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Maana də 1 - Asə angal dəma dara
bərmə̂
Musa ala giyə ̂lecolə ̂nan̰e me caga da dawa duwa
neyme ɗəm. An̰ji ur ba ha wun̰jə ̂gə kwandaw moso.
An̰ji so lekolə ̂da wa i gə gidi. Gər bərmə ̂gə gecheyə ̂da
ɗəbə dodə yər ga kabn̰o wada mo. An̰ji wa cilangə
kabn̰o gə geche dərəŵə ̂ib dən̰. Chopər di yə pre gə
dwana dara ba ha dəməw. Chopər di swoy ba: asə
angal dəma.
Musa di gam wa duwa gə gidi jang, gəra ha asa
dəgəlaw gasasa gə ichere dəwə.̂ Caga da an̰ji neyem wa
gidi bəd̂ə ̂ɗəm. An̰ji kan̰ji chendəw gə geche ba winaw
diya di dərəd̂ə bam.

Gwale gə urə̂
1. Mə ̂urnə ̂ba mə ̂cilangə bərmə ̂da urəm i ala gə na
mo ? (yara əsay abe me əsay jele me ca)
2. Musa ꞌyo diya i man man mo ?
3. Mə ̂urnə ̂dara mani nə ̂ta di ba alnam bəd̂ə ̂da ur i
ala gə na mo ?
4. Anə ̂gwabna bal me wana hana bərməl̂ə ̂da ur i ala
gə na mo ?
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Maana də 2  - Gə əsən

Əsən mən da nə ̂dine 5. Gə əsən da nə ̂neyem ala mani
nə ̂lade labaa nə ̂acn̰e me ca. Gə əsən nə ̂neyem gwaba
gə chen gə dwe labaa wawə ̂hura gə bargeyə ̂me ca. Gə
əsən nə ̂neyem miyə ̂gə gəna sugələ ̂labaa gəsə ̂gə gəna
bam yigalə ̂me ca. Gə əsən nə ̂neyem janga mani me
ɗangəra̰ mani dundərəĝə me ca. Gə əsən nə ̂neyem ləmə̂
sade labaa chidə ̂labe najadə me ca. Nə ̂neyem gərsə̂
kwo gə barge labaa busə ̂gə barge labaa ɗangəra̰ gə
machin me ca.

Gwale gə urə̂

1. Əsay mən da əsay nə ̂dine əndi mo ? 2. Chenəm gə
dwe da mə ̂ha alaw i mani na nə ̂lade
mo ? 3. Gwaba gə chenəm gə dwe da acn̰e dana mo ? 4.
Mini da acn̰e dana mo ? 5. I giyə ̂na me anə ̂neyem ala
gə əsərang mo ?
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Maana də 3 - Yigalə̂

Musa ha bam kuray bəwə ̂waw abəŵlə ̂yigalə.̂ Managə
yiga duwalə ̂an̰ji ha gəsə ̂bakugmi me jiri me ca.

Tanga da cendi yigə sən̰a də ən̰e daa gə miri. Laba da
cendi gəsə bakugmi. Pi pa da cendi polbə gubdərḭ kalbə
bulə ̂day ya dəgəlay mən mən de. Managə cendi polbə
gubdərḭ di bam mwom da cendi bo bakugmi dərəd̂ə
subu subu gubulə ̂mən mən, gubu di ɗungə ̂duwa ya
duni tuldə de. Ərə̰ cendi bo sən̰a mugdəgə gubdərḭ di
daa. Musa abəŵ wayəw da : « Gorndən laba da mə ̂al
giyə ̂ladə nan̰e. »

Gwale gə urə̂

1. Musa day gə abəŵ ur ba gə gəsə i na yiga dayə ̂mo ?
2. Cendi yigə sən̰a di i gə na mo ?
3. Cendi polbə gubdərḭ bulə ̂day i man mo ?
4. Cendi gəsə swagə ̂di ɗungə ̂day i man mo ?
5. Managə cendi bo swagə ̂di gubdərḭ yə ̂mwom da
cendi al i na mo ?
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Maana də 4 - Səba

Gə urni da Musa daygə Mariam lay habde me lam
duwa də geche. Səba da ur duwa nan̰e me dajara
haralə.̂ Managə səba gəra bor dodə sən̰alə ̂mwom da
dine di yəbdə.
Musa cər də yab bajadə bam me kaldə n̰ar dodə sən̰alə̂
me an̰ji way ba : « Ta i labje ni. » 
Mariam u dasa me bo swani lə ̂ɓani. Tandi cər səba də
yab gədadə bam me hudəle bo wala lə.̂ Ərə̰ cendi
womdə bam.

Gwale gə urə̂

1. Duwa da surə ̂i na mo ?
2. Duwa da ꞌywor mani le me ca mo ?
3. Musa da al i na gə səba di mo ?
4. Mariam da al i na mo ?
5. Duwa da acn̰e. Mə ̂ha gama səm man mo ?
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Maana də 5 - Gam səm dara mwom

Gə dəmas Musa ꞌwo nə ̂Dawud lə.̂ Pi da cendi wun̰jəgə
gə biy. Ərə̰ cendi ha jardin lə ̂ba gə ha cə ̂mongo. Musa
ꞌywo mongo gə na ladə me an̰ji ur ba wome. Dawud
wayəw da : « Gam jang! Wuy əsam bam me wuy mongo
də kaw bam do me mə ̂wom sən̰. »
Musa way da : « Dana mo ? Nə ̂ur gama bəd̂ə.̂ »
Dawud way da : « Sən̰a də nə ̂wun̰jə ̂ənda lə ̂ta di
mwom ilə.̂ Don̰ kaw chigdə ̂managə acn̰eyə ̂me ɓərə̰n̰ə
hara chigdə mongo səwə ̂me ca. Managə acn̰eyə ̂da
mwom ilə.̂ Nə ̂ur ba də ̂ꞌyo ənda mwom bəd̂ə.̂ »

Gwale gə urə̂

1. Musa day gə Dawud da wun̰jəgə i gə na mo ?
2. Cendi ꞌwogə i woy mo ?
3. Musa ur ba wom i na mo ?
4. Dawud wayəw ba alna na mo ?
5. Dana mo ?
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Maana də 6 - ꞌYwala gaba hara lekolə̂
wala gə wala
Lendi me Mardi me da Musa ala giyə ̂lekolə ̂nan̰e, ɗəm
da dawa urə̰ nan̰e. Gə Mekredi da an̰ji ha kan̰ja Dawud
me wayəw da : « Hare də ̂ha ənda ca kurayə ̂nalalə.̂ »
Dawud wayəw da : « Me lekol ilə ̂laba. »
Musa wayəw da : «Mana urə̰ nan̰e. Hare də ̂ha ənda. »
Dawud wayəw da : « Metər ha gələ ̂mani nə ̂dərway me
də ̂ina ənda lə ̂bəd̂ə ̂da də ̂ha ənda ꞌwacn̰a mani bəd̂ə.̂ »
Musa ha mənaw kurayə.̂ An̰ji wun̰jə ̂dawa gərəŵə ̂ba.
Gə Jodi da an̰ji cor ha lekolə.̂ Dawa də Metər urəw
gwale managə mani nə ̂gə gəlgə gə Mekrediyə ̂da an̰ji
ꞌwocn̰ bəd̂ə ̂bərḭn̰. Kwandaw nə ̂pad da ꞌwocn̰e. Cendi
piyə ̂baya.

Gwale gə urə̂
1. I wi ha gə Musa kurayə ̂mo ?
2. Dana me mə ̂neyem hara kurayə ̂mənam bəd̂ə ̂mo ?
3. Dawud ha kurayə ̂bəd̂ə ̂dana mo ?
4. I wi al acn̰ mo ? Dana mo ?
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Maana də 7 - Mə ̂ha ala ina dara sii
urḛ duwa mo ?
Wala mən Mariam woməre. Sədə urə̰le. Idə bodə borgə̂
sədə.̂ Tandi ur ba də wom mani bəd̂ə.̂ Awadə hara gəra
yər̂də. Managə tandi yər̂ Mariam mwom da tandi way
da : « Sədə urə̰le. Kal bwadə borgə sədə ̂ɗi. Su barge
nimiyə ̂me dardə sədə.̂ Sədə urə̰nə ̂da kal də chana nimi
nan̰e me ca. Para neyem chə ̂sii urḛ dodə ɗəm da sanga
kaw sədə di warnadə lə ̂sin̰ da i pali. Ina i pali da əm ga
doktor ha ꞌyadə nibakin som. »

Gwale gə urə̂

1. Mariam gwale dəra da i na mo ? 2. Gun səw urənə ̂da
gə ha alaw ina bəd̂ə ̂mo ? 3. Ina me gə ha ala mo ?
(barge gə ən̰e, cha gə nimi) 4. Pali da ina mo ? 5.
Charwa dədə pali i na mo? (də ɗang kaw ilə)̂
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Maana də 8 - Wadə gay lə̂

Mariam ꞌywo labiya ərə̰ gadə kaw woməre me ca.
Mariam ha yaradə. 
« Səy di biyaye ɗəm mo ? », Mariam urdə yande. 
« Ə̂w biyan nan̰e, ɗəm da dwana ni ilə ̂bəd̂ə ̂sən̰ », gadə
cwodə waydə yande.
Mariam yər dara gadə di dwana dəra dədə ala giyə ̂ilə̂
bəd̂ə ̂sən̰ da ərə̰ Mariam way da : « Nə ̂ur ba nə ̂wayə.̂ »
Pi pa da tandi sar kulu dalaw  me sar ciri dwarə̰ me.
Managə kulu dalawə ̂tandi sarbə bababge boy duwa
bam. Targən̰ ɗang da tandi wiy dasabe bam me tawa
bam me barge gə nə ̂gadə kaw bam me ca.
Gadə way da : « Də ̂wanə ̂nan̰e doche doche diya. »

Gwale gə urə̂
1. Mariam gadə da sədə i man mo ?
2. Mariam ur ba də wadə gadə lə ̂dara na mo ?
3. Tandi al i giyə ̂gə na pi do mo ?
4. Tandi wiy i na mo ?
5. I giyə ̂gə na me anə ̂ha ala dara wagə gə kwandang
lə ̂mo ?



10

Maana də 9 - Kal ꞌwada dodə ̂mad mad
ɗi
Managə dine dəmə ̂lekolə ̂gə dawa də pagare da dawa
urə nan̰e. Managə ka da Musa daygə Dawud hargə ca
kurayə ̂nalalə ̂nimiyə.̂ Həlala gə nə ̂nimi day da ꞌywol
nan̰e. Managə cendi dəmə ̂nimiyə ̂da Musa yər̂ aba ciri
duwa bədə gə dwe gə wor hara lekolə ̂sən̰. Dwe di ilə̂
ꞌwadalə ̂managə kuray buwə ̂ib. Musa wayəw da : « Mə̂
neyem ala yande bəd̂ə.̂ Mwom ilə ̂ichin̰ dwara̰gələ.̂ Mãr�̰ ̃
dara wa da ha ꞌwo mani nə ̂acn̰e hara nəm kuray
dalawə.̂ Nare woni cha nimi di ha alala mwom. Don̰
kaw hara chigdə ichin̰ dədəĝələ ̂me lay mwom əsəwə̂
bam jiga jiga. Mə ̂ꞌwodə gubələ ̂bam hən̰ gə kuray bəw
me ɗesə gubə di bu daa me ca. Yande da don̰ di ha
neyama chigdə ̂ichin̰ di dədəĝələ ̂bəd̂ə.̂ Nare ha wamara
mwom bəd̂ə.̂ » 

Gwale gə urə̂
1. Dwe gə ɓani di ha ꞌwada i wey mo ?
2. ꞌWada gə kuray buwə ̂ib da acn̰e dara na mo ?
3. Ur i hara ꞌwada wey mo ?
4. Don̰ da al i na mo ?
5. Mani nə ̂ta di ha əmara bam man mo ?
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Maana də 10 -  Hara gə lekolə ̂wala gə
wala ꞌywala duwa

Wala mən Mariam idə waydə da : « Jomni də laba da
də ̂ha lekolə ̂bəd̂ə.̂ Awe haralə ̂yibən̂ dən, me tandi way
badə yibəy diya me ca. »
Mariam way da : « Yande bəd̂ə.̂ Nə ̂ur ba nə ̂wadar hara
gə lekolə ̂bəd̂ə.̂ Metər ha gələ ̂mani nə ̂dərway me gun
gə inalə ̂bəd̂ə ̂da ha ꞌwacn̰a mani di bəd̂ə.̂ »
Idə waydə da : « Awey di ocn̰ yibə ̂gə bara nan̰e də̂
gin̰nə ̂bam da ladə bəd̂ə.̂ »
Mariam way da : « Ina lekol da ꞌywala dəra nan̰e. »
Managə ta lə ̂da awadə di kaw dəmə ̂me ca. Tandi way
da : « Mariam gwale gə də ̂way ta di nə ̂dwoy com,
gwale diya ꞌywole. Ha lekolə ̂me də gəra ha ꞌywan gə
dawa də pagare. »

Gwale gə urə̂
1. I wi haralə ̂nə ̂Mariamə ̂mo ?
2. Tandi ha ala ina mo ?
3. Dusərən̂g gong maana də nə ̂Mariam awadə dəra də
ɗang dədə ̂mo ?
4. I gwale na mo ?
5. ꞌYwa bərmə ̂gaba ɗara̰w da i man mo ?
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Maana də 11 - Gə ɗangərə̰ diya man
mo ?
Musa ur ba ha wun̰jələ ̂gə kwandaw moso, an̰ji wa ha
gə gidi. Walə ̂da dəgəlaw ajar habda gəndəwə ̂me gəm
duwa ajar diya. An̰ji ꞌwocn̰ dara diya di ba ur i ɗangəra̰
me dərəŵ ur i wun̰jə̰ ̂gə kwandaw moso. Cendi wun̰jə
dawa ꞌyen̰gə lə ̂ba. Gəra ulay da Musa nəm gwale gə nə̂
diya duwa di bam, ərə̰ sanga da gəm duwa di sodə me
woməw nan̰ me ca.
Chendəw gə geche wuyəw diya di bam gə sabən.
Chidəw də geche bo nimi nə ̂lade dasalə ̂me ju wala bo
lə ̂me Musa hurə ̂dəgəlaw lə ̂nimi nə ̂hərangelə ̂neyem
ya dawa dəndadə gənən̰ subu de. Targən̰ ɗang da tandi
maw diya di daa gə barge. Tandi wayəw da : « Gam
dəgəlam di kaldə də damna gə chiwlə ̂jang. »

Gwale gə urə̂
1. Musa dəgəlaw ajar diya man mo ?
2. An̰ji ɗangərə̰ diya duwa di kalang bəd̂ə ̂dana mo ?
3. Sanga da an̰ji i labiya mo ?
4. Chidəw də geche al ina mo ?
5. Tandi maw diya di daa dana mo ?
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Maana də 12 - Gama gə habde
Musa day gə Dawud hargə bam kan̰ja habde nə ̂woye.
Cendi ꞌwogə bam hən̰̂ kaw ꞌywa habde nan̰ bəd̂ə.̂
Managə ta lə ̂gang Musa yər habda gə dwe gə səbərə̰ŵ
bor gə dara̰w. An̰ji way da : « Nə ̂sawna habda gə ta di
asnaw dodə da də handa ꞌywa habde nə ̂dine nan̰ me
giyə ̂ənda kaw ha ꞌyan̰a bam kalang me ca. »
Managə an̰ji ajə habda di gə machet duwa dii mən da
habda di swoy ba da : « Ajən bəd̂ə,̂ nə ̂i bəra. Anə̂
kalnan me nə ̂dara jwara da nə ̂ha yang yaa ni. Nə ̂ha
surən̂g ma̰rḭ ̰ꞌwang yiga danə.̂ Sabərang ha damalə̂
sən̰alə ̂jang me anə ̂ha dama dun niyə ̂sədən̂g ha
ꞌywalange. Urəng i ɗəlbə ̂gə habde me sabna nə ̂woye
məra me. »

Gwale gə urə ̂ 
1. Habde da giyə ̂day ina mo?
2. Maana də ta di i ꞌyang labaa i kulagə mo? (Habda
neyem waya gwale bəd̂ə ̂ɗəm da gwale gə ta di me
gəsən̂i di me i sədə ꞌyang.)
3. Gə ha ꞌwacn̰a man dara habda di ba i bəra mo?
4. Nare ha ala ina mo



14

Maana də 13 - Gə ꞌyor mwom gə ꞌwada
bam man mo

Wala məm, Musa ha yara Dawud. An̰ji wayəw da : 
« Nə ̂ha i kura̰lə,̂ mə ̂ur ba mə ̂hale me mo ? » Ɗəm da
Dawud woməre me an̰ji wayəw da : « Nə ̂neyem bəd̂ə.̂
Nudən̂ woməne me nə ̂ꞌwodəle me ca. »
Musa wayəw da : « Chidən də dwe kaw ꞌwodəle me ca
me managə tandi ꞌwadna ba da in ꞌyadə nimi nə ̂lade nə̂
gə bo wala me sugar me lə.̂ ꞌWada di hana ganəm pi pi
kalnam bəd̂ə ̂da ha yara doktər̂. Əm ga an̰ji ha ꞌyam
charwa də gə ꞌwogdə amasel labaa kinin də gə ꞌwogdə
plajil som. »
Dawud way da : « Yande da, laba da nə ̂ha cha nimi nə̂
ire me hərange me nə ̂ha bwa gwoyni me ca. Ga sən di
binan da də ̂ha ənda kura̰ lə ̂di sanga som. »

Gwale gə urə ̂  
1. Dawud neyem hara kura̰ lə ̂bəd̂ə ̂dana mo?
2. Musa iw ꞌyadə chidəw də dwe ina dara ba ꞌywana gə
labiya mo?
3. ꞌWada di warna lə ̂jang da doktər ha ꞌya ina mo?
4. Gun ha əmə ̂mwom gə ꞌwada bam man mo ? (wuya
gə əsay bam gə sabən, wuya gə habde yaa day bam,
bwa gə nimi nə ̂jabel ɓani nimi nə ̂chalə)̂
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Maana də 14 - Əndara  
Wala mən Mariam day gə Musa borgə bərməl̂ə ̂ba gə ha
yara awragə də dam ciri də tulin̰ə ̂alə ̂ta. Cendi ha
bərmə ̂gə geche duwə ̂me tu diri wun̰jə nəm dərəĝə da.
Managə cendi gəra ciri də nə ̂awragələ ̂ib mwom da
moto wada dəm tuləĝələ ̂ib. Gang yande da pini gə
moto di usərə̰r bam me aba moto day gə gun gə ajəl
tarwə ̂di borgə dodə sən̰alə ̂ca. Moto di kaw əndər dodə
sən̰alə ̂me ca. Musa day gə Mariam wada dara wagə
woni ɓugdara di lə.̂
Aba moto di so daa me waw aba ajəla tarwə ̂di lə ̂ba
swana damna bam bərmə ̂dugdəwə.̂ Aba ajəla tarwə ̂di
ꞌywo diya dəgəlawə.̂ Dəgəlaw di chow bare nan̰e. Musa
day gə Mariam awragə di dwaya həraja me hara ba də
yər mani nə ̂alal di.
Awragə di way da, « Nwangəra̰na moto di bam bərməl̂ə̂
kalang. Yande da əndara gə ɗang ha ꞌya lə ̂bəd̂ə.̂ » 
Ərə̰ tandi yər diya di. «Mariam asəndə angal ənda me
ɓəl bare gə nə ̂gun gə ɗang duwa bəd̂ə.̂ Mana mən
mwom ilə ̂bareyə ̂me mə ̂ɓəlnə ̂da mə ̂ha alala mwom
me ca. Ha kan̰ja barge gə chiwle me nimi nə ̂chiwle me
nə ̂gəra wuy gə diya di bam. »
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Gwale gə urə ̂  
1. Mariam day gə Musa ilə ̂alagə ina managə bərmə ̂gə
gecheyə ̂mo ?
2. Ina ꞌywo moto di mo ?
3. Cendi al ina dara wagə gə woni ɓugdara di lə ̂mo ?
4. Dara na me Mariam awadə way ba cendi ba asna
angal day dara bare gə nə ̂gun gə ɗang duwa mo ?
5. Mə ̂ɓəlnə ̂bare gə nə ̂gun gə ɗang duwa da mə ̂ha ala
ina mo ? (wuya səm di bam gə sabən me nimi nə ̂jabel
ɓani me ca)
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Maana də 15 - Gama gə sii dara mwom
gə Pali
Mariam ha yara chidədə də Patima. Tandi dəm ha kərə̂
ciri dwarə̰lə.̂ Tandi yər solbə ̂chərlə ̂gəsa dalawə ̂me gə
ma sange lə ̂dədəĝələ.̂ Tandi ur Patima idə ba dana me
cendi ba igdə sange dalawə ̂mo?
Patima idə cwodə waydə da : « Ba i dara gama gə
sədəĝə dara mwom gə pali. Patima, pi da dwe ni gə
man̰ mən pali alaw me ꞌyaw bam me ca. De nə ̂inanin
sange dalawə ̂da bede ha yidbən̂in bəd̂ə ̂me nə ̂gamnin
sədən̂ine me ca. »

Gwale gə urə̂
1. Mariam yara ina kərə ̂nə ̂Patima lə ̂mo ?
2. Gun ꞌywo mwom gə pali man mo ?
3. Patima idə al ina dara gama gə nare dəra mo ?
4. Mani nə ̂ɗang woni ala dara gama gə sii ilə ̂mo ? (gə
turgə da hurna gumac gə darə̰jaw sorbə me pantalo me
ca)






