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مازلتم جالسون هنا واملسابقة ستبدأ 

جالسني وليس جالسون ، خرب مازال منصوب بالياء 

خرب او مبتدأ املهم ، ماهي املسابقة ؟ 

صحيح يا جدي ما هي املسابقة ؟ 

مسابقة افضل فطرية يف املزرعة 

فطري وعجن وخبز ! لست مهتمة وال انا 

حتى لو عرفتم ان الجائزة هي الحصول عىل كل يشء تريدونه 

هل هذا يعني انني سأمتكن من الحصول عىل حاسبي اللوحي ؟ وانا ايضا ً ؟ بالطبع إذا 

كنتم فائزين 

هل هذا ينطبق عىل هواتفنا النقالة يا والدي ؟ بالطبع ، وماذا ننتظر .. هيا بنا ، نحن 

قادمون ايتها الفطائر ، سيكون عىل كل منكم اعداد فطرية بالعسل 

وماذا عن استخدام املوقف للصغار 

ال تقلقي يا عزيزيت سأقوم انا بهذا الدور وسيساعدين مومو ، أليس كذلك ! 
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واآلن ابدأوا بجمع القمح وطحنه لعمل العجني .

يا رفاقي ، ماذا وراءك يا ثعاليبو ؟ 

املزرعة انهم يصنعون فطائر شهية وانا جوعان ومل آكل من ثالثة ايام 

اذا اقرتبنا من هذه الفطائر سوف يصنعون منا فطائر بالثعالب 

ال تكن متشامئا ً سندخل ونأكل من الفطائر بل وسيعطونا املزيد 

بالتأكيد هذا ما سيحدث ولكن يف االحالم ، سيحدث يف الحقيقة لدي خطة هيا بنا .

ستحتاجون للبيض اثناء الخبز 

ابتعدي هذه الدجاجة ليست مقتنعة بهذا االمر ، حصلت عىل بيضة وفقدتها مجددا ً ، 

لن يكون الحصول عىل العسل سهال ً كالحصول عىل البيض 

مل يكن الحصول عىل البيض سهال ً .. واآلن بعد ان انتهيت من الخبز لنضع الفطائر يف 

الفرن متهيدا ً لتقييمها 

فطائر الجميع تبدو أفضل من شطرييت ، لن أتركهم يفوزوا واخرس انا ، أين الشطة ! 

بالتوفيق يا امي ، بالتوفيق يا أيب ، شكرا يا عزيزيت ، امتنى لك حظا سعيد يا سعود ، 

فطرييت ستفوز وسوف ترين . 

مهراجا ماهراجييي ! مهراجا ماهراجييي ! 

واآلن وقت التقييم ، من الشكل الخارجي وقبل أن أتذوق الفائز هو دانا ، ولكن يجب 

ان اتذوق ألحكم حكام ً صحيحا ً ، ما هذا ؟ حارر جدا ً كيف هذا ؟ 

يشء ما أتلف فطرييت ! ما هذا الطعم ؟ ماذا ؟؟؟ رائع يا دانا ، الفائزة هي … 

مهراجا ماهراجييي ! 

السيد مسعود من هيئة الزراعة ، تفضل الزيارة بخصوص مسابقة الفطائر ! انتهينا من 

تقييم الفطائر و..! هل تريد ان تذوقها بنفسك ؟ 
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انها عصابة الثعالب لقد رسقوا الفطائر ، لالسف رسقوا الفطائر ولكن الفائزة هي دانا ، 

فطريتها شهية وفطائركم حارة بشكل غريب 

ما هذا يا دانا ؟ هل انتي من وضع الشطة يف فطائرنا ؟ خفت اال افوز فأردت ان اضمن 

عدم نجاحكم 

الفوز مل يكن ابداً هو املهم ولكن البد ان يكون برشف ، انا اسفة ، حتى لو خرسيت ميكنك 

ان تتعلمي وتعودي للخبز الحقا افضل من ان تربحي بالغش 

لقد تعلمت الدرس .

واالن ناكل الفطائر اللذيذة ، ال اصدق اننا نجحنا اخريا ً 

اعععع ، ليتني مل أقل اننا نجحنا .


