وەرگێڕان

بۆ
قۆناغی سێیەم
م .ژیان عەبدولکەریم

((داهێنــــــان))

ئازاد  :داهێنانى جۆراوجۆر لەم سااڵنەى دوواییدا دەرکەوتووە.
نەوزاد  :بەڵێ  ،بە بۆنەی ئەم داهێنانە ژیانى مرۆڤ پێشکەوتووە.هۆکانى
گواستنەوەى نوێ ماوەى نێوان شارەکانى نزیک کردۆتەوە و بە هۆیەوە لەشی مرۆڤ
لە هێمنیدایەو بە زووترین کات هەموو کارەکانى بە ئەنجام ەگەیەنێت.
بە هۆی ڕادیۆە هەواڵەکانى واڵتان لە زووترین کاتدا دەزانیت هەروەها لە
تەلەفیزیونیشدا دەیانبینیت.
ئازاد  :بەاڵم هەموویان سوود بەخش نین  ،داهێنانى وا هەیە وەکو چەکە نوێکان ،
هەڕەشە لە ژیانى مرۆڤ دەکات و زۆر لە واڵتەکان بەر بەرەکانى لە دروست کردنیاندا
دەکەن.
نەوزاد  :لەوەیە زەرەمەند بێت ئەگەر مرۆڤ نەزانى بەکاریان بهێنێت هەرچەندە
ئامێرى سوود بەخشیش هەیە مرۆڤ پێى دەحە سێنەوە بۆ نموونە وەکو ئۆتۆمبیل و
شەمەندەفەر و فڕۆکە  ،بەهۆیانەوە مرۆڤ دەتوانێت بە ئاسانى بۆ زۆر شوێنى دوور
بڕوات لە کەمترین ماوەدا و لە هەموو بارێکى تایبەتیدا.

هاوواتا
سوودبەخش = بە کەڵک
= گشت
هەموو
= گەلی ،فره
زۆر

دژواتا
پێشکەوتوو × دواکەوتوو
× کۆن
نوێ
× دێ
شار
× دوور
نزیک
× درەنگ
زوو
× قورس ،گران ،
ئاسان
سەخت
× گشتی
تایبەت
× کەم
زۆر

ڕاهێــــنـــان()١

ئەم ڕستانەى خوارەوە بگۆڕە بؤ ڕستەی پرس:
١ـ داهێنانی جۆراوجۆر لەم سااڵنەى دواییدا دەرکەوتووە.
(کەى)
٢ـ بە بۆنەى ئەم داهێنانە ژیانى مرۆڤ پێشکەوتووە( .
چۆنە)
٣ـ مرۆڤ دەتوانێت بە ئاسانى بۆ زۆر شوێنى دوور بڕوات
 (.بۆ کوێ)
٤ـ چەکە نوێکان هەڕەشە لە ژیانى مرۆڤ دەکات ( .چی)
٥ـ بە هۆی ڕادیۆ هەواڵەکان دەزانین بە زووترین کات.
(چى)

ڕاهێـــنـــان ()٣

لەم وشانەى خوارەوە چەند ڕستەیەکی تەواو دروست بکە:
١ـ جۆراوجۆرـ لەم ـ دوواییداـ داهێنانی ـ سااڵنەى ـ دەرکەوتووە
٢ـ هۆکانى گواستنەوەى نوێ ـ نزیک کردۆتەوە ـ ماوەى ـ
شارەکانى ـ نێوان
٣ـ چەکە نوێکان ـ لە ژیانى ـ هەڕەشە ـ دەدەن ـ مرۆڤ
٤ـ ئامێرى ــ زۆرە ـ سوود ــ بەخشیش

ڕاهێنان()٤
لە مانەی خوارەوە وە اڵمى راست هە لبژێرە
-١هؤكانى گواستنە وەى نوێ ژیانى مروڤ بەرەو کوێ دەبەن؟
أ-پێشکە وتن
ب-ژیانێکى خۆشتر
 -٢هە واڵە کانی والت بە زووترین کات دە زانین بە هوێ
أ -ڕادیووە
ب -ڕۆژنامە وە
ج -کتێبە وە
 -٣داهێنان
أ-سوودبە خشە
ب-زەرە مە ندە
ج -سوود بە خش و زەرە رمە ندە
 -٤چە کە نوێ کان هە ڕەشە لە چی دەدەن
أ-ژیان مڕۆڤ

