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 املقدمة: 

حرصائ أبن  الطلبة  من نا  علا  امتحاناتا  وأداء  سالمتكم  النحو    ى  على  العامة  الثانوية 

تثقيف طلبة    هدف إلىالذي ي  اديشا الدليل اإلر نضع بين أيديكم هذ  أن فقد ارتأينا    المثالي

الطر  حول  )التوجيهي(  العامة  تساعد ائ الثانوية  أن  شأنها  من  التي  اليومية  والممارسات  ق 

  للطلبة  تربوية  رشاداتإ  تقديمإلى  أيضا  ويهدف  من اإلصابة بفيروس كورونا    الوقاية  على

ي   جراءاتواإل   االمتحانات  مراكز  لىإ  بحضورهم  تتعلق  جراء إ   على  ن مو القائ   تبعهاالتي 

  ائقبطر   تتعلق  مقترحة  رشاداتإو (  الضوئي  القارئ )  اإلجابة    نموذج  تعبئة   وكيفية  االمتحان

 (. التوجيهي ) العامة  الثانوية المتحان الصحيحة الدراسة

 

 نقسم هذا الدليل إلى جانبين: ي و 

 .تتعلق بالوقاية من فيروس كوروناالتي  صحيةال رشاداتاإل الجانب األول:

 . )التوجيهي(  ةبتقديم امتحان الثانوية العام  تعلقت التي  تربوية الات رشاداإل :ي نالثا الجانب
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 نا. صحية التي تتعلق بالوقاية من فيروس كورو الأواًل: اإلرشادات 
 
 ؟  ما هو فيروس كورونا -1

كبيرة  لفصيلة  كورونا  فيروس  ينتمي 
تسب  قد  التي  الفيروسات  المرض  من  ب 

والحيوان  وملإلنسان  أن  المع  نات.  روف 
لدى   تسبب  كورونا  فيروسات  من  عدًدا 
التنفسي   الجهاز  عدوى  من  حاالت  البشر 
التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة 

اض األشد تأثيرا. ويسبب فيروس  إلى األمر 
فيروس   مرض  مؤخًرا  الُمكتشف  كورونا 

 . (19-كورونا )كوفيد
 
 
 

    (؟19-يدما هو مرض )كوف -2

 

ويصيب    عٍد يسببه فيروس كورونا الُمكتشف مؤخًرا،هو مرض مُ   (19-مرض )كوفيد
ا المرض قبل  . ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذالجهاز التنفسي بشكل رئيس 

 . 2019في كانون األول/ ديسمبر انتشاره في مدينة ووهان الصينية 
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  ؟نا و ر فيروس كو مصابين بض على األشخاص ال ما هي أعراض المر  -3
  

 

 

شيوًعا   األكثر  األعراض  والسعال  تتمثل  واإلرهاق  الجسم  حرارة  وارتفاع  الحمى  في 
ألنف، أو الرشح، أو  الم واألوجاع، أو احتقان ا وقد يعاني بعض المرضى من ال ،  الجاف

اض خفيفة  وعادة ما تكون هذه األعر   ،أو فقدان حاسة التذوق والشم  اإلسهال   ألم الحلق، أو
 . ًياج يتزيد تدر و 
 

  الجهات الطبية  إبالغمنك   نرجو  األعراضمن هذه   بأيفي حال شعورك : اً جدّ  مالحظة هامة 
      على سالمتك. بة حرصاً راءات المناسج اإل  التخاذ  لمختصةا

 

  كيف ينتشر فيروس كورونا؟  -4

 

 الكحة أو العطس  صعوبة في التنفس  تفاع درجة الحرارة ر ا
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الحاال    معظم  بهإنَّ  يصاب  التي  األشخاصت  عن    ا  هي  كورونا  فيروس  بعدوى 
ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى    ، ص الخرين المصابين بالفيروساخ طريق األش

م  يتناثر  الذي  الصغير  الرذاذ  طريق  عن  الشخص  آخر  يسعل  عندما  الفم  أو  األنف  ن 
يعطس  أو  بالفيروس  واألدو   ،المصاب  المرافق  على  الرذاذ  هذا  واألسطح  ويتساقط  ات 

بالشخ  الخ   ،ص المحيطة  األشخاص  يصاب  أن  حينها  لهذه  و ر ويمكن  مالمستهم  عند  ن 
 .  الفمأو  األنفأو  العين األسطح ثم لمس األشياء أو 

بال الُقطير يمكن أن يصاب األشخاص  إذا تنفسوا  التي تخرج من الشخص  فيروس  ات 
تنفسه أو  سعاله  مع  بالمرض  األهمية  ،المصاب  فمن  الشخص   ولذا  عن  االبتعاد    بمكان 

 ين. المريض بمسافة متر 
 

 

 نتشار المرض؟ نفسي ومنع ا ة يكيف يمكنني حما -5
)كوفيد بمرض  إصابتك  احتمال  من  الحد  بعض  19-يمكنك  باتخاذ  انتشاره  من  أو   )

 : الحتياطات البسيطةا
بفيروس كورونا  للحماية من اإلصابة    مركز االمتحان   إلى  عند ذهابكارتداء الكمامة   •

  ثانوية العامةلا  في مراكز امتحان  الكماماتتعليم على توفير  لتربية والوستعمل وزارة ا 
 ولن يسمح لك بدخول االمتحان ما لم تقم بارتدائها. 
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أثناء الدخول إلى مركز   رترين بينك وبين أي شخص أخ احتفظ بمسافة ال تقل عن م  •
ونر االمتحان أعز ،  منكم  تلتزمواالطلبة    ااءن جو  الم  أن  العالمات    حددة بالوقوف على 

 . تماعي جفي ساحة المدرسة لتحقيق التباعد اال ملك
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المدرسة ساحة في  المحددة العالمات على الوقوف

 التباعد االجتماعي لمسافة مترين 
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 . تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك •

 
 

بكوعك المثني،    أو  العطس  أو   السعال  عند   ورقي  منديلفمك وأنفك ب  أن تغطي  من  تأكد •
 .الفور على مل المستع  ثم التخلص من المنديل 

 
 
 

 
 
 
 

 ت االسلوكي   حيث إن تجنب مثل هذه  ، في مراكز االمتحان  والتقبيل المصافحة    تجنب  •
 .ة كبيرة من انتقال الفيروس وتحافظ على سالمتك بنسب تقلل  
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األكواب والهواتف الخلوية والممتلكات الشخصية مع  لممحاة و م وااألقال  مشاركة   ب تجن  •

 . الخرين األشخاص 
 
 
 
 
 
 

كبيرة  بأواالكتظاظ    التجمهرتجنب   • معداد  مداخل  و على  االمتحان  ثناء  أفي  راكز 
ا قاعات  م والخ   نالمتحادخول  احتماالت  روج  تزداد  المكتظة  األماكن  في  ألنه  نها 

ويصعب الحفاظ على مسافة المترين بينك    مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا
 .وبين الخرين

 
 
 
 
 
 
 
 

اليَدين  غ • ث وا  بالماءسل  عشرين  لمّدة  دوري   انية لصابون  المواّد  بشكل  واستخدام   ،
الُمعّقم االكحولّية  تواُفر  إذ  اء والصابون ملة في حال عدم  بالماء  إ،  يديك  تنظيف  ن 

ن شأنه أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على  والصابون وفركهما بمطهر كحولي م
 .يديك 
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 . ةثر بكُتستخدم وتلمس ات التي وتعقيم األسطح واألدو المحافظة على تنظيف   •
 

 

 
 
 
 
 
 
 

التي بع المشورة  تّ ا(، و 19-)كوفيد  كورونااطلع باستمرار على آخر تطورات فيروس   •
 هذا الفيروس.  نم تسديها وزارة الصحة بشأن كيفية حماية نفسك والخرين 

 

ات  لحد من انتشار الشائعيساهم في ا اً رسمي  اً إن اعتماد وزارة الصحة مصدر  مالحظة هامة:
 .غير متوقعة خطارألقد تعرضك ومن حولك التي 

 
 
   ( ؟19-)كوفيد  وروناكلوقاية من مرض فيروس ايجب غسل اليدين لل  ىتم -6

 :في الحاالت التية ينصح بغسل اليدين 
 وبعده.  تناول الطعام  قبل •
 .بعد استخدام دورة المياه •
طس، أو تنظيف  بعد السعال أو الع •

 . المناديل  ةطابوس  األنف
 .بعد لمس القمامة  •
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 ؟ النحو الصحيحلكمامة على كيف ترتدي ا -7

 

والت     التربية  وزارة  الكماماتلععملت  توفير  على  في والمعق   يم  من    مات  مركز  كل 
ع الكمامة  والرتداء  العامة  الثانوية  امتحان  ب مراكز  ننصحك  الصحيح  النحو    تباعالى 

   :التيةرشادات إلا
 .الماء والصابون امة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما ب س الكمقبل لم  •
 .ثقوب لاتفقد الكمامة وتأكد من خلوها من الشقوق و  •
 .( عدنيكمامة )موضع الشريط المحدد الطرف العلوي من ال •
 (. مة إلى الخارج )الجهة الملونة تأكد من توجيه الجهة الصحيحة من الكما •
و الطرف المقوى للكمامة ليتخذ  غط على الشريط المعدني أضع الكمامة على وجهك. اض •

 .شكل أنفك 
 .اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك •
 .ها للحمايةال تلمس الكمامة ما دمت ترتدي  •
ف األذنين مع الحرص على  بعد االستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خل •

 .ي يحتمل أن تكون ملوثة المسة أجزاء الكمامة الت إبعادها عن وجهك ومالبسك لتجنب م
   .لقةغرميها في سلة مهمالت م فاتخلص من الكمامة المستعملة إذا أردت أن ت  •
ركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء كمامة أو رميها، إما بف نظف يديك بعد مالمسة ال •

 .ن إذا كانتا متسختين بوضوحوالصابو 
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 )التوجيهي(.  ةن الثانوية العام بتقديم امتحا تعلق تالتي تربوية ال رشادات اإل  :ثانيا 

 إرشادات الحضور إلى مركز االمتحان  -1

   :الطلبة  أعزاءنا 
الظرف      هذا  دو   ستثنائي اال في  به  تمر  االذي  المملكة  ومنها  العالم  ردنية  ألل 

فقد    ،سالمتكم وحرصا من وزارة التربية والتعليم على    ائحة كورونا، ج   نتشاراالهاشمية بسبب  
الوزا  اأضافت  قبل دخولإلرة بعض  تطبيقها  التي سيتم  ونرجو    االمتحان،  مراكز   كمجراءات 

 بها:  التقيد منكم 
الساعة  إضور  ح ال  -1 االمتحان  مركز  صبالى  األولى    حاً التاسعة   والساعة للجلسة 

للقيام بإجراءات  قبل موعد االمتحان بساعة    أي  لثانيةللجلسة ا  عشرة  الثانية  وذلك 
 . فيروس كورونا السالمة العامة للوقاية من

الجلوس    -2 بطاقة  من  )إحضار  ووثيقة    (exams.moe.gov.joالموقع  باإلمكان طباعتها 
، حيث لن يسمح لك بدخول  ثبات الشخصية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليمإ

 .دونهامن ن  مركز االمتحا
الكمامات    -3 توزيع  الح سيتم  المسح  قبل    للطلبةراري  وعمل  بذلك  لجنة  المن  المكلفة 

ا بالتباعد  قبل دخول الطلبة لمركز االمتحان مع ضرورة  ثناء  أ  في   االجتماعي لتقيد 
 لك.ذالقيام ب 

الب بما يضمن التباعد  عالمات في ساحة المدرسة تحدد مكان وقوف كل ط  يوجد   -4
 ا. به االلتزامبين الطلبة ونرجو منكم   االجتماعي

حا  -5 يتم  وفي  مرتفعه  الطالب  حرارة  درجة  كانت  غرفة    اصطحابهل    امتحانإلى 
 بذلك.   رض لتأدية االمتحان فيها وإبالغ رئيس مركز االمتحانمجهزة لهذا الغخاصة 

  محاة،وم  قالم، أمستلزمات االمتحان من )  مقلمة لكل طالب تحتوي على  سيتم توفير -6
 . (مبراة و 

االمتحان  إ  -7 بمادة  يتعلق  ما  كل  لك    خارجبقاء  يسمح  لن  حيث  االمتحان  مركز 
 لى داخل المركز. إدخالها إب 

   إحضارها تطبق عليكلى مراكز االمتحان وفي حال إلوية جهزة الخ إحضار األ عدم  -8
 . ثانوية العامةجراءات اإلدارية المعالجة لمخالفة تعليمات امتحان الاإل     

 

* * 
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 وئيالض  القارئ  نموذج على   جاباتاإل تفريغ كيفية -2  
( التوجيهي )  العامة  الثانوية   امتحان   أسئلة  إن

 األسئلة  بعض   تكان   حال  وفي  ةـوعـنـتـم  ستكون 
 والخطأ  الصواب  أو   متعدد  من  االختيار  نوع  من
(✓    ،X  )نقل   منك   يتطلب  سوف  ذلك  نإف 

 القارئ   نموذج   إلى  األسئلة  ةورق  من  كإجابت 
 القارئ   نموذج  على  تكإجاب  وستكون   الضوئي

 وزارة   قبل  من  فقط  المتعمدة  اإلجابة  هي  وئيالض
 فية كي   الطلبة  أعزاءنا  لكم  ونوضح  والتعليم  التربية
 . الضوئي القارئ  نموذج تعبئة 

 
 

الرسمية،اوحسب    كاماًل سمك  اكتب  ا  -1 الجلوس،  لوثيقة  المبحث،  ورقم  ورقم   واسم 
التعليم،   المبحث، المكان  على    -وجدتإن  –  والحرفة  وفرع  في  اإلجابة  نموذج 

 المخصص. 
 قلم الرصاص وال تستخدم قلم الحبر إطالًقا. استخدم  -2
ذج اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل وبشكل غامق  ظلل الدائرة التي تشير إلى نمو   -3

القارئ الضوئي( التي تم تظليلها  ورقة  )  أن رقم الدائرة في نموذج اإلجابة   وتأكد من 
 . سئلةاأليطابق رقم السؤال في ورقة 

 وخطأ قم بما يأتي:  صحفي حال كانت األسئلة من نوع   -4
ي تحمل رمز )أ( في نموذج  الدائرة الت   فظلِّل(  trueأو   ✓، صح إذا كانت إجابتك )

القارئ الضوئي(، أ السؤال )خطأ،ماإلجابة )ورقة  إجابة  إذا كانت  (  falseأو   X  ا 
 . ل الدائرة التي تحمل رمز )ب( في نموذج اإلجابة )ورقة القارئ الضوئي(ظلِّ ف

 ال تظلل أكثر من دائرة لإلجابة الواحدة.   -5
 كن مسحك جيًدا. تغيير إجابتك، ولياستخدم الممحاة إذا أردت   -6
 أو تضع أي إشارات. ( ي )ورقة القارئ الضوئ  اإلجابة  نموذجال تكتب على   -7
 تظليلها هي:  المشتركالمعلومات المطلوب من   -8

 رمز اإلجابة  -4 رقم النموذج  -3 المبحث  رقم -2 رقم الجلوس -1
 النموذج موجودان على ورقة األسئلة. : رقم المبحث ورقم هامة ** مالحظة 

 

 تعليمات تعبئة نموذج اإلجابة 
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 األدبيالفرع:  ،13147، رقم الجلوس: طالل ممدوح ماهر عدناناسم الطالب:                
 ( 2(، رقم النموذج )955، رقم المبحث: )اللغة العربيةالمبحث: 

 عاصمة المملكة األردنية الهاشمية هي: -1
 اربد -د  عمان  -ج  السلط  -ب  مادبا -أ

التظليل لرقم الجلوس، ورقم المبحث،  ( ويمكن مالحظة  ج)   الصحيحة هي:  اإلجابة كيفية عملية 
 بة من خالل النموذج اآلتي:اورقم النموذج، ورمز اإلج

 ال ــثـم
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 )التوجيهي(    ق مقترحة للدراسة الصحيحة المتحان الثانوية العامةائ ثالثًا: طر 
 .يومًا واحدًا في األسبوع   ةاستراح دراسة المواد يوميًا مع أخذ   -1
استرا  -2 ساعتي أخذ  كّل  أي في  ن  حة  عمل  من  الطالب  حرمان  وعدم  الدراسة  أثناء 

ثل: مشاهدة التلفاز، أو الخروج مع األصدقاء أو العائلة،  مًا عن الدراسة  بعيدنشاط  
ولكن في أوقات محددة لالستراحة وعدم اإلطالة في ذلك فتنظيم الوقت مهٌم في هذه  

 .دراسةالمرحلة وليكن هناك ساعة لعمل أي نشاٍط غير ال
اقراء  -3 على  التركيز  مع  بإمعان  قراءته  ثّم  سريع  بشكل  الدرس  والعناوين  لنقاة  ط 

ئيسة، وما يحتويه الدرس من رسومات ومخططات إن وجدت لتسهيل عملية فهم  ر ال
 .الدرس والتمكن منه 

  وضع خط تحت العناوين والنقاط المهمة في الدرس وقراءتها أكثر من مرة حّتى يتمّ   -4
 .لتمكن منهااستيعابها وا

 صحيح.  على نحو يعابهاواستالموازنة بين الحفظ والفهم فكالهما مهٌم لفهم الدروس   -5
بعد    -6 أسئلة  في    نتهاءاالوضع  الموجودة  األسئلة  حّل  وكذلك  وحلها،  كّل درس  من 

 .الكتاب ونماذج ألسئلة السنوات السابقة
قبل    -7 تام  بشكل  الدرس  فالمر   قالنت اال مراجعة  يليه  الذي  تجعل    نتظامبااجعة  للدرس 

 .من الصعب نسيان المادة
 .ة وعدم ترك أي مادة دون مراجعتهاقارب ت خالل فتراٍت م  احدةتكرار دراسة المادة الو   -8

 :  ةصحيح  بصورةحّتى يستطيع الدراسة   توفيرها للطالبالتي يجب ظروف رابعًا: ال 
وال خافتة،    طعًة كثيراً حيث ال تكون اإلضاءة سابالدراسة في مكاٍن بإضاءة معتدلة   -1

 صحة العين.  ظر و الضوء من خلف الطالب فهو أفضل للن  يأتي وأن 
  ة صحي وعدم الدراسة فوق السرير؛ ألّنه سيجعل الطالب يشعر برغب لٍ الجلوس بشك  -2

 في النوم.  
اختيار الوقت المناسب للدراسة وأفضل هذه األوقات هما الصباح الباكر، وفي الليل   -3

 وقٍت متأخر. عن السهر ل مع ضرورة االبتعاد
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تناول  -4 من   عدم  بك  الكثير  واالكتفاء  يو وٍب  المنبهات  الشاي  أو  القهوة  ألّن  ممن  يًا؛ 

 بالخمول.   الطالب االكثار منها يرخي األعصاب وُيشعر
 الدراسة في جو يسوده الهدوء.  -5
 الدماغ وينعش الذاكرة. فيتناول كمياٍت معتدلة من الطعام الصحي؛ ألّن هذا يؤثر  -6
 فسه وعزم النية على أّنه قادٌر على النجاح بل والتفوق.  ة الطالب بن ثق -7
تأدية االمتحان، ومراجعة االفي اإلجابة خ   التسّرع  عدم -8 إلجابات جيدًا قبل تسليم  ل 

 . الورقة

 
  :** مصدر المعلومات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا هو

 مية(.الصحة العال)الموقع الرسمي لوزارة الصحة األردنية، موقع منظمة    
 
 
 

  )تم بحمد هللا( 
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