
 

 ملف كامل ألناشید الروضة
 
 

 نشید الحروف الھجائیة
 

 ألف أرنب یجري یلعب یأكل جزرا كي ال یتعب
 باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منھا القطة
 تاء تاج فوق الرأس فیھ الذھب وفیھ الماس

 ثاء ثعلب صاد دجاجة ھو ماكر وقت الحاجة
 جیم جمل في الصحراء مثل سفینة فوق الماء

 رغبة فیھ طواف حول الكعبةحاء حج أسمى 
 خاء خبز عند البائع ال یأكلھ إال الجائع

 دال دیك حسن الصوت قام یؤذن فوق البیت
 ذال ذئب وحش صلب ال یرھبھ إال الكلب

 راء رجل عرف الدین فھو صدوق وھو أمین
 زین زھرة أصفر أحمر ھي بعیني أحلى منظر
 سین ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بیتي

 س صنع قدیر فیھا الدف وفیھا النورشین شم
 صاد صائد ألقى الشبكة بعد قلیل صاد سمكة

 ضاء ضابط یحمي وطني یحفظ أمني یرعى سكني
 طاء طفل أجمل طفل فھو نظیف حسن الشكل

 ظاء ظفر نظفناه طال قلیال فقصصناه
 عین عین تخش هللا تشھد خیرا فیھ رضاه

 غین غار غار حراء فیھ أنزل القرآن
 ذو أنیاب وھو صدیق یا أصحاب فاء فیل

 قاف قمر فیھ منال ومواقیت تھدى السائل
 كاف كلب عاش جواري یحرس غنمي یحرس داري

 الم لحم ینمو جسمي یكسو عظمي فیھ أسمى
 میم مسجد بیت هللا فیھ أؤدي كل صالة
 نون نھر نھر النیل فھو كریم غیر بخیل
 ھاء ھرم عال القمة وبناؤه رمز للھمة

 نسان فیھ إشراق باإلیمانواو وجھ لإل
 یاء ید ترسم زھرة تبدع شكالً تظھر فكراً 

 



 نشید األعداد ــ لتعلیم ا لطفل شكل األعداد ــ
 

 الواحد واقف مضبوط واالثنین بطل علیھ
 والثالثة بسنتین واألربعة اثنین واثنین

 والخمسة كعكة بسكر والستة واقفة تفكر
 والسبعة بطل لفوق والثمانیة تطل لتحت

 والتسعة عصى العجوز والعشرة بتشوت القول
 

ھذه األنشوده لھا حركات جمیلھ بحیث یقلد الطفل شكل األعداد بیده ورجلھ وجسمة 
ولو صعب علیك معرفة حركاتھا أنشدیھا وإنتي تكتبي األعداد على السبورة عشان 

 یرتبط بعقل الطفل اسم الرقم مع شكلھ
 
 

 طفل على تعلم العد ــھذا نشید أعداد ثاني ــ یساعد ال
 

 الواحد ھو ربي أثنین ماما وبابا
 ثالثة ھما أخواني أربعة ھما أصحابي
 خمسة أصابع یدي ستة أقوم من نومي

 سبعة أروح مدرستي ثمانیة أدخل فصلي
 تسعة ابدأ درسي عشرة ألعب وأجري

 
 أثناء النشید یرفع الطفل یده ویعدد بأصابعھ مع كلمات األنشوده 

 
 

 شكال الھندسیةنشید األ
 

 أنا الصدیق المستطیل 
 اسمي على رسمي جمیل

 صدیقتي مدورة
 سمیتھا بالدائرة

 لي صاحب مثلث 
 وآخر مربع 

 أشكالنا محببة 
 لطیفة مرتبة



 
 

بقص أوراق على شكل مستطیل ودائرة ومثلث   سردملا قومن یفي ھذه النشید ممكن أ
وكأنھا ھي  ویحركھارفع األشكال د یشیوأثناء الن امبتسم اوفم ارسم لھم عیونیومربع و

 سم األشكال على ورقة أو سبورة أثناء النشیدیرأو  التي تنشد
 

 أرنب
 

 ألف أرنب یقفز یلعب **** ھو حیوان دوما ینجب 
 عشبا یأكل ماء یشرب **** لو فاجأه أحد یھرب

 لست جبانا مثل األرنب **** لست جبانا مثل األرنب
 وق المكتب حتى أتعبأني أكتب ألف أرنب **** ف

 
 بیت 

 
 باء بیتي أسكن فیھ *** ما أجملھ ! ما أحاله !

 عند دخولي عند خروجي *** القي فیھ سالم هللا 
 وأنظــفـھ و أرتــبـھ *** وأھذبھ وأجـملـھ 

 
 تـمــر

 
 تاء تمر ما أطیـبـھ ***أحلى بلح خیر طعام 
 نأخذه من فوق النخلھ*** ونجفـفـھ في أیام 

 خیر مكان *** كي بأكلھ طول العامنحفظھ في 
 تاء تمـمـر ما أطیبھ *** فھو مفید لألنسان 
 وھو غذاء مـاأحاله *** أفطر منھ بعد صیام

 
 ثـــوب 

 
 ثـاء ثوبي ما أنظفھ *** دوما أحفظھ وأرعاه 
 ان البسھ او أخلعـھ *** أفعـل ذلك بسم هللا 

 في الصیف خفیفا البسھ*** أبیض ابیض مثل الورد 
 تاء أألبسھ أثقل *** كي یحمي الجسم من البرد وش

 للولد ثیلب یلبسھا *** وقت اللعب ووقت الجد 
 للبنت ثیاب تلبسھا ***كي ال تلبس مثل الولد



 
 
 

 جــامـــع 
 

 جیم جامعنـا مسجـدنا ***فیھ أوقاتي المحبوبة
 أسعى في فرح ألصلي***فیھ الصلوات المكتوبة 

 وضـأ للخـمس فیھ القى راحة نفسي***حین أت
 أستمع الخطبة في صمت***ال أرفع في الجامع صوتي

 أتعـلم فیھ القـرآن*** أعتـكـف بھ في رمضان 
 

 حــــمــام
 

 حــاء حـمـام رمز السالم **یحب الحبوب یحب الوئام 
 لحـمـھ شھي **وریشھ طري

 یعـیـش في المـنـازل **ویـنـقـل الرسـائـل
 حـاء حـمـام**رمــز السالم

 
 ــروف خ

 
 خــاء خروف خــاء خـروف ** حیوان حـلـو وظریـف
 یسـعـدنا في عـیـد االضحى ** كبـش مـحبـوب والیـف
 ویمـأمي ویـصیـح كثـیرا ** ویسـیر مغطـى بالصـوف

 
 دجاجة

 
 دال دجاجتنا في بیتنى ***تمنحنا البیضات ھدیة
 سخرھا هللا لنا لحمـا***والریش لنا مراوح یدویة

 لبیض لیالي***كي تفقس كتكوتا أصغرترقد فوق ا
 وتبیت شھورا ترعاه***بحنان األم لكي یكبر
 ولھا عرف ولھا ذیل***وبأذنیھا فص أحمر

 
 
 
 



 ذیل 
 

 ذال ذیـل للحـیــوان **ذیل حمار ذیل حصان
 ویفید الطیر ویقـویھـا **ویسـاعدھا في الطیران
 ذیل الـقـرد لھ فائـدة ** كي یتعلق في االغصان 

 یل مفـیـد للسمكة **كي تسبح دومـا بأمانوالذ
 

 رجـــل 
 

 راء رجل شھم صــادق ** وقوي یؤمــن باہلل
 یعرف اشیاء وحقـائـق ** یعـطي للفـقراء زكـاة
 ویصلي ہلل الخـالـق ** یدعـو في كل صــالة 

 
 زھـــرة 

 
 زاي زھـرة في البستان **تبدو في احلى االلوان

 ن كـل االركـانولھـا رائحـة أعشقھـا**وتزی
 نصنع منھـا خیرعطور**كي تمنحنا السرور 
 والنحلة تأتي وتـدور ** تتغذى برحیق الزھـور

 
 ســمكة 

 
 سین سمكة تھوى الحركة***تجـري تسبح تقفز تمرح

 تتنفس من عیر ھــواء***دون عنـاء تحت الماء
 یصطاد الصیاد السمكة***بالسنارة او بالشبكة

 * لما انزع منھ الشوكة وانا آكل لحـم السمكة**
 

 شــمس
 

 شین شمس حین تنیر ***تمنحنا دفئـا وضیـاء
 تشرق في الدنیا بالنور***وتضئ سحابا وسماء
 جعل هللا الشمس ضیاء***تسعدنا صیفا وشتاء

 
 



 
 صــقـر

 
 صاد صقر أقوى طیر***مفترس جدا وخطیر
 أقوى طیر بعد النسر***انظر انظر كیف یطیر

 ***حین یھاجم ثم یطیرتصطاد مخالبھ صیدا
 

 ضــابط
 

 ضـاد ضابط في المیدان**یحمینا عند العدوان
 وینظـم سـیر العـربات **یخدمنا كل االوقات

 یضع على كتفیھ نجوما**بالعدل یناصر مظلوما
 

 طــائرة 
 

 طاء طاـئرة مسرعـة **تحمل امتعة الركاب
 تنقلنا في أسرع وقت**سبحان هللا الوھاب

 ان**لمـا زوده الرحمـنمن مخترعات االنس
 بالعقل لكي یصنع دوما**مایصنعھ في اتقان

 
 ظرف

 
 ظــاء ظرف ظرف جواب **أرسل فیھ اي خطاب
 أرسـل فیـھ كل سالمي **واطمئن أھلي وصحابي
 في الظرف أرتب أوراقي **أضع بھ ورقي وكتابي

 
 علم
 

 عین علم فوق القمم***رمز بالدي بین االمم
 عند جھادي*** احمل علمي

 رایة دیني انا احمیھا***ادعو ربي ان یعلیھا
 وبروحــي دومــا افدیـھا

 
 



 
 غــزال

 
 غین غزال حـلو العین***وبدیع شكل القرنین

 نأخذ منھ المسك الطیب***نصنع منھ اجمل عطر
 وھـو سریع یجري یجري***لو یشعر یوما بالخطر

 
 فــراشـة

 
 فاء فراشة أجمل حشرة***ترقص ـتجري فوق الزھرة

 ولـھا أجــنـحة زاھـیة***حــسـناء تــشـد األنـظار
 تمتص رحیق األزھـار***وتحب بریق االنـوار

 
 قــلم
 

 قاف قلم استعملھ***في كل مكان احملھ
 أكتب باألقالم سطوري***وأعبر عن شعوري
 یكتب قلمي بسم هللا ***فیرى كل الناس ضیاء

 اقرأ بسم هللا األكرم***أكتب بالقلم ألتعلم
 
 بــة كع

 
 كاف كعبة بیت هللا ***یحمیھ هللا ویرعاه

 أستقبلھا كل صالة ***وأطوف بھا أدعو هللا
 

 لــحم
 

 الم لحــم لحــم طیور ***وكذلك لحــم الحیوان
 مثل البقرة او كاألرنب***سخرھا ربي الرحمن

 
 
 
 
 



 
 مــركب 

 
 میم مركب فوق الماء ***یحمل ناسا أو أشیاء

 شراع أو باآلالتیجري برسوخ وثبات***ب
 

 نخــلــة
 

 نون نخل في البستان***یععطي بلحا مثل السكر
 ولھ سعف كاألغصان***نصنع منھ حصیر أصفر
 نون نخل ما أجملھ***یزھـو في وسط الصحراء
 ولھ جذع ما اطولھ***ال یشكو من نقص الماء

 
 ھــــرم

 
 ھاء ھرم فوق الوادي***یقف قویا كاألوتاد

 أنا ارسمھ وأوضحھ ***وأزینھ وأجملھ
 ما أجمل شكل األھرام***ما ابدع شكل األھرام

 
 ورد
 

 واو ورد ما أحاله***ینشر عطرا طاب شذاه
 تلك الوردة صنع هللا***ولھا لون حلو زاھى
 زینة بیتي في األعیاد***التتلفھا أي أیادي

 
 یـــد
 

 یدنا الیمنى***نستخدمھا عند األكل یاء یاء
 وبھا أتناول أشیائي***وبھا أعطي وبال بخل

 بالیمنى أكتب أفكاري ***وأصافح أھلي وأصحابي
 یاء یاء یدي الیسرى***تصنع لي أشیائي األخرى

 
 
 



 
 النظافــــة

 
 بـابا وماما وستي وجـــدي*** علمـوني أغســـل یدي

 النظـافة مـن األیمـانقبـل األكل وبعده كــمان*** ذي 
 مـامـا قلتلتي أمشط شعــري*** وافرش دومـــاً أسنـاني
 وأھـــد تلي فرشـة أسـنان*** ذي النظـافة مــن األیمان

 
 أنشودة لنوم األطفال

 
 والنجم المنثور… والقمر یدور … قد نامت الطیور 

 یملؤنا سرور .. نم یاحبیبي .. نم یاحبیبي ..نم بسرور 
 
 لخمسة الحواس ا
 

 نحن الحواس الخمـــسة*** شـم وذوق ولمســة
 ھیـــا اسمعونــــا *** یـــا انظـــروا 

 نحن الحواس الخمســـة *** نحن الحواس الخمــسة
 

 الحروف 
 

 الف الف اول حرف الف الف مثل السیف
 باء باء باضت بیضھ
 تاءتاء تدھن حوضھ
 ثاء ثاء ثقبت لوحھ

 جیم جیم جمعت جوزه
 حملت موزهحاء حاء

 خاء خاء خبزت خبزه
 دال دال دلو یرفع

 ذال ذال ذھب یلمع 
 راء راء رأس اصلع

 زاي زاي زیت یصنع 
 سین سین سجنت لصا
 شین شین شعلت شمعھ
 صاد صاد صادت فأرا



 ضاد ضاد ضغطت زرا
 طا طا طحنت حنطھ
 ظا ظا ظھرت فجاءه
 ع ع عزفت لحنا 
 غ غ سلت صحنا
 ف ف فتحت بابا
 ق ق قصت شنبا

 ك ك كسرت كوبا 
 ل ل لعبت سلھ
 م م ملئت جره 
 ن ن نشرت خشبا
 ه ه ھزت مھدا

 و و وضعت وردا
 ي ي یوم یمضي 

 
 نشید االشھر:

 
 أول شھر أنا المحرم ******* أحد الُحُرم جعلني هللا

 من خوف أو شر نسلم ****** نحمد ربي بعاله
 

 ُسمیُت صفر؟ أنا االخ الثاني انا ابن القمر ****** أحكي لكم عن یوم
 الناس في جوع وخوف تنتظر **** ما كان في الدنیا نبات او مطر

 
 أنا ربیع االول **** وثالث الشھور

 عن فرحتي ال تسألوا *** بمولد البشیر
 

 أنا أخوه االخر **** ورابع الشھور
 اسمي ربیع مثلھ *** ومنھ كان نوري

 
 من بعد مرور ربیعین **** نأتیكم نحن االختین

 ى وجماد ُدعینا ***** وغدونا أجمل بنتینجماد
 

 باالسراء إلى أقصانا *** بالمعراج إلى الرحمن 
 كرمني هللا أنا رجب *** یعرفني أھل االیمان

 



 شعبان أتیت أشركم *** بالقادم بعدي رمضان
 أنا ثامن شھر أُھدیكم *** سعدا یرجوه االنسان

 
 أنا تاسع شھر رمضان *** قد أُنزل فّي القران

 صوم وصالة وخشوع *** كرمني الرب الرحمن
 

 یا أفراح الصائم زیدي *** أنا شوال شھر العید
 عاشر شھر لالحباب *** أحمل حبي وأناشیدي

 
 أنا ذو القعدة شھر قعود *** قبلي عید بعدي عید

 أیامي یتلوھا حج *** یرجوه قریب وبعید
 

 أنا ذو الحجة آخر شھر *** للعباد أقول سالما
 حج وھذا العید *** بالطاعات نودع عاماھذا ال

 
 وھذه انشودة حیویة و ملونة

 
 قلمي األزرق

 یرسم زورق .. 
 وسماء بھا شمس تشرق

 قلمي األحمر
 أخذ المنظر 

 لون كل الورد األحمر
 قلمي األصفر

 نظر .. 
 وفكر 
 األصفر أین مكان اللون

 قال كتابي 
 یا أصحابي
 ھیا نكتب 

 درس حساِب 
 1+1ائد واحدكتبوا واحد ز

 لكن ربي
 رب واحد

 



 ماما
 

وُت الَعْذُب ُیناِدیني   الصَّ
، كَزْقَزَقِة الُعْصفُوْر   كالُحبِّ
وُت الَعْذُب ُیناِغیني   الصَّ
 فالكوُن أراِجیٌح ِمن ُنوْر 
 یا ماما.. یا أحلى َمالِك 
 َتحُرُسني َدوماً َعْیناِك 
 َتْغُمُرني بالُحبِّ َیداِك 

 فَیداِك َحریْر 
 لِحْضُن َسریْر وا

 وأنا یا ماما أھواِك 
 وُتقبُِّل ُروحي ُیمناِك 

 
 أُّمي..

 
 أنِت یا ماما َمالٌك 
 َیغمُر العالَم َرحَمھ 

 أنِت یا ماما على َثْغري 
 وَثْغِر الُحبِّ َبْسَمھ 
 أنِت یا أجمَل َنغَمھ 

وداَء یا ماما   َتلمسیَن الَفحمَة السَّ
وداُء نَ   جَمھ فَتْغدو الَفَحمُة السَّ
 أنِت یا ماما ُشعاعٌ 
 في َسمائي َیَتألّقْ 
 أنِت َینبوُع َحنانٍ 

 في فُؤادي َیَترْقَرقْ 
 أنِت ُعصفُوٌر على
 ُشّباِك أیامَي َزْقَزقْ 

 أنِت یا ماما ألحالمي ِشراعٌ 
 وآلمالَي َزْوَرقْ 

 لِك یا ماما ُدعائي
 لِك ُحّبي َیَتَسلَّقْ 

 في َصالتي، في اْبِتھالي
 َدفَّْق.أنِت ُنوٌر َیتَ 



  أمي
 

 أمـي ربـُة بیـت .....أمي ماأحالھا 
 كـیف البـیُت یكوووووُن .....ألأعِرف ُلوالھا

 أنسى حتى نفسي ......لكن ال أنساھا 
 وكما ھي ترعانا ...وِهللا سنرعاھا 

 
 الوضوء 

 
 بسم هللا أنا أتوضأ 

 وبھا یومي دوما یبدا 
 اغسل وجھي والیدین 
 امسح رأسي والرجلین 

  أسرف أبدا في الماء ال
 فتقبل ربي دعاء 

 
 أُحّب الصالة

 
 أحبُّ الَصالَة وأشتاقُھا
 وَتسمو ِبروحَي آفاقُھا

 أیا وقفًة َتسَتِشفُّ الُوجودْ 
 وَتجلو لَِنفسي طریَق الُخلُودْ 

 ُتَعلُّمني أنَّ دَرَب الَحیاة
كُودْ   بغیِر ُھدى هللا درُب الرُّ

یاءْ   َصالتي أرْتني الُھدى والضِّ
 وَعّمْت وجُودي بُنعمى الَعطاءْ 

یتي  أَرْتني ِكیاني وُحرِّ
 وأّني على ُسنِن األنبیاءْ 

الة  إذا ما َوَقفُت أُؤّدي الصَّ
 َوَعْیُت الُوجوَد وِعشُت الَحیاة
 وناَجیُت رّبي الَعليَّ الَقدیرْ 
 لِیْسلَُكني في ِصراِط الُھداة
 ُخشوعي لِرّبَي ال لِسواه
 هفَلسُت أسیُر بغیِر ُھدا

 وَیخَشُع غیري لَِعبٍد َضعیفْ 



 وَیعُبُد غیري َضالالً َھواه
 

 نشید الصالة
 

 َیا َصالِتي َیا َصالِتي
 أنِت ُروِحي وَحیاِتي

 في ِقیاٍم وُجلُوسْ 
روسْ   َنرَتِوي َعْذَب الدُّ
 أنِت معراُج النفوسْ 
 َنْحَو َربِّ الكاِئناتِ 

 أنِت ِفي ُدْنَیا الَحقاِئقْ 
 قاِئقْ َزْھَرةٌ َبیَن الشَّ 

 َوِبِك َتحَیا الَخالِئقْ 
 في َسالٍم وَثباتِ 

 أنِت ِفي ُدنَیا الُوجودْ 
 ُسلٌَّم َنحَو الُخلودْ 
 َنرَتقیِھ في ُصُعودْ 

 َنحَو أغلى األُمنیاتِ 
عاءْ   ِفیِك َینَساُب الدُّ
 ِفي ابِتَھاٍل وَرجاءْ 
ماءْ   َحیُث آَفاُق السَّ
 ِفي قُُنوٍت وصالةِ 

ماءْ   ِعْشِت َیا ُنوَر السَّ
 یا ِجَھاَد األنبیاءْ 

 َسوَف َنبقى أوِفیاءْ 
 ال َنَھاُب الَعادَیاتِ 

 
 الـصــالة

 
 هللا أكبر 000هللا اكبر

 ال أتأخر000حین یؤذن
 حتى أتطھر000أتوضأ

 أقف مع أخواتي
 ابدأ بالفاتحة صالتي
 أركع للرحمن ركوع



 أسجد في حب وخشوع
 أتشھد أختم صلواتي
 فأقبل یا ربي دعواتي

 
 الرمل 

 
 یا ھیا یااطفال ھ

 نلعب في رمل البستان 
 ادخلیدك في الرمل 
 فالرمل كثیر االلوان 
 من خالقھ ؟من مبدعھ ؟
 من اوجده على الشطئان

 من لونھ؟من كثره؟
 من سخره لالنسان
 انھ الملك الرحمن
 انھ الملك الرحمن

 
 الرمل

 رمل احمر رمل اصفر رمل ابیض یااطفال 
 لرمل وتحت سماءھیا سیروا نحوا الشاطئ فوق ال

 ھیا سیروا نحوا الشاطئ فوق اللرمل وتحت سماء
 ھیا نبني نبني ونھدم نبني قصورا من خیال
 ھیا نبني نبني ونھدم نبني قصورا من خیال

 
 الثلج
 
 ثلجْ 
 ثلجْ 

ى،  ثلٌج َغطَّ
 وْجَھ المرْج...
 فالزْم عشَّكْ 

 یا عْصفوْر...
 اْنظْر كیَف الغیُم یثوْر...

 بیضاءْ ُیْرسُل أْزھاراً 
 ونجوماً تْزداُد َصفاءْ 



 حیَن ُتغّطي وْجَھ المرْج...
 ثلجْ 
 ثلجْ 

 جاَء الثلْج...
 

 أرُض بالدي
 

 غیٌم... مطٌر 
 عْشٌب َشَجرُ 
 أرُض بالدي
 زْھٌر َعِطُر...

 یا وطني المْعطاءْ 
 یا خیراً ونقاءْ 
 وْجھَك وْجھي
 صوُتَك صوتي
 وغداً نْمضي

 لْلعلیاْء...
 ءْ نحمُل صوَت الحقِّ ضیا

 وطني الغالي،
 شمُس عطاْء...
 غیٌم... مطرُ 

 عْشٌب... شجرُ 
 أرُض بالدي

 زْھٌر َعِطُر... 
 

 العشب والشجرة
 

 عْشٌب أْخَضرْ 
 في البْستانْ 

 یْزھو أْفراحاً َوَحَنانْ 
 یأْخُذنا بین َیدیھْ 

 َیْھمُس: أَْھالً یا خالَّْن...
 غّني... غّني
 یا شجرْه...
 ھاتي لي



 أَْحلى ثمرْه...
 تِك أَْرٌض َمْرویَّھْ تحْ 

ْه...  مْن نوِر بالدي الُحرَّ
 

 الفراشة والشمس
 

 فراشٌة من نورْ 
 صدیقُة الّطیورْ 
 تطیُر في الربیعْ 
 لتلثَم الّزھوْر...
 یا شْمَسنا الُحْلوهْ 
 كوني لنا غْنوهْ 

 وْلتْنشري الّضیاءْ 
 ولتْنشري الّسروْر،
 في كوكٍب َیدورْ 

 یا وْردًة مْن نوْر...
 
 
 


