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سامي وعلبة األلوان

متالزمة التحديق

الكمبيوتر  في شاشة 

HEVALÊ MIN
Roj

شيركو بيكس



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

Çîvanokسامي وعلبة األلوان
Komek zarok

Li pişt xanî
Lîstik çêkirin
Destik anîn
Hilik milik

Dengê dilik
Kîs û kember
Ya pêxember

Ji wî destî
Ket wî destî

Mamik
1- Mamosteyê mala min e, aqildar e, rih 
tê nîne. (Pirtûk)
2- Xişt û xişt li ber derî rûnişt. 
(Melkis, kinoşik, gezik) 

wêje

عادت املدرسة وعادت معها البهجة واحملبة بني جميع 
بالنسبة  التعليم  املدرسة هي مكان  فإن  األصدقاء، كما نعلم جميعاً؛ 

املدرسة،  أهمية  ونعرف  الثاني،  بيتهم  يعتبرونها  األطفال؛ ألنهم  إلى 
والكتابة، ففيها  القراءة  الطفل على  الذي تفّتحت فيه عينا  املكان  أنّها  حيث 

املواهب. تتفتح  واألمّية، وفيها  يتخّلص من اجلهل 
وهنا نحكي قصة سامي الذي أغضب صديقه علي أثناء الدوام في املدرسة:

دخل علي إلى الصف غاضباً، فقالت له صديقته سارة: لم أنت غاضب يا علي؟ 
علي: لقد تشاجرت مع سامي ألنه أخذ مني علبة ألواني.

غضبت سارة من تصرف سامي وتوجهت إليه؛ قائلة: ال يجوز ذلك يا سامي، 
يجب أن تكون لطيفاً ومؤدباً وأال تأخذ شيئاً من أحد دون إذنه، حتى يحبك الناس 

وال يتهموك بالسرقة. هيا معي اآلن يا سامي لتعتذر من علي.
حزن سامي على ما فعله بصديقه علي وقال لها: احلق معك يا سارة، هيا 

لنذهب وأعتذر، فإن علبة األلوان قد أشتريها أو يشتريها لي والدي في أي وقت، 
ولكن صديقي إن فقدته فسأحزن كثيراً على ذلك، ولن أعثر على صديق آخر؛ 

إلينا. فالصداقة كنز ثمني والصديق هدية اهلل 



Zimanê me

Tîpên kurdî
Tîpa şeşan (E) ye. Ee
Mînak: Ez, kevir, bedew.
Hevok: Navê min Evîn e. 
Ez bi mirîşkan şa dibim.

Ji gotinên pêşiyan

Bi gotina xweş mar j i 
kunê derdikeve 

شخصيات و أمكنة

شيركو بيكس
بباشور  السليمانية  في  بيكس  شيركو  الكردي  الشاعرُ  وُلِد 

1940م. عام  أيار  من  الثاني  يوم  كردستان 
تنوَّع  الكردية،  النثر  قصيدة  في  برع  من  وأشهر  احلداثي  الكردي  الشعر  رائد  وهو 
واملسرحية  الشعرية  والقصة  والطويلة  جداً  القصيرة  النصوص  بني  ما  إنتاُجه 

الشعري  الكردي  للتراث  االعتبار  الشعرية. أعاد  الرواية  وكذلك  الشعرية 
الغنائية،  واملالحم  واحلكايات  والتاريخ  بالسياسة  كتاباته  وتأثرت  واألسطوري، 

والتاريخ  احلكاية  بني  جمع  خاص  شعري  نسٍق  ابتكار  من  متكَّن  حيث 
والغنائية. الشعبية  والذاكرة  الدرامي  واحلوار 

صغيرة( التي  )مرايا  شهرة  األكثر  مجموعته  خالل  من  بيكس  شيركو  ُعرف 
ترجماته  صدور  تتالى  ثم  الثمانينات،  منتصف  دمشق  في  األهالي  دار  عن  صدرت 

األلوان(. عن  الروائح( و)إناء  )سفر  قصب(،  من  العربية: )ساعات  إلى 
السويدية  العاصمة  مستشفيات  إحدى  وفي  والسبعني  الثالثة  ناهز  عمر 

مع  قصيٍر  صراع  بعد  بيكس  شيركو  الكبير  الكردي  الشاعر  رحل  استوكهولم، 
الرئة. سرطان  مرض 

قلعة جعبر



رياض كاجني 
Rengînحديقة مزكني

آية محمد إيفا كاوى حسوفالني يوسف

آرين عثمان مزكني محمد نعسان

          Vê çîvanoka li jêrê keçikên piçûk dibêjin. 
Demsala zivistanê dema dinya sahî be û roj hebe. 
Rojên wisa, zarok li ber dîwarê hewş û xaniyan pişta 
wan li dîwêr û berê wan li rojê rûdinin û bi tavika wê 
xwe germ dikin. Lê dema hin dikevin navbera wan û 
rojê li ser wan dibe sî. Ji ber wê pir zivêr dibin û vê 
çîvanoka li jêrê dibêjin.
Ev çîvanok bi giranî di nava hoza Gabaran ya li 
devera Amûdê tê gotin. Çîvanok wiha ye:
Heçî li ber roka min
Siyê bavê çoka min
Ta bigirî û ba bigirî
Roja eydê bimirî
Bavê wê wê veşêrî
Ca wê li ser wê bigirî.

Roj

Ji pirtûka Salhê Heydo



Şêr
Hirç
Beq
Perperîk

أسد
دب

ضفدع
فراشة

Peyv û Wate

تعلم اللغات

تعلم معنا اللغة السريانية)65(

صحة وإرشادات

متالزمة التحديق في شاشة 
الكمبيوتر

ازداد عدد األطفال الذين يستخدمون الكمبيوتر لفترات طويلة وبشكل يومي، وهذا أدى 

إلى ظهور عامل جديد يضيف مشكلة أخرى إلى مشكالت العين الشائعة عند االطفال.  

 مؤذية لألطفال مثل: تعب العينين، 
ً
اإلكثار من التحديق في شاشة الكمبيوتر يسبب أعراضا

عدم القدرة على الرؤية بوضوح، صداع في الرأس؛ تعرف باسم أعراض متالزمة التحديق في 

شاشة الكمبيوتر.

نصائح تحمي الطفل
1ـ االنتباه إلى املؤشرات: على األم أن تنتبه إلى األعراض التي تشير إلى وجود هذه املتالزمة مثل 

جفاف العينين واحمرارهما وفرك العينين والشكوى من اإلرهاق، أو تعب العينين، أو عدم 

وضوح الرؤية.

2.التحقق من اإلنارة السليمة في الغرفة كي ال يكون هناك انعكاس لضوء شاشة الكمبيوتر.

شاشة  تكون  أن  أي  املناسبين:  واالرتفاع  املكان  اختيار  3ـ 

الكمبيوتر على مستوى طول الطفل وتبعد عنه مسافة 60 سم.

4ـ استخدامه لفترات محددة: عبارة عن 15 دقيقة حتى 30 

دقيقة في اليوم.

الدكتور:مصطفى عبد الكرمي



بالل عماد بكرأحمد صبحي خليل أحمد محمد حسني

رمي معتزهلز  أسعد هيفي عدنان ملك

Çand û Wêje أصدقاء مزكني

جمال علي عثمانالنا دانيش حمو يارا ملك

Salihê Heydo

Hevalê min çi hêja ye      Dilê min pê gelek şa ye
Ji hevdû re gelek çak in        Ti car bêtoreyan nakin
Ji subhî ta bi êvarî     Bi hevdû re dikin yarî
Diçim cem wî bi êvarî      Ku bêşim tê bi serdanî
Li gel wî pir wefadar im          Ji ber ku jê re cînar im
Dema diçin dibistanê         Bi hev re hîn dibin wanê
Ez û wî yek dil û can in       Li hevdû pir bi înan in
Gulê rengîn bi xwer tîne      Li ser masê min datîne
Ku xemgîn bim qet ranaze             Ku kêfxeş bim çi şanaz e
Xwedî malbat û xêzan in        Ji bo me ew dibistan in.

HEVALÊ MIN



تعلم مع مزكين

تعلم مع مزكني كيف نرسم صوصاً

1

4 5

2 3

ساعد البطة بالوصول إلى البحيرة

أوجد)5( فوارق بني الرسمتني



Tîpa K ya 
mezin

Tîpa k ya 
piçûk

Kevir kêr

ارسم و لون احلرف

لون واكتب حرف الالم

شجرة

تعلم معنا

عجين


