




 نا ط ع   خدا سبحاهن نو محد انسس شكر  هك ْا باندي  نسس سيدنا حممد برهان الدين                     

والدة نا دن سي ْاثث        .نا قصر ميمون ما ثثيدا كيدا        ط ع     عصر ميمون ما ْاثث موىل         
ين نظرات رحيمة انسس شفقة انسس حنني نا ثثالنا ما ثثرورش حاصل كرؤو                 ط ع    موىل  

                .                                 ين ككود ما مهوتا هتاوانو شرف عظيم نصيب كيدوط ع بلكه موىل 
انشسس ْاثث نشا منشصوغ اسشر سشيدي             ط ع    ثثدر مشفف  سشيدنا حممشد برهشان الشدين               

نشا هتنشدا سشاية مشا ْابانشدي وهشو  ور  ين                   ط ع    مفضل هبائيصاحب سيف الدين  
 .      هتئي ؛

                       
ين ثثيهم نعمتو نسس يشاد كشري ششكر مشا ْاكتشا                ط ع ْاموقع ين سنيمة لئي هي بيوسس موىل 

         .                                                                                                                            هديًة ثثيش كروطط وهوطط، هت قبول كري دعاء كرجو
نا لطف وحنني نا هتندا  ط ع انسس ْاثثنا منصوغ ط ع خدا تعاىل سيدنا املفدى 

 .ساية  نسس هم وهوتا  وهوتا فرزندو ثثر مهيفة باقي راكهجو
 . ين عمر شريف نسس قيامة لكك دراز انسس دراز كرجو     ط ع انسس هي   بيوسس موىل 

 امني 
 ين ادىْن باندي ط ع انسس ْاثثنا منصوغ ط ع  موىل      

    زهراء             شبري جنم الدين
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  ارنب انسس سلحفاة

  ايك قدمي حكاية 
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جنككل ما متام جانورو نا درميان ايك 
 .ارنب هتو

 
ارنب نسس ككهنو فخر هتو كيم هك هي سككال 

 .كرتا زيادة  تيز هباككي سكتو هتو
 

  !"مارا كرتا زياده تيز كوئي هبي نتهي"
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ارنب . جانورو ما ايك سلحفاة هبي هتو
ين وات سين نسس سلحفاة هي ارنب نسس 

challenge  ، كيدو 
 

 !"كرئيسس raceولو اثثنسس "
مارا !  متيطط؟!  ها ها ها "ارنب  هنسوا الككو، 

 !ساهتسس؟
 

 !"   ميطط اتنو تيز، متيطط اتنا دهيما 
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ي هتئي انسس بيسرسس دن ّقن race  مككر 
 .متام جانورو  ديكهوانسس مجع هتيا

 

ارنب شتايب سي نكلو انسس هتورا وقت ما 
 .كهاطط نسس كهاططْ اككل نكلي ككيو

 
سلحفاةْ اهسهت ْ،اهسهت ثثاوهل ولتو 

 .رهيو
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ارنب ككهنوْ اككل ثثهونححي ككيو انسس اهنسس 
خيالْ ايو هك سلحفاة تو كوئي حالة ما مارا 

ميطط هتوروْ ارام هبي  –كرتاْ اككل هنيطط نكلسس 
 .كري سكوطط وهوطط

 
 .امي سونححي نسس ارنب روكي نسس سوئي ككيو

9 



10 



سلحفاة  دهيمسس دهيمسسْ اككل ولتو رهيو 
 .تاكسس ارنب نا نزديك ثثهنححي ككيو

 
 

 .ارنب سوتو رهيو انسس سلحفاة ولتو رهيو
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 .هتوري دير بعد ارنب ومكي اهتو
 .شتايب سي دوروا الككو   

ثثر سوطط  finish lineنا  Raceمككر
 ديكهوطط؟

 !هك سلحفاة تو ثثهنححي ككيو 
 !جييت ككيوrace  سلحفاة    
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 متام
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