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رمي وفرشاة األسنان

محمد شيخو الكردية اللهجات 

اخلوف عند األطفال

Zimanê kurdî

Xewa di bin kulav deMamik



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.

لدرجة أنها ال تتناول الطعام من كثر تناولها  رمي فتاة صغيرة حتب احللويات كثيراً 
للحلويات.

قالت لها أمها: ال تكثري من احللوى يا رمي، سيصيب أسنانك التسوس. أجابت: أنا 
يا أمي.  أحب احللوى، سآكلها ولن يحدث لي شيئاً 

لم تسمع رمي كالم أمها. وفي املساء نامت رمي بعد أن تناولت املزيد من احللوى، 
تؤملها. وأسنانها  نومها  من  استيقظت 

الطبيب أسنانها وقال لها: أسنانك مصابة  أخذتها أمها للطبيب، فحص 
باملعجون  وتنظفي أسنانك  احللوى  تبتعدي عن  أن  العالج وعليك  بالتسوس سأعطيك 

والفرشاة ثالث مرات في اليوم.
وابتعدت عن أكل  وباستمرار  يومياً  والفرشاة  باملعجون  رمي تنظف أسنانها  وباتت 

احللوى.
حزنت السوسة ألن أسنان رمي أصبحت نظيفة، قالت: سأرحل من فم رمي، سأبحث 

عن مكان آخر.
يا أمي. شكرت رمي أمها واعتذرت منها؛ قائلة: سأسمع كالمك ونصائحك دوماً 

حكايات مزكني

رمي وفرشاة األسنان
wêje

Mamik
1- Taca zêrîn e, li ser serê her kesî 

nîne. (Aqil)

2- Hûr hûr barî, hey hey barî, spî 

kir her çar alî. (Berf )

Zargotin
Tîto tîto

Berxa wîto
Bêaqilo

Ket nav çilo
Sernitilo

Çarçeqilo
Hêkê kewa

Li bin mêwa
Kew firiya
Tîto giriya
Çav diriya.



شخصيات و أمكنةمحمد شيخو Zimanê me

قرية  في  ولد  كردي،  وملحن   ومؤلف  مغني  شيخو  محمد 
األغنية  رواد  من  يعتبر  قامشلو،  ريف  قرى  إحدى  خجوكي، 

الفنانني  أيدي  على  املوسيقى  في  تتلمذ  الكردية،  القومية 
مع  احلقيقية  انطالقته  إيزيدي. كانت  وخليل  توفو  حسن 

األغاني  من  العديد  لبنان« قدم  في  الكردي  الفن  »جلنة 
لهم  وغنى  الكرد  الشعراء  بكبار  وتأثر  والثورية  القومية 

األغاني  بعض  غنى  خوين. كما  وجكر  جزيري  أمثال: مالي 
في  توفي  لبنان،  في  تواجده  أثناء  العربية  باللغة  الطربية 

1989م. عام 

الكردية اللهجات 
1ـ دملي )زازاكي(، كرماجني.

2ـ كرماجني.
3ـ صوراني.
4ـ هورامي.
5ـ كلهوري.
6ـ بختياري.
7ـ كوراني.
8ـ لوري.

Her tişt tê kirîn,  lê 

dê û bav nayên kirîn.

Tîpên kurdî
Tîpa sisiyan (c) ye. Cc

Mînak: Can. Cil. Ciwan

Hevok: Comerd xwe hêldike.

Gotinên pêşiyan



Rengîn

Xewa di bin kulav de

رياض كاجني 
حديقة مزكني

يونس فؤاد 

خليل ريناس 

رشيد هيلني 

علي محمد 

محمود الوين 

محمد إيلني 

Rojekê payîz hat û dinya honik bû. Hêdî hêdî ber bi 
sermayê ve diçû.
Daran pelên xwe diweşandin. Ji dayîka mezin xwezayê 
pirsîn:
Em gelek westiyane, ji havînê ve em di kar de ne. 
Pêwîstiyê got:
Xwe amade bikin, ezê ji we re kulavekî spî rêkim.
Pelan got: Emê çi bikin?
Deyîka xweza got:
Hûn bi dilê xwe ne. Dixwazin bilîzin, dixwazin razin.
Baş e. Emê bêhnkê bilîzin, li dora dayîka xwe kom bibin 
û pişt re razin.
Dar jî ketin xewa zivistanê.
Heta biharê di xew de man.



صحة وإرشادات

اخلوف عند األطفال

هو عبارة عن حالة شعورية حتدث كرد فعل للجسم عند التعرض للخطر.

أنواعه:
1ـ نوع غريزي يبدأ مع الطفل منذ األشهر األولى.

2ـ النوع الثاني هو مخاوف مكتسبة.

العالج:
1ـ تفهم خوف الطفل.

2ـ احلديث مع الطفل.

3ـ طريقتك في احلديث أهم من محتواها.

4ـ ال تضحك على مخاوفه.

5ـ دعم الطفل وتشجعيه.

هل تعلم

ليست  دقائق  تسع  إال  الواحد  اليوم  في  تنام  ال  الزرافة  إن 

دفعة واحدة، وإمنا على ثالث مراحل؛ في كل مرة ثالث دقائق.

تعلم اللغات

Dar 
Ard 
Berber 
Helpest 
Cejin
Dibistan  

شجرة
طحني

حالق
شعر
عيد

مدرسة

Peyv û Wate

تعلم معنا اللغة السريانية)62(

 شلومو



أصدقاء مزكني

سيدرة حسنميرة حسنيجني رودي شاهني

مرمي ثائر العلوليلى عثمانمحمد ثائر العلو

جان محمد خليلآدم البعد آجنل شيرزاد احمد 

Zimanê kurdî
 Çand û Wêje

Bi xeml û rewş e
Şîrîn û xweş e
Şîrîn û xweş e
Zimanê kurdî
Bi xweş awaz e
Letîf û naz e
Letîf û naz e
Zimanê kurdî
Beyta feqî ye
Kubra xanî ye
Zimanê kurdî
Bi xeml û rewş e
Şîrîn û xweş e
Şîrîn û xweş e
Qewqeb çiyan e
Kubra teyran e
Kubra teyran e
Kubra teyran e
Zimanê kurdî.

Şikoyê Hesen

أطفال روضة بربري



تعلم مع مزكين

تعلم مع مزكني كيف نرسم البطة

4 5 6

1 2 3

تعلم أن تساعد 
غيرك وال تأذيهم 
بألفاظ غير اليقة

مرر يدك حتى تصل إلى الخيط

أوجد)5( فوارق بين الرسمتين



Tîpa i ya 
piçûk

Tîpa I ya 
mezin

Bilbil Agir

تعلم معنا

لون واكتب حرف الطاه

رمانر

ارسم و لون الحرف

مؤسسة اولف تاو


