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نصاب صيفي

هـ1426

ن املدرسة العزية، هيوس

ط عسيدنا    اماء

 فريدة تقي
راخدجية د كـــ
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 صابر  ائي

 

    تيز  گهنو      حممد،    نام    نو    ايك.      هتا  دوست    بوار        ايك 

  ان    دهيمو    وٌرو        حسن    بيجو    .هتو    اللچو    ووٌر  ان    هتو

    .هيت    دوسيت    گهين    ما      بيو    .هتو    والو      كروا    صرب      مهيشة

رموو،  سا    ان    پٌرهوو    سا    جاوو  اسكول    سا.   



 6

 



 7

ة      ايك    دن    حممد    ايك    پرچو    ديكه  ؛        ما      ايك    سباق

ان      جيتنار    نا    واسط    گهنو    اري          ،نا    باره    ما  لكهيلوهتو  

حممد    ن  شوق    ائي    ؛        مي    اْ    سباقة    ما  .انعام    هتو  

زور      دوست    انعام    نا    اللچ      ما      اْوي    ن    اهنا    كم.    ه    لوَصِح

حسن    دوسيت    نا    خاطر  .    ه    ليوا    ما    راضي    كر    ؛َصن  ِح

سباقة    ن      .  حسن    ورو    كمزور  هوئي    ؛  .    ها    كه    ؛  

؛    تو    حسن    سونچـ    ؛        مي      باقي هوئيورا    دن    

.ان  روز  رياضة  كروا  باغيچة  ما  جائي  ؛.كرو  رياضة    



 8



 9

هو    سباقة    نو  دن    اْوي    گيو    حممد    گهنو    خوش  ؛        مي    

تو      اْ      سباقة      ما    مارا    كمزور    دوست      حسن    ن      اْساين    سي    

حممد    گهنو    تيز    .    قة      شروع    ئي    گئيساب.    هراوي      دئيس

چو   نحممد    سو.    اگو  ان      حسن      دهيم    دهيم        چالتو  گيو

،    حسن    ن    تو      گهين      وار      "    مي    ورو        اْرام    كري    لؤ

!"الگسـ  

اكو      ان       نا سببرياضة    كيدي    هيت      حسن          گهين  

    دهيم    صرب    كري    ن    اگتو    گيو      ان  حسن  ختام  تك    يمده

 حممد    تو    انعام    لئي    ن    گهر    "  پهنچي    گيو  ان    سونچو    
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  }و    حممد  تو  پهنچ سو ؛    وها    ديكه   .  "اْرام      كرتو    هسـ

 ين اْنكهـ تيج    وقت    حممد!     گيو ن  مليحسن    نتهي  ان      انعام  

ان           ،كهويل  ان          جلدي      سي    اگي    ن      پهنچو           

    گهنو    .    يكهو        انعام    تو    اهنا    دوست      نا    هاـ    ما    ؛د

ان      اهنا      دوست      ن        الگو شرمنده      يو  ان      افسوس      كروا  

      مارا    سا   متي    تو    صرب    كري    ن "      ؛گل    لگاوي    ن  كه    

سباقة    كيدي    ان      هر    روز      رياضة      كيدي      تو    متي      اْج      

 !"جييت    گيا،    متي      مارا      دوست      گهنا      صابر      چهو  
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نا  نام      سي        "ائي صابر     "  ن          دن      سي      سگال      حسن    

اپن      ي      هر    حال    ما  خوش    ئي    ن  صرب      .اولكهوا    الگا

 !كروو  جوئي  اهنو          پهل    مهيشه    ميتهو    ملس   

 



 

Characters – Present & Future 
 

Contact Madrasah-tul-Ezziyah, Houston, TX at madrasah_ezziyah@yahoo.com 
 for more information. 

 
 

   

 اْلسو ائي عامل ائي عاقل ائي عابد ائي

 
 

 اللچي ائي خوش ائي گهوچا ائي چوكها ائي

  
  

 سخي ائي صادق ائي صابر ائي پنچات ائي

  
مسيت خور ذاكر ائي شجاع ائي شاكر ائي

 
انا ائي جهو ائي
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