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FATIMA EL RAWÎ

حكايات مزكني

في الغابة الكبيرة وبينما كان امللك األسد نائماً، صعد فأرٌ صغير 
على ظهره وبدأ باللعب، شعر األسد باالنزعاج من احلركة على ظهره 
واستيقظ غاضباً، فأمسك بالفأر، وقرر أن يأكله مباشرةً، خاف الفأر 
كثيراً وبدأ باالعتذار من األسد عن إزعاجه، ورجاه أن يحرره وأال يأكله، 

ثّم وعده بأنّه إن فعل ذلك فسينقذه يوماً. ضحك األسد بسخرية، 
فكيف لفأرٍ صغيٍر أن يساعد أسداً قوياً. ولكنّه؛ قرر تركه. وبعد 
مرور بضعة أيام جاءت مجموعٌة من الصيادين، وأمسكوا األسد، 

وأحكموا وثاقه باحلبال حتى يحضروا قفصاً لوضعه فيه، فرأى الفأرُ 
األسَد على هذه احلال وتذكر وعده له، فاقترب منه وبدأ بقضم احلبال 
حتى قّطعها واستطاع األسد الهرب واالبتعاد عن الصيادين قبل أن 
ينتبهوا إليه. نظر الفأر لألسد وقال له: »ألم أخبرك أنّني سأنقذك 

يوماً؟«، ندم األسد على استصغاره للفأر واستهزائه به، وشكره 
كثيراً على إنقاذه. 

Bexçê Mizgîn
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Ne dujminê xeraba 
bin;  dujminê 
xerabiyê bin.

Zimanê me

Di kurdî de du qertaf hene 
peyvê nenas dikin , ew qertaf jî 

ev in : ek , in 
Mînak : 

Dar ---> darek 
Dar ---> darin 

Dema qertafên nebinavkirî li 
peyva( dar)ê zêde dibe , peyvê 

nenas dike .   

Qertafên nebinavkirî : 

Gotinên pêşiyan

شخصيات و أمكنة

هل تعرفون من هو محمد مهدي اجلواهري؟

أهرامات مصر من الداخل والخارج 

إنه الشاعر العراقي الكبير املُلقب بشاعر العرب 
النجف وهي مدينة عراقية سنة  األكبر، ولد في 
نظمَّ  والبالغة،  والصرف  النحو  ودرس  1899م، 
الشعر في سٍن مبكرة، وأظهر ميالً منذ طفولته 
الصحافة  في  عمل  الشعر،  ودواوين  األدب  إلى 
جوائز  على  حاز  الصحف،  من  مجموعة  فأصدر 
أدبية عدة، وتوفي في مدينة دمشق بتاريخ 27 متوز 

عام 1997م، ودُفن فيها.



 Çand û Wêje

Qirdikekî sersalê               Hatî mêvanê male
Li ser serê wî kumik             Tev rêşî û tev gulik
Bi xirxirk û bi zengil               Şayê dixî dilê kul
Berdane rî û simbêl                Bi kêsim û bi temtêl
Zarok pêre digeryan             Bi şahî û bi dîlan
Go sersala we pîroz                    Em geşta xwe dikin doz
Li hêwanê reqisîn                    Em ji kena fetisîn
Bi qevz û hem bi çindik          Go kanî para qirdik
Ji bo geşt û serdanê                Me hin pere didanê 
Hin êmîşên girs û hûr             Me jêr avêt binê tûr
Sêv û hinar û guhîj                  Benî û bastîq û mewîj
Nok û dendik û fîsteq             Hejîr û gwîz û bindeq
Me li wana belavkir                Dilên wan eşq û şakir
Li wan geş bû rû û reng          Hemya bi hev re yek deng
Gotin bi xatirê we                    Xweşî bê hundirê we     
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صحة وإرشادات

فلنسمع حديث اخلضروات عن فوائدها 
يا صغاري

أنا اخلس أمتيز باحتوائي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل: فيتامني 
الهامة،  الغذائية  العناصر  عن  عدا  هذا   ،A وفيتامني   ،C وفيتامني   ،B

ومنها: الكالسيوم، والبروتني، واملغنيسيوم، واحلديد، والفسفور، 
والبوتاسيوم وغيرها، وأساعد األطفال الصغار على النمو بشكل جيد.

أما أنا السبانخ؛ فأحتوي على »اليود« وهو عنصر حيوي هام جداً في 
عملية منو األطفال ونشاطهم، وأساعد في بناء صحة اجللد الحتوائي 

 3 A على كمية عالية من فيتامني

أنا الثوم صحيٌح أن رائحتي قوية ولكنني أعزز جهاز املناعة عند 
األطفال، وأخلصهم من الديدان املعوية، وأحميهم من نزالت البرد 

والبكتيريا واجلراثيم التي يتعرضون لها.

أنا الباذجنان أمتيز بلوني الفريد وأهميتي لألطفال؛ فأنا غنيٌ 
 K بالفيتامينات واأللياف املعوية وحمض الفوليك، وفيتامني

والكالسيوم، وهما من العناصر الغذائية التي تعد من لبنات بناء 
عظام قوية.

وال تنسوا إن شرب املاء هام جداً 
للجسم.

Rengîn

EZ PIRTÛK IM
Ez pirtûk im, bi wêneyên rengîn dagirtî 
me. Her rûpeleke min bi agahî û zanistîn 
cûda xemilandî ne û çîrokên pir xweş jî 
hene. Her sibeh dema ez ji xwe radibim, bi 
dilovanî radiwestim. ``Wê kî min bixwîne û 
zanînê ji min bigire.``
Gelo hûn dizanin yên ku min bixwîne çi 
sûdê digire? Ka guhdarî min bikin da ku 
sûdên xwendinê bêjim: 
-Agahiyên der barê çand, dîrok, wêje, 
xaknîgarî, zanist û hwd. de fêr dibî.
-Heger hûn bixwazin civak û gelên din 
nas bikin, hûn ê bi xwendina min bigihêjin 
daxwaziya xwe. Ji ber ku ez dost û hevalê 
we yê herî nêzîk û dilsoz im 
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