
 

 

. شوندمی بزرگ تدریج به که دید خواهیم را کوچولویی هایتوله ،«هاداشتنی دوست» دیدنی یبرنامه از قسمت اولین در:  1قسمت 

 از و دهدمی شیر خود کوچک هایتوله به که نگهبان هایسگ از نژادی  «روتوایلر» یماده سگ یک از دید خواهیم را هاییصحنه

 .بود خواهیم ها،آن دیدنی ماجراهای شاهد و کندمی مواظبت هاآن

 یک ورود هنگام کند، زندگی باز فضای در دارد دوست بیشتر که استرالیایی پرورشی نژادهای از «شپرد» سگ یک جالب واکنش

 .است برنامه این دیگر جالب هایقسمت از یکی کند،می زندگی او که حیاطی در اردک یخانواده

 .شویممی روبرو هایشتوله و «ایوی» نام به چینی، سگ نژاد یک مادر «پاگ» یک با ادامه در

 البته. هستند گوناگون موانع از عبور یعنی شانعالقه مورد سرگرمی و بازی مشغول زرنگی با که کنیممی دیدار حالی در هاآن با

 .یادبگیرند سرعت به را مادرشان کارهای کنندمی سعی و هستند ترزرنگ او هایتوله از تا دو رسد می نظربه

 

 

 مادرشان کمک بدون که ناز کوچولوی یگربه بچه سه که بینیممی «هاداشتنی دوست» یبرنامه از قسمت این در:  2قسمت 

 .شوندمی بزرگ مادرشان هایمراقبت با تدریج به چگونه بمانند، زنده توانندنمی

 باال ترس بدون بلند های ارتفاع از چگونه که گیرندمی یاد او از هم هایشبچه و است خوبی ورزشکار البته هاگربه بچه این مادر

 .گیرندمی یاد خوبی به هم را موانع از عبور به مربوط هایدرس حتی و بروند

 !است کرده تعریف را «داشتنیدوست» از جدیدی معنی خود که است این مانند ،Sphynxes ابولهولی یا مو بی یگربه

 .کنند زدهشگفت را ما تا اندآمده فضا از که هستند هایی بیگانه ها آن گویی

 .کنندمی رقابت همدیگر با شدت به هاآن که دید خواهیم و هستند گربه این های بچه «گرملین» و «پلون»

 کنار است ماری نام به آلمانی «شپرد» سگ یک که شانایخانههم با چگونه «دال رگ» کوچولوی گربه بچه شش اما ادامه در

 آمد؟ خواهند

 

 خیابان از را هاآن از یکی گونهچه که بینیدمی قسمت این در و ندارد عادت شهر در زندگی به چندان «سوانا» یگربه : 3قسمت 

 .کندمی آغاز را جدیدی زندگی جدید مکان یک در او و دهیممی نجات

 پدر که حالی در داردمی نگاه است اطمینانش مورد که کمدی در را هایشبچه که بینیممی را «سیبریایی یگربه» یک ادامه در

 !است اطراف همان هم هایشبچه

 

 

 Maine «ِمینکون»  و   American Curl  «کرل امریکن»: دید خواهیم را هاگربه یخانواده از نژاد سه قسمت، این در : 4قسمت 

Coons  تونکینیز» و» Tonkinese cat 

 .بنوشد آب شیر، از طور چه که دهدمی یاد دخترش به «ِمینکون» پیکر غول یگربه یک چگونه برنامه این در که ببینید

 .بود خواهند دور هم از روز یک مدت برای که هستند برنامه این بعدی مهمان دخترش، و «تونکینیز» یگربه یک

 

 



 

 

 

 :که بینیممی «هاداشتنی دوست» ی برنامه از قسمت این در : 5قسمت 

 

 .کند بزرگ را اشبازیگوش هایبچه خواهد می چگونه ،Jack Russell Terriers  «تریر راسل جک» نژاد از خوب سگ یک

 

 آب هابچه کوچک استخر یک در خواهندمی کوچک یتوله ده با Portuguese Water Dog «پورتوگیزواترداگ» بزرگ سگ یک

 .کنند تنی

 

 میان در نگهبان سگ بهترین به خواهدمی گویا هم Bullmastiffs «بولماستیف» نژاد از فردبهمنحصر کوچک یماده سگ یک و

 !شود تبدیل گروه

 

 

 Rhodesian «ریجبک رودیژن» هایسگ از خانواده یک  :«هاداشتنی دوست» یبرنامه از قسمت این در : 6قسمت 

Ridgebacks برندمی لذت هاسگ مخصوص ورزش از. 

 متفاوت هم با رفتارشان و هاعادت اما باشند هم شبیه ظاهر در است ممکن Chow Chows «چاوچاو» نژاد از دوقلو سگ جفت یک

 .است

 .دهدمی آموزش چیزهایی خود هایبچه به هم، Havanese «هاوانی» ناز و داشتنی دوست سگ یک

 

 

 

 :شویدمی آشنا اندآمده دنیا به تازه که داشتنیدوست و کوچولو یتوله نوع سه با برنامه این در : 7قسمت 

 

 .دارد را خانه حکم شانبرای که هستند ایمزرعه کشف مشغول «تولیر دو کوتون» نژاد کوچولوی سگ توله شش

 

 کردن پیدا برای تقال حال در است، سفید برف مانند که مهربان و داشتنیدوست «تولیر دو کوتون» خجالتی و کوچولو یتوله یک

 .شودمی روبرو کوچک یبزغاله یک با که جایی تا است خودش جای

 

 .ببیند آموزش را کردن شنا مادرش نزد باید شیطون یتوله یک آلمانی، شپردهای هایسگ یخانواده در

 

 دور تلویزیون از قدرآن تواندمی تنبل، موجود این آیا اما دوقلوهاست برای جدیدی مادر «موکسی» نام به مادر فرانسوی «بولداگ»

 کند؟ داوری کوچولو یتوله دو این دعواهای بین تا باشد

 



 

 

 

 به هاآن شدن تبدیل و کوچولو ناز هایگربه بچه از گروه سه شدن بزرگ شاهد «هاداشتنی دوست» یهفته این یبرنامه در : 8قسمت 

 :بود خواهیم بازیگوش جوان هایگربه

 

 «شپرد» یک که خانه سگ که دهند اجازه خواهندنمی برادرهایش و خواهر و او. است «تویگر» کوچولوی یگربه بچه «تونیا»

 !بوده هاآن با دوستی مشتاق فقط واقع در سگ که شوند می متوجه زودی به اما! بخورد را هاآن غذای است آلمانی

 

 :دارد هم مهمی شغل قضا از که است (British Shorthair) بریتانیایی کوتاه مو سگ یک نام ،(Foxy Roxy) ،«راکسی فاکسی»

 

 !دامپزشکی دفتر یک در مهمانان به آمدگویی خوش

 

 معنی هم هاآن تا بازگشته هایشبچه با او حاال و کند ترک را اشپست مدتی است مجبور هایشبچه آوردن دنیا به و زایمان برای او

 !بگیرند یاد را کار

 

 «اتو» حاال. است «ناگت» پدر نام و «لی راکی» مادر نام که کنندمی زندگی پشمالو «راگاموفین» یگربه زوج یک ای خانه در

 را هستند، هایشحریف مانند که کن،پاکزمین یک و پر گردگیر یک مثال خانه هایاسباب از تا چند خواهدمی هاآن شیطون یگربه

 !شود پیروز هاآن بر و دهد شکست

 

 

 :بینیممی را هاگربه بچه ترینداشتنیدوست از گروه سه هفته این یدربرنامه : 9قسمت 

 

 یافته نجات دیگر حیوانات از است پر که آمده ایخانه به او. است یتیم و «توکسیدو» سفید و سیاه الغر یگربه بچه یک نام «اورئو»

 !«نلی» نام به آمریکایی راسوی یک جمله از

 

 افتد؟می دلش به او مهر و شودمی دوست سفید و سیاه یگربه این با نلی آیا

 

 کند؟می پیدا مادر جای به دایه یک «اورئو» آیا

 

 کشف هم را حمام هایبازیاسباب و هاپله هاآن. هستند شانخانه کشورِ  کشف حال در و اندبانمک خیلی مادر، روسی یگربه هایبچه

 !کنندمی نابود را توالت کاغذهای و کنندمی

 

 .دارد کوچولو یبچه پنج است دار مک و کک «اوسی» یگربه نژاد از که مادری



 

 

 

 .بیفتند راه روبان دنبال به توانندمی و کنندمی زندگی بسته موهایش به روبانی که بلند موهای با جوان دختر یک با ها آن

 

 بازیاسباب ها،جیرجیرک هاآن باشند؛ بهتر همه از دارند دوست و کنندمی رقابت هم با که هستند هاییگربه بچه «رکس» و «لئو»

 !کنندمی شکار هم را همدیگر گاهی و هاگربه

 

 

 Unnow : 10قسمت 

 

 Unnow : 11قسمت 

 

 

 . شوندمی بزرگ است ترداستنیدوست یکی آن از یکی که کوچولو سگ سه گونهچه که بینیممی هفته این یبرنامه در : 12قسمت 

 

 اما. است ترخجالتی هم همه از حالهمان در و پسر تنها او. است سورتمه، هایسگ نژاد از ،«چینوک» نژاد از سگی نام ،«نانوک»

 را خودش هایقابلیت «نانوک» بکشند، را واگن یک و دهند انجام مهم کار یک گیرندمی تصمیم ،«کایا» خواهرش، و او که هنگامی

 .دهدمی نشان

 

 برای اما زندمی پارو خوبی نفسبهاعتماد با «راکی». شودمی بزرگ استخر یک نزدیکی در «البرادودل» نژاد سگتوله یک

 کند؟ پیدا بیشتری نفسبهاعتماد که کندمی کمک او به شنا یجلیقه آیا.نیست آسان زیاد کار این کوچولو «استنلی»

 

 سگ یک تینا،. باشند ورزشکار ،«تینا» مادرشان، مانند دارند دوست که هستند «هوند داکس» نژاد از «پیکلز» و «رولو»

 !پوشیده داگ هات لباس که حالی در دویدن: است خاص خیلی البته او ورزشی یرشته است؛ قهرمان ورزشکار

 

 

 .شوندمی بزرگ داشتنیدوست و گوشبازی کوچولوی سگ توله سه چگونه که هستیم شاهد هفته این یبرنامه در : 13قسمت 

 او است؛ قوی بسیار نگهبان سگ عنوانبه هایشریشه با ارتباطش که است «شارپِی» چروک و پرچین نژاد از سگی نام «ریزن»

 .داردمینگه دور  ،«کیک پن» و «پیچز» برادرهایش، و خواهر از را هایش بازیاسباب

 ،«بلوندی» خواهرش که حالی در. بزند دست ماجراجویی یک به تنهایی به تا کندمی تالش شجاع «تریر رنکی» نژاد سگ توله یک

 او با را خودش نرم و گرم جای شودمی حاضر اسب آیا اما. اصطبل یک در جایی: کرده انتخاب زدن چرت برای را عجیبی جای

 کند؟ قسمت

 اما. آنهاست نصف یاندازه به و کوچکتر برادرهایش و خواهرها یهمه از «ناتپی» ،«باکسر» نژاد هایسگ توله بین در

 گروه از عضوی بتواند تا کندمی راهنمایی را او و! نیست چیز همه اندازه که دهد نشان او به تا کندمی کمک ،«راکی» پدربزرگش،

 .باشد



 

 

 :کنیممی دیدار داشتنی دوست هایسگ از گروه سه با هفته این برنامه در  : 14قسمت 

 رشد سرعت به که اندامش با را خودش تواندنمی راحتیبه که است ( Great Dane)  «دین گریت» نژاد از سگیتوله «ماروین»

 !باشد اشاندازه که کندمی پیدا را جایی سرانجام اما دهد وفق کندمی

 با کندمی سعی ها،آن از یکی ،«پاک» که هنگامی. کنندمی زندگی « Keeshond»  نژاد سگ نوزاد نه زیبا، یمزرعه یک در

  نجاری کار در صاحبش به روستایی یخانه در خواهدمی «تولیپ» خواهرش شود، دوست کنندمی زندگی جاآن در که هاییاردک

 !کند کمک

 رنگ به: اندهم شبیه دقیقا همگی که هستند خوشگل یتوله چهار ،( Cocker Spaniel)  «کوکراسپانیل» یخانواده یک میان در

 گوشی بازی بهتری چیزهای با «میداس» که حالی در. رفته مادرش به و است زنگ طالیی «میداس» اما شکالتی، تیره ایقهوه

 آشکار بیشتر دوآن هایشباهت رسد،می بازی نوبت که هنگامی اما  شده روبرو دردسرهایی با ،«قهوه» نام به برادرش کند،می

 .شودمی

 

 

 :بود خواهید داشتنی دوست هایسگ از گروه سه ماجراهای یبیننده هفته این  : 15قسمت 

 کی و آنیا حاال اما. «لی ِکی» نام به انسان نوزاد یک: دارد خوب خیلی دوست یک «آنیا» نام به «پینچر دوبرمن» نژاد از مادر یک

 .ناز کوچولوی سگ توله دوازده شامل بزرگ گروه یک از نگهداری و مواظبت: دارند جدید کار یک لی،

 

 خواهرانش، میان در پسر تنها عنوان به «روو» نام به کوچکی سگ توله ،( Beagle)  «بیگِل» نژاد های سگ از خانواده یک در

 این بین در بویایی امتحان به نوبت که هنگامی اما. شودمی بزرگ ترشبزرگ خواهرهای میان در «روو»! است افتاده تنها حسابی

 «روو» جز نیست کسی برنده بود؟ خواهد بهتر همه از کسی چه رسد،می فرا هستند شکاری هایسگ سنتی شکل به که هاآن

 !کوچولو

 و «انجل» مادرشان مانند توانندمی چگونه که کنند کشف خواهندمی ،( Bichon Frise)  «فرایز بیشن» نژاد از سگ یک هایتوله

 !باشند قهرمان هاسگ بین در «پرل» مادربزرگشان

 

 

 :هستیم داشتنیدوست وغریبِ عجیب خانگی حیوانات از گروه سه یبیننده هفته این : 16 قسمت

 

 و تر» خواهر با کوچولوها این رهبری که دارند الغر و کوچولو نوزاد سه دلیله و سامسون هاینام به تیغی جوجه جفت یک

 بانمک مهمان یک از استقبال یآماده ،«پیپ» خواهرشان رهبری با زرنگ تیغیِ تیغ کوچولوی سه این. است «پیپ» نام به شان«فرز

 .گذاشته بازی قرار تیغی تیغ کوچولوی سه این با هم «دودل. »«دودل» نام به «داشهوند» نژاد پاکوتاه سگ یک: هستند

 

 بزرگ زودتر چه هر دارد دوست و است چابک بسیار «هارلی» نام به ( Mini Lop Rabbits)  «الپ» کوچک خرگوش یک یبچه

 .کندمی رقابت «شبدر» نام به خواهرش با او! شود

 

 ابتدا در ،«پنی» نام به « Spaniel»  خانگی سگ یک با برخورد در هاآن. کنندمی زندگی کوچولو خوک پنج ویالیی، یخانه یک در

 .است شانطبیعت در گل، در بازی که کنندمی کشف کمکم هاآن. شوندمی دوست او با تدریجبه اما هستند خجالتی



 

 

 یخانه دنیا، آنها چگونه که دید خواهیم و هستیم همراه داشتنی دوست کوچولوی سگهای از گروه سه با برنامه این در : 17قسمت 

 :کنندمی کشف را شانخانواده اعضای و جدیدشان

 

  سگ با کندمی سعی «فنچ» کنند؛می زندگی هم با «واقعی فنچ» یا سهره یک و «پامرانین» نژاد سگ یک روستایی، یخانه یک در

 !هستند خودش یاندازههم درست سگ هایتوله شودمی متوجه که اینجاست جالب و شود دوست

 

. شده گرفته مشهور اپراهای نام از شانهمه نام که کنندمی زندگی بانمکی هایتوله ،( Ibizan)  «ایبیزان» نژاد سگ یک یخانه در

 قورباغه مادرش همراه دهدمی ترجیح فیگارو، برادرش، اما کنند توجه او به فقط همه دارد دوست رهبر یخواننده بانوی کارمن،

 !بگیرد

 

 و است گذار و گشت عاشق است، فرزندانش رهبر او. شده داده نجات هاخیابان از که است سگی «بریژیت» نام به دورگه مادر یک

 .است همراهش جاهمه در «اال» خواهرش

 

 

 :بود خواهید هاگربه ترینملوس از گروه سه یبیننده هفته این یبرنامه در : 18 قسمت

 

 نام به شانخانه اشرافی هایمهمان از دیگر یکی با که هستند هیمالیایی هایگربه نژاد از کوچولویی هایگربه «ژاک» و «بل»

 .کنندمی رقابت -«واوا چی» نژاد از کوچولو سگ یک - «پوچی»

 

 بازیگوش و پرانرژی هایبچه نگهداری پسِ  از تواندمی سختی به خانواده، مادر «یاسمین» سنگاپوری، هایگربه از خانواده یک در

 سعی «هندی جوز» نام به آنها خواهر. است شیطنت عاشق فلفل که دارد «ریحان» و «فلفل» نامهای به بچه دو یاسمین. برآید خودش

 جالب هایتفریح یهمه اینطوری شودمی متوجه که دارد ادامه جایی تا فقط موضوع این اما دارد نگه دور دردسر از را خودش کندمی

 .دهدمی دست از را

 

 با هاگربه نوع این از بعضی. کنند پیدا گروه در را خودشان جای تا کنندمی تالش سختی به «مانچکین» نژاد کوچولوی گربه شش

 دارد هم بلندی پاهای که « Stretch»  نام به هاگربه این از یکی. دارند بزرگی اندام بقیه که حالی در آیندمی دنیا به کوتاه پاهای

 را دنیا همدیگر با خواهندمی برادر دو این. است برادرش با دوستی یآماده هم «ناگت» و شود دوست «ناگت» برادرش با خواهدمی

 !کنند کشف

 

 

 

 

 



 

 

 یملکه یک که ،(Godiva Kiss) «کیس گودایوا» نام به «بیرمان» نژاد از مادر یگربه یک هفته این یبرنامه در  : 19 قسمت

 پشمالوی و بانمک یبچه سه بتواند تا! کرده آویزان کناری را اشتاج حاملگی خاطر به فعال است، افتخار تاج با بازنشسته زیبایی

 شوند؟ تبدیل اشرافی ایگربه به و بگذارند مادرشان پای جای پا توانندمی هم هایش بچه آیا اما. کند بزرگ را خودش

 

 رهبری با آنها.  هستند (Cornish Rex) «رکس کورنیش» نژاد هایگربه بچه از رنگارنگ یخانواده یک هفته این بعدی مهمان

 !شوند دوست است «ایگوانا» نوع از مارمولک یک که «دونا» نام به شانمتفاوت ایخانه هم با خواهندمی «توفو» نام به برادرشان

 

 خودش دوقلوی پسر دو کردن بزرگ مشغول شده، مادر بار اولین برای که « Tortoiseshell cat»  نژاد از ایگربه سرانجام و

 خوبی به را « Little Bear»  نام به اشخجالتی برادر به کمک مسوولیت است ترقوی که « Boots»  نیستند؛ هم شبیه اصال که است

 !کند کشف را خودش وجود شجاع یجنبه بتواند هم او شاید تا گرفته عهده به

 

 

 ایگربه نام «هلو»: اندآمده دنیا به متفاوتی شرایط در کدام هر که باشید هاییگربه بچه از گروه سه یبیننده هفته این  : 20قسمت 

! آورده دنیا به را هایش بچه هم همانجا و اندکرده منتقل هاسگ زیبایی و آرایش سالن به داده، نجات خیابان از را او از که است

 نشان او کنند،می معاشرت آنجا رنگارنگ هایمشتری با خواهرهایش و برادرها که حالی در است؛ متفاوتی یگربه بچه ،«کالی»

 !چیست زیبایی سالن یک در مسوولیت قبول که دهدمی

 

 آنها. هستند (Exotic Shorthair) «عجیب موکوتاه» هایگربه نژاد از ایآمده دنیا به تازه هایگربه بچه هفته، این بعدی مهمانهای

 مادرشان با آیدمی شانبهترین سراغ به کنجکاوی وقتی اما! گیرندمی هم ماساژ و کنندمی زندگی نعمتوزنا در هستند، شیک خیلی

 .کنندمی پیدا مشکالتی

 

 هاچمن در بازی و بیرون محیط آزادی که هنگامی کوچولو هایگربه این :« Tabby»  نژاد آزاد و مستقل هایگربهبچه  سرانجام و

 از ترس که شودمی متوجه کوچولو « Boots»  البته بروند، باال درخت از مادرشان مانند چگونه که گیرندمی یاد کنند،می کشف را

 .گیردمی کمک است ترشجاع که «ایندی» نام به برادرش از و دارد ارتفاع

 

 «رگدال» هایگربه از: هستیم حیوانات جهان در هادوستی زیباترین و ترینداشتنیدوست از یکی شاهد برنامه این در : 21قسمت 

 شپرد نژاد از مادر سگ یک که «رزی» تا کنندمی دعوت ها گربه کلوپ به را «ماری» نام به شپرد سگ یک که چله و چاق و تپل

 .کرده تنظیم اردک دسته یک روی پیاده با را هایشبچه بازی زمان و است استرالیایی کوچک

 

« Butters » الک هندی، خوکچه مانند متفاوتی حیوانات اشاطراف که رفته جایی شودمی متوجه که است ولگرد یگربه یک نام 

 !دارند حضور موش و پشت

 

 

 



 

 

: کنیممی دیدار دوباره داشتنیدوست خیلی خیلی هایگربهبچه از گروه سه با هستیم؛ ویژه قسمت یک یبیننده هفته این : 22قسمت 

 گنده خیلی که «سابو» پدرشان، به او.  شوندمی هدایت «لولو» قدرتمندشان، خواهر توسط « Maine Coon»  نژاد بزرگ هایگربه

 «سیرا» مادرش مانند هم «لولو» آن از پس! کند بازی خودش کوچولوی نوزادهای با باید طورچه بفهمد تا کندمی کمک است،

 .شودمی چکندمی سینک در که آبی هایقطره مسحور

 

 زیبا و مرتب چه که هم راستی به و شوند مشهور برتر هایگربه شوی در مادرشان مانند خواهندمی ایرانی، بانمک هایگربه بچه

 !شود آنها مانع شهرت به رسیدن راه در تواندنمی هم خانههم سگ یک حتی! هستند

 

 یگوشه هر در که کنندمی زندگی « Socks»  و « Mittens»  هاینام به بازیگوش یگربهبچه دو سیبریایی، هایگربه یخانه در

 .شوندمی داده نجات اینکه تا اندازندمی گیر کمد در را خودشان که اندبازیگوش و شیطون قدری به هاآن.  اندشیطنت مشغول خانه

 

 

 


