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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.

wêje
mamik

Ser can e û bin can e, lê 
çermekî weke heban e?

Zîn                

Tiştikî min heye: 
Bi tirkî min gur dî çi ye.

Min gur dît.

Kewara agir, hevîr dike nanê 

hazir?  tenûr

حكايات مزكني

سأذهب إلى مدرستي
غداً هو اليوم األول في املدرسة، سأعرفكم عن نفسي أنا أسمي مزكني، أصبحت في 
الصف األولى االبتدائي. لدي حقيبة جميلة جداً سأضع فيها كٌتبي وأقالمي ومعقم 

اليدين وطعامي اللذيذ. لكن؛ لدي شعور غريب ال أعرف ما هو، قلبي يدق بسرعة وبطني 
بالقلق. وأشعر  يرجتفان  ويداي  يؤملني 

ماذا لو شعرت بالنعاس في املدرسة؟ أو لم يصبح لدي أصدقاء، أو اشتقت لغرفتي 
وألعابي وألمي وألبي. سآخذ بعضاً من ألعابي وقصصي ودفتر رُسوماتي وصورة لعائلتي 

باجلوع، لدي معلمة لطيفة سأخبرها عن  بالطعام لكي ال أشعر  معي، سأمأل حقيبتي 
ألعب  الطيفية، وأصبح لدي أصدقاء لطفاء  العطلة  التي قرأتها في  املمتعة  القصص 

معهم ونركض ونضحك ونتعلم معاً، يوجد لدي أقالم وكتب عديدة أرسم وألون واكتب 
الثامنة مساء سأنام حتى تشرق الشمس غداً  الزاهية، وفي الساعة  اسمي باأللوان 

Pêkenokوأذهب إلى املدرسة مجدداً.
Xalo

Min xefikên vala ji 
te re anîn



شخصيات و أمكنة

من هو ابن سينا؟
980م. سنة  ولد  بهما،  واشتغل  والفلسفة  بالطب  اشتهر  وطبيب،  عالم  هو 

في  احلديث  الطب  وأبو  األطباء  بأمير  الغربيون  وسماه  الرئيس  الشيخ  باسم  ُعرف 
يركّز  منها  العديد  مختلفة،  مواضيع  في  200 كتاباً  ألّف  الوسطى. وقد  العصور 

في  الطّب  عن  كتب  من  أول  من  سينا  ابن  والطب. ويعد  الفلسفة  على 
لسبعة  ظل  الطب( الذي  في  القانون  )كتاب  أعماله  وأشهر  العالم، 

في  العمدة  كتابه  وبقي  الطب،  علم  في  الرئيسي  املرجع  متوالية  قرون 
ابن  ويُعد  أوروبا،  جامعات  في  عشر  السابع  القرن  أواسط  حتى  الفنِّ  هذا  تعليم 

اليرقان  أسباب  وصف  صحيحاً،  وصًفا  َّليِّ  األو حايا  السَّ التهاب  وصف  من  أوَّل  سينا 
في  النفسانية  املعاجلة  أثر  إلى  وانتبه  املثانة،  حصى  أعراض  ووصف  )الصفار(، 

. ء لشفا ا

جبل سيبان خالتي

Zimanê me

Mirovênezan

 dara bêfêkî ye

Tîpa duyem ( B ) ye  
B b :
 Mînak : ba , berf , 
berber  
Hêvok : Berf di 
zivistanê de dibare .

Tîpên kurdî 



Rengîn

Rojekê şêr nexweş dikeve û ji ber nexweşiya xwe nikare rabe 
ser xwe. Ji ber ku şêr mîrê daristanê ye, lawir tev diçin ser-
dana wî, lêbelê rûvî tenê naçe. Şêr dipirse dibêje, “Ma her 
kes hatiye serdana min?” Gur bersivê dide dibêje, “Mîrê 
min, rûvî tenê nehatiye.” Şêr dibêje, “Bilez biçe gazî bikiyê 
bila nesekine were vir.” Piştî demekê rûvî tê dîwana şêr. Şêr 
dibêje, “Tu çima nehatî serdana min, ewqas ez nexweş?” Rûvî 
dibêje, “Apê şêr, ez ji bo te li derman degeriyam.” Keyfa şêr 
tê, dibêje, “Vêca te derman peyda kir?” Rûvî dibêje, “Belê, 
dermanê te goştê gur e. Ku tu parçeyek goşt ji ranê wî vekî 
bixwî tuyê baş bibî.” Şêr pencê xwe diavêje ranê gur par-
çeyek goşt jê vedike.

Şêr nexweş e
حديقة مزكني

توفيق آمنة 

حبو سيدرا 

حسن مال  مرمي 

أحمد ميركان  محمود 



تعلم اللغات

تعلم معنا اللغة السريانية)61(

قواعد الوقاية من فيروس 
كورونا في املدرسة

1ـ اغسل يديك باستمرار باملاء والصابون.

2ـ التباعد االجتماعي بني الطالب.

3ـ رحب بزمالئك من بعيد، ال مصافحة أو تقبيل.

4ـ عدم ملس سلم املدرسة إال للضرورة.

5ـ استخدام األدوات املدرسية اخلاصة بك وال تلمس أدوات الغير.

6ـ تناول أطعمة صحية.

7ـ الرياضة الصباحية.

8ـ ابتعد عن األماكن املزدحمة.

اجلمعة9ـ التهوية الطبيعية للصفوف. الدكتور: سعيد 

صحة وإرشادات

Peyv û Wate
Şemî
Yekşem
Duşem
Sêşem
Çarşem
Pêncşem
În

السبت
األحد

اإلثنني
الثالثاء
األربعاء

اخلميس
اجلمعة

شبثو

حاد بشابو

ترين بشابو
تلوث بشابو

اربعو بشابو

حمشو بشابو

عروبثو



براعم )روضة جنة األطفال(

 Çand û Wêje أصدقاء مزكني

ألند حسن حسني

سيروان جالل أحمد

عبدالطيف مها فراس جردوالفند جناركاردينيا 

الشيخ فرحانطاهر  عبدالرحمن 

روهيف حسنيروج آفا رمو

Wa dayîka dilovan
Xwoşewîsta mirovan
Ey dilsoza xeberxweş
Ez heyrana çavê reş
Pir şîrîn û ciwan î
Bo min ruh û rewan î
Dilnazik û evîn î
Her dem tu xemrevîn î
Gelek te ez mijandim
Di landika hejandim
Bo min rondik rijandin
Dil û gurçik pijandin
Bi helbest û bi lorî
Te tim digot ez gorî
Dema tê min dengê te
Tê ber çava rengê te
Rû geş dibin ji xweşî
Gul ji dêman diweşî
Ti car ji bîr nakim ez
Heta ku pîr bibim ez
Şîrê te ey dayê can
Nebînî tu êş jan.

DAYÎKA DILOVAN

Diyar Bohtî



تعلم مع مزكني كيف نرسم الصاروخ

احترم معلمتك و زمالئك، و احرص 
على الحوار المتزن لتسود المحبة 

بين اآلخرين

تعلم مع مزكين
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1 2 3

ساعد الغزال بالوصول إلى صغيرها شادن

أوجد)4( فوارق بين الرسمتين
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Tîpa Ê ya 
mizin

Tîpa e ya 
piçûk

تعلم معنا

ارسم و لون الحرف
ذئب

لون واكتب حرف الزاي

ذ

زلكو
Hesin Guhdar


