
.. اهًلا أ صدقايئ

هّيا نُـنـشـد ومنل  ادُلنيا أ حلان

نُزيّن العامل ونزيـده جامل 

ما أ مجل النش يد ، حينا نغنّيه 

بصوت يشدو ابالنغام  

المملك العربية السعودية 

جامعة الملك سعود 

كلية التربية 
الطفولة المبكرة 



دي   ـت 
اش  ن  ب  ا  ّ ي  : اهـداف  ُكت 

وًلا  مو : ا 
ساعدة  علي الت 

ي  ت 
ة  الت  مهاراب  الحركت 

ل ال .اكساب  الطف 
ا  ً ي  ان  ة  : ن  لت 

مهاراب  العف 
ل ال .اكساب  الطف 

ا  ً الي  ة  : ن  ت  اض  مهاراب  الرن 
ل ال .اكساب  الطف 

ًعا  مة  : راب  لت 
الس

ة   ون  لع 
مهاراب  ال

ل ال .اكساب  الطف 
امًسا  ة  :خ  ماعت  ت  مهاراب  الاج 

ل ال .اكساب  الطف 
ل : سادًسا  ة  الحواس لدي الطف  مت 

ت  .ن 
ًعا  رة  :ساب  اش  ر مي  ي  ة  ع  ق  طرب  ل ب  ها الطف  واج  د ب  ي  ق 

ة  الت  اكل السلوكت  عض  المس  ة  ب  .معالج 
ا  ً امي  ف  : ن  ي  ن  الجت  عة  من  الدي  اب  ة  الي  ّ لمت 

الس
اهاب   ج 

ب  الات  ت  ي  ت 
ل وي  ب  روح الطف  ي  هد 

.  ت 
اسًعا  ل :ن  س الطف 

ق  ي  ب 
عب  روح السرور ف  .ب 

ًرا  اة  : عاش  ي  الجي 
هة  ادوارة ف  ة  لمواج  ست 

ق  ل الي  ة  الطف  ت  هت 
ت 

 .
ر  ة  : اجدي عس  عمرن 

ة ال ة  لمرخلت  است  ل معلوماب  مي  اكساب  الطف 

١



االناشـيـد

التعليمات

سارعي 

الحروف الهجائية 

االرقام 

االشهر الهجرية 

ايام االسبوع 

اتكلم العربية

الخصار

الفواكة 

العائلة

االتجاهات 

يجب ان انام 

االلوان 

اصوات الحيوانات 



االناشـيـد 

قطتي الصغيرة 

الراعي الكذاب 

المهن

تنظيم الوقت 

الحركات 

غرد غرد يا عصفوري 

طلع البدر علينا 

العنكبوت الصغير 

عجالت الباص

خمسة قرود 

كبيرة ُكرتي 

قبعة عندي انا 

اضيئي يا نجمة 



االناشـيـد

حديقة الحيوان 

هطل المطر 

العيد 

النظافة 

انا مهذب 

اصبح عندي دراجة 

عمي منصور النجار

انا جزرة 

احمد ربك 

محمد صلى هللا عيه وسلم 

اركان االسالم خمسة 

المرأة العجوز التي ابتلعت الذبابة 

سويرة راحت البر 

مازن والتأجيل 

سعيد اذا كنت



.. اصدقايئ

ُهناكل الكثري من الاانش يد املمتعة 

هبا عن طريق الضغط عىل مربع الـكود تس متتعوا أ ن تس تطيعون 

شنشودةالامترير الاكمريا عىل الكود لتذهب مبارشة اىل موقع تس تطيعون أ و 

و لـ التنقّل من صفحة اىل أ خرى قوموا ابلضغط عىل رمق الصفحة يف

.الاسفل 

٢



هـــيـّـا نــســـتـــمــتــع بـالــكــثــيــر مــن الانـــاشـــيـــد يف ال ســفــل

٣



:النـشـيد الـوطـنـي 

سارعي، للمجد والـعلـياء  

دي لَِّخالق السَّماء  َمج ِّ

َوارفعِّ الَخفَّاق أَْخضر  

ل النُّور اْلُمسطَّْر  يَْحمِّ

َرد دي هللا أْكـبـر 

ني  يـا َمْوطِّ

ين   شَت فَْخر الُمسلمِّ َموْطنِّي عِّ
لِّلعلم َو الَوطن  : َعاش اْلملِّك 

٤

https://www.youtube.com/watch?v=uDyfHqowG68
https://www.youtube.com/watch?v=uDyfHqowG68


الحروف الهجائية 

خ ح ج ث ت ب أ

ص ش س ز ر ذ د

ق ف غ ع ظ ط ض

ي و هـ ن م ل ك

٥

https://www.youtube.com/watch?v=hFjmAXR1PkY
https://www.youtube.com/watch?v=hFjmAXR1PkY


األرقام 

واحد اثنين ثالثة ، اربعة خمسة ستة

.. عشرة .. سبعة ثمانية تسعة ، عـشـرة 

ربي أحد ، واحٌدا فرد صمد واحٌدا

لي عينان ، ولي ايًضا يداناثنان

، ثالثة عصافير تشدو وتغرد وتطير ثالثة

ان ولين أختان اربعة اثنان واثنان ، لي أخ 

اصابع يدي خمسةٌ رقم فردي خمسة

اصحو لدرسي ، ستة اهندم نفسي ستّةٌ 

عمري سبعة ، سبعة سموات سبعة سبعةٌ 

ابواب الجنة ، ندخلها مع من يسمعنا ثمانية

حملتني امي ، تسعة اكتبها بقلمي تسعة

خمسة وخمسة ، عشرة اقرأ في القصة عشرة

واحد اثنان ثالثة ، اربعة خمسة ستة

. عشرة .. سبعة ثمانية تسعة ، عشرة 

٦

https://www.youtube.com/watch?v=Aa3afnmQps0
https://www.youtube.com/watch?v=Aa3afnmQps0


محرم 

صفر 

ربيع االول 

ربيع الثاني 

جمادى االول 

جمادى الثاني 

رجب 

شعبان 

رمضان 

شوال 

ذو القعدة 

ذو الحجة 

هذه اشهرنا الهجرية 

االشهر الهجرية 

٧

https://www.youtube.com/watch?v=bMNtJA7TT9g
https://www.youtube.com/watch?v=bMNtJA7TT9g


أيام االسبوع سبعة .. سبعة 

أيام االسبوع سبعة .. سبعة 

( األحد ) األحد 

( اإلثنين ) اإلثنين 

( الثالثاء ) الثالثاء 

( األربعاء ) األربعاء 

( الخميس ) الخميس 

( الجمعة ) الجمعة 

والسبت آخر أيام االسبوع 

سبعة أيام االسبوع سبعة 

األحد واإلثنين 

الثالثاء ، واألربعاء 

الجمعة السبت .. الخميس 

أيام االسبوع سبعة .. سبعة 

أيام االسبوع 

٨

https://www.youtube.com/watch?v=yhUD1gsxh6A&list=RDP4QerCvS7fQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=yhUD1gsxh6A&list=RDP4QerCvS7fQ&index=7


اتكلم العربية 

اتعلم العربية 

لغتي ولغة عايلتي 

لغة اجداد امتي

من المحيط الى الخليج 

لهجات احلى مزيج 

لكن ما يجمعنا أجمل 

انها الفصحى العربية 

اتكلم العربية 

اتعلم العربية 

أ ب حتى الياء 

خطوطها رسم انحناء 

اما جمال بالغتها 

حي ر أعظم الشعراء 

ة اتكلم العربي

٩

https://www.youtube.com/watch?v=uxU7XU9MQGw
https://www.youtube.com/watch?v=uxU7XU9MQGw


جئنا من دنيا النباْت نعطي غذاًء للحياةْ ألياٌف أو فيتاميناْت نحن نحن 

الخضرواتْ 

كي أنا الجزر أنا الجزْر أُعطي القوة للنظْر اشربني إن شئَت عصيرْ 

تكبَُر في األُْفقِّ تطيرْ 

خضْر أنا أما أنا ملُك الُخضاْر ال أُْطبُخ أبدا في الناْر يكسوني ردائي األ

يارْ  طازج أنا الخِّ

أنا الطماطم حالني لوني األحمر القاني شكلي كروي المنظر

ن أكلي أْكثر أكثِّْر مِّ

اقْ وأنا الفُلفْل يا شط اْر ومذاقي حلو أو حاْر وأزيِّ ُن كلَّ األطب

فأنا أعطي أشهى َمذاقْ 

وأنا السيدة بطاطا أنا مشهورة ببساطة مقلي ْة أو َمغلي ْة دوما دوًما

شهي ة

ك اْم أنا أُبعد أنا بصلة أنا البََصلْة حيوني أنا البَطلة ان كنت تعاني الزُّ

عنك اآلالمْ 

الُخضار 

١٠

https://www.youtube.com/watch?v=Pf1Y0JtfMPU
https://www.youtube.com/watch?v=Pf1Y0JtfMPU


في كل فصوٍل نزداْن نعطي الصحة لإلنسان

نحن نحن الفواكه، فاكهه من كل ألوانْ 

أنا كرزةْ حلوةْ كالسكْر كالشهد لذيذة بل أكثر

ما أشهاني وما أحالني ويزينني لوني األحمر

أنا ُكل ي دواء لو تَذكر أنا اسمي التفاُح األخضرْ 

وفوائدي للجسم كثيرة أمنحك الصحة كي تَْكبُر

أنا تمٌر ثمر النخلْة اسأْل عن ي أنا األحلى 

من هذه الصحراء أتيت وغذائي األكمل واالغلى

أنا اسمي اسمي األناناْس يهواني يعشقني الناسْ 

وعصيري منعش منعْش يعطيكم أجمَل إحساْس 

أنا بطيٌخ ما أشهاني َصيفيٌّ تسطُع ألواني

قطعني أزداد جماال قمرا كنت وصرت هالال

أنا أشهى أنا اسمي التيْن أمنحنَك القوةَ في الحينْ 

هي ا هي ا للحيوية سر األبطال الفيتامينْ 

الفـواكـة 

١١

https://www.youtube.com/watch?v=NgkUIQGjTvg
https://www.youtube.com/watch?v=NgkUIQGjTvg


العائلة 

عائلتي هذه هذه امي ، هذا ابي 

عائلتي هذه هذه أختي ، هذا اخي 

عمي ، عمتي 

خالي ، خالتي 

جدي ، جدتي 

يحبانني كم هذه امي ، هذا ابي 

يحبانني كم هذه اختي ، هذا اخي 

عمي ، عمتي 

خالي ، خالتي 

جدي ، جدتي 

عائلتي هذه هذه امي ، هذا ابي 

عائلتي هذه هذه اختي ، هذا اخي 

١٢

https://www.youtube.com/watch?v=MYYTD5h5ZZE
https://www.youtube.com/watch?v=MYYTD5h5ZZE


فوق انظر اين مشمش ؟ 

تحت ؟ انظر اين مشمش 

اليمين ؟ الى اين مشمش 

اليسار ؟ الى اين مشمش 

كل مكان ؟ في اين مشمش 

السرير فوق اين مشمش ؟ 

السرير تحت اين مشمش ؟ 

السرير امام اين مشمش ؟ 

السرير خلف اين مشمش ؟ 

كل مكان ؟ في اين مشمش 

االتجاهات

١٣

https://www.youtube.com/watch?v=3yKKpH7tOrU
https://www.youtube.com/watch?v=3yKKpH7tOrU


!يجب أن أنام 

حين يحل الظالم على آدم ان ينام 

تخرج الكائنات معها موسيقى واحتفاالت 

حل الظالم ويجب ان انام 

مرحبا يا اصدقاء 

سررت جدا بهذا اللقاء ، اعلم انكم تمرحون 

لكن عليكم ان تذهبون ، حل الظالم ويجب ان انام 

لما ال تأتي وترقص معنا الليل بأوله وموسيقى تجمعنا 

!اال تسمع صوت االلعاب ! لماذا تريد ان تنام ؟

حل الظالم ويجب ان انام 

اخرجوا اريد ان انام ..اذهبوا اذهبوا اآلن 

اذهبوا اذهبوا اآلن .. هيا حل الظالم 

على االزعاج نأسف حسنا حسنا سنذهب اآلن 

سنتكرك بسالم 

الظالم ويجب ان تنام حل لكي تقدر ان تنام 

١٤

https://www.youtube.com/watch?v=P4QerCvS7fQ
https://www.youtube.com/watch?v=P4QerCvS7fQ


عالُمنا نحُن األلواْن فيهِّ للبهجةِّ عنوانْ 

ما أجملنا ما أحالنا ما أروَع دنيا األلوانْ 

أنا أنا أنا األزرْق لون الحبرِّ على الورْق 

ماءْ في البحر صبًحا ومساْء لوني أنا لوُن السَّ 

لوني جذ اُب الَمنظْر أنا لوُن الوردِّ األحمْر 

أنا لوٌن جدا محبوْب أرُسُم فرحا في الدروبْ 

أنا أزهى وأنا أكثْر هذا أنا أنا األخضرْ 

أنا لون الشجرِّ المثمْر أنا قصة طفل يكبرْ 

رْ أنا لوني فرٌح وسروْر أنا قرٌص للش مسِّ يدو

هورْ ما أجَمل لوني األصفْر في الليمونِّ وفي الزُّ 

اللي تبُسُم نجما تْ أنا أسوُد لوُن العتماْت وخِّ

عْت قُربي األلواْن تزداُد سطوًعا ت زدانْ لو ُوضِّ

وْج أنا أبيُض لوُن الثلوْج زهٌر ينبُت في المر

لوني فرٌح وابتساْم لوُن حماماتِّ السَّالمْ 

األلـوان 

١٥

https://www.youtube.com/watch?v=sppOexeWZZE
https://www.youtube.com/watch?v=sppOexeWZZE


مياو مياو مياو مياو تموء القطة 

هو هو هو ينبح الكلب 

موو موو موو موو تخور البقرة 

اووو اووو اووو يعوي الذئب 

سو سو سو يزقزق العصفور 

سو سو سو سو بصوته العصفور 

ماء ماء ماء ثغاء الخروف 

هييي هيي صهيل الحصان 

ززز زززز زززز طنين النحلة 

سس سسس سس فحيح الثعبان 

قااااق هاااق  قاااااف نقيق الحمار 

وا واق واق تبطبط البطة 

ويق ويق ويق نقيق الضفدق 

اوع اا اوع اا زعير االسد 

بق بقيييق نقنقة الدجاجة 

كوكوكو هكذا يصيح الديك 

يستيقض صباح الخير 

اصوات الحيوانات 

١٦

https://www.youtube.com/watch?v=Ybt5kKgVDyg
https://www.youtube.com/watch?v=Ybt5kKgVDyg


قطتي صغيرة ، واسمها 

نميرة 

شعرها جميل ، ذيلها طويل 

لعبها يسلي ، وهي لي كظلي 

عندها المهارة كي تصيد فأرة 

قطتي صغيرة ، واسمها 

نميرة 

شعرها جميل ، ذيلها طويل 

لعبها يسلي وهي لي كظلي 

عندها المهارة كي تصيد فأرة 

قطتي الصغيرة 

١٧

https://www.youtube.com/watch?v=zHT33MYoImY
https://www.youtube.com/watch?v=zHT33MYoImY


خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسروًرا ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النوَر 

كان له ولد يصحبه فيالعبه ويأدبه حتى يصبح يوًما رجال يحمل عنه ما يتعبه 

قال له يا ولدي هي ا كي نرعى االغنام سوياً 

فإذا حان العصر سأمضي ثم أعود اليك عشيًا  

خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرور ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النوَر 

لكن يا ولدي كن حذرا لنعود جميعًا بسالم 

واصرخ ان صادفت الخطر فالذئب عدو األغنامِّ 

خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسروًرا ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النوَر 

لعبته وتمادى حتى يصدق في مزحته احكم بعد قليل صاح ونادى كي يتسلى في وحدته 

اتوا لم يجدوا ذئبًا يبدو أن هنالك خدعة حين ما إن طلب الولد النجدة حتى حضر الناس بسرعة 

ة  و نادى واغوثاه حضروا أيًضا تلك المرة صاح فرح الولد بتلك اللعبة بعد قليل عاد الكر 

فالمسلم في عون اخيه يدفع عنه كل ضرر 

أين الذئب ؟ وأين مضى ؟ ليس له في االرض أثَر 

خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسروًرا ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورَ 

بخوف واغوثاه فلينقذني حتى كلبِّ صاح بعد قليل جاء الذئب و اختنق القلب من الرعب 

ال أكذب يا اخواني يارب استر يا ست اَر أنا خطف الذئب الشات وطاَر و الولد يصيح بإصراَر 

خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسروًرا ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النوَر 

بعد قليل عاد الراعي وجد صغيرة يبكي ندًما 

الولد كذبت عليهم حتى ظنوا األمر مزاحا قال قال له يا ولدي قل لي هل أكل الغد ار الغنَم ؟ 

ما صدقني أحد حتى خطف الذئب الشاة وراَح 

خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسروًرا ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النوَر 

الراعي الكذاب

١٨

https://www.youtube.com/watch?v=yb-WuxDCM1U
https://www.youtube.com/watch?v=yb-WuxDCM1U


نِّ شعارْ بعزٍم ومهارة وإصراْر نعمُل نتعُب ليَل نهاْر حيونا نحن العماْل نَحمُل لإلتقا

حيونا يا أحلى صغاْر حيونا يا أحلى صغارْ 

نشاْط ال أعرُف أنا خياٌط أنا َخياْط أعمُل بتفاٍن ونشاْط أنا خياٌط أنا َخياْط أعمُل بتفاٍن و
أبدا إحباْط في كفي إبرة وأزرارْ 

نا خباْز حيوني يا أحلى صغاْر أنا خب اٌز أنا خباْز شعاري في الدنيا اإلنجاْز أنا خب اٌز أ
شعاري في الدنيا اإلنجاْز في فرنِّيِّ خبٌز ممتاْز يأكلهُ صغاٌر وكبارْ 

ُل أحجاراَ أبني َوطنا أُعلي جدارا بناٌء أَحمِّ  ُل أحجاراَ حيوني يا أحلى صغاْر بناٌء أَحمِّ
ماَرة أجمَل بيٍت أحلى دارْ  أبني َوطنا أُعلي جدارا أبني مدرسةً وعِّ

العماْل حيوني يا أحلى صغاْر بعزٍم ومهارة وإصراْر نعمُل نتعُب ليَل نهاْر حيونا نحن
نَحمُل لإلتقانِّ شعاْر حيونا يا أحلى صغاْر حيونا يا أحلى صغارْ 

نشاْر أنا نجاٌر أنا نجاْر أعمُل وبكفِّ ي نشاْر أصنُع أنا نجاٌر أنا نجاْر أعمُل وبكفِّ ي المِّ المِّ
ن خشبِّ األشجاْر نافذةً حلوة للدارْ  مِّ

 حديْد حيُّوني يا أحلى صغاْر حداٌد والعزُم حديْد حتى وهذا الحرُّ شديْد حداٌد والعزمُ 

حتى في هذ الحر الشديد أعمل دوما وأنا سعيْد أصنع أبواباً اسواًرا 

ني هذا فن ي أعمُل دوما وأنا أغُ .. هذا فن ي أعمُل دوما وأنا أُغني أنا َحالٌق .. أنا َحالٌق 
ني أغنيةً ُحلوة وأشعاْر حي وني يا أحلى صغارْ  ْب شعَرَك واسمْع مِّ قَرِّ 

نِّ شعاْر بعزٍم ومهارة وإصراْر نعمُل نتعُب ليَل نهاْر حيونا نحن العماْل نَحمُل لإلتقا
حيونا يا أحلى صغاْر حيونا يا أحلى صغارْ 

نشـيد الِمهن 

١٩

https://www.youtube.com/watch?v=mwHhEo25jlo
https://www.youtube.com/watch?v=mwHhEo25jlo


ما اجمل تنظيم الوقِت 

ما اجمل تنظيم الوقِت 

وقت للجد وللتعِب 

وقت للهو وللعِب 

وقت لألكِل وللشرِب 

ما أجمل تنظيم الوقِت 

اصحوا بنشاط وسعادة 

اغسل اسناني بالعادة 

اسرُع للمدرسِة بُحِب 

ألالقي ُمعلمتي وصحبي 

فلقد بدأ وقت الجد 

أذهب يوم العطلة َل العب

في البستان أو في الملعب 

امرح اجري ال ال اتعب 

فالجري مفيد للقلِب 

فلقد بدأ وقت اللعبِ 

تنظيم الوقتِ 

٢٠

https://www.youtube.com/watch?v=NKqssbAiOTQ
https://www.youtube.com/watch?v=NKqssbAiOTQ


صفق مره الى اليمين ، صفق مرة الى اليسار 

يمين يسار 

اقفز قفزة الى الخلف ، اقفز قفزة الى االمام 

اقفز قفزة الى الخلف 

اقفز الى االمام ، اقفز اقفز دون توقف 

استدر ، استدر ، قف

اقفز اقفز دون توقف 

استدر استدر قف 

ضع يديك على االرض ، ارفع يديك الى السماء 

ضع يديك على االرض ، ارفع يديك الى السماء 

من االرض الى السماء 

المس الكتفين ، ومن ثم الركبتين 

اقفز اقفز قفزتين ، ارقص ارقص دون توقف 

استدر استدر 

قف

الحركـات 

٢١

https://www.youtube.com/watch?v=2LaIBgvzIRY&list=RD2LaIBgvzIRY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=2LaIBgvzIRY&list=RD2LaIBgvzIRY&start_radio=1


غرد غرد يا عصفوري

غرد والعب في البستانِّ 

غرد غرد يا عصفوري

غرد والعب في البستاني

غرد غرد يا عصفوري

غرد واسطح بااللحاني

غرد غرد غرد غرد 

غرد غرد واسطح بااللحاني 

غرد بين غصون الشجرِّ 

ردد أغنية األكوانِّ 

صوتك نغم اجمل نغٍم 

أحلى من عود و كمان 

ر في الغابة في االجواء  طِّ

زي ن بجناحيك سمائي 

طر و ُعش ك حل ق حل ق 

وارجع في حب وأمان 

غّرد غّرد يا عصفوري 

٢٢

https://www.youtube.com/watch?v=WwOhfh-Skc4
https://www.youtube.com/watch?v=WwOhfh-Skc4


طلع البدر علينا ، من ثني ات الوداع 

وجب الُشكر علينا ، ما دعا هلل داع 

أيها المبعوث فينا ، جئت باألمر المطاع 

جئت شرفت المدينة ، مرحبًا يا خير داع 

جاء والدنيا ظالم ، جاء لـ الناس نذيرا 

أنه الهادي محمد ، جاء من خير البقاع 

ا لم يخي ب طللع البدر نبيًا كم تمنينا لقاه ، طي ب القلب صافي  

لنا رجاه 

يًا وحدوا هللا جميعًا كل نا تحت لواه ، عاليا بالناس قدره داع

فينا مطاع 

طلع البدر علينا 

٢٣

https://www.youtube.com/watch?v=xVU9B8jQd-s
https://www.youtube.com/watch?v=xVU9B8jQd-s


العنكبوت الصغير صعد في انبوب الماء 

وجاء المطر و جرفه خارج االنبوب 

وطلعت الشمس وجف المطر 

وصعد العنكبوت الصغير االنبوب 

العنكبوت الصغير

٢٤

https://www.youtube.com/watch?v=dk2FE2DUkd0
https://www.youtube.com/watch?v=dk2FE2DUkd0


عجالت الباص تدور دوران 

تدور دوران .. تدور دوران 

في انحاء المدينة 

باب الباص يفتح ويغلق 

يفتح ويغلق .. ويغلق 

في انحاء المدينة 

ور الباص صوته بيب بيب  زم 

بيب بيب بيب .. بيب بيب بيب 

في انحاء المدينة 

ليسر الباص يحتاج بنزين 

يحتاج بنزين .. يحتاج بنزين 

ليسير الباص يحتاج بنزين 

.في انحاء المدينة 

عـجـالت الـبـاص 

٢٥

https://www.youtube.com/watch?v=UHFkCI6LSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=UHFkCI6LSpQ


خمسة قرود قفزوا على 
السرير 

احدهم وقع واصيب برأسه 

فجاء الطبيب ونظر وقال 

ممنوع القفز على السرير 

اربع قرود قفزوا على 
السرير 

احدهم وقع واصيب برأسه 

فجاء الطبيب ونظر وقال 

ممنوع القفز على السرير

ال ال 

على السريـــــر

ثالث قرود قفزوا على 
السرير 

احدهم وقع واصيب برأسه 

فجاء الطبيب ونظر وقال 

ممنوع القفز على السرير

قردان قفزا على السرير 

احدهم وقع واصيب برأسه 

فجاء الطبيب ونظر وقال 

ممنوع القفز على السرير

..على السـريــــر 

ممنوع القفز على السرير 

قرد واحد قفز على السرير 

وقع ايًضا واصيب برأسه 

فجاء الطبيب ونظر وقال 

لن يقفز القرود بعد اآلن  .. ال ال 

خمسة قرود

٢٦

https://www.youtube.com/watch?v=wJ4Np9T1-cg
https://www.youtube.com/watch?v=wJ4Np9T1-cg


خرجت يوًما الى الحديقة 

ولم يكن معي صديقة 

كانت ملئة باألطفال 

يقفزون بالحبال 

قلت اهاًل يا رفاق 

ماذا لو نلعب معًا 

تركوا فوًرا الحبال 

وقالوا نعم 

كرتي كبيرة و زرقاء العب بها مع االصدقاء 

نجري ونضحك ُسعداء 

نقذفها عاليا في السماء 

كرتي كبيرة و زرقاء العب بها مع االصدقاء 

نجري ونضحك ُسعداء 

نقذفها عاليا في السماء 

كرتي كبيرة 

٢٧

https://www.youtube.com/watch?v=k-HNbupj-kY
https://www.youtube.com/watch?v=k-HNbupj-kY


انا عندي قبعة 

الوانها رائعة 

تحميني من المطر 

ومن أشعة الشمس 

ارتديها في الصباح 

فاتطير بالرياح 

ارجعي يا قبعة 

ارجعي يا قبعة 

انا عندي قبعة 

٢٨

https://www.youtube.com/watch?v=wWY1jvU_qb0&list=PLoagsPg26SY7Nq8bmemulpyypLsO4rBQq
https://www.youtube.com/watch?v=wWY1jvU_qb0&list=PLoagsPg26SY7Nq8bmemulpyypLsO4rBQq


أضيئي أضيئي يا نجمة 

فوق العالم كم حلوة 

!اسأل نفسي ما أنتي ؟

تضيئين العالم من حولي 

أضيئي أضيئي يا نجمة 

فوق العالم كم حلوة 

أضيئي يا نجمة 

٢٩

https://www.youtube.com/watch?v=3iLbQCEKXeA&list=PLoagsPg26SY7Nq8bmemulpyypLsO4rBQq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3iLbQCEKXeA&list=PLoagsPg26SY7Nq8bmemulpyypLsO4rBQq&index=2


تعال معي حديقة الحيوان 

حديقة الحيوان حديقة الحيوان 

رأينا القرد يقفز على االغصان 

يأكل الموز و يقفز على االغصان 

في حديقة الحيوان 

رأينا الفيل خرطومة طويل 

خرطومة طويل و اذناه طويلتان 

في حديقة الحيوان 

سمعنا اسًدا له زئير 

هنا اسد وهناك اسدان 

في حديقة الحيوان 

رأينا زراقه لها سيقان 

تأكل الشجر واألغصان 

في حديقة الحيوان 

يوم جميل في حديقة الحيوان  

حديقة الحيوان 

٣٠

https://www.youtube.com/watch?v=tpLzX1Go4Io
https://www.youtube.com/watch?v=tpLzX1Go4Io


هطل المطر والماء انتشر 

بلل الشوارع والناس والشجر 

وقفت في شرفتي 

فتحت مظلتي 

كي ال اتبلل من ماء المطر 

من ماء المطر 

هطل المطر شرب الشجر 

ح البشر  انبتت ثمار و فر 

تفتحت االزهار و امتألت االنهاء 

حمد ا يا هللا يا منزل المطر  

هطل المطر 

٣١

https://www.youtube.com/watch?v=lFClQRCI_2w
https://www.youtube.com/watch?v=lFClQRCI_2w


ها قل هلَّ وبان 

هالل العيد 

كعك مرح ألوان 

والكل سعيد 

ال ال ال 

فهي ا يا اصحابي 

نفرح بقدوم العيد 

بالحلوى وااللعابِّ 

ما احالك يا عيد 

انظروا ثوبي الجديد 

ما أحاله 

وعيدية جدي يال الهناء 

العيد 

٣٢

https://www.youtube.com/watch?v=7maKSZxoOQY
https://www.youtube.com/watch?v=7maKSZxoOQY


في الصباح وقبل النوم 

اسناني نظيفة طوال اليوم 

ابقيها نظيفة مهما كان 

الني اهتم بنظافة االسنان 

ال ال ال ال ال ال ال 

قبل تناول الطعام 

وبعد استخدام الحمام 

بالصابون يداي نظيفة 

تبقى الجراثيم بعيدة 

ال ال ال ال ال ال 

رائحتي دوًما جميلة 

الن نظافتي ثمينة 

استحم مهما كان 

فالنظافة تفيد االنسان 

ال ال ال ال ال ال ال 

الـنـظافـة 

٣٣

https://www.youtube.com/watch?v=sw2Q7tER59U
https://www.youtube.com/watch?v=sw2Q7tER59U


انا مؤدب ال أرفع صوتي 

انا مهذب احترم أختي 

لو يوم سال انفي 

امسحه على الفور 

والتزم بالصف 

واحترم دوري 

انا مهذب آكل ب اناقة 

انا مؤدب اتصرف بلياقة 

احترم طعام ال امضغ وفمي 

مملوء وال احكي و أاجل ضحكي 

انا مهذب 

واعرف اللباقة 

انا مؤدب اتحرك برشاقة 

اطلب االذن فوًرا ال ازاحم احد 

فالسر والطريقة الكلمة الرقيقة 

انا مهذب 

٣٤

https://www.youtube.com/watch?v=5MOtTouTM6Q
https://www.youtube.com/watch?v=5MOtTouTM6Q


اصبح عندي دراجة تاخذني لكل مكان 

واخترت اللون االحمر من بين االلوان 

مقعدها لونه ابيض 

وتضيئ في الظالم 

ونهلل حين الجرس يرن 

رن رن رن 

اصبح عندي دراجة تأخذني الى البستان 

العب بها مع رفاقي ومع الجيران 

اللبس دائم الخوذة حتى اكون في امان 

واهلل حين الجرس يرن 

رن رن رن 

اصبح عندي دراجة تأخذني الى البقال 

احضر طلبات امي ارز برتقال 

وبخلفي سلة صغيرة تحمل عني االثقال 

ونهلل حين الجرس يرن 

رن رن رن 

اصبح عندي دراجة 

٣٥

https://www.youtube.com/watch?v=5TxAz9LXOow
https://www.youtube.com/watch?v=5TxAz9LXOow


٣٦

عمي منصور النجار 

يضحك في يده المنشار 

يعمل يعمل وهو يغني 

في فمه دوًما اشعار 

قلت لعمي عندي لعبة 

اصن لي بيتًا للعبة 

هز الرأس الرأس وقال 

انا اهوى اهوى األطفال 

بعد قليل عدت إليه 

شيء حلو بين يديه 

سواه عمي منصور 

أحلى من بيت العصفور 

عمي منصور النجار 

https://www.youtube.com/watch?v=uSqjMfuAGkk
https://www.youtube.com/watch?v=uSqjMfuAGkk


٣٧

انا جزرة دوًما مسرورة 

مشهورة في كل المعمورة 

في سلطة ُخضر تلقاني 

مبتسمة كي آخذ صورة 

عصيري غني بالفيتامين 

أ ، ب وفيـتامـيـن ج 

وانا باأللياف ثري ة 

لهضم صحي وسليم 

في السلطة تراني مبشورة 

ازينها في اجمل صورة 

تجدني بأطباق صحي ة 

فتناولني دوًما دوًما 

كي تبقى صحتك قوي ة  

انا جزرة 

https://www.youtube.com/watch?v=rbuPPh-iVqY
https://www.youtube.com/watch?v=rbuPPh-iVqY


٣٨

االء الرحمن واشكر ربك يا انسان  احمد 

جسمك او في االكوان في نعم حولك  لن تحصيها  

في تلك االكوان انظر انظر في خلق االنسان  

هللا في كل مكان نعم انظر حولك فكر فكر  

يديك تكد و تعملخلق خلق هللا لتمشي ارجل  

ل سيماه   ربك كم يتفض ل فكر وجهك قد جم 

لل ال      لل ال  لل ال لل ال 

زهر ثم ثمار تعطي انظر مختلف االشجار  

اعجاز من قهار هي تنبت من بذرة تسقيها  

فوق االرض ضياها تنشر تلك الشمس ما اعالها  

رها قمر في ليلك ونجوم   هللا و سواها سخ 

في رفق وتضم تحنو من هللا عليك بأم  

حب تهتم تتفانا ترعاك كبيًرا وصغيًرا  

يحمل الف فكرة عقل رزقك اب يحمي و االسرة 

يردد شكره باإليمان قدمان تسيران وقلب  

احمد رب ك 

https://www.youtube.com/watch?v=HUnSMe11rqg
https://www.youtube.com/watch?v=HUnSMe11rqg


٣٩

صلى هللا على محمد 

صلى هللا عليه وسلم 

محمد نبينا امه آمنه 

ابوه عبدهللا مات ولم يراه 

صلى هللا على محمد 

صلى هللا عليه وسلم 

ابو طالب عمه 

كان يدافع عنه 

والسيدة حليمة مرضعة نبينا 

صلى هللا على محمد 

صلى هللا عليه وسلم 

والسيدة خديجة زوجته االمينة 

ولد في مكة ومات في المدينة 

محمد صلى هللا عليه وسلّم

https://www.youtube.com/watch?v=dNdM6XvK8do
https://www.youtube.com/watch?v=dNdM6XvK8do


٤٠

من هو ربك ؟ هللا ورسولك ؟ محمد 

وما كتابك ؟ القران وما ذينك ؟ األسالم

أول اركان اإلسالم الشهادة بُكل إيمان 

ال إله اال هللا محمد رسول هللا 

ما أحلى صوت االذان  للصالة قم يا انسان 

عنها هي ال تتأخر قمات الصالة هللا اكبر 

الزكاة بها نعين الفقير والمسكين 

فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب 

الصوم في رمضان شهر الذكر والقران 

ليلة القدر برطات تمحى فيها السي ئات 

الحج لبيت هللا واجب لمن استطاع 

طواف ونحر الحجر مره في العمر , سعي 

اركان اإلسالم خمية تحفظ ابد ال تُنسى 

كي تبقى دوًما في البال 

اركان االسالم خمسة 

https://www.youtube.com/watch?v=41WOlAL29M0
https://www.youtube.com/watch?v=41WOlAL29M0


٤١

كان هناك إمرأة عجوز بلعت ذبابة ال أدري لماذا ربما تموت

كان هناك إمرأة عجوز بلعت العنكبوت ليبلع الذبابة ال ادري لماذا 

ربما تموت  

ة ال كان هناك إمرأة عجوز بلعت عصفور ليبلع العنكبوت ليبلع الذباب

ادري لماذا ربما تموت 

كان هناك إمرأة عجوز بلعت قطة لتبتلع العصفور ليبتلع الذبابة ال

ادري لماذا بلعت ذبابة ربمى تموت 

بلع كان هناك إمرأة عجوز بلعت كلب ليبتلع القطة لتبلع العصفور لي

العنكبوت ليبلع الذبابة ال ادري لماذا ربما تموت 

كان هناك إمرأة عجوز بلعت ماعز ليبلع الكلب ليبتلع القطة لتبلع

العصفور ليبلع العنكبوت ليبلع الذبابة ال ادري لماذا ربما تموت

كان هناك إمرأة عجوز بلعت حصان ليبلع الماعز لتبلع الكلب ليبلع

ماذا ربما القطة لتبلع العصفور ليبلع العنكبوت ليبلع الذبابة ال ادري ل

تموت 

ع كان هناك إمرأة عجوز بلعت بقرة لتبلع الحصان ليبلع الماعز لتبل

ذبابة ال ادري الكلب ليبلع القطة لتبلع العصفور ليبلع العنكبوت ليبلع ال

لماذا ربما تموت 

ربمــا ماتت  

المرأة العجوز 

التي ابتلعت 

الذبابة

https://www.youtube.com/watch?v=ImOkuo-G04s
https://www.youtube.com/watch?v=ImOkuo-G04s


سوير راحت البر تجيب الحب االحمر وتحطه بالصفاري على جيت خوالي خوالي يا داللي يا 

عظتي واسناني

شوط شوط يا بطة يرحم ابو من حطه ما حطه اال سويره وسويره راحت البر

امي تناديني ما ادري وش تبي فيني تبي تحنيني بضغير الصيني صيني على صيني

امي تناديني ما ادري وش تبي فيني تبي تحنيني بضغير الصيني صيني على صيني 

ياربي تعطيني واحج بيت هللا وازر حبيب هللاياربي تعطيني واحج بيت هللا وازر حبيب هللا

سوير راحت البر تجيب الحب االحمروتحطه بالصفاري سوير راحت البر تجيب الحب االحمر

خوالي يا داللي يا عظتي واسناني خوالي وتحطه بالصفاري على جيت خوالي على جيت خوالي

يا داللي يا عظتي واسناني 

سوير راحت البر

سوير راحت البر

سوير راحت البر تجيب الحب االحمر وتحطه بالصفاري على جيت خوالي خوالي يا داللي يا 

عظتي واسناني 

شوط شوط يا بطة يرحم ابو من حطه ما حطه اال سويره وسويره راحت البر

امي تناديني ما ادري وش تبي فيني تبي تحنيني بضغير الصيني صيني على صيني 

امي تناديني ما ادري وش تبي فيني تبي تحنيني بضغير الصيني صيني على صيني 

ياربي تعطيني واحج بيت هللا وازر حبيب هللا

ياربي تعطيني واحج بيت هللا وازر حبيب هللا 

سوير راحت البر

سويرة راحت البر 

٤٢

https://www.youtube.com/watch?v=iu-qRXlWpLw
https://www.youtube.com/watch?v=iu-qRXlWpLw


مازن مجتهد و يوازن بين اللهو وبين الكد 

لكن ال نعلم من اين بين اللعب وبين الجد تعلم 

ال تتعلم ان يؤجل عمل اليوم ليوم الغد 

ذات يوم كان يدرس ناداه صديقه كي يلعب 

ترك درسه صرخت امه ياولدي اين تذهب ؟ 

اجلت دروسك في االمس واليوم تتناسى الدرس 

اهمالك قد فاق الحد ! ماذا عن درسك في الغد ؟

استيقض في اليوم التالي وامامه كتب تنتظره 

ر  فضاع بين دروس اليوم ودروس كان يُأخ 

لم يسعفه ضيق الوقت فراح في درسه يختصره 

لم يوفق في امتحانه ، فالتوفيق بقدر الجهد 

٤٣

https://www.youtube.com/watch?v=6kP367pzO50
https://www.youtube.com/watch?v=6kP367pzO50


اذا كنت سعيًدا جًدا صفق بيديك 

اذا كنت سعيًدا جًدا صفق بيديك 

اذا كنت سعيًدا جًدا صفق بيديك 

دع الكل يعرف ذلك 

اذا كنت سعيًدا جًدا صفق بيديك 

اذا كنت سعيًدا جًدا ارقص على رجليك 

اذا كنت سعيًدا جًدا ارقص على رجليك 

دع الكل يعرف ذلك 

اذا كنت سعيًدا جًدا ارقص على رجليك 

اذا كنت سعيد جًدا فرقع باصبعيك 

اذا كنت سعيد جًدا فرقع باصبعيك 

اذا كنت سعيًدا جًدا قل مرحى 

اذا كنت سعيًدا جًدا قل مرحى 

اذا ُكنت سعيد 

٤٤

https://www.youtube.com/watch?v=bn1j3pXH6p8
https://www.youtube.com/watch?v=bn1j3pXH6p8


.أ مل أ نمك امستعتوا 

!ما اجـمـل الـنـشـيـد حني نغنّيه بسعادة 

وما أ مجل شعور العطاء حيامن يكون لمك أ حبّايئ الصغار 

ريـم العصميي/ املُعلمة 

٤٥


