


1 Rojba�! 
 

Navê te çi ye? Tu çawa yî? 
Ev çi ye? Ev … e/ye. 
Jimare 1-10 Pirjimarî 

DESTPÊK 
 

1. Were, em hev nas bikin. 
 
A   Rojba�! 
B   Rojba�! 
A   Navê min Azad e, lê navê te çi ye? 
B    Navê min jî Bedirxan e. 
A   Bibex�îne, ew çi ye tu dixwî? 
B   Kakilê gûzan e. 
A   Darên we yên gûzan hene an na? 
B    Belê hene. 
A   Çend darên we yên gûzan hene? 
B   Bi rastî min nejimartiye. 

 
 
A   Tu dizanî ev çi ye û bi kêrî çi tê? 
B   Erê ew singek e û bi kêrî lêxistinê tê. 
A   Ji bilî lêxistinê bi kêrî çi tê gelo? 
B    Nizanim, nehat bîra min. 
A   Bi kêrî guherandina pergala zilmê jî tê. 
B   Pergal çi ye hevalo? 

 
2.  Were, em rew�a hev bipirsin. 
 

Rojda Merheba Nalînê, tu çawa yî? 
Nalîn Ba� im, sipas Rojdayê; lê tu çawa yî? 
Rojda Ez jî ba� im, sipas. Ev çend roj in ku te 
xuya nedikir, meraqê ez ku�tim keçê! 
Nalîn Rast e, ev hefteyek e ez nexwe� im; hîn jî 
pak nebûme. 
Rojda �ifaya xêrê be! Ez lêborîna xwe 
dixwazim, bawer bike haya min pê tunebû. 
Nalîn Gelek sax bî, sipasî ji bo naziktiyê.

 



 
HÎNKARÎ 
 

1. Çîroka jêrîn bixwîne û bersivê bide  pirsan. 
 

legana tehtevêlkî 

nikilê leglegê 

MÊVANÎ Û MAZÛVANÎ
Hebûye û tunebûye. Rojek ji rojan 
roviyekî kone diçe ber hêlîna leglegê û 
silavê didê. Legleg silava roviyê kone 
werdigire û sedema vê serdanê dipirse. 
Rovî dibêje: 
“-Xwî�ka legleg, ez dizanim ku te hêlîna 
xwe li ber perê esmanan çêkiriye û tu 
tenezilî me nakî; lê dilê min heye ku te 
vexwînim �îvekê.”  
Legleg dibêje: 
“-Birayê rovî! Ev ne eyd e ne jî erefat 
e. Te xêr e, çi qewimiye ku tu mêvanan 
xwedî dikî?” Rovî bi konetî dibêje: 
“-Dawiya qezenca dinyayê mirin e. Min 
di emrê xwe de pakiyek nekiriye. Çavê 
min lê ye ku beriya mirina xwe 
qenciyekê bikim û wisa derkevim hafa 
Xwedê.” Legleg pê�niyara roviyê kone 
dipejirîne û dibe mêvanê wî; lê rovî 
dest ji rovîtiya xwe bernade. Rovî 
radibe, �orbeyekê çêdike, valayî 
leganên tehtevêlkî dike û dide ber 
mêvana xwe. Legleg çend nikilan lê bixe 
jî ti�tek bi ser nikilê wê ve nayê. Rovî 
dike �elpe�elp, legana li ber xwe 
dadilêse û diqedîne. Legleg jî emadê 
xwe xera nake, roviyê kone vedixwîne 
�îvekê, xatirê xwe jê dixwaze û diçe 
ser hêlîna xwe.



Dîtira rojê legleg jî �orbeyekê çêdike, 
valayî �û�eyên devteng dike û dide ber 
mêvanê xwe. Rovî carekê diduyan zimanê 
xwe li devê �û�eyê dixe; lê ti�tek bi 
sere zimanê wî ve nayê. Legleg jî bi 
no�îcan �orbeya xwe fir dike û vedixwe. 
Rovî lê dinêre ku leglegê ji ber 
hîlebaziya wî ceza dayê, lewre �orbe di 
vê �û�eya devteng de daye ber wî. Ji 
ber vê yekê jî pir diqehire, xatirê xwe ji 
leglegê dixwaze û diçe.   
 

1. Rovî çima diçe serdana leglegê? 
2. Mazûvaniya roviyê kone çawa ye? 

Gelo legleg bi mazûvaniya wî 
kêfxwe� dibe an na? 

3. Mazûvaniya leglegê çawa ye? Gelo 
rovî bi mazûvaniya wê kêfxwe� 
dibe an na? 

4. Derheqa rêbazên mêvandarî û 
mazûvaniyê de ramanên xwe 
vebêjin. 

2. Dîdariya jêrîn temam bike. 
 
A   Hevalo merheba, ji kerema _____ 
re cixareyekê nadî ______ ? 
B   Heyfa canê ____  ye. Qe vê 
ziqûmê _________ ! Wexta ku 
pereyên ____ tunebin jî qet nekê�e! 
A   Ka ___  jî heqê livek cixareya te 
bidim. Ji bo cixareyekê ewqas 
axaftin hewce nake. 
B   Malavayo mijar ne mijara heqê 
cixareyekê ye. Mijar ___ e ku mirov 
ji bo cixareyekê devê ____ li kesekî 
nenas venake. 
A   Kambaxa kurmê cixareyê mirovan 
muhtacî nemerdan jî dike. 
B   Madem te ____  kirim nemerd ___  
binika cixareyeke jî nadim te.







2 Welatê Te 
 

Bajarên Kurdistanê Ez Kurd im 
Tu ji ku yî? Ez ji Kurdistanê me 
Cînavkên Yekjimar Jimare 11-30 

DESTPÊK 
1. Di nex�eya jêrîn de bajarê xwe bibîne. 

 
2. Navên bajarên Kurdistanê li gorî tîpên alfabeyê rêz bike û ji her bajarî re plaqeyekê çêke.  
 

Erdexan   Agirî   Qers   Sêwas   Dêrsim   Erzingan   Mû�   Çewlîk   
Bazîd   Mako   Wan   Bilîs   Sêrt   Êlih   Amed   Xarpêt   Semsûr   
Mêrdîn   Gurgum   �ino   Dîlok  Peyas   Cizîr   �irnex   Colemêrg   



Urmiye   Qami�lok  Zaxo   Amêdî   Akrê   Duhok   Mûsil   
Rewandiz   Hewlêr   Dukan   Kerkûk   Mehabad   Bokan   Seqiz   
Silêmanî   Helebçe   Kifrî   Bêjar   Merîwan   Sine   Qurwe   
Xaneqîn   Mandelî   Bedre   Mêhran   Îlam   Gulan   Kude�t   
Kirma�an   Birocerd   Nihawend   Malayer   Ekbatan   Pawe   Îdir   
Erzerom   Kamyaran Tewrêz   Qesra �irîn  Zengilan   Kalbajar   
Laçîn   Meletî 
 

3. Kî  ji kîjan bajarê Kurdistanê ye?  
 

 

 
 

Navê wî Mahsûn Korkmaz 
e. Ew ji Farqînê  ye. Ew 

farqînî ye. 

 

 
 

Navê wî Evdirehman Qasimlo 
ye. Ew ji Urmiyeyê ye. Ew 

__________  ye. 

 
Navê wê Ceylan Onkol 
e. Ew ji Amedê ye. Ew 

________  ye. 

 
 

 
 

Navê wî Cigerxwîn e. Ew ji 
______  ye. Ew êlihî ye. 

 
Navê wî Ihsan Nûrî ye. Ew ji 
________  ye. Ew bilîsî ye. 

 
 

Navê wê Leyla Qasim 
e. Ew ji _______ ye. 
Ew kerkûkî ye. 



HÎNKARÎ 
Bajar û navçeyên Kurdistanê 
 

1. Ev bajarên Kurdistanê li ku ne? 
 
Kirman�an   Peyas   Urmiye  Kalbajar   Colemêrg   Dêrsim   Çolik   Mako   Efrîn   Mêrdîn 
 

 
 

2. Pirs û bersivên jêrîn berawirdî hev bike. 
 

 



3. Valahiyan dagire. 
 

 

A Merheba, _____ min Azad e. Navê 
___ çi ye? 
B  Merheba, navê min ___  Koma ye. 
A Ev çito nav e? Ma tu ne kurd î? 
B  Nexêr, ___ ne kurd im; ____ efrîqayî 
me. 
A ___ çawa kurdî hîn bûyî? 
B  ____ di Bazîdsporê de hola pê dilîzim 
û ji werzî�karên bazîdî hîn bûm. 
A Hevalên te jî hînî zimanê te bûn an 
na? 
B  Nexêr, ma wextê wan heye ku hîn 
bibin? Ji serê sibehan hetanî êvaran li 
kolanan qareqara wan e. Di hemû 
guhên ker de diqîrin û dibêjin: “Ez kurd 
im!” 

 
 

2. Nav û jimareyan berawirdî hev bike. 
 

 



KURDIYA ROJANE 
 

Amed Çeko Jiyan Û Nivîsbariya Azad Ubuntu 
 

 
Amed Çeko Jiyan di 26ê re�emiya 1980î de li Sêrtê 

hatiye dinyayê. Dibistana seretayî û dibistana 
amadehiyê li wir kuta kiriye. Li Amed û Xarpêtê 
zanîngeh xwendiye.  
 
    Demekê di kovara Tigrîsê de xebitiye û kovara 
Çirûskê we�andiye. Tevî hevalên xwe Koma PCKurd 
ava kiriye û Firefox wergerandiye kurdî. Ji 
rojnameya Azadiya Welat re malpersazî kiriye. Gelek 
xebat û nivîsarên wî yên li ser nivîsbariya azad 
Ubuntuyê hene. Her wiha romaneke wî ya bi navê 
“Varjabed” hatiye we�andin. 
 
 

Ji Bo Kurdan Girîngiya Ubuntuyê 

     Ji bo kurdan heta niha ji sedî sed pergaleke xebatê 
ya bi kurdî nîn e. Cara yekem Ubuntu 6.06ê zimanê 
kurdî xiste nav lîsteya xwe. Tê zanîn ku piraniya 
kurdan Windowsê bi kar tînin; lêbelê taybetiyên ba� 
ên Windowsê li ser Ubuntuyê jî hene. Ev taybetî ji bo 
kurdan gelekî girîng e.  

 

     Saziyên kurdan ên ku kar û barê we�ana kurdî 
dikin bi Ubuntuyê karê xwe bi hêsanî pê� de dixin. 
Bernameyên nivîsê, yên hesaban, yên xêzkirinê û 
gelekên din li ser Ubuntuyê hem bi kurdî ne hem jî 
kontrola rastnivîsa kurdî dikin.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

3 Agehiyên Kesane 
 

Kar û Pî�eyên Mirovan Neyînî û pirsiyarî 
Navnî�an Pênaseya Kesane 
Jimareyên Telefonan Jimare 31-100  

 
 

DESTPÊK 
1. Li ber her wêneyî pî�eyekî guncan binvîse. 
 
hem�îre   ajokar   mamoste   bijîjk   pîlik   xwendekar    karsaz   çerçî 
 

 
 

2. Pî�eyê te çi ye/Tu çi karî dikî? Bipirse û bibersivîne. 

 



HÎNKARÎ 
 
1. Valahiyan bi peyvên guncan dagire. 

A Rojba�, ____  dora kîjan ajokarî ye? 
B Fermo, ___   siwareya pê�iyê siwar be. 
C Bibex�îne a niha telefonek ji min re hat, 
divê ____  rêwiyekî ji Navenda 
Perwerdehiya Kurdî hildim û wî daynim 
Enstîtuya Kurdî Ya Amedê. Fermo li 
siwareya pa� min _________ . 
A Xem nake, tu li karê ______  binêre. 
C Sipasî ji bo naziktiya cenabê ____ . 
A  ______ , bi silametî _____  û vegerî. 

 

A Rojba�, ____  tu hem�îre yî? 
B Nexêr, ez _____  im, jûra hem�îreyan li ser 
milê rastê û li dawiya salonê ye. 
A Rojba�, gelo hem�îreyek dikare heta jûra 
nexwe�an a çaran were?.  
C Pirsgirêk ____  ye _____?  
A Nexwe�ê min nikare hilma _____ bi rihetî 
hilde û _____ .   
C Ba� e, a niha hem�îreyekê di�înim jûra we. Ji 
kerema xwe re tu vegere _____  nexwe�ê ____ .   

 
2. Hevokên jêrîn temam bike. 

Ez mamoste ____ . 
Tu mamoste ____ . 
Ew mamoste ____ . 
 
Ez ne mamoste ____ . 
Tu ne mamoste ____ . 
Ew ne mamoste ____ . 

Ez bijîjk ____ . 
Tu bijîjk ____ . 
Ew bijîk ____ . 
 
Ez ne bijîjk ____ . 
Tu ne bijîjk ____ . 
Ew ne bijîk ____ . 

 
3. Pirs û bersivên jêrîn temam bike. 

A _____ cenabê te dikare cihê kereseyên 
paqijiyê li min nî�an bide?  
B Mixabin ez jî wekî te kiriyar im. 
A ____ dezgehdarê vê reyonê nîn e _____ ? 
B Ji wê xanima han a biforme bipirse, dibe ku 
ew li te nî�an bide. 
A ________________  reyona kereseyên 
paqijiyê li min nî�an nadî? 
B Li milê çepê, li hemberî reyona kozmetîkê ye. 
 

A Ma tu ne mamoste yî? 
B  Belê, ez mamoste me. Fermo daxwaza cenaba 
te çi ye? 
 
D  Gelo cenaba te bijîjk e? 
E Nexêr, ez hem�îre me. Bijîjk di saet 13.00an de 
tê serdana nexwe�an. 
D  Sipas. 
C Sipasxwe�. 



4. Pirsên jêrîn bibersivîne. 
 

 

 
P Ev karta kê ye? 
B A Ceylan Onkolê ye. 
P Temenê wê çend e? 
B ______________________. 
P Navnî�ana wê kî der e? 
B ______________________ 
________________________.
P Kîjan saziyê ev kart daye 
wê? 
B ______________________ 

 

JIMARE 31-100 
1. Jimareyên jêrîn dubare bike.           2. Nav û jimareyan berawirdî hev bike. 
 

  



FERHENGOK 
 

1. Navên ti�tan li ber wêneyan binvîse. 

 
2. Wateya peyvên ferhengokê binvîse. 
 

demjimêr: amûra ku demê dijmêre. 
rojname: we�ane rojane. 
lênûsk: komek rûpelên ku li ser tê nivîsandin. 
        

3. Jimareya telefona xwe bide yekî an jî jimareya wî jê bixwaze. 
 
A  Jimareya telefona min 0532 546 89 17 e. 
B  Dikarî dubare bikî? 
A Net, pênc, sisê, didu - pênc, çar, �e� - he�t, neh – yek û heft.  



 

 

4 Malbat Û Hevalbend 
 

Cînavkên Pirjimar  Cînavkên Tewandî  
Têkiliyên Malbatî Têkiliyên Hevalbendiyê 
Axaftina Li Ser Telefonê Jimare 200-1000  

 
 

DESTPÊK 
 

1. Cînavkên yekjimar bîne bîra xwe. 
 
Ez Tu  Ew
 

2. Cînavkên pirjimar di hevokan de bi kar bîne. 
 
Em   Hûn Ew

 
3. Bala xwe bide awayê tewandî û netewandî yê cînavkên yekjimar û pirjimar. 

 
Min Te Wî/Wê
Me We  Wan
 

4. Bala xwe bide awayê bikaranîna cînavkên tewandî û netewandî. 
 
Cînavkên yekjimar û netewandî                      Cînavkên yekjimar û tewandî 
 

Kî me ez? Welatê min Kurdistan e. 
Tu ji ku yî? Welatê te kî der e? 
Ew çi dike? Destê wî birîndar e. 

Dilê wê sax e, ew durûtiyê nizane. 
 
Cînavkên pirjimar û netewandî                          Cînavkên pirjimar û tewandî     
                       

Kî ne em? Welatê me Kurdistan e. 
Hûn ji ku ne? Welatê we kî der e? 
Ew çi dikin? Mala wan çarqatî ye. 

 



 

 
UGUR KAYMAZ 
Û MALBATA WÎ 

Ugur Kaymaz kurê Ehmed û  
Meqbûle Kaymazê ye. Navê 
Apê wî Re�ad e. Navê kekê 
wî Elî ye û navê birayê wî 
jî Hebîb e. 
 
Ew li Taxa Turgut Ozal a 
Qosera Mêrdînê rûdini�t. 
Wî di Dibistana Dijleyê de dixwend.  
Temenê wî duwazde sal bû. 
 
Dema ku ew û bavê wî yê 
Ajokar ji malê derketin 
derve ji aliyê polîsên romî 
ve bi hinceta ku endamên 
 rêxistinê ne hatin ku�tin.  
Sêzde gule di la�ê wî yê  
ter û ciwan de teqiyan. 
 
Ku�tina Ugur  û bavê wî 
yê Ehmed li seranserî  
Kurdistanê û cîhanê 
rastî nerazîbûnê hat. 
Tawanbar hatin tesbîtkirin;  
lê nehatin girtin.  
�ehadeta her du welatiyên  
kurd her sal tê bîranîn. 
 
Her wiha navê Ugur 
Kaymaz li gelek kolan 
û parkan hatiye danîn. 
Ji bo bîranîna wî gelek 
nivîsar, helbest, �ano û  
ceribandin hatine nivîsandin. 
Ev ku�tina dilsoj bûye 
mijara sînemayê jî. 
  

 



HÎNKARÎ 
 

1. Bersivên van pirsan li gorî teksta jorîn bidin? 
 

a. Ugur Kaymaz kurê kê ye û çend salî ye? 
b. Ew ji kîjan bajarî ye û di kîjan dibistanê de dixwîne? 
c. Pî�eyê bavê wî çi ye? 
d. Ugur û bavê wî çima û ji aliyê kê ve hatin ku�tin? 
e. Ugur Kaymaz û kesên mînanî wî çima tên bîranîn? Ramanên xwe vebêjin. 
f. Ji bo ku tu kes mînanî Ugur Kaymaz neyê ku�tin divê çi bê kirin? Ramanên 

xwe vebêjin. 
 

2. Xwe bikin dewsa zarokekî û kêmasiyên dara vê malbatê temam bikin. 
 

 
 

3. Çi ferq di navbera wan de heye? 
 

ap-xal,  met-xaltî,  biraza-birazî, xwarza-xwarzî,  neve-nevî 
 



4. Nimûneya jêrîn bixwînin û hevalekî/hevaleke xwe bidin naskirin.  

Navê min Aydin Orak e. Ez hem �anoger 
im hem jî derhêner im. Min 
perwerdehiya �anoyê dîtiye. Min di 
hinek fîlm û lîstikan de rol hildaye. 
Lîstika min a bi navê Arafê gelek navdar 
e. Min û hevalên xwe me �anoya 
Avestayê ava kiriye. Gelek endamên 
�anoya me hene. Ji wan hinek ev in: 

 
Navê wî Cîhan �an e û hem �anoger e hem jî 
nivîskar e. Di gelek saziyan de �anogerî kiriye. 
Gelek meqaleyên wî yên li ser �anoyê hatine 
we�andin. Lîstika me ya “Araf/Di Navbera Du 
Dewletan De” berhema wî ye. Ew derhênerekî 
ba� e jî.  

 
Bîlal Bulut lîstikvanekî me ye, di gelek lîstikên 
me de rol girtiye. 

Ozgun Yarar muzîkjenekî me ye, ji 
lîstikên me re muzîkê çêdike. 

 
Ehmed Çay ronahîsazê lîstikên me ye. Perîxan Adalmi� lîstikvaneke me ye. 



KURDIYA ROJANE 
 

a. Li Ser Xeta Telefonê 
 
Axaftina bi kesekî nas re              Axaftina bi kesekî nenas re 
 
Azad:  Elo! 
Baran:  Merheba Azado! Tu çawa yî? 
Azad:  Merheba hevalê Baran! Ba� im, 
sipas. Tu çawa yî? 
Baran:  Ez jî ba� im, sipas. Azado ez îro 
nehatibûm dibistanê, gelo te waneya 
îroyîn nivîsîbû an na? 
Azad:  Mixabin ez jî neçûbûm dibistanê, 
�îneke malbatê hebû. 
Baran:  Serê te sax be, bawer ke haya 
min pê tunebû. Nexwe min tu ji bo van 
ti�tên bêbine aciz nedikirî û ez ê jî 
bihatama konê sersaxiyê. 
Azad: Bila heval û hogir sax bin. 
Baran: Ez ê hevalan hildim û werim. 
Lêborîna xwe dixwazim ji bo vê 
xemsariya xwe. 
Azad:  Bila giyanê te sax be bira, bi ser 
çavan re hatî. 
Baran:  Çavên te bi ser gulan. Vê gavê bi 
xatirê te. 
Azad:  Bi ser seran û çavan. 

A:  Enstîtuya Kurdî Ya Amedê, fermo! 
B:  Rojba�, ez ji Wanê digerim. Min 
reklameke we di rojnameya Azadiya 
Welat de dît. Dixwazim pirtûka Hîlmî 
Akyol a “Çîrokên Mala Zalê” bikirim, 
gelo bihayê wê çi ye? 
A:  Bihayê wê 15 lîre ye û heqê �andinê 
aydî me ye. Gelo cenabê te dikare 
navnî�ana xwe bide me? 
B:  Kolana Sixkê, J: 4, Wan. 
A:  Tu ji kerema xwe re navnî�anê bi tirkî 
jî nadî? Divê nivîsandina navnî�anê 
duzimanî be.  
B:  Ba� e. Sihke Caddesi, No: 4 Van 
A: Jimareya telefona cenabê te çi ye? 
B:  0542 800 44 21 e. 
A:  Heke tu 15 lireyî bavêjî hesabê me yî 
di reklamê de û em ê tavilê ji we re bi 
kargoyê bi�înin. Di navbera 3-5 rojan de 
dê bigihêje ber destê we. 
B:  Ba� e, gelek sipas.  
A:  Sipasxwe�, navê te bi xêr? 
B:  …? (Telefonê digire)  

 

b. Jimare 200-1000 
 

200 dused  (lîreyî/kîloyî) 
300 sêsed (lîreyî/kîloyî) 
400 çarsed (lîreyî/kîloyî) 
500 pêncsed (lîreyî/kîloyî) 
600 �e�sed (lîreyî/kîloyî) 

700 heftsed (lîreyî/kîloyî) 
800 he�tsed (lîreyî/kîloyî) 
900 nehsed (lîreyî/kîloyî) 
1000 hezar (lîreyî/kîloyî) 

 



 

 

5Jiyana Min 
 

Werzi�, Xwarin Û Vexwarin  Zimanên Gelan 
Zimanê Kurdî Û Zaravayên Wî Alfabeya Kurdî Û Kîtekirin 
Dema niha Jimartin Û Bihayê Bûjenan  

 

DESTPÊK   
1. Jimare û peyvan berawirdî hev bike. 

 
 
 



EZ JI ÇI HEZ DIKIM Û JI ÇI HEZ NAKIM 
 
 

 

Bozan  Elo, Zagroso ez Bozan, çawa yî? 
Zagros  Gelek sax bî kekê Bozan. Tu çawa yî? Ev jimareya 
te ya nû ye gelo?  
Bozan  Ez jî ba� im, sipas. Ez bi telefona hevalê Xwededa 
bi te re diaxivim. Heke tu jî îro vala bî fermo em herin 
seyranê. Em ê herin ber �îpê Mirazan. 
Zagros  Ka hûn kî kî ne? Xwarin û vexwarin çi ye? 
Bozan  Ez im, hevalê Serhed e, hevalê Xwedêda ye û heke 
tu jî bêyî yek jî tu yî. Em ê berxekî ser jê bikin, ango 
sêleqeliya me heye. Vexwarina me jî av, kola û çay e. 
Zagros  Gelek ba� e, ez ê jî werim. Kereseyê salateyê û 
kokos jî aydî min e; lê divê hûn nîv saetekê li benda min 
bisekinin heta ku ez amadekariya xwe bikim. 
Bozan  De ba� e, em ê pi�tî 45 kêliyan te ji Sûka �aredariyê 
hildin. Zêde nekeve mesrefê ha!  

 
1. Pirsan li gorî taybetiyên hevalan bibersivîne. 

 
a. Bozan çima û bi telefona kê bi Zagrosî re diaxive? 
b. Cihê seyranê li ku ye? Kî diçin seyranê? 
c. Zagros kî ye; ji çi hez dike û ji çi hez nake? 
d. Bozan kî ye; ji çi hez dike û ji çi hez nake? 

 

2. Ka tu jî dikarî hinek taybetiyên xwe vebêjî, ji çi hez dikî û ji çi hez 
nakî? 

3. Ka tu dikarî hinek taybetiyên hevalekî xwe vebêjî, ji çi hez dike û ji 
çi hez nake? 



GELÊN CÎHANÊ Û ZIMANÊN WAN 
 

 
 

 
1. Tu jî hinek gelan û zimanên wan diyar bike. 
2. Pêristeke gelên cîran û zimanên wan çêbike.  
 

GELÊ KURD, ZIMANÊ KURDÎ Û ZARAVAYÊN KURDÎ 
 
Gelê Kurd gelekî Rojhilata Navîn e. Zimanê wan Kurdî ye. Zimanê kurdî zimanekî Hind û Ewropî ye. 
Pênc zaravayên sereke yên zimanê kurdî hene: 

a. Kurmanciya Jorîn (Kurmancî, Kirdasî) 
b. Kurmanciya Jêrîn (Soranî, Babanî) 
c. Kirmanckî (Dimilkî, Zazakî) 
d. Hewramî (Goranî) 
e. Lorî (Lekî) 



1. Di nex�eya jêrîn de belavbûna zaravayên kurdî hatiye destnî�ankirin. Li gorî vê nex�eyê tu li ku yî? 

2. Valahiyan bi peyvên guncan dagire. 
a. Kurdên Amedê bi zaravayên ______________  diaxivin. 
b. Kurdên Hewlêrê bi zaravayê ______________ diaxivin. 
c. Kurdên Dêrsimê bi zaravayê ______________ diaxivin. 
d. Kurdên Birocerdê bi zaravayê _____________ diaxivin. 
e. Kurdên Helebçeyê bi zaravayê _____________ diaxivin. 

 
3. Li nimûneyên jêrîn binêre û hinek hevokên bi dema niha binvîse. 
 

Ez diçim dibistanê û kurdî hîn dibim. Adar her roj di he�t û nîvan de diçe ser karê 
xwe. 

Tu firavînê dixwî û ew ti�tekî naxwe. Ew hetanî êvarê tu ti�tî nakin; lê tu çi dikî? 
 

4. Çend tîpên alfabeya kurdî hene? De bijmêre. 

A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S � T U Û V W X Y Z 
a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p r s � t u û v w x y z 
Dengdarên alfabeyê: b c ç d f g h j k l m n p q r s � t v w x y z 
Dengdêrên alfabeyê: a e ê i î o u û (dengdêrên kurt: e i u; dengdêrên dirêj: a ê î o û) 

a. Bi her tîpê 3 peyvan binvîse. 
b. Çend nimûneyan bide peyvên ku bi pevdenga /xw/yê dest pê dikin. 
c. Kîte çi ye? Hinek nimûneyan bide peyvên yekkîteyî, dukîteyî, sêkîteyî, çarkîteyî 

û pênckîteyî. Her wiha van peyvan kîte bike û binêre ka çend kîte ne: 
a�, ba, ka, zû, dar, sar, hûr, merc, dest, �keft, tey�t, stran, ala, dereng, benî�t, serhildan, kerese, 
berxwedan, temendirêj, zimandirêj, berawirdkirin … 



KURDIYA ROJANE 
 

1. De bipirse bê ka kîjan ti�t bi çendan e û bila hevalê te jî bersivê bide pirsên te. 

 

 

 
 

2. Kêmasiyên vê bihanameyê temam bikin. 
3. Valahiyan bi peyvên guncan dagirin. 
a. Savar bi çi ___?    Kîloya _________ bi lîre û nîvekê ye. 
b. Kîloya �êkir bi çendan e?   _______ �êkir ____ du lîre û nîvan e. 
c.  Liva nên bi _______?   Liva ______ bi çil quri�î ye. 
d.  Rûnê _______ bi çi ye?   Kîloya wî ___ sêzde lîreyan e. 



6Her Roj 
 

Dem Û Danên Rojê  Rojên Hefteyê 
Dewsnî�an Û Karnase Dema Niha I-II 
Qertaf Rêje Û Amar 

 

DESTPÊK   
1. Li saetên jêrîn binêre û demên wan diyar bike. Tu bipirse û bila hevalê te jî bibersivîne. 

 

 
1. Saeta te çend e?     1. Saeta min ji yekê pênc derbas dibe. 
2. Gelo dema civînê diyarkirî ye an na?  2. Civîn di __________________________ . 
3. ________________ ?     3. ________________________________ . 
 

2. Di saziyên gelemperî de demên rojê li gorî 24 saetan tên diyarkirin. Li saetên jêrîn binêre û 
demên wan diyar bike. Bila hevalê te bipirse û tu jî bibersivîne. 

 

 



HÎNKARÎ 
 

1. Li wêneyên jêrîn binêre. Kî çi çaxê çi dike? 
 

 
a. Azad di saet heftan de ji xewê �iyar dibe. 
b. __________________________________________ . 
c. __________________________________________ . 
d. __________________________________________ . 
 
2. Valahiyan bi peyvên guncan dagire. 
 

 
 

A. Zozan û __________ di saet ___________ de diçin ____________. 
B. Remoyê __________  her roj _____________ he�tan de derdikeve __________. 
C. ___________ û Meta �ermîn ta�tiyê dixwin. Saet niha _________________. 
D. Celoyê ____________ rojên betlaneyê ______________________ derdikeve werzi�ê.  

  



 
 
Qada xebat û lêkolînan 
7 Parêzgehên Eyaleta Serhedê: Bazîd, Erzerom, 
Erzingan, Îdir, Qers, Sêwas û Wan 
 
Saetên xebatê: 
08.00 – 12.00 (Danê Sibehê) 
13.00 – 17.00 (Danê Nîvroyî) 
 
E�kerekirina Encaman: 
21 Re�emî 2011 

BERNAMEYA HEFTEYEKÊ 
 

1. �emî: Xizanî û cureyên parsekiyê 
2. Yek�em: Pirsgirêkên malbatên �ehîdan 
3. Du�em: Bêdadî û bertekên civakê 
4. Sê�em: Daxwazên gel ji rêvebiran  
5. Çar�em: Serdana girtiyên siyasî 
6. Pênc�em: Nirxandina xebat û lêkolînan 
7. În: Betlane 
 
Hevserokên Desteya Komxebatê 

1. Bedirxanê Hesenê Mamo 
2. Rew�ena Cindiyê Misto 
 

Endamên Desteya Komxebatê  
1. Adarê Gundikî (Xizanî û cureyên parsekiyê) 
2. Zelala Biro (Bêdadî û bertekên civakê) 
3. Derwê�ê Faro (Daxwazên gel ji rêvebiran) 
4. Kele�ê Bêkiras (Daxwazên malbatên 

�ehîdan) 
5.  Gula Bextiyarî (Serdana girtiyên siyasî) 

3. Di vê bernameyê de rojên hefteyê bibîne. 
4. Tu jî lêgerînekê li ser rew�a civakî ya herêma xwe amade bike. 

 
DEMA NIHA - I 
 

                    
 
 



DEWSNÎ�AN Û KARNASE 

 

 
PIRS Û BERSIV 

 
1. Dewsnî�an çi ye? Ji bo wateya wê li 

ferhengekê binêre. 
2. Mêrdîn di kîjan eyaletê de ye? 
3. Li ser tora ragihandinê cih û mêjûya 

jidayikbûna Ugur Kaymazî bibîne. 
 

 
A. Karnase çi ye? Ji bo wateya wê li 

ferhengekê binêre. 
             B.   Karnase bi kêrî çi tên? 

 

DEMA NIHA – II 
 

 



 
RÊJE Û AMAR 
 

 
 

ENCAMA RAPIRSÎNA GEVERÊ YA 2011AN 
 



 

7 Heft �aheserên Kurdistanê 
 

�aheserên Kurdistanê  Mêjûnasiya Dîroka Kurdistanê 
Amanên Malê Dema Bihurî 
Zayend Mengiranî Û Mendirêjahî  

 

DESTPÊK   
1. Wêneyê Bedenên Amedê bi jimareya 2an hatiye nî�andan. Jimareya wêneyê guncan di qutîkê de 

binvîse. 

 

 

 
 

2. Zanyariyên derheqa �aheseran de bixwîne û pirsan bibersivîne.  



 

 

Bedenên Amedê 
 

Li gorî texmînan ev beden 5000 sal berî niha 
hatiye avakirin.. Desthilatdariya Hûriyan ew ava 
kirine. Pi�tî Bedenên Çînê bedenên herî dirêj 
Bedenên Amedê ne. Dirêjahiya wan 5 kîlomêtro 
ye. Bilindahiya dîwarên wan 12 mêtro ye. Çar 
heb dergehên wê hene: Dergehê Rihayê, Dergehê 
Mêrdînê, Dergehê Çiyê û Dergehê Nû. Di hundirê 
bedenan de 16 heb keleh û 82 heb birc hene.  
 

1. Bedenên Amedê kengê hatine jenîn? 
2. Taybetiyên wan çi ne? 
 

Keleha Hewlêrê 
 

Ji kelehên herî kevnare yên cîhanê yek jî Keleha 
Hewlêrê ye. 8000 sal berî niha hatiye avakirin. Qada 
kelehê li ser 102 hezar mêtro çarçikî ava bûye. Ev 
keleh bûye landika gelek �aristaniyan. Niha tê de sê 
tax hene: Taxa Serayê, Taxa Derwê�an Û Taxa 
Topxaneyê.  
 

1. Keleha Hewlêrê kengê hatiye jenîn? 
2. Taybetiyên wê çi ne û niha çend taxên wê 

hene? 
  

 

Keleha Dimdimê 
 
Di serê sedsala 17an de hatiye avakirin. Xanê 
Lepzêrîn ew ava kiriye. Qada wê 2000 mêtro 
bûye. Di �erê navbera kurd û farisan de 
hilwe�iyaye. Nêzikî Gola Urmiyeyê ye. Feqiyê 
Teyran derheqa vê kelehê û Xanê Lepzêrîn de 
destanek nivîsiye. Keleh ji aliyê osmaniyan ve 
hatiye rûxandin. 
 

1. Xanê Lepzêrîn kî ye? Derheqa wî de hinek 
agehiyan berhev bike. 

2. Tu derbareya Destana Dimdimê de çi 
dizanî? 

 
 



Peykerên Nemir 
 
2000 sal berî niha di dema �aristaniya Komageneyê 
de li nêzikî Semsûrê hatine çêkirin. Bilindahiya hinek 
peykeran digihêje 10 mêtroyan. Hem �ahesereke 
Kurdistanê ye hem jî �ahesereke cîhanê ye.  Li hinda 
van peykeran dîmena xwezayî ya hera xwe� hilatin û 
avabûna rojê ye.   
 
1. Ev peyker di tixûbê kîjan bajarî de ne? 
2. Çi demê û ji aliyê kê ve hatine çêkirin? Hinek 
agehiyan berhev bike. 
 

 

 

Keleha Behlûlî 
 
Li Bazîdê ye. Di sedsala 18an de hatiye jenandin 
û avakirina wê di 99 salan de qediyaye. Qada wê 
li ser 7600 mêtro çarçikî ye. Di cîhanê de pergala 
kalorîfer û kêzinan tenê di vê kelehê de heye. Tê 
de 116 ode, mizgeft, dîwanxane, a�xane, zindan, 
embar, firne, hemam û gelek hêwan hene.  
 

1. Keleha Behlûlî li ku ye û kengê hatiye 
jenandin? 

2. Taybetiyên vê kelehê çi ne? 
 

Nîgareyên Begistanê (Bîstûnê) 
 
Nigareyên Begistanê nêzikî bajarê Kirman�anê ne. Li 
vir gelek nîgare, nivîsên bizmarî û peyker hene. Gelek 
�aristaniyan li vir �opên xwe hi�tine. Peymana Mafên 
Mirovan a hera kevnare li vir hatiye nivîsandin. Ev 
nivîs bi zimanê Avestayê ye.   
 

1. Girîngiya Peymana Mafên Mirovan çi ye? 
2. Avesta çi ye? Hinek agehiyan berhev bike.   
 

 



 

Kevnebajarê Heskîfê 
 
3800 sal berî niha xîmê vî bajarî hatiye avêtin. 
Bajar di zinaran de hatiye çêkirin. Hemû rê, 
seray, keleh, dêr û mizgeft bi kolandina zinaran 
hatine afirandin. Ava bajêr bi riya cihokên kevirîn 
ên hundirîn ve hatiye bidestxistin.   
 
1. Taybetiyên Kevnebajarê Heskîfê çi ne? 
2. Ev bajar rû bi rûyî kîjan xetereyan e? 
 

MÊJÛNASIYA DÎROKA KURDISTANÊ – I  
(1514-1922)
� 1514 - Di dema tevgera sultanê osmanî Yavuz Selîm ya Çaldiranê de e�îrên sunî yên kurdan 
xweseriya xwe parastin û bi hikûmeta Stenbolê ve hatine girêdan. 
� 1639 - Kurdistan bi Peymana Qesra �irînê di navbera osmanî û sefewiyan de hate parvekirin. 
� 1832 - �erê Mîr Mihemedê Rewandizî bi osmaniyan re. 
� 1843-1846 - Serhildana �êx Ubeydulahê Nehrî li hemberî rêveberiyên osmanî û îranî. 
� 1889, 22ê Avrêlê - Yekemîn rojnameya kurdan a bi navê "Kurdistan li Qahireyê dest bi we�anê kir. 
� 1908, 22ê Re�emiyê - Rojnameya Kurd Teawun Û Tereqî dest bi we�anê kir. 
� 1908, 19ê Rezberê – Komeleya Kurd Teawun Û Tereqî hate damezrandin. 
� 1913, Gulan - Komeleya "Hêvî" ya kurd hate damezrandin. 
� 1913, 19ê Rezberê - Kovara Yekbûnê dest bi we�anê kir. 
� 1918, 10ê Berfanbarê - Komeleya Kurd Tealî hate damezrandin 
� 1918, 7ê Kewçêrê - Kovara Jînê li Stenbolê dest bi we�anê kir 
� 1919, 21ê Pû�perê - Kovara Jîn ya heftane dest bi we�anê kir 
� 1919, 23ê Gulanê - Tevgera Serxwebûna Kurdistanê bi rêberiya �êx Mehmûdê Berzencî dest pê kir. 
� 1919, Gulan - Komeleya Kurdistan Tealî hate damezrandin. 
� 1920, 10ê Tebaxê - Peymana Sêwrê ya ku Kurdistan û Ermenistaneke serbixwe dixwestin li dar ket. 
� 1921, 6ê Adarê - Berxwedana Koçgiriyê. 
� 1922, 5/28ê Tebaxê - Serhildana Simkoyê �ikakî li rojhilatê Kurdistanê. 
� 1922, 11ê Pû�perê - Îlankirina Mîrîtiya Kurd ji aliyê �êx Mehmûdê Berzencî ve. 

 
 

AMANÊN MALÊ 



 

 
 

 
DEMA BIHURÎ  
 
Ez zarok bûm. 
Tu zarok bûyî. 
Ew zarok bû. 

Ez ne zarok bûm. 
Tu ne zarok bûyî. 
Ew ne zarok bû. 

Em zarok bûn. 
Hûn zarok bûn. 
Ew zarok bûn. 

Em ne zarok bûn. 
Hûn ne zarok bûn. 
Ew ne zarok bûn. 

Ez xwenda bûm. 
Tu xwenda bûyî. 
Ew xwenda bû. 

Ez ne xwenda bûm. 
Tu ne xwenda bûyî. 
Ew ne xwenda bû. 

Em xwenda bûn. 
Hûn xwenda bûn. 
Ew xwenda bûn. 

Em ne xwenda bûn. 
Hûn ne xwenda bûn. 
Ew ne xwenda bûn. 



 
Ez çûm bajêr.
Tu ketî 18 saliya xwe. 
Ew hat vir jî. 

Ez neçûm bajêr. 
Tu neketî 18 saliya xwe. 
Ew nehat vir jî. 

Em çûn bajêr. 
Hûn ketin male. 
Ew hatin vir jî. 

Em neçûn bajêr. 
Hûn neketin male. 
Ew nehatin vir jî. 

 
MENGIRANÎ Û MENDIRÊJAHÎ 
 

 

 
 
Dîdariyek bi nimûneyên bikaranîna mengiranî û mendirêjahiyan: 

Azad: Rojdayê bejna te çend santêm e?
Rojda: Te xêr e ji santêm û mîliman Azado? Bejna min 160 santêm e, lê ya te?  
Azad: Bejna min jî 175 santêm e, ez ji te bilindtir im.
Rojda: Ez jî 85 kîlo me. De bibêje ka tu çend kilo yî?
Azad: Ez belengazê Xwedê jî 75 kîlo me. Ji te bilindtir û ji te siviktir im.
Rojda: A wiha were îmanê ha!  
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Rojbûna Te Pîroz Be! 
 

Navên Mehan Û Mêjû Mêjûnasiya Dîroka Kurdistanê II 
Ajalên Kovî Û Kedî  Veqetandek Û Bane�an 
Dema Bê Bîrkariya Re�ekurmancî 

 

DESTPÊK 
1. Li salnameya jêrîn binêre û navên mehan di lênûska xwe de binvîse.  

 
2. Ji xwe re bernameyeke mehane çêbike û karên xwe yên girîng li gorî mêjûyên wan rêz bike. 
 

 



MÊJÛNASIYA DÎROKA KURDISTANÊ – II  
(1923-1982) 

� 1923, 24ê Tîrmehê - Peymana Lozanê hate �anenavkirin; parçebûna Kurdistanê. 
� 1925 ,14ê Re�emiyê - Serhildana mezin a kurdan: Tevgera �êx Seîdê Pîran. 
� 1925, 16ê Berfanbar - Serhildana ba�ûrê Kurdistanê li hemberî rêveberiya Ingilîzan 
� 1925, 4ê Rezberê - �êx Seîdê Pîran û 52 hevalên wî hatin  darvekirin. 
� 1926, 16ê Gulanê - Serhildana Agiriyê û komkujiya yekem a Agiriyê 
� 1927, 26ê Gulanê - Serhildana Mutkiyê. 
� 1927, 8 Rezberê - Komkujiya duyem a Agiriyê. 
� 1927, Tebax - Komîteya neteweyî ya kurdan Xoybûn hate damezrandin. 
� 1929, 22 Gulanê - Serhildana Geliyê Zîlan. 
� 1929 ,14 Rezberê - Komkujiya Tendûrekê. 
� 1930, 7 Rezberê - Komkujiya Agiriyê Ya Sêyemîn. 
� 1931, Gulanê - Balafirên Ingilîzan berxwedana �êx Berzencî �ikandin. 
� 1932, 5ê Gulanê – Ji bo kurdan qanûna sergomkirinê ya "Bicihkirina Mecbûrî" kete fermiyetê. 
� 1935, 25ê Berfanbarê – Ji bo kurdên Dêrsimê "Qanûna Dêrsimê" ya sitemkarane hate derxistin. 
� 1937, 5ê Rezberê - Pê�engê Serhildana Dersimê Seyîd Riza hate girtin 
� 1938, 21ê Adarê 1937/16ê Rezberê- Berxwedana Dersimê û qirkirina komî. 
� 1945, Tebax - Partiya Demokrat A Kurdistana Îranê (Î-KDP) hate damezrandin. 
� 1946, 13ê Berfanbar - Li Mahabadê Komara Kurdistanê hate damezrandin. 
� 1946, 16ê Tebaxê - Partiya Demokrat Ya Kurdistana Îraqê- I-KDP hate damezrandin. 
� 1947, 17ê Berfanbarê - Komara Kurdistanê ya li Mahabadê hate rûxandin. 
� 1947, 22ê Reiemiyê - "Me�a Dirêj" a kurdan di bin serokatiya Mele Mistefayê Barzanî de. 
� 1958, 14ê Pû�perê/27 Tîrmehê - Key Faysal ji text ket û Îraq wekî komara hevbe� a kurd û ereban 

hate binavkirin. 
� 1958, 7ê Kewçêrê - Mele Mistefayê Barzanî yê ku ji tarawgehê vegeriya Îraqê. 
� 1961, 11ê Rezberê - Li ba�ûrê Kurdistanê li hemberî pergala Îraqê �erê çekdarî dest pê kir. 
� 1962, 5ê Kewçêrê - Di serjimariya ku li Sûriyeyê pêkhatî de 120 hezar kurd wekî "biyanî" hatin 

binavkirin û hemû mafên wan ên hemwelatiyê ji destên wan hate girtin. 
� 1969, Gulan - Navendên Çandî Yên �ore�gerên Rojhilatî DDKO hate damezrandin. 
� 1970, 11ê Adarê - Tevgera ba�ûrê Kurdistanê xweseriya xwe bi perqala Îraqê da pejirandin. 
� 1974, 11ê Adarê – Ji ber ku pergala Îraqê peymana xweseriyê binpê kir �er û pevçûnên dijwar di 

navbera kurd û hêzên pergalê de dest pê kirin. 
� 1975, 5ê Adarê – �anenavkirina Peymana Cezayîrê di navbera Îran û Îraqê de; êri�ên hevbe� ên 

dijwar li hemberî tevgera kurdan û belavbûna hêzên kurd li ba�ûrê Kurdistanê. 
� 1975, Pû�per - Yekîtîya Ni�timanî Ya Kurdistanê (YNK) hate damezrandin. 
� 1978, 11ê Rêbendanê - Komkujiya li hemberî elewiyên Gurgumê. 
� 1978, 18ê Gulanê - Heqî Karer hate qetilkirin. 
� 1978, 27ê Kewçêrê - Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li Fîsê hate damezrandin. 
� 1979, 1ê Adarê - Serokê PDKyê Mele Mistefayê Barzanî li Amerîkayê mir. 
� 1979, 17ê Tebaxê - Mehabad kete destê hêzên kurd. 
� 1979, 5ê Rezberê – Pergala Îranê li dijî kurdan fermana cenga pîroz derxist û êri�î kurdan kir. 
� 1980, 12ê Berfanbarê - Di encama êrî�a pergala tirk û sûrî de li Qami�loyê 15 mîlîtanên KAWAyê 

hatin qetilkirin.  
� 1982, 21ê Adarê - Mazlum Dogan di zindana Amedê de �ehîd ket.  



 
 
 



1. Li gorî devoka xwe pêristeke ajalên malê û çolê yên jorîn çêbike. 
2. Pêrista xwe berawirdî vê pêrista jêrîn bike.  
 

1. Beran 
2. Ga 
3. Nêrî 
4. Pisîk 
5. Dîk 
6. Mî û berx 
7. Çêlek û golik 
8. Bizin û kar 
9. Tûtî 
10. Mirî�k û cûcik 

11. Werdek 
12. Seg 
13. Qaz 
14. Hesp 
15. Mehîn û canî 
16. Gamê� 
17. Manker û ceh�ik 
18. Hêstir 
19. Kêvrî�k 
20. Hê�tir 

21. Ask 
22. Jûjî 
23. Kerkedan 
24. Pîl 
25. Hirç 
26. Pezkovî 
27. Rovî 
28. Zirafe 
29. Beraz 
30. �ivir 

31. �êr 
32. Cirdê Xezal 
33. Mi�k 
34. Meymûn 
35. Piling 
36. Gurg 
37. Kûsî 
38. Sivorî 

 



ERÊNÎ NEYÎNÎ PIRSIYARÎ PIRSIYARÎ- NEYÎNÎ 
Ez dê bixebitim. Ez dê nexebitim. Ma ez dê bixebitim? Ma ez dê nexebitim? 
Ew dê xwe ve�êre. Ew dê xwe vene�êre. Ma ew dê çi ve�êre? Ma ew dê vene�êre? 
Tu dê kar bikî. Tu dê kar nekî. Ma tu dê kar bikî? Ma tu dê kar nekî? 
Em dê bi cih bînin. Em dê bi cih neyînin. Ma em dê bi cih bînin? Ma em dê bi cih neyînin? 

DEMA BÊ YA NÊZIK 
Gava em bixwazin di demeke nêzik de karekî bikin em lêkera dema bê ya nêzik bi kar tînin. 
 

ERÊNÎ NEYÎNÎ PIRSIYARÎ PIRSIYARÎ- NEYÎNÎ 
Ew dike bilive. Ew dike nelive. Ma ew dike bilive? Ma ew dike nelive? 
Tu dikî vere�î. Tu dikî venere�î. Ma tu dikî vere�î? Ma tu dikî venere�î? 
Ez dikim têr bibim. Ez dikim têr nebim.  Ma tu dikî têr bibî? Ma tu dikî têr nebî? 
Hûn dikin bar bikin. Hûn dikin bar nekin.  Ma hûn dikin bar bikin? Ma hûn dikin bar nekin? 

 

 
 

SPARTE 
 

1. Kîjan saziyên kurdan kîjan navên mehan bi kar tînin? 
2. Navên ajalên malê yên mê û nêr digel navên têjikên wan 

binvîse. 
3. Ji bo veqetandek, bane�an û dema bê 5 nimûneyan bide.  
4. Ji bo bîrkariya re�ekurmancî 4 nimûneyan bide. 
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