
وانه ى پێنجه م
عه لى بابا وچل دزه که



• ه ڕوژێک له ڕۆژان عه لى بابا چه ته یه کى بینى له چل دز پێکهاتبوو،شوێنیان که وت هه تاکو ل
ئه ى تاشه به "به ر تاشه به ردێکى گه وره وه ستان، سه رۆکه که یان به ده نگێکى به رزوتى 

له ناکاودا به رده که کرایه وه و هه موو دزه کانچوونه ناو ئه شکه وته ."رده گه وره که وازبه
."ئه ى تاشه به رده گه وره که خۆت داخه"که، سه رۆکه که یان جارێکى تر وتى 

• دواى ئه وه ى که دزه کان په ناگاکه یانبه جێهێشت وڕۆیشتن ، عه لى بابا جادووه وشه کانى وت  
و ووه ناو ئه شکه وته که ،عه لى بابا سه رسام بوو چونکه گه نجینه یه کى زۆرى بینى که دزه 

عه لى بابا کیسه یه کى گه وره له زێروزه نبه ره جوانه که بردو گه ڕایه وه .کان شاردبوویان 
.بۆ ماڵه وه

• سه رۆکى چه ته که  چوو به دواى عه لى بابا به مه به ستى گرتنى وهه تاکو هه ڵیخه ڵه تێنێ 
که بارکرابوون به .خۆى کرد به میوه فرۆشێک وداواى ڕى ووێن بۆ خۆى و واڵ خه کانى کرد

.کۆمه ڵى گۆزه



• عه لى بابا میواندارى ئه و فرۆشیاره ى کرد بۆ ماڵى خۆى به اڵم مه رجانه خزمه تچییه 
که بۆى ده رکه وت که وا دزه کان خۆیان شاردووه ته وه ناو گۆزه کان وهه تاکو ده 

.رچن ڕۆنى داغى ڕژان به سه ریاندا

• دواى ئه وه مه رجانه چوو بۆالى عه لى بابا وئاگادارى کرد که وا دزه تاوانباره کان 
خۆیان شاردبوونه وه له ناو گۆزه کان ومیوه فرۆشه ساخته چییه که خۆى سه رۆکى چل 

هه ر وه ها عه لى بابا سه رۆکه که ى گرت وبه گوریسێکى ئه ستوره وه به .دزه که یه
دوایى عه لى بابا سه رۆکه که ى والێکرد هه موو . ستى، ناچار بوو و هیچى پێ نه کرا

.ئه و سامانه ى که دزیبووى بیگه ڕێنێته وه بۆ خاوه نه کانیان



(١)ڕاهێنان 

:وه اڵمى ئه م پرسیارانه بده وه 

ڕۆژێک له ڕۆژان عه لى بابا چیى بینى؟-١

چه ته یه کى بینى له چڵ دز پێکهاتبوو

چه ته که له چه ند دز پێکهاتبوو؟-٢

له چل دز

چه ته که چوونه کوێ؟-٣

بۆ تاشه به ردێکى گه وره ئه شکه وت

چه ته کان چییان شاردبووه وه له ناو ئه شکه وته که؟-٤

گه نجینه یه کى زۆر

بۆچى سه رۆکى چه ته که چوو به دواى عه لى بابا؟-٥



سه رۆکى چه ته که خۆ ی کرد به چى به مه به ستى گرتنى عه لى بابا؟  -٦

به میوه فرۆشێک

سه رۆکى چه ته که داواى چى کرد له عه لى بابا؟-٧

ڕێ وشوێن بۆ خۆى و وواڵخه کانى کرد

سه رۆکى چه ته که چیى وت بۆ ئه وه ى تاشه به رده که بکرێته وه؟-٨

ئه تاشه به رده گه وره که وازبه

دزه کان له کوێ خۆیان شاردبووه وه؟-٩

له ناو گۆزه کان

مه رجانه چیى ڕژان به سه ر دزه کان؟-١٠

ڕونى داغ



• میوه فرۆشه که ده رکه وت کێیه؟-١١

• سه رۆکى چل دزه که یه

• کێ عه لى بابا ى ئاگادار کرده وه ده رباره ى دزه کان؟-١٢

• مه رجانه خز مه تچییه که ى

• عه لى بابا چیى کرد له سه رۆکى دزه که؟ -١٣

• گرتى وبه گوریسێکى ئه ستووره وه به ستى  

• عه لى بابا سه رۆکى چه ته که ى به چى به ست؟ -١٤

• به گوریسێکى ئه ستوور

• واڵخه کانى سه رۆکى چه ته که به چى بار کرابوون؟-١٥

• به کۆمه ڵێ گۆزه



• (٢)ڕاهێنان

• :ئه بۆشاییانه ى خواره وه پڕبکه ره وه

• بینى چه ته یه کى عه لى بابا -١

• دز پێکهاتبوو چلچه ته که له -٢

گرتنىبه مه به ستى عه لى بابا سه رۆکى چه ته که چوو به دواى -٣

میوه فرۆشێک سه رۆکى چه ته که بۆئه وه ى عه لى بابا هه ڵبخه ڵه تێنێ خۆى کرد به -٤

ڕژان به سه ر دزه کان  ڕۆنى داغى مه رجانه  -٥

خۆیان شاردبووه وهگۆزه کان دزه کان له ناو -٦

شاردبووه وه ئه شکه وته که چه ته کان زێڕه کانیان له -٧

به ستى گوریسێکى ئه ستوور عه لى بابا سه رۆکى چه ته که ى گرت وبه -٨

کۆمه ڵێ کۆزهواڵخه کانى سه رۆکى چه ته که بارکرابون به -٩



• ( ٣)ڕاهێنان

• ڕاست دابنێ به رامبه ر هه ر ڕسته یه ک ئه گه ر ڕاست بێت ونیشانه ى )نیشانه ى 
دابنێ به رامبه ر هه ر ڕسته یه ک ئه گه ر هه ڵه بێت ، ئه نجا هه ڵه کان ( هه ڵه)

: ڕاست بکه وه

• )مه رجانه ئاوى ڕژان به سه ر دزه کان-١

• ڕونى داغ( هه ڵه)

• دزه کان خۆیان له ناو باخچه که شاردبووه وه-٢

• له ناو گۆزه کان( هه ڵه)

• سه رۆکى چه ته که خۆى کرد به زه ره نگه ر-٣

• به مێوه فرۆش ( هه ڵه)

• مه رجانه خوشکى عه لى بابایه-٤

• خزمه تچییه که ى بوو( هه ڵه یه)



• سه رۆکى چه ته که داواى پاره ى له عه لى بابا کرد-ه

• داواى ڕێ وشوێن بۆ خۆى و واڵخه کانى کرد( هه ڵه)

• عه لى بابا سه رۆکى چه ته که ى به ردا-٦

• گرتى( هه ڵه)

• واڵخه کانى سه رۆکى چه ته که به میوه بارکرابوو-٧

• به کۆ مه ڵێ گۆزه( هه ڵه)

• چه ته که له چل وپێنج دز پێکهاتبوو-٨

• چل( هه ڵه)


