
 قصص اطفال مكتوتة قصيزة مضحكة

٠حزبط اٌطفً فٟ اٌىض١ش ِٓ األح١بْ إٌٝ ٚجٛد األً٘ إٌٝ جبٔجٗ ِٚشبسوزٗ جضًءا ِٓ ٚلزٗ ٚاٌزغ١ٍخ 

ِؼٗ، ٠ّٚىٓ اعزغالي رٌه اٌٛلذ ثئٌمبء لصخ لص١شح ِضحىخ ػٍٝ ِغبِؼٗ رشؼشٖ ثبٌغؼبدح 

ٚاٌفشح، ٚرشىً فٟ رٕ٘ٗ اٌىض١ش ِٓ األعئٍخ، ِٚٓ رٍه اٌمصص اٌمص١شح ٚاٌّضحىخ ٌألطفبي وّب 

ٍٟ٠: 

 قصة انقزد انمنحوس

٠ُحىٝ أّٔٗ وبْ ٕ٘بن لشًدا ٠ؼ١ش فٟ اٌغبثخ ِغ صذ٠مٗ ا٢خش، ٚوبْ ٘زا اٌمشد حض٠ًٕب فٟ أوضش 

ب ِب رأرٟ األِٛس ػٍٝ ػىظ ِب ٠شزٟٙ، ث١ّٕب صذ٠مٗ  ًّ ّْ ال شٟء ج١ذ ٠حذس ٌٗ، ٚدائ األٚلبد أل

أْ ٔز٘ت إٌٝ ثغزبْ  اٌمشد فٙٛ لشد ِحظٛظ وض١ًشا، ٚفٟ إحذٜ اٌّشاد لبي ٌٗ صذ٠مٗ ِب سأ٠ه

اٌّٛص ٌٕأوً، فٛافك اٌمشد إٌّحٛط ػٍٝ اٌفٛس، ٚػٕذِب ٚصال إٌٝ شجشح اٌّٛص ارفمب ػٍٝ أْ 

٠صؼذ اٌمشد اٌّحظٛظ أػٍٝ اٌشجشح ٚالشد إٌّحٛط ٠ٍزمطٙب ِٓ األعفً، ٚث١ّٕب ّ٘ب ٠فؼالْ رٌه 

ٓ اٌٙشة ِٓ أػٍٝ جبء صبحت اٌجغزبْ ٚسأٜ اٌمشد إٌّحٛط فأشجؼٗ ضشثًب ث١ّٕب صذ٠مٗ رّىٓ ِ

اٌشجشح، ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ رىشس راد اٌّٛلف، ٚثؼذ٘ب أ٠ًضب ٘ىزا، إٌٝ أْ لشسٚا ف١ّب ثؼذ أْ 

٠صؼذ اٌمشد إٌّحٛط أػٍٝ اٌشجشح ٚصذ٠مٗ ٠جمٝ فٟ األعفً ١ٌجّغ اٌّٛص، ٚث١ّٕب ّ٘ب ٕ٘بن جبء 

ّغه ثّٓ ػٍٝ صبحت اٌجغزبْ ِغ سفبلٗ ٚعّؼُٙ ٠مٌْٛٛ ارشوٖٛ فأٔب وً ٠َٛ أضشثٗ دػٛٔب ٔ

٠ّٕب ر٘ت أِب اٌّزفبئً أٛط ٚاٌّزشبئُ ٠جمٝ اٌشؤَ ٠شافمٗ اٌشجشح، ٚ٘ىزا ٔجذ أْ اٌشخص إٌّح

 .فئْ اٌغؼذ ٚاٌحع اٌج١ًّ ٠شافمٗ أ٠ّٕب وبْ

 قصة انزجم وانضفدع انصغيز

ب ِٓ ِؼذرٗ ٠ّٚذػٟ أْ ٕ٘بن ضفذًػب ف١ٙب، ٌُٚ ٠زشن ٘زا  ًّ ٠ُحىٝ أّٔٗ وبْ ٕ٘بن سجً ٠شزىٟ أٌ

طج١جًب فٟ اٌمش٠خ إاّل ٚدق ثبثٗ طبٌجًب ِٕٗ اٌّغبػذح، ٚثؼذ اٌفحص ٠ىزشف اٌطج١ت أْ ٘زا اٌشجً 

اٌشجً ٠زُٛ٘ ١ٌٚظ ٕ٘بن أٞ ضفذع فٟ ثطٕٗ، ٚفٟ إحذٜ األ٠بَ عّغ صذ٠مٗ حىب٠زٗ فأخجشٖ 

ثٛجٛد طج١ت ِب٘ش جًذا، فز٘ت إ١ٌٗ ػٍٝ اٌفٛس، ٚثؼذ أْ فحصٗ اٌطج١ت ٌُ ٠جذ أٞ ضفذع فٟ 

ٙب ث اٌزٟ ٠ؼزمذ دائشح اٌشىٛن١اًل ثأّٔٗ إْ أخجشٖ ثزٌه اٌىالَ فغ١جمٝ اٌشجً ضّٓ ثطٕٗ، ففىش لٍ

ٚع١خجش إٌبط ثبّٟٔ طج١ت فبشً، فّب وبْ ِٕٗ إاّل أْ أخجشٖ ثأّٔٗ ثبٌفؼً ٕ٘بن ضفذع فٟ ِؼذرٗ 

٠ٚحزبط إٌٝ ػ١ٍّخ جشاح١خ ػٍٝ اٌفٛس، ٚطٍت ِٓ ِغبػذٖ إحضبس ضفذع إٌٝ اٌؼ١بدح، ٚػٕذِب 

١ٍّخ أخجشٖ ثأّٔٗ اعزطبع اٌزخٍص ِٓ اٌضفذع، ففشح اٌشجً وض١ًشا ٚاطّئٓ اعزفبق اٌشجً ِٓ اٌؼ

ّْ األٚ٘بَ رٕؼىظ ػٍٝ اإلٔغبْ ثبٌغٛء ِّب  لٍجٗ ٚرشىش اٌطج١ت وض١ًشا، ٚفٟ إٌٙب٠خ ٠ّىٕٕب اٌمٛي أ

 .٠زغجت ٌٗ ثبٌفشً ٚاٌخٛف

 قصة انزاعي انكذاب

وبْ ٠ب ِب وبْ فٟ لذ٠ُ اٌضِبْ أّٔٗ وبْ ٕ٘بن ساػٟ ٠شػٝ لط١ًؼب ِٓ األغٕبَ، ٚوبْ فٟ وً صجبح 

١شػٝ ثُٙ، ٚفٟ إحذٜ األ٠بَ أساد أْ ٠ُّبصح أً٘ اٌمش٠خ فجذأ ٠صشخ ٠خشط ِغ لطؼبٔٗ إٌٝ اٌججً ٌ

ثأػٍٝ صٛرٗ "رئت.. رئت.. عبػذٟٚٔ" فغّغ أً٘ اٌمش٠خ صٛرٗ ٚأخزٚا ٠شوضْٛ ثغشػخ ٔحٖٛ 

، ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ أػبد اٌشاػٟ ىزةأّٔٗ ٠ اٌٍّغبػذح، ٚػٕذِب ٚصٍٛا إ١ٌٗ ٌُ ٠جذٚا أحذ ٚػٍّٛ

مش٠خ، ٚفٟ صجبح ا١ٌَٛ اٌضبٌش خشط اٌشاػٟ وبٌّؼزبد إٌٝ أػٍٝ اٌزصشف اٌغخ١ف رارٗ ِغ أً٘ اٌ

اٌججً ١ٌشػٝ ثبألغٕبَ، ٚث١ّٕب ٘ٛ ٠شػٝ ٕ٘بن جبء اٌزئت فؼاًل ٚأساد أْ ٠أوً األغٕبَ، فجذأ 

اٌشاػٟ ٠صشخ ِشاًسا ٚرىشاًسا طٍجًب ٌٍّغبػذح إاّل أْ أً٘ اٌمش٠خ ٌُ ٠غزج١جٛا ٌصشاخٗ اػزمبًدا ِٕٗ 

ًّ األغٕبَ ٚػبد إٌٝ اٌمش٠خ حض٠ًٕبأّٔٗ ٠ىزة ِشح أخشٜ  حزّٝ أوً اٌزئت و . 



 قصة األرنة وانسهحفاة

٠ُحىٝ أّٔٗ وبْ ٕ٘بن أسٔت ِغشٚس ٠غخش وض١ًشا ِٓ اٌغٍحفبح ٌىٛٔٙب رغ١ش ثجظء شذ٠ذ، ٚفٟ ٠َٛ 

ِٓ األ٠بَ لبئاًل ٌٙب ثضحىخ عبخشح: ً٘ عجك ٌه ٚٚصٍزٟ إٌٝ اٌّىبْ اٌطٍٛة فٟ ا١ٌَٛ ٔفغٗ؟، 

رأو١ذ ٚغٓ ٌُ رصذق ِب ألٛي دػٕب ٔذخً فٟ عجبق ٚٔشٜ ِٓ ٠صً أٚاًل، ٚافك  فمبٌذ ٌٗ: ثىً

األسٔت ٚ٘ٛ ٚاصك ِٓ أّٔٗ ع١ىْٛ اٌفبئض، ٚأطاللب فٟ اٌغجبق فجذأ ٠مفض األسٔت عش٠ًؼب ٚػٕذِب 

رجبٚص اٌغٍحفبح شؼش ثبٌٕؼبط فأساد أْ ٠أخز لغطًب ِٓ اٌشاحخ ِٚٓ صُ ٠زبثغ عجبلٗ اٌزٞ ٠ضّٓ 

اح األسٔت فٟ َٔٛ ػ١ّك، ٚرجبٚصرٗ اٌغٍحفبح ٌزصً إٌٝ خظ إٌٙب٠خ لجٍٗ، ٚفٟ رٍه اٌفٛص ف١ٗ، فش

ّْ اٌغٍحفبح ِب صاٌذ ِزأخشح ٚػٕذِب سآ٘ب عزصً  األصٕبء اعزفبق األسٔت اٌّغشٚس ِٓ ِٔٛٗ ظًّٕب ثأ

 .ِٓ خظ إٌٙب٠خ، سوض األسٔت ثىً عشػزٗ إاّل أْ اٌٛلذ لذ فبرٗ ٚخغش اٌغجبق

 قصة جحا واألواني

بَ، ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ أػبد٘ب ٌجبسٖ ِٚؼٙب فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ طٍت جحب ِٓ جبسٖ آ١ٔخ إلػذاد اٌطؼ

آ١ٔخ صغ١شح، فغأٌٗ جبسٖ: ٌّبرا أػذد ِغ آ١ٔزٟ ٘زٖ ا١ٔ٢خ اٌصغ١شح ٠ب ُجحب؟ فمبي ٌٗ جحب: فٟ 

األِظ ٌٚذد آ١ٔزه ٘زٖ ا١ٔ٢خ اٌصغ١شح ٟٚ٘ ا٢ْ ِٓ حمه، فشح اٌشجً ثّب لبٌٗ جحب ٚدخً إٌٝ 

ٍَ ػٍٝ رٍه اٌحبد صخ ر٘ت جحب إٌٝ جبسٖ ٚطٍت ِٕٗ آ١ٔخ أخشٜ، ث١زٗ ِغشًٚسا، ٚثؼذ ِشٚس أ٠ب

فأػطبٖ اٌجبس ِب طٍت ػٍٝ اٌفٛس، إاّل أّٔٗ ِّش ٚلزًب ط٠ٛاًل ػٍٝ ا١ٔ٢خ ٚجحب ٌُ ٠ُؼذ٘ب ٌجبسٖ، فز٘ت 

جحب ثبٌٕٛاح ثبو١ًب، فمبي ٌٗ اٌشجً: ِب ٌٟ أسان ثبو١ًب ٠ب  اٌجبس إٌٝ ث١ذ جحب ١ٌطٍت آ١ٔزٗ، فبعزمجٍٗ

ّْ آ١ٔزه رٛف١ذ فٟ األِظ ٠ب صذ٠مٟ، فمبي ٌٗ جبسٖ غبضجًب: جحب؟ فشد ػ١ٍٗ جحب ٚ٘ٛ ٠جى ٟ: إ

 !!ٚو١ف ١ٔ٢خ أْ رّٛد ٠ب سجً؟ فمبي جحب: رصذق أْ ا١ٔ٢خ لذ رٍذ ٚال رصذق أّٔٙب لذ رّٛد؟


