
 قصة قصيرة لألطفال عن الصدق مكتوبة

منذ زمن بعيد كان هناك رجل كبيراً بالسن، كان هذا الرجل صاحب أخالق كريمة وصادقاً بالتعامل مع اآلخرين، وفي  

أراد هذا الرجل االبتعاد عن المدينة والعيش في الريف ليرتاح من الضجيج والصحي في المدن، وقد   يوم من األيام

في إحدى القرى الصغيرة البعيدة عن المدينة وحوله بستان صغير، وفي أحد األيام أراد الرجل أن يزرع اشترى منزل 

شجرة في بستانه، وعندما فتحها وجد داخلها نقود ذهبية تعود لمدة تاريخية قديمة، فرجح أن تكون هذه النقود تعود ألجداد 

فحمل الجرة وذهب بها لصاحب المنزل القديم وأخبر بما   يملكه، ال  الرجل الذي باعه البيت، ألمانته لم يرضى يأخذ مال

حصل معه، وعندما رأى الوريث شهامة الرجل ومروءته لن يقبل أخذ هذا المال وأعطاه للرجل المسن نظراً ألمانته 

 .وصدقه

  

 

 قصة قصيرة عن الصدق مكتوبة

ع الناس، فكان ال يغشهم أبداً أو يتالعب بالميزان، يحكى بأنه كان هناك تاجٌر عرف عنه الصدق واألمانة في تعامله م

ولشدة صدقه وأمانته كان التجار ورجاالت السوق يودعون عنده األمانات ليعيدها إليهم عند طلبها كما هي، فلم يكن يفتحها 

ة ليأخذ حتى يأتي صاحبها ليأخذها، ولكن في أحد األيام جاءه رجل ليضع عنه أمانة، وبعد برهة جاءه صاحب األمان

أمانته، وعندما أعطاه إياها فقال له بأّن األمانة تنقص قدر من المال، فأخبر بأمن لم يفتح األمانة ليعلم ما بداخلها فغضب 

صاحب األمانة وخرج وهو غاضباً منه، ولكنه التاجر خشي أن يذاع بين الناس بأنه لم يعد أهالً لألمانة، فقام ببيع جميع 

إليه، وبعد أن جمع المبلغ أرسل وراء الرجل ليعيد له المال، ففاجئه الرجل عندما اعتذر له قائالً بأنه  البضائع ليعيد األمانة

أساء إحصاء للمال، وعندما علم بأنه باع بضاعته ليعطيه المال قّدر التاجر موقفه النبيل، فقدم له المبلغ الناقص كأعتزار 

 .مانةمنه على سوء الظن به وشكراً له على الصدق واأل
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كان في قديم الزمان رجالً كاذب جداً يعيش بقرية صغيرة، وكان الناس في بادئ األمر يصدقونه بما يقول، ولكنهم 

يغضبون منه غضباً د شديداً عندما يعلمون بكذبه، في أحد من األيام استيقظ أهالي القرية على صوت وهو يصرخ 

بأن الذئب دخل إلى حظيرة الماشية وهو يأكل األغنام والدجاج والبقر في مزرعته، ولكنهم لم يصدقوه ويستنجد بهم، قائالً 

ألنهم اعتادوا على كذبه فلم ينجدوه، فقضى الذئب على جميع حيوانات الحظيرة وأكلها جميعها، فلم يتبقى له ما يسد به 

عند جائزا إليه قالوا له: "هذا ما جنيته من الكذب، فلم يعد  جوعه، وعندما علم أهالي القرية بأنه كان صادقاً هذه المرة

 ."يصدقك أحد بسبب كذبك المستمر

  

 باإلنجليزي قصة قصيرة لألطفال عن الصدق

غالباً ما يُطلب من األطفال كتابة قصة قصيرة باللغة اإلنجليزيّة لتشجيعه على إتقان اللغة اإلنجليزيّة وتأليف القصص معاً، 

 :قدم قصة قصيرة باللغة اإلنجليزيّة، مع ترجمتها إلى اللغة العربيّةوفيما يلي ن

 One day, the father sent his son to bring them milk to prepare lunch, so the boy went out in 

the intense heat, looking in the nearby grocery stores for milk, but he did not find it, so he 

had to search in the groceries far from the house. In the rest of the money I want milk, as he 

could not stand thirst from extreme fatigue and extreme heat, and when he returned home 

his father asked him why the milk was so little? So he told him truthfully everything that 

happened to him without lying, and because he was telling the truth, his father gave him 

money as a reward for his honesty. 

 ترجمة قصة قصيرة لألطفال عن الصدق باإلنجليزي

داء، فخرج الولد بالحر الشديد باحثاً في أرسل األب ابنه ليحضر لهم اللبن ليقوموا بإعداد طعام الغ  في يوم من األيام

البقاليات المجاورة عن لبن فلم يجد، فاضطر للبحث في البقاليات البعيدة عن المنزل، وبعد عناء شديد وجد اللبن في إحدى 

الحر البقاليات فقال للبائع: أعطني الماء وفي باقي النقود أريد اللبن، حيث إنه لم يستطع تحمل العطش من شدة التعب و

الشديد، وعند عودته إلى المنزل سأله والده لماذا اللبن قليل؟ فأخبره بصدق بكل ما جرى معه دون كذب، وألنه كان صدق 



بالقول أعطاه والده المال كمكافأة له على صدقه، وأخبره بأن الصدق من صفات الحميدة التي يتحلى بها األنبياء التي وبأنه 

 ً  .يجب عليه أن يتحلى بصدق دائما

  

 


