
Bərmə ̂��b� �ələ ̂librə də �lp�be :
Unə ̂librə də �lp�be də k� di d�r� �ələ ̂m�ni nə ̂i t� di :

� letər b� b� də nə ̂�lp�be ənd� sumdə me ꞌw��� dər� me c�

� letər b� b� d� �ə j�n�ə də dwe me də �eche me m�n mo

� ɗəbə ̂�ə dodə ̂d� b� i ꞌy�n̰� �ənə ̂�w�le mən duw�

� b� də ̂�s�n� i əs�y jele h� əs�y �be

� letər b� d� ꞌw��� dər� nəm ji��

� �ələ ̂letər j�n�� dər�

Ɓ�� d� ur i cw�r� ��b� y�r� letər me mo kle me pər�s ɓ�ni də də ̂y�r�də pi do.

1     M�ni nə ̂nə ̂mo me m�ni dundərə�ə me d�y

1. Gələ ̂letər b� b� sumdə me ꞌw��� dər� me. J�n�� letər y� A � me t�blowə ̂me ur 

dine b� ꞌ�unə ̂letər b� b� sumdə me ꞌw��� dər� me c�.

2. Ur dine b� y�rn� m�ni dundərə�̂ə b� b� me b� w�yn� m�ni nə ̂cendi b� yər me c�.

3. Gəl�ə mo �ə dodə ̂dundi �əndədələ ̂b� b�, �sə mo di d�� me w�y�ə dine di �ə y�rn�

me �ə �sn� mo di d�� ��nəm mən.   

4. K�l dine nə ̂y�b �sn� mo di.

5. Gu mo mən sumu d��. Ur dine di b� k�n̰jin� mo �ə t� di �ə dundi duw� c� me b� 

�sn� d�� me c�.

6. Aln�le dii �ərə̰ ̂bər� dine di ꞌw�cn̰�n� �s� �ə mo b� b� do.

7. J�n�ə mo �ə y�b m�n��ə k�rton �ə ɓ�ni ɓ�niyə ̂me w�y�ə dine b� h�n� �əlnə ̂mo 

�ə k�rtonə ̂di d�� j�w ��b� wud�r� ��ndu m�n��ə m�ktubu dədə dundiyə ̂di.

2      M�ni nən̂ə ̂dundi d�y

1. W�y�ə dine di m�n��ə mə ̂in�lə ̂�wo molə ̂d� �ə dw�yn� l�dn�le. Gu mo di �n��l 

me l�dle pər�n� me c�.

2. Gu mo di b� b� ɗ�n�. W�y�ə dine di m�n��ə �ə dw�yn� letər də l�b� di in�lə ̂dərin̰

nə ̂piyə ̂d� �ə ɓ�bn� əsər��ə d��. 

3. M�ni dundərə�̂ə b� b� d�, ur dine di �� mo duw� nəm i �ə letər də l�b� di l�b�� 

nəm wun ji�� mo. 

4. Ur dine di �ə �əlnə ̂m�ni dundərə�̂ə nə ̂ꞌw��� d�y nəm bor �ə letər də l�b� di me 

�ə ꞌw��n� mo di d��. Əjəm �ə metər di �sə �n��l dəm� yər k�l dine di �ln� m�ni nə ̂t�

di p�d d�yə.̂ Woni ꞌw�cn� l�də bəd̂ə ̂d� w��ələ.̂



3     Pr�s

1. J�n�ə pr�s d�� t�blowə.̂ As�ə dine pr�s di d�� dii sər. Mə ̂�sn� d� �əl m�ni mo 

duwə ̂b� b�.

2. Ɗ�rə̰ bərmə ̂��b� �s� m�ni l�dle, m�ni nə ̂2 h� 5.

3. K�n̰j� �ə letər: Ur dine di i mo �ə woy m�n��ə pr�s dw�rə̰lə ̂me u letər də l�b� pi 

mo. Gəl�ə dine mo �ə t� di m�n��ə pr�s dw�rə̰lə.̂   

4. Letər də �eche: W�y�ə dine di letər də �eche d� �ə j�ndə diyə ̂�ə �ənən̰ �ə nə ̂pr�s 

dər�lə ̂l�b�� �un sumuwə ̂me ciri sumdə lə ̂me c�. Letər də wor p�d d� �ə j�n�ə i də 

dine. Gəl�ə letər də �eche j�n�� dər�.

5. Ɗəbə ̂�ə dodə: Gəl�ə dine d�r� ɗəbə ̂�ə dodə ̂d� i ꞌy�n̰� �ə nə ̂pr�s dər�. Gəl�ə ɗəbə ̂

�ə dodə di.

6. K�n̰j� �ə mo kle : W�y�ə dine �ə k�n̰jin� mo kle �ə m�n��ə m�ni dundərə�̂ələ ̂�ə 

in�lə ̂d�� pr�s lə.̂ Gə k�n̰jən� �ə mo �ə k�rtonə ̂t� di.

7. Asə mo di d�� d�n �ə nə ̂dine.

4     Giyə ̂�ə j�n��

1. Gəl�ə dine letər dərw�y d� �ə j�n�ə i m�n mo, letər də dwe dome də �eche me sin̰.

2. W�y�ə dine di �ə j�n�ən� letər di �ə dundrə�̂ə d�� pə�ən̰.

3. W�y�ə dine di �ə j�n�ən� k�ye d�yə ̂me �rduw�s d�yə ̂me c�.

4. Dine nə ̂j�n�ən� ꞌy�n̰n� d� �ə �ərsənə j�n�� �ə mo �ə m�ni dundərə�̂ələ ̂t� di.

  Bərmə ̂��b� �s� m�ni

1. Metər �s�ə dine m��n� d�� p�d.

2. Metər �sə m��n� d�� d�y �ə nə ̂dine mən p�d.

3. Dwe mən �sə d�� d�y�ə metər c�.

4. Dwe �sə d�� mən�w. 

5. Metər �sə m��n� d�� d�y �ə nə ̂dine mən p�d.

Gw�le �ə l�de ��b� ��m� dəmə ̂!

M�n��ə nimro �ə 2, 3 me 5 me d� metər �sə i d�y�ə nə ̂dine mən mən. Dine nem �s�  

metər t�rwə ̂bəd̂ə.̂

M�n��ə nimro �ə 4 d� dwe �ə ꞌyw�n� w�m�ni d� metər �sə ��ndəw d�� mən.

Nimro �ə 3 me 4 me d� i dwe �ə dərəŵ ur do me �sə sən̰, metər biyəw bəd̂ə.̂



Chibne–Dəm�s dw�rə̰ də 1
Sw�n� k�l�n� �ln� librə də �lp�bet bəd̂ə ̂do!

J�n��

- Jə ̂h�bd� �ə pii l�b�� ɗ��n� də pii də mə ̂h� �l�də di d�� t�blowə ̂me w�y�ə dine di

j�n�ən� ꞌw�n� j� mən d�� p�t m�n��ə �rw�s d�yə.̂

- H� dw�r�̰�ələ ̂yərle.

- M�n��ə mə ̂y�rn� mwom d� w�y�ə �ə mey�ndən� b�m me �ə �ln� də ɗ�n�.

Lendi:

M�rdi:

Mekredi:

Jodi:

B�ndr�di:

As�

Lendi (w�l� �ə w�l� bərmə ̂in�lə)̂: As� �ə m�ni dundrə�ə.

M�rdi:

- J�n�ə dine sumdə�̂ə b� b� m�n��ə k�rtonə ̂dome h�ne kulə ̂sən̰.

- W�y�ə �ə sw�n� d�� mən mən �unə sumdə�̂ə.

- Metər �əl�ə dine di k�rton ��b� sumi mən mən me �sə m�ni nə ̂ilə ̂dw�lin̰ə ̂b� b�. 

An̰ji ꞌy�w dwe k�rton duw� �ə suməw lə ̂b� b�.

- Dwe �ə woy woy �əl�ə kw�nd�w k�rte duw�.

- L�yn� k�rte di d�� d�r� s�n��.

Mekredi: ꞌW�cn̰� �ə sum dəm�

- Gəl�ə dine k�rton ��b� sumi di ji d�� me w�y�ə dine ji b� h�ne ib.

- J�n�ə dine nə ̂ji sumdə�̂ə d�� t�blowə.̂ (H�wun̰ d�� l�dle.)

- W�y�ə dine di h�ne mən mən k�n̰jən� sumdə�̂ə d�y.

- Aln� y�nde �ə k�rte də wor t� di �ə dine di.

Jodi: Cw�rn� �ln� m�ni nə ̂t� di bi w�l� �ə 3 me 4 me.

B�ndr�di me: Cw�rn� �ln� m�ni nə ̂t� di bi w�l� �ə 3 me 4 me.


