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حكايات مزكني

كان في الغابة الكبيرة تعاون وألفة، حيث تخرج احليوانات جميعاً للبحث عن 
الطعام، وفي طريقها متر على الدب الكبير املستلقي أسفل الشجرة نائماً كسوالً 

يومّياً، فُتلقى احليوانات التحية على الدب في كل صباح، وحتاول إقناعه باخلروج 
معهم للبحث عن الطعام. ولكن؛ الدّب في كّل مرّة يُشير إلى الشجرة املستلقي 

أسفلها قائالً إنّه ليس بحاجة أبداً للخروج والبحث عن طعام حتت أشعة الشمس 
احلارقة، فهذه الشجرة حتتوي على كنز من العسل الطازج الشهي يكفي لشهور 

وأيّام طويلة، هكذا متضي األيام واحليوانات تبحث عن طعامها، وتفكّر في حال 
هذا الدب الكسول الذى ال يبرح من مكانة قط، وال يُفكر إال في النوم و لراحة. 

وفي يوم من األيام بينما كان الدب ينظر إلى الفتحة الصغيرة في الشجرة التي 
متتلئ بعسل النحل اللذيذ، فإذا به يتفاجأ بوجود ثعبان كبير يُطارد فأراً ويُلقي 

بسّمه على الفأر القريب من وجود العسل، وبالتالي أصاب السم العسل، وأفسده 
كله. وقف الدب على قدمْيه باكياً يضرب كفْيه ُمتحسراً وجائعاً، فطعامه 

أصبح مسموماً وال يستطيع تناوله. وفي املساء عادت جميع احليوانات وهي حتمل 
الكثير من الطعام لصغارها، فتفاجأوا بحال الدب الباكي وسألوه عن السبب، ثم 

واسوه وأقنعوه باخلروج معهم في كل صباح جلمع الطعام، وبّينوا له فوائد ذلك 
وكم سُيصبح نشيطاً ولديه طاقة كبيرة. وبالفعل اقتنع الدب برأيهم وأصبح 

يشاركهم كل صباح في البحث عن الغذاء، وأصبح الدُب نشيطاً مجتهداً يجني 
قوته بنفسه.
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شخصيات و أمكنة

في  1941م،  عام  طه  حتسني  املبدع  الفنان  ولد 
ويعد  دهوك،  ملنطقة  العمادية( التابعة  ـ  )آميدي 
من أبرز الفنانني الكرد الذين ظهروا على الساحة 
يتمتع به من  ملّا كان  الكردية؛  املوسيقية  الفنّية 
إحساس قومي وطني رفيع. التزم بقضايا شعبه، 
الفن  على  بصمة  الشجي  العذب  صوته  وترك 
اجلميلة  الفنون  لكلية  وانضم  األصيل،  الكردي 
قسم املسرح عام 1960، وكانت أغانيه تعبر عن 
طبيعة كردستان السخية كسخاء روحه الفنية. 

وتوفي الفنان الكردي في 28 أيار عام 1995م.

لنتعرف على الفنان حتسني طه

سؤال و جواب

1ـ ملاذا ُسميت سري كانيه ـ رأس العني بهذا االسم؟ 
بسبب كثرة العيون املائية العذبة الصافية. 

2ـ من هو مكتشف جدول الضرب؟عالم الرياضيات 
فيثاغورث. اليوناني 

Gotinên pêşiyan
Dijminê bavan 

nabin dostê lawan.

Zimanê me

Di kurdî de du pêvek hene  peyvê 
dikin pirjimar ew pêvek ev in : ( ên  
, an) 
Mînak : peyva xwendekar yekjimar 
e lê dema em yek ji van pêvekan lê 
zêde bikin dê bibin pirjimar; 
Xwendekar ---->  xwendekarên 
dibistanê 
Xwendekar ---> bavê xwendekaran 
Balê bikişînin li ser her du mî-
nakan çawa peyva xwendekar bûye 
pirjimar. 

Pêvekên pirjimariyê 



BÛKA XWEMAL
 Çand û Wêje

Bûka min a pir ciwan                Delala ber dil û can  
Laşê nermî ji pembo              Serî şara Kesrewan  
Min ew çêkir bi desta          Bûye mînak û efsan   
Xemla rengîn li ber kir           Bi kiras û bi xeftan   
Li newqê kembera zer          Gerden morî û mircan
Çi rind û çavxezal e               Xwe da ber kil û kildan 
Dêmên gulî pir bedew         Ebrû qelem û qeytan
Tilî zirav û narîn                    Bi şewq e wek kehreban
Çi nazik û bi bejn e                Zirav e rengê rîhan 
Ez gelkî jê hez dikim           Tim dide me ramûsan     
Dibêm ev e bûka min           Min ew çêkir bi destan  
Lewra pêre dilîzim               Bi dîrok û bi stran.

تعلم اللغات

تعلم معنا اللغة السريانية)52(

Salihê Heydo

Dêm      وجه

Kember      خصر

Gerden       رقبة

Efsan      أسطورة

Peyv û Wate

طاب يومك

كيف احلال

ماذا تفعل؟

سررت بلقائك



الدكتور:صالح الدين أحمد

صحة وإرشادات

استعمال األلعاب اإللكترونية )الهاتف احملمول ـ احلاسوب( بشكل 
متكرر يؤدي إلى اإلدمان؛ ويكون بسبب إهمال املسؤوليات الشخصية 

أو العائلية أو التعليمية، كما ويؤدي إلى االنعزال وعدم التفاعل مع 
أقرانه والتراجع في الدراسة.

وتسبب هذه األلعاب السمنة والكسل واالنطواء واألمراض 
االجتماعية، وكذلك آالم في مفاصل الرقبة واليد والرسغ ونقص 
فيتامني )د(؛ وذلك لعدم التعرض ألشعة الشمس، عالوة على 

مشاكل في النوم بسبب التحفيز البصري والتوتر وبالتالي حدوث 
مشاكل في العني سيعاني منها الطفل مستقبالً.

وعلى الصعيد النفسي؛ تؤدي إلى االكتئاب والقلق والرهاب 
االجتماعي، وعدوانية في السلوك؛ بسبب مشاهدة العنف في 

األلعاب، ناهيك عن إضاعة الوقت بدالً من ممارسة الرياضة والهوايات 
األخرى كالرسم واملوسيقى، والقيام بالواجبات املدرسية.

أضرار األلعاب اإللكترونية على األطفال Hebû tune bû, rojekê kûsiyek li bin darekê pal 
dabû û çûkek jî li ser darê hêlîna xwe çêdikir. Kûsî 
ji nişka ve bang li çûk kir û got:
Çûko! tu dizanî ku qaqilkê min ji hêlîna te çêtir û 
xweştir e?
Hêlîna te tenê ji qirşikên şkestî ne û pir nazik e, lê 
qaqilkê min gelekî asê ye.
Çûk lê zivirî û got:
Dibe ku hêlîna min ji qirşikên şkestî bin, lê min bi 
destê xwe ava kiriye û ez pir jê hez dikim.
Kûsî got:
Heme her hêlîn e, ew jî weke hêlîna ewqas çûkên 
din e.
Çûk got:
Rast e lê hêlîna min fireh e, rêya malbat û hevalên 
min jî tê de heye, ya te tenê ji bo te ye, dibe ku ji 
te re xaniyekî pir baş be, lê Hêlîna min welatekî 
gelekî hêja ye.

Rengîn
Mala mezin

RÛBAR MIHEMED



أصدقاء مزكني

سوسونا جوانمحمد ملهم رحمون

1 2

3 4

5

أوجد)5( فوارق بين الرسمتين

21

أيال مسعود

هيا بنا نرسم البطة
تعلم معنا

ميراف مترأحمد حسن


