
تني انسسككُولديلوكس 
.بَهالُو

(Goldilocks and the Three bears.)



ايك وار ايك دكري هيت هج نو نام 

جنككل ما ايك دن اسس.  ككُولديلوكس هتو

ا تا اسس ايك ككهر نححلتا ححل. پِهروَا نسس ككئي

 .پُهَنححينزديك 



  هي سوححو هك ميططاسس ككَهنِي هتاكي ككئي  هتي تو اسس

نسس كري ( rest)اْرام يهاطط هتوري  وار    

پر هي   ككهر نا  دَروَازهككُولديلوكس .جاوو

كُوئي هي   هبي . ديدو( knock)دَستَك 

ا دَروَازُه   هن كهولو   تو   ككُولديلوكس  اِهن

.  ككئيدَروَازُه   كهويل   نسس اندر ححليمَنسِي 



.  بَهالُو babyاَبّا   بَهالُو، اَمّا   بَهالُو    انسس . رهيت هتيfamilyاْ  ككهر ما بَهالُو  ين ايك 



پر Table. هتئيه ي ُُو  هبوك   الككي هتي تو  اْ جوئي   نسس اسس ككايكدم نسس ككُولديلوكس   

.هنانو، وححهلو   انسس مهوتونا  تني  پِياال موكا هتا، ( porridge)كِهري

سس  سوطط ككهر  نا اندر  اْوي  نولديلوكس ككُ

لَذِيذپر     tableديكهسس ؛ هك   ايك  

(yummy )مجن  موكو  ؛ .



ا نا  پياال  جيوارسس ككُولديلوكس هي  اَبّ

ن  ما  سي كِهري   كهادي تو  اه ي   زبا

اْ تو "ئي بَلي ككئي  انسس زور   سي ححاِلّ

."ايكدم ككرم ؛



   ما   سي  هي   اَمّا نا پياالپححهي اسس 

امي  بويلكهادو   انسس  مُنهـ   بناوي  نسس

."هتندو   ؛ايكدم  پن  اْ تو   "



نا پياال  ما سي  babyپححهي هي 

سي  بويلكِهري    كهادي  انسس  ُُوشي

"yummy!!!   اْ   كِهري    تو ،

ي پورو  انسس مزا س" برابر ؛ايكدم 

.پيالو  ُتم كري ديدو



ںرائي ككيوككُولديلوكس  نُو   پيت  هب
اك   الككوا     تيوارسس  اهنسس  ايكدم  هت

ما   اهنسس   living room.   الككو

، مهويت. تني كُرسي ديكهائي

.وححهلي انسس هناين



سس  پهلسسككُولديلوكس  جئي   ن

.هياَبّا  ين  كُرسي پر  بيت

."؛يت مهواْ كُرسي تو    ككه ي  "



هي ئي   نسس بيتپححهي  هي   اَمّا ين كُرسي   پر   ج

اسس هي    " .؛مهو يت اْ   كُرسي  هبي ككه ي  "

.كَـنتَالِي   نسس كيدو



.، تو   كُرسي  تُويت  ككئياسس   كُرسي  پر    تِيكُو  دئي    نسس  بيتهوا    ككئي(  unfortunately)اَفسُوس پن  

ين  babyپححهي ححِهالّ  هتاكي   نسس اسس

،  !wow. " هيكُرسي پر جئي   نسس  بيت

اسس هي "برابر   ؛ايكدم    اْ   كُرسي  تو    

.  ُو  هتئي   نسس كيدو



ايكدم  وَدهارسِسهوسس  ككُولديلوكس   

اُنككهـ   هبي  اْوا    هتاكي ككئي هتي،  انسس اهنسس

اوپر   تو  دادر   ححرهي نسس   هي.   الككي

bedroom پلنكك وهاطط تني.   ما    ككئي

.هنانو،   وححهلو    انسس  مهوتو.   هتا



اَبّا  نا   پِهالهي  ككُولديلوكس 

(   try)وشِ كُپلنكك پر سُوَا   ين 

.كيدي

."كَرَك ؛ايكدم   اْ  تو    " 



لنكك پرتو ككُولديلوكس  اَمّا نا  پ

.  كيدي(   try)كُوشِ سُوَا   ين 

."؛نَرَم   ايكدم   اْ  تو    " 



  babyاسس پححهي ححِهالّ  هتاكي  نسس

(   try)وشِ كُپلنكك پر سُوَا  ين  نا  

."  برابر   ؛ايكدم   اْ  تو    .  " كيدي

نا  babyاْم كهي   نسس  اسس اْرام سي  

.پلنكك ما  سُوئي  ككئي



بَهالُو   هتوري  وار   هن   هتئي  هك  تينسس

.اْياككهرسس   



Babyالككوهبالو   روئي    نسس   كِهوا:

!"ككيوكوئي ماري بدهي كِهري  كهائي"



ر   بيتهوكوئي ماري كُرسي   پ"  

!"هيانسس اهنسس توري  ناك



! ؛وتو   كوئي مارا   پلنكك  پر  س"  

!"اْووںاَبّا   اَمّا  جلدي  يها



كس   اهُتي   اْ   اَواز   سُنِي    نسس ككُولديلو

ه ي جوئي  نسس   ككنسستينسس بَهالُو  . ككئي

سي نيححسس پلنكك پر.  دري  ككئي

نا ه  جلدي  دَروازايكدم  كُدي  انسس 

.  باهر   هباككي   ككئي



اْ  تني  هبالو   نا ككهرسس  كوئي  .  وامي  سوححوا  الككي  هك   ميطط  كوئي  وار   هبي  پاححهي  جنككل  ما هنيطط   اْو

…اْوووار   هنيطط 



Illustrations created on www.storyjumper.com


