
 الزابط جىضيح املىضىع ركم
    

ّقّصة مصوّّ سهزة النىم 1
ّ

-http://www.al الثاني رة مناسبة للصف
hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3h.asp 

ت ضلمى 2
ّ
ّقّصة مصوّّ خط

ّ
-http://www.alّالثاني رة مناسبة للصف

hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3l.asp 

ّقّصة مصوّّ الشزاع ألابيض 3
ّ

-http://www.al الثاني رة مناسبة للصف
hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3n.asp 

ّقّصة مصوّّ بديع الشمان 
ّ

-http://www.al الثاني رة مناسبة للصف
hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3r.asp 
 

ّقّصة مصوّّ يىم في ألاحالم 4
ّ

-http://www.al الثاني رة مناسبة للصف
hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3k.asp 

يلتحم هىالكى  5

 باملدرضت

ّقّصة مصوّّ
ّ

-http://www.al الثالث رة مناسبة للصف
hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3m.asp 

حكاياث شعبّيت  6

 روضّيت

مجموعة قصص مناسبة للصف 

 الخامس

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

ّمناسبة ة قصيّرقّصة  البط العجىس  كّصت 7
ّ

ّّلّا للصف  http://www.yaratoon.net/learn/Data/nsos_10.htm ّو

ّمناسبة ة قصيّرقّصة  الشجزة اليافعت 8
ّ

ّّلّا للصف    ّو
http://www.yaratoon.net/learn/Data/nsos_5.htm 

ّمناسبة ة قصيّرقّصة  الصمت الجميل 9
ّ

ّّلّا للصف  http://www.yaratoon.net/learn/Data/nsos_8.htm ّو

ّقّصة مصوّّ ألاميرة النائمت 01
ّ

 -الثالث رة مناسبة للصف

 الرابع

http://www.gulfkids.com/pdf/Kids_Amerah.pdf 

، كّصت مصّىرة لألطفال من هىادر جحا جحا بائع الحزيز 00

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2817%29.pdf  

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  جحا في دار البخالء 02

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2812%29.pdf 

جحا والضيف  11

 املزيض

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة 

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%289%29.pdf  

جحا والطعام  04

 الطائز

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة 

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2821%29.pdf 

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  جحا وامللك 05

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2813%29.pdf 

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  جحا ودعىة البخيل 06

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2819%29.pdf 

 http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2810%29.pdfمن هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  جحا وكالم الناص 07

http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3r.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/baby3r.asp
http://arabic.rt.com/books/book/73/
http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2817%29.pdf
http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%289%29.pdf


غت العزبّيت للمزحلت الابتدائّيت )
ّ
 (املجمىعت الثاهّيتشزح ملىضىعاث في الل

 

 

 مناضبت للصف الثالث.

ا 08
ً
من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  جحا يصنع معزوف

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2814%29.pdf 

09  
ً
من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  جحا يظهز فجأة

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2816%2
9.pdf 

إن شاء  ل جحا يلى  21

 هللا

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة 

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2818%29.pdf 

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  خذ أهت الدراهم 20

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%281%29.pdf 

الذي يعطي الكثير ال  22

 يبخل باللليل

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة 

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%285%29.pdf 
 

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  ألارهب مزق  23

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%282%29.pdf 

جحا يلىل: من حفز  24

 حفزة ألخيه وكع فيها

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة 

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%2811%29.pdf 

من هىادر جحا لألطفال، كّصت مصّىرة  وهللا لن أشتريك 25

 مناضبت للصف الثالث.

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%287%29.pdf 

    

    

    

http://www.gulfkids.com/pdf/Goha%20%285%29.pdf

