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مجلة لألطفال تصدر عن مؤسسة روناهي

Xa

قصة رامي والكرة

يلماز كوني

Kêvjala biçûk

wêje

حكايات مزكني

رامي والكرة
في يوم من األيام؛ كان رامي يلعب كرة القدم مع أصدقائه بفرح و سرور،
وأثناء اللعب قذف رامي الكرة بقوة فطارت ووصلت إلى الشارع اجملاور .حلق
رامي بالكرة ليكمل اللعبة؛ فدخل الشارع بسرعة وكان مزدحما ً بالسيارات،
لم ينتبه إلى السيارات وهو يحاول الوصول للكرة فصدمته سيارة مسرعة،
سقط رامي على األرض وجرحت إحدى قدميه ،ونقلته سيارة اإلسعاف إلى
املستشفى.
قال له الطبيب :يا رامي ال ميكنك اللعب في الشارع وهو مزدحم بالسيارات؛
ألنك ستؤذي نفسك .اذهب والعب في احلديقة أنت وأصدقائك كي ال
تصابون باألذى ،فتعلم رامي وأصدقائه درسا ً لن ينسوه وشكروا بعدها
الطبيب على هذه النصيحة.

mamik
Mûyê kara
li ser dara sitara hezara? Kon
Ji vir heta mûsil
hemû keçikên çavbikil? Binevş

pêkenok
Yekî dîn di devê xwe de tiştek dicût
???Jê re gotin, ew çi ye di devê te de
Got, pereyên kaxet in
!!!Gotin, ma kes pereyan dicû
Got, çêtir e xelk peryên min bixwin
bila ez bixwi m.

Zimanê me

Gotinên pêşiyan
Gotina xweş
Bihara dilan e
Cînavên şanîdanê yên tewandî
Cînavên şanîdanê yên tewandî ev in, ( vî,
)vê, van, wî, wê, wan

Mînak:

)Vî (nêr/nêzîk

)Wî (nêr/dûr

Vî karê baş bike

Wî karê nebaş neke

)Vê (mê/nêzîk
Vê sêva paqij bixwe

)Wê (mê/dûr
Wê sêva neşûştî nexwe

)Van (pirjimar/nêzîk

)Wan (pirjimar/dûr

Van zarokan fêr bike.

Wan lênûsan bîne

يلماز كوني

شخصيات و أمكنة

ولد في قرية اينجه التابعة ملدينة أضنه في  1نيسان
 ،1937اسمه احلقيقي يلماز بوتون.يعتبر أحد كبار
الفنانني األفذاذ ،فهو إلى جانب كونه مخرجا ًسينمائيا ً
كان قد اكتسب شهرة واسعة ككاتب قصصي وروائي
وسيناريست؛ ساهم في خلق األدب القصصي احلديث في
تركيا.
دخل عالم السينما عام  1957كمساعد مخرج للفيلم «أبناء من هذا
الوطن».حصل على 17جائزة سينمائية ،كان يكتب أفالمه باللغة
التركية وكذلك جل متثيله كان باللغة التركية؛ ألن النظام السياسي في
تركيا كان مينع من إنتاج األفالم باللغة الكردية ،وأخرج كونَي أكثر من
110فيلم سينمائي.
إجنازاته
عدد أفالمه 119فيلما ً (إنتاجاً ،وإخراجاً ،وسيناريو ،ومتثيال ً) ،ونال عددا ًمن اجلوائز في
مهرجاناتبرلنيوبريطانياوبلجيكاوسويسراوإسبانيا.
توفي يلماز كوني في التاسع من أيلول عام  1984في أحد مشافي باريس.

هل تعلم  -ذاكرة شهر آذار

1ـ  8آذار يوم املرأة العاملي.
2ـ  9آذار ذكرى وفاة الفنان محمد شيخو.
3ـ  12آذار ذكرى انتفاضة قامشلو عام 2004م.
4ـ  21آذار عيد النوروز.

Rengîn

حديقة مزكني

Kêvjala Piçûk

Rofend El-Umer

Hîlda Emîn

Melîn Nîdal

Hebû tinebû, kêvjaleke piçûk û dayîka xwe
di kaniyekê de bûn. Kêvjala piçûk hewl dide
bimeşe lê nikare bi pêş ve biçe, bi aliyekî tenê
ve dikare biçe. Dayîka wî jê re dibêje:
Lawo çokên xwe bitewîne û bi pêş ve biçe.
Kêvjala piçûk hewl dide lê nikare çokên xwe
bitewîne. Dayîka wî dide xwe û radibe da wî
fêrî meşa bi pêş ve bike, lê ew jî nikare bi pêş
be biçe. Hewl dide çokên xwe bitewîne, lê
nikare wê jî bike. Di wê kêliyê de fêm dike ku
kêvjal dikarin bi aliyekî tenê ve bimeşin.
Dibêjin: Karê tu nikarîbî bikî ji hevalê xwe
nexwaze.
Rûbar Mihemed

Mihemadzekî Rûstem

الزكام

تعلم اللغات

Peyv û Wate
قطة
عصفور
فأر
كلب
سمك
ضفدع

Pisîk
Çivîk
Mişk
Kûçik
Masî
Beq

تعلم معنا اللغة السريانية()57
تقسيم فلوغو
كونوشو
جمع
طرح
ضرب

سيروثو
أعفوفو

صحة وإرشادات

الزكام :مرض مزعج؛ يُصاب به كل منا على األقل مبعدل ثالث مرات خالل العام،
وغالباً ما يستمر الزكام عند املريض من خمسة لسبعة أيام وبحد أقصى أربعة
عشر يوماً.
أنواع الزكام
1ـ يصحبه ارتفاع في درجة احلرارة وحمى مع ألم شديد في معظم أنحاء اجلسم.
2ـ هو أقل خطورة من النوع األول؛ فهو عبارة عن انسداد في األنف وسيالن مخاطي
مع عطس مستمر وهو نوع مزعج أيضاً ،حيث يُسبب للمريض صعوبة في التنفس
أثناء النوم.
أعراضه
الصداع املستمر مع ارتفاع درجة احلرارة يصاحبهما هزل وضعف عام في اجلسم مع
فقدان الشهية ،باإلضافة إلى نوبات كحة شديدة مع بلغم في حالة حدوث التهاب
بكتيري.
ُطرق ِعالج الزكام؟
1ـ في حالة انسداد األنف؛ اجعلي طفلك يستنشق بخار املاء الساخن؛ ألنه يساعد على فتح األنف
وإزالة االحتقان.
2ـ إعطاء سوائل الساخنة مثل اليانسون مع مسكنات خفيفة مثل الباراسيتامول
3ـ يفضل أن ينام الطفل على أحد جنبييه ملنع األختناق.

هل تعرف

تعلم يا صغيري؛ عندما تسعل أو تعطس من األفضل أن تستخدم منديال ً
وتتخلص منه بعد االستعمال مباشرة.

Çand û Wêje

أصدقاء مزكني

Xalxalok
Kêzika xalxalokî bi kirasê birqokî
Zer û sor û efsûn e teqez kêzek xatûn e
Çi bedew û rengîn e çilka zîv û zêrîn e
Kirasê wê bi xal e çi bi şewq û şemal e
Hûrik hûrik dimeşe rewşen ji wê diweşe
Bi nazik û nazdarî tê seyrana buharî
Wê serdanek dida min pir kişandî bala min
Li ser tilya min danî kêfa min gelek anî
Kêlîkê rawestiya bask li hev xit firiya
Berê xwe daye başûr xatir xwest û çûye dûr
Lê çavê min ma li dû ez nizanim çima çû
We jî divê azadî da ku bijî bi şadî

Salihê Heydo

هلز درويش

فؤاد أوصمان

محمد كاوا

يوسف ازاد

شورش شيخو

سارا جوان

ساعد الفتاة بالوصول إلى ألعابها
تعلم مع مزكين
أن تزرع وال
تقطع

تعلم مع مزكني كيف نرسم الفيل
أوجد( )5فوارق بين الرسمتين

تعلم معنا

أرسم و لون الحرف

بقرة

ب

tîpa B ya
mizin

tîpa b ya
piçûk

بطة
Zebeş

Beq

