
Gotinê Pêşiyan 
 

Li gorî serpêhatiyan, bav û kalan, ji bûyer, ceribandin û serpêhatiyên xwe gelek ders dexistine û 

ew tecrûbeyên xwe bi hinek gotinan anîne ziman. Ji wan gotinan re Gotinê Pêşiyan an jî Pirsên 

Pêşiyan tên gotin. Dema mezinên me, bixwazin şîretekê li me bikin wek mînak pirsên pêşiyan 

didin. Gotinên pêşiyan watedar in, rê û rêbazan nîşanî mirovan didin. Divê wek çanda xwe, 

mirov bi wan peyvan bizanibe û bikaribe wan di nava axavtinên xwe de bi kar bîne. Hinek ji wan 

tevî wateyên xwe li jêr in. 
 

Gotinê/Pirsên pêşiyan bi wateyên wan 
 
 

 
 

Gotinê pêşiyan  
 

Wateyên wan 

1 Bi gulekê bihar nayê. 8 Tevger ji bêtevgeriyê baştir e. 

2 Tu çi biçînî te wê hilînî.  Tiştên baş bê kêmasî nabin. 

3 Kes nabêje dewê min tirş e.  Newêrekî li pêşiya armancan dibe kelem. 

4 Xebera xweş mar ji qulê dertîne.  Encama bûyeran di destpêkê de diyar e. 

5 Zikê têr haj ji yê birçi nîn e.  Her mirov ji kirinên xwe berpirsiyar e. 

6 Aqilê sivik barê giran e.  Her kes xwe baş dibîne/ nîşan dide. 

7 Şêr şêr e, çi jin e çi mêr e.  Kesekî nebaş, navê komekê tev nebaş dike. 

8 Roviyekî gerok ji şêrekî razayî çêtir e.  Her kes hinekî dişibe dê û bavên xwe. 

9 Bizin bi dizî tê nêrî lê eşkere dizê.  Carna peyva rast bi mirovan xweş nayê. 

10 Destê bi tenê, deng jê nayê.  Heke navê meriv carê xerab derket, her dimîne. 

11 Suwarên hespên xelkê tim peya ne.  Baş an nebaş kirinên mirov, tên pêşiya mirov. 

12 Çavê tirsonek singê sipî nabîne.  Bê yekîti û hevkariyê serkevtin zahmet e. 

13 Rû bi rû guneh efû.  Divê mirov ne bi hêza xelkê, bi a xwe bawer be. 

14 Axa jin û mer ji hev e.  Ji dayikan kesên ji hev cuda çêdibin. 

15 Bira avis be, bira dereng bizê.  Hinek bûyer hene, bandorê li her kesî dike. 

15 Çavên li deriyan xwelî li seriyan.  Bi yek nîşanekê tenê, bûyer pêk nayên. 

17 Golikek navê garanekê xerab dike.  Zanayî ji ceribandin û serpehatiyan tê. 

18 Tiştê çû nede dû.  Kirinên bi nezanî, dibe sedemên zahmetiyan. 

19 Xeta xwar ji gayê pîr de ye.  Dema mirov xerabî kir, xerabiyê jî dibîne. 

20 Goşt bê hestî nabe.  Tiştin hene, heke bên veşartin jî dawî der tên. 

21 Gotina rast tahl e.  Peyvên xweş her kesî îkna dike. 

22 Heta meriv birîndar nebe hekîm jî nabe.  Divê mirov tiştên vala û bêsebeb neke. 

23 Roja xweş di sibê de kifş e.  Ferqa jin û mêran nîn e. 

24 Gava ker ket heriyê ji xwedî xurtir kes tune.  Bi xwe pirsgirêkên xwe çareser neke, kes nake. 

25 Ranezê li cîhên kaş nebîne xewnên şaş.  Sedemên xerabûnê kesên ku rêveber in. 

26 Hêstirên çavan bi deyn in.  Kes bi halê kesî nizane. 

27 Mîh bi lingê xwe bizin bi lingê xwe.  Bira bi kêr be, lê bira dereng be. 

28 Serê neêşe çima paçan lê bipêçe.  Tiştin hene, bûn û pê ve şûn de venagerin. 

29 Dinya gul e, bêhn bike û bide hevalê xwe.  Divê mirov tiştan bi kesên din re jî parve bike. 

30 Bira quna meriv derê, nave meriv derneyê.   Divê mirov kêmasiyên hev li ruyê hev bibêje. 

31 Zikê diyan boxçe ne.  Mirov alîkariya kê bike, ew ê jî ya mirov bikin. 

32 Çêlê maran bê jarî nabin.  Kesên her dem ji der hêviyan bike, kêr nayên. 

33 Dema agir bi erdê qet, ter û hişk tev dişevitin.  Taybetmendiyên jin û mêr dişibin hev. 
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