
 ايك   بول   ين   سفر
 

 
 

 

 



 

 .هوططححميطط  ايك   بول   

 .اين   ححهسسظظْا   ماري   ك 

  .ديكهيميطط   ككول    ثثهرتو  ثثهرتو   ككهين    جككه      

 .ححلو   ميطط   بتاؤطط   هك   ميطط   هي   سوطط   ديكهو

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .ككيو  يك   رموا  نا   ثثارك   ما   ثثهنححي اميطط   

 .بححاؤ    ثثهسليا    ثثر   ثثهسلي   رهيا   ححهسس

 .جهوال   ثثر    جهويل   رهيا   ححهسس

 .ميطط   هبي   ثثهسليا   انسس   جهوال   ثثر   رموا   ككيو
 رقية  اصغر           

 

 



 

 

 

 .هوسس   ميطط    ثثهري    ثثهري    نسس  مدرسة   ما   زور   سي   ككرو

 .سوطط   ديكهوطط   هك   بححاؤ   سيكهي   رهيا   ححهسسميطط   

     .جاوا   الككا سسككهر   سككالثثححهي   ححهيت   هتئي   انسس   
        

 حممد   بدري 



وهاطط   ككهين   رييت   هيت    انسس    . بول   مسندر     نا    كنارسس    ثثهنححي    ككيو
مسندر    ما   لوككو       نسس    سرف    .  ْاوي    رهيو   هتوثثاين    ككهنا   زور   سي    

رمي    رهيا       volley ball    رييت   ما   لوككو.   كرتا    ديكها    انسس    تريتا    ديكها
ا   واسطسس   نسورج   تيز    هتو    تو    ميت    ككهين    ككرم    هتئي    ككئي   ، اه.  هتا

 .ححهتري    نا    نيححسس    سوئي  ككيالوككو   

            
 عدنان    دالر 



 

ثثلني    .    ثثلني    ديكهو  بول    هي  .   بول    ثثهرتو    ثثهرتو       ائريثثورت   ْايو
runway     ثثححهي    ثثلني    اري     ككيو.    ثثر    هتو. 

 

 
 طاهر    ضياءالدين          



ما        video gameثثهرتا   ثثهرتا    ايك   .ايك وار   ميطط    بول   نسس   ثثهينكو
بول      ." Super Mario Brother 2"نو   نام   هتو      video game  .ككيو
ايك   ككومبا    .   ثثححهي   ماريو     نسس   بسس   ككومبا    جووايا!   ماريو   ديكهايو   نسس

اححانك  ما   ايك    . ثثن   هجي    ايك   ككومبا    باقي    هتو.   نسس   ماري    ناكهو
ري    ايك    بول   كانا    ماسي   ْاوينسس     بيجا    ككومبا   نسس   ما.كانو    ديكهايو 

 مصطفى   سيفي         .ناكهو

     



 

ْا   بول    هي   ككهنا    .   مارو    بول    يهاطط    سي    وهاطط   ككول    ككول   ثثهرتو    رهيو
ككهر   نا    باهر    باسكيت بول   .  نسس    باهر    رمتا   ديكها    لوككو 

 .كورت   ححهسس

 
 ابراهيم   علي هبائي         



 

 

،  اندرمسيت    كرتا    وا.  ور   ديكهاوهاطط    ككهنا    جان.   ما    ككيو    zooبول   
 .وبول    ديكهي   نسس    خوش    هتي.  ديكها     شريمهوتا    هاهتي   انسس    

 ذيفة   كرميجيح          

 



ثثححهي    بول   اري   .   ايك   دن    مارا   دوست   مارا    ساهتسس    بول    رمتا   هتا
ككل   ما    بول   هي    جويو   نج.   ككيو    انسس   ثثهرتا   ثثهرتا   جنككل   ما   ثثهنححي   ككيو

كوئي   مهوتا، شري،   ححيتا   انسس   هاهتي     .هك    جنككلي    جانور   ححهسس
اسس   ديكهو    .زه   ْاويبول   نسس   ككهين   م.  جيوا،  كوئي   ححهوتا   هرن   جيوا

هك     شري    اهنا    ثثاسسس    ْايو    تو    وهاطط    سي     جلدي    هباككي   نسس    مارا   ثثاسسس   
     .ْاوي    ككيو   

 سكينة   موتيواال 



              

اسس    هي            .ححالو   ككيو   ما   outer spaceمارو   بول   ...  ايك   زماهن   ما
Saturn  جويو   انسس     aliens اسس   بيوسس   دوست   بين   ككيا  انسس      .جويا

alien   خداحافظ   .   بيوسس   ككهنا   خوش   هتا.   نسس   ككهر    لئي   ككيا   بول
 .كئي    نسس    بول   ككهرسس   ككيو

اين    حسن عليهام          



ككهنا    .  وهاطط    ككهين    بس   جوئي.   ْايو  ثثر  bus stopثثهرتو    بول         ثثهرتو
.   بول   هبي    وهاطط   هتريي   ككيو.   جوئي    stop signككهين    .  لوككو    هتا

 .ثثححهي    ايك    بس   ثثر    ححرهي    ككيو

 

        
 كميل   سيمينتواال  

 



سالككره   ين   ثثاريت   ما   ثثهنححي    ثثهرتا    بول     هوسس   ثثهرتا  

ثثححهي   بول    هي    حتفه     انسس    كيك    نسس   .   ديكهاوهاطط    بول   هي    فككا    .   ككيو
 .رمي   نسس   ثثححهي    مجوا    بيتها.   ثثححهي    بححاؤ   ْاوي    ككيا.   ديكها

 رامثثوراواال   اءهرز         

 

 

 



 

بول   ثثهري    ثثهري   نسس    سفاري    ثثر   ثثهنححي    نسس    سوححو    هك       ميطط    كهاطط     
ححهوطط     انسس    ْا   سككال    كون   ححهسس؟    ْا    زيراف   انسس   زيربو    كهاطط    سي    ْايا    

انسس   ككوريال    اهنا    سينه     .   ثثسند    ححهسس     ايكدم   ديكهووححهسس؟   منسس   شري   
نسس   تو   جو،  هرن   نسس    ككهين    جلدي        اانسس    ححيت.   نسس   مارسس   ححهسس

          .ثثكري   سكسس    ححهسس
 طاهر       ملواال        



 
بول   هي    يححه   ما   غبا.  بول   ثثهرتو     ثثهرتو     باغيححه    ما     ثثهنححي    ككيو   هوسس

رهيا  هتا    يهباككبححاؤ  .ححهوتا   بححاؤ    انسس   مهوتا     بححاؤ   نسس   كهيلتا     ديكها
 .هتو ايك   مايل   هبي  .خوبصورت   ثثهول   هتا انسس    وهاطط

ثثححهي   ْامسان   نيال    رنكك    نو     .و   انسس   هوا    ححليثثر  بارش 
 .بول    نسس   باغيححه    ما    ككهين    مزه    ْاوي.   هتئي    ككيو

 كاككدي   اءهرز         



 

.   ار    ثثر   ححرهو     تو    ثثهول    انسس    درخت    ديكهاظظبول     ثث
.  مثر    نوتا،   ثثهول     نوتا   ثثن     بيجا    بول    هتادرخت     نا    اوثثر     

.   توهبولو     ايك   بيجي     جككه    ككيا    ،    وهاطط   ثثهل   انسس    ثثاين       سككال 
.  انسس    مدهـ  ماكهي   هيت،   مدهـ  ماكهي    هي    شهد    بنايو    وهاطط    ثثهولو

 .ثثر     رهياثثظظار    بول   انسس   اهنا   دوستو    خوشي    خوشي    
 تسنيم هرياناوال       
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