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حكايات مزكني

ً لن أُزِعج أحدا
wêje

كان هناك دب اسمه حبوب، كل صباح يذهب إلى املدرسة وينهي واجباته املدرسية 
ويكتب وظائفه ويحفظ دروسه.

أستأذن من أمه أن تسمَح لهُ مبشاهدة التلفاز.
األم: حسناً يا حبوب.

فتح التلفاز ورفع الصوت عالياً، وبدأ بأكل العسل املفضل لديه والغناء بصوٍت 
مرتفع.

غضبت أخته من تصرفه هذا؛ وقالت: اخفض الصوت لو سمحت يا حبوب ألني 
مريضة وأريد أن أنام.

التلفاز. صوت  خفض  ورفض  كثيراً  يهمهُ  أخته  أمر  يكن   لم 
أخبرت األخت أمها بهذا األمر، قالت له أمه:

يا حبوب اخفض صوت التلفاز أوِقف إزعاج اآلخرين، إياك يا صغيري أن 
تتجاهل اآلخرين أو أال تشعر بشعورهم.

شعر حبوب بسوء تصرفه، وذهب إلى أخته مسرعاً واعتذر منها ثم رجَع 
وشاهد التلفاز بصوٍت منخفض.

Mamik
1- Di jor de qelaç
Di jêr de qelaç 
Di nîvî de yekî gelac
Dikim nakim lê nabe îlac. Ew çi ye?
 Ziman 
2- Li ser refkê
Dide defkê
Ew çi ye? Lembe

Pêkenok
Heft roj

Mamoste ji xwendekaran re wiha got:
Divê hûn nivîseke wisa binivîsin ku navê heft rojan 
tê de derbas bibe.
Xwendekarekî wiha nivîsî:
Bavê min roja Yekşemê çû nêçîrê. Masiyek ewqas 
mezin girt û anî malê ku roja Dem, Sêşem, Çarşem, 

Pênşem, În û Şemiyê me xwar, hêj jî 
neqedîyaye.



شخصيات و أمكنة

عيندارة يف عفرين

اسمها  املرأة،  حماية  وحدات  في  كرديّة  مقاتلة  هي 

»قير  قرية  في   ،1992 عام  ولدت  عمر،  أمينة  احلقيقي 

تُكِمل  لم  الشمالي،  حلب  ريف  في  كلبني« بالشهباء 

في  املرأة  حماية  وحدات  إلى  وانضمت  اإلعدادية،  دراستها 

عفرين  مقاومة  في  واستشهدت  طوعي،  2015 بشكل  عام 

»قرنة« التابعة  قرية  احلر« في  »اجليش  مرتزقة  يد  على 

من  ثالث  2018 مع  عام  شباط  من  األول  في  عفرين  ملقاطعة 

حياتهن  من  األخيرة  اللحظة  حتى  حاربَن  حيث  رفيقاتها، 

االنسحاب. ورفضَن 

إلى  توجهها  قبل  لها  ُمصّور  شريط  في  بارين  قالت 

أو  السياسة  عالم  عن  شيئاً  أعرف  أكن  املعركة: »لم 

املرأة،  حماية  وحدات  إلى  انضمامي  قبل  العسكري  النضال 

إلى  جنباً  بدفاعي  تبدأ  ُحريتي  بأن  الحقاً  أدركُت  لكنني؛ 

احلرية  مفاهيم  وعن  وشعبي  أرضي  عن  بلدي  أبناء  مع  جنب 

سوريا«. في  حتقيقها  إلى  نسعى  التي  والدميقراطية 

َمْن هَي بارين كوباني؟!
Zimanê me

Tîpên kurdî
Tîpa çaran (Ff ) ye 

Mînak: Fanûs. Safok.Maf

Hevok: Îro cejna daran e. Lava 

û Ferhad daran diçînin.

Tîpa çaran (Ff) ye 
Mînak: Fanûs. Safok.Maf
Hevok: Îro cejna daran e. 
Lava û Ferhad daran diçînin.

Ji gotinên pêşiyan

Mirovê nezan

dara bêfêkî ye



رياض كاجني 

Morî û çirçirk
Rengîn

Hebû nebû, çirçirk û moriyek hebûn. Kar û xebarê wan ji 
Hevdû cûda bû. Çirçirkê di havînê de keyf dikir û tenê bi 
Tililiyan ve mijul dibû. Te digot qey her tim wê dinê ji bo
Çirçirkê havîn be. Rojên teng qet li bîra xwe nedianî.
Moriya reş jî cîranê wê bû, gelek caran guh dida tililî û 
 Govenda wê, lê tu carî ew ji xwe re nedikir mînak. Moriya reş 
Her tim bi kar û xebatê ve mijul dibû. Ji bo rojên teng û
Zivistanê xwe amade dikir.
Êdî dem dervas bûn, zivistan hat, dunya ket çilê reş, ba û Baran 
bi ser wan de hat. Moriya kedkar ket kuna xwe û kêf kir.
Lê çiçirka havînê, tiştik nebû ku bixwe. Çû  ber deriyê Cîrana 
xwe moriyê û got: ja hinek xarinê bide min. Moriyê
Got: xarin ji tere nîneç ma ev rojên teng nedihatin bîra te, dê 
here cardin bililîne. Çirçirka bêxem, di nav keser û birçîbûnê 
de jiyana xwe dewam kir.

حديقة مزكني

شمدين عامر  سايا 
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خلف دجوار  أمنيلونار  ليزا 



Peyv û Wate

HunermendDirûnkar Lîstikvan

خياط فنان العب

صحة وإرشادات

هو الطفل الذي لديه مشاكل في وظائف الجسم والهيكل 
وصعوبة الحركة والقيام باألنشطة، باإلضافة إلى وجود 

عوائق تحول دون المشاركة الطبيعية في الحياة.
أنواع االحتياجات الخاصة:

اضطرابات جسدية، حّسّية، نفسّية، عصبية، وفكرية.
أكثر األنواع انتشارَا هي اإلعاقة الجسدية تليها اإلعاقة 
االحتياجات  ذوي  يحظى  أن  يجب  والحسية،  الذهنية 
الخاصة بعناية صحية كغيرهم من البشر لممارسة حياتهم 

إلى  لذلك فهم بحاجة  أكثر ُعرضة للخطر من غيرهم  لكنهم  الطبيعية 
متابعة حثيثة من ذويهم باإلضافة إلى إرشادهم وكيفية التصرف في 

حال تعرضهم للخوف واألذى.
معاناة أحد أفراد العائلة من إعاقة معينة قد يؤدي إلى إرباك العائلة 

بأكملها ووضعها تحت ضغط نفسي وعصبي وأحيانًا مادي.
لذلك ُينصح بتلقي اإلرشادات من المختصين والتزود بمصادر المعرفة 
وكيفية التعامل مع الحالة وتوقع القادم والتخطيط للمستقبل مما ُيسهم 

في تحسين نمط الحياة.

الطفل ذو االحتياجات اخلاصة

تعلم اللغات

تعلم معنا اللغة السريانية)66(

 شمشو

م عيمه  غيو

دهرو قمر

شمس

سليمان الدكتور: بنكني 



Çand û Wêje أصدقاء مزكني

Xwîşka mina gulîpeng
Şimamoka şox û şeng

Xeml û xal û reng û reng
Devbiken û şîrîndeng

Bi lîstik û bi yarî
Bo dayîkê diyarî

Serê sibê bi maçan
Dibê rojbaş dayê can
Paşê dişû dev û dan

Berî bixwe çêşt û nan
Piştî taştê dike noş

Pir bi keyf û xur û coş
Bi pênûs û pirtûka

Di gel komek zaroka
Bi lez diçe dibistan

Dibistana Kurdistan.

Diyar Bohtî

XWÎŞKA GULÎPENG

محمد جياندا 

أحمد أحمدخوناف  روج 

رسو عمر  محمدنور  جني 

محمد لوجني 



تعلم مع مزكني كيف نرسم حلزون

تعلم مع مزكين

1

4 5

2 3

ساعد النحلة بالوصول  إلى الزهرة 

أوجد(4) فوارق بني الرسمتني



Tîpa M ya
 mezin

Tîpa m 
ya piçûk

Masî Genim

تعلم معنا

ارسم و لون الحرف

لون واكتب حرف الصاد

ض
ضفدع

صيفرو


