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 لسكو اا％نوكاك ګا

 
 .ا％ت الوا هونة نمتحااكا  کرنة رّاتي  كووبمشر کة دوجا أجها هوئيأ خلدا ميأ سک＋ أگرنيادوجا اننوجو صبح گليا
 .ا％ت اهو اګا％چ ل ماحوكا پريشاني قت كيو کة نمتحاا حطر ميشه كي＄
  .أي＄ كئة  ديا سة  حطر ي％ّچا مولةرفا  رةسا نة  اس ياآ كه ي％ت هير چسو  يهيكګ اهر
 سة اونكه，ي ك％ت نهيأ فكر كوئي سةا ي％ت گرنيدوعمر كي جا يبؤ سب سة  كيسک＋ جو سن كووپؤ يمير فصر

 :ا％ پوچ اورايا！％ا ＃نة هات اس. ي％ت تبا  معموليكګا ＝ لکة اس نمتحااكا  قسم اس . ا％ت تاآ ＃كچ سب هميشه
 ؟أي＄ سكتة ＃يكد س！نو پنةا هم کيا مإ，م گا ئة，ج，ك فمعا--  
 ياد حكم نة يچر！, كريأ يجلد جائيأ پر جگه پنيا پنيا أ，چل-- 
 .ةكر نه ت كوئي با اورة＄ يگدك ګ اطالبه كي هر
 نا％يکد ميأ بکتا. ئةآ هنسي كر پي جسة ة＄ كرنا رّا，ت وبمشر ساګا كګ اكو آپ كه ة＄ هګ ن مضموكا نمتحا اکة آج
 پناآپ ا تو کرليأ ختم مكاآپ  جب. جائيأ لگ پچا چپ پر مكا اور کريأ بند رًافو بپني کتا١!  ة％چ，پ أهاو. ة＄ منع

 .کريأ وعشر أ，چل  . ＝ لکة نة％يکد ثراكا  اس أ，گ أ，％چك دخو شربت
 سقتبا اگرني سةدووهؤ جا％ پ--لمانإينماالبوب آمرفي كي کتا جل

 

 بنائيأ هئردا لپرگو ابجو صحيحکة ألواسو يلذ جهرمند
 

 ؟ة＄ نكو يب ادكاس قتبااس ا �
 فيسروپر   مرفي جل  لماالبو مانإينآ

 
 ؟نهيأ حطر  كيأسوک＋ يسردوأو， کسک＋ يه �

 أي＄ عمر بهت كم تطالبا
 أي＄  اجمز سخت  بهتفيسروپر

 أي＄ أگرنيادوجا تسب طالبا

 
 ؟أي＄ یسكتكر د مد كيةسرو دكګ انميا درکة نمتحاا تطالبا ياآ �

 سي یؤو＄ت   جي نهيأ   أ＠جي

 

 ؟هوئيأ ب كامياميأ نمتحا اه طالب کهأي＄ یت％يکد سة，ک فيسروپر �

 ة＄ یتيد سهن  سة زورهطالب
  ة＄ یهتر شه خاموطالب

  8/..… = + 2/..… + 2/..… + 2/..… + 2/..… ة＄ یتيدكر  وع شرناكر ت باهطالب
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