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قبلنا
األطفال مست

مجلة لألطفال تصدر عن مؤسسة روناهي يف شامل سوريا
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قصص مزكني

والنملة الحمامة 
فوق غصن من أغصان الشجرة العالية بنت احلمامة بيًتا لها ثم زينته بعيدان القش، ووضعت فيه بيضها، 
ثم ذهبت جللب الطعام، فجأة سمعت صوتًا يقول النجدة النجدة، فتلفتت مييناً وشماالً، ثم نظرت إلى  

أسفل الشجرة ولكنها لم ترى أحًدا.
عاد الصوت يقول النجدة أنا هنا في املاء. 

ال  فهي  النملة  أمر  في  احلمامة  وحارت  تغرق،  تكاد  منلة  وشاهدت  املاء،  نحو  احلمامة   فطارت 
جتيد السباحة، ثم خطرت لها فكرة، فاسرعت وتناولت ورقة شجرة ثم دفعتها بعيًدا في املاء.

فلما رأتها النملة تسلقت الورقة وجنت بنفسها، ثم شكرت احلمامة، وقالت لها  أشكرك يا صديقتي 
على انقاذ حياتي.

فأجابتها احلمامة ال شكر على واجب ولكن كيف لك أن  تنقذيني  فأنت صغيرة وضعيفة جًدا، وطارت 
إلى عشها.

وفجأة ظهر من خلف األشجار صياد يحمل في يده قوًسا وسهًما. ورأت الصياد يتربص باحلمامة وصوب 
السهم إليها، فعضت قدم الصياد، وانطلق السهم طائًشا إلى اجتاه أخر وجنت احلمامة. وشكرت احلمامة 
النملة على صنيعها وعلى رد اجلميل، وعلمت أن القيام بالواجب واملساعدة يكمن في اإلرادة والتصميم 

وإن صغرت األحجام.
مغزى القصة: عدم التقليل من شأن أبسط الناس فكل شخص له فائدة في احلياة.

Berhema min

Wênesaziyên zarokan

للتواصل مع املجلة.. اتصلوا عىل الرقم التايل:  423165

 إعداد و رسومات املجلة: برييفان العمر
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شخصيات و أمكنة

سليمان العيسى شاعر سوري مواليد 1921م، بدأ سليمان العيسى كتابة الشعر في التاسعة أو 
العاشرة من عمره، وكتب أول ديوان من شعره في القرية، حتدث فيه عن هموم الفالحني وبؤسهم، كما 
إن له ديوان ضخـم مطبوع تغلب عليه أناشيد األطفال. وقد كُرم بالعديد من اجلوائز واالحتفاليات.

أتقن اللغات الفرنسية واإلنكليزية إلى جانب لغته العربية، وكان ملماً بالتركية.
من بعض دواوينه:  )ديوان األطفال( الذي يحفظ كثير من األطفال العرب بعض قصائده. كما 

أنه حرص فيه على استخدام اللفظة الرشيقة والسهلة، ذات اإليقاع السريع الذي جعل من تلك 
القصائد أناشيد: »أنِت نشيدي عيدِك عيدي* بسمـة أّمي سرُّ وجودي«.  وكما ألف  سليمان للكبار 

سيمفونية البطولة والكفاح والفداء، وذكرهم مبا حققه أجدادهم من تضحيات وانتصارات.

العيسى سليمان 

1ـ  متى ولد املغني وامللحن واخملرج السينمائي الكردي نظام الدين آريج؟ عام 1956م.

2ـ في أي عام ولدت الفنانة الكردية عيشه شان ؟ 1938م.

Gihanekên sereke

Masiyê ku j i  avê derkeve
Ji agir natirse

Gihanekên serke yên di kurmancî de ev in: bes, çawa.. 
wisa jî, her çend..ew çend, çi qas… ew qas, lewre, dibe 
ku, heke na, nexwe, dema ku, heta ku, hew, mixabin, di 
ser de jî, ji ber ku,  lê, lê belê, û, qet nebe, yan… yan jî, 
anku, çi…çi, hem…. hem jî û hwd.
Mînak:
Mixabin: Min tu dîtî,lê mixabin te ez nedîtim.
Di ser de jî: Wî li min xist di ser de jî giliya min li cem 
bavê min kir.

سؤال و جواب



تعلم اللغات

Peyv û Wate

belafir
gulberoj
hesinkar
îskan
ervan

طيارة
وردة دوار الشمس

احلداد
كاسة

مشتقات القمح

تعلم معنا اللغة السريانية)44(

Wêje

Meyir

Îro meha adarê   Adarê dew li darê 
Şeveqe sibeh zûye  Yadê ji xew rabûye
Qey ji bêryê hatiye  Meşka wê li xêniye
Xanî xanyê  ervane  Tev nîsk û nok û dane
Danê sor kire sipî  Meşk hildaye ser sêpî
Rabû dewê xwe keland   Kevgîr di nav de gerand
Va kelyaye meyra me   Xweşe ev xwarina me
Di nav de biçîne nan   Pir xweş ,li te noşîcan

ALAN EBDELLA 



RÛBAR MIHEMED

Rengîn

Cejna Zarokan..
صحة وإرشادات

مرض الحصبة

الدكتور: حسني أحمد

ينذر  اللقاحات،  لالنتشار بسبب غياب  القاتلة عاد  الطفولة  أمراض  أحد  مرض احلصبة 

بوضع خطير مالم يتم تلقيح جميع األطفال دون سن العاشرة.

وتتم الوقاية من املرض بإعطاء الطفل لقاح ضد مرض احلصبة، وجتنباً النتشار املرض ميكن 

اتباع ما يلي:

1ـ يجب عدم مشاركة أدوات الطفل املصاب مع بقية افراد األسرة )مثل املالبس، واملناشف، 

ادوات الطعام(.

2ـ يجب تعويد االطفال استخدام املناديل الورقية )كلينكس( عند العطس أو السعال 

ورميها فوراً بعد ذلك في سلة املهمالت.

زوال  املنزل وعدم االختالط باألطفال اآلخرين حتى  الطفل املصاب باحلصبة في  إبقاء  3ـ 

اعراض املرض واالحمرار اجللدي )الطفح اجللدي(.

4ـ يجب على القائمني على رعاية الطفل املصاب باحلصبة االهتمام بغسل أديهم جيداً 

بعد مالمسة الطفل املصاب ملنع انتقال املرض.

Hîn ji êvarê ve, Rodî cilên xwe yên nû û kîsê bi rengên xweşik neqişandî  dixe 
bin balgihê  xwe de. Bi eşq û şewqa tîrêjên sibeha roja cejnê çavên xwe digire 
û radize.
Bi banga melê re Rodî ji xew şiyar dibe, dest û çavên xwe dişo, cilên xwe li 
xwe dike, taştê dixwe û radije kîsê rengîn. Bi lez derdikeve derve, bi hevalên 
xwe re kom dibe û li nav kolanên taxa xwe mal bi mal digerin, cejna wan pîroz 
dikin, şekirên xweş ji dest wan digirin û kîsên xwe hêdî hêdî tijî dikin.
Berî nîvro, Rodî bi dilşadî vedigere malê û şekirên xwe nîşa malbata xwe yek 
bi yek dike. Xwişka wî, wî baldar dike û dibêje: Rodî tu gelek şekiran nexwî! 
Diranên te dê xirab bibin . Rodî bi gotina xwişka xwe kir, şekirên xwe li hevalên 
xwe jî belav kir û her roj tenê şekirek xwar.
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هيا نرسم الضفدع
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ليا مالك عبدي نودم ديار أحمدسايا راكان

ديار أحمدجوان ريزان

أران مسعود  حسني هوزان يوسف هوزان 

رندا زينال


