
 (طشر و وؤُ)وِش و وؤُ 
 

 بة كةطى بَيذةٌط و تووِسة دةَلَيَ



 جشت و فشت
 
 

 جوَلةو ِاتوو ضووٌَيكى صؤس



 تشط و تاَه
 
 

 بةكةطَيكى وؤُ و تووِسة دةَلَيَ



 طشاُ و طةٌطني
 
 

كةطى لةطةس خؤ و خاوةُ كةطايةتييةكى   
 َِيىَ  



 واٌذى و وشدى
 
 

 بةكةطَيك دةَلَيَ كة لة كاسكشدٌذا صؤس ِيالك بَيت



 ِسةط و ِسووت
 
 

 بة ضيٍى ِةراس و بَى دةطةالت   دةوتشَى



 وصت و وِش
 
 

 طفتوطؤ و قظة طؤِسيٍةوة لة باسي ٌا تةباييذا



 قرِي و بٍيصت
 
 

بة ثَيكةوة ٌووطاُ و لَيك طريبووٌى دوو شت ياُ  
 (بوويتة قرِيو بٍيصت، لَيي ٌابيتةوة)دوكةس دةَلَيَ 



 دؤ و دؤشاو
 

كةطَيك لة كاتى تووِسةبووُ ثاسَيض لة ِيض ٌةطشَى  
دؤو )و ئةوةى بةدةويذا بَيت ٌةيطَيِشَيتةوة 

 (ودؤشاوى تَيكةَلكشد



 شةط و بَيض
 
 

 بةكةطَيك دةَلَيَ لة كاتى قظةكشدُ
 شت تَيكةَه بكات 



 سةشكةو ثَيصكة
 
 

 بةكةطَيك دةَلَيَ لة كاتى بيٍني شت تَيةَه بكات



 صاك و واك
 
 

 وةِسو كاس و بةسخ بة تَيكةالوى



 ِةسضى و ثةسضى
 
 

 كةطاٌى بَى شةسً و شكؤ



 كةضةو ثةضة
 
 

 شتى بَى كةلك و لة كاس كةوتوو



 بَيٍةو بةسدة
 
 

ومىالٌَى و َِيٍاُ و بشدُ بؤ يةكاليى كشدٌةوةى  
 شتَيك



 كوشت وبِش
 
 

 شةِسَيك كة كوشتاسى ىَل بكةوَيتةوة



 ثصت وثةٌا
 

بةكةطَيك دةَلَيَ كة ثصتطري بَيت و لة تةٌطاٌةدا 
 .ثةٌادةس بَيت

 (خوا ثصت و ثةٌاية)



 قاتى و قِشى
 
 

 ٌةبووٌى، دةطتٍةكةوتٍى ِيض ثَيذاويظتييةك



 صؤس و صةوةٌذ
 
 

 ِةبووٌَيكى لة ِسادة بةدةس



 ثيٍةو ثةِسؤ
 
 

 ثٍج كشدٌى ٌةٌطى



 دةٌط و دؤس
 
 
 

 لةِةَلاَلداُ، باَلوبووٌةوةى قظة و ِةواَه  



 تؤص و با
 
 

 شتَيك بَى ئةطَن و بَى خاوةُ بَيت



 ِيصك و بشيصك
 
 

 بَى فةِس، سةصين



 واس و وَيشد
 
 

 خاوةُ وَيشد و واَه



 واسو وٍذاس
 
 

 خاوةُ رُ و وٍذاَه  



 طةس و بةس
 

لَيك جياكشدٌةوة،جَى بةجَيكشدُ، بة ئةجناً 
 طةياٌذُ

 (طؤشتةكةى طةس و بةسكشد) 



 ِيض و ثووض
 
 

 بةكةطَيك دةَلَيَ كة لة بةِا وشؤييةكاُ شؤسابَيت



 دةطت و بشد
 
 

 ثةلةكشدُ لة ئةجناوذاٌى كاسَيك



 ثؤشتةو ثةسداغ
 
 

بة كةطَيك دةَلَيَ كة جن و بةسطى جواُ و باشى 
 لةبةسدابَى



 تةِسو تووط
 

بةسؤراٌى صسياُ و باسيٍى بةفشو باساٌَيكى صؤس 
 .دةَلَيَ

 (صطتاٌةكةى تةِسو تووشة)



 كةه و كشؤً
 
 

 بة  كةطَيكى بَى كةلكى داَِيضساو دةَلَيَ



 سووت و سةجاس
 
 

 بةكةطَيكى بَى بةسط و ِةراس دةَلَيَ



 تةفشو تووُ
 
 

 بَى طةسوشوَيَ بووُ



 خصت و خاس
 
 

 ثامشاوةى بَى كةَلك و كةً 
 (ِةس خصت و خاسةكةى بةس ئَيىة كةوت)



 سَيزةو ثَيزة
 
 

 ئيض و كاسى واَه



 تَيكةو لَيكة
 

 كاسو كاطبى كشدُ،
 ِسَيكخظتٍى ئةجناوذاٌى كاسَيك 



 كؤس و كاٌى
 
 

 جمصؤسيَ و خؤ شووشنت لةطةس كاٌى



 طةجةس و طوجةس
 
 

 بة تةوطةوة بةوٍذاَلى وسدكة دةَلَيَ



 طةسكةو بٍكة
 
 

 بة واَلَيك دةَلَيَ وٍذاَلى وسدكةياُ صؤسبَيت



 طةساو و دةساو
 
 

طةساو و دةساوى صؤسى بيٍيوة، بة كةطَيكى  
 دٌياديتة دةَلَيَ



 خِشو خةثاُ
 
 

 بة وٍذاَلى قةَلةو و جواُ دةَلَيَ



 خِش و ثِش
 
 

 بة ئافشةتى قةَلةو و طؤشنت دةَلَيَ



 واط و بشٌج
 

 (ووو)تَيكةالويى سةط و طجى، بةتايبةتى 
 بووة( واط و بشٌج)سيصى 



 قاث و قاضاغ
 
 

 كةسطتةى ضَيصتمَيٍاُ و شيو خواسدُ



 طةسو طةسبوسدة
 
 

 باطكشدٌى بةطةسِاتى سابشدوو



 كشض و كاَه
 
 

 كاس ياُ شتى ثِش كةووكوستى و ثَيٍةطةيصتوو



 ضؤَه و ِؤَه
 
 

بة شوَيٍَيك دةَلَيَ كةوا كةس ياُ ِيض شتَيكى  
 تيا ٌةبَى



 صةسد و بشد
 
 

 بةكةطَيكى ٌةخؤط و الواص دةَلَيَ



 شني و وؤس
 
 

بة شوَيٍى لَيذالٍَيكى بة صةبشى طةس جةطتة  
 دةَلَيَ



 كت و وت
 
 

 بة دووشت دةَلَيَ تةواو وةك يةكرتبَ


