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 أشعار مصاحبة لبرنامج
آي أس أس للغة العربية
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1- يف السوبر ماركت
ُأِحبُّ إىل السوِبر ماْرِكْت َأْن َأْذَهْب

اِت َكَما َأْرَغْب َفَأْمِش يف الَمَمرَّ

َوَقْد َأَرى َصِديقًا ِل ُهَناك

َفُنَشِغُب َقِلياًل، َو َنْضَحُك وَنْلَعب

َرة ي الُشوُكوال، وِقَصصًا ُمَصوَّ وَأْشَتِ

ِكي َعْن ماجد وتوتة وَأْشَعب َتْ

وِبر َمارِكت يعًا يف السُّ مُيرُّ الوْقَت َسِ

ِمْن َغْيِ َأْن أكلَّ أْو أملَّ أو أتَعب

يَنًا و َأُعوُد بعَدها إىل المزِنِل َحِز

ي َسَنْذهُب ثانيًة ، َفاَل َتْغَضب َفَتُقوُل أمِّ

2- قمري
َماء وِم، أنُظُر إىل السَّ قبَل النَّ

ْلَمِة َحْفَل ِضَياء َفَأَرى َوَسَط الظُّ



2

َمًا َتْضَحك َفُأرى َأْنُ

َناء ُر ِباجَلَماِل والسَّ َفَأْنَبِ

َيًا اًل، ُمَتَمشِّ وَأْلَمُح قَمرًا ُمَتَبدِّ

ياء وَكَأنُه عاِرُض َأْز

ًة أَماَم وُغُيوَمًا ُتاَلِعُبُه مرَّ

ًة يف اخَلَفاء ُعُيوِن، ومرَّ

3- عطسة صديقي
ِلَصديقي َعْطَسٌة ُمْضِحَكٌة آ... آ.... آْتس

يْعُطُس، َفَتطُي أْوَراِق وِمْشِطي وَكْأس

ْعِب َعلْيِه أْن َيَتَوقَّف وُيْصِبُح ِمَن الصَّ

ما إْن ُتِصيُبُه َنْوَبُة الَعْطِس

وَنصُي نضحُك وهنُرُب ِمْن أَماِمه

ُء َنْفِس؟ وأحتاُر أَنا أيَن أخبِّ
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4- صباح اخلري
صباَح اخلِي يا ماما

صباَح اخلِي يا بابا

صباَح اخلِي مدرسيت

صباَح اخلِي ُمَدّرسيت

5- ماذا أفعل؟
ألعُب

أقفُز

أسبُح 

أضحُك

  أرسُم

آكُل 

أرشُب

أنام
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6- األلوان
َشعري أسود

قمييص أخرض

قلمي أزرق

ِحذايئ أصفر

بييت بن

كويب أمحر

قلب أبيض

قلب أبيض

7- أسئلة
ما هذا؟ 

هذا كتايب

ما هذه؟ 

هذي ألعايب



5

َمن هذا؟

هذا بابا

َمن هذي؟

هذه ماما

أين أجلُس؟

يف ِحضِن جّدي

ماذا أفعُل؟

أبوُس جديت.

8- األرقام
واحد اثنان

ل عيناْن

ثالثة أربعة 

يف الُبستاْن

مخسة ستة
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أنا فّناْن

سبعة مثانية

اسمي سنان

تسعة عرشة

آكُل رّمان

9- حديقيت
ورٌد أمحر

ورٌد أصفر

أنكُش أزرع

عشبا أخرض

 ورٌد أبيض 

ورٌد زهري

أنكُش أزرع

وردا ِعطري
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10- أنا أكرب
أمنو أكرْب 

آكُل أكرْث

أمنو آكُل

خّسً أخرَض

أمنو آكُل

موزًا أصفَر

أكرُب وجهي

قمرًا أنور

أكرُب أصبح

دومًا أشطر

11- يف املطعم
يف المطعِم 

أطلُب فّتوش
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يف المطعِم 

َوجهي بشوش

يف المطعِم

مِحّص وفول

وهامربغر

َغْي معقول

يف المطعِم 

آكُل كالغول

12- مشاعري
ل مشعُر كثية

وأحاسيُس كبية

أضحُك أبكي

أسكُت أحكي

أغضُب أبسُم
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أفرُح أشكي

ل مشعُر كثية

وأحاسيُس كبية

13- لي عينان
ل عينان

ل أذنان

ل أنٌف

رسُم الفّنان

ل يدان

ل قَدمان

ل قلٌب

ِطيُب الَرحيان

ل رأٌس

ل صوٌت
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ل عقٌل

يزُن األطنان 

14- طالب جديد
يْن يْن كم أنا حز كم أنا حز

مدرسٌة جديدٌة يف بلٍد جديد

ولغٌة عجيبٌة، كم أنا وحيد

ليتن أعود، ميلؤن احلنني

مدرسٌة جديدٌة .. طالٌب صغار

هيتمون يب طوِل الهنار

يأسلون عن أسفاري

يرشكون يف كّل مشوار

كم أنا سعيد كم أنا سعيد
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15- سيارتي
سياريت كبيٌة

المعٌة سيعٌة

تأخُذن مشوير

عجيبًة مثية

تبطُئ ترسُع

أحاييُلها كثية

لوهُنا أمحر

مقاعُدها َوثية

سياريت كبيٌة

المعٌة سيعة

16- عيد ميالدي
عيدي عيدي اليوم عيدي

عمري سبٌع.. يوم عيدي
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ماما تأيت تقّبُل رأس

بابا يقوُل أنت وحيدي

صديقي يأيت.. نأكُل

نضحُك .. نلعُب عندي

عمري سبٌع.. يوم عيدي

17- األعياد
عيُد األضحى عيُد الفطِر

عيُد النوِر عيُد الّزهِر

عيُد ميالٍد عيُد الفصِح

ما أحىل كلَّ األعياْد

فهيا فرٌح فهيا مرٌح

لألعياِد ِفعُل الّسحِر

ما أحىل كلَّ األعياد



13

18- الفواكه
يا بطيخ يا بطيخ

أمحر حلو يا بطيخ

يا رّمان يا رمان

حبٌّ أمحُر كاألسنان

يا تفاح يا تفاح

أمحر أصفر يا تفاح

الربتقال الربتقال

طّيب يف كلِّ األحوال

والبندورة يا طماطم

فاكهٌة أم خضار؟

أنا أقوُل فاكهة

ماما تقوُل خضار

الطماطُم فاكهة

واخلياُر خضار
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19- اخلضار
أغسُلها.. آكُلها

 وأكرُب أكرُب معها

أزرُعها.. أقطُفها 

وأِصحُّ أِصحُّ معها

خسٌّ ونعنٌع وخيار

وفلفٌل أخرض حاّر

باميٌة  وسباخن

وبطاطا للّصغار

قرنبيط وكواس

أقُف عنَدها ُمتار

ا ُخضاري أحبُّ

أغسُلها .. آكُلها

وأكرُب أكرُب معها
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20- عندي زكام
أعطُس أعطُس

أسعُل أسعُل

يا لطيف عندي ُزكام

عندي حرارة

عندي مرارة

أريُد فقط أْن أنام

أعرُق أبرُد

أعطُس أسعُل

يا لطيف عندي زكام

آخُذ حّبة 

ُتشفي ُصداعي

أرشُب عسال

ُيشفي ُسعال

أسبوُع الزكاِم راح

احلمُد لله ِصُت متام
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21- الرياضة
ألعُب ألعُب

 طوَل اليوِم

أركُض أقفُز

 أحّبُّ العوم

أصبُح أكرب

أصبُح أقوى

إذ أترّيُض

 كلَّ يوم

22- أنا أقرأ
أقرُأ كتب كلَّ يوم

أقرُأ كتب قبَل النوم

ماما تقرُأ بابا يقرأ

أخيت تقرُأ دومًا َدْوم
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جّدي يقرُأ سيّت تقرأ

خال يقرُأ دومًا َدْوم

إقرْأ إقرْأ نصبُح أبدًا

أنفَع أقوى أفضَل َقْوم

23- لغيت 
لغُة الّروِح عربية

لغُة القلِب عربية

لغُة الفكِر عربية

لغُة العلِم .. لغُة بالدي

لغُة أهيل .. لغُة فؤادي

لغُة الروِح عربية 

لغُة القلِب عربية

لغُة الفكِر عربية
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24- األصوات
هديُر الرحي

يُر الماء خر

حفيُف الشجر

كلُّ مسء

مواُء الهّر

عواُء الكلب

طننُي النحل

كلُّ مسء

25- حرف الدال
ا الـ َد ال ُأمِسُك َيَد أَحد أَنَ

أَنا الـ َد يف ُدوَدة َو يف َوَلد
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26- حرف الباء
أَنا بيب الَبطَـّْة

ْة أْسَبُح يف الُبَحْيَ

َصديَقيت الّدوَدْة

ْة َو َصديَقيت الِقطَّ

27- حرف الزاي
َراَفة يـزي الـزَّ أّنا ز

اٌل َو َلَطاَفة ُكيلِّ َجَ

ال أْمِسُك َيـَد أَحْد

َراَفْة يـزي الـزَّ أنا ز

28- حرف امليم
أَنا  ُمني  الِمْصَباح

َباْح أَناُم  يِف  الصَّ
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أَنا  ُمني الِمْصَباح

يف ماما َويف ِمْفَتاْح

29- حرف الشني
َجّرْة أَنا َشِدَية الشَّ

َرْة َعىَل ُغْصن مَثَ

أَنا  ش  يف  َشْم

ام َو يف َشْمس َو َشمَّ

30- حرف النون
ْحلـْة وَلـة النَّ أَنا َنّ

َلْة َمة َو يِف َنْ يِف ِنْ

ْحلـْة ـوَلة النَّ أَنا َنّ

َعَسيل ال أْطَيْب َو ال أْحىَل 
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31- حرف الالم
ْعَبْة أَنا لولو لولو اللُّ

أَنا يف َلَبْ َو يِف َلْمَبْة

ْم َو َلْيْل أَنا يف َلْوْن َو حَلْ

ْعَبْة أَنا لولو لولو اللُّ

32- حرف الواو
أَنا وداُد الوردْة

يف واسْع و يف َوَجَد

أَنا وداُد الوردْة

يف وحٍل و يف َوَعَد

33- حرف السني
أنا سوسو الّسعْة
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يف سبعْة ويف َسطْر

أنا سوسو الّسعْة

يف سفينة وسّماعْة

34- حرف اجليم
َمْل أَنا جابٌر اجْلَ

يف َجْوَرْب َويف َجَبْل

أنا جابر يف جديْد

َو َجْوز َوُجْبَنة َوَجليْد

35- حرف الكاف

أَنا كسالُن الَكلْب

أحبُّ أْن ألَعْب

أنا كسالُن الَكلْب

يف كرٍة ويف كاتشْب
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36- حرف الياء
أَنا ياسمينْة اليمامْة

يف يسْر ويف مَينْي

أَنا ياسمينْة اليمامْة

يف ياس ويف ياسمنْي

37- حرف الراء
حيمة أَنا رمية الرَّ

يف أول رأس َوآخر مطر

حيمة أَنا رمية الرَّ

يف أول ريشة وآخر  ََجَزْر

38- حرف الفاء
أنا فلفل الفيْل
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ُأحبُّ ُأحبُّ الفستْق

أنا فلفْل الفيْل

لسُت فـي خّس وال بنُدْق

39- حرف الذال
ميْع أنا ذهُب الّذئِب خياُفن اجْلَ

ال أمسُك يَد أحْد ألّنن سيْع  

أنا ذهُب الّذئِب يف ُذبابة

َوَذيٍل  َوُذرٍة  َوُذؤابْة

40- حرف التاء
أنا تالة تالة الّتمرة

أنا يف تّبولة ويف توِنس 

أنا تالة تالة الّتمرة

يف جـََمل وبقدونْس
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41- حرف اخلاء
خليل اخلروْف خ خ خ

أنا ملفوْف خ خ خ

خ يف َخْوخ خ يف خياْر

خ يف خزب ويف خضاْر

42- حرف األلف
أنا أرنوُب األرنْب

َأقِفُز َأْقِفُز ال أتعْب

أنا أرنوُب األرنْب

يف آُكْل و يف أرشب

43- حرف اهلاء
أنا هارون الِهّر

الفأُر مّن َيِفّر
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أنا هارون يف ُهنا

و هو وهي وَهنا

44- حرف الطاء
أنا طمطم الطائرة

أنا اليوم يف القاهرة

ثّم يف المغرب والّناصة

أنا طمطم الطائرة

45- حرف احلاء
أنا حامد احلصاْن

يف حفرٍة َويف حيتان

أنا حامد احلصاْن

أركض يف كلِّ مكان



27

46- حرف الثاء
أنا ثور الرّثثاْر

يف َثْعَلْب َويف مثاْر

عىل رأس َثالُث نقْط

واحد اثنان ثالثة فقْط

47- حرف العني
أنا عالُم العنكبوْت

أنسُج أنسُج باخليطاْن

أنا عالُم العنكبوْت

يف عطشْن و يف ُعماْن

48- حرف الصاد
أنا صديقة الّصابونة

بالّنظافِة جمنونْة
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يب تغسلون األيدي

والّثياب والّصحونا

49- حرف الغني
أنا غادة الغزالْة

َأْلَعُب مع الّصغاْر

أنا غادة الغزالْة

ال أحبُّ الُغباْر

50- حرف القاف
أنا قمر القرْد

َأْلَعُب كرَة قدْم

أنا قمر القرْد

أكتُب بالقلم
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51- حرف الضاد
أنا ضحوكة الضفدعة

َبْييت الماُء َوالرّبْ

َعىل رأس نقطٌة 

َتقين الربَد َواحلّر

52- حرف الظاء
أنا ظريف الظرف

َأمِحُل الّراسئل

أنا ظريف الظرف

لألخباِر ناقْل

53- أنا وأنت
أنت تقوُل “اشلونتش”
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وأنا أقوُل “كيف حالك”

أنت تقوُل “السالم عليكم”

وأنا أقوُل “بونورك”

أنا أحبُّ التّبولة

وأنت جَمبوُس السمك 

صديقاِن نُن نقوُل 

للصداقِة: ما أجلك

54- األصابع
خنرص بنرص

خاتْم أخرْض

ُوسطى ُوسطى

دوما أطوْل

يف الّسبابِة

نلعُق سّكر
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يف اهبامي

َختٌم أمحْر

55- أنفي
أنفي يشّم

حِينُّ حيّن

لرواحِئ بييت حُييهيا

للُبخوِر والعطوِر

للحلوى أّمي

تطهوها

أنفي َيشّم

حينُّ حيّن

لرواحِئ بييت حُييهيا
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56- تكنولوجيا
رأس يدوُر حيوُر يدور

دنياي لعٌب وُحبور

أسمُع يو تيوب

أنظُر فايس بوك

ميلؤن فرحًا وُسور

ه نغٌم آيبود ِبَيدي كلُّ

ويف الكيندل كتب أقرؤها

عالُم ِتْكنولوجي َمسحور

57- األيـــــدي
أيــدي كبيٌة أيــــدي صغيٌة

أيــدي شدي وَلـــما ومنية

أيــدي تعـمـُل أيـــدي تكتـُب

أيــدي تبن أيـــــدي تلعــُب
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أيــدي كثيــرٌة أيـــدي كثيــرة

تعمُل، تكتـُب، تبنـي، تلـعـب

حتـى أكـبــَر، حـتــى تكــبــَر

ثـــّم نبنــي وطـنــا ً كبـيــــرا ً

58- تــحــــّيـــــــاُتـــنـــــا
الســـــالُم عليكــــم مــــن َعــّمـــــان

ومـــــراحـــــــب مــــن لـــبـــــنـــــــان

إشـــلـــونـــــك يـــــــا عـــيـــنــــــــي

يـــنـــــــــي بــالــقــــطـــري والــبــحـر

َعْســـالمـــــــة مــــن تــــونــــــــــس

مـــن عبــــدالله الــــرازق ويــونـــــس

ـــــْك مــــــن مـــصــــر الــّنـيـــــــل يَّ إَز

يــــكـــــــــــا وَهـــلــــــو مــــن أمـــــر

يــــــخ بيـكـــا بيـكـــا ومــــــن الــمـــر
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يــــــــــس بــونـــجــــــور مـــــن بــــار

وبــونــجــــورنــــــو بـــاإليــطــالــــــي

غـــوِتـــــن تـــاغ باأللــــمــــانـــــــــي

وجـــامبـــا جــــامبـــا ســـواحيلـــــي

ــان الســـــالم عليكــــــم مـــن َعــمـّ

الســـــالم علــــى كــــل إنــســـــان

   59- األرض  لــي  ولــــك
هـــذي  األرُض  لـــي  ولــــــك

ـهـا يكفي فمي وفمــك ـُ طعـامـ

ال  تقـتـــْلنـــي  ال  تطـرْدنــــي

هـــذي  األرُض  لـــــي  ولــــك

لـونــُـك  أبيـض  لـونـي  أسمـر

إمنــا  دمـــــي  مثــلـُـك  أمحــر

أبكــي، أعــمـُل، أتـعـُب، أضحُك
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تبــكـي، تعمـُل، تتـعـُب، تضحُك

ال  تقتـْلنــــي  ال  تطــــرْدنــــي

هـــذي  األرُض  لـــــي  ولـــــك

قمري قمُرك،شمس شمُسك

قـلبــــي ينبــُض  مثلمـا قلبــِـك

هـــذي  األرُض  لــــــي ولــــــك

فلنحميـهـــــا  يــــــدي بـيـــــِدك

60- طيارة
أركُب الطيارَة للّسفِر للّسفر

أشهُد األفالَم ويكرُث الّسر

وتأيت مضيفٌة اسُمها سمر

تمُل عصيًا وأطعمة

وجملًة جيلًة مليئًة بالّصور

طيارٌة كبيٌة مليئٌة بالَعَجب
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أسُع من الّسحاِب 

أكرُب ِمَن القمر

ال ختاُف الليَل

والربَد والمطر

ا كما أحبُّ الّسفر طياريت أحبُّ


