
 دةستاو دةست
 

  لة دةسةالتَيك ياُ ئةزكَيك كسدُ، دةست ِزا
 .ديكة كةسَيكى دةست بدزَيتة كةسَيكةوة

 



 ذَيس بة ذَيس
 زَيككةوتَ، كسدٌى كازَيك 

 بة ثةٌّاٌى، لة بٍةوة، لة ٌَيواُ خؤياُ
 



 ِزوو بة ِزوو
 

 بةزاوبةز ، ِزوو لةيةك بووُ، دذة ئازاستة
 ،(ِزوو بةِزوو قسةى لةطةَه كسد) 
 (ِزوو بة ِزووى يةك بووٌةوة)  

 



 دوو بة دوو
 بة دووتة، دوو كةس بة يةكةوة

 سٍوزداز كسدٌى كسدة و ضاالكى  
 .لة ٌَيواُ دوو ال

 



 بست بة بست
 

 شازةشاييةكى شؤز وزد ى شوَيَ و دَيطا
 (بست بةبستى ِةولَيس شازةشاية)

 



 ومىالٌَى
 

 دةكةوتٍة شياتس ياُ ال دوو ثَيصكةوتٍدا و داَِيٍاُ لة
  كَى دةكةوٌة باشرت كازى بة ئةوةتا ياُ مجودؤَه،

   لةيةكدى ِزَى ئاستةٌط دزوستكسدٌى بة ياُ بِسكَى،
   .دةطسُ

 



 طةزوا و طةزً
 

ثَيض ئةوةى كازيطةزيى ِزوداوَيك بةسةز بضَى،  
باس و خواسى شتَيك كة َِيصتا لة طؤِزةثاٌدا  

 .كازيطةزيى وابَى
 



 ٌاو بة ٌاو
 

 .كاتةكةى لة دةً ٌا دةً دزَيرتسة
ذاُ دةً ٌا دةً دَيت، بةالً لةواٌةية ِاوِزَييةكت  

 .ٌاو بةٌاو ٌاوةيةكت بؤ بٍَيسَى
 



 دةً ٌا دةً
 

 كاتى ثضِس ثضِس،
 .  دةوَيك ِةية و دةوَيك ٌيية  

 



 ِزَى و ِزَى
 

 بةدةً ِزَيطاوة، لةطةَه ِزؤيصتٍدا
زؤيصنت بة ِزَيطايةكدا كة ِةية، بَى ئةوةى بة  

 .  الِزَيدا البدةيت



 دةستى دةستى
 

 َِيٍاُ و بسدُ ، سةز لَيصواٌدُ و ِيالك كسدُ
 ِةز كةسة و بؤ الى كةسَيكى ديكةى دةٌَيسَى



 َِيواط َِيواط



 سةز بةسةز



 ِوِز ِوِز
 

 بؤ طسياُ بةكازدَيت



 وزد وزد



 زَى و ِزَى



 خؤط خؤط
 

 .واتا خَيسا خَيسا، شوو شوو
 (خؤط خؤط   سةزدامناُ دةكات)



 لَيواُ لَيو
 

 دةفسَيك ثِس بة قةبازةى خؤى تَيى كسابَى ،
 ئةطةز شياتسى تَى بكسَيت لَيى دةِزذَى 



 ثِساو ثِس
 
 



 دَى بةدَى
 

 طةياٌدٌة دَيى وةبةست، ئةجناوداُ، 
 بة كؤتا َِيٍاٌى ئةزكَيك



 قيرة قير
 

 دؤزة دةزبِسيٍَيكى بة ِات و ِاواز 
 لة كةسَيكى ٌاِزاشى، بةسةز كةسَيكى الواش



 ٌووشة ٌووش
 

 شَيوة دةزبِسيٍَيكى الواش و ثِس ثاِزاٌةوة
 دةسةاَلتاٌةياُ طسياٌَيكى بَى 



 ثستة ثست
 

 شَيوة دةزبِسيٍَيكى كح و بة بؤَلة
 لة كةسَيكى ٌا ِزاشى



 طازةطاز
 
 

 شَيوة دةزبِسيٍَيكى بة ِات و ِاواز



 شرِية شرِي
 

 شَيوة دةزبِسيٍَيكى ثِس ِةِزةشة وطوِزةشة



 زوو بة زوو
 

 ِزوو لةيةكدى، دذة ئازاستة



 ثصتاو ثصت
 

 تد..طواستٍةوةى ثيصة، دةسةاَلت 
 لة باوكةوة بؤ كوِز  و بؤ ٌةوة



 بةزاوبةز
 

 دوو شت ياُ دووكةس بةزياُ لةيةكدى بَيت
 دوو ئازاستةى دذ



 دووز بةدووزى
 

 لة دووزةوة، ٌا ِزووٌى لة وزدةكازى 



 تاو تاو
 

 ٌاو بةٌاو، دةوٍادةً



 طؤتة طؤت
 

 وصت و وِس



 سَى بةسَى
 

 واتا ِةزسَيك بةيةكةوة  
 (سَى بةسَى تةالقى خوازد)



 دةز بةدةز
 

 ئاوازة
 كةسَيك لةشوَيَ و دَيطةى خؤى دةزضووبَى 

 ياُ سةزى خؤى ِةَلطستبَى و ثةِزاطةٌدة بووبَى 



 خاَه خاَه
 

ى شؤزى بةسةزدا  ( خاَه ، ثٍت)ِزوويةك كة  
 .دةزبكةوَيت



 داز بة داز
 ٌاو بةٌاو، داز و باز



 ثؤه ثؤه
 

 طسوخ، كؤوةَه
 خاسيةتَيك ياُ لةيةكضووٌَيك ثؤلَيٍياُ بكات    



 داٌة داٌة
 

 يةك يةك، دةٌك دةٌك، قن قن



 بةزة بةزة
 

 ِةٌطاو بة ِةٌطاو، بِس دواى  بِس



 خض خصؤك
 

شوَيَ ياُ كةلوثةلَيك كة بتواٌسَى بةسةزيدا  
 بةزةو خوازةوة خبصني



 ثسجسؤك
 
 

 بةُ، ياُ داوَيك كة بة ئاساٌى بجضِسَى



 فِسفِسؤك
 

 شتَيك كة بة ِؤى باوة بسوِزَى
 ئاوَيسَيك كة بةِةوادا بفِسَيٍدزَيت



 تِستِسة
 

 واتؤزسكين
 ٌاوةكة لة دةٌطةكةيةوة وةزطرياوة



 ور ورة



 خمخمؤك
 

 خمخمؤكة، خمؤكة، بةكسة
ئةو ئاوَيسةى تواٌاى خوالٌةوةى ِةية، ياُ 

 .دةشووى ثَيوة ِةَلدةكسَيتةوة



 طسَى طسَى
 
 



 ثازضة ثازضة
 
 

 لةت ، كةزت، شتَيكى ساغ بكسَيتة ضةٌد بةشَيك



 خِس و خِس
 

 بة تةواوى، بة ساغى، بةبَى كةزت كسدُ



 كةس لة كةس
 
 

 ثاكاٌة، كةس ِةقى الى كةس ٌةوا



 ٌاٌى ٌاٌى
 

 كةسَيك بؤ ٌاُ لةطةَه كةسَيكدابَيت
 كَى ٌاٌى بداتَى لةطةَه ئةوداية



 كةس بة كةس
 

 بةِزةاليى
 كةس ئاطاى لةكةس ٌيية( كةس بةكةس ٌيية)



 بابةه باب
 

 ثصتاو ثصت
 (بابةلباب خةزيكى دازتاشني)



 تيمي تيمي
 

 ثازضةى دزَير و بازيك، بة شؤزى بؤ ثةِزؤ بةكازدَيت



 


