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ثثيبرا فرزندو ْا كهبين ؛ ايك عجيت 
 دكبن ين



هج  مب انكك انكك رنككى ؛ انسس هي رنكك 
 ثداليب كرسس ؛



 دكبن نب مبنك هبي رنكك ثدال كرسس ؛
 عجيت نرايل رنككى ين دنيب ؛ْا ايك 

 



،انسس ْا دكبن مب ثعض رنكك ثرنيى مب
 ثعض ٌدثبؤ مب ؛

 



راؤ ين مثم ححبندي مكتب تبهتيالؤ مب حح
 رنكك ؛نى 

 



Rainbow  ين مثم متبو رنككى
 مىجىد ؛

 



 هج وقت دكبن مب كىئي داخم هتبئي
 ؛ تى دكبن نب مبنك اهنسس كهسس ؛

 



متيطط هبي  ،ْاؤ ْاؤ رنكك ين ْا نرايل دنيب مب 
  ْاوي نسس ْا رنكك مب رنككبئي جبؤ



ذرا ثتبؤ ْا كيى رنكك ؛ ؟ ثبنكم صذيخ 
  كك ؛ْا ثثيهى رن



 ْا ثثيهى رنكك تى سىرج نى رنكك ؛

 



 انسس سىرج مكهي نى هبي ْاج رنكك ؛
 



ححهى هىسس ثتبؤ ْا كيى رنكك ؛ ؟ صذيخ 
 ْا الل رنكك ؛



الل رنكك سىطط ححيس نى هىئي ؛ ؟ 
letterbox  نى 



ارسس هبطط ككالة نب ثثهىنى نى هبي الل 
  رنكك هىئي ؛

 



هىسس ثتبؤ ْا كيى رنكك ؛ ؟ ْا هرو ححهى 
 رنكك ؛
 



هرو رنكك سىطط ححيس نى هىئي ؛ ؟ 
   ككهبش نى

 



هرا هرا جهبرو هبي كتنب دسني الككسس 
  ؛

 



ْا كيى رنكك ؛ ؟ ثبنكم  ححهى هىسس ثتبؤ
  يهى رنكك ؛صذيخ ْا ن

 



  -ـهــى ـيهىئي ؛ ؟ن وىدريب نى رنكك كي
  شبثبش



 

 هىئي ؛ يهىْامسبن نى رنكك هبي ن



فرزندو متيطط ديكهى مبري دكبن مب  
 كتنب زيبده رنككى ؛



 ب رنككى ثتبيبن هي متنسس طرح طرح ميطط  

طط ححهى هىسس ميطط متبرو امتذبن  نؤ
 ححهىطط



 

ححهى  ثتبؤ ْا كيى رنكك ؛ ؟ انسس ْا رنكك  
 سىطط ححيس نى ؛ ؟ 



هىسس ثتبؤ ْا كيى رنكك ؛ ؟ انسس ْا رنكك  
 نى ؛ ؟سىطط ححيس 



واه متيطط تى سككهى جبين ككيب ححهى ححهى  
ثتبؤ ْا كيى رنكك ؛ ؟ انسس ْا رنكك سىطط 

 ححيس نى ؛ ؟



متنسس مسه ْايب ؟هىسس ثثبححهب مبري دكبن 
 .مب ْاؤجى متبرا دوستى    نسس نئي   نسس






