
Rojên Girîng                                                          Roja Zimanê Dayikê 
 
 

Roja Zimanê Dayikê  
 
 
 
 
 
 
 
 
Çi ye? 
 
 
 
 
 
Çima? 
 
 
 
 
Kê kengî ragihand?  
 

 
 

 

  
Çi ye?  
 

Rojên Girîng 
 
Rojên Girîng         Roja Zimanê Dayikê 
 
 

M.Şefîq 

21ê Sibatê her sal weke Roja Zimanê Dayikê tê pîrozkirin. 
 

Ji bo ku balkişandina Mafê Perwerdeya bi Zimanê Dayikê 

Dezgeha Kultur, Zanîn û Perwerdeyê ya Neteweyên Yekbûyî 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 

Kultur 
Wissenschaft und Kultur 

 

UNESCOyê ev roj di 1999an de weke Roja Zimanê Dayikê 
ragihand 



Rojên Girîng         Roja Zimanê Dayikê 

Nîşan bike                   
 
21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ye. □ Rast      

□ Çewt 
Roja Zimanê Dayikê di sala 1898an de hat ragihandin. □ Rast     

□ Çewt 
UNESCOyê Roja Zimanê Dayikê ragihand. □ Rast      

□ Çewt 
Ev roj ji bo balkişandina mafê perwerdeya bi Zimanê 
Dayikê ye. 

□ Rast      

□ Çewt 
Roja Zimanê Dayikê di sala 1999an de hat ragihandin. □ Rast      

□ Çewt 
 
   

Tu kîjan zimanan û çendî dizanî, kîjan gotinê nas dikî, nîşan bike!                
                      
Kurdî □gelek baş □baş □piçek 
Almanî □gelek baş □baş □piçek 
Îngilîzî □gelek baş □baş □piçek 
  □gelek baş □baş □piçek 
 □gelek baş □baş □piçek 
   □gelek baş □baş □piçek 

 
 

 
 

M.Şefîq 
 
 

             rojbaş 
 Hi             hola         
chao            hallo 
merheba    ওেহ  
silav 
 përshëndetje 
good morning 
Привет           bok
 salam      salut 
ciao               ابحرم  
guten Tag           oi 

êvarbaş 



Rojên Girîng         Roja Zimanê Dayikê 
Roja Zimanê Dayikê  
 
Roja Zimanê Dayikê her sal di 21ê Sibatê de li 
seranserê dinyayê tê pîrozkirin. Armanca vê rojê 
balkişandina ser giringiya mafê perwerdeya bi 
Zimanê Dayikê ye. 
 
Çima Roja Zimanê Dayikê? 
 
Bengladeş heta sala 1971ê jî di bin serweriya 
Pakîstanê de bû. Tevî serjimara wan ji ya 
pakistaniyan zêdetir bû, zimanê fermî û zimanê 
perwerdeyê zimanê pakistaniyan Ûrdû bû. 
 
Bengladeşî ji rewşê ne razî bûn û di 21ê Sibata 1952an de derketin kolanan. 
Polîsên pakistanî wê rojê 11 bengladeşî kuştin. Piştî vê bûyerê bengladeşî her sal 
di 21ê Sibatê de derketin kolanan û doza perwerdeya bi zimanê xwe kirin. 
 
UNESCOyê(Dezgeha Kultur, Zanîn û Perwerdeyê ya Neteweyên Yekbûyî) di sala 
1999an de 21ê Sibatê weke Roja Zimanê dayikê qebûl kir û ragihand. 
 

Nîşan bike!   
                 
 
Roja Zimanê Dayikê  

Di 21ê Sibatê de tê pîrozkirin.             □      

Di 21ê Adarê de tê pîrozkirin.              □   
 
Roja Zimanê Dayikê di sala  

1952yan de hat ragihandin.                  □      

1999an de hat ragihandin.                     □  
 
Roja Zimanê Dayikê ji aliyê 

UNESCOyê hat ragihandin.                      □       

SEUNCOyê hat ragihandin.                   □  
 
Ev roj ji bo balkişandina  

mafê perwerdeya bi Zimanê Dayikê ye. □     

mafê perwerdeya zimanê Ûrdû ye.       □                                 
 

 
M.Şefîq 



 
Rojên Girîng         Roja Zimanê Dayikê 
 
Temam bike!   
 
Roja Zimanê Dayikê  
 
Roja Zimanê Dayikê her sal di ____  _____________ de li seranserê dinyayê tê 
pîrozkirin. Armanca vê rojê balkişandina ser giringiya 
__________________________. 
 
Bengladeş heta sala 1971ê jî di bin serweriya Pakîstanê de bû. Tevî 
______________ wan ji ya pakistaniya zêdetir bû, zimanê fermî û zimanê 
perwerdeyê zimanê pakistaniyan _________  bû. 
 
____________ ji rewşê ne razî bûn û di 21ê Sibata 1952an de derketin kolanan. 
Polîsên pakîstanê wê rojê 11 bengladeşî kuştin. Bengladeşî piştî vê bûyerê her sal 
di ___  __________ de derketin kolanan û doza perwerdeya bi zimanê xwe 
kirin. 
 
UNESCOyê(Dezgeha Kultur, Zanîn û Perwerdeyê ya Neteweyên Yekbûyî) di sala 
__________  an de 21ê Sibatê weke ______  __________ ________ qebûl 
kir û ragihand. 

Tu kîjan zimanan û çiqas dizanî, kîjan gotinê nas dikî, nîşan bike!                
                            
Kurdî □gelek baş □baş □piçek 
Almanî □gelek baş □baş □piçek 
Îngilîzî □gelek baş □baş □piçek 
  □gelek baş □baş □piçek 
 □gelek baş □baş □piçek 
   □gelek baş □baş □piçek 

 
 
 
 
 
 

M.Şefîq 

           rojbaş 
 Hi            hola         
chao            hallo 
merheba    ওেহ  
silav 
 përshëndetje 
good morning 
Привет           bok
 salam      salut 
ciao               ابحرم  
guten Tag           oi 

êvarbaş 
 


