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 شوازی ئاخاوتن

: ی خۆم ڕۆه: یگوت آرد ده ی خۆی ده آه باوآک ئامۆژگاری مناه
ر ویستت  گه و زۆر ببیسته، ئه م ب  آۆڕک دانیشتیت آه ر له گه ئه
ی تۆ  وه به تا نۆره ڕوانی ئه به، چاوه س مه یت، قسه به آه  بكه قسه

 .گرن دهموو گوت ل آه هه كه و خه دت 

آات،  ش زۆر ده ه ی زۆر ب هه وه ده، چونكه ئه مه  ی پ ت آرد درژه  قسه جا آه
 و   و ڕاوژت خۆش وه بت ره ده نگت به وان بن، ده و ڕه آانیشت ڕوون  با قسه

 .یت بكه  و آاریان ت آه ڕابكشیت كه ی دی خه وه گفتت شیرین بت بۆ ئه

 و چاک گوی ل  یه  بدهی بۆ آردیت هۆشی آك قسه ر یه گه ئه: ی خۆم ڕۆه
ی  گه آه، چونكه چاك گوێ لگرتن به ریك مه وه خۆت خه شتی تره بگره، به

 .شتووهی وشتی پگه  و ڕه ی باش رده وهر په
 

 اڤهڕ* 

 آردن قسه: ئاخاوتن

  ی ل بگره گوێ: تهـسـیـبـب
وه:    ژـڕاوآردن ی قسه ش  
   ووته :   تـفـگ
  ابو ئاد و شون ڕێ:    وازــش
  زارۆک، منداڵ:    اڵـنـم
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  ڕاهنـان* 

   :آان دابن ه م هه رده به له) √(ی  و نیشانه  ستی دروست دابن به م مه ر ده  به له(%) ی  نیشانه  ٭

:ی بۆ آردیت آک قسه یهر  گه  ئه -1  

.وه ب بخونه آت )     (  

)     (  بكه ڕووی ت یه،  بدهیو گو  

.دا قسان بكه ت هکڵ هاوڕ گه  له )     (  

.ی پ ببه آه  قسه )     (  

  

:آك آرد ۆ یهت ب ر قسه گه  ئه -2  

.ۆر ب ز )     (  

.وه رز آه نگت به  ده )     (  

. بكه وه قسه ره ده خۆی به ره سه كی لهنگ ده  به )     (  

. بكه ی ئاۆزی بۆ  قسه )     (  

 

: نه یه آتریان بگه  یه به) تک خه( به هک نڕاستی آه  وانه دا ئه وه ی خواره م ڕستانه  له ٭  

 ین آه  دروست ده                                      یه له ساڵ برتی

 رز  چوار وه                           می ساڵ رهه  پاییزدا به له

 زۆ و گه و موژ ز گو                             زستاندا فرین له ره بهش

 وه آرته ۆ دهآ                                یه له ره برتی چهو شه

 

  


