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 خۆمی  رباره دهزانیاری 
 :ناو

 :ناونیشان

 :فۆنی  ژماره

 :دایکبوون ڕۆژی له

 : فرگه

 :شار

 :ت وه

 : بکشهی خۆت  ونه  وه خواره  له
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 4رگی  به 1ی  وانه

  ری گونجاو سه چاره  یشتن به گه
  بژرت ده وی باش هه باش، ڕه یتی وه

 
  .ین که فتار ده وجا ڕه ئه  وه ینه که ده بیر ، وه ینه که خۆمان ئارام دهگرین،  وچانک ده:  فربووین  ئمه
 

         
  وه بکه ش گه تکی بابه  لهبیر         بژمره       مژه هه  ناسه هه سکه

 
 
 ین که کانمان ده ری کشه سه ها فربووین چۆن چاره روه هه 

 
 
 

                

   ی دیکه چاره       وه هنانه  گه به   کردن ند سه په           وه کردنه شی    
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  4رگی  به 1ی  وانهوامیی  رده به
 

ی باشترینیان  وه نگنم بۆ ئه سه ده هه کان ره سه چاره
  بژرم هه

 
     

 
  
  
  ؟ هیی نوان کاروان و ئازاد و زارا چی کشه ئایا

__________________________________________________  
  
  

  

  ! بارانه بیرۆکه
  

  ی نوان زارا و ئازاد و کاروان؟ یه م کشه کردنی ئه ر سه بۆ چاره یه ک هه یه ڕگه ئایا چ
  

 !! هی منه  م تۆپه ئه

ڵ تۆ  گه له  پمان خۆشه
 ...ین وازی بکه

  وه پکهکرێ  ده
ین بکه یاری پ 
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 4رگی  به 1ی  وانهوامیی  رده به

 !نگنین سه کان هه ره سه چاره  وه با پکه

 
  ؟یچۆب بوو؟ نیباشتر کامیانت پ » بارانه کهۆریب«کانی  ره سه چاره  له  

____________________________________________________
____________________________________________________  

 ، یه و کشه ی ئه که هر سه چاره و ک هی شهکی  رباره ده  شهبک  نهو دا، وه خوارهی  خانانه م له 
 . بنووسه نگاندن سه هه و ازیشنپ دا وه خوارهی کان خانه  له پاشان
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 4رگی  به 1ی  وانهوامیی  رده به

 ری باش سه چاره
  ری باش سه کانی چاره رجه مه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

         
  تی ئایه         یی ئاسووده

  

     
   یه ری هه کاریگه      ماف  

  

  بت  س ئاسووده موو که هه: یی ئاسووده

  بت شادس  موو که هه: تی ئایه

  شدار بت س به موو که هه: ماف

 ر بتکاریگه:سوود
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 4رگی  به 2ی  وانه

  نگنه سه هه  که بارودۆخه
ری خۆت  پشداوه  و له یت ند بکه سه په ڕاستی  زۆر گرنگه

  یت دهبال 

 
  

 گات؟ نن، بۆچی وا تده که و پده هاوڕکانی به  زارا پی وایه
  
 

   نن؟ که و پده هاوڕکانی بهی  وه لهتوانت دنیا بت  ئایا زارا ده
__________________________________________ 
  

   بۆچی یان بۆچی نا؟
__________________________________________ 

  



  8 |  ڕه الپه  4رگی  به کی باش هیتی هو  بمه ده !توانم من ده

 4رگی  به 2ی  وامیی وانه رده به

  وجا  و ئه  وه بکه، بیر وه بکهخۆت همن 

  وه هبدۆز  یه م کشه ری ئه سه چاره
 

  .نن که و پده هاوڕکانی به  پی وایهی  وه ر ئه به کات، له ده  ________________ ست به ههزارا   
 
مژت،  ده هه  ناسه هه ند جارک سکه چه  وه ر ئه به ، له وه بکاته بیر_________  زارا بیاری داوه  

  . » م بکه  چاره  یه م کشه ئه_________ توانم  من ده« ت، پاشان ده
 
  وان به ئه  کانی بیست که هاوڕیه  پاشان له  »؟نن که چی پده  به  وه ئه« :پرسیار بکاتبیاری دا  زارا  

 .زارا  ک به نین، نه که فیلمکی کۆمدی پده
  

 ؟  هیی لیان دنیا نی و بۆچوونانه ئه و کردنی  زارا چی فر بوو له  
___________________________________________  
___________________________________________  

مرۆڤ ب   یه جار هه.  بۆچوونک لی دنیا نیت، وی بکه  یت له خۆت الده  زۆر گرنگه
دوای   ر به گه. بت یدا ده ی نادروستی ال په وه بت لک دانه واوی هه ی زانیاریی ته وه ئه

ر  رانبه ستی به و هه  وه وته فتاری ناجۆری ل بکه هڕ  یه وانه ویت له بکه دا ه هه ی بیرۆکه
 .یت بریندار بکه
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  4رگی  به 2وانی وامیی  رده به
  

ی  وه وجا بۆ دۆزینه کانی خۆم و ئه سته ی هه وه بۆ ناسینهرگرم  وهشم  داوی له ره و سه  نیشانه  سوود له متوان ده
  . ری کشه سه چاره

  

      
  

  م؟  دیاری بکه  که دات کشه تیم ده یارمه  ش چی دیکه رداوی له و سه  نیشانه  له  جگه 
  

____________________________________________ .  
  

  . ڵ بکه گه ی له ، قسه ر بدونه رانبه به
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  4رگی  به 2ی  وامیی وانه رده به
 

 ن؟یبگری کتر هی لهێ گو و  وه نهی بکه ریب ، وه نهیبب ئارام  گرنگه رۆزی چۆب

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
  نگنم سه ده هه بارودۆخ

  ھنان ناب هه  به -  مهدۆز ڕاستی ده
  
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : وه ڕاستی بدۆزیتهی  وه بۆ ئه

   و پرسیاری ل بکه  ر بدونه نبهرا به

   بکهدیاری   که کشه  نانه بالیهپاشان، 

  وڵ بده هه  وه بری ئه ، له که مه  رکۆنه س سه که
 .موانی تدا ب سوودی هه  وه رک بدۆزیته سه چاره
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 4رگی  به 3ی  وانه

  تی رپرسایه به

  

  

  

 
 

 

  

  

  

  ست به بت هه گرن، ده ده رپرسیاتی هه ی به سانه و که ئه
داوایان   نن که یه نجام بگه ئه به  و کارانه ن و ئه تی بکه رپرسایه به

رپرس،  بهمرۆڤی . ربگرن وه  وه شانازییه  تی به رپرسایه هب ، لکراوه
  له.  و کشه ست ربه به  ربازبوون له دهبۆ   هشبین گهو  گورج
  . رکاره وپکاریدا هونهوگربردن و  ڕوه به

  

 .موان بگرت ی ههڕزبت  ده
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 4رگی  به 3ی  وانهوامیی  رده به
  

 .گریت ده تی هه رپرسایه تیدا بهتۆ   ستنیشان بکه ده خاڵدوو   
1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 

 
گرتنی  ههیت بۆ باشتر  ر بکه سه توانیت کاریان له ژیانتدا تۆ ده  له  ستنیشان بکه ده خاڵدوو  

 .تیان رپرسایه به
1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 

 
 . وه ماه  له خۆت یتی رپرسایه گرتنی به ی هه رباره بن ده ت پ دوو نموونه  دایکوباوکت داوا بکه  له  
1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 

 
  .یت تۆ بتوانیت باشتریان بکه  کهتی  رپرسایه ی به رباره بن ده ت پ دوو نموونه  دایکوباوکت داوا بکه  له  
1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
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 4رگی  به 3ی  وامیی وانه رده به

 ! رپرس به به
  

  داستانی
    »ر گهوجادوستای  وه ی که شاگرده«

      

موو کاتی خۆی  ژیا، هه دهدا  وره گهکی  یه قه  له) سیحربازک(رک  وگهودبوو جا بوو نه هه
دانیال   له  جگه دانی هر سه  بتهدا  ده س نه که  ی به ، ڕگه هو ر ئه به لهو، رخان کردبوو بۆ جادو ته
  . ستا وهی  پیشه  شی بئاگابوو له هپستی رز دانیال الوکی بابه. ی شاگردی خۆی –

کی پویست بۆ کاری خۆی، زوو زوو  دوای گیا و ڕوه  ڕان به ر، بۆ گه ستای جادووگه وه
ی  ی نزیکه که نه«: گوت دانیالی ده  ر به هستای جادووگ ر، وه فه سه  ر له به. کرد ی دهر فه سه
رکی پاک  وجا ئه ئه. »یت ده کانم نه کتبه ست له هیچ جۆرک ده  به. ویت ری کاری من بکه تاوه

کی  تییه رپرسایه به  رکه م ئه زانم ئه ده«: گوت سپارد و پی ده ی پ ده که ی قه وه کردنه
  .»ی تییه رپرسایه و به م دنیام تۆ شایانی ئه به  یه وره گه

ماندوو   وه خاون کردنه  له  فته کرد، پاش دوو هه ج ده م دانیال کاری خۆی جبه که ڕۆژانی یه
 تیژوورێ و دی  چووه. وت رکه ستا سه ری وه و تاوه ره کاندا به ر پلیکانه سه ک به یه ئواره. بوو

  دانیال زۆری پ خۆش بوو چونکه.  ره هس ی له رانه تبینی جادووگه  ز دانراوهر م سه کتبک له
  .بکاتساز  لتوان جادووی  میش ده پی وابوو ئه

دانیشت و   که دارینه  ر کورسییه سه و له »هک تییه ڕۆژهه  جاجمه«ر  سه  ی خسته که کتبه 
 رز نگی به ده  م به یشت به گه ده ک نه یه هیچ وشه  دانیال له.  وه خوندنه  ستی دایه ده
  . ن رانه ی جادووگه وشه  مانه زانی ئه یده و نه  وه خوندنه ده

مک ترسا،  دانیال که. تدان خزمه  له  یان دا که یدا بوون و ئاماژه سکک په ت و گه ناکاو سه  له
  با ئاو  کۆشک ده  وه بۆ خاون کردنه. ربگرت خۆ و بیاری دا سوودیان ل وه ره سه  وه م هاته به
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 4رگی  به 3ی  وامیی وانه رده به

کرد ئاو   که سکه ت و گه سه  داوای له  وه ر ئه به له. تی کردبوو که واو شه ش ته و کاره بنت و ئه
  . ن یدا بکه بۆ په

داوای دانیال وجا  ئه. کرد  ند جار هاتوچۆیان کرد و ئاوی پویستیان ئاماده سک چه و گه ت سه
. یشتن گه ت ده  رانه ی جادووگه نھا وشه وان ته م ئه ، به سه بهو ئیدی  ستن وهبل کردن 
  .وام ئاویان هنا رده دا، به رمانی دانیال نه فه  گویان به

.  وه موو کۆشکی گرته خوار و هه  دا هاته پلیکانه  ئاو، به  پ بوو له  که ژوورهمدا  کی که یه ماوه  له
وری  ده  وتن و به رئاو که ی کۆشک سه زموونگه لی ئه لوپه ، که رزبۆوه رووی دانیال به تا گه ئاو هه

  .»ون فریام که«دانیال هاواری کرد .  وه دانیالدا خوالنه

کی  یه ند وشه چه  ی دی و خرا به زمه و به ئه. یدا بوو ر په ستای جادووگه ج وه ستبه ده
ستای  وجا وه ئه.  رودۆخ چاک بۆوهواوی با کدا ته یه ند چرکه چه  رمانی دا و له ران فه جادووگه
ب فری  ی فری جادوو بیت ده وه ر له به«: دانیال و پ گوت  ر ڕووی کرده جادووگه

  .»!تی بیت رپرسایه به
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 4رگی  به 3ی  وانهوامیی  رده به

  وه هم بد وه  وه ی خواره م پرسیارانه ئه  
 

 ؟ ر جادووگهستای  وه  ر به رامبه کرد به ده تی رپرسایه به  ستی به ند و بۆچی دانیال هه ی چه بۆ ماوه -

 

 
 ؟ رچوو ر ده ستای جادووگه وهر  رانبه تیی خۆی به رپرسایه به  ی دانیال له که -

 
 

 
 رچوو؟ ده تی رپرسایه به  دانیال لهدیدی تۆ بۆچی   به -

 
 

 
 ؟ ی کرد، چی بکات باشه ه ر هه مرۆڤ گه -

 
 

 
 کرد؟ بایت چیت ده لجی دانیا  تۆ له -
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 4رگی  به 3ی  وانهوامیی  رده به

 

 رپرس به هاوڕی
 بیت ده رپرس بهچۆن 

 

  
  
 

  که باخچه  بچن لهو داوای ل کرد فۆنی بۆ کاروان کرد  له ته ،تی یه وه رکی ماه ئه ریکی خهئازاد 
   . دووهکر واو نه تهی  وه رکی ماه م هشتا ئه کاروان پی خۆش بوو بهن،  یاری بکه  وه پکه
 ؟ رپرس بت چی بکات باشه کی به ر ئازاد هاوڕیه گه
  
  
 

_____________________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________ 
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 4رگی  به 3ی  وامیی وانه رده به

 
  
  

  
  
  

بت  پی توانایان، ده به فرخوازانی  وه جیا کردنه  شداری بکات له تا به چت هه کاروان ده
ڵ  گه له  یه نگی هه ینی ئاهه وی هه م شه بت، به  فرگه  یانی له ی به 6عات  سه  ممه ڕۆژی شه
  . هاوڕکانی

  
  لهنگ  تا دره ههوت  شیه م ده به. بت  فرگه  خۆیدا له کاتی  لهی،  سبهوت  یه کاروان ده

   . وه منتهب  که نگه ئاهه
  

  ؟ باشهچی بکات تیی خۆی  رپرسایه ج کردنی به کاروان بۆ جبه
  
 

_____________________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________ 
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 4رگی  به 3ی  وامیی وانه رده به

 

  
  
 

و کات  دانی ده هر چت سه ده شمیل نهتی،  ی خۆیه که ی ژووره وه کردنه پاک ریکی خهزارا 
  .ماشای فیلم تهما، بۆ  سینهیدا بچت بۆ  گه لهکات  داوای ل ده

  
ی  که رجک ژووره مه  به  که ماشای فیلمه بچت بۆ ته تدابزارا   ڕی به  یهدایکی زارا ڕازی

  .جبھت به خاون و پاک 
  
  بکات؟ تی  رپرسایه به ست به ر هه گه چی بکات ئه  بت زارا ده
  
 
 _____________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________ 
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ڕۆژی دوایی . شنی پبک ونهماڵ   وه یان برده فرگهکانی  ماجیکه شمیل نهزارا و 
  .کانیان بزر کرد ماجیکه   فرگهی  ڕگه  له

تا  هه: ی گوتانفرخواز  به . بووه بزر  فرگه  کانیان له مامۆستا وایزانی ماجیکه
  ! ، پشوو نییه وه دۆزنه نهکان  ماجیکه

  
 ! گوتهیچیان نهشمیل نهزارا و 

 4رگی  به 4ی  وانه

  فتاردا ڕه  له تی رپرسایه به )ی وه نگدانه ڕه( لماندنی سه

  

 
  

  

  

    

__________________________ ______________________________ ؟ چیه  که کشه .1
. 

 ._______ ________________________________________________؟ رپرسیاره ک به .2

 ؟ نییه ی ماجیک و باسه ن ئاگایان له های پشان بده هو زارا و شمیل نهر  گهدا  چی ڕوو ده .3
 _________________________________________________________________. 

 ؟ ن باشه و زارا چی بکه شمیل نهبری ف،   له .4
 _________________________________________________________________. 

 و زارا تۆمار شمیل نهفتاری  ی ڕه رباره ش ده ش و ناگه ی گه که، بیرۆ انهبار بیرۆکه  ینه رن بیکه وه .5
 :ین که ده

       __ ________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________.  

 _________________________________________________________________.  
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  4رگی  به 4ی  وانهوامیی  رده به
  

؟ ن که چی ده  ست به ڕاستگۆ بن ههو زارا  شمیل نهر  گه .6
 _________________________________________________________________.  

 

 چی؟ ن دهن  هلبوردن بکداوای ی  وه بۆ ئهو زارا  شمیل نه .7
 _________________________________________________________________.  

 

 ؟ باشه ن چی بکهو زارا  شمیل نه .8

 _________________________________________________________________.  
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 4رگی  به 4ی  وانهوامیی  رده به

 

کی ڕووی  یه ر کشه رانبه کی خۆت به یهتی رپرسایه بهی  رباره ده  وه هخۆت زموونی ئه  له  چیرۆکک بنووسه 
   .دابت

  پارهی  وه بۆ ئهکات  ی مای خۆیان کار ده وه ره ده  ئستا له.  ووهکرد بزرئازادی ی  که هکاروان تۆپ/  نموونهبۆ 
 . وه بۆ ئازاد بکته  که یدا بکات تا بتوانت تۆپه په
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 4رگی  به 5ی  وانه

 ندی مشک سیستمی ناوه
  ر ی هۆشبه کارهنانی مادده به و

 کان شیکاری کۆده
 

  
  
  
  
  
  
 
 

 

ناو  له  ، م مشک که شی یه ، به وه شه دوو به  بهین  هست بک هه ندی ناوهمی  سیستهکرێ  ده
.  ماغه کی ده یه مشک پکھاته.   تکه په م دڕکه شی دووه ردایه و به سه  ی هلل ئسکی که
پ و  الی چه  پکھاتووه) گۆ نیوه(خ   شی شوه دوو به  ماغ له ده.  ماغه دی ده قه  مشکۆه

نیشتاری  ته، ) وه شی پشه به(پشار ،   ش پکھاتووه چوار به  ک له گۆیه ر نیوه هه. الی ڕاست
پشتار و  ) وه ی خوارهنیشت التهشی  به(یشتاری خواروو ن ته، ) وه ره ی سهنیشت شی الته به(روو  سه

 .) وه شی پشته به(
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  4رگی  به 5ی  وانهوامیی  رده به
 

  ی مشکیگرنگ
  
 

 ؟کرت پ دهمشک چی     بزانهو   وه بکه  م کۆدانه ئه 
 

 
ی    =7    ر = 6    و  =5      س =4     ه =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
 

 
    
    

  
  ._  _  _  __   :   وهونگی و ج ستان ڕاگرتن، پارسه په  

                       8  9  16 10             
  .: _  _   _  _   _  _  _  وڕی خون، لدانی دڵ، کۆنترۆی لدانی دڵوس  

8  9  16 10 12 13 3  
  ._  _  _  _    _  _  _  _  _  _ : رکیز کردن، بیاردان ی کورت و خرا، ته وه کردنه بیر  
                             2 3 16 7    14 9 16 3  5  3 
  ._  _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _ : کات ج ده ست کردن جبه کاری هه  
          2  3  16 7   18 1 19 3 15 7 16 19 7    4  3   6  3  5  3     
  ._  _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _     _  _ _ _  _  _  _   :کات ج ده بهکاری بینین ج  

             2  3  16 7   18 1 19 3 15 7 16 19 7    11 5 1 6 3  5  3 
  ._    _   _  _  _  _  _   _  _  _   :کات ج ده کاری بیستن جبه  
           2  3  16 7   14 16 19 3 5 3  
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 4رگی  به 5ی  وانهوامیی  رده به

 مار دهسیستمی 
 

  وه ره سه  ی له یه و شوه ، به نگیان بکه پاشان ڕهو   بنووسه مار می ده سیستهکانی  شه به 
  . ی پدراوه ئاماژه
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 4رگی  به 5ی  وانهوامیی  رده به
 

 مار دهکانی سیستمی  رکه ئه

 

هنن، کاتک  ده کاری کانیان به ره دهبرا زاراو  کاروانی مشک،  شه و به نووسین، ئه  ونه، 
  ن،  که ده  وه خواره ی مانه ئه
 . هماتماتیکی  شرۆڤهی ریک خهکاتک زارا  .1
 .ن که ما ده گرن، سه دهمۆسیقا   له ئازاد و زارا گوێ .2
 .کات ماشای تیڤی ده تهکاروان  .3
 . مژت ده هه وڵوی ق ناسه هه  وه ستی ئارامبوونه به مه  بهسک  که .4
 .کات و بۆنیان ده  زارا گوی بۆ هاتووه .5
 .  که ره ی گهنگی هاوسه   هرزشک وهریکی  خهئازاد  .6
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 4رگی  به 6ی  وانه

 دا گه کۆمه  لهرمان  ده
  

وتی  سوکه ، و ههش کاروباری لهو        ر مشک سه  اتهک کار ده  که یه مادده رمان ده

  . کراو غه ده قه قانوونی و ناقانوونی:  وه شه دوو به  کرن به ده رمان ده .تگۆڕ ده مرۆڤ

و و چا  له( ینفۆآ .، ر سه رمانی چاره ده:  وه گرته ده  شانه م به ئهی قانوونی رمان ده

م بۆ  به  ساڵ قانوونییه رهو سانی گه نیکۆتین و کحول بۆ که.  نیکۆتین، ) یه دا هه قاوه

  .  کاران ناقانوونییه رزه منداڵ و هه

  

ی ناقانوونی رمان ده  بۆ نموونه.  یه غه ده رجکدا قه لومه موو هه هه  س  و له موو که هه  له

  .و کۆکاین اریوان مهک  ری وه ی هۆشبه مادده

ند و  چهم  به  یه ی بۆ مرۆڤ ههر سوود سه رمانی چاره ک ده وه: ی قانوونی رمان ده

نا  ر بت دهدوکتو رمانی  ئاگاداری و فه  بت به دهرمانیش  کارهنای ده چۆنی به

  . ر ژیانمان سه بت له ترسی ده مه
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  4رگی  به 7ی  وانه

  کانی نجامه رمان و ئه کارهنانی ده به

  
 

 

 

  

. فتار ش و ڕه مشک، لهر  سه له  یه ریی هه کاریگهرمان  ده
ویش  و ئه  وه ر تیژی و خاوی بیر کردنه سه  کاته کار ده
. شتن تگهو ست  بینین، بیستن، ههر توانای  سه  کاته کار ده

 . وتی مرۆڤ سوکه ر هه سه  کاته رمان کار ده ده
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  4رگی  نجامگیری به ئه

 پرشنگدار بتم داهاتووم  که وا ده
  سکی چۆن بم؟ داهاتوودا که  وت له مھه ده

 
 

 .  دا بکشه یه م چوارگۆشه ی خۆت له ی ئاینده دا چۆن بیت؟ ونه ئاینده  وت له ته ده 

 
 


