
 

انحصيهة انمعرفية= اوال   

 

 

كىرونا مناقشة تمهيدية مع التالميذ حول مواضيع تتعلق بمرض  

 

قبل بداٌة الدرس  ٌجب مناقشة الموضوع مع التالمٌذ حول مرض كورونا الجدٌد و ذلك 
: بالتطرق إلى ثالثة محاور  تتعلق بهذا الداء و هً  

 

معلومات التالميذ العامة عن مرض كورونا- المحور األول - 1  

ماهومرض كورونا ؟-  
كىرونا ؟ما هو البلد الذي ظهرت فٌه أول حالة مرض -  

؟كىروناما البلدان التً انتشر فٌها مرض -   

ما هً طرق انتقال مرض كورونا ؟-  
ما مدى خطورة مرض كورونا ؟-  
 

.مصادر معلومات التالميذ : المحور الثاني - 2  

(تلفزٌون، إذاعة، شبكات اجتماعٌة )أشرطة وثائقٌة سمعٌة بصرٌة -   
.........محاضرات، ندوات  علمٌة،-   

 

.و حماية الغيرمرض كورونا  ما الواجب القيام به للوقاية من : المحور الثالث - 3  

.....غسل األٌدٌبانتظام، عدم لمس االشٌاء الملوثة،االقتراب من المصابٌن-   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COVID-19درسنموذجي  حولمرضكورونا



 

 

انحصيهة انمعرفية= ثانيا   

 

 ماهو فيروسكورونا المستجد؟-1

 ٌنتمً فٌروس كورونا المستجد الى مجموعةفٌروسات 

 .أنهاتسببأمراًضاتتراوحمننزالتالبردإلىأمراضأكثرخطورةبكوروناالمعروفة

 

 اين تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد ألول مرة؟ -2

 ثم انتقل .بمنطقة ووهانالصٌنٌة 2019 جدٌدفً شهر دٌسمبر لعامالتماكتشاففٌروسكورونا

 . الى عدة دول فً العالم 

 

 منهم االكثر عرضة  لإلصابة بفيروس كورونا المستجد ؟-3

األشخاصالذٌنٌقطنون فً منطقة انتشار الفٌروس أوٌسافرونإلٌها و الذٌن كان لهم 

 .اتصالوثٌقمع من تأكدت اصابتهم بالمرض

 

 ماهوالفرقبينالمرضالناجمعنهذا الفيروس واالنفلونزاأو ضربة البرد؟-4

ان المصابٌنبهذا الفٌروس 

الحمىوالسعالوسٌالنأأل)أوالذٌنٌعانونمناألنفلونزاأوالبردعادةماٌكونلدٌهمأعراضتنفسٌةمماثلهمثل

 ..،قدٌكونمنالصعبتحدٌدالمرضبناًءعلىاألعراضوحدها  دون اللجوء للتحالٌل المخبرٌة.(نف

 

 ماهيأعراضالمرض لدىشخصمصاببمرض فيروسكورونا؟-5

. إناألعراضالرئٌسة التً ٌتمٌز بها هذا المرضهٌالحمى،السعالوضٌقفً التنفس

اماالحاالتالخطٌرة ٌمكن ان تتسبب بضٌقتنفسٌحاد،فشلكلوٌحادأوحتىفشللعدة احشاء بإمكانها 

 .ان تؤدي الى الوفاة

 

 ؟مامدىخطورة مرض فيروسكورونا-6

غالبا تكون االعراض خفٌفة تتمثل فً  الحمى او الشعور بها، سعال، سٌالناألنفوالتهابالحلق 

و بإمكانها ان   تكون اكثر خطورة  عند بعض االشخاص الذٌن ٌعانون من امراض مزمنة 

 .(مرضالسكرٌوأمراضالقلب) مثل 

 



 

 هههناكأدويةاو نقاح نهعالج و انحماية من مرض فيروسكىرونا؟-7

 اما العالج المتاح  يقتصز على  عالج .إلى حد اآلن اليىجدأيدواءمحددلعالجهذا المزض

 .االعزاض

 .و ال يىجد ايضا لقاح

 

 مرض فيروسكىرونا؟كيفيمكنك حمايةنفسك من -8

o ًاغسلٌدٌكباستمراربالماءوالصابون  او افرك ٌدٌك بمحلولمائً كحول 
o  باألشخاص اللذٌن لدٌهم - حافظعلىمسافةالتقلعنمتر-تجنباالتصاأللقرٌب

 .عالمات المرض كالحمى السعاألوالعطستجنبلمسعٌنٌكوأنفكوفمك

 

 هم يجب ارتداء قناع طبي نحماية نفسك ؟ -9

 

ال ٌقً من االصابة بل ٌساعد على الحد من انتشار  (الجراحً)ان ارتداء القناع الطبً 

 .الشخصالمريض الى االخرينبعضأمراضالجهازالتنفسٌمن

إنارتداءالقناعوحدهالٌكفٌلمنعالعدوىوٌجبأنٌقترنبتدابٌروقائٌةأخرٌبمافٌذلكغساللٌدٌنوتجنباالتصا

 .اللوثٌق باألشخاص الذٌن ٌعانون من اعراض تنفسٌة

 

 

 من أين تحصم عهى انمعهىمات انصحيحة حىل مرض كىرونا ؟ -10

 

 : من المصادر الموثقة مثال 

 .www.sante.gov.dz موقع وزارة الصحة و هو 

 www. who. Intموقع منضمة الصحة العالمٌة 

 

 

 أختبر مكتسباتك انمعرفية-3

 ....................................و من اهم اعراضه............. مرض ٌصٌب الجهازوروناداء الك- 1

 .................................الكورونا ٌمكن ان ٌكون خطٌر عند االشخاص الذٌن ٌعانون من داء  - 2

......................... الكورونا ٌمكن تجنبه بداء - 3

 ................و.....................................و

http://www.sante.gov.dz/
http://www.sante.gov.dz/

