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Çîroka
Şêr û mişk

Helbest
Welatê me



حكايات مزكني

آري ورياضة اجلمباز
wêje

Amûrên min yên waneyê

         Amûrên her waneyê cuda ne. 
Navên amûrên li jêrê li binê wan binivîsin.

آري طفل رائع جميل الشكل ومهذب األخالق، عندما كان صغيراً الحظت أمه أن 

جسمه مرن، ويحب احلركة والنشاط، ففكرت األم أن عليها أن جتعله يشترك في إحدى 

الرياضات، لكي يلعب بحرية أكثر ويتعلم الرياضة على أصولها، فاختارت األم البنها آري 

رياضة اجلمباز.

وشارك آري في ممارسة رياضة اجلمباز، بدأ يتمرن كثيراً، ويتدرب بشكل يومي، في 

بداية األمر أحس آري بالتعب في التدريب، لكنه سرعان ما أصبح سعيداً جداً ومحباً 

لرياضته، ومرت األيام والشهور والسنني، فكبر آري وكبر جسمه، وأصبح آري يتدرب 

ويتمرن أكثر مما سبق، فأصبح جسمه معتاداً على النشاط واملرونة.

كمان كان آري يقسم وقته بني املدرسة والدراسة، وبني اجلمباز وتدريباته، وكان يشارك 

في كل بطولة رياضية وال يفوت منها شيئاً، وتعلم من خالل الرياضة الصبر والتعاون 

والصدق والعدل، وتعلم تنظيم وقته وحتقيق كل أحالمه ورغباته. فكان الفوز دائماً من 

نصيبه وفي طريقه، ففاز آري بعدد من امليداليات، مما شجعه لكي يستمر في تدريباته 

ورياضته املفضلة، اجلمباز.



 

Tîpa nehan Gg ye 

Mînak: Gel. Rengîn. Reng

Hevok: Gelê Rojava pir zana ye.

Zimanê me

Tîpên kurdî

Ji 
gotinên 
pêşiyan

Dar l i  ser koka xwe, mirov l i 

ser zimanê xwe şîn tê

شخصيات و أمكنة

سوري،  كُردي  ومغني  وملحن  مؤلف 
أغانيه  معظم  غنى  األصل،  أرمني 
عمالقة  من  يعتبر  الكردية،  باللغة 

مدينة  في  ولد  الكُردي،  القومي  الغناء 
من  هاجرت  لعائلة   ،1934 عام  قامشلو 

في  لألرمن  اجلماعية  اإلبادة  خالل  آمد 
دراسته  أنهى  أن  بعد  العثمانية.  الدولة 
على  بالتركيز  بدأ  املتوسطة  املرحلة  في 
الغناء  على  والده  شجعه  وقد  املوسيقى، 

والكتابة  القراءة  وتعلم  الكردية،  باللغة 
القصائد  من  العديد  وغنى  الكردية،  باللغة 
تربطهما  وكانت  جكرخوين  الكردي  للشاعر 

في  آرام  1966عمل  عام  في  قوية.  صداقة 
ومن  عاماً   18 قرابة  يريفان  في  الكردية  اإلذاعة 

األعوام  وفي   1990 عام  بلجيكا  إلى  انتقل  ثم 
البلدان  بني  يتنقل  كان  حياته  من  األخيرة 

 .2009 عام  اليونان  في  وتوفي  األوروبية، 
واألرمنية  العربية  باللغات  غنى  كذلك 

املسجلة،  أغانيه  ومن  واليونانية،  والسريانية 
باللغة   100 وقرابة  الكردية  باللغة   230 من  أكثر 

. بية لعر ا

آرام ديكران

قلعة حلب



رياض كاجني 
حديقة مزكني

أدهم إبراهيمروفند  نور 

رياض كاجني 

يونس خليلفؤاد  زغروس 

Şêr û mişk
Rojekê şêrek li binê siya darekê razaye. Di wê demê de, 
mişkek ji binê erdê derdikeve û dikeve nava pencên şêr. 
Mişk pir ditirse ku şêr wî bixwe. Lê mezinê daristanê tiştekî 
pê nake û berdide. Mişk dibêje, bawer bike ez vê qenciya te 
ji bîr nakim.
Şêr rojekê ji daristanê ji xwe re digere. Piştî ku hinekê diçe, 
dikeva nava davan. Dike nirenir, dike kufekuf, xwe li erdê 
dide, lê dike nake nikare xwe ji nava davan rizgar bike. Di 
wê navê re mişk di wir re derbas dibe. Ku dibîne şêr ketiye 
nava davan, bilez dibeze û bi didanên xwe davan dibire. Şêr 
bi xêra mişk rizgar dibe.
Gotina mişk tê bîra wî. Ji xwe re wiha dibêje: Karê ku qencî 
dike, ne hêz û ne jî dijwarî dikarin bikin.

Ji pirtûka Zimanê Kurdî

Rengîn



تعلم معنا اللغة السريانية)67(

أهمية الرياضة
1ـ تجعل الجسم قوّيًا وصحّيًا بشكل 
العضالت  تنمية  خالل  من  دائم 

وتقويتها.
وتزيد  العقلية  القدرات  تنّمي  2ـ 
التركيز من خالل تفكير الطفل في 
كيفّية الّلعب والوصول إلى الفوز.

3ـ تجعل الطفل اجتماعّيًا ومندمجًا بالبيئة المحيطة.
4ـ تنّمي الرياضة روح التعاون والمشاركة والعمل الجماعّي 

الطفل  الذي حتمًا سيجعل  األمر  الطفل،  لدى 
متعاونًا.

5ـ من أهّم ما تحققه الرياضة للطفل من فوائد 
األخالقّية،  السلوكيات  من  العديد  تكوين  هو 
كالصبر، والصدق، والعدل، والمحبة، والتعاون، 

تلقائّي  بشكل  يقتبسها  والتي 
من خالل قوانين الّلعبة، حيث 
صافية  الطفل  نفس  تكون 
من  عليها  يعرض  ما  تتقّبل 
أخالق، وتصبح شيئًا أساسّيًا 

من حياته.

صحة وإرشادات
تعلم اللغات

Peyv û Wate

DuçerxRonahî Berçavik

دراجة

كرة القدم سباحة كرة السلة

ضوء نظارة

سفير رغلو سحويوسفير سالو



Çand û Wêje أصدقاء مزكني

Welatê me Kurdistan  Ji Sêwasê ta Kerman
Çem û çiya û bostan  Tev de gul û gulistan
Şax û bax û şaristan  Dexl û dan û daristan
Qaz û qulinên zozan  Bûne dildar û hozan
Her çar alî seranser  Zêr û zîv û tev cewher
Mêrg û kanî Fereşîn  Tev dîmen û şaneşîn
Warê Rustem kurê Zal  Yê Zerdeştê pîrekal

Welatê xwe Kurdistan

Welatê me
Diyar bohtî

محمد سلطان  إبراهيم 

عرفان كانيوار  ريناس 

مسور ديرين 

محمد سلطان  مجولناديا  أحمد  و  محمد 

الوادي علي  شام 

السلوم محمد  سيف 

إبراهيم عدنان  باران 



أوجد)3( فوارق بني الرسمتني

تعلم مع مزكين
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تعلم مع مزكني كيف نرسم السيارة

ساعد األرنب بالوصول  إلى الجزرة



Tîpa N ya
 mezin

Tîpa n 
ya piçûk

تعلم معنا

ارسم و لون الحرف

لون واكتب حرف القاف

عصفورع

Nan Genim


