
 بِى ٓةضاُة، ثصتى خوزى ية
 بةشةو تَيسة بةزؤذ بسضى ية

كالط  

 



ئةِزوا ثَيى ُيية، ٓاواز ئةكا، شًاُى ُيية، دةطسيَى ضاوى  
 ُيية

ٓةوز  

 



 ضؤزة باوَى، ضووة ِزاوَى، كةوتة داوَى

ًصم و تةَهة  

 



 ٓةًوو شتَيم دةخوا، ئاو ُةبى
 ئاوَى خبوا دةًسى

ئاطس  

 



 ضةزى ئةبِسى و هؤى ئةطسى

ثياش  

 



 طَيصةزةنبةضَى بساياْ ًَيصةزةن، بة دوو خوشلاْ 

تريؤن و خواُة  

 



 ضيايةبِوى طاية، ٓةضتى   

زةمشاز  

 



 دةشتَيلةبيطسة ًصتَيلة، بةزى دة، 

طوؤخ  

 



 دةُدووكةخؤى ٓةُدووكة، بة 
 بووكةحاكٌاْ ئةزيَى هةثَيض 

قةُديوة  

 



 وَيلسدىدان ًسدى باب ًسدى، فةزخؤكاْ ضةز 

كازيتةو شةقسةى باْ  

 



 قوزئاُةضةزى ٓةضاُة، بِى 
 

كوازط   

 



 ، ُيةثصتى كوِزة، حوشرت ُية ـ  ضازثَيى ٓةية، كةز 
 !!  ُيةئةكا ًسيصم ُية ـ َٓيولاْ ئةخوا، ًةِز طياى 

 ؟ ضيية
 

كيطةَي  

 



 هة شةًاُى ئةضحاباْ، كوِز طةوزةتسْ هة باباْ 

ئةضح و كةز  

 



 تةثَوى ضةزىهة شةًاُى ثَيغةًبةزى ، كوم ئةضتة 

بايِذاْ  

 



 ًاًةكٍ ٓةية هةدةشتَى ، ضى و ضَى كوُى دةثصتَى  

بَيريِط  

 



 ًاًةكٍ ٓةية هةضةز باُى، تسشَى دةخوا بةبَى ُاُى 

باطوزداْ  

 



 ًاًةكٍ ٓةية هةشووزطى ضةزى طةوزةتسة هة ٓووزطى  

ًَيسوو  

 



 ثصتَىًاًةكٍ ٓةية هة دةشتَى، ضةوية زخيى هة 

قاهؤضة  

 



 ِزةثىتةخ هةضةز تةثى، دةضتت هة 

دةضتاِز  

 



 بةفسؤكةٓةوزؤكة، هَيى دةبازى 

َٓيسةُط  : ئازد هَيلسدْ  



 .  ضةزباُىُة ثَيى ٓةية ُة ثاُى، بةخؤى دةضتة 

( دوكةَي ) 
 



 كةضةزؤنٓةتةزؤن و ًةتةزون، ضةزَى بابت 

 

( كدو .)  



 .  ئاوى هَيدةى تةِز ُابى، شريى هَيدةى شةق ُابى

( ضَيبةز ) 
 



 .  َٓيولَى قاشاْ، دَيِة خوازَى بة ثاشاْ

( تةشزة ) 
 



 ٓازئةوال ديواز ئةوال ديواز، تَييداية كطؤكةكى 
   

دةَ و شًاْ  



دووى هة ِزةقى ،دووى ضاز دةضةقى، دوو هة شةقى، 
   دةهةقى

( بصْ : 
ضواز الق، دوو    ضاودوو قؤض، ،  دوو طوَى ) 

 



 . ضاز بسا ٓةُة هة ضؤًةكى، ترياْ داوَيِة طؤًةكى

( طواُى ضَيس .)  

 



 ضةزى ضؤزة، عةالًةت   –بِى قؤزة، قياًةت 
 حمةممةدضةَهَوى عةال  

تةُدووز  



 ًةيوةكٍ ٓةية ًةيالُى، هةُاو قةضسَى ضوَهتاُى، 
 ُصاُىُةبى كةس خوا 

( ًِداَي هةُاو ضلى دايم .)  



 . باُةكةو بّ باُةكة، ضاز ًةِز و شواُةكة
 

( دةضت .)  



 خةيازىًصزة وكى ٓةُازى، ُاضلة وكى 
 

زَيواس  



 ضوازى ًاًة فةقَى،ٓةشتى حةتةحلوتى
 حةتةحلوتى زةكوتى، ًاًة فةقَى شةوكوتى

جووت كردن  



 هةضةزى يةكة هةبِى دوو
 هة هيِطى باب و باثريت داضوو

شةزواَي  



 خاُيةكٍ ٓةية تازيم
 ثِس حوشرتى ًى بازيم

شازة ًَيسوو  



 دةزخؤُة هةضةز قووُة
 ضةُد خؤشة، ضةُد بةِزووُة

دوُطى ًةِز  



 ِٓسن كسدة ًةِزةكى
 ضةد ًةِز ٓات هة زةُطةكى

شةزدةواَهة  



 دوو بةُد و بةُدةكة
 دوو دةف و دازةكة

تةزاشوو  



يةن هيِطةى هة دةشتَى، دوو هيِطةى طةيصتَى، خطتية 
 .ضةز تاقى ثصتَى

طولَة طةمن ضنني  



 ئاوة، ُة ئاوة، ًازى ضجى هةُاوة، 
 هة ٓةُداوةتةيسى شَيِسى 

لةمثا  



 بةًوو هة بَى ًوو ثةيدا دةبَى
 بَى ًوو هة بةًوو ثةيدا دةبَى

َٓيولة و ًسيصم  

 



 خاُوًاْ كضة ثاشاية، ضى و دوو كساضى دةبةز داية

ضةَهلة كةهةَ  

 



ضةوشة ضةيد ُيية، ضجية حادى ُيية، ثسضى ٓةةية  
 دةزوَيض ُيية

تةِزة ثياش  

 



 ضواز باَي و دوو ضاوة، دوذًِى شةوى و ٓةتاوة

ًاضى  

 



 ًةيوةكٍ ٓةية، هة دةشتَى، كةضة شريةكى هة ثصتَى

دووثصم  

 



 ًةِزَ ِزادا، ٓةوَيصَ دؤشى

ًَيض بِسيِةوة  

 



بة ضواز ثةالْ ضةًاى دةكا، خوازدُى ثاشاى ثةيدا  
 دةكا

ٓةُط  

 



 ُاوةكةى ضوازة، دةوزةكةى دازة

طوَيص  

 



 طاى ضووز كولى ُةبِسى ُاضَيتة ذووز

ًَيوذ  

 



 ئةًة ضيية هةَ شازة، دازة وةكو ًصازة
 ٓةزدوو ديوى بةكازة، دةيفسؤشّ بة ثازة  

شاُةى داز  

 



 ضةوشة هةباشاِز، ضووزة بؤ دايلت

خةُة  

 



 ٓةتا هَيى وةطسى، ٓةتا بيدةيَى طضلة دةبى

ضاَي  

 



 ضةزى ضؤزة، ضةالًةت ـ بِى قؤزة قياًةت
 بةتةِزى تَيِيى بة ٓيصلى دةزديِى

 ضةَهَوى عةال حمةًةد

تةُدووز  

 


