
 

في هذا الوقت من العزل، يُسمح للجميع بساعة واحدة صغيرة للخروج إلستنشاق الهواء 

"دوبي" له بأن يبسط ساقيه بالتنزه حول والدة النقي والقيام بالقليل من التمارين. تتيح 

 .المنزل

 

دوبي" يمشي بهدوء ولكنه ال ينسى النصيحة التي سمعها لحماية نفسه من "

ه حولكن ال توجد طريقة يمكنهم مصاف ، ، يجد صديقه القرد في رحلته .................البشع

 .بعضهم البعض : كالهما يبقون على مسافة ..................

 

«  أتشو! أتشو! أتشو! » ي الهواء ، القرد .............حبوب اللقاح ف شرنالنسيم الخفيف ي

  العطاس أيًضا على الحصى في يبدأ دوبي الذي يقفزكما تعلم.  .....داخل .........

 األرض.و طاخ يسقط على  صخرةلكنه يصطدم ب

  

 ! «  أوه! أوه! أوه! هذا يؤلم»                           

 .قال دوبي ، « سريعا ، أحتاج إلى العودة إلى البيت »                            

 

ن أيديهما بـ يشعر بتحسن ، ولكن بعد أن غسل الصديقاحتي  .............. ملوالدة دوبي 

................ على ركبة دوبي  تضعو بتنظيف الجرح بمطهر و قامت،  ............

 .المخدوشة

 

بعد الظهر ، و للمشاركة بعض الكعك كوجبة خفيفة  في المطبخ ، تحصل األم على سكينه

بالتالي دوبي الذي يحب الكعك يتوقف عن البكاء. يجلس كل من دوبي والقرد على الجانب 

 !: يا له من إحتفال اآلخر من الطاولة بعيدا عن بعضهما البعض

 

 !ستمتعا بطعامكم ايها األصدقاءإ

 

 الكورونا فيروس في زمن
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 يتم قطعهاكلمات 

 



  

  "هدوقفملا تاملكلا و يبود ةصق  "حرش ةقرو

 : ةمدقم

 سوریف لوح لافطألا میلعتل  ةیلوالا تافاعسإلل يملاعلا زكرملا لبق نم اھؤاشنإ مت دق ةصقلا نم اھب طبتری امو ةبعللا هذھ
   .ةیلوألا تافاعسإلا عم ھتقالع و )COVID-19( انوروكلا

 : داوملا و معدلا

 هدوقفملا تاملكلا و  يبود ةصق ةعابط .1
 تاملكلا عطقل صقم .2

 ...ةیلوألا تافاعسإلا بیردت ةیادب يف ، يعمتجملا زكرملا ، ةسردملا ، لزنملا : مادختسإلا ناكم

  قوف امیف تاونس  3نم :رمعلا قاطن

 :ملعتلا فادھأ

  ءابولا عضو و ةیمویلا ةایحلاب ةلصتملا ةمالسلاو ةحصلا ریبادت میدقتل •
  ةیلوألا تافاعسإلا تایساسأ  يلع ءوضلا طیلستل •

 .متت يتلا تاشقانملاو رمعلا ىلع ادامتعا ةقیقد  20و  10نیب : ةدملا

 .ةریغص قرف يف بعللا رایخ دوجو  عم ، ةدحاولا ةبعللا يف نیبعال عبرأ ىلإ دحاو نم : نیبعاللا ددع

  : بعللا ةقیرط

 أرقی فیك فرعی لفطلا ناك اذإ .درقلا و يبود ناقیدصلا ةصق يف "ةدوقفملا تاملكلا" ىلع روثعلا وھ طاشنلا اذھ نم فدھلا
 ، كلذ دعب .اھؤلم بجی يتلا تاحلطصملا نیمخت ةلواحمو ٍلاع توصب ةءارقلا لالخ نم ةصقلا ىلع فرعتلاً الوأ ھنكمیف ،
 ھلبقت ، ھقفرم ، سطعی ، يدایأ ، سوریفلا( ةصقلا يف اھجاردإ و ، اھصق بجی يتلا تاملكلا ةقرو بردملا وأ ءابآلا مھیطعی
 .)ةدامض ، نوباصلا ،

 : يھ ةصقلا يف ةیسیئرلا راكفألا ركذت

 ينغی نأ لفطلل نكمی( ماظتناب لقألا ىلع ةیناث 20 ةدمل نوباصلاب كیدی لسغا ، COVID-19 سوریف راشتنا ةحفاكمل -
 دعابتلا ةسرامم ، لیدنمب فنلا دعب لیدنملا نم صلختلا ، )حیحصلا تقولا ىلع لوصحلل نیترم "دیعس دالیم دیع ةینغأ"
  ناكمإلا ردق يلع يعامتجالا

 لیدنم كیدل نكی مل اذإ كقفرم لخاد  اًمئاد سطعإ -

 )ةقیقد 20 نع دیزت ال ةدمل( ةرشابم دلجلا ةسمالم نود جلثلاب حرجلا دیربتب مق ، طوقسلا نع جتانلا ملألا عم لماعتلا دنع -

 هایمب ةقطنملا فیظنتو ةیلوألا تافاعسإلا میدقت دعبو لبق ھیدایأ لسغ فعسملا ىلع بجی ، يساسألا حرجلا ةلاح يف -
 ةدامضب اھتیطغت مث نكمأ نإ اھریھطتو برشلا

 

 



  
 

 

  ضیرعلا طخلاب تاباجإلا

 انوروكلا سوریف نمز يف  يقشلا يبود

 .نیرامتلا نم لیلقلاب مایقلاو يقنلا ءاوھلا قاشنتسإل جورخلل ةریغص ةدحاو ةعاسب عیمجلل حمُسی ،لزعلا نم تقولا اذھ يف
 .لزنملا لوح هزنتلاب ھیقاس طسبی نأب ھل "يبود" ةدلاو حیتت

 درقلا ھقیدص دجی ، ھتلحر يف  .عشبلا سوریفلا نم ھسفن ةیامحل اھعمس يتلا ةحیصنلا ىسنی ال ھنكلو ءودھب يشمی "يبود"
 .ةفاسم ىلع نوقبی امھالك : ضعبلا مھضعب يدایأ . ھحفاصم مھنكمی ةقیرط دجوت ال نكلو ،

 يذلا يبود أدبی  .ملعت امك ھقفرم لخاد » !وشتأ !وشتأ !وشتأ« سطعی درقلا ، ءاوھلا يف حاقللا بوبح رشتی فیفخلا میسنلا
  .ضرألا ىلع طقسی خاط و ةرخصب مدطصی ھنكل : اًضیأ ساطعلا يف ىصحلا ىلع زفقی

  » ! ملؤی اذھ !هوأ !هوأ !هوأ«

 .يبود لاق ،  » تیبلا ىلإ ةدوعلا ىلإ جاتحأ ، اعیرس «

 و رھطمب حرجلا فیظنتب تماق ، نوباصلا ـب امھیدیأ ناقیدصلا لسغ نأ دعب نكلو ، نسحتب رعشی يتح ھلبُقت  مل يبود ةدلاو
 .ةشودخملا يبود ةبكر ىلع ةدامض تعضو

 كعكلا بحی يذلا يبود يلاتلاب و ، رھظلا دعبل ةفیفخ ةبجوك كعكلا ضعب ةكراشمل ھنیكس ىلع مألا لصحت ، خبطملا يف
 !لافتحإ نم ھل ای : ضعبلا امھضعب نع ادیعب ةلواطلا نم رخآلا بناجلا ىلع درقلاو يبود نم لك سلجی .ءاكبلا نع فقوتی

 !ءاقدصألا اھیا مكماعطب اعتمتسإ

 

 :ءاكرشلا

 ةیرسألا رطاخملا نم ةیاقولل يسنرفلا داحتالا •
 يمیلعت عورشم  ,يقشلا يبود •

 
 

 ، كیدل يلحملا رمحألا لالھلا / رمحألا بیلصلاب لصتاف ، ةلئاعك وأ يدرف لكشب ، فعسمك بیردتلا يف بغرت تنك اذإ
 .ةلود 192 يف نوطیشن نحنف

 




