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Bi zanistê ezê pêşbikevim
من هي هيباتيا..؟! 

البرتقال كنز في الشتاء

Mizgîn û Dibistanف و الواجب املدرسي
هي



حكايات مزكني

هيف والواجب املدرسي
wêje

طلب املعلم من تالميذه أن يكتبوا اسماءهم في دفاترهم.
لكن هيف أخذ تلعب وتلعب وأهمل واجبها املدرسي، وفي املدرسة قال املعلم لتالميذه 

من منكم أجنز واجبه املدرسي؟ فرفع جميع التالميذ أيديهم باستثناء هيف.
أعطى املعلم جميع التالميذ هدية عدا هيف فأخذ تبكي حزيناً.

فقال املعلم: ال يجوز يا هيف أن تهملي واجباتك املدرسية، كل شيء لديه وقت أكملي دروسك وبعدها 
أذهبي وألعبي كما تريدين، كما أن املدرسة هو بيتك الثاني يجب عليك محافظة عليها وعلى 

نظافتها،  فيها يَقضي جزءاً كبيراً من وقتك.
قالت هيف حسناً يا معلم منذ يوم سأهتم بواجباتي املدرسي، صفقة جميع تالميذ لهيف.

املعلم من تالميذه  طلب 
يكتبوا وظائفهم على  أن 

دفاترهم
وأهملت  تلعب  أخذت  هيف   لكن؛ 

واجبها املدرسي، وفي املدرسة قال 
لتالميذه:  املعلم 

من منكم أجنز واجبه املدرسي؟ فرفع 
هيف. باستثناء  أيديهم  التالميذ  جميع 

املعلم جميع  أعطى 
التالميذ هدايا عدا هيف 
حزينة. تبكي  فأخذت 

فقال املعلم: ال يجوز يا هيف أن تهملي واجباتك 
املدرسية، كل شيء لديه وقت، أكملي دروسك وبعدها 

تريدين، كما  والعبي كما  اذهبي 
أن املدرسة هي بيتك الثاني يجب 

وعلى  عليها  احملافظة  عليك 
كبيراً  جزءاً  تقضني  فيها  نظافتها، 

من وقتك.

Pêkenok
Rojekê zilamek bi kerê xwe ve di gundekî re 
derbas dibe. Jinek jî li ber tenûrê nan dipêje. 
Dema zilamê biyanî tê rasta tenûrê, bi kopal 
li kerê xwe dide. Jinik dibêje, xalo, tu çima 
li wî kerê guneh dixî? Zilam dibêje, ma ezê 
çawa lê nexim, di rê de nanê min tev xwar. 
Jinik dibêje, lê nexe ezê nan bidim te. Zilam 
dibêje, xwîşkê, ez dizanim tuyê nan bidî min 
û hinek penîr jî pê re, lêbelê dîsa edeb baş e 
ji kerê re.

mamik

يا معلم، منذ اليوم  قالت هيف: حسناً 

أهمل  ولن  املدرسية،  بواجباتي  سأهتم 

دروسي. صفق جميع التالميذ لهيف.

Tiştekî min heye.- 
 Apê minê bi lingekî 
Diçe ber garana gundekî.
Ev çi ye? Mîrkut.
Tiştekî min heye:-
Bûka mamosta ket ser desta.
Ne da kesî
Ne jî berda
Ev çi ye? Mirîşk û çîçik.



من هي هيباتيا..؟! 
شخصيات و أمكنة

كانت  وعاملة،  فيلسوفة  وهي  مصر،  في  360م  عام  ولدت 
فيلسوفة  كأعظم  معاصريها  من  العديد  قبل  من  تعتبر 

املعاصرة،  العلوم  كّل  حتصيل  في  بارعة  عصرها. كانت  في 
حيث  لها،  املعاصرين  الفالسفة  كّل  على  تتفّوق  جعلها  ممّا 

الّشديد.  تواضِعها  إلى  إضافة  الفلسفية،  وشروحاتها  تفسيراتها  تقّدم  كانت 
مسلكها  تفقد  أن  دون  وحكّامها  املدينة  قضاة  أمام  تقف  كانت  ذلك،  رغم 

وتقدير  احترامهم  أكسبها  والذي  سواها،  عن  ميّيزها  كان  الذي  املهيب  املتواضع 
يكنّون  كانوا  الذي  هؤالء  مقّدمة  )أورستوس( في  املدينة  والي  لها. كان  اجلميع 

االحترام.  عظيم  لها 
أّن  من  الرّغم  على  املدينة،  في  بها  قاموا  التي  الّشغب  أعمال  بعد  هيباتيا  قتلت 
وذلك  للجدل  مثير  فلكّي  عمٍل  بسبب  اغتيلت  أنّها  إلى  تشير  األدلّة  بعض  هناك 

415م. عام 

نهر جقجق

Zimanê me

Cînavka kesandinê
Li gorî hin zimanan ev wekî lêker 
tên, lê di dem û raweyên din de 
lêkera bûn bi awayekî xwe nîşan 
dide.
Mînak:
Ez baş bim   /ez dê baş bim   /ez 
baş bûm
Tu baş bî     /tu yê baş bî       /tu 
baş bûyî
Ew baş be    / ew ê baş be   /  ew 
baş bû

Gotina Mizgîn

Mizgîn j i  we re dibêje bi  zanebûn
fêr bibin,  çimkî fêrbûn
şaristanî ye
 



Rengîn حديقة مزكني

محمود آرات 

احلسن عادل  أفني 

احلسن هيفي 

قرشة حموأمينة  آسيل 

عادل  Mamoste: Hûn dizanin ev çend roj in hevala we Bêrîvanلني 
nexweş e. Ji bo serdana wê destûrê ji dêbavên xwe bixwazin 
û em tev bi hev re bçin cem.
Mamoste û xwendekar kom bûn. Destiyek gulên spî, hinek 
fêkî standin û berê xwe dan mala Bêrîvanê.
Piştî demekê tev de gihîştin mala wê. Derbasî hundir bûn û li 
rewşa wê pirsîn. Diya Bêrîvanê bersiva mêvanên xwe da.
Diya Bêrîvanê: Bêrîvan pir diêşe. Qirika wê ji koxikê qelişiye. 
Ji ber wê nikare biaxive. Kêlî bi lêlî dikeve taya sar û germ.
Mamoste: Dayê çima Bêrîvan wilo êşiya?
Diya Bêrîvanê: Bêrîvan li rewş û tenduristiya xwe ne mi-
qate bû. Cilên qalind li xwe nedikirin. Şalgerdenî li stûyê 
xwe nedipêça û kumê xwe yê hirî jî nedida serê xwe. Ji hun-
dirê germ derdiket û li ber sermayê dilîst. Pirê caran ava sar 
vedixwar. Ji ber wê nexweş ket û nexweşiya wê lê giran bû. 
Ez bi hêvîm e hûn weke Bêrîvanê li xwe nekin.
Piştî du rojan Bêrîvan baş bû  û vegeriya dibistanê nava 
hevalên xwe. Bêrîvan êdî bi şîretên diya xwe dike û xwe 
diparêze. Heta ku demsala biharê bi xêr bê.

Ji serma zivistanê xwe biparêze



صحة وإرشادات

تسوس أسنان األطفال
1ـ من الضروري أن يكون غذاء الطفل متوازناً؛ ألن خلوه من 

والفسفور  الكالسيوم  على  حتتوي  التي  املفيدة  العناصر 

واحلديد يجعله معرضاً ملشاكل التسوس.

بني  بكثرة  والشكوالتة  احللويات  تناول  تقليل معدالت  2ـ 

الوجبات.

3ـ التقليل من شرب املشروبات الغازية.

الطفل  جلسم  العامة  البنية  تكون  بأن  احلرص  ضرورة  4ـ 

ترك  وعدم  يومياً  مرتني  األسنان  بغسل  واالهتمام  قوية، 

فتات الطعام بني األسنان.
الدكتور:سميح خلو

البرتقال كنز الشتاء
1ـ احتواء البرتقال على نسبة عالية من فيتامني سي جتعل منه غذاًء ممتازاً حملاربة الزكام 

واألنفلونزا؛ ألنه يقوي مناعة اجلسم ضد األمراض املنتشرة بشكل كبير في الشتاء.

2ـ إذا تناولته قبل الطعام يفتح الشهية ومفيد أيضاً للصدر والسعال.

مـن  جيدة  نسبة  على  الحتوائه  ويقويه  العظام  في  الكلس  تثبيت  على  يساعد  3ـ 

الكالسيوم.

4ـ البرتقال غني مبادة األلياف فهذا يلعب دوراً جيداً للحد من اإلمساك. 

تعلم اللغات

Peyv û Wate
Malbet
Bav
Dayîk
Xwîşk
Bira
Bapîr
Dapîr

عائلة
األب
األم

األخت
اجلد

اجلدة

تعلم معنا اللغة السريانية)60(

شتوحمشواربعوتلوثوترينحاد

تشعومتنيوشبعو

عصرو 



 Çand û Wêje أصدقاء مزكني

ذكريا راوان

سيما شيخموسجود محمد فتاحهلز درويش

أفني عادل لني احلسن املى محمد

فيان ملككوران فرحان

Mizgîn û Dibistan
Roj baş roj baş hevalno

Rabin ji xew delalno
Va ye vebû dibistan

Roj hilat li kurdistan
Em fer bibin zimanê xwe

Ji ber bikin tîpên xwe
Nas bikin dîroka xwe

Dîroka me dewlemend
Hemû saz û bend

Pir xweş in awazên me
Bi dengê mamostê me.

Rofend Elumer



أوجد)5( فوارق بين الرسمتين

ساعد الكنغر بالوصول إلى الشجرة
االستئذان عند اإلجابة
وعند الدخول والخروج

مع  تعلم 
مزكين

تعلم مع مزكني كيف نرسم القطة

4 5 6

1
2 3



تعلم معنا

أرسم و لون الحرف
حمامةح

وردو
لون وأكتب حرف الواو

...........

Tîpa Ê ya 
mizin

Tîpa e ya 
piçûk

ÊZING PISÎK


