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wêjeحكايات مزكني

mamik

pêkenok

Vî milî teht e wî milî teht e 
di nîvî de şil û şeht e. Çi ye? 

Kîso

Zerik goştînî, girar qîrînî, 
hesko darînî. Çi ye? 

Kil û kildan

Gelo rovî hêkan dike yan dize?
Şagirt: Mamoste, Weleh 
rovî sextakar e ez her tiştî jê 
hêvî dikim.

الفيروس نراه إذا 

تكبير خاصة تسمى  أداة  استخدمنا 

امليكروسوب، هذه األداة متكننا من رؤية 

الصغيرة جدا. االجسام 

ونلعب  نخرج  عندما  أحيانا 

األشياء  على  مختبئاً  الفيروس  يكون 

الفيروس  يتنقل  األشياء  تلك  نلمس  وعندما 

فيدخل  الفم  أو  وجهنا  ونلمس  أيدينا  إلى 

جلسمنا. الفيروس 

ويدخل الفيروس إلى 
أجسامنا إذا أكلنا، و أيدينا 

متسخة.

لكننا نستطيع أن 
مننع الفيروس من أن يدخل إلى 
أجسامنا إذا غسلنا أيدينا باملاء 

والصابون.

غسل اليدين باملاء والصابون 

يقضي على هذا الفيروس الشرير فال 

تنسوا غسل ايديكم جيداً، لنقضي عليه 

ونستطيع أن نطرد الفيروس من مدينتنا 

بتعاوننا معاً.

الفيروس ليس صديقا 
لنا، إنه يؤذينا ويسبب لنا األمراض 

إذا دخل إلى أجسمامنا.

مرحبا يا أحبابي 
الصغار أنا الدكتور رامي سوف 
أخبركم عن شيء مهم جداً.

هناك فيروس جديد 
مدينتنا، ونحن نسعي للقضاء 

عليه ولكن هناك أشياء يجب أن 
نحرص عل تعلمها.

الفيروس هو جرثومة 
صغيرة جداً، ينتقل إلى أيدينا 

ولكن ال نراه بأعيننا مع إنه موجود.
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Zimanê me

Gotinên pêşiyan
Gula bibîn

Bûka bilbilan e

Cînavka vegerok (xwe)
Cînavka vegerok, du hêmanên hevokê 
li heman kesî vedigerîne û ji hêla 
zayendê  ve jî nêtar e.
Mînak
Min destên xwe şûştin
(Min) û (xwe ) heman kes in
Azad tirimbêla xwe ajot 
(Azad ) û (xwe) heman kes in 
Zozanê pirtûka xwe dît 
(Zozanê) û (xwe) heman kes in

شخصيات و أمكنة

من هو سعيد يوسف؟
هو فنان ومطرب كردي مشهور من مواليد قامشلو عام 1947، 

لقب بأمير البزق، لم تقتصر جتربته على العزف والغناء فحسب، 
بل حلن معظم أغانيه، كما حلن لعدد من املطربني الكرد والعرب 

أمثال سميرة توفيق وسعاد محمد، ناهيك عن كتابة كلمات أغانيه 
العاطفية والقومية، التي متيزت بالبساطة والعفوية.

حاز الفنان الراحل على أكثر من 25 جائزة محلية ودولية تقديراً ألعماله الفنية، وجهوده في 
تطوير األغنية الكردية، واحلفاظ على التراث الشفاهي الغنائي الكردي، ألف وغنى طوال 
مسيرته الفنية أكثر من 700 أغنية، ومن التكرميات التي حظي بها الفنان الراحل، إقامة 
معهد املوسيقى في النرويج متثاالً له من البرونز، كما أصدرت جامعة أوبساال السويدية 

طابعاً يحمل صورته.
توفي في 26 شباط 2020 عن عمر يناهز 73 عاماً في إحدى مشافي تركيا بعد تعرضه 

لوعكة صحية، حيث تعرض في األشهر األخيرة لوعكة صحية استدعت نقله من مقر 
إقامته األخيرة في بيروت، إلى اسطنبول لتلقي العالج، وتوفي خاللها.

قلعة بني هوري في عفرين



Rengîn

Hevaltî
Rojekê berbanga sibehê, kêrvoşkeke çalak 
dixweze biçe gêzeran ji xwe re bide hev. Berê 
xwe dide zeviya gêzeran. Sê gêzeran dide hev û 
vedigere. Di vegerê de hevala wê Mişkê ku dibîne 
gêzerekê jê dixwaze. Gêzerekê dide Mişkê du 
gêzer jî jê re dimînin. Piştî ku hineke din dimeşe 
hevala xwe Ordekê dibîne. Ordek jî gêzerekê jê 
dixwaze. Gêzerekê dide wê jî. Gêzerek tenê pê 
re dimîne. Ku digihe ber derê mala xwe hevala 
wê Mirîşk jî gêzera mayî jê dixwaze. Gêzera 
mayî jî dide Mirîşkê û xwe bêgêzer dihêle. Wisa 
destvala diçe mala xwe. Berî ku rakeve, dengê 
deriyê malê tê. Radibe diçe derî vedike. Dibîne 
ku hevala wê Mişk, Ordek û Mirîşkê beroşeke tijî 
xwarin anîne. Derbasî hundir dibin û xwarina bi 
gêzeran hatî çêkirin bi hev re dixwin.
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صحة وإرشادات تعلم اللغات

Peyv û Wate

تعلم معنا اللغة السريانية)58(

البصر

السمع

الشم

الذوق

اللمس

احلواس اخلمسة

تضيق الصماخ
أضرار كثرة استخدام 

الهواتف الذكية 

وهي دائماً حالة مكتسبة و حتدث بعد إجراء على األطفال
االلتهاب  عن  تنجم  رمبا  للوليد.  اخلتان 
الشديد للقضيب املعرى. إذا كان الصماخ 
مبجرى  الطفل  فيبول  الدبوس  رأس  بحجم 
رفيع و ملسافة بعيدة، هؤالء األطفال ميكن أن 

يشاهد لديهم عسرة تبويل.
احلاالت  من  مزيج  دموية،  بيلة  بيالت،  تعدد 
بولية في  انتان مجاري  بدون وجود  السابقة 
األطفال يحدث  3ـ 8 سنوات، بعض  األعمار 
لديهم انحناء ظهري جملرى البول، وعلى الرغم 
إن مجرى البول يكون صغيراً فمن النادر وجود 
استسقاء كلوي أو صعوبة في التبويل ما لم 

يوجد التهاب حشفة جاف ساد.
تصنيع)  هي  املعاجلة 
خزع(،  أو  توسيع 
الصماخ  فتح  ويفضل 
األجراء  هذا  جراحياً، 
كمريض  التخدير  يتم 
دخول  بدون  خارجي 
العيادة  في  أو  مشفى، 
تخدير  باستخدام 

موضعي.

دكتور:

حميد سعدون

قضاء أطفالنا لوقت طويل على 

باألنشطة  القيام  دون  الذكية  الهواتف 

وعقولهم  عيونهم  على  يؤثر  احلركية 

كالتالي:.

اإلرهاقالعنف

الدواراألرق

التوحد

Dîtin
Bihîstin

Bînkirin
Tam

Destdan
pênchisحواس اخلمسة



 Çand û Wêje

min
Gula

Salihê Heydo

Gula rengîn gula min  Tim li ber bêvila min

Tu xemla gulfîdanê    Bûka meha Nîsanê

Her avê jê re tînim    Bêhnekê jê dikşînim

Çendî qeşeng û naz î    Sor û zer û beyaz î

Bi wan renga xemilî    Şahyê dixe vî dilî

Bilbil li ser dixwîne     Perwane lê datîne

Çi nazik û nazdar e     xemla werza bihar e

Gul û bihar û bilbil    Şahyê dixin dilê kul 

Azadiyê didin şan   Ez jî dost im di gel wan  

Bi hurmet û birêz im  ji ber ez gulparêz im

أصدقاء مزكني

هيلني خليل

هبة عبد الغني

بيلني عبدالغني

رودي الهاشمي

ميران اسماعيل عبدالرحمن عمران



ساعد األرنب بالوصول إلى بيتها

أوجد(6) فوارق بين الرسمتين

تعلم مع مزكين 
ان ال تلعب 

بألعاب ليس لك

تعلم مع مزكني كيف نرسم البومة
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تعلم معنا

لون وأكتب حرف التاء
تفاحت

شوشمور متساح

Tîpa C ya 
mezin

Tîpa c ya 
piçûk

Cil Pencere


