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گرُگ و روباه شیُ و 

گرُگ و یگ روباه۔ ُد، یگ  گب ُد یگ شیُ  گو نن ُد  گب
ُرد۔ گمُخ رر شیُ  رشِا رهه  ننَ نسَ گرُگ و روبا از  رره وخت ها  ُکه و زو گم رزنهری  ند یگ جَگل  رسه امزیا  هُ 
ُری۔“ رشِار م ند  ندری؟ مُ ام قه شیُ  نکنی  گوُ از شیُ چی  گرُت: ”ما و  ند روباه  گرُگ  مگم یگ روز 

ُری۔“ رشِار م ند  گوُ ام قه شیُ  ُبه، ما و  گخ گرُت: ” روباه 





ُری۔اوخته هُ رشِار م ند  گوُ  گرُت:  ”مُ ام قه  ند شیُ  ر  شیُ رفت و  ند سی گدوی ازوا   “
گرُت گخُ  ردلِ  ند  رنیهیه، ولے ما قه شیُ  نن ُد  گن نن ُانای ریزه سیزه  نیی ر  شیُ قه  رچه رشتُ : ”ارُ
گُم  ربَگ گرمم؛  امزیا مُ
رچیز کار  که امیا 

ُنه۔ اوخته شیُ “  گم
یُکت کهه سی  
گرُگ و روبا  گشه و 
گسشت شی  ام از 

گشه۔ نریی 



نمیهه کهه گقُود  گخُ قَه و  ردلِ  ند  گرُگ  رمیگشت،  نجَگل  ند  گاونا  رلیِه  ند یا
رمیهیه۔“ نمزه  گخُب  گرم و  گمُخُ یم کهه  َر نوَ رشِار ره قه شیُ  رامُوز  گرُت: ” گمُ

 
ند رامُوز  گرُت: ”ما  گخُ  ُد  ُد و قه خ گب نسی  گرُگ ره  رلِ  رد رت  نی رن شیُ 

گسم۔“ ُن رمی گوُ  ریَاب 



ند جَگل رفته یگ راو، یگ رُسپُ و یگ گرُگ و روباه  گخلاصه، شیُ و 
گورد۔  نا ُد  گب رنه شیُ  ند جای که خا رگ ازوا ره  رشِار که و س و ره  ُگ خ

گکُ!“ یم  َر نوَ گرُگ، امیا ره  گرُت: ” گرُگ  ند  اوخته شیُ 





ناستیم؛ رُسپُ گوُ کٹه    ُ گچ نبشه،  گوُ  نیه: راو از  گشهه  یم  َر نوَ گرُت: ”امیا سی  از سی   گرُگ 
نیه۔“   گاو ریزه    ُ گچ نبشه،  و از روبا  ُگ گتم و خ ناس نوُ  گوُ ریزه ُ  ما از  گچ نبشه،  از مه 

گرُت: ”سی  بیه!“ گرُگ  ند  شیُ 



گرُگ سی  امی که 
ند یگ نمه، شیُ  نا
رهه شی ره نینهه ک
گوُ گرُت: ” کَه و 

نمهه قه ازمه نا
ُنی؟ یالِ گم یم  َر نوَ

گوُ ازی و روز 
نوُ!“ نبه





گکُ۔“ یم  َر نوَ گرُت: ”روباه سی  بیه و امیا ره  ند روباه  اوخته شیُ 
و ُگ نهره، امی خ نن یم کهو کار  َر نوَ رای  ریب،  گرُت: ”صا نمهه  نا روباه سی  
رهه نبه گوُ و امی راو ام  ر  چاشت  رهه نا نبه گوُ، امی رُسپُ  گصوُح  رهه چای  نبه

نبشه۔“ گوُ  ر  شاو  نا



رُفتے؟“ رر گکُا یاد  گهُشیاری ره از  رای  ناستیم؛  گهُشیار  گخُب  گرُت: ” شیُ 
گرُگ۔“ رهه  گش ُر کَهه  گرُت: ”از س روباه 



ُکَه و گن نن رقَاعت  رمیهیه  رهه ازوا ایهه  نبه ُراکی که شیُ  ند خ گرُگ و روبا  رقِه  ند امزی 
نبشه، ندشته  ُابُ  رم ب ی َر نوَ ُنه که قه شیُ  گم رش   گرُگ کُ ُره و  رشِار م ند  قه شیُ 
ُر کَهه ُنه۔ روباه که س گم ُه و سُ شی ره کَهه  ُب گم نسی  گزو ره  رلِ ا رد رت  نی رن مگم شیُ 

ُنه۔ گم یم  َر نوَ رلِ شیُ  رد رل  نمی ند  گشهه ره  رشِار  ُانای  نیی ُه،  رمیَگ گرُگ ره  رهه  گش
گخُ رقَاعت کَی و نُف  رمیهیه  گخها  رچیزی که  ند هُ  رمیهیه که  ندز مُ یاد  رقِه  رای 

نبشی۔ گدور  گمشِلات  نجَُالِ ها و  راداره کَی وا از  ره 

ُنه۔“ گم رنه کٹه دا  ره ساره  گلَ ُریه: ” گم ناسته که  ُگوف  رل مع نمَ



برداری متن و تصِویر های اَمزی کتاب -حق چاپ، نشر و نُسخه
.  و فرهنگی آزرگی محفوظ اَستهآموزی-سوادبَلدِه موسسِه 
آموزی و فرهنگی آزرگی اِی کتاب ره دَ عِنوانِ -موسسِه سواد

تُحفه، کامِلاً رایگان دَ دِسترسِ مردُم قرار دَده و هیچ کس زیرِ هیچ 
عِنوان حق فروش ره نَدره، چه دَ صفحه های مجازی و چه دَ کتاب 
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