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Horouf is a publishing 
subsidiary of Kalimat 
Group and is specialized
in creating contemporary 
& innovative educational 
tools for children in Arabic.

Launched in (2013), it has 
published numerous print 

Horouf aims 
to encourage 
and enable 
early education 
in the Arabic 
language.

& digital works, in additions 
to interactive applications.
Answering to the ever-
increasing levels of 
literacy, Horouf adopted 
a blended and thorough 
methodology that 
actualizes its educational 
strategy.

PO Box 21969 
Sharjah, UAE
T. 971 6 55 666 96 
F. 971 6 55 666 91

www.kalimat.ae

تهدف “حروف” 
وهي إحدى 

شركات مجموعة 
كلمات إلى دعم 

اللغة العربية بدًءا 
من مرحلة رياض 

 األطفال.

كما تسعى من خالل المحتوى 
الذي تقوم بإنتاجه إلى تحسين 

مستوى اللغة العربية عبر 
المواد التي تقدمها بطريقة 

مفيدة ومتطورة.

تمَّ تصميم إصدارات حروف )كتب 
وتطبيق إلكتروني( بما يتناسب 

مع احتياجات كل طفل، فهي 
تشجعه على تنمية مهاراته 

ية  الجسديَّة والفكرية والحسِّ
وتعطيه الحريّة للتحرّك والقيام 

بالبحث واالستكشاف، كما ترتكز 
على مبدأ التّعلُّم هو ُمتعة.

تعمل حروف على إنتاج 
إصدارات ُتسهم في بناء عالقة 

متوازنة للطفل مع نفسه 
ومحيطه ومعلِّمه ومجتمعه.
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إنه الكتاب الذي ال يمكن مقاومته، لِما 
يحويه من رسوم جميلة وفرحة. حيث 
يخدم استخدام هذه المجموعة أنماط 

 القراءة المختلفة، نظًرا الختالف 
مستويات النصوص وتنوع المواضيع. 
وتكمن أهمية هذه الكتب بأنّها تعرِّف 

 الطالب على أساسيات القراءة 
 واستخدام الكتاب، كمعرفة اتجاه 

الكتاب والتعرف على خطوات القراءة. 
باإلضافة إلى ربط الكتب بعناصر أساسية 

ومواضيع عاّمة. ومن هنا االنطالق إلى 
النشاطات المستقلة كالنشاط الكتابي 

والقرائي والفني والتمثيلي. 

 ويمكن تحفيز الطالب على القراءة 
 من خالل اختيار وضعية الجلوس 

المريحة واستخدام أصوات وانفعاالت 
 تساعد على التفاعل مع الكتاب 

وعلى التخيل واإلبداع.

المحور:
العائلة، الكتاب، النباتات، المواصالت، المسكن، 

إلى اللقاء، الحصان، الحيوانات، الصحراء، عيد األضحى، 
شهر رمضان، الملبس، المجتمع، الماء، أهاًل وسهاًل، 

اليوم الوطني، الطعام وأعضاء الجسم.

ISBN: 978-9948-20-243-1

عدد الكتب: 18
األبعاد: 35x47 سم
تاريخ النشر: 2013

الوزن: 6.70 كغ

ISBN: 978-9948-20-243-1

Binding: Hard Cover 
22.3 x 27.3 x 32 pages | © 2013

Creative illustrations, perforated print material and warm 
colorful pages make the “Big Book Series” an irresistible 
must-have for children of different ages. Words printed 
in large fonts, coupled with illustrative drawings all 
within familiar characters and stories were designed to 
aid children learn the Arabic language through 
collaborative reading with their teacher and classmates. 

The Big Book Series uses a broader range of words 
to increase the child’s exposure to language, hence 
increasing their understanding. The Big Book series is a 
full package consisting of 18 stories with a big size, and 
a teacher’s guide book that we hope to inspire creative 
and fun teaching methodologies. 

Themes:
Family, book, plants, transportation, home, 
goodbye, animals, desert, Eid Al Adha, Ramadan, 
clothes, community, water, welcome, National Day,  
food and body parts.

The Big Book  
Collection (18 Books)

مجموعة الكتاب 
الكبير )18 كتاب(
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تتألف هذه المجموعة من الكتاب الكبير 1 
وتحتوي على 21 كتاب، وهي موجهة إلى 
مرحلتي الروضة األولى والثانية وتسعى 
إلى تحقيق أهداف تعليمية وتربوية في 

إطار ممتع، حديث وجّذاب. 

تطرح هذه المجموعة مواضيع متعددة تهّم 
األطفال ونصوص مميزة ورسومات جميلة 

ومبهجة. تعزز هذه المجموعة مفهوم 
القراءة وتحث على العمل الجماعي، كما 

يمكن للمعلم استخدام هذه المجموعة 
في مجاالت متعددة داخل غرفة الصف. 

حيث يمكن للمعلم طرح أسئلة عن الغالف 
والشخصيات وما إلى ذلك حيث تفسح 

مجال للطفل أن يفكر ويبحث ويستكشف.

ISBN: 978-9948-02-610-5

عدد الكتب: 21
األبعاد: 35x47 سم
تاريخ النشر: 2016

الوزن: 5.20 كغ

ISBN: 978-9948-02-610-5

The project consists of Big Book 1 which includes 21 
books inside and Big Book 2 which includes 20 books. 
The project is designed for kindergarten students and it 
aims to achieve educational and pedagogical goals in an 
entertaining way. The teacher can use the books in a way 
which serves many purposes. This is an excellent project 
which calls for group work.

The Big Book 1 
(21 Books)

 الكتاب الكبير 1 
)21 كتاب(
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تتألف هذه المجموعة من الكتاب الكبير 2 
وتحتوي على 20 كتاب، وهي موجهة إلى 
مرحلتي الروضة األولى والثانية وتسعى 
إلى تحقيق أهداف تعليمية وتربوية في 

إطار ممتع، حديث وجّذاب. 

 تطرح هذه المجموعة مواضيع متعددة 
تهّم األطفال ونصوص مميزة ورسومات 

جميلة ومبهجة. 

تعزز هذه المجموعة مفهوم القراءة 
وتحث على العمل الجماعي، كما يمكن 

للمعلم استخدام هذه المجموعة في 
مجاالت متعددة داخل غرفة الصف. حيث 

يمكن للمعلم طرح أسئلة عن الغالف 
والشخصيات وما إلى ذلك حيث تفسح 

مجال للطفل أن يفكر ويبحث ويستكشف.

ISBN: 978-9948-02-611-2

عدد الكتب: 20
األبعاد: 35x47 سم
تاريخ النشر: 2016

الوزن: 5 كغ

ISBN: 978-9948-02-611-2

The project consists of Big Book 1 which includes 21 
books inside and Big Book 2 which includes 20 books. 
The project is designed for  kindergarten students and it 
aims to achieve educational and pedagogical goals in an 
entertaining way. The teacher can use the books in a way 
which serves many purposes. This is an excellent project 
which calls for group work.

 الكتاب الكبير 2 
)20 كتاب(

The Big Book 2 
(20 Books)
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تهدف هذه السلسلة إلى غرس حب 
القراءة في نفوس األطفال، من خالل 

المواضيع والقصص الشيقة التي تتناولها.
بالرغم من أنها سلسلة واحدة، فقد تم 

تصميمها لتتناسب مع أكثر من فئة عمرية، 
حسب مستوى القراءة لدى كل طفل.

تنقسم هذه السلسلة في مرحلتها األولى 
إلى قسمين، عصفورة وفراشة. تتضمن 
هذه السلسلة مواضيع جديدة ومتنوّعة 

وتقدم للقارئ معلومات جديدة بطريقة غير 
مباشرة، وتعمل على أن يكسب الطفل 

علوًما مفيدة بطريقة مرحة وجّذابة.
تشمل كل سلسلة 10 قصص ذات 

مواضيع شيقة ومتنوعة.

سلسلة عصفورة

ISBN: 978-9948-85-162-2

سلسلة فراشة  

ISBN: 978-9948-20-246-2

عدد الكتب: 20
األبعاد: 22x25 سم

تاريخ النشر: 2015 + 2013
الوزن: 1.60 كغ

المحور:
الحيوانات، قانون السير والمواصالت، علوم، التكيُّف وتقبل 

اآلخر، الحيوانات، الصداقة، العائلة، القراءة، المدرسة، الثقافات، 
 المسكن، العائلة، النشاط والتغذية، حب الوطن، الصداقة، 

الببغاء واأللوان.

Asfoura Series

ISBN: 978-9948-85-162-2

Farasha Series

ISBN: 978-9948-20-246-2

Asfoura & Farasha series engrain the love for reading in 
the hearts and minds of children. The series has been 
designed to fit children of different reading capabilities; 
it is divided into two parts: Asfoura (bird) and Farasha 
(butterfly). This series includes new and diverse subjects 
that present new information to the reader indirectly. 
That way you can improve your child’s reading and 
simultaneously teach them new information in a fun and 
attractive way. With 10 different stories with different 
topics in each series, you can ensure your child will have 
a lot to read and hence learn.

Themes: 
Animals, traffic lights and transportation, science, 
adaptability and accepting others, friendship, family, 
reading, school, cultures, home, healthy food and habits, 
patriotism, parrot and colors.

Imrah Series
Farasha Series (10 books)
Asfoura Series (10 books)

في بيتنا طائر
تأليف: مالك عبيد
رسوم: عمار دسويق

تأليف: مالك عبيد
إشـــــاراترسوم: كريستل احلاّلل

المرور

تأليف: مالك عبيد
رسوم: سنان حاّلق

قوس األلوان
تأليف: مالك عبيد
رسوم: فادي فاضل

من أين يأيت المطر؟
تأليف: مالك عبيد

رسوم: عبد الوارث اللحام

تأليف: مالك عبيد
رسوم: حاسن منارصة

ماء في السَّ

تأليف: مالك عبيد
رسوم: فادي سالمة

أنا صغيرةإلى أين يذهب القمر؟

تأليف: مالك عبيد
رسوم: دينا الناطور

صديقتي السمكة

تأليف: مالك عبيد
رسوم: روان حممد صدر

نورا الصغيرة

تأليف: مالك عبيد
رسوم: حاسن منارصة

أنــــا أقـــــرأ

تأليف: مالك عبيد
رسوم: ثمار حلواين

بــالدي

تأليف: مالك عبيد
رسوم: دينا خليفة

عالم األلوان
تأليف: مالك عبيد
رسوم: دينا خليفة

دبــدوبي
تأليف: مالك عبيد
رسوم: فادي سالمة

في أعماق البحار
تأليف: مالك عبيد
رسوم: دينا الناطور

فتى اإلسكيمو
تأليف: مالك عبيد

رسوم: كريستل احلالل

أنا نشيط

تأليف: مالك عبيد
رسوم: خالد صدقة

جّدي وجّديت
تأليف: مالك عبيد
رسوم: ریما الكواس

أين نعيش؟
تأليف: مالك عبيد
رسوم: عمار دسويق

هذه
مدرستي 

تأليف: مالك عبيد
رسوم: ريما الكواس

سلسلة امرح
سلسلة فراشة )10 كتب( | سلسلة عصفورة )10 كتب(
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ُيتيح هذا المشروع للطفل تعلم أحرف 
األبجدية بطريقة مبتكرة وجذابة. فهو 

يقدم كل حرف من خالل أغنية وبطريقة 
الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد. باإلضافة 

إلى بطاقات تعليمية تعمل على تنمية 
مخيِّلة الطفل وقدراته اللغوية إذ تقّدم 

هذه البطاقات كل حرف مع كلمات متعددة 
حيث يتمكن الطفل من خاللها تكوين قصة 

معينة. كما يوجد كتاب التمارين لتدريب 
الطفل على تمييز الحرف وكتابته.

عائلة الحروف 1

ISBN: 978-9948-20-223-3

عائلة الحروف 2

ISBN: 978-9948-20-224-0

عائلة الحروف 3

ISBN: 978-9948-20-225-7

األبعاد: 27x34 سم
تاريخ النشر: 2014  

الوزن: 3.54 كغ

هي مجموعة تحتوي على قرًصا مدمج 
فيه أغاني عن الحروف، مقدمة بطريقة 

الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد. وفيها 
بطاقات تعليمية كبيرة بحجم كبير بواقع 

خمس بطاقات لكل حرف، تستطيع 
المعلمة توظيفها بأكثر من طريقة.

األبعاد: 25x32 سم
تاريخ النشر: 2016  

الوزن: 5 كغ

ISBN: 978-9948-02-599-3

Family Letters 1

ISBN: 978-9948-20-223-3

Family Letters 2

ISBN: 978-9948-20-224-0

Family Letters 3

ISBN: 978-9948-20-225-7

The Family Letters project presents an opportunity 
for children to learn the Arabic Language alphabets 
in an exciting and creative way. Every letter is presented 
in a musical format with 3D animated drawings. Every 
letter has a unique presentation, making this series a 
very special production. Each package contains a DVD 
that contains music, cartoon animation, educational 
cards and an exercise book.

This package consists of a CD, which includes 28 videos 
about the letters. In addition to educational, flash cards. 
Each letter has 5 flash cards which can be used in  
many ways.

Family Letters
Family Letters 1  
Family Letters 2  
Family Letters 3

Family Letters Cards

عائلة الحروف
عائلة الحروف 1 | عائلة الحروف 2 | عائلة الحروف 3

بطاقات عائلة 
الحروف
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يتناول هذا المشروع المفاهيم والمواضيع 
األساسية التي يختبرها الطفل في 

البيت وفي المدرسة، بطريقة يحاكي 
فيها يوميات الطفل وعاداته ومحيطه 

بأسلوب تربوي مرح وسهل. ويتم تقديم 
كل مفهوم عن طريق أغنية بتقنية الرسوم 
المتحركة و بقالب متميز ومفيد. كما يرافق 

هذا المشروع بطاقات تعليمية متنوعة. 
باإلضافة إلى كتاب تمارين لمساعدة 

الطفل على ترسيخ هذه المفاهيم.

المفاهيم 1
ISBN: 978-9948-20-359-9

المفاهيم 2
ISBN: 978-9948-20-360-5

األبعاد: 22x25 سم
تاريخ النشر: 2015 + 2013

الوزن: 2.36 كغ

المحور:
األلوان، الرياضيات، العائلة، التربية اإلسالمية، النظافة، 

المتضادات، العائلة والمهن، أيام األسبوع، الزراعة، البيئة، 
الفصول األربعة، الحواس الخمس والمجموعة الشمسية.

Concepts 1

ISBN: 978-9948-20-359-9

Concepts 2

ISBN: 978-9948-20-360-5

The “Concepts” project targets basic topics that  
children experience through their interaction with  
the environment and their daily routine. Every concept 
is presented through rich illustrative and animated 
drawings in an informative manner. The Concept 
package contains an exercise book, and educational 
cards designed specifically for every concept, helping 
the teacher/parent guide the child through the material 
and giving children the space to express and widen  
their imagination.

Themes: 
Colors, math, family, religion, cleanliness,
opposites, professions, days of the week, 
agriculture, environment, four seasons, five senses  
and solar system.

Concepts
Concepts 1  
Concepts 2

المفاهيم
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 هذا المشروع عبارة عن مشروع قرائي، 
تم تصميمه ليساعد الطفل على التدرّج 
في القراءة من مرحلة إلى أخرى، كما 
يمكن استخدامه بدًءا من مرحلة رياض 

األطفال إلى ما بعد ذلك، حسب مستوى 
القراءة لدى كل طفل، كما أنه يتناول 

مواضيع ومواقف مسلية، وتتمحور حول 
شخصيات معينة، لتشد اهتمام الطفل 
وتشجعه على حب القراءة، ألنها تبني 

عالقة مميزة بينه وبين الشخصيات 
الموجودة في هذه الكتب. كما أن اللغة 
المستخدمة في هذه القصص هي لغة 

بسيطة، مرنة وسهلة، وتساهم في إثراء 
قاموس الطفل. إن هذا المشروع عبارة عن 
مة كاآلتي:  3 مستويات و 12 مرحلة، مقسَّ

المستوى المبتدئ، المستوى المتوسط، 
المستوى المتقدم.

المستوى المبتدئ
ISBN: 978-9948-18-712-7

المستوى المتوسط 
ISBN: 978-9948-18-713-4

المستوى المتقدم
ISBN: 978-9948-18-711-0

عدد الكتب: 144
األبعاد: 22x36 سم
تاريخ النشر: 2015

الوزن: 3 كغ

Beginner

ISBN: 978-9948-18-712-7

Intermediate

ISBN: 978-9948-18-713-4

Advanced

ISBN: 978-9948-18-711-0

The Levelled reading series was launched to facilitate 
a system that allows children to progress through 
various reading levels starting from kindergarten to 
primary school tailored to the reading level of your child. 
Every reading level tells an exciting story about various 
characters. Emerging them into the fiction world and 
building a special relationship with the book characters, 
keeping your child interested and wanting to read 
even more. The language used in our books is simple 
yet diverse, further helping the child increase their 
vocabulary. In under a year we published 3 levels  
that include 12 different stages creating rich  
and diverse content for children to read.

Levelled Readers  
(144 Books)
Beginner (48 books)
Intermediate (48 books)
Advanced (48 books)

القراءة المتسلسلة )144 كتاب(
المستوى المبتدئ )48 كتاب( | المستوى المتوسط )48 كتاب(  

المستوى المتقدم )48 كتاب(

Beginner

The beginner’s level of “levelled Readers Series” aims at 
teaching the child how to progress from one page to 
the next and build a strong vocabulary foundation. In 
addition to that, the 1st level will introduce the reader to 
various Arabic letter pronunciations, punctuations and 
accents in a creative, fun and informative way.

المستوى المبتدئ

يهدف هذا المستوى إلى تدريب التلميذ 
على التصفح الصحيح والمتسلسل 

للكتاب، وبناء القاعدة اللغوية، واكتساب 
المفردات الصحيحة. يهدف أيًضا إلى تقديم 
بعض الحروف الهجائية العربية مع المدود 
والحركات في محتوى ممتع ومفيد، حيث 

يتعلم التلميذ من خالله ربط واستخراج 
وتهجئة الحروف، باإلضافة إلى التعرف 

على بعض الكلمات األكثر استخداًما في 
اللغة العربية، ليستطيع قراءة جملة مفيدة 

مكونة من ثالث كلمات بعد االنتهاء من 
قراءة كلمات هذا المستوى.
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Advanced

The Advanced level of “Levelled Readers Series” shares 
the same goals as the beginners and intermediate levels 
to teach new words, and increase overall vocabulary 
base. In addition, the material advances to teaching  
the reader how to connect various events with each 
other. Further allowing the reader to write and describe 
in Arabic using grammatically correct sentences. 
The reader eventually learns how to connect various 
sentences whilst learning commonly used words to 
achieve reading understanding and analyzing a full 
paragraph by the end of the level.

المستوى المتقدم

يهدف المستوى المتقدم إلى تمكين 
التلميذ من القراءة، وتعريفه إلى بعض 

الكلمات األكثر استخداًما في اللغة العربية 
في قالب مفيد، يتعلم من خالله التلميذ 

ربط األحداث، كما سيتمكن من التعبير 
والكتابة بلغة عربية سليمة. يهدف أيًضا 

إلى تقديم قصص ممتعة في محتوى 
شيق ومفيد، يكتسب من خالله الطفل 

معلومات ومفردات جديدة ليستطيع قراءة 
فقرة بعد االنتهاء من قراءة هذا المستوى. 

يعزز هذا المستوى أيًضا مهارة التفكير 
النقدي لدى الطفل.

Intermediate

The Intermediate level of “Levelled Readers Series” aims 
to teach new words, increase the reader’s vocabulary 
base, to start using descriptive language. The reader 
eventually learns how to connect words and sentences 
whilst learning commonly used words to achieve reading 
a full sentence by the end of the level.

المستوى المتوسط

يهدف هذا المستوى إلى تدريب التلميذ 
على القراءة، وبناء القاعدة اللغوية، 

واكتساب المفردات الصحيحة، كما أنه يزيد 
من قدرة الطفل على التعلم، وينمي من 

قدرته عل التعبير اللفظي والكتابي. يهدف 
أيًضا إلى تقديم قصص ممتعة لألطفال 

في محتوى ممتع ومفيد، يتعرف من 
خالله التلميذ على بعض الكلمات األكثر 

استخداًما في اللغة العربية ليستطيع 
قراءة جملة مفيدة بعد االنتهاء من قراءة 

كلمات هذا المستوى.

القراءة المتسلسلة )144 كتاب(
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تتألف مجموعة الحيوانات من خمسة 
كتب، حيث يتناول كل كتاب فئة معينة من 

الحيوانات التي تعيش في شبه الجزيرة 
العربية، ومواضيع الكتب هي كالتالي:
الاّلحمة، العاشبة، األسماك، الزَّواحف 

والحشرات. 
يقدم كل كتاب معلومات متنوعة عن 
حيوانات مختلفة وعن بيئتها، بطريقة 

علمية شيقة ومميزة.

آكالت اللحوم
ISBN: 978-9948-02-174-2

آكالت العشب
ISBN: 978-9948-02-182-7

الزواحف
ISBN: 978-9948-02-175-9

الحشرات
ISBN: 978-9948-02-661-7

األسماك

ISBN: 978-9948-02-686-0

عدد الكتب: 5
األبعاد: 21.5x27.5 سم

تاريخ النشر: 2016
الوزن: 0.2 كغ

Carnivores
ISBN: 978-9948-02-174-2

Herbivores 
ISBN: 978-9948-02-182-7

Reptiles 
ISBN: 978-9948-02-175-9

Insects
ISBN: 978-9948-02-661-7

Fish
ISBN: 978-9948-02-686-0

The project consists of five non-fiction books,  
with five different animals’ categories. The animals’ 
categories are Carnivores, Herbivores, Fish, Reptiles 
and Insects. 
Each book presents different information about 
each animal and its habitat in an entertaining and 
exciting way.

كتب الحيوانات )5 كتب(
 آكالت اللحوم | آكالت العشب  

الزواحف | الحشرات | األسماك

Animals Books  
(5 Books)

Carnivores 

آكالت اللحوم
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Animals Books  
Herbivores | Reptiles

كتب الحيوانات
آكالت العشب | الزواحف
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Animals Books  
Insects | Fish 

كتب الحيوانات
الحشرات | األسماك
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تشكل مجموعة مكعبات وحروف فرصة 
جميلة لتعليم األطفال الحروف عن طريق 

اللعب. تتألف المجموعة من 28 مكعب 
خشبي عالية الجودة ومالئمة وآمنة 

الستخدام األطفال.

يمكن للطفل اللعب والتعلم باستخدام 
مختلف حواسه من خالل هذه المجموعة 

المميزة.

Cubes and Alphabets package, gives the child  
the opportunity to learn the Arabic alphabets  
through play. 

The package consists of 28 high quality wooden cubes, 
which are suitable and safe for the child to use. The child 
can learn using his senses through this unique package.

Cubes and Alphabets

مكعبات وحروف
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احتفااًل باليوم الوطنّي لدولة اإلمارات 
 العربيّة المتّحدة، جمعنا من “حروف” 

كتب متنوّعة عن اإلمارات، باإلضافة إلى 
بطاقات تعليميّة ممتعة تنّمي معرفة 
 األطفال بوطنهم وتاريخهم باإلضافة 

إلى تعزيز روح الفريق وروح المنافسة.

 تتضمن المجموعة 7 كتب عن اإلمارات 
و 32 بطاقة تعليميّة ممتعة مؤلّفة من 
 أسئلة وأجوبة و ملصقات،  إضافة إلى 
 علم اإلمارات العربيّة المتّحدة.  تعكس 

هذه المجموعة روح االتّحاد، كما أنّها 
 تساعد األطفال على اكتساب المزيد 

من المعلومات العاّمة.

We have gathered different books from ‘Horouf’, 
celebrating the UAE National Day. The set includes 
educational cards, which expand the children 
information and knowledge about UAE, its history and 
culture. In addition, it builds up the teamwork.

The set includes 7 books about UAE, 32 educational 
cards, stickers and UAE flag.

National Day Box

مجموعة اليوم 
الوطنّي
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المواضيع:
 األشكال، اإلمارات، الطعام، الماء، النظافة، المواصالت، 

األكل والشرب، إلى اللقاء، الحيوانات، الصحراء، العيد، النظافة 
الشخصية، الكتاب، البحر، العائلة، المال، الشمس، القمر، أنا، 

المدرسة، الترحيب.

يحب جميع األطفال الموسيقى 
واألغاني، وإنها الطريقة األسرع التي 

نصل فيها إليهم، لذا يقوم هذا المشروع 
على استخدام األلحان الموجودة في 
)الحقل العام( والمألوفة مسبًقا لدى 

األطفال، وإعادة كتابتها بلغة عربية 
سليمة سهلة وسلسة.

كما تنوعت المواضيع وتَمَّ طرحها بطريقة 
مرحة، وتتالئم مع البيئة اإلماراتية. يحتوي 

هذا المشروع على قرص أغاني مدمج. 

األغاني

www.horouf.ae  |  جميع الحقوق محفوظة © 2014 حروف

كلمات: خولة هالل لوتاه

ألحان وتوزيع: شارل السويدي
إنتاج موسيقي: هاني كيشي

Themes: 
Shapes, UAE, water, transportation, food and drink, 
goodbye, animals, desert, Eid, personal hygiene, book, 
sea, family, money, sun, moon, me, at school, welcome.

All children like to play! All children like to sing!  
Music is the fastest thing that reaches to children.  
That is why we gathered in this CD 20 of the most known  
and popular songs to children, and which are available in  
the public domain.  Those songs were re-written in  
a simple Arabic language in a way, which suits and fits  
the local environment.

Nursery Rhymes
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