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لوند وأصدقائه
من هو عباس بن فرناس mamik

pêkenokكيف حتمي نفسك من فيروس كورونا

Keça bedew



حكايات مزكني

لوند وأصدقائه
wêje

mamik
Yek mîr e, dudu wezîr in, sih û sê 

kizîr in li dûv hev bizincîr in. Çi ye? 
Tizbî

Li erdê gîsk e, li ezman nîsk e. Çi 
ye? Teyr

Pêkenok
Guhê bav û kur her duyan giran 
bû. Sibê zû ku ji xew rabûn:
Bav: Lawo, qey tuyê herî cot?
Law: Na babo, ezê herim cot.
Bav: De lawo, min got qey tuyê 
herî cot.

في يوم من األيام اتفق جميع األصدقاء الذهاب إلى املزرعة، جاء لوند حزيناً إلى أمه، 
فقالت له:

»ما بك يا صغيري لم أنت حزين«؟ 

فقال لها:  »لقد كذب أصدقائي«. 
ردت عليه أمه مندهشة، »مبا كذبوا عليك يا لوند«؟

فقال لوند: »لقد وعدوني أصدقائي بالذهاب معهم إلى املزرعة، لكنهم لم يوفوا 
بوعدهم؛ وذهبوا من دوني وتركوني وحيداً«.

حزنت أمه عليه وقالت: »ولكن ملاذا فعلوا ذلك وأخلفوا الوعد؛ ال تستبق األمور يا بني 
حتماً يوجد سبب لذلك، ال تيأس يا صغري«.

وفجأةً جاء أصدقاء لوند وهم يحملون قالباً من الكيك في أيديهم، فرأوا لوند حزيناً 
وهو يبكي وأخبرهم بالقصة، فضحكوا وقالوا: »ال تتسرع نحن لم نكذب عليك، 

نحن هنا لنأخذك معنا إلى املزرعة، فهناك مفاجأة في انتظارك«.
بعد خمس دقائق ظهر جميع أصدقائه يحملون الشموع احتفاالً بعيد ميالد لوند، 

ففرح لوند كثيراً، وتعلم أال يسيء الظن بأحد وال يتسرع في احلكم على األشخاص.



Zimanê meشخصيات و أمكنة

أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكرني. ولد في رندة بإسبانيا، 
واشتهر مبحاولته الطيران. إضافة إلى كونه شاعراً وعاملًا في الرياضيات 

والفلك والكيمياء.
يعرف عباس بن فرناس بوصفه أول من حاول الطيران في التاريخ، رغم أنه 

صنع لنفسه جناحني مقلًدا الطيور وطار بالفعل ملدة من الزمن بالقرب من 
قصر الرصافة في قرطبة، إال أنه سقط وأصيب ببعض اجلروح تعافى منها 

بعض فترة.
كان سبب سقوط ابن فرناس يتعلق ببعض الشروط التقنية في اجلناحني 

اللذين قام بصناعتهما، إذ أهمل أهمية الذيل في الهبوط. جمع ابن 
فرناس منذ وقت مبكر في حياته معارف جمة في االهتمامات العامة له 

ما بني الكيمياء والرياضيات والفلك والشعر واملوسيقى والطب والصيدلة؛ 
ليشكل روًحا موسوعية من بني علماء جيله في األندلس. 

Gotinên pêşiyan

Aqilê sivik
barê giran e.

خريطة كردستان

Cînavka xwe û xwedîtî

Di kurmancî de xwedîtî bi ravekê pêk tê . 
Veqetandek û cînavkên tewandî têkiliya 
xwedîtiyê pêk tînin.
Mînak:
Ê min, ê te, ê wî/wê, ê me, ê we, ê wan, a 
min, a te, a wî/wê, a me, a we, a wan, ên 
min, ên te, ên wî /wê, ên me, ên we, ên wan .
_ Ji bilî van cînavkên kesane û şanîdanê, bi 
cînavka “xwe” xwedîtî jî tê destnîşankirin.
Mînak: Ê xwe, a xwe , ên xwe ...



Rengîn حديقة مزكني

مهند     غناش

داوود جان 

فواز عمشة 

Bêrîtan û Azad bi hev re diçin dibistanê.
Bêrîtan: Azad, tu çawa xwe ji vîrûsa Korona diparêzî?   
Azad: Ez nizanim, tu karî alîkariya min bikî?
Bêrîtan: Erê, baş guh bide min.
Azad: Frmo.
Bêrîtan: Destên xwe bi av û sabûnê gelek bişû. Dema 
tu bikoxî, yan bipişkî yan zendikê xwe bide ber devê 
xwe, yan desmaleke kaxizî. Pişt re wê desmalê biavêje. 
Xwe nêzî yên nexweş neke. Eger tu bi tayê bikevî, yan 
bi koxikê, yan te dît bîna te diçike bilez biçe bijîşk. 
Xwarina baş nepijiyayî nexwe. Lewre ku xwarin baş 
nepije vîrûs namire. Vexwarina avê pir baş e. Eger 
vîrûs di qirka te de hebe wê biçe meidê û di meidê de 
wê bemire. Cihê mirov lê kom dibin jê dûr bikeve.
Azad: Baş e, spasiya te 
dikim.

Korona



صحة وإرشادات تعلم اللغات

تعلم معنا اللغة السريانية)59(

كيف حتمي نفسك من فيروس كورونا؟
1ـ اغسل يديك باملاء والصابون باستمرار.

2ـ تأكد من تغطية فمك وأنفك أثناء السعال أو العطس، )من األفضل أن 

تستخدم منديل وتتخلص منه بعد االستعمال مباشرة(.

3ـ أبعدْ يديك عن أنفك وفمك وعينيك.

4ـ احرْص على التنظيف املستمر لألسطح واألرضيات باملطهرات.

5ـ التزْم البيت عند الشعور بأعراض كورونا واستشرْ الطبيب.

6ـ جتنب األماكن املزدحمة.

Peyv û Wate

Îsota gurover
Îsot
Kartol
Bacana reş
Sîr

فلفل دائري
فلفل طويل

بطاطا
باذجنان اسود

ثوم

كلبو

حمورو

فيلو

ده بو

وقاية األطفال من اإلدمان على  األجهزة 
اإللكترونية

االبتعاد عن البرامج والتطبيقات في حل الواجبات املدرسية.

دمج الطفل في النشاطات األسرية و احلوارات.

وضع نظام صارم الستخدام األجهزة اإللكترونية.

ملء فراغ الطفل باألنشطة املفيدة.

إخراج الطفل في النزهات.

تشجيع الطفل على املواهب اخلاصة به.

احلوار مع الطفل عن سلبيات األجهزة احملمولة.
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أصدقاء مزكني

أطفال مدرسة شريف رضي

روناز يونسباهوز احمد

عبداهلل محمد نايا محمد عبد مجيد درويش

دالل دليلشيرين سامرجان دليل

روهيف محمد

 Çand û Wêje

Keça bedew

EBÛDÊ MEXSO

Rewrewk û leylan e. Hêviya derdan e
Piçûk û nermik e.  Nazik û rindik e
Xweşik û jêhat î.  Roniya welat î

Wek find û fener e.  Tev çand û huner e
Zana û zengîn e.  Gulava bibîne

Bi sinc û dilsoz e.  Bihara pîroz e
Taybet û balkêş e.  Serwer û serkêş e
Pir hişmend û jîr e.  Şîrîn wek hêjîr e
Zîreka vedeng e.  Çîmena qeşeng e
Keça sorgula yî .  Dermanê dila yî



تعلم مع مزكني كيف نرسم الضفدع

أوجد)5( فوارق بين الرسمتين

ساعد العصفور بالوصول
تعلم مع مزكين إلى عشها

من غشنا فليس 
منا



tîpa Ç ya 
mizin

tîpa ç ya 
piçûk

Çav nûçe

تعلم معنا

أرسم و لون الحرف
ثعلبث

لون واكتب حرف التاء


