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     1ی  وانه 3شی  به

  نر جیاواز سه چاره شوازی  فرببه    

  بت بۆچوونی جیاوازیان ههتوانن  هاوڕکان ده 
 

 

 
 

  .وه هڕز بهنت وناڕازی بو ربینی بۆ ده  ببه »A4«فری ڕساکانی 

 .بیت رده ده ڕوونی بهی خۆت ناڕازی بوون،  که ی بارودۆخه وه کردنه شی پاش .1

  ».........  ، من ڕازی نیم له که باسه  له گرتن گوێ پاش«

  ت که هر رانبه بهبۆچوونی  لماندنی سه. 2

  ».......م ، بهم گه تده من بۆچوونی تۆ«

    رببه بۆچوونی خۆت ده. 3

  »..........  ڵ بۆچوونی تۆدا نیم له گه من له«

  »چیت؟ ده ین، تۆ چۆنی بۆ بدهنجام  ئه  که کاره  یه هم شو توانین به ده  ئمه«

  .ت که ره رانبه ڵ به گه ش له خاکی هاوبه  هیت بگه  وڵ بده بۆچوونی خۆت ب و هه. 4

               
   ی دیکه ڕگه            وه هنانه پاساو          لماندن سه      وه کردنه شی     

،  دیکهسانی  کهوشتی  بۆچوون و ڕه گرتنی ڕزگرتن و  چاور به  بۆ له  وه ڕته گه ده پشوودرژی
 ت ڕه  ، واته کردنه ند نه سه ند کردن، په سه پهی  وانه پچه. بت نه ندیشت سه پهر  ت گه نانه ته

بۆچوونی جیاوازمان توانین  ده  هم، ئ دیکهسانی  که دیدیبۆچوون و لماندنی  سه نهو   وه کردنه
  .ینببیر ده  وه ڕزه  به بت م ده به  بت، هه
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 1ی  وانه 3شی  به یوامی رده به

 A4ر  سه ڕاهنان له 

  .داڕزربینی  ڵ ده گه نجام له ئه  یته تا بگه هه  نهھکارب به   A 4و یاسای  وه بکه شی  هانم بارودۆخ ئه

 

بت  ده  که  بیرته  تۆ لهبۆ یاری کردن،   که بچت بۆ باخچهی  گه لهوت  یه دهو ماتان   دته کاروان -1
وت  یه ده وکو بکات بهکانی  رکه وت ئه نایه یشو ین، ئه یت بۆ سبه بکه  ت ئاماده وه کانی ماه رکه ئه

 .بکات یاری

 __________________________________________________ : وه کردنه شی

  ___________________________________________________: لماندن سه

  _________________________________________________: وه پاساو هنانه

  __________________________________________________: وتن که ڕک

  

م  به.  ئواره  نه بیخهن تو هک ڕک گفتوگۆ نان خواردن، پاش  وه پکهبۆ  پالندانانن یرقا سه کاروانو  زارا -2
  .بیار  ش بووه مه ئه. لت بخۆینکو چونی  سته به  ال ئاسانترهو ردو وتی بۆ ههگ زاراکۆتاییدا   له

 __________________________________________________:  وه کردنه شی

  ____________________________________________________: لماندن سه

  __________________________________________________:  هو پاساو هنانه

  __________________________________________________: وتن  که ڕک
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 1ی  وانه 3شی  به یوامی رده به

  

کان شین بت،  یی دیواره نگی بنچیینه ڕه  پی خۆشهکات، ب نگ یان ڕه که فرگهدیواری وت  یه دهجوان  -3
  . نییه  نگه و ڕه له زووی ئارهو  ئه  ، چونکه نگه ڕازی نییه و ڕه به زارا

 __________________________________________________:  وه کردنه شی

  ____________________________________________________: لماندن سه

  __________________________________________________: وه پاساو هنانه

  __________________________________________________: وتن  که ڕک
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 1ی  وانه 3شی  وامی به رده به

  ڕزگرتن مانای چییه
نگی  کان ڕه رگۆشکها، چو وه بخونه  وه ی خواره م باسانه ئه   به  که ڕسته  ر پت وایه گه  ن بکهشی

نگی  ڕه ، هاوکات ربدراوه ده وه ڕزه .  بزه  که وتهگ  ر پت وایه گه  کاربھنه به  وروس

  میشه رت هه سه  له  یت، پویسته ی من یاری بکه که تیپه ڵ گه وت له تھه ر ده گه .1
 .یم ی من ده وه ڕازی بیت به

 

  
ر  سه چاره  یه م کشه پب چۆن ئه ی خۆتم که تۆ ڕگه. لمنم بیاری تۆ ناسهمن  .2

 . م خۆمت پده بۆچوونیپاشان منیش  .یت که ده
 

  
وم  من ئه  یت، چونکه کهب زارا تیی وت نابت دۆستایه تیی منت ده دۆستایهر  گه .3

 .خۆشناوت
 

  
نگ شونی  ی ده زۆرینه. مان که یرانه ی سه ر جگه سه لهین  نگ بده رن ده وه .4

 .کات دیاری ده  که شته گه
 

  
  .مبرب بۆچوونی خۆم ده  بدهتم  رفه ده. یت که ی زۆرم ل ده وه بم به من بزار ده .5

  
سک   رکه هه  ، چونکهم ناکهنگ  ده نگه ده دا ی فرگه ی فرۆشگه ره سه  من له .6

 . ، هاوڕی منهباتب  ڕوه به  که ۆشگهرف
 

  
  .یاری بکات  س لره همن ناهم ک،  ترهن مه ته بهمن   لهک   نییهگرینگ  .7

  
زوو  من ئاره .کان ه ئاژه  ین به ت خواردن بدهناب  یه م باخچه ی ئهپی یاسا به .8

 .م م یاساشکنی ناکه م، به م خواردنیان پ بده که ده
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  3شی  به 2ی  وانه    

  
  مشکت 

  توانت چی بکات مشکی تۆ ده
  
  
 
  توانت چی بکات مشکی تۆ ده  بزانه و  وه  بدۆزه  که هما نھنیه  

 
   ی =7    ر = 6   و =5       س =4     هـ =3    ب =2    ا =1

پ =14    ڵ =13    ۆ =12  خ =11  ک =10  ێ =9     م =8
 ت =19    ل =18   چ  =17   ش =16   ن =15  

 
 
 

  _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _   _  _  _   _    :و بیاردان  کشهیی شیکار
                               2  3  16 7     14 9 16 3  5  3  7   8  9 16 10  

 
    _  _  _  _      _  _  _  _  _  _      :ستان ی وه ر شوه سه زابوون به و ر گرتن نگه له

              2  3  16 7     17 1 18 1 10 7   
              

  _  _   _   _  _   _   _   :ری سه  له  یه ری زۆری هه رمان کاریگه ده  سۆز که/ بیر 
8  9  16 10 12 13 3   

  
  _ _  _  _  _     _  _  _  _     :ئاواز و گۆرانی  گوگرتن له

2 3 16  7    2  7  4  19 15  
  

  _  _  _   _  _   _   _   :و سووڕی خون دان ناسه ندی هه ناوهۆڵ کردنی رکۆنت
8  9 16 10 12 13 3   

 ببیرکردنه

 بیستن
 سۆز/ مشکۆه

ست کردن هه  

 چاالکی

 بینین
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 3شی  به 2ی  ی وانهیوام رده به
  ڕۆژانهکات  هاوکاریم دهچۆن مشکم 

 
م  بۆ ئه ننکار د مشک به  شک له به ن و چ که ده چی ...ان یانزارا یان کارو  دا بنووسه که ناو بۆشاییه  له 

  . کاره

        ________________________________________ 

     ___________________________________________________  
 

     ___________________________________________________ 
         

_________________________________________ 

  _____________________________________________ 
    

 ________________________________________________  
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 3شی  به 2ی  وامی وانه رده به

 
  کاردۆزوازی 

  مشکم  ت به باره یزانم سه ی من ده و زانیاریانه به  اچوونهدپ
 

  ی مشکم فربووم  رباره من چی ده. 1

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

  
 . بیزانمی مشک  رباره من خوازیارم ده  زانیاری زیاتر که. 2

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شکی  ، به وه کردنه بیر  به  ته مشک تایبهی  _ و_ _ _شی پ شک، به ند به چه  له  پکھاتووه ڤمشکی مرۆ
ن، _ _ _ ب  به  ته ش تایبه شکی دیکه ها به روه کردن، هه _ _  هه  به  ته تایبه  وه پاشه  ی مشک له دیکه
  ._ _ _ ک_ _ _ن  پی ده  وه شی خوارووی الی پشته به  له  یه شکی زۆر گرنگی مشک هه به

شی  مین به ها دواهه روه ی، هه_ _ _ا _   به  ته ی مشک تایبه وه وارهخشی  به  له  یه هه  شکی گرنگی دیکه به
  ._ _ _ _ب   به  ته مشک تایبه

ی ر سه رهاو چی شیکار  به  ته ڕاستیان تایبهشی الی  ، به شه به ی مشک دوو وه شی پشه ر بۆ زانیاریتان، به هه
 .هتد ...کشان مۆسیقا و ونه  رگرتن له چژ وه  به  ته پیان تایبه شی الی چه به . کشه
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 3رگی  به 3ی  وانه

 وم باش بخه م که فردهخۆم 
  )کات؟ قووڵ ده و چی خه(

 

 نڕنه له :یینوشانی ده  یه هه ک زانیارییهند  دا چه وه ی خواره یه م وو   وه یباته و ده خهدات کاروان  پ
 .نوت ده

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .ویت توانیت خۆت ڕابھنیت باش بخه چۆن ده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .»ودا خه  دوای ناڕکی له  ڕان به تی بۆ گه وه ری نوده نته سه« : یه م بیرۆکه ئهی  رچاوه سه
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 3رگی  به 3ی  وانهی یوام رده به

   هگرینگوتن  خه
  

 نبۆ نوست  وه ی گونجاو بدۆزتهوک جخهدات  تی تۆ ده یارمه زارا 
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 3رگی  به 3ی  وامی وانه رده به

   ی باشنووستن ناسینی
  کانم وه شتی خه گه

  

 .یت باشتری بکه  تا بزانیت چی پویسته  وه بکه پاشان شیو   کدا بنووسه یه فته هه  ن لهستوی نوت چۆنیه 

ند  چه م که دهچی   بهست  مۆ هه ئه
عات  سه
 وم خه ده

ی  مۆ که ئه
و  خه  له
  ستام هه

دون چ 
کاتک 
 نووستم

  
 و خه ڕۆژ

  وه مباته ده
مک  که
 واووم خه

 وریازۆر 

       

    ممه شه
 

       

  ممه کشه یه
 

       

  ممه دووشه
 

        

  ممه سشه
 

       

  ممه چوارشه
 

        

  ممه پنجشه
 

        

 ینی هه
 

 

 

 
روونیم  وم  باری ده باشی بخه  ر به گه

بت و مشکم توانای  باش ده
ی باشی )  وه کاردانه(ک  رته به
 .بت ندروستیشم باش ده بت، تهده
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 3رگی  به 4ی  وانه

 رمان و مشک دهی  رباره ده
 ر کاری مشک  سه له  یه یی ههر کاریگه رمان ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزی  خوارد، ده  به(کاری بھنت  ر مرۆڤ به گه  که یه مادده ر، ی هۆشبه مادده
: م که یه ، شه رمان دوو به ده. کات ده یش و له بیرتوانای   له ارک) یان کشان

  ). نارکۆتیکا( ر ی هۆشبه مادده: م می و دووه رمانی ساخه ده

. خۆشی و زام ری نه سه ن بۆ چاره که رمانناس دیاری ده ر و دهۆمیان، دوکت که یه
نا زیانی  کار بھرت ده ڕنونی و ئامۆژگاریی دوکتور به  ب به رمان ده ده
  . بت ده

بۆ و زیانی   کی مرۆڤکرد یان سروشتکرده یه ر، مادده ی هۆشبه میان، مادده دووه
ر  ی هۆشبه مادده. ش و مشک ر له سه  اتهک کار ده.  کجار زۆره مرۆڤ یه
  :ر سه له  یه ری هه کاریگه

 می مشک سیستهکار کردنی  •
 ش له ی دیکهکانی  شه به •
وتی مرۆڤسوکهو ههوه بیر کردنه •
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 3رگی  به 4ی  وامی وانه رده به
 

 )نارکۆتیکا( ر هۆشبهی  مادده ورمان  دهی  وه جودا کردنه
 

خش  رمانی زیانبه بۆ ده      ش          مه خش و ئه بهوودرمانی س وری ده ده  به  بنه              یه بازنه م ئه 
  . 
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 3رگی  به 4ی  وامی وانه رده به

 رمان ده یری کاریگه

ر  سه  کاته ده و کار  یه هه ر مشک سه خراپی له یری کاریگه   ره کی هۆشبه یه مادده کحول
  :بۆ  وه بته م ده توانای که  وه خواته ده کحولکاتک مرۆڤ . شوازی کاری مشک

  .کوژت ده کانی مشک انهخ کحول  .ش ی له وه ، ڕکخستنی بزوتنه وه ، کاردانهرکیز  ته
  
  

  .ش و مشک ر له بۆ سه  یه راپی ههری خ کاریگه -کشان ) سیگار(  ره جگه  بۆ نموونه -گشتی  ، بهکشان
  

ش  یه م مادده ، ئه ی نیکۆتینی تدایه مادده  کرت چونکه ژمار ده هه ر هۆشبهی  مادده  ، به ره جگه

لدانی . و مشک ش کانی له ڕاندنی کاره ر ڕاپه سه له  یه ریی خراپی هه و کاریگه  خشه زیانبه

کان سست و  سییه  ره کی جگه موو دووکه هه.  وه کاته م ده وڕی خون کهوس و کات زیاد ده دڵ
  .کانی دڵ خۆشییه و نه  نجه خۆشی شرپه هۆی نه  بته ت و دهکا خۆش ده نه
  

 توانایو  و مشک ش ر له بۆ سه  یه ری هه ، کاریگه ری تدایه ی هۆشبه مادده  ینکاف

. مرۆڤشی کانی له ندامه ئهنگیی  اوئاههر ه هس  کاته ده ها کار روه هه. دات ده تک وتنیش خه

  . ر سه ژانهی  مایه  ببته  یه بۆی هه
  

  . یه دا ههکرمان دهند  چه  ها له روه ههو ) کۆال و پیپسی و هتد(  ، چا، نوشابه قاوه  ی کافین له مادده
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 3رگی  به 4ی  وامی وانه رده به

 رمان دهی  رباره زانیاریی زیاتر ده
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  یت؟ که ند ده سه په  وه خواره ی انهوتم گ کام لهبۆچوونی خۆت   به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شی منداڵ  له  ، چونکهست نادات ده بۆ مندانم  هبت ب ساڵ ده وره سانی گه بۆ که  یه ههرمان  ده
مک  که  یه وانه لهربگریت  ل وه یوچکک کهر  ها گه رمانی وه ده.  ڕسکاوه نهواو  تهو   بچووکتره

  . کات ربگریت تووشی زیانت ده زیاتر وهر  م گه ، به وه وته ت به که ئازاره
  
 . تکار بن رمان به ر ناب دهۆش ب ئامۆژگاریی دوکت وره گه

کرداری  ر ی هۆشبه مادده
 گۆڕت  ش و مشک ده له

رمان  ده رۆکتود یئامۆژگاری کرێ ب ده: رمان ده
 .کاریان بھنین به

  لهن شک نی به  ره و جگه ی مه
 .خش بهی زیان مادده

  خش نییه زیانبه کشان  ره جگه
کی  خه  له کشتناب هیچ  !مرۆڤروونی  ش و ده لهبۆ 

 گرینبر نامۆ وه
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 3رگی  به 4ی  وامی وانه رده به

 باش بژی و ژیانکی دروست
 

 

 ؟ی پ بده  شه شکی باش گه وت مشککی ساخ و له ر بتھه یت گه که چی ده 

 

 

       

  
  

 

   

                 

  

                 

    

   

ادست ر هه سه زابوون به ڕووخسارم   ئاگاداربوون له 

م کهاڕ ن ڵ هاوڕکانم شه گه له  

ر ئارامی سه  خۆ ڕاهنان له  

 .م که دهماشای تیڤیمتر تهکه

م زیاتر کۆشش بکه  

مکه رزش ده وه

مرببم و پشانی بده خۆم دهسۆزی

وم خه زوو ده  
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 3رگی  به 4ی  وامی وانه رده به 

 
  
 کاروازی دۆز

 کات رمان چ کارک ده ده
 
 کشان .یسی کانی خۆشیه نهو   نجه هۆی دروستبوونی شرپه  بته ده .1
 ودا شه   نووم له ده عات سهند  چه .2
 .ن هه دا قاوه  رن له هاندهرمانی  ده .3
 .و مشک ر کار سه له ر کاریگه رمانی ده .4
 . نووست بۆمان دهر وکتودی  رمانه دهو  ئه .5
 .داهۆشمشک و   گۆڕانکاری له .6
 .اندبۆ من نووست رمان ده ک ده .7
 .داخون وڕیوس  له یانکاریڕگۆ .8
 ....ر  سه لهبت  ری ده کاریگه گۆڕت ش ده خش کرداری له بهرمانی زیان ده .9
 

       د 7      5      
  4   ل    ل     2 د      
         3           
ک          ت    6      
9       م                  
ج                 8   
         1  ێ         
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  :کرتچاو ب ڕه  وه ی خواره م خانه بت ئه ده  وه کاتی لکۆینه

 .ر دابنرت سه پاشان پرسیاری له،  وه و شی بکرته ستنیشان بکرت ده   که کشه :ستنیشان کردن ده. 1

  .چاو بکرن کان ڕه پرسیاره :کان او بۆ پرسیارهی گونج چاره ڕگه پشنیازی. 2

نگاندن  سه هه  دنهکان  بۆ پرسیارهی پشنیاز کراون  چارانه و ڕگه ئه: کان نگاندنی پشنیازه سه هه. 3
 . ین دروستن یان ناتا بزان هه

  .یشتن و تگه  وه کردنه شی :نجام هئ. 4

  نجام ئهر ی پشنیاز و ده وه ستنه به :نجامگیری ئه. 5

  3رگی  به 5ی  وانه

   وه فربوونی لکۆینه
   وه کانی لکۆینه نگاوه هه

 
 

   
 

 ش ر له سه  نیکۆتین له یری کاریگه ی رباره ده  وه لکۆینه
  
   :و شیکاریچاودری  -:م که نگاوی یه هه
کۆکزیانچ ش و  ر له سه  کاته ده چۆن نیکۆتین کار ی رباره ده  بکه  وه ینهل ت به یه یگه دهکان سییه  ن، 
  . ت بنووسه که نجامه ئه

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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 3رگی  به 5ی  ی وانهیوام رده به
 

  به  ک بھنه یه ت بازنه که وه نجامی لکۆینه ئه  ستت هنا له ده به  ی که وه له وت ستکه ده :م نگاوی دووه هه
 . وه ی خواره م دوو سیناریۆیه کک له وری یه ده

 .کان بۆ سییه  نییهخش  یانبهز ج ناهت و بهک  یه ختههیچ  :نیکۆتین •
 .کان سییه ۆب   خشه بهیاننیکۆتین ز •

  
 و  بنووسه ، ناویان ل بکه ئاوپ   نیوهتا   س بوتی شووشه نگاندن سه هه وزموون  ئه :م نگاوی سیه هه
   : یان ت بکه ستانه ره م که ئه

 . نھا ئاوی تبکه ته: »ئاو« 1بوتی  •
  له   ته تایبهکی  یه ڕه په(  تبکهی  ڕۆژه به زکی گوه و کاخهنھا ئاو  ته: » گه« 2بوتی  •

 )تکارد دا به تاقیگه
 . تبکهی ئاوو   ره جگه -:»نیکۆتین« 3بوتی  •

    
 . کان بنووسه نجامه دا ئه وه ی خواره یه م خشته نجام، له ئه: م نگاوی چواره هه

  1ی  شوشه
 ئاو

 2ی  شوشه
 ڕۆژه به زی گوه کاخه

  3ی  شوشه
نیکۆتین

 پشنیار
 

 مدا  که ڕۆژی یه  له  که نگی ئاوه ڕه   

 مدا  که ڕۆژی یه  له  که بۆنی ئاوه   

 مدا  ڕۆژی سھه  له  که نگی ئاوه ڕه   

 مدا ڕۆژی سھه  له  که بۆنی ئاوه   

 مدا  ڕۆژی پنجه  له  که نگی ئاوه ڕه   

 مدا  ڕۆژی پنجه  له  که بۆنی ئاوه   
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  3رگی  به 5ی  ی وانهیوام رده به
  

 .کاندا دت ر شوشه سه  به  که  وسهوبن  انهیگۆڕانکاری و ئهدا  لره کان نجامه ئه :م پنجهنگاوی  هه

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 م نجام بده ئه  وره گهی  وه لکۆینهک ر جار هه
________________________  

_________________________
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  شرکی دایکهی ژان

موو  ی هه ڕه گریا و نه ده  که شره. ک کوشتبووی ست دابوو، ڕاوچییه ده ی له که چکه به  شره دایکه
  ، له وه م بکاته توانی ژانی پاشای دارستان که یده تاریکی و ئارامیی خۆی نه  و به شه. کرد ی پ ده که دارستانه
  :شری گوت دایکه  ڕۆژک مام ورچ هات و به. وت توانی بخه یده ک نه شر هیچ ئاژه ی دایکه تاو ناه

 !س بوون؟ خۆراکی تۆ بکه  ی بوونه و بچوانه ، ئایا ئه یه ک پرسیارم هه نھا یه ته •

 خر، بۆ؟ نه •

 !!نگ نابیت دی تۆ بۆ بده نگن، ئه موان بده هه  و نچیرانه دایکی ئه •

 . ست داوه ده م له که ارم، کوڕهمب م زۆر خه نگ ببم، به توانم بده ده •

ی  رچاوه ئازاری خۆی بکات و سه  ست به نھا هه مرۆڤ ته  ری نییه روه هیچ دادپه: دا م باسه ئاکار له
 بیر بکات، له  که ئازاره

 3رگی  به 6ی  وانه

 ی روه ی دادپه رباره ده
 ند سه ی په وه هکرد  ی دان بهگرینگ

   

  وه وردی بخونه  به  وه ی خواره م چیرۆکه ئه 

 
 ؟ چییه  م چیرۆکه ی ئه رباره ئایا بۆچوونی تۆ ده 
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  3رگی  به 6ی  وانه یوامی رده به

 تی وایه ر ناڕه رانبه تی به وایه ڕه
 

 .وا دابن کاری ناڕهبۆ   Xی وا و نیشانه کاری ڕه بۆ√ ی نیشانهدا  هو ی خواره م بازنانه له  
 

  ریان رانبه دکاریی به بهت و  سه سی بده کارهنانی که به
 
 

    ر کراوه رانبه هان بتی وایه ناڕه  م که که ده  سانه و که ئه یهاوکاری  میشه هه
  

  ڵ من جیاوازن گه ی له سانه و که ڵ ئه گه له  ستانه ره زپه گه وتی ڕه سوکه هه

   کشه  له  وه وتنه ورکهوبۆ د  که س مه ی کهیهاوکار

 زلزانین ب خۆ به م به که ده یهاوکاری
 
 

  ه ر هه رانبه بم به وان ده سنگفره
 
 

  لمنم سه ر ده رانبه توانا و کاری به

 بت من هه  پویستییان به ر گهم  که هاوڕکانم ده یهاوکاری 
 
 

  م که ند ده سه ی په نده گهتوندوتیژی و 
  

 کسانین موان یه هه
 
 

  وهین پکهکهشی دهب بهرشتکمان هه هه

 م که ده )تی یه کۆمه(جڤاکی  یکسانی یه  داکۆکی له
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  3رگی  به 6ی  وامی وانه رده به

  یه رانه دادوهنگاندن، کارکی  سه هه
 ن که ده کار »وه پکه«کاروان و زارا 

     
 

 

 

 

  م چونکه ت من ناتوانم هاوکاریت بکه کاروان ده
بت زارا  م، واتا ده که ده  مه ڵ هاوڕکانم گه گه له
 نجام بدات ئه  که نھا کاره ته به

گرت بۆ  کاروانڵ  گه ندی له یوه په زارا
ی  وه رکی ماه ئه  لهکار   وه ی پکه وه ئه
 ن هماتماتیکدا بکیوانه

کمان وردو م من، هه م کاروان و هه هه
 رگرت مان وه باشترین نمره

مامۆستا، پم   و دامهواو کرد  م ته که کهر ئه
  ومانهوگوت من و کاروان کرد
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  3رگی  به 6ی  ی وانهیوام رده به
 

 ، بژره هه  وه ی خواره مانه م وه کک له کرد؟ یه دهچیت ایت ی کاروان بج  ر تۆ له گه 

نجام  ئه  که رکه ئهی داهاتوو منیش جار دا نم پده کات، به باسی نه  فرگه  کرد له زارا ده  داوام له .1
 . وه مه بده

 ج م جبه که رکه ئهی  وه م بدات بۆ ئه تکی دیکه رفه کرد ده گوت و داوام ده مامۆستا ده  م به که ڕاستیه .2
 .م بکه

 .من زیاتر بت  و له ی ئه نمره  پویسته  وه ر ئه به ، له کردووه یگوت زارا کارکی زۆر مامۆستام ده  به .3

 .کاروان کردی  م که که ده  وه ک ئه ر وه هه .4

 

 : ندتره سه وان پهم هه  میان له کام وه  ت وایهپ

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
  

 کرد؟ چیت دهایت جی زارا ب  ر تۆ له گه

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

  

 ؟  وه ببینهنگاری  ره بینین؟ چۆن به هوا د کی ناڕه یه دیارده کاتک  باشهین  چی بکه

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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  3رگی  به 6ی  ی وانهیوام رده به
 

 یت چۆن داکۆکی بکه  فر ببه
  ئاشتی  ی و له روه دادپه  لهبۆ داکۆکی ن کۆشاون  ههسانک  که

  

   
  

 د مه سعوود محه مه
 

 . ری بنووسه روه دادپهبۆ ئاشتی و   د مه سعوود محه مامۆستا مهباتی  خهی  رباره ده 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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 بت کی پرشنگدارم هه م داهاتوویه ده من بیار ده
 توانم داهاتووی خۆم ببینم؟ چۆن ده

 
 وت؟  ی خۆی چۆن ده نده ئایه  پشانی بده  ونه  به 

 
 

 


