
                         Daristan 

Li daristanê curbicur dar hene. Li  wê derê darên çam, benav, kevot, evris, bî, berû, mazî û 

çinarê hene. Di nav daran de xezal, gur, rovî, semorik, hirç û pir giyandarên din jî dijîn. Ajal 

di nav daristanê de hêlînên xwe çedikin. Hinek li jêr, hinek li ser daran û di qulên daran de 

dijîn. Di nav daristanê de darê mêweyan jî hene. Him meriv him jî ajal ji daristanê sûdê 

werdigirin. Daristan ji bo mirov û ajalan gelek pêwîst û girîng e. Ji bo dewlemendiya xwezayê 

û ji bo jiyaneke xweş, divê daristan hebe.  Cihê lê dar û daristan tunebe, li wê xizanî heye. Ji 

bo jiyaneke bi tendurustî jî daristan alîkariya merivan dike. Meriv di saya daristanê de hewa 

ya paqij digire.  

 

Ji daran mobîlya, kaxiz û êzing çêdibin.  Em bi êzingên daristanê xwe germ jî dikin. Carinan 

di avakirina avahiyan de jî dar tên alîkariya me. Daristan axê jî diparêze. Ew nahêle baran û 

lehî axê bibin. Rehê daran axê digire û pelê daran jî axê ji çilkên baranê diparêzin.   

 

Dema li heremekê daristan hebe hewa pir ne pir germ, ne jî pir sar dibe. Bi alîkariya daristanê 

di hewayê de nermayî çêdibe. Berhemên daristanê di qada dermankariyê de jî tên 

bikaranîn.  Ew ji bo tenduristiya mirovan gelek girîng in.  
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Bixwîne û bibersivîne! 

 

1.      Hûn jî li ser sûda daristanê bipeyîvin û nêrînên xwe  

        bibêjin! 

2.      Li daristanê kîjan ajal dijîn, û çawa dijîn? 

3.      Çi feydeyê daristanê digêhîje mirov û ajalan? 

4.      Navê çend ajalên di daristanê de dijîn û navê çend  

        cureyên daran li deftera xwe binivîsîne! 

 

 

Li pêşiya hevokên rast nîşana (X) dayne! 

 

( X) Li daristanê curbicur dar hene.      

(   ) Madenê hesin ji daristanê tê derxistin.   

(   ) Li daristanê pir darên mêweyan jî hene. 

(   ) Li daristanê bitenê darên çamê hene. 

(   ) Daristan ji bo ajalan ne baş e.          

(   ) Li daristanê xezal dijîn. 

(   ) Daristan dewlemendî ye. 

(   ) Meriv di saya daristanê de hewaya paqij digire. 

(   ) Di nav darên daristanê de gur û rovî hene. 

(   ) Kêvroşk nikarin di daristanê de bijîn. 

(   ) Daristan zerarê dide jiyana merivan. 

(   ) Li daristanê rovî û kêvroşk hevaltiya hev dikin. 

(   ) Divê em daristanê ji şewatê biparêzin. 

(   ) Gur û hirç bitenê di daristanê de dijîn.. 


