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قصص - تسالي - العاب
يوزع جمانًا



أصدقاءنا الصغار

ويمكن  بالعين،  ترى  ال  أجسام  الفيروسات 
تنتقل  حيث  باألمراض،  أجسامنا  تصيب  أن 
شخصا  نالمس  حين  األجسام  هذه  إلينا 
أو عن طريق مالمسة  باأليدي  مريضا؛ سواء 
لذلك  الفيروسات،  بهذه  المليئة  األسطح 
األيدي،  معقم  نستخدم  أن  نحرص  أن  يجب 
وأن ال نكتفي بذلك بل نغسل أيدينا بالماء 
الكمامات  لبس  على  ونحرص  والصابون، 
عن  الفيروس  إلينا  ينتقل  ال  حتى  الواقية 

طريق الهواء.

رسوم وتصميم :

سلطان السبيعي

إشراف :

موزا الكواري 

@qjazaa

@moza_mk

تصميم العاب  :  دلع العلي

إذا ظهرت عليك هذه األعراض اتصل
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معقم

الفيروسات،  هذه  إلى  أصل  حتى  أصدقائي  يا  ساعدوني 
نحافظ على  أيدينا  فابتعقيم  تؤذينا،  ال  وأقضي عليها حتى 

سالمتنا ونتمتع بالصحة. 



إجراءات وقائية
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تلوين
يحرص أبي على غسل يديه

 بشكل مستمر لكي تبقى
 نظيفة وال ينقل  العدوى
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تلوين
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أعد
 تلوين
الصورة 
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وبصحبة  للضرورة  إال  منزله  من  يخرج  ال  حمد 

الكمامة  وضع  على  يحرص  كما  والديه، 

انتقال  من  نفسه  على  ليحافظ  الواقية 

لكمامته للوصول  ساعدوه  العدوى، 
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حاول إيجاد الكلمات  الموجودة 
باالسفل من خالل احرفها في 

الجدول 

البحث عن

الكلمات

مقعم
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1- غسل األيدي                           2- قفازات               3- وقاية

4- معقم                              5 - كمامات
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المتاهة

الرسم
باألرقام
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للمرض  اإلنجليزي  CO« االسم   « كالتالي  من مشتق  حرفين  أول  �COROهما   « كورونا كلمة 
 

حرفين من NA « أما حرفا الـ  VI فهما  ألول   »Virus« اشتقاق   فيروس  أول كلمة  هو   »D« الـ  مرض  وحرف  كلمة  من  «، حرف   diseas  « باإلنجليزية 

»  COVID - 19  «   اسم كوفيد 19 

مرة  ألول  تحديده  تم  كورونا  فيروس 

في  هوباي  بإقليم  ووهان  مدينة  في 

بالفيروس:  اإلصابة  أعراض  ومن  الصين. 

التنفسي،  الجهاز  فى  التهابات 

التنفس في  وصعوبة  وسعال  وحمى 

تعلمهل

و  بالماء  اليدين  غسل   -

الصابون  لمدة  20  ثانية .

القفاز  و  الكمامة   ارتداء    -

عند الخروج  من  المنزل .

- ترك مسافة مناسبة بينك  

وبين اآلخرين التقل عن متر .

كيف   تحمي  نفسك   

واآلخرين   من  فايروس 

كورونا :
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حان دورك يا صديقي بأن تخبرني: 
كيف تقضي وقتك أثناء تواجدك 

باملنزل، وما هي األعمال التي تقوم 
بها؟

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

الَْبرَِص،  ِمَن  بَِك  أَُعوذُ  ِإنِّي  اللَُّهمَّ 
األَْسَقاِم َسيِِّئ  وَِمنْ  وَاْلُذَاِم،  وَاْلُُنوِن، 



أعراض اإلصابة بفيروس 
الله: سمح  ال  كورونا 

ارتفاع درجة احلرارة

السعال والكحة

ألم احللق

اإلرهاق العام

كيف نحمي أنفسنا من 
اإلصابة بفايروس كورونا 

في  ابَق 
ل لمنز ا

  اغسل يديكاستخدم املعقم
 باملاء والصابون

استخدم املناديل 
الورقية عند العطاس

اترك مسافة بينك
استخدم القفازاتجتنب املصافحة  وبني بقية األشخاص




