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 ارائه خواهدشد.پس از تعطیالت  -شاءاهللان  – 31و  31درس  پژوهیو پاسخ کارگاه متن 31، معنی درس عزیزآموزان دانش

  طوطي و بقّال :مچهادهدرس 

 رنگ و سخنگویي داشت.آواز، سبزـ بقّالي بود كه طوطي خوش1

 كرد.شد و شوخي ميصحبت ميكرد و با مشتریان همن مراقبت ميـ طوطي از دكّا2

 ـ در سخن گفتن با آدميان زبان گویایي داشت و در نغمه خواني ميان طوطيان ماهر بود.3

 هاي روغن گل را ریخت و شكست.ي پرید و ناگهان شيشهیدكّان به سوـ طوطي از باالي 4

 ده مانند بزرگان در مغازه نشست.خانه به مغازه آمد و با خيال آسوـ صاحب طوطي از 5

اي بر سر طوطي زد كه از چرب شده است، عصباني شد و چنان ضربه یشهالباس و دید كه مغازه پر روغن ـ مرد بقّال6

 شد. شدّت ضربه كچل

 كشيد.ال از پشيماني آه ميـ طوطي چند روزي ساكت شد و سخن نگفت و مرد بق7ّ

  
 .رفت دست از نعمتم كه افسوس گفتمي و كندمي را صورتش موهاي افسوس با بقال مرد  ـ8 

 !شكستزدم، دستم ميطوطي خوش آوازم آن ـ اي كاش آن زماني كه بر سر 9

 كرد تا شاید طوطي دوباره سخن بگوید.كمك ميـ مرد بقّال به هر نيازمندي 11

 اميد در دكّانش نشسته بود.عد از سه شبانه روز سرگردان و ناـ ب11

 .كند گفتن سخن به شروع شاید تا  آورد(ميداد )ادا و شكلك درز نشان ميـ براي طوطي كارهاي شگفت انگي12

 طاس و تشت صاف بود. گذشت كه سرش مانند پشتِبرهنه از آن جا ميـ گدایي سر13

 ، ...ـ طوطي بالفاصله شروع به سخن گفتن كرد و شخص فقير را صدا زد كه : اي فالني14

 اي؟هاي روغن را ریختهتو هم شيشهآیا آمدي؟ ها درچرا كچل شدي و در جمع كچل ـ تو15

 تصوّر كرده بود. مو را مثل خودخندیدند، چون او آن مرد فقير بي ي نادرست طوطيـ مردم از مقایسه16

 ي شير درنده و شير خوردني در نوشتن یكسان هستند.هر چند دو كلمه ،عمل انسان هاي پاك را با عمل خود مقایسه نكنـ 17

هاي ناروایي به گمراهي افتادند، كمتر كسي است كه مردان حقّ را بشناسد و به مقام ـ مردم جهان به دليل چنين سنجش18

 ها پي ببرد.آن

 د و دررك توليد ند، اما این تغذیه در یكي عسلردكزنبور عسل و زنبور قرمز( از یك محل تغذیه ر دو نوع زنبور )ـ ه19

 د.ش تبدیل دیگري به نيش زهرآلود

آهوي ) شد و در دیگريتبدیل به فضوالت )آهوي معمولي( يیكند امّا این تغذیه در دخورـ هر دو نوع آهو آب و گياه 21

 د.یگردمُشك خالص تبدیل ختن( به 

  
 د.شند امّا این آب در یكي تبدیل به نيشكر و در دیگري تبدیل به ني تو خالي ردكهر دو نوع ني از یك نوع آب تغذیه ـ 21

 .استها بسيار زیاد تفاوت ميان آن (ها فقط در ظاهر است واین شباهت)هاي ظاهري وجود دارد امّا هزاران گونه از این شباهتـ 22

 رد.ي دوستي برقرار كپس شایسته نيست كه با هركسي رابطه ،هاي آدم نما در جهان بسيار هستندـ از آن جا كه شيطان23
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 ەهەمدوانەی پانز
 پەلکە

ئەگیرا. ان تێشانەکەی، لوول بوون .ژەند و هێنای بە قژیایەوە بوو، شانەکەی تێتەنیشتپەلکەکانی کردەوە، کاسەیەک ئاو لە 
و بە  کان بگیرێنێپووچکەگرێناچار بوو شانەکەی لە  ێ. جارجارقەفبەشی کردنەوە. کردنی بە چوار بەش لەسەرەخۆو  هێدی

 پووچکەشیان زۆر بوو.قژە لوولەکانی گرێ. یەک تەکان توند ڕایکێشێ
 یان ساڵێک؟، مانگێکە، بیری کردەوە لە کەیەوە سەری دانەهێناوە، ڕۆژێکە

ەی تەڕ جارێکی تر شانەک. گرێیەکی تری کردەوە. دەنەیەکی شانەکە شکا و لە گرێکەدا مایەوەنا هەر ئەم بەیانییە بوو. 
ا هات: بە دڵی. یەک گیر بوون. جیای کردنەوە و لە ئاوەکەی خستن نەیەکی تری شانەکە لەەکرد. گرمۆڵەیەک قژی تەڕ و د

 گرت. و بزەیەکی تاڵی« !ئەبوون، یان هەر نەئەبوون خاوخۆزگە، یان قژە سەرم »
 .ەم بووەئاوات_ ئەوەتە لە بیرمە ئەم 

ببوو.  کەلپووچکە و دنەی شانە. شانەکەش زۆر کاسەکە پڕ بووبوو لە گرێ. دیسانەوە دەستی کردەوە بە شانەکردنیان
، تا نەکەونە ژێر دەست و پا، نەوەک ژانەسەر بکا. بیری خنیێکی دیواری حەوشەی قەڵشتپووچکەکانی گرمۆڵە کرد و لە گرێ

دایکیشی هەروەها. . ردەوە، ئەوەندەی لە بیری بێ قەت قژەسەری نەخستۆتە بەر دەست و پا، هەر لە کونی دیواری خنیوەک
 ئەمیش دایمە سەری ژان ئەکا! ؛کەچی ئەو بە ژانەسەرەوە سەری ناوە

یش «وڵێگ»ییە بە میراتیانی ئەم . کەواتە ئەمەش لە دایکیەوە پێی بڕاوە« ی کچەجیازبەختی دایک »دایکی ئەیوت: 
  ئەگات؟

ۆالنە و پاشان بوو بە کۆترێکی بچک، هەورەکانی ڕەواندەوە، ی کەنینێکی گەشزایەڵە، یادی گوڵێ بوو بە هەناسەیەکی گەرم
 بە گمەگم لە سەر دڵی نیشتەوە.

ەی کرد. ئاوێنەکمنیش شێوەی دایکم ئەدەم. بیری دایکی کرد. هاتە ژوورەوە، سەیرێکی  ، «ئەڵێن گوڵێ لە خۆم ئەچێ_ »
 سەری تەواو ڕووتا بوەوە. نێو کاسەی ئاوەکە چەن لقە شانە و دوو سێ تاڵی درێژ و ڕەشی تیا مابوو.

 !کە خاو نابن، با هەر نەبن، کەواتە ئاواتەکەم هاتۆتە دی _
 .بە درێژایی ژیانی هەناسەی بۆ هەڵکێشاوە، چەن دڵی بە قژی خاو بوو

سەری گرت بە سەر کاسەکەدا و دڵۆپ دڵۆپ فرمێسکی . تەقیوون بە کانیاوێکی تەزێک بە دڵیا هات و چاوەکانی بو
وەکوو مارێکی ڕەش و باریک خۆیان درێژ کردبوو. یەکێکیان بە کاسەکەدا هەڵگەڕابوو. ، ڕشت. تاڵە قژەکان خاو ببوونەوەتێ

تا لوول  قژی پێوە نەمابوو ؛ئیتر لوول نەبوو، ەوە. دەستی بە سەر سەریا هێناوە دەرەوە لوول بووبوولە ئاوەکە هاتبو کهئەوەندەی 
 ەکەی دا بە سەریا و هەتا نێوچاوانی داپۆشی و بە ئاسوودەیی هەناسەیەکی هەڵکێشا.سەرپۆشبە پەلە . بێ

 نە حەمە و نە گوڵێ پێم نازانن.، _ ئیتر دیار نییە
 کەی الی وێنەکەی باوکیەوە داینا. ڕفەکاسە ئاوەکەی سووک هەڵگرت و لە سەر ، ئاوێنەکەی هەڵواسییەوە

 !_ خۆزگە وێنەی دایکیشم ئەبوو
 یادی دایکی دڵی پڕ کرد. جارێکی تر لە ئاوێنەکەدا بە شوێنیا گەڕا. سەرپۆشەکەی دڕابوو.

 ._ ئەبێ زیاتر بیپارێزم لە دوو سێ الوە دڕاوە
 وت:  ئینجا فرمێسک هاتە نێو چاوی و پێی، کەنینێکی تاڵ، دایکی پێکەنی

 ا پێی داوم.سەرەمەرگلە ، ئەمە یادگاری دایکمە، زۆرت ئاگا لێی بێ _
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 ئەوەتە چاوی کردۆتەوە ئەمەی بەسەر دایکیەوە دیوە. ئەیوت: ، بیری کەوتەوە
 ئیتر لەم سەرپۆشانە دەس ناکەوێ، باشتریشی بۆ بازاڕ نەهاتووە. ئەمانەی ئێستا زوو کاڵەوە ئەبن.، یەئەنتیکە_ 

 :بیری کردەوە
نەمزانی سەری ڕووتاوەتەوە. هەر سوێندی بە سەرە سپییەکەی ئەخوارد. منیش ، ئەم سەرپۆشەی بە سەرەوە بوو_ هەتا 

سەرت  بە سەری سپییەوە :باوکم تێی خوڕی. بەاڵم لە دواهەناسەیا چاوم پێی کەوت. ئەزانی پرچەکانی دایکم خاو و سپینوام
 ڕووت ئەکەی؟

پڕ بوون لە فرمێسک و لێوی خۆی ئەکرۆشت و چاوەکانی پڕ ئەبوون لە فرمێسک، چاوەکانی ، کەنینێکی تاڵ، دایکم پێکەنی
 .ا ئێستات لەو کاتەوە کە قژەکانم لوول و ڕەش بوون، بەیانی پرسەکە، سەرپۆشەکەم دا بە سەرما. ئیتر لەو کاتەوە بە سەرمەوەیە

ەزی ئەکرد گومان حبێ ،ئەکرد ی لێمۆڕەسەیرێکی وێنەکەی باوکی کرد. بە مێهرەبانییەوە بۆی ئەڕوانی. وێنەی مێردەکەی 
 ! ئەڵێی گەورەکچی؟ ئەو بەر ئاوێنە بۆ چۆڵ ناکەی :تێی خوڕێ

 بیری دایکم کردووە.، _ دایکم
 .دایکی ڕۆیشت، هێشتئاوێنەکەی بەجێ

 هێشتا کونی چۆڵی زۆر تیا. نەکانی پڕ بوون لە گرمۆڵەقژی ڕەشوزۆربەی ک. ی کردهاتە حەوشە و سەیرێکی دیوارەکە
 . مابوو

 کەوتە نێو گژوگیاکان و توند لێیان گیر بوو. ئینجا بێدەنگ لێوی خۆی، ەکەشیو ناوتا دەستی گرت شانە کەلەکەی فڕێ دایە 
 و ئارام سەری کەوتە سەر شانی. کرۆشت و فرمێسکی ڕشت

 حسێنی ، ژیالقەاڵی ڕاز
 قدهشیکارییکارگای 

 ئاستی زمانی

 کراوەکان بنووسن.. واتای وشە دیاری١

 یش ئەگات؟«گوڵێ»یە بە میراتییانی ئەم  -ئەلف   

 ا پێی داوم.سەرەمەرگئەمە یادگاری دایکمە. لە  -بێ   

 و سپین. خاوەکانی دایکم پرچئەزانی یەکەی ئەخوارد. منیش وامسپیی بە سەرە سوێندهەر  -پێ   

 ەم بووە.ئاواتئەوەتە لە بیرمە ئەم  -تێ   

 لە زمانی کوردیدا بریتین لە:  کردارلە جۆرەکانی  هەندێ. ٢

 ڕابردووی بەردەوام )ماضی استمراری(: ئەمنووسی   ڕابردووی نزیک )ماضی سادە(: نووسیم    

 بنووسم )مضارع التزامی(: دەربڕینڕانەبردووی   ئەنووسم )مضارع اخباری(:ڕاگەیاندن ڕانەبردووی     

 نموونەیەک بدۆزنەوە.م کردارانە ، بۆ هەر کام لەی سەرەوەدان بە زانیارییەکانبە سەرنج

 .چەند نموونە ئاوەڵناو بدۆزنەوەی هەیە. لەم وانەیەدا «ئاوەڵناو»ڕستەی ژێرەوە، دەوری  وشەی دیاریکراوی. ٣
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 «و بە گمەگم لە سەر دڵی نیشتەوە. بچکۆالنەپاشان بوو بە کۆترێکی »      
 

   وێژەییئاستی 

 دەستنیشان بکەن. «پەلکە» چیرۆکیی نێو کەسێتییەکانو  گۆشەنیگا، کات، شوێن. ١

 کات:                                                           شوێن:

 ەکان:کەسایەتیی                                                     گۆشەنیگا: 

 کامانەن؟ شوبهاندنی بەکار هێناوە؛ هونەری لێکچوون یاندا دوو جار «پەلکە». نووسەر لەم بەشەی ٢

ی دڵۆپ فرمێسکسەری گرت بە سەر کاسەکەدا و دڵۆپ. تەزێک بە دڵیا هات و چاوەکانی بوون بە کانیاوێکی تەقیو
 وەکوو مارێکی ڕەش و باریک خۆیان درێژ کردبوو.، ڕشت. تاڵە قژەکان خاو ببوونەوەتێ

 تێکەاڵوکردنی هەستەکان. خاتوو ژیال حسێنی لەمئاوێتە و  یە، واتە«ئاوێتەهەست»یە ئەدەبییەکان جوانکارییەکێک لە . ٣
 کردووە. ئاوێتەهەستگەلی  بڵێن کامو  بدۆزنەوەنموونەیەکی  هونەرەی بەکار هێناوە؛دەقەدا ئەم 

ان دەستنیشانی دوو جوانکاری و هونەری ئەدەبی بەکار هێنراوە؛ «بە سەری سپییەوە سەرت ڕووت ئەکەی؟». لە ڕستەی ٤
 .بکەن

 . جوانکارییە ئەدەبییەکانی ئەم دێڕەشیعرەی مامۆستا مەحوی، شاعیری پایەبەرزی کورد، کامانەن؟٥

  ئافتاب رمانەش ەل ێبەڵه رەگەم وەش     قابیدا نال ووڕ ەل ێژڕۆمن  یماه
 

 ئاستی هزری

 چییە؟« پەلکە»ی چیرۆکی واتاسەرەک. ١

 ؟ ڕوون بکەنەوە« بەختی دایک جیازی کچە»ڕستەی . ٢

 باوەڕی کۆن لەم چیرۆکەدا ڕەنگی داوەتەوە؟ کام. ٣

 . مەبەست لە ڕستەی کۆتایی چیرۆکەکە چییە؟٤

 :بدەنەوەلێکواتای ئەم ڕستەگەلە . ٥

 بیری کردەوە لە کەیەوە سەری دانەهێناوە.  -ئەلف  

 شیوەکە.  ڕێ دایە ناوتا دەستی گرت شانە کەلەکەی ف -بێ  

 ئینجا بێدەنگ لێوی خۆی کرۆشت و فرمێسکی ڕشت. -پێ   

٦ .................................................................................................................. 
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 وانەی پانزدەهەم کانپرسیاره واڵمی
 پەلکە

 کان واڵمی پرسیاره: قدهکارگای شیکاریی 
 ئاستی زمانی

 جێ مابێ. میرات به به شتێکه :میراتی -ئەلف .١
 اڵو سەرەمەرگ: کاتی گیانه -بێ   
 که هخاو: شتێک - وهعاستی پشت شۆڕ ببێته له ر کهپرچ: مووی سه -فر نگی بهک ڕهوه نگێکهڕه سپی: جۆره -ناوی خوا  به سوێند: پاکانه -پێ   

 بێ. کرژ نه
 خوازرێی بۆ دهخۆزگهکه ئاوات: شتێکه -تێ   
    نیپێکه –داینا  –بوو نه –ڕۆیشت  –هات  –سادە(: شکا . ڕابردووی نزیک )ماضی ٢

 ڕوانیئه –کرۆشت ئه –یوت ڕابردووی بەردەوام )ماضی استمراری(: ئه
   بنئه –چێ ئه –ڵێن ئه –ڕانەبردووی ڕاگەیاندن )مضارع اخباری(: ئەگات 
 بیپارێزم -ڕابکێشێ  –ڕانەبردووی دەربڕین )مضارع التزامی(: بگیرێنێ 

 باریکو  شڕهمارێکی  – سپیری سه – شگهنینێکی که -تاڵ  نینێکیکه– تاڵکی یهبزه – خاوقژی  – ڕتهقژی  .٣
 ئاستی وێژەیی  

 (                                                         وش و ژوور )هۆده. شوێن: حه١
    )پیر بووه(. ماوهری نهسهو قژه یهگوڵێ ههناوی  و کچێکی به ڕاوی مێردی کردووه ختێ کهکات: وه

 سی تاک                                                      م کهیهگۆشەنیگا: سێ
    یاڵی باوک ڕاویی خهوێنه -یاڵی دایک ڕاوی ی خهوێنه –)مێردی ڕاوی(  مهحه –گوڵێ )کچی ڕاوی(  –دایک ڕاوی  –کەسایەتییەکان: ڕاوی 

 تاڵە قژەکان وەکوو مارێکی ڕەش و باریک خۆیان درێژ کردبوو -. چاوەکانی بوون بە کانیاوێکی تەقیو ٢
 کردووە.  شتنی ئاوێتە بزەیەکی تاڵی گرت: دوو هەستی بینایی و چه .٣

  کردووە دوو هەستی بینایی و ساوایی ئاوێتە  یادی گوڵێ بوو بە هەناسەیەکی گەرم:
 کردووە.  دوو هەستی بینایی و بیستنی ئاوێتە  گەش: زایەڵەی کەنینێکی

 کردووە.   شتنی ئاوێتە دایکم پێکەنی، کەنینێکی تاڵ: دوو هەستی بینایی و چه 
 )تکرار(  وهکردنهسەر: پات –ڵ بوون چهبۆ پیربوون یا که یه. سەری سپی درکه٤
 وی، شاعیری پایەبەرزی کورد، کامانەن؟. جوانکارییە ئەدەبییەکانی ئەم دێڕەشیعرەی مامۆستا مەح٥

 مەگەر ئافتاب شەو لە شەرمان هەڵبێ: مرۆڤاندن -ک یهشەو، هەڵبێ و ئافتاب: چاوله -ک یهڕوو و نیقاب: چاوله –بۆ یار  یهماه: خوازه
 ئاستی هزری

 یشت.گهنه و ئاواتهرگ بهاڵم تا کاتی مهکانی خاو بن، بهت قژهیویسئه وهمنداڵییه ر لههه کات کهیان ئهتێک بهئاواتی ئافره« پەلکە». چیرۆکی ١
  گات(.ی ئهبێ )میراتی دایک به کچەکهها دهر وهشی ههر جۆرێک بێت، جیازی کچەکه. بەختی دایک هه٢
 ێ. گرر ئهسهست و پا، ژانهر دهبه ری بخاتهسهسێک قژهر کهگهئه ها بووه. پێشینان باوەڕیان وه٣
 کا.وت ئهدا و فهست ئهده گیانی له که. ڕاوی چیرۆکه٤
 .کردووهنه قژی شانه ختهند وهیادی کردەوە چه  -ئەلف  . ٥
 مەکە. کی تووڕ دایە ناو چهستیدا بوو شانە شکاوهده تا هێز له -بێ  

 ند.لێوی خۆی گرت و فرمێسکی ڕژا گازی له وباسێکقسهبێ م جارهئه -پێ   
٦................................................................................................................. .  
 


