
                                                            Dara Sêvê 

 

Di baxçê mala Bêrîvanê de dareke sêvê hebû. Ew hevaleke Bêrîvanê ya herî taybet bû. Lê wê 

nikaribû biaxiviya, nikaribû bang bikira, nikaribû bimeşiya û bikeniya. Ruyê vê hevalê jî 

tunebû. Lê ew her tim ji bo Bêrîvanê li wir bû. Dara sêvê dema biharê di ser porê Bêrîvanê yê 

reş de kulîlkên spî direşand. Dema havînê Bêrîvan di siya dara sêvê ya kesk de rûdinişt û bi 

hevalên xwe re cur be cur lîstik dilîst. Payîzê jî sêvên xwe yên sor û şîrîn diyarî Bêrîvanê 

dikir. 

Lê zivistanê? Dema zivistan dihat, qet tiştekî darê bida Bêrîvanê tunebû. Çiqilên darê vikvala 

û lawaz bûn. Bêrîvanê bang kir:  

 

-         „Dara mina delal! Tu çima wisa dilxem î?“   

Bêrîvanê çû malê, meqes û qumaş anî. Wê anî bi alîkariya qumaş û meqesê ji hevala xwe re 

kulîlk çêkirin, kulîlk yek biyek bi darê ve kir. Wê hevala xwe xemiland. Çend çivîkên rengîn 

jî ji qumaş çêkir û danî ser guliyên darê. Çaxa mirovan li darê dinihêrî, mirovan digot, qey bi 

rastî bihar hatiye.  

 

Asmîn û Rodî hatin mala Bêrîvanê. Wan jî dara Bêrîvanê dîtin. Dara bi kulîlk ew ecêbmayî 

hîştin. Bêrîvanê sedema xemilandina dara sêvê ji Asmîn û Rodî re jî got.  Ew jî çûn mala xwe, 

wan jî bi kartonên rengîn kulîlk çêkirin û bi daran ve kirin. Hemû zarokên gund çav berdan 

Bêrîvan, Asmîn û Rodî. Wan hemû darên di baxçeyan de xemilandin. Hemû gundî bi yekê 

hem matmayî bûn, hem jî kêfxweş bûn... 

Bersiva van pirsan li lênûska xwe binivîsîne! 

 

1.    Di baxçê Bêrîvanê de kîjan dar heye? 

2.    Dema havînê Bêrîvan di siya dara sêvê de çi dike? 

3.    Dema payîz tê, dara sêvê çi diyarî Bêrîvanê dike? 

4.    Piştî dîtina dara Bêrîvanê, Asmîn û Rodî çi kirine? 

5.    Asmîn û Rodî ji bo xemilandina darên sêvê çi bi kar tînin?  

 

Van lêkeran di hevokan de bi kar bîne. Wan li deftera xwe binivîsîne. 

axavtin, bang kirin, meşîn, kenîn, rûniştin, reşandin, lîstin, kirin, hatin, dayîn, lawazbûn, çûn, 

anîn, çêkirin, xemilandin,danîn, gotin, nihêrîn, pêvekirin,  

Mînak:  

axavtin: Asmîn û Rodî bi hev re diaxivin.  

bang kirin: Bêrîvanê bang li dara sêvê kir.   

meşîn: Zarok di nav kulîlkan de dimeşiyan. 

 

1.) Ji bo dara sêvê kîjan rast e? 

2.) Ji bo Bêrîvanê  kîjan rast e? 

3.) Bêrîvan bi alîkariya kîjan amûran dara sêvê dixemilîne? 

4.) Dema payîz tê, dara sêvê çi diyarê Bêrîvanê dikê?  

5.) Kî diçe mala Bêrîvanê? 

6.) Dema havîn tê, Bêrîvan di siya dara sêvê de çi dike?  

7.) Hemû zarokên gund çav didin Bêrîvan, Asmîn û Rodî. Ew çi dikin?  

8.) Kîjan dar bûye hevala Bêrîvanê? 

9.) Dema bihar tê, dara sêvê kulîlkên çawa vedide? 

10.) Dara sêvê di kîjan demsalê de kulîlkan vedide? 
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