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Kîroşk, kûsî û jûjî bûbûn hevalên hev. Hersiyan demsalên bihar û havînê bi xweşkayî, 
bi hev re derbas kiribûn. Demsala payîzê hatibû, hewa hêdî hêdî sar dibû. Ji rojên berê 
zêdetir ba dihat û baran dibariya. Mêweyên daristanê jî pir hindik mabûn. Riwek hişk 
bûbûn û li mêrg û zozanan hêşînayî nemabû. Pelên daran zer bûbûn û diweşiyan.   
 
Divê kûsî û jûjî ji bo mehên kanûn, çile û sibatê biketana xewa zivistanê. Pêdiviya wan 
bi sitargeheke bi ewle hebû. Biryara xwe dan, ji xwe re di binê dara hevrisê de bi qirş 
û qalan şaxorek çêkirin. Li erdê binê şaxorê jî gihayê hişk raxistin. Beriya berf bibare, 
kûsî û jûjî çûn di şaxora xwe de bicih bûn. Kîroşkê bi hêviya ew bi hatina biharê re 
cardin hevdu bibînin, xatirê xwe ji herduyan xwest, deriyê şaxora wan bi qirşikan di 
ser wan de xitimand û ji wê derê çû.   
 
Divê kîroşk hem li xwarinê bigeriya û hem jî xwe ji rovî, gur, baz û nêçîrvanan 
biparasta. Wê dizanîbû rovî, gur û baz ji bo wê pir xeternak in, lê haya wê ji nêçîrvanan 
tunebû. Rojekê nêçîrvanek bi tajiyê xwe re rastê wê hat, tajî berdayê û kîroşk girt. 
Qijika belek ji serî heta dawiyê li wan temaşe kir.  Nêçîrvan kîroşk hilda bir mala xwe.  
Dema meha adarê hat, demsal bû bihar. Hewa germ bû û berf heliya. Kûsî û jûjî ji 
şaxora xwe derketin û li kîroşkê geriyan. Wan deşt, zozan, gelî û newal, li hemû 
deveran nêrîn lê ew nedîtin. Rojekê qijika belek li zozanekî rastê wan hat, serpêhatiya 
kîroşkê ji serî heta dawiyê ji wan re got. Kûsî û jûjî li wir ji qijikê re spas kirin û sê rojan 
şîna hevala xwe kîroşkê kirin.   
 
 
   
 
 
 
 
Em bersiva van pirsan bidin: 

1. Kîjan ajal bûne hevalên hevdu?  

2. Kîjan taybetiyên demsala payîzê hene? 

3. Kûsî û jûjî di kîjan mehan de xewa zivistanê kirine. 

4. Çi hatiye serê kîroşkê?  
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Ji hevokên jêrîn hin rast hin jî çewt in.  

 Hevokên rast [R] û çewt [Ç] nîşan bikin [R] [Ç] 

1 Kîroşk, rovî û jûjî bûne hevalên hev.    

2 Kûsî û jûjî zivistan bi hev re derbas kirine.   

3 Pelên daran zer bûne û weşiyane.     

4 Kûsî û kîroşk ketine xewa zivistanê.   

5 Wan di binê dara hevrisê de şaxorek çêkirine.   

6 Wan li erdê binê şaxorê berf raxistine.   

7 Wan şaxor bi keviran çêkirine.   

8 Kîroşk jî ketiye xewa zivistanê.   

9 Kîroşkê xwe ji nêçîrvan parastiye.    

10 Gur kîroşk ji nêçîrvan stendiye.    

11 Nêçîrvan rastê kîroşkê nehatiye.   

12 Nêçîrvan kîroşk biriye li bazarê firotiye.    

13 Qijikê li nêçîrvan û kîroşkê temaşe kiriye.    

14 Di meha adarê de kûsî û jûjî ji şaxorê derketine.   

15 Kûsî û jûjî ji qijika reş re spas kirine.    

16 Rovî û baz kîroşk girtine û birine dibistanê.   

17 Kûsî û baz bûne hevalên hevdu.   

18 Nêçîrvan gurek girtiye.    

19 Qijika belek agahî dane rovî.    

20 Rovî û qijik li kîroşkê geriyane.   

21 Demsala payîzê demsala herî sar e.    

22 Mehên kanûn, çile û sibatê hewa pir germ e.    

23 Gur û rovî ji kîroşkê tirsiyane.   

24 Demsala payîzê riwek hişk dibin.    

25 Dema demsala zivistanê berf dibare.   
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