
2021مجلة لألطفال تصدر عن مؤسسة روناهي /1 /1  )  114( العدد 

رسومات:

 عبدالرحمن خليل
 إعداد املجلة:

 برييفان العمر

للتواصل مع املجلة:

423165

Kovara Zarokan Ji Hêla Saziya Ronahî  Ve Tê Derxistin

Jimar( 114 )1 /1/2021

قصة:
مع أصدقائي Mamik

من هو بابا نويل..؟! KÎSKÊ QIDAM

Pîrozbayiya Sersalê

Pêkenok



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.

حكايات مزكني

wêjeمع أصدقائي

Mamik
Di avê de pêlewan e, li bejayiyê 
bêcan e? Masî

Vekirî kon e, girtî kopal e? Sîwan

 

لقد كانت ليلة رأس السنة، والطقس شتوي رائع خارج النوافذ، هطل الثلج في رقائق كبيرة 
الفناء مما  أنها غطت جميع الشوارع واملنازل بكثافة، وظهرت غيوم ثلجية ضخمة في  لدرجة 

األطفال. أسعد 
ساندي ورمي من أفضل األصدقاء، وكانتا جتلسان دوماً معاً في املدرسة. 

قالت رمي: إني أشعر بضيق يا ساندي؛ فأنا ال أستطيع أن أرسم شجرة رأس السنة، وأنا حزينة 
جداً.

أمسكت ساندي ورقة وقلماً رصاصاً، وبدأت تعلم رمي كيف ترسم الشجرة، وتزينها.
فرحت رمي على املساعدة، وشكرت ساندي على وقوفها بجانبها. فكرت رمي أن تدعو ساندي 

إلى بيتها في ليلة رأس السنة لكي حتتفالن سوياً. ولكن؛ ساندي رفضت، أرادت أن تبقى مع 
املميز. اليوم  عائلتها في مثل هذا 

حزنت رمي وقالت: أنت ال حتبينني كيف لك أن ترفضي طلبي، استغربت ساندي ما قالته رمي.
وقالت: يا صديقتي؛ إن في يوم رأس السنة جتتمع أفراد العائلة معاً، ويستعدون حلفل عشاء 

رأس السنة اجلديدة. أرجو أال حتزني.
سعيدة  قائلة: سنة  وابتسمت  واحتضنتها  ففرحت  ساندي،  قالته  ما  رمي   فهمت 

يا ساندي آمل أن نظل أصدقاء كل عام، ومنحتها هدية رائعة.
Pêkenok

Hew hew! U uruu 
uuuu! Mooo! 
Miyew miyew

Li zanîngeha biyanî 
xwendiye û bi çar 
zimanan dizane.

Çar zimanan dizane 
çi ye? Bi zimanê 

xwe nizane hey bêhiş



شخصيات و أمكنة

ترتبط  خيالية  شخصية  كلوز« هو  »سانتا  أو  نويل  بابا 
دائماً  سعيد  عجوز  رجل  الشخصية  وهذه  امليالد،  بعيد 
اللون  عليها  يطغى  سترة  يرتدي  وضحوك  جداً  وسمني 

ناصعة  حلية  وجهه  وتغطي  بيضاء  وبأطراف  األحمر 
األطفال. يعيش  قصص  في  مشهور  هو  كما  البياض 

األقزام  وبعض  زوجته،  مع  الشمالي  القطب  في  نويل  بابا 
أثناء  األوالد  على  ويوزعها  امليالد،  هدايا  له  يصنعون  الذين 

النوافذ  من  دخوله  أو  املنازل  مدافئ  مداخن  من  هبوطه 
حة. ملفتو ا

الفقيرة  العائالت  على  فيوزعها  الهدايا؛  توزيع  أسباب  أما 
الفاعل.  هو  من  العائالت  تعرف  أن  دون  العيد  مع  تزامنًا 

القديس  قصة  من  مأخوذة  واقعية  كلوز  سانتا  قصة 

من هو بابا نويل..؟!

الليل  أثناء  يقوم  القديس  هذا  وكان  نيكوالس، 
احملتاجني  وعائالت  الفقراء  على  الهدايا  بتوزيع 
الفاعل.  هو  من  العائالت  هذه  تعلم  أن  دون 

Zimanê me

Qenc kiro bi  xwe kiro,  xerab 

kiro bi  xwe kiro.

Tîpên kurdî 

Di zimanê kurdî de 31 tîp hene: 
Ji van tîpan 8 dengdêr in,23  jîî 
bêdeng in 
Tîpa yekê (A) ye 
Aa: Mînak: Agir, Av, Al, Aldar.
Hevok : Aldar av vexwar.

Ji gotinê
n pê

şiyan



Rengîn

Pîrozbayiya Sersalê
حديقة مزكني

خلف  مرعي  سالفة 

رياض كاجني 

حسني عبدالرحمن 

العمر روفند 

Lavîn û Zana xwîşk û birayê hev in. Ew jî weke zarokên 
cîhanê dixwazin cejna sersalê ya 2021ê pîroz bikin. Êvara 
sersalê amadekariya xwe dikin û cilûbergên kurdî li xwe 
didkin. Lê dixwazin sala nû bi rengê spî û barîna berfê bê 
xemilandin. 
Lavîn ji Zana re wiha dibêje: Sersal pir xweş e, lê min dix-
west berf bibare. 
Zana: Min jî wisa dixwest, belkî germa sala borî bihata 
şewitandin.
Lavîn: Ez bi hêvî me sala nû sala aştî û xêrê be.
Zana: Ez sala nû li zarokên her çar parçeyên Kurdistanê 
pîroz dikim.
Lavîn: Hêviya min ew e ku her kes di cîhanê de aram û azad 
bijî.
Zana: Lavîn, Lavîn binere! Papa Niwêl hat, ka em biçin pîr-
ozbayiya xwe bigirin
Û her duyan bi hev re dibêjin: Sersala we pîroz be.

Refîq ÎBRAHÎM



صحة وإرشادات تعلم اللغات

تعلم معنا اللغة السريانية)62(

شوبوعو

يرحو

شاتو

يومو

Peyv û Wate

Îro
Hefte
Meh
Sal

اليوم
أسبوع
الشهر
السنة

عشر نصائح لألطفال في املدرسة
املدرسة، ويفضل شرب احلليب، ألنه  إلى  الذّهاب  قبل  يومّياً  الفطور  أوالً: تناول 

غني بالكالسيوم.

ثانياً: أخذ عبوة من املياه ألن شرب املاء أمر ضروري، مع أخذ صندويشة لتناولها 

في أوقات االستراحة.

ثالثاً: ال تتشاركوا عبوات املاء أو الطعام أو أّي من األدوات الشخصّية مع أحد، 

حلماية أنفسكم من اجلراثيم وامليكروبات.

رابعاً: ال تبقوا في الصّف خالل فترات االستراحة، بل اخرجوا إلى امللعب وامشوا 

والعبوا، فاحلركة ضروريّة جلسمكم وللّدورة الدمويّة فيه من وقٍت آلخر.

خامساً: االنتباه لشرح املدرس، واالنصات لكالمه.

تكون مصدراً  قد  والكتب في فمكم، فهي  والّدفاتر  األقالم  سادساً: ال تضعوا 

خطيراً للجراثيم.

سابعاً: اغسلوا أيديكم باملاء والّصابون في بداية كّل فترة استراحة وفي نهايتها 

إلى  ومقاعدكم  وكتبكم  دفاتركم  من  اجلراثيم  تنقلوا  ال  لكي  ذلك،  أمكنكم  إن 

أكلكم.

ثامناً: ال توّسخوا طاوالتكم باألكل وارموا كّل فضالت املأكوالت التي قد تبقى 

على طاولتكم بعد فترة االستراحة أو قبل خروجكم إليها في سّلة املهمالت.

محررة اجمللة



 Çand û Wêje

Dam û dam    kîsikê qidam
Qirdikê qudoş   sîtil û beroş

Mehmê reşoş   tûrê kayê
Ji ba Xwedê   hilweş erdê

Erd bû giya  xêr rijiya  tûr qetiya 
Serê salê   binê salê 

Xwedê kurekî   bide kevaniya malê  
Kevaniyê destzêrînê  Dest bavê binê kulînê  

Para qirdik zû bînê Heçî bide  Xwedê bide   Heçî nede mar pê ve de

أصدقاء مزكني

أفني فاروقسوزدار صالح إيبو بلند سيدو

أمارة سرباز

لوند العليكيم محمدالرين إبراهيم

محمد رامانبارين عيسى

Ji Pirtûka «Minminîkên Rengîn - (Salihê Heydo)

KÎSKÊ QIDAM



تعلم مع مزكين

شكرأ يا أمي 
على هذا الطعام 

اللذيذ

ما هذا الطعام 
السيء؟

تعلم مع مزكني كيف نرسم بابا نويل

4 5 6

1 2 3

مرر يدك حتى تصل إلى القطة

أوجد)3( فوارق بين الرسمتين



تعلم معنا

ارسم و لون الحرف

لون واكتب حرف الحاء

دب Tîpa g ya 
piçûkTîpa G ya 

mizin

Gul Deng


