
وانه ى یه که م
شێر ومشک



روژێک له ڕؤژان شێرێک گه ڕایه وه النه که ى خؤى ،بینیى مشکێکى بچووک  ده 
مشکه بچۆڵه که ،که چاوى به شێره که .سووڕێته وه،بۆ ئه وه ى شتێک بدۆزیته وه بیخوات

به اڵم شێره که ئازارى نه دا .که وت،له ترسان له زى لێهات،وایزانى شێره که ده یخوات
مشکه که زۆر سوپاسى لێبوردن ودڵنه رمیى شێره که ى کرد والنه.مه ترسه ناتخۆم: وگوتى 

.که ى جێهێشت

پاش چه ندڕۆژێک مشکه که دیتىواشێره که که وتۆته ناو تۆڕى نێچیروانێک ،چووهى شێره 
گه وره م ڕێم بده ن تاڕایه ڵى تۆڕه که بقرتێنم،ڕزگارتان بکه م:که وپێى گوت

ه مشکه که له الیه که وه و.شێره گوتى چێویستم به هاوکارى تۆنییه،به هێزى خۆم ده یپسێنم
.ستا ودیتى شێره که هه وڵ ده دات بۆ ئه وه ى خۆى له تۆڕکه ڕزگار بکات

مشکه که دیسان چوه پێشى .پاش هه وڵێکى زۆر شێره که نه یتوانى خۆى رزگار بکات
ئگهر هێز وتوانى خۆت به که ڵکت نه هات ، باشى ودڵنه رمیت به هاوارته وه دێت، : وگوتى

ئه وجا ده ستى کرد به قڕتاندنى تۆڕه که تا چه ند ڕایه لێکى قڕتاند،که پاداشتى چاکه که ى



• (                                    ١)ڕاهێنانى یه که م 

• :ئه بۆشاییه پڕبکه وه

.بینىمشکێکى بچوکى شێره که که گه ڕایه وه النه که ى خۆى  –١

.ده گه ڕاشتێک بدۆزیته وه بیخوات مشکه که له النه که به دواى -٢

.له رزى لێهاتترسانمشکه که که چاوى به شێره که که وت له -٣

.ده یخواتمشکه که واى زانى شێره که -٤

.نێچیروانێکتۆڕىمشه که دیتى واشێره که که وتۆته ناو -٥

.خۆى ڕزگاربکاتهێزىشێره که ویستى به -٦



ک(٢)ڕاهێنانى دوو

( هه ڵه)دابنێ به رامبه ر هه ر ڕسته یه ک ه گه ر ڕاست بێت ونیشانه ى (راست)نیشانه ى 
:دابنێ به رامبه ر هه ر ڕسته یه ک ئه گه ر هه ڵه بێت ،ئه نجا هه ڵه کان ڕاست بکه وه

.( هه ڵه)شێره که مشکه که ى خوار له النه که -١

.( ڕاست). مشکه که به دواى خواردن ده گه ڕا له النه که -٣

.( هه ڵه). مشکه که نه ترسا که چاوى به شێره که که وت -٤

.( ههه ڵه). شێره که تۆ ڕه که ى قڕتاند -٥

.( هه ڵه ). پاش هه وڵێکى زۆر شێره که توانى خۆى ڕزگار بکات -٦



(٣)ڕاهێنانى سێ 

:وه اڵمى ئه م پرسیارانه بده وه -١

شێره که بؤ کوێ گه ڕایه وه؟-١

بۆ النه که ى خۆى

شێره که جى بینى له النه که ى؟-٢

.مشکێکى بچووکى بینى 

مشکه که که چاوى که وت به شێرخ که چى کرد؟-٤

له ترسان له رزى لێهات

بۆچى مشکه که ترسا له شێره که؟-٥

.وایزانى شێره که ده یخوات

ئایا شێره که مشکه کهى خوارد؟-٦

.نه خێر

که شێره کهمشکه که ى نه خوارد مشکه که چیى کرد؟-٧

.زۆر سوباسى لێبوردون ودڵ نه رمیى شێره که ى کرد والنه که ى جێهێشت



شێره که که وته ناو کوێ؟-٨

.که وته ناو تۆڕى  نێچیروانێک

مشکه که داواى چیى کرد له شێره که؟-٩

.ڕێى پێ بده ڕزگارى بکه

چۆن مشکه که ویستى شێره که ڕزگار بکات؟-١٠

.به قرتاندنى تۆڕه که

کێ شێره که ى ڕزگار کرد له تۆڕى نێچیروانه که؟-١١

.مشکه بچووکه که

شێره که ویستى چۆن خۆى ڕزکار بکات؟-١٢

به هێزى خۆى تۆڕه که بپسێنى


