
 قصص للمطالعة للمرحلة اإلعدادية

 الرابط جوضيح املوضوع رقم

    

1 
 صيرة ذاجّيت ل: صيف بً ذي يسن  حكايت شعبّيت

 مىاصبت للصف التاصع

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/haka
wa6.asp   

2 
 صيرة ذاجّيت ل: عىترة بً شّداد حكايت شعبّيت

 مىاصبت للصف الضابع

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/haka
wa9.asp 

 صيرة ذاجّيت ل: الظاهر بيبرش حكايت شعبّيت 2

 الثامً -مىاصبت للصف الضابع

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/haka
wa11.asp 

حكايت مً  4

كتاب: ألف ليلت 

 وليلت

حكايت الحمار والثور مع صاحب 

 السرع

 الضابع
ّ

 مىاصبت للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/lailai
ndexa2.asp 

حكايت مً  5

كتاب: ألف ليلت 

 وليلت

حكايت التاجر مع العفريت مىاصبت 

 الثامً -للصف الضابع

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/lailainde
xa3.asp 

حكايت مً  6

كتاب: ألف ليلت 

 وليلت

حكايت الصّياد مع العفريت مىاصبت 

 الثامً -للصف الضابع

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/lailai
ndexa4.asp 

حكايت مً  7

كتاب: ألف ليلت 

 وليلت

حكايت عبد هللا البّري مع عبد هللا 

 التاصع
ّ

 البحري مىاصبت للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/lailai
ndexa51.asp 

مً قصص  8

 كامل كيالوي

 قّصت العاصفت 

 التاصع
ّ

 مىاصبت للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni1.asp 

مً قصص  9

 كامل كيالوي

 قّصت بطل أثيىا

 التاصع
ّ

 مىاصبت للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni2.asp 

مً قصص  01

 كامل كيالوي

 قّصت بيت الصّباغ

 التاصع
ّ

 مىاصبت للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni3.asp 

مً قصص  00

 كامل كيالوي

 قّصت جاجر البىدقّيت

 التاصع
ّ

 مىاصبت للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni4.asp 

http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/hakawa6.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/hakawa6.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/hakawa6.asp


غت العربّيت للمرحلت الابتدائّيت )
ّ
 (املجموعت الثاهّيتشرح ملوضوعاث في الل

مً قصص  01

 كامل كيالوي

 قّصت حّي بً يقظان

 
ّ

 الثامً -الضابع مىاصبت للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni9.asp  

مً قصص  02

 كامل كيالوي

قّصت الىحلت العاملت مىاصبت 

 الضابع 
ّ

 للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni8.asp 

1
4 

مً قصص 

 كامل كيالوي

 
ّ

قّصت العرهدش مىاصبت للصف

 الضابع

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni7.asp  

مً قصص  05

 كامل كيالوي

قّصت في بالد العجائب مىاصبت 

 الضابع
ّ

 للصف

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni5.asp 

مً قصص  61

 كامل كيالوي

 
ّ

قّصت قّصاص ألاثر مىاصبت للصف

 الضابع

http://www.al-
hakawati.net/arabic/stories_Tales/kela
ni6.asp 

فاهكا قصت مترجمت مً ألادب  قصت قصيرة 07

مىاصبت للصف  الروس ي لتشيخوف

 الضابع.

http://difaf.forumactif.org/t46-topic 

1
8 

مجموعاث 

ملؤلفاث 

 تقصصيّ 

مجموعاث قصص روصيت مترجمت 

ألدباء عامليين مىاصبت لكل صفوف 

 املرحلت الاعداديت

http://arabic.rt.com/books/book/73/ 

1
9 

مً قصص 

 العلماء

قصت أبو بكر الرازي مىاصبت 

 الثامً -للصف الضابع

http://qesah.net/mag/show.php?id=149
8 

مً قصص  11

 العلماء

قصت ابً رشد مىاصبت للصف 

 الضابع

http://qesah.net/mag/show.php?id=1495 

2
1 

مً قصص 

 العلماء

قصت أبو حامد الغسالي مىاصبت 

 للصف الضابع

http://qesah.net/mag/show.php?id=149
4 

    

    

    

    

    

    

    

    

http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/kelani9.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/kelani9.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/kelani9.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/kelani7.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/kelani7.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/kelani7.asp


 

 

 


