
واحد

اثنان

1

2

3

ا�عداد

1

ثثة

أربعة

َخْمَسة

3

4

5
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ِستَّة

َسبعة

6

7

8

ا�عداد

2

ثمانية

تسعة

عشرة

8

9

10
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ا�لوان

أحمر

أصفر

بنفسجي

برتقالي

بُنّي

3

أزرق

وردي

أخضر

بُنّي

أسود

أبيض
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مربّع مثلّث

ا�شكال الھندسيّة

4

مستطيل دائرة
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أربطُ ُكلَّ ُمَربٍَّع بالُمربّع الّذي لَهُ نَْفُس اللّون

© www.nospetitsmusulmans.com
1



أربطُ ُكلَّ ُمَربَّع بالُمَربَّع الّذي له نَفُس اللّون &رُسَم ُمَربَّعاٍت َكبِيَرة

© www.nospetitsmusulmans.com
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أديُر الّسيّارات الحمراء

© www.nospetitsmusulmans.com
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ربّع با&حمرالم ألّون

خضرربّع با&الم ألّون

4
© www.nospetitsmusulmans.com

زرقربّع با&الم ألّون



ُمَربَّعألصق ُملَصقَاٍت داخل كّل 

5
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أسّميه وأربط ا�وراق الّتي لھا نفس اللّون 
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ألّونھا با�صفر أو ألصق ُملصقات صفراء وأكّمُل رْسَم الفَقاِقيع حّتى تْم� الّصفحة 
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أدير الّدائرات الّصفراء
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ألصُق ُكّل شكل فوق ظلّه
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5



العائلة

أم يأمّ يأبأب

1

أخ

بنتَولد

أخت

َعائلة
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يأخيأخت



َعائلتِي

،........ أنا اسمي 
أنا ِبنت
أنا ولد

........أّمي اسُمَھا 

2

.........أبي اسُمُه 

........أختي اسُمھا 

.......أِخي اْسُمُه 
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�
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ألصق أفراد العائلة داخل ا�طار
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بهأربِطُ ُكلَّ َواِحٍد با�غراض الخاّصة 
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ا�صفر في الفستان �زيّنه) لُبديّةأق1م (نِقَاطًا بِقلمي  أْتُركُ 
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ا$صغر با$صفر وكبر با$حمر ا$أديُر الّشْكل 
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أصفركّل ما ھو أديُر 
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أُعدُّ َعنَاِصَر ھَِذِه الَمْجُموَعات

...واحد ، اثنان 
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با$صفرألّون 



الحيوانات

بّطةحلزون

1

سمكةدلفين

قرد زرافة
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الورقة الّتي أمامه  وأربط بين كّل حلزون 

Je relie chaque escargot à la feuille qui est devant lui

2
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Je mets chaque poisson dans un rondأحيط كّل سمكة في دائرة

ما ھذا الحيوان ؟... ھل ھذه سمكة ؟ 

3
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Je retrouve l’ombre de chaque singeأبحث عن ظّل كّل قرد

4
© www.nospetitsmusulmans.com



Je compte et je relie au bon chiffreأصل بالّرقم المناسب وأعّد الحيوانات 

5
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1

انحيواوات

فراشة

نملة دودة

كلب

جملنمر
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ما يأكم وأربط بخط بيه انحيوان 

2
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3

المرّبع المناسب لحجمهألصق كالّ في  وأقّص األشكال الّتالية 
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أنصق كّم حيوان في انمربع انمىاسب

4
© www.nospetitsmusulmans.com



5

(الّديدان) ألّون الّدودة

(ألّون الفراشة)ألّون الفراشات 

Je colorie les vers de terre

Je colorie les papillons
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األصغر باألصفر وأدير انىّمر األكبر باألحمر 

6

ما نووه ؟
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7

أعّذ األشكال انتّانية و أدير انّرقم انمىاسب



أعّذ األشكال انتّانية و أدير انّرقم انمىاسب

8

سمكات1 … 2 … 3 … 4
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فراشات1 … 2 … 3 … 4

نمالت1 … 2 … 3 … 4



أديرها وأبحث عن الفراشات الّتي في الّصورة 

كم َوَجْدَت من فراشة ؟

أِديُرَها والّسمكات أبحُث عن 

؟َكْم َوَجْدَت ِمن َسَمَكٍة 

9
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أِديُرَها وأبَحُث عِن الِخْرَفاِن 

كْم َوَجْدَت من َخُروف ؟

10
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أدير الّرقم أربعة
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ْنُت ِمْن ُمَثلٍَّث ؟ كْم لَوَّ

ألّوُن الُمَثلّثات باألْصفر



أغنية العنكبوت

شمسعنكبوت مطارأ

1

نھار ليل

دار غدير
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اردّ العنكبوت 
تصعد الجدار
تھطل ا�مطار

أغنية العنكبوت

2

تھوي في الغدير

شمس النّھار

تطرد ا�مطار
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اللّقطات الّتالية 'رّتبھا حسب تسلُسلَِھا فِي القِّصة أقصّ 

Je découpe les séquences et je les colle sur la page suivante suivant leur ordre 

chronologique dans la chanson

�

3
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أرّتب اللّقطات حسب تسلُسلَِھا ِفي القِّصة

12

Je colle les séquences suivant leur ordre 

chronologique dans la chanson

تصعد الجدار

اردّ العنكبوت 

تھطل ا'مطار

4

1

3

© www.nospetitsmusulmans.com

تھطل ا'مطارتصعد الجدار

تھوي في الغدير

شمس الّنھار
ا'مطارتطرد 



العنكبوتألّون 

الشمسألّون 

Je colorie l’araignée

Je colorie le soleil

5

الّدارألّون 
Je colorie la maison
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Je relie chaque araignée par la maison qui est en face d’elle

الّدار الّتي أمامھا وأربط بين كّل عنكبوت 

6
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با�زرق أصغر عنكبوت وأدير ا�حمر أكبر عنكبوت 
J’entoure en rouge la plus grande araignée et en bleu la plus petite

أكّمل رسم خطوط ا�مطار

© www.nospetitsmusulmans.com
7

Je continue de tracer les traits de la pluie



ا�ْرنَبُ  وأغنية الَغَزاُل 

صّيادأرنب

1

غابةغزال
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ا�ْرنَبُ  وأغنية الَغَزاُل 
الَغَزال َغاَبةِ  َنْحوَ 

الّت�لأْرَنُب  يأتي

الّسِبيل َيْقِصدُ  َيْجِري

َؤال َيْسأُل الس"

Vers la forêt de la gazelle

Vient le lapin des collines

Il court et se dirige sur son chemin

Et pose la question

2

يا َغَزال إْفَتحْ  َھّيا

ادَ  أْخَشى الِجبال َصي*

َقال َلُه الَغَزال أدخل

فِي الَحال أْحِميكَ 

© www.nospetitsmusulmans.com

Entre lui dit la gazelle

Je te protège tout de suite.

Allez ouvre-moi Gazelle

Je craints le chasseur des montagnes



ألّون الغزال

ي*اد أْرِبط ِبَسْھٍم ا3رَنَب ِبَغاَبِة الَغَزال َكي 1 َيْصَطاَدهُ الص*

Je colorie la gazelle

Je relie par un trait le lapin à la forêt pour que le chasseur ne l’attrape pas

3
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أرسم الطّريق ل�رنب ليصل إلى الغزال

© www.nospetitsmusulmans.com
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تلوين

5
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تلوين

6
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أصل بخطّ المجموعات الّتي لھا نفس عدد العناصر

© www.nospetitsmusulmans.com
7



أصل بخطّ المجموعات الّتي فيھا خمسة عناصر بالّرقم خمسة

© www.nospetitsmusulmans.com
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أصل بخطّ المجموعات الّتي لھا نفس عدد العناصر

© www.nospetitsmusulmans.com
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Leçon 6Leçon 6
La chanson des animaux

(première partie)

الّدرس السادس
أغنية الحيوانات

الجزء األّول
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أغنية الحيوانات

خروفأسد

خنزيرنحلة

2

دجاجةغزال
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أغنية الحيوانات
أنا   إْسِمي     غزال                     َمْعُر وٌف بالَجَماِل
أعيش في الّصحاري                     أغدو فوق الّتالل

حال آّل ف أزأر األْدغال أسُد أنا    أسد    األدغال                      أزأر في آل حالأنا
تهاُبني         السِّباع                      و َحّتى في الخيال

أنا     الفيل     الكبير                     و لي  ذيل  قصير
ُ ُ أْشَرُب     بالُخْرطوِم                      و من  ماء  الغديرأ

أنا   عصفور   الغاب                     أنا   رمز  الّشباب 
الَغريب ُيؤنُس َو طروب دوًما ريب لحني روب                    و  يؤِس    و    ي   

أنا    الّنحُل    الصَِّغير                    أرَعى َفوق الزُُّهور
ِفي      َعَسِلي    ِشَفاء                    ِبُقْدَرة          القدير

أنا   اسمي   العنكبوت                    بيتي   من   الُخُيوط
أِعيُش   ِفي  السُُّطوِح                     و   ُجْدَران   الُبُيوت

3

أنا    اسمي    الُخنفساء                   أخشى   من   الّشتاء
أحّب    فصل   الّصيف                   و أخرج  في  الَمَساء
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أنا     بقٌر     أُآول                        َما   ِلَحلِِيبي  َبِديل
أِعيش في الَمَراِعي                        أعيش في الُحقول

أنا    خروف   العيد                      لّلحِم    و      القدَّيد
أخَشى   ِمن   الَجزَّار                     و    َرنَّة     الَحِديد

أنا    الدََّجاُج   الرَّاق                     َتْحَلى ِبَي   األْطَباق
أُقوُم   ِفي    الصََّباِح                     أُقوُل     َقاٍق     َقاق

َالل َ َلْي ْ َل الخْنزي َ ُه أنا    هو    الِخنزير                      لحِمي  ليس  حاللأنا
أعيُش في األْطَيان                       أعيش   في األوحال

نحن       الحيوانات                      ُآلٌّ    َلُه     ِصَفات
َنِعيُش  َفوَق  األْرِض                     ُنَكمُِّل          الَحَياة
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ألِصُقها في الّتمرين الُمَواِلي وأُقصُّ الحيوانات 
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ألصق الَحَيوانات اّلتي في األغنية داخل الُمَرّبع
و ألصق الَحَيوانات اّلتي ليست في األغنية خارج الُمَربَّع

J ll l i d l h à l’i té i dJe colle les animaux de la chanson à l’intérieur du 
carré et les autres à l’extérieur

6© www.nospetitsmusulmans.com



أَزيُِّن الَكِلَمة
Je décore le mot
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أَزيِّن الَكِلَمة وألوُِّن الغزال 
Je colorie et je décore le mot
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أربط الكلمة بالصُّورة
Je relie le mot par son image 

روخروف

غزال

فيل
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أدير أآبر أسد باألحمر
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أدير الكلمة المختلفة

أسد
أسد
أمدأمد
د أسدأ
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أدير الّرقم الُمناِسب وأُعدُّ األشكال 
Je compte et j’entoure le bon chiffre

1   2   3   4

1234 1   2   3   4

1   2   3   4

1   2   3   4

1   2   3   4
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أسد

Liste des phonétiques pour les parents

Lion

خروف

assadoun

kharoufoun

Mouton

نحلة

kharoufoun

naHlatoun

Abeille

دجاجة

naHlatoun

dajêjatoun

Poule

خنزير
khinzîroun

j j

Cochon

غزال
ghazêloun

Gazelle

13© www.nospetitsmusulmans.com



Leçon 6Leçon 6
La chanson des animaux

(partie 2)

الّدرس السادس
أغنية الحيوانات

2الجزء 
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أغنية الحيوانات

خنفساء عصفور

فيل

بقرة عنكبوت

2

ر ب بو
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بوزل
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بوزل
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بوزل
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بوزل
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الصُّوَرة الُمناِسَبة وأربط بخّط بين الكلمة 
Je relie le mot par son image 

ت عنكبوتنك

أسد

فيلفيل
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أآّمل رسم خيوط العنكبوت

© www.nospetitsmusulmans.com 8



الّرقم خمسة وخمسة عصافير  بهاأربط بخط بين المرّبعات اّلتي 
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فيل

Liste des phonétiques pour les parents

Éléphant

عنكبوت

fîloun

Araignée

خنفساء

‘ankaboûtoun

Khounfousêo’oun

Coccinelle

عصفور
‘ousfoûroun

Khounfousêo oun

Oiseau

بقرة

ousfoûroun

baqaratoun

Vache

دجاجة
dajêjatoun

Poule
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آُكُل ِبَيِدي               أْشَرُب ِبَيِدي

ِنْعَمة َرب�ي

َتْسَمُع أذِني              َتْنُظُر َعْيِني

ِنْعَمة َرب�ي

أْنِطُق ِبَفِمي             أْنِشُد ِبَفِمي

نعمة ربّي

Je mange avec ma mainJe bois à l’aide ma main

Mon oreille entendMon œil voit (le monde)

Don de Mon Dieu

أْنِطُق ِبَفِمي             أْنِشُد ِبَفِمي

ِنْعَمة َرب�ي

َقْوُل لَِساِني               ُيْرِضي َرب�ي

ِنْعَمة َرب�ي

َيْرَكُع َرأِسي               َيْسُجُد َوْجَھي

َيْشُكُر َرب�ي

1
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Je parle avec ma boucheJe chante avec ma bouche

Ce que dit ma langueSatisfait  Mon Dieu

Ma tête se prosterneMon visage se prosterne

Pour remercier Mon Dieu



جسمي

َعين فم

2

أْنف َرأس

َيد َساق
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أرسم ا�جزاء النّاقصة

Je devine ce qui manque et je le dessine

3
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بهأصل كّل جزء من جسمي بما يقوم 

Je relie chaque partie du corps à ce qu’elle peut faire

4
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؟... كم ِعندي ِمن 

فم

أنف

5

َرأس
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يد



واحد Je colorieألّون الّرقم واحد

6
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ألِصق أشكا/ً لِتزيين الكلَِمة

Je décore le mot

7
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َعين

فم

أربط الكلمة بالّصورة المناسبة

Je relie  le mot à l’image qui lui correspond

َعين

8

فم

أنف
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َعين



ج نُشوَدةأ الُمھَرِّ

ج َھذا أنا الُمَھر�

ِعْنِدي أنٌف أْحَمر

شْعري لْوُنه أْصَفر

ِسْرَوالي أخَضر َكِبير

1

ِسْرَوالي أخَضر َكِبير

أْمِشي أْمِشي أْمِشي

أجري أجري أجري

الَفْوقأقِفز َنْحَو 
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ألّون المھّرج با�لوان المذكورة في ا�نشودة

2
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أربط المھّرج بما يستعمله في ألعابه

3
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ألصق ا�شكال في مكانھا المناسب

4
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ألصق أربعة أشكال أو ُملَصقَات في كّل ُمربّع

5
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الّرقم أربعة وعناصر أربط بين المجموعات الّتي فيھا أربعة 

6
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ن الّدائرة با(صفر ألو�
ن الُمَرب/ع با(خضر ألو�
ن الُمثل/ث با(حَمر ألو�

7
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أقّص ا�شكال
�

8
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لالغالل

ْز لةأناناَ َا ف فراولةأناناسموز

تفَّاحعَنبمشمش

2

بِمشِمش حِ
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تلوين

ْز لةأناناَ َا ف فراولةأناناسموز

تفَّاح عَنب مشمش

3

ح ب ِ ِمشِمش
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أدير الّشكل  الُمختِلف

؟...  َهل نأُآُل

J’entoure l’intrus

ِغالل ؟...  هل ال
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أدير الكلمة المشابهة

لةأناناموز ا ف موز

اناسبأوزل

أناناس

راولةق

فراولة

لةأنانا ا ف

موز

تمو

اولةزفاناستأ

فراولةأناناس تمو

ش انش

مشمش

مشمش

بعي

عنب

ختفا

تفاح

فاحس عنب شبشب

تفاحبلعسممس

© www.nospetitsmusulmans.com 5

ح ب شبشب



أرسم الخطوط
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Leçon 10Leçon 10
Les légumes

عاشرالالّدرس 
الخضر 
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رالخضر

فلفلثومبصل

طماطمجلّبانةجزر
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خضر ؟...  هل ال

J’entoure l’intrusأدير الّشكل  الُمختِلف

مطمةألوُِّن الّط
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قّص و إلصاق

  4فالفل و  3: أضع في سلَّة الَمطَبخ الخضر اّلتي في الّصفحة الموالية و أسمِّيها 
.بصالت 4قطع ثوم و  5جزرات  3طمطمات و 
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أُعّد األشكال و أدير الّرقم الُمناِسب
Je compte et j’entoure le bon nombre

1   2   3   4   5

1  2  3  4  5

1   2   3   4   5
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5أآتب الّرقم 

5 5 5 5 5 5

داخل المرّبع 5أآتب الّرقم 
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بوزل
الية ُ ال َّفحات ال ف زل الب بها ّ ألت التالية األشكال أقص األشكال التالية ألتم بها البوزل في الصفحات المواِليةأقّص
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بوزل
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بوزل
ّ ألت التالية األشكال زلبهاأقّص اليةالب ُ ال َّفحات ال ف في الصفحات المواِليةالبوزلبهاأقص األشكال التالية ألتم
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بوزل
الية ُ ال َّفحات ال ف زل الب بها ّ ألت التالية األشكال أقص األشكال التالية ألتم بها البوزل في الصفحات المواِليةأقّص
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أرسم خطا ُمْستِقيما بين الكِلمة و الصُّورة الُمناِسبة
Je relie le mot à son image

بصل

جزر

ومثوم
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أرسم الخطوط
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1
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ا���
ا	���   
  
�ا	ّ

Nom
Âge
L’année
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أ��اد

أُ��� ا	��ات و أد�� ا	ّ��� ا	ٌ���ِ��      

1     2       3      4

َ��) ا'	&ان اّ	$" #" ا	ُ�َ�ات     



3
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   )�&*+

          
أ+��ول ا'�4م اّ	$" 	&2-� 01/ 	&ن ا	ُ��ات و أ	ّ&ن .-� ا	ِ�,ّ*
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�1ذا ��7*&ن ؟  

أر.= .>( آّ/ وا:� و �1 ��7ُ*9    
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ا	ّ@�/ ا	ّ�?>/  

أد�� ا	ّ@�/ اّ	Eي 	>C 01/ ا'��Bل ا'?�ى       

         F.ّ�َ�ُ	 /?دا 
�&�G�	ا )� H*$I�ُ	ّ@�/ ا	أر�� ا
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 ّJ� �
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��KLن ا	ّ*9  

. أ	MNِ دا?/ ا	ُ�َ�ّ.F ا	K>&ا�2ت اّ	$" ���( أن أ	�� �1-�          
�� ، و �ّ*���          ُ�ُِ+ 
7<Q	 ا�2ت&<: ��	 M*? يE	ّّ*9 ا	ن ا�KL�

.ر�&ل ا	ّ*9 أن � R2ُذي ا	K>&ا�2ت        
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أ��Bل 

     
.�K : أر�� أ1&ا�Tً دا?/ آ*�
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.&زل 

 FQ� Jّزل  أ�&L	ا 
ا	ّ$�	>

�
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.&زل 

  FQ� MN	زل   أ&L	ا�-َ$ُNْNَ�َ "$	ّا
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7*$I�	ا 
ا	�*�

�K.
�K.
�K.
ر1/
�K.
�K.
�K.

     
7*$I�ُ	ا 
أد�� ا	�*�
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��KLن ا	ّ*9  

أد�� ا	ّ@�/ اّ	Eي 	>C 01/ ا'��Bل ا'?�ى       

         9<# X<�+ �2ً��1 �-�1 /ّ�	 M*? ا�2ت و&<K	ا YEّ*9 ه	ا M*?.
أ�( ��>X آّ/ وا:� ؟    


 ؟   <ّ[L	ا )� H*$I�ُ	1( ه& ا
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أ��اد

أ�ّ� ا	L]�ات و أ?$�ر ا	ّ���   

1  2  3  4  5
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 ّJ� �
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:>&ا�2ت    

           
أ	MN دا?/ ا	ّ�ا_�ة ا	K>&ا�2ت اّ	$" +�>X #" ا	�[ر�

         9<# X<�� يE	ّن ا���	ا "# "[ّL$�ُ	ان ا&<K	ا MN	أ
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ا	ّ@�/ ا	ّ�?>/  

أد�� ا	ّ@�/ اّ	Eي 	>C 01/ ا'��Bل ا'?�ى       

ه/ ُآ*�-� `4ل ؟
1( أ�( +b+" ا	4aل ؟  
1( أ�( �b+" ا	LG( ؟  

و 1( أ�( �b+" ا	K*>� ؟  

     /7Qّ	ورة ا�K�ُ	 
*cأ� :
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��KLن ا	ّ*9  

أر.= ُآّ/ :>&ان .-� <Q��ُ�� d7./ ا	ّ*9 �*>��      
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أ	��ب  

�1 ه" ا'	��ب اّ	$" ���( أن أ�&م .-� �*fg�B h ا	�KL ؟    
7
 ؟   *$I�	رة ا&Nّ	�1 ه" ا
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?Q&ط  

     �-L$آ' 
أر�� ?�jQ دا?/ ا	�*�
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 ّJ� �
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.&زل 
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��KLن ا	ّ*9  
     �-. F$�$�	 
7*$I1 �&N# ��	 9*ّ	ا M*? .  9.��	أ /N# /ّ�	.

 و ا	���ن ا	ُ���ِ�� 	-�       L�*ّ	أر.= .>( ا
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1]�ر2
 ا'��Bل 

          
:�أ	MN ا	��ات ا	ُ�@�.-
 	*��ة ا	�&T&دة #" آّ/ 1
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 ّJ� �
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ا	ّ@�/ ا	ّ�?>/  

     H*ِ$َI�ُ	@�/ ا	أد�� ا

7
 ؟     *$I1 
*ّd�	ا YEذا ه��	
�1 ه" أ	&ا2-� ؟  
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?Q&ط  
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.&زل 

أ	MN أT[اء آّ/ آ*�
 .�ّ+�Lع ا	��0ل    
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 ّJ� �


