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املوزة املغرورة

روشن بدرخان

Zimanê kurdî

Mamik
Ez qurban

حكايات مزكني

املوزة املغرورة

الفواكه بألوانها املميزة ،ومذاقاتها اخملتلفة عن بعضها البعض ،من أكثر األطعمة احملببة لدى األطفال،
ونظرا ً الحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لبناء جسم الصغار ولوجود الفيتامينات
واملعادن اخملتلفة نعرض هنا قصة ممتعة وشيقة لكم.
ذات يوم اجتمعت أجمل الفواكه وأكثرهن شهرة في صحن زجاجي كبير حيث جرى بينهن احلديث.

!!Binêre berxê min
Eger tu rojekê zimanê xwe ji
!bîr bikî, şîrê min li te heram be
Bi kurdî bixwîne, binvîse û
bipeyive. Mala zimanê kurdî
mala te ye.

wêje

تضايقت من الرمانة ومن حجمها مما جعلها تغضب وتقول لها :ابتعدي
عني أيتها الرمانة ،لقد تضايقت منك بسبب حجمك.
أسفة يا موزة لم أقصد مضايقتك أو إزعاجك لكن كان
عليك أن تتحدثي معي بطريقة أكثر لباقة ،كلنا فواكه
ِ
ولكل منا جمالها و فائدتها فال يصيبك الغرور أيتها املوزة.
أنا جميلة املنظر ،وحلوة املذاق وال بذور لي فالصغير
والكبير يحبني ويستسهل أكلي وتقشيري
وأنا أخبئ في داخلي عشرات احلبات حلماية العالم من عوامل
الطقس وأللم شملها حتى تصبح كل حبه منها شجرة.
أعجبت التفاحة بكالم الرمانة فصفقت لها بورقتيها التي هما على
شكل قلب مما جعل املوزة تغضب منها.
حتى دخلت في احلديث برتقال قائلة ال يجوز لك يا موزة إهانة صديقتك لك
منا فائدة وجمال و شكل ،لذا أرجو منك أن تتعذري من صديقتك الرمانة.

شعرت موزة باحلزن على ما فعلتها بالرمان باسرعت في أعتذار للرمان
لعبو كلهم بالسعادة والسرور.

Mamik

?1-Ser text bin text, di navê de kalekî bêbext
Kosî
2-Kumê hûtik tijî nûtik? Hêjîr

Zimanê me

Tîpên kurdî
Tîpa çaran (Ê) ye. Êê
Mînak: Êş, Zêr, Rê.
Hevok: Şêrwan gulan diçîne.

Ji gotinên pêşiyan
Tu çi
biçînî
tuyê wê
hilînî

روشن بدرخان

شخصيات و أمكنة

ولدت األديبة روشن بدرخان يف  11متوز عام  1909يف مدينة
قيرصي الرتكية .وبعد نفي السلطات الرتكية للبدرخانيني
استقرت مع عائلتها يف دمشق بسوريا.
كانت أوىل املعلامت السوريات بني بنات جيلها ،وعملت
يف فرتة من الزمن يف مدينة الكرك األردنية ،ثم رجعت إىل دمشق وعينت كمعلمة
يف املدارس الحكومية السورية وكتبت يف إحدى مقاالتها؛ «قضيت حيايت يف الكتابة
ومساعدة الفقراء».
كانت متخصصة يف اللغة العربية ،واستخدمتها يف أعاملها األدبية والثقافية ،ترجمت
النصوص والنتاجات األدبية من اللغات األجنبية إىل العربية.
أصبحت أول امرأة تكتب باألبجدية الالتينية يف مجلة هاوار التي أسسها األمري جالدت
بدرخان وأصدر عددها األول عام 1932م .ترجمت العديد من النتاجات واملقاالت
العلمية إىل اللغات التي تجيدها ،وهي الكردية ،العربية ،الرتكية ،الفرنسية واإلنكليزية.

كري موزان (تل موزان)

Rengîn

حديقة مزكني

Ez qurban

Ev sirûda li jêrê mînakên wê pir in û hema hema li her
herêma Kurdistanê tê gotin. Bi taybetî li rojavayê Kurdistanê. Ev sirûd herwiha ji aliyê dayîkan ve tê gotin. Dema
dayîk zarokên xwe yên kurîn li ser lingan radiwestînin bi
destên wan digirin û bilind dikin datînin. Carna jê wan rast
û çep dihejînin. Bi vî awayî hem keyfa wan tînin hem wan
dikin mêrê heft jinan. Her yek ji wan jinan ji bo karekî ye. Ji
bo wê sirûd wiha tê gotin:
Sirûd
Ez bi qurban bim heft caran
Bibim binê heft daran
Jê re bînim heft yaran
Yek ya rist û kulînan
Yek ya cih û nivînan
Yek ya rimê bi dest xîna
Yek ya şev û şevîna
Yek ya tevin û kewara
Yek ya meşk û eyara
Yeka ya pelk û guhara

Ji pirtûka Salhê Heydo

مزكني محمد

فالني يوسف

هيلني حسني أفني أحمد

تعلم اللغات

اإلسهال لدى
األطفال
1

تعريف
األسهال

اإلسهال :هو عبارة عن خروج براز
مرتخي أو سائل ،أو خروج البراز أكثر
من املعتاد.

Endezyar Ajokar
مهندس
سائق

Bijîşk
طبيب

تعلم معنا اللغة السريانية()66

كركو

األسباب:

1ـ من أكثر األسباب شيوعًا حلدوث اإلسهال هو العدوى 2

الفيروسية.
2ـ من أهم أسباب اإلصابة تناول الطفل طعام معرض للهواء
لفترة طويلة أو تناول طعام مسمم من الشارع أو مباع في
املدارس واملطاعم.

أعراض
االسهال:

مسدرونيثو
الحويتو

3

1ـ قد يشعر الطفل بوجع شديد في البطن.
2ـ في احلاالت املتأخرة من اإلسهال قد يصاب الطفل باجلفاف الشديد.
4ـ عدم النوم بشكل منتظم ألن الطفل يذهب إلى املرحاض (دورة املياه) كثيرا ً.
5ـ في بعض احلاالت قد يصاحب املريض حدوث القيء والنزالت املعوية أو تسمم الطعام.
3ـ نزالت البرد من أهم أعراضها حدوث اإلسهال.

عالج
اإلسهال:

قنيو

صحة وإرشادات

1ـ تناول البطاطا والبيض املسلوق ،ألنهما يساعد على عالج اإلسهال بشكل كبير.
2ـ جتنب السكريات التي تزيد من اإلسهال.
3ـ اإلكثار من تناول املوز والتفاح ألنهما يساعدان بشكل ملحوظ ج ًدا على عالج اإلسهال
والتقليل منه وجعل البراز سميكاً بعض الشيء.
4ـ اإلكثار من شرب املياه حتى ال يصاب املريض باجلفاف.

4

أصدقاء مزكني

Çand û Wêje

Zimanê kurdî

A
B

C
Ç

Zimanê me dayîk e
Tîpên wî sî û yek e
Bîst û sisê dengdar in
Heştên mayîn dengdêr in
Tîpên dengdêr dengbêj in
Pênc ji wan dengdirêj in
Sisê dengkurt in naz in
Xweş sirûd û awaz in
Celadetê Bedirxan
Xemiland ev gulistan
Bêjin bi serbilindî
Elêfbêya me kurdî
Çiqas şîrîn û rind î
Di dil de me tu çandî

D
E
Ê

بيال الدين محمد

عمر شاكر

أحمد شاكر

دينيز سليمان

سما الرومي

وليد الشاكر

محمد عبد ا لبا قي

ليمار عثمان

F
سوزدار محمد

تعلم مع مزكين
انا ذاهب

ال أريد الذهاب

إلى المدرسة

إلى المدرسة

مرر يدك حتى يصل الطالب إلى المدرسة

تعلم مع مزكني كيف نرسم كرزة
3

2

1

5
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أوجد( )5فوارق بني الرسمتني

Tîpa l ya
piçûk

Tîpa L ya
mezin

ارسم و لون الحرف

ص

صقر

لون واكتب حرف الفاء
dîlan

l ing

تعلم معنا

