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حكايات مزكني

جود والنظافة
wêje

Kumê xezalê gindirî newalê. 
Çi ye? Zîpik

 Tenûra xumxumî tijî nanê 
genimi. Çi ye? Hingiv

pêkenok

كان هناك طفل اسمه جود ميشي وهو يأكل ويرمي مخلفاته على األرض، ال يفكر أنه 

بذلك يؤذي البيئة، وعندما عاد إلى منزله، رأى كومة كبيرة من القمامة أمام منزله؛ 

فغضب كثيراً.

جاء عامل النظافة وقال: انظر لقد غضبت يا جود عندما رأيت اخمللفات أمام منزلك، 

أتعتقد أن الناس لن يغضبواً عندما يرون القمامة أمام منازلهم وفي الطريق؟

ففكر جود في نفسه وقال: إن للنظافة أهمية كبيرة في حياتنا؛ فهي متنع انتشار 

األمراض والروائح الكريهة، كما تلعب النظافة دوراً هاماً في حياة كل شخص وتترك 

انطباعاً جميالً عند اآلخرين، وأيضاً النظافة حتمينا من األمراض ومن الفيروسات.

خجل جود وعاهدة نفسه أال يكرر ما يفعله مرة أخرى. وأدرك أن نظافة البيئة من أهم 

األمور التي يجب العناية بها حفاظاً على سالمة اإلنسان وباقي الكائنات احلّية التي 

تعيش فيها.

Were pêşbirka, wê kî zû here mala xwe?

Temam

Wey bêhiş
Ez çûm jî

mamik



شخصيات و أمكنة

سيداي تيريج   

الشاعر سيداي تيريج مال نايف حسو من مواليد عام 

1923 لقب بـ تيريج بناًء على رغبة رفاقه. جتول بقصائده 

في معظم مناطق ومدن روج آفا وسوريا. أصبحت 

قصائده الشعرية مواد جميلة ألغاني العديد من الفنانني، 

حيث غنى العديد منهم قصائد تيريج وافتخروا بذلك. 

ترك سيداي تيريج العديد من الدواوين واملواد الثقافية التي 

يفتخر بها األدب الكردي.

Zimanê me

Cînavka qertafî
Ev cînavk cihê kesê siyemîn ê 
yekjimar wî/wê digire. Ew 
bixwe qertaf e lê di van 
hevokan de bi cînavkî bi 
kar tê.
Mînak
Min tasek av daye wî /wê, min 
dayê.
Ez dibêjime wî/wê, ez dibêjimê.

Gotinên pêşiyan

Ziman Stûna her 
neteweyê ye

جبل جودي



Rengîn

Deryaya xemgîn
Her dawiya sala xwendinê, Zozan û Leheng diçin ber deryayê.
Îro jî dibistan bi dawî bûye û weke her sal Zozan û Leheng bi 
bapîrê xwe re diçin ber deryayê.
Dema digihin ber avê, Zozan dibîne ku av kêm bûye û kevir û 
komikên zixuran derketine derveyî avê. Zozan ji bapîrê xwe dipi-
rse, dibêje çima av kêm bûye!? Bapîrê wê dibêje, ne ku av kêm 
bûye. Jê re dibêjin dirêjker û kok, ev bûyer bi bandora kêşana 
erdê çêdibe. Dema av dadikeve û vedigere bilind dibe ev bûyer 
çêdibe. Zozanê dibîne ku lingê wê di nava avê de ye.
Dema derya Zozan dibîne jê re dibêje, tu dixwazî bizanî ka çima 
ez ji vir diçim? Ez ji ber mirovan xemgîn im. Ji bo wê ez dûr 
dikevim.
Zozan dibêje, çima tu ji ber me xemgîn î? Tu dibînî em pir ji te hes 
dikin û her dem tên cem te? Derya dibêje, ka li dora xwe binêre, 
eger hûn ji min hes dikin çima derdora min wilo ye.
Dema Zozan li dora xwe dinêre dibîne ku her der gemar e.
Radibe bangî birayê xwe dike. Gemarê didin hev û hin bi hin 
hevalin din jî li wan kom dibin.
Zozan ji birayê xwe re dibêje, “Ezê li dibistanê û li taxê ji hevalên 
xwe re bêjim, me derdora deryayê paqij kir. Divê êdî ti kes ge-
marê navêje ber deryayê.

حديقة مزكني

توفيق آمنة 

قاسم جوان  حبو سيدار 



تعلم اللغات

Peyv û Wate

Bexdenûs

Tivir
Kelem
Garis 

Pêvazterik

بقدونس

فجل

ملفوف
ذرة

بصل اخضر

تعلم معنا اللغة السريانية)59(

صحة وإرشادات

أعراض السحايا عند األطفال

1ـ حمى شديدة مفاجئة.

2ـ تيبس الرقبة.

3ـ صداع شديد.

4ـ غيثان أو إقياء.

5ـ صعوبة التركيز.

6ـ  النعاس أو صعوبة االستيقاظ.

7ـ حساسية للضوء.

8ـ فقدان الشهية والعطش.

الدكتور: سعيد أحمد اجلمعة9ـ الطفح اجللدي.

أنه  يحتوي احلليب على معظم العناصر الغذائية الضرورية حلياة اإلنسان حيث 

مصدر جيد للبروتني والدهون ومجموعة كبيرة من الفيتامينات واملعادن. ويعتبر 

للكالسيوم في الغذاء، والكالسيوم عنصر مهم لبناء األسنان  مصدراً أساسياً 

والعظام كما له دور في خفض ضغط الدم. شرب كأس من احلليب قبل النوم 

يساعد على النوم الهادئ.

فوائد احلليب



أصدقاء مزكني

سيفال محمودإسالم أمين أسعد

يوسف أحمد

باال سعدونبيسان رمزييوسف رمزي عبداهلل

علي حسن عليآمنة حسن علي

العبد بيلسان 

 Çand û Wêje

Em gulîlkên biharê
Em gulîlkên biharê  Rengê me li ser her darê

Sor in.. zer in.. Rengîn in    Em tev de hêlm û bîn in 
Em şahiya gelê xwe ne   Her sal biharê em hene
Me bi rojê re daye soz   Narê ji bîra me ev doz
Em torînên Kawayê pîr   Mezin bûn zana û jîr
Em neviyên Xanî û Cezîr   Aştîxwaz in li hawîr
Em in arama we ne   Em roniya çavên we ne

Pêş de hêviyên we ne    Îro em doza we ne
Rûyê me yê pir zelal    Şîrove jîna mendal
Rêberê me pîr û kal  Dibistana me jî mal

Em in wek av û ezman   Xwediyê çand û ziman
Huner mûzîka rewan     Rengê awaz û stiran

Can Birahîm



تعلم مع مزكين 
أن ال تلعب 

بألعب ليس لك

تعلم مع مزكني كيف نرسم رأس البقرة

أوجد)5( فوارق بين الرسمتين

ساعد األرنب بالوصول  إلى الجزرة



Tîpa E ya 
mizin

Tîpa e ya 
piçûk

Ezman kevir

أرسم و لون الحرف ج
جمل

لون وأكتب حرف الهاء

تعلم معنا

هالل


