من التسّوس باوحم

  قصصيّ 
نبيهة راشد  .28

 جيارين
المهندسة 

 غيرة ياراالص
مركز أدب 

 األطفال
 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

، الكهربائيّ  بسبب انقطاع التيار الثاني 0222
ّصة من قصص قيروي األب 

قة ببناء عن المهن المتعلّ  طفولته،
البيت،. ويصل في النهاية إلى أهّميّة 

المهندس في هندسة البيت قبل 



 
كتب من العالم العربيّ  (ب
 مؤّلفال 

 المترجم
عنوان 
 الكتاب

 إصدار السلسلة
 

سنة 
 النشر

 للكتاب ملّخص لصفوف

دار الياسمين   فوق السطح عبير الطاهر  .2
 -للنشر والتوزيع

 عمان

هي قّصة طفل صغير يحاول أن  الثاني 
هناك أصوات فوق " ينام، لكن

 تكون؟ أن ماذا يمكن ".طحالس
تعال العب  صفاء عمير  .0

 معي
 -سة تامرمؤسّ  

 فلسطين
ّصة مشّوقة يحاول فيها الطفل ق الثاني 0222

الوسائل أن يدفع والده  بكلّ 
 .عب معهالمشغول للّ 

ر الكتاب أحالم الورقة البيضاء يصوّ  الثاني 0222 انعمّ  -دار نون  أحالم ورقة ناهد محمد  .3
أن تكون ضمن   فتحلم ،المستطيلة

 . زون والحالمونكتاب يقرأه المميّ 
النقطة  وليد الطاهر  .2

 السوداء
 -دار الشروق 

 مصر
يدفع الكتاب األطفال نحو المثابرة  الثاني 0222

واالستمرار في البحث عن الحلول 
ّصة قيات من خالل ومواجهة التحدّ 

مشّوقة وطريفة تقع أحداثها في 

 الشروع ببنائه. 
ن هو صديق م   جودت عيد .29

 راني السّري؟
مركز أدب 

 األطفال
 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 0222
 الثالث

خذه على ألراني صديق سرّي ي
ماكن أبساط الريح في رحالت إلى 

صدقاؤه معرفة من أمختلفة، أراد 
هذا الصديق؟ واكتشفوا في النهاية 

في  ب األوالدّصة تحبّ قه الكتاب. أنّ 
 المطالعة.

بابونج وزعتر  مريم حمد .31
 ةوميرميّ 

مركز أدب 
 األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

 لها الطبيب فيوصية مريضة الجدّ  الثاني 0222
 ، لكنهامختلفةالدوية األ تناول

ة البابونج تطلب النباتات الطبيّ 
ن قطفها أة، وبما والزعتر والميرميّ 

حفادها زرع أر قرّ  ا،ممنوع قانوني  
ة في حديقة يّ هذه النباتات الطب ّ 

 المنزل. 
 رفيقة عثمان .31

 

ة تمارا في القطّ 
 البيارة

مركز أدب 
 األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 0222
 الثالث

تها بينما كانت الرا تبحث عن قطّ 
شجار أصارت  الضائعة في البيارة
م عن نفسها وعن الحمضيات تتكلّ 

خصائصها، حتى سمعت الرا مواء 
 تها وهي جالسة تحت ظلّ قطّ 

إحدى الشجرات. فجلست الرا مع 
الشجرة  صدقائها تحت ظلّ أ

 ةات الشهيّ وتناولوا الحمضيّ 
علي ناصر،  .32

 نسرين
 

 رائع
 

مركز أدب  
األطفال العربي 
في إسرائيل دار 

 الهدى

 الثاني 9112
 

ن فقد أبعد  وصف لحياة طفل
 إحدى يديه.

 



 .ملعب األطفال
2.  

 

 

 عمير صفاء
 

 اأنا لست شقي  
 

 قصص مرح
 

مركز المصادر 
للطفولة 

 رام اهلل -رةالمبكّ 

 -األّول 0222
 الثاني

من خالله  لنّص مسجوع، يحاو 
اء طفل الدفاع عن نفسه جرّ 

اته هامات الكبار له ولسلوكيّ اتّ 
 المرفوضة.

2.  
 

 العين ------
 

العالم بين 
 يديك

مكدونالد الشرق 
 األوسط

ة يتحّدث عن حاسّ  كتاب معلوماتيّ  الثاني 
 البصر.

2.  
 
 

 نبيهة محيدلي 

 

ان يعرف غسّ 
من أين يأتي 

 المطر
 

 ولىمكتبتي األ
 

 دار الحدائق
 

-الثاني 
 الثالث

المطر، من  تكّونة تبسيط عمليّ 
ان مع ّصة غسّ قخالل أحداث 

 .عرانيس الذرة المسلوقة

2.  
 
 

 فرج التايه 

 

تان عن قصّ 
 وراقالبيئة: األ

السعيدة/ بيئة 
جميلة حياة 

 جميلة

 -سة تامرمؤسّ  
 رام اهلل
 

-الثاني 
 الثالث

 . ورقة تسرد حياتها بتفاصيلها. 0
. االهتمام بجودة البيئة، في بلدة 9

 حاكمها قاس وجاهل. 
 

2.  
 
 

ه ث عن معاناته من توجّ طفل يتحدّ  الثاني  دار المنهل  نيال أحد يحبّ  عبير الطاهر 
ر مغادرة يقرّ فنحوه،  أهله السلبيّ 

وا له هم قد أعدّ البيت، فيفاجأ بأنّ 
عيد ميالد، فيؤّجل فكرة حفلة 

 الرحيل.
22.  

 
 

 نوريا روكا 
ترجمة: أسماء 
 محّمد سلمان

ماذا تعرف  شجرة عائلتك
 عن؟

-الثاني 9112 دار المنهل
 الثالث

 تعريف بشجرة العائلة وأفرادها.
 .ا إرشاديّةيحوي نصوصً 

. 
22.  

 
 

 كاندلآريانا  
ترجمة: أريت 

 فايز

اتك سلوكيّ  في المتنّزهات
 تكشخصيّ 

الدار المصريّة 
 اللبنانيّة

-الثاني 
 الثالث

مجموعة من النصوص القصيرة ، 
أبطالها مجموعة من األطفال يلعبون 

مون كيف ه، ويتعلّ في المتنزّ 
 .يتشاركون في اللعب

20.  
 
 

حكاية بلدي:  حلمي التوني
سماء وبحر 

 وصحراء

 -الشروقدار  
 القاهرة

 -كيف تكوّنت الحضارة البشريّة الثاني 9112
 وكيف بنى اإلنسان المدينة.

عماد الدين   .23
 حسين
 

ف ا بنا نتعرّ هيّ 
على: 

 الديناصورات

ف هيا بنا نتعرّ 
 على:
 

مكتبة الساعي 
 للنشر والتوزيع

 

 -الثاني 0222
 الثالث
 

 ةموسوعة علميّ 
 

22.  
 

أكاديميا 
 انترناشيونال

 

غار ص
الحيوانات في 
 البرك واألنهار

صغار 
 الحيوانات

 

أكاديميا 
 انترناشيونال

 الثاني 0222
 

 ةعلميّ  موسوعة
 

22.  
 

 محّمد كرياز 
 

 مغنّي المطر
 

مؤّسسة تامر  
عليم للت

 المجتمعيّ 
 

يضرب الجفاف األرض فيغنّي  الثاني 9101
 الناس والحيوانات والطيور، إاّل 

من صوته  الحمار، يصمت خجاًل 
القبيح، إلى أن جاء اليوم الذي 

تحّدى فيه خجله وفتح فمه 
 .وانسكب المطر.، فانساب صوته



 فيليسيا لو  .22
ترجمة: 

 محمود جعفر

تعّرف على 
 المكان
 

عالم المعرفة 
 المبّكر

 -دار النهضة
 مصر
 

ّصة تصف رحلة "بولدي" في ق الثاني 0222
الصحراء من أجل العثور على 

 .الماء

 

 العالميّ  كتب من األدب (ت

 /مؤّلفال 
 المترجم

عنوان 
الكتاب

 إصدار السلسلة


سنة 
 النشر

 للكتاب ملّخصلصفوف


ولف ولينا أ .2
 النستروم

سعد وقبعته 
 الجديدة

-األّول  دار المنى 
 الثاني

 قبعة سعد حين تكون جديدة ثمّ 
 مبتلة بالماء.

 ميرندا هاكسيا .0
ترجمة: نبيلة 

 اسبانيولي

 -الطفولةمركز   أنف الدمية
 دار الهدى

ماري ال تملك لعبة كصديقاتها  الثاني 0222
ها تصنع لعبة من أمور بسيطة لكنّ 

 فتبدع...
 باول كور .3

ترجمة شكيب 
 جهشان

السمكة التي 
ما أرادت أن 
 تكون سمكة

 -مركز الطفولة 
 دار الهدى

السمكة التي ما أرادت أن تكون  الثاني 
ن تكون فقط أا سمكة تقتنع أخيرً 

 سمكة.
2. 
 
 

جولدبرغ، ليئة 
مرجية،  –

 بشارة 
 

حكاية 
الجوزات 

 الثالث
 

مركز  -بوعاليم 
أدب األطفال 

العربي في 
 إسرائيل 

-الثاني 9101
 الثالث

 

في داخل الجوزات الثالث ثالثة 
أسرار عجيبة، من يجد الحلول 

لهذه األسرار يصبح أسعد إنسان 
 .في العالم

2. 
 
 

فاليشون، 
 -راحلة 
 بشارة مرجية،

 

 سعيد والبحر
 

مركز  -كنيرت 
أدب األطفال 

العربي في 
 إسرائيل 

 الثاني 9112
 

ه لوحة للبحر بطريقة مّ أليرسم سعيد 
 .يةطريفة ومسلّ 

2. 
 
 

كارل، أريك 
-  

 

 اليسروعة
 الجائعة

 

مركز  -بوعاليم 
أدب األطفال 

العربي في 
 إسرائيل

 الثاني 9101
 

الصغيرة وصف ألطوار نمو الحشرة 
لى أن تصبح فراشة إمن البيضة 

 .نةملوّ 
 

2. 
 
 

كاميليا  نانسي ديلفو
 ترتكب حماقة

 مّ أمكتبة الطالب  كاميليا
 الفحم

م بتحضير قالب حلوى تقوم األ الثاني 
تأكل  أنكاميليا   طلب تو  .للضيوف

لكن كاميليا لم  األم رفضت .منه
  .هامّ تصغ أل

2. 
 
 

لمن هذه  بيج هول
 ؟رجلاأل

ة الدار المصريّ  
 ةاللبنانيّ 

الحيوانات  من خالل أرجل الثاني 9112
نستطيع أن نكتسب  المختلفة،

 ل؛مث كّل منهامعلومات كثيرة عن  
 هأو طريقة تجنبّ  غذائه،طريقة 

ه باإلضافة إلى فوائد األرجل ئعداأل
االنحناء و القفز و مثل المشي 

 وغيرها.

 
  



كتب من األدب العبريّ ( ث  

 /فالمؤّل 
 المترجم

عنوان 
 الكتاب

 إصدار السلسلة
 

سنة 
 النشر

 ملّخص للكتاب لصفوف

 كريمر عدنة .1
 ترجمة:

محمود 
 اسيعبّ 

 

ين اختفى أ
 الحذاء؟

مركز أدب  
 األطفال

نات طريفة بين األب وابنه لعبة تكهّ  الثاني 
 "أمير"أمير للبحث عن حذاء 

 .الذي اختفى

 تيرتسا أتار  .2
ترجمة: رجاء 

 بكريّة 

 

 

األسد الذي 
 أحّب التوت

الكيبوتس  
 الموّحد
  -دار الهدى
 كفر قرع

ث عن شغف تتحدّ  ،مسجوعة قّصة الثالث-الثاني 
ه للتوت، ورفضه ألي الشبل وحبّ 

بدائل أخرى. يلتقي به أطفال في 
رحلة إلى الغابة، ويحملون معهم 

تهم ويهربون، التوت فيعطونه حصّ 
ح له وبعد حصوله على مراده يتضّ 

التوت، ويرضى بكّل  يحبّ  أنه ال
 ه.مه له أمّ ما تقدّ 

 يريس تصاديقإ.3
: رنا ترجمة

 سعيد
 

 
 

أصدقاء 
فرشوش 
 وفرشوشة
 

كليّة طب  
 –األسنان

الجامعة العبريّة 
 وهداسا

 الثالث -الثاني 
 

 أهّميّة تنظيف األسنان
 

 شيرا جيفن  .4
 

 

مريم وورقة 
 الشجرة
 

 الثاني 9112  
 

مريم  ليسقط المطر وال تتبلّ 
فتكتشف الحًقا أن ورقة الشجرة 

التي على رأسها قد حمتها من 
 .ذلك

 مايا حانوخ .5
 وميخال

 كوهين حاي

 صالة الليل
 

يديعوت  
 -أحرونوت

 أدب مركز
 ،العربيّ  األطفال

 إسرائيل في

 الثاني 9101
 

 لوقت الليل. )تهليلة( مهدالأغنية 
 

2. 
 
 

جولدبرغ، ليئة 
مرجية،  –

 بشارة 
 

حكاية 
الجوزات 

 الثالث
 

مركز  -بوعاليم 
أدب األطفال 

في  العربيّ 
 إسرائيل 

 الثالث-الثاني 9101
 

في داخل الجوزات الثالث ثالثة 
أسرار عجيبة، من يجد الحلول 

لهذه األسرار يصبح أسعد إنسان 
 .في العالم

2. 
 
 

فاليشون، 
 -راحلة 

 مرجية، بشارة
 

 سعيد والبحر

 
مركز  -كنيرت 

أدب األطفال 
في  العربيّ 

 إسرائيل 

 الثاني 9112
 

ه لوحة للبحر مّ أليرسم سعيد 
 .يةبطريقة طريفة ومسلّ 

 


