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 ع��ام النش��ر ف��ي ب��دأ أن ومن��ذ الص��حیة، العل��وم وترجم��ة لت��ألیف العرب��ي المرك��ز ی��زال ال
 384 اآلن حت�ى  نش�ره  ت�م  ما عدد بلغ فقد وترجمًة، تألیفًا الصحیة الكتب نشر یوالي م1987
 دع�م  م�ن  یالقیھ ما إلى النجاح ھذا في المركز استمرار ویرجع ومؤلف، مترجم بین ما كتاب،
 الذي العرب الصحة وزراء مجلس في ممثلة العربیة الدول جامعة في األعضاء العربیة الدول
 .رعایتھ تحت المركز یعمل

 سیقدم أنھ نجد فقط، م2019 عام من أكتوبر شھر خالل المركز بھ قام ما استعرضنا ولو 
 : یلي ما التوالي وعلى قریبًا،  للمطابع

 .السریري االستدالل مبادئ كتاب -
 ).J، K الحرف( الصحیة والعلوم للطب المفسر المعجم -
 .األولیة اإلسعافات في المرشد كتاب -
 .القوارض مكافحة كتاب -
 .والحیوان اإلنسان بین المشتركة األمراض كتاب -
 ).57 العدد( الطب تعریب مجلة -
 .الصحة االلكترونیة والتطبیب عن بعد -
 التھاب األمعاء -

 : صدرت التي الكتب ومن

 .نوبل جائزة على الحاصلین غیر الطب رواد كتاب -
 .العین شبكیة انفصال كتاب -
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 م�ن  اإلیجابي اإلقبال رأى قد المركز أن لوال لیكون الجھد ھذا كان ما بأنھ یقین على ونحن
 ف�ي  ك�لٌّ  یفی�دھم  م�ا  اقتناء على وحرصھم اإلصدارات، ھذه على األطباء من المختصین األخوة

 سلس�لة  إص�دار  استمرار في واضحًا دورًا الطب في المتخصص غیر للقارئ أن كما. تخصصھ
 ل�دى  الص�حیة  الثقاف�ة  سلس�لة  ض�من  كت�ب  س�بعة  ح�والي  ھن�اك  إن حی�ث  الص�حیة،  الثقافة كتب

 ب�إذن  تباعًا وستصدر مطابع،إلى ال لتقدیمھا إعدادھا من االنتھاء طور في بالمركز المختصین
   .اهللا

 إلثراء  إصدراتھ، من المستفیدین األخوة وبین المركز، بین التواصل یستمر أن دائمًا نأمل
 أي تق��دیم طری��ق ع��ن وذل��ك المختلف��ة، الطبی��ة المج��االت ف��ي جدی��د ھ��و م��ا ك��ل وتق��دیم العم��ل،

 .تألیفھا أو لترجمتھا صحیة أو طبیة لكتب مقترحات

 .الموفق واهللا
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 الحساسیة وأمراض الصحراویة النباتات 

 مقال عن ملخص

 األحمد سلیمان منى. د

  والمناعة والحساسیة الباطنیة األمراض استشاري

 الكویت دولة

 م2015أكتوبر – 45 العدد الطب، تعریب مجلة

 بین انتشارًا الخامس المركز الیوم وتحتل المزمنة العصر أمراض من) األرجیة( الحساسیة
 والتخفیف علیھ السیطرة تتم حتى األمد طویل عالج إلى یحتاج مرض باعتبارھا المزمنة األمراض

 لدى  المناعة جھاز قبل من فیھ المبالغ الفعل رد أنواع من نوعًا الحساسیة وتعتبر أعراضھ، من
 التنفسي، الجھاز حساسیة ھي العالم مستوى على شیوعًا الحساسیة أنواع وأكثر المصاب، الشخص

 في كبیرًا دورًا والجینات الوراثة تلعب . الدواء حساسیة ثم فاألطعمة، الجلد، حساسیة  ثم ومن
 موسمان وھناك للوراثة، موازیًا دورًا البیئي العامل یلعب كما بالحساسیة، لإلصابة الفرد استعداد

 شھر من الربیعي والموسم دیسمبر إلى سبتمبر شھر من یمتدان قد الخلیج دول أغلب في للحساسیة
 .مایو إلى مارس
 

 :للحساسیة المسببة اللقاح وحبوب الصحراویة النباتات
 المسببة اللقاح حبوب تحمل التي النباتیة األجناس أھم من الصحراویة البریة النباتات أجناس بعض تعتبر

 عل�ى  كبی�ر  ت�أثیر  لھ�ا  یك�ون  ألن كافی�ة  إنھ�ا  إال ب�الھواء،  متفاوت�ة  بنسب اللقاح حبوب تواجد أن مع للحساسیة
 ألع�راض  المسببة اللقاح حبوب تأثیر على مساعدة عوامل عدة وھناك بالحساسیة، لإلصابة المؤھبین األفراد

 : وھي الخلیج، دول في خاصة الحساسیة
 بواس�طة  االخت�راق  س�ھلة  لألن�ف  المخاطی�ة  األغش�یة  یجعل مما المناخ، وقسوة الجو جفاف )1

 .تھیجھا مسببة اللقاح حبوب
 م�ن  محتویاتھ�ا  إخراج على یساعد الھواء في العالقة الرمال بحبیبات اللقاح حبوب التصاق )2

 خاص��ة اإلنس��ان، بجس��م المخاطی��ة األغش��یة عل��ى ت��ؤثر یجعلھ��ا مم��ا وبروتین��ات، إنزیم��ات
 .والعینیٍن باألنف

 مم��ا الع��ام؛ م��دار عل��ى الخل��یج دول أغل��ب ف��ي الع��ام طیل��ة المشمس��ة األی��ام مع��دالت ازدی��اد )3
 .في الھواء طلیقة لتصبح الحاملة النباتات من اللقاح حبوب تحرر یسھل

 واس��تخدامھا ،أخ��رى من��اطق م��ن األخض��ر الكس��اء وش��تالت النبات��ات م��ن العدی��د اس��تقدام )4
 حب�وب  م�ن  ھائل�ة  أع�داد  انتش�ار  ف�ي  س�اھم  مم�ا  والطرق؛ الرئیسیة للشوارع أخضر ككساء
 .النباتات لھذه اللقاح

 األعش��اب  لق��اح  حب��وب  ھ��ي المرض��ى  ل��دى  للحساس��یة  المس��ببة اللق��اح  حب��وب  أن��واع  أغل��بإن 
 ف��ي المنتش��رة األعش��اب م��ن أن��واع بع��ض ھن��اك أن كم��ا األزھ��ار، ذات البری��ة واألش��جار والحش��ائش

 م�ن  تعتب�ر  التي والطرق المالعب وساحات السكنیة المناطق أغلب في وخاصة ،العربي الخلیج منطقة
 ج�داً  دقیق�ة  لق�اح  حب�وب  عل�ى  الحتوائھ�ا  نظ�راً  الحساس�یة؛  مس�ببات  أكث�ر  م�ن  كونھ�ا  الضارة األعشاب
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 والعط�اس،  والكح�ة  األن�ف  وس�یالن  وال�دموع  الع�ین  حك�ة  تس�بب  الھ�واء،  في االنتشار سریعة وخفیفة
 تبل�غ  ال ق�د  اللق�اح  حب�وب  م�ن  كثی�راً  إن ال�نفس،  وض�یق  التحسس�ي  الرب�و  نوب�ات  تھ�یج  في تساعد كما

 بالحساس��یة یع��رف م��ا لھ��م مس��ببة البش��ر وحن��اجر أن��وف إل��ى وتنتھ��ي األخ��رى النبات��ات إل��ى أھ��دافھا
 .الموسمیة

 
 ؟ نھائیًا منھ والتخلص الحساسیة مرض عالج یمكن بالفعل ھل
 الش�دیدة  الحساس�یة  نوب�ات  إلزال�ة  فق�ط  لل�دواء  احتیاج�ھ  أن یعتقد أنھ الحساسیة مریض مشكلة إن

والمواس�م ، وھ�ذا غی�ر ص�حیح ، إنم�ا یل�زم عل�ى         الفص�ول  تغی�ر  أثن�اء  بش�دة  تزید والتي ظھورھا حال
 رس�م  ثم ومن أوًال، سلیم تشخیص على للحصول المتخصص الطبیب مع المصاب بالحساسیة المتابعة

 الم�دى  بعی�دة  عالجی�ة  خط�ة  وض�ع  ث�م  الح�ادة،  التنفس�یة  األزم�ات  لتجن�ب  الم�دى  قص�یرة  عالجیة خطة
 الم�ریض  عل�ى  یج�ب  كم�ا  ،بالت�دریج  الم�رض  لیختف�ي  الفعل ردة تجاه المناعي الجھاز ضبط على تعمل

 یخض��ع أن علی��ھ یج��ب كم��ا ،اإلمك��ان ق��در یتجنبھ��ا حت��ى ل��ھ بالنس��بة الحساس��یة مثی��رات یع��رف أن
 .فیتجنبھا الحساسیة؛ لھ تسبب التي األمور على للتعّرف أشھر ستة كل دوریة لفحوص

 
 الحساسیة؟ مرضى مع األطباء تواجھ التي الصعوبات ما

 الك�ورتیزون،  وخاص�ة  األدویة بعض من كبیر تخوف لدیھم الحساسیة مرضى من كبیرة فئة ھناك
 ب��أن وك��ذلك بمرض��ھ، الم��ریض تعری��ف األطب��اء عل��ى وج��ب ول��ذا الموص��وف، ال��دواء أخ��ذ فیرفض��ون

 لفت��رات من��ھ كبی��رة جرع��ات أخ��ذ حال��ة ف��ي فق��ط تظھ��ر) الك��ورتیزون(  األدوی��ة لھ��ذه الجانبی��ة اآلث��ار
 موض�عیة  ك�ورتیزون  بخاخ�ات  عل�ى  یعتم�دون  ال�ذین  الحساس�یة  مرض�ى  ف�ي  یح�دث  ال ما وھذا طویلة،

 بھ�ا  الك�ورتیزون  نسبة أن كما االلتھاب، مكان على مباشرة تعمل بل الدم، إلى یصل ال الفم طریق عن
 یع��انون ال��ذین للمرض��ى أساس��ي ع��الج ھ��ي العك��س عل��ى ب��ل جانبی��ة، آث��ار أي تس��بب ال ج��دًا ض��ئیلة

 عل��ى المع��الج الطبی��ب م��ع المس��تمرة المتابع��ة بالحساس��یة المص��اب عل��ى یج��ب كم��ا. الص��در حساس��یة
 تغی��ر م��ع ت�دریجیاً  زیادتھ��ا أو الجرع��ات تقلی�ل  وبالت��الي المرض��یة، الحال�ة  لتقی��یم ش��ھر ك�ل  م��رة األق�ل 

 .الحادة األزمات تكرار تجنب على المریض یساعد مما ؛) العالجیة الخطة(  الفصول
 كبی�ر؛  بش�كل  حیات�ھ  عل�ى  وی�ؤثر  اإلنس�ان  عل�ى  نفسھ یفرض مرض الحساسیة مرض فإن وأخیرًا،

 وع�دم  للطبی�ب،  المنتظم�ة  والزی�ارة  ب�الوعي  علی�ھ  الس�یطرة  الشخص یحاول أن جدًا المھم من كان لذا
 المع�الج،  الطبی�ب  قب�ل  م�ن  المح�ددة  العالجی�ة  بالخط�ة  وااللتزام األشخاص، بین الفردیة الخبرات تبادل

 .     حسابًا لھا الشخص یحسب ال خطیرة مضاعفات إلى یؤدي قد فاإلھمال
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  األطفال لدى اللوزتین التھاب 

 مقال عن ملخص

 ماضي أحمد سمیر. د

  األطفال طب استشاري

 الكویت دولة - الصحة وزارة

 م2018 یونیو – 53 العدد الطب، تعریب مجلة
 المناع�ة  لجھ�از  األول ال�دفاع  خ�ط  الحل�ق  وب�أعلى  الف�م  م�ن  الخلف�ي  القس�م  ف�ي  الموجودتان اللوزتان تشكل
 التھ�اب  یمث�ل  .والف�م  األن�ف  طری�ق  ع�ن  الجس�م  ت�دخل  الت�ي  الج�راثیم  م�ن  ال�تخلص  في تساعدان حیث بالجسم،
 مختلف�ة،  عمری�ة  فئات من األشخاص من الكثیر لھا یتعرض التي المتكررة الصحیة المشكالت إحدى اللوزتین

 لھ�ذا  المس�ببة  المكروب�ات  محارب�ة  على المناعي جھازھم قدرة لضعف البالغین من أكثر األطفال یصیب أنھ إال
 الح��اد الل��وزتین التھ��اب ب��ین م��ا الس��نة ف��ي م��رة م��ن أكث��ر االلتھاب��ات ھ��ذه تتك��رر وق��د االلتھاب��ات، م��ن الن��وع

 ثالث��ة إل��ى أس��بوعین م��ن أكث��ر تس��تمر( الم��زمن الل��وزتین التھ��اب أو ،)أی��ام 4-3 ب��ین م��ا األع��راض تت��راوح(
 ).أشھر

 :األطفال لدى اللوزتین التھاب أسباب
 م�ن  اكتسبھا مناعة لدیھ العمر ھذا قبل ألنھ نظرًا سنتین، عمر بعد اللوزتین التھاب  الطفل یعاني ما غالبًا

 ،)س�نة  15 - 5( عم�ر  ب�ین  م�ا  المتك�ررة  االلتھاب�ات  وتب�دأ  الطبیعی�ة،  الرض�اعة  فت�رة  وخ�الل  الحم�ل  أثن�اء  األم
 :وھي المسببة، العوامل وتتعدد

 .المقیحة العقدیة بالمكورات اإلصابة وخاصة ،%)30( جرثومیة عدوى )1
  .النزلیة بالمستدمیة اإلصابة وأشھرھا ،%)40( فیروسیة عدوى )2
 المع��دي الج��زر ،)م��ثًال ال��دخان( والمھیج��ات بالفطری��ات الع��دوى: وتش��مل%) 30( أخ��رى أس��باب )3

 .والحساسیة األنفیة، الجیوب والتھاب ،)المریئي االرتجاع( المریئي
 والمالمس�ة  والعط�اس  الس�عال  خ�الل  م�ن  الھ�واء  طریق عن المصاب الشخص من العدوى تنتقل ما وعادة 

 .الرعایة ومراكز المدارس في بسھولة تنتشر ولذلك الشخصیة، األدوات في المشاركة أو
 

 :اللوزتین بالتھاب الطفل إلصابة والعالمات األعراض
  .السوائل شرب عن االمتناع حد إلى تصل قد التي  البلع وصعوبة الحلق ألم )1
  .القشعریرة مع وتترافق) مئویة درجة 40( الحمى )2
 .الكریھة والنفس الفم رائحة )3
 واألذن بالبطن وآالم وقيء غثیان وأحیانًا ،عام ووھن وإعیاء صداع من عامة أعراض )4

  .والمفاصل بالعضالت وألم والشخیر، النفس وضیق الصوت، في وتغیر بحة وحدوث
 وتض�خم  أل�م  ویص�احبھا  علیھ�ا  قیحی�ة  بیض�اء  بق�ع  وج�ود  م�ع  واحمرارھم�ا  اللوزتین تضخم )5

 .العنقیة اللمفیة بالعقد
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 :اللوزتین التھاب مضاعفات
 .لًلوزتین مجاور بخراج اإلصابة )1
 .الوسطى األذن التھاب )2
 .الجفاف )3
 .النومي النفس انقطاع )4
 واألنس�جة  العصبي والجھاز والمفاصل القلب على تؤثر التي الروماتیزمیة بالحمى اإلصابة )5

 .الكلى والتھاب
 

 :اللوزتین التھاب تشخیص

 .المكروب لتحدید مزرعة وعمل الحلق من مسحةأخذ  )1
 ).فیروسیًا أو جرثومیًا كان سواء االلتھاب نوع لتحدید( الدم تحلیل) 2

 
 :اللوزتین التھاب عالج
 البل�ع  ص�عوبة  وبس�بب  والراح�ة،  رعای�ة لل الل�وزتین  بالتھ�اب  المص�اب  الطفل یحتاج ما عادة )1

 بالم��اء ب�الغرغرة  وینص��ح ،الدافئ�ة  والس��وائل البل�ع  س��ھلة اللین�ة  األطعم��ة یتن�اول  أن یفض�ل 
 كم��ا الحل��ق، آالم تس��كین ف��ي فع��ال دور م��ن لھ��ا لم��ا الی��وم ف��ي م��رات ع��دة والمل��ح ال��دافىء
 آالم تھ�یج  زی�ادة  إل�ى  ت�ؤدي  كونھ�ا  الس�جائر  دخان: مثل والمھیجات الروائح بتجنب یوصى
 .الحلق

 یحت�اج  الفیروس�یة  االلتھاب�ات  ح�ال  فف�ي  الس�بب،  معرف�ة  عل�ى  الل�وزتین  التھاب عالج یعتمد )2
 الح�رارة،  وخافض�ات  المس�كنات : مث�ل  األع�راض  لتخفی�ف  مس�اعدة  عالج�ات  إلى فقط الطفل
 .خطیرة جانبیة عوارض من لھ لما األسبرین تجنب یجب ولكن

 الع�ادة  وف�ي  المناس�بة،  الحیوی�ة  بالمضادات االستعانة یجب الجرثومیة االلتھابات حال في )3
 لھ�ذه  المعالج�ة  إكم�ال  ض�رورة  إل�ى  التنبی�ھ  ویج�ب  أیام، عشرة لمدة المعالجة فترة تستمر
 خط��ر لتجن��ب األع��راض تحس��ن أو الح��رارة انخف��اض بمج��رد ال��دواء إیق��اف وع��دم الفت��رة
 .الروماتیزمیة الحمى حدوث

 
 تن�ویم  م�ع  الكام�ل،  التخ�دیر  تح�ت  العملی�ة  إج�راء  ع�ادة  ی�تم  الجراح�ي:  الل�وزتین  استئصال )4

 الطف�ل  ویتع�افى  دقیق�ة،  30 نح�و  العملیة تستغرق فقط، یومین أو لیوم بالمستشفى الطفل
 س�بع  االلتھ�اب  تك�رار  ح�ال  ف�ي  إال ب�ھ  ینص�ح  ال أس�بوعین،  إل�ى  أس�بوع  خ�الل  تامة معافاة
 م�رات  ث�الث  أو متت�الیتین  لس�نتین  الس�نة  ف�ي  م�رات  خمس أو الواحدة، السنة خالل مرات

 ل�ھ  مسببًا الطفل تنفس یعوق اللوزتین تضخم كان إذا أو متتالیة، سنوات لثالث السنة في
 للمض�ادات  االس�تجابة  ع�دم  حال في أو باللوزتین، ًخراج وجود أو النومي، النفس انقطاع

 خبی���ث ت���ورم وج���ود ف���ي الش���ك عن���د الن���ادرة الح���االت بع���ض وف���ي ،المناس���بة الحیوی���ة
 .باللوزتین
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 :اللوزتین التھاب من الوقایة طرق
 التغذی�ة  طری�ق  ع�ن  وذل�ك  اإلمك�ان،  ق�در  قوی�ة  الطف�ل  مناع�ة  عل�ى  الحف�اظ  ھ�ي  الوقای�ة  سبل أفضل

 األدوات ب�نفس  والش�رب  األك�ل  مشاركة تجنب وأیضًا العامة، النظافة على والحفاظ والصحیحة الجیدة
 المح�ارم  الس�تخدام  الطف�ل  وتوجیھ اللوزتین، بالتھاب اإلصابة بعد األسنان فرشة وتغییر تنظیفھا، قبل
 األطف�ال  مع المصاب الطفل اختالط تجنب والعطس، السعال بعد الیدین وغسل العطس، أو السعال عند

 .السلیمة
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 الموسمیة األنفلونزا

 شیماء یوسف ربیع . د / إعداد

  المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة  –محرر طبي 
 س��ریعة وھ��ي التنفس��ي، الجھ��از تھ��اجم أن یمك��ن الت��ي األم��راض أھ��م أح��د)  الواف��دة النزل��ة ( األنفل��ونزا

 ب�ین  ما صحیة أعراض إلى وتؤدي األنفلونزا فیروسات تسمى التي الفیروسات من مجموعة تسببھا االنتشار
 تنتھ�ي  ق�د  شدیدة مضاعفات إلى وتؤدي المستشفى، دخول تستدعي قد التي والشدیدة المتوسطة إلى البسیطة

 المس�بب  للفی�روس  لم�ا  وذل�ك  دائم�اً  متجدد ولكنھ قدیم، بل جدید، غیر األنفلونزا مرض ویعتبر. المصاب بوفاة
 ج�داً  قص�یرة  فت�رة  ف�ي  ینتش�ر  أن بإمكان�ھ  فإنھ انتشاره لسرعة ونظرًا تحورھا، یمكن تركیبیة خصائص من لھ

 .العالمي بالوباء نسمیھ أن یمكن ما وھو وقارات، دول سكان لیھاجم
 

  :األنفلونزا فیروس أنواع
 ب�األنفلونزا  یعرف�ان ) B) (و) A( النوع�ان  ،C) ،A،B(  األنفل�ونزا  فی�روس  من أنواع ثالثة ھناك
 ویمك�ن  الش�تاء،  فص�ل  خ�الل  الغال�ب  ف�ي  بھم�ا  الموس�میة  اإلصابة معدالت تزداد اللذان ،وھما البشریة

 تنتش�ر  ق�د  أوبئ�ة  ح�دوث  إل�ى  ت�ؤدي  أن یمكنھا مما متحورة؛ جدیدة أنماط النوعین ھذین من تظھر أن
 أن یمك�ن  بأن�ھ  ل�ھ  ینظ�ر  وال بس�یطة  تنفس�یة  التھاب�ات  یس�بب  فھ�و ) C( النوع أما العالم، مستوى على

 .أوبئة حدوث في یتسبب
 

 :المرضیة األعراض
 الجس�م،  حرارة درجة ارتفاع خصوصًا المرضیة، األعراض في الحادة البدایة تمیزھا الموسمیة األنفلونزا

 أل�م  م�ن  الم�ریض  یش�كو  أن یمكن كما أسبوعین، إلى یمتد أن الممكن ومن جافًا، یكون ما غالبًا الذي والسعال
 أل�م  من شكوى ھناك تكون. الشدید باإلعیاء عام شعور مع والعضالت المفاصل في وألم ، )صداع( الرأس في
 ح�رارة  درج�ة  ارتف�اع  م�ن  الم�ریض  یتع�افى  األح�وال  أغل�ب  ف�ي . المرض�ى  م�ن  كثی�ر  ل�دى  رشح مع البلعوم في

 أن یمك�ن  المقاب�ل  ف�ي  لك�ن  ،الطبی�ة  المعالج�ة  إل�ى  الحاجة بدون أسبوع غضون في األخرى واألعراض الجسم
 .الخطورة عوامل لدیھم لمن الوفاة إلى تصل أن یمكن التي المضاعفات ویعاني المریض، حالة تتدھور

 
 :الخطورة عوامل
    الم�رض  لمض�اعفات  عرض�ة  تجعل�ھ  ش�خص  أي ف�ي  تت�وفر  عن�دما  الت�ي  العوام�ل  تل�ك  ھي الخطورة عوامل
 :الخطورة عوامل صفات من یلي ما نعتبر األنفلونزا ولمرضى
 .سنة 65 من أكبر أو سنتین من أقل العمر كان إذا )1
 .الحوامل السیدات )2
 .المزمنة القلب أمراض یعانون ممن عمر أي في األشخاص )3
 .المزمنة والكلى الرئة أمراض یعانون الذي األشخاص )4
 .السكري داء مرضى أو األیض وأمراض الدم، وأمراض المزمنة، الكبد أمراض )5
 .المناعي الجھاز اضطراب أمراض )6
 .المفرطة السمنة )7
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 :الموسمیة األنفلونزا من الوقایة
 الوقای�ة تعتم�د   و ،ب�ھ  المحیط�ین  وحمای�ة  الش�خص  لحمای�ة  أساسیة  الموسمیة األنفلونزا من الوقایة تعتبر

 المتك�رر،  األی�دي  بغس�ل  باالھتمام الشخصیة السالمة وتحقیق المرضى، مخالطة عن االبتعاد على األساس في
 لق�اح  أخ�ذ  عل�ى  األول�ى  بالدرج�ة  یعتم�د  فإن�ھ  الوقایة من اآلخر الجانب أما العطس، بآداب االھتمام مع والسلیم

             .الموسمیة األنفلونزا
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 فیروس األنفلونزا
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 والریاضة البیئة 

 مقال عن ملخص

 المراد علي غالب/أ

 الطب تعریب مجلة تحریر مدیر

 الكویت دولة - الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز  

 م2015 أكتوبر – 45 العدد الطب، تعریب مجلة

 الن�اس  وی�دفع  یح�ث  مم�ا  وثیقاً، ارتباطًا بالریاضة التلوث من الخالیة السلیمة الصحیة البیئة ترتبط
 ب�ین  العالق�ة  تتش�ابك  كم�ا  وحمایتھ�ا،  رعایتھ�ا  نحو والمساھمة بیئتھم على للحفاظ الریاضیین وخاصة

 أخ�رى  ناحی�ة  وم�ن  ذل�ك،  أجل من األخرى التنمویة والقطاعات والصحیة والریاضیة البیئیة القطاعات
 ت�ؤثر  أن یمك�ن  ب�ل  ،الریاض�ة  عل�ى  المواظب�ة  داف�ع  األف�راد  ف�ي  تقل�ل  والملوث�ة  الصحیة غیر البیئة فإن
 ریاض�ة  مزاول�ة  عل�ى  یح�رص  ال�ذي  الف�رد  مث�ل  بعین�ھ،  ریاض�ي  ح�دث  ممارس�ة  مالئمة مدى على سلبًا

 م�ن  ذل�ك  یقلل حیث  ملوث،) منشأ حوض أو كالبحر،( ھوایتھ فیھ یمارس الذي المكان ویجد السباحة
 .المفضلة ریاضتھ على المواظبة في رغبتھ

 

  :إنساني حق الصحیة البیئة
 الجس�دیة  الكامل�ة  المعاف�اة  م�ن  حالة« بأنھا للصحة تعریف العالمیة الصحة منظمة دستور في جاء
 ص�حیة  بیئ�ة  ظ�ل  ف�ي  إال یحدث ال وھذا ،»العاھة أو المرض غیاب مجرد ولیس واالجتماعیة والعقلیة
 وس�لیمة،  آمن�ة  حی�اة  ظ�ل  ف�ي  وأھدافھ وطموحھ وحریتھ كینونتھ تحقیق على قادرًا الفرد تجعل سلیمة

 ق�انوني  ن�ص  أول یع�د  ال�ذي  ستوكھولم إعالن وبحسب البیئة، بمفھوم المفھوم ھذا لربط محاولة وفي
 وبعنص�ریھا  البیئة نإ: " دیباجتھ في جاء حیث اإلنسان، حقوق منظومة إطار في البیئة لمفھوم أشار

 ل��ھ المق��ررة حقوق��ھ بكاف��ة اإلنس��ان لتمت��ع والحی��وي الض��روري الفض��اء ھ��ي واالص��طناعي الطبیع��ي
 الحری�ة  ف�ي  أساسیًا حقًا لإلنسان أن على منھ األول المبدأ أكد حیث ،"الحیاة في الحق باألخص ومنھا
 ،"ورفاھی�ة  كرام�ة  ف�ي  ب�العیش  تس�مح  نوعی�ة  ذات بیئ�ة  ف�ي  ُمرض�َیة  حی�اة  ظ�روف  ف�ي  المساواة وفي
 حقوق�ھ  عل�ى  حص�ولھ  تض�من  وص�حیة  سلیمة بیئة إطار في إال المطلوب بالوجھ یتحقق ال المبدأ وھذا

 .واألمان الرفاھیة ظروف بأحسن وتمتعھ
 

 :البیئیة الریاضیة األنشطة أھداف
 ع�ن  بعی�دة  مناس�بة  بیئ�ات  ف�ي  الریاض�ة  ممارس�ة  إل�ى  ال�داعي  البیئ�ي  الریاض�ي  ال�وعي  نشر )1

 .األمراض من والوقایة والسالمة للصحة داعمة وطبیعیة جذابة بعناصر تتمیز التلوث،
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 تج���اه اإلیج���ابي للس���لوك الداعم���ة والبیئ���ة للریاض���ة الص���حیحة المف���اھیم وترس���یخ غ���رس )2
 الج��ائر، الص��ید وع��دم الص��ید ریاض��ة تنظ��یم: مث��ل وكائناتھ��ا، ومص��ادرھا والبیئ��ة اآلخ��رین
 .والمشي السباحة وأماكن والمالعب الریاضیة المنشآت وحمایة مواسمھ وتقنین

 األبع�اد  وإدراك الواح�د،  الفری�ق  وب�روح  الجم�اعي  بالعم�ل  المتعلقة المفاھیم وترسیخ غرس )3
 مظ�اھر  ع�ن  والبع�د  الش�ریفة  المنافسة على والتأكد ،الصحیحة الریاضیة للمنافسة التربویة
  .التعصب

 وخاص�ة  العمری�ة،  فئات�ھ  بجمی�ع  اإلنس�ان  حی�اة  ف�ي  والبیئی�ة  الریاض�یة  األنشطة أھمیة إبراز )4
 .الحنیف دیننا تعالیم وفق البیئة على بالمحافظة وعالقتھا والشباب األطفال

 لبن��اء الص��حیة الریاض��یة القواع��د إل��ى تس��تند الت��ي الحركی��ة والق��درات المھ��ارات إكس��اب )5
 الطاق��ة واس��تنفاذ االنفع��االت وتفری��غ النفس��ي الت��وتر م��ن ال��تخلص وك��ذلك الس��لیم، الجس��م
 واألنش�طة  األعم�ال  ف�ي  كلھ ھذا واستغالل الذات وتحقیق ،النفسیة الحاجات وإشباع الزائدة
 .والمجتمعیة البیئیة

 
 

 :ةبالبیئ الریاضة الرتباط اإلیجابیة اآلثار
 اھتمام��ًا البش��ر لمالی��ین أن كم��ا انتش��ارًا، الش��عبیة الوس��ائل أكث��ر أنواعھ��ا بك��ل الریاض��ة تعتب��ر
 إل��ى ینظ��رون الن��اس م��ن مالی��ین أن كم��ا والمتنوع��ة، المتع��ددة أش��كالھا م��ن آلخ��ر أو لش��كل وحماس��ًا

 لم�ا  الجمی�ع  م�ن  إعج�اب  موض�ع  ھ�م  ال�ذین  الق�دوة  وھ�ؤالء  لھم، قدوة باعتبارھم الناجحین الریاضیین
 واحت��رام الجم��اعي والعم��ل والتف��اني، واالنض��باط التع��اون: مث��ل حمی��دة وص��فات ق��یم م��ن ب��ھ یتحل��ون
 وتش�كیلھ  المجتم�ع،  أف�راد  س�لوك  عل�ى  الت�أثیر  في رئیسي بدور القیام یمكنھم اآلخرین واحترام النفس
 مواجھ�ة  ف�ي  مجتمع�اتھم  لمس�اعدة  الطلیعة في تجدھم المرموقة الریاضیة فالشخصیات البیئة، لصالح

 الت��ي البیئ��ة مج��ال ف��ي المھم��ة األدوار وم��ن األرض، كوك��ب عل��ى الم��ؤثرة الحاس��مة القض��ایا مختل��ف
 البیئ�ة  لرس�الة  والناش�ر  الحس�نة  النوای�ا  س�فیر  الریاض�ي  دور ھ�و  رائ�ع  بشكل الریاضة جمھور تناسب

  .الصحیة
 عل��ى م2012یونی��و ف��ي بالبرازی��ل األرض قم��ة إلع��الن القم��ة اجتم��اع توص��یات إح��دى أك��دت لق��د

 كمنظم��ة المتح��دة األم��م مث��ل بالبیئ��ة الص��لة ذات أخ��رى وھیئ��ات الریاض��یة المؤسس��ات ب��ین الش��راكة
 ش�ھرة  اس�تثمار  بمك�ان  األھمی�ة  م�ن  ب�ات  فلق�د  بالبیئ�ة،  معنی�ة  حكومی�ة  غی�ر  أخرى ومنظمات حكومیة
 المنش��آت واس��تغالل البیئ��ة عل��ى للحف��اظ الترویجی��ة الحم��الت ل��دعم الریاض��ة نج��وم وخاص��ة النج��وم،

 وحمایتھ�ا  البیئة تجاه التثقیفي الوعي لنشر الریاضات لكل مغلقة أو مفتوحة، أشكالھا بكافة الریاضیة
 .عام بشكل المجتمع وأفراد النشء لدى البیئیة المفاھیم وتأصیل ورعایتھا
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) رواد الطب غیر الحاصلین على جائزة  1 
 نوبل

 نوب��ل آلفری��د الش��ھیر الس��ویدي الع��الم ش��عر عن��دما
 عل�ى  اس�تعمالھ  ت�م  ال�ذي  لل�دینامیت  اختراع�ھ  على بالندم
 األحی�ان  م�ن  كثی�ر  ف�ي  وك�ان  الح�روب،  في إرادتھ عكس

 كبی��ر ج��زء بم��نح وفات��ھ عن��د أوص��ى إعم��ار ال ھ��دم أداة
 إف���ادة األش���خاص ألكث���ر س���نویة كج���وائز ثروت���ھ م���ن

 واالقتص��اد، والكیمی��اء، الفیزی��اء، می��ادین ف��ي للبش��ریة
 ع��ن التكفی��ر م��ن كن��وع واألدب والط��ب، والفیزیولوجی��ا

 ج�ائزة « بع�د  فیم�ا  أض�یفت  وق�د . والن�دم  بال�ذنب  إحساسھ
          وأص����بحت المقدم����ة، الج����وائز ل����وائح إل����ى »الس����الم

 معنوی��ة قیم��ة وأكبرھ��ا الج��وائز أش��ھر" نوب��ل ج��ائزة" 
 وش�ھادة  ذھبیة میدالیة من نوبل جائزة وتتكون. ومادیة

 دوالر الملی�ون  یعادل بما وُیقدر. المال من مبلغ مع تقدم
 .تقریبًا

 ب��األمراض المعن��ي اإلنس��اني العل��م ذل��ك الط��ب، ش��ھد
 وعالجھ����ا تشخیص����ھا، وط����رق وأعراض����ھا المختلف����ة

 العص��ور م��ر عل��ى تط��وره رحل��ة خ��الل عدی��دة مراح��ل
 العص��ور  ف��ي الط��ب ك��ان أن فبع��د المختلف��ة، واألزمن��ة

 البدائی�ة  الح�روب  أو الغ�ذاء  أج�ل  م�ن  الحیوانات صید رحالت خالل الجروح تضمید على مقتصرًا القدیمة
 زراع�ة : الحص�ر  ال المث�ال  س�بیل  على منھا نذكر والجراحیة، الطبیة اإلجراءات أعقد یتضمن اآلن أصبح

 العدی�د  معالج�ة  و ع�الج،  لھا لیس التي األمراض من العدید عالج في الجذعیة الخالیا واكتناف األعضاء
 م�ن  العدی�د  ب�ذل  لق�د . وض�حاھا  لیل�ة  ولی�د  یك�ن  لم التطور ذلك ولكن والجرثومیة، الفیروسیة العداوى من

 التط�ور  ت�اریخ  م�دار  عل�ى  كب�رى  إنج�ازات  تحقی�ق  أج�ل  م�ن  مض�نیة  جھ�وداً  والجراحین واألطباء العلماء
 مج��ال ف��ي الب��ارزة لجھ��ودھم تكریم��ًا نوب��ل ج��ائزة عل��ى العظم��اء ھ��ؤالء م��ن العدی��د وحص��ل. الطب��ي

 واض�حة  مس�اھمات  ق�دموا  ال�ذین  البارزین العلماء بعض ھناك األسف، ومع لكن، الطب، أو الفیزیولوجیا
 .الجائزة بتلك تكریمھم یتم أن دون

      جھ�ودھم  م�ع  نوب�ل،  لجن�ة  قب�ل  م�ن  بھ�م  االعت�راف  ی�تم  ل�م  ال�ذین  العلم�اء  أب�رز  الكت�اب  ھ�ذا  یستعرض
 عش�ر  خمس�ة  م�ن  الكت�اب  ھ�ذا  یت�ألف  حی�ث  المختلف�ة،  الط�ب  اختصاص�ات  ف�ي  النظیر منقطعة تجاربھم و

 وقص�ة  المش�اركین  العلم�اء  أو ح�دة  عل�ى  ع�الم  لك�ل  الذاتی�ة  الس�یرة  ع�رض  منھا فصل كل یتضمن فصًال،
 بع�د،  فیم�ا  الط�ب  عل�ى  واكتش�افاتھم  مس�اھماتھم  ت�أثیر  إل�ى  باإلض�افة  ب�ھ،  القی�ام  تم الذي واإلنجاز النجاح
 للوراثی���ات المؤس���س األب ج���ارود أرتش���یبالد ع���ن الح���دیث الخ���امس إل���ى األول الفص���ل یتن���اول حی���ث

 القل�ب  وم�رض  الش�رایین  لتصلب المسبب الدھن فرضیة ونشأة أنیتشكوف ونیكوالي الحیویة، الكیمیائیة
 الت��دخین ب��ین وال��رابط دول وریتش��ارد البطن��ي، ال��داء ف��ي الجل��وتین دور و دی��ك كاری��ل ویل��یم و الت��اجي،

 الفص�ل  ض�من  ت�أتي  بینم�ا  الفم�وي،  األطف�ال  شلل فیروس لقاح وتطویــر سابین وآلبرت الرئة، وسرطان
 برن��ارد وكریس��تیان الت��اجي، الش��ریان جراح��ة رائ��د فاف��الورو رینی��ھ قص��ة العاش��ر الفص��ل إل��ى الس��ادس
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 القل��ب ت��دلیك ف��ي ومقدم��ة زول وب��ول كووینھ��وفن وولی��ام القل��ب، زراعــ��ـة رائ��دا َشـ��ـمواي ونورم��ان
 التص�ویر  وتط�ور  ھیرت�ز  ھیلم�وث  وك�ارل  إدل�ر  إنج�ھ  و القلبی�ة،  والناظم�ات  الرجف�ان  وم�زیالت  الخارجي

 جورم��ان،  وج��ون  ف��ین،  ورونال��د ك��الرك،  وس��یریل  اإلكلینیك��ي،  لالس��تخدام الص��وتیة  ف��وق  بالموج��ات
 ح�دیثي  ل�دى ) الراھ�ائي ( الریسوس�ي  ال�دم  انح�الل  م�رض  م�ن  والوقای�ة  بول�وك  ویلی�ام  و فریدا، وفینسنت

 وس�تانلي  بوی�ار  ھربرت من كــــلٍّ أدوار عشر الخامس إلى عشر الحادي من الفصول توضح ثم. الوالدة
 التھ�اب  فی�روس  اكتش�اف  ف�ي  ھوت�ون  ومایكل آلتر، وھارفي) المؤتلف( المأشوب الدنا أبحاث في كوھین

 ال�دیال  تط�ویر  ف�ي  س�كرایبنار  وبیل�دنج  كول�ف  وویل�یم  انتقال�ھ  لمن�ع  ال�دم ) فح�ص ( تحري وإدخال C الكبد
 وأخی�راً  الجذعی�ة،  الخالیا اكتشاف في ماكولوك وإرنست تیل وجیمس ،)الكلوي الغسیل( الكلوي الدموي

 .الستاتین اكتشاف في إندو أكیرا
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 انفصال شبكیة العین) 2
 
 حی��ث للك��ون، خلق��ھ ف��ي تع��الى هللا ق��درة تتجل��ى 
 تق��ویم،  أحس��ن ف��ي فجعل��ھ اإلنس��ان خل��ق ف��ي أب��دع

 َوِف�ي : ﴿تع�الي  قال ،صنعھ بدیع على تشھد آیة وجعلھ
 فق�د  ،)ال�ذاریات  س�ورة  21 آی�ھ (﴾ ُتْبِص�ُرونَ  َأَفَل�ا  َأْنُفِسُكْم

 واألعض�اء  الح�واس  م�ن  بكثی�ر  اإلنس�ان  على هللا أنعم
 ف�العین  الع�یش،  م�ن  اإلنسان ُتَمكِّن أن شأنھا من التي
 وتمیی�ز  للرؤی�ة  اإلنس�ان  إلی�ھ  یحتاج الذي العضو ھي

 ھیئ��ة عل��ى ُخل��ق ال��ذي العض��و ذل��ك وھ��ي الص��ور،
 مظ��اھر یش��ھد اإلنس��ان تجع��ل بدیع��ة وتركیب��ة عجیب��ة
 ق�ادراً  ویك�ون  ب�ل  األل�وان،  م�ن  اآلالف ویمیز الطبیعة

 مالحظ���ـة إل���ـى تحت���اج الت���ي باألعم���ال القی���ام عل���ى
 عظم��ـي تجوی��ـف داخ��ـل ف��ـي الع��ـین وتق��ـع وتدقی��ـق،

 وتتك��ون ،»الحج��اج« یسم��ـى اإلنس��ـان جمجم��ـة ف��ـي
 عل��ى وتش��تمل الخارجی��ة الطبق��ة: طبق��ات ث��الث م��ن

             الوس�����������طى والطبق�����������ة والُص�����������لبة، القرنی�����������ة
 والقزحی��ة، الھ��دبي والجس��م المش��یمیة عل��ى ملتوتش��

 م��ن الش��بكیة وتتك��ون ،)الش��بكیة( الداخلی��ة والطبق��ة
 وخالی���ا  ض���وئیة  مس���تقبالت  تح���وي  طبق���ات  عش���ر 
 األش�عة  تحوی�ل  عل�ى  الشبكیة وتعمل عصبیة، وألیاف

 ال�دماغ  یق�وم  حیث العلیا، الدماغ مراكز إلى البصري العصب عبر نقلھا یتم عصبیة نبضات إلى الضوئیة
 .مرئیة كصورة بتفسیرھا بدوره

 ف�ـي  الدم�ـاغ  عل�ى  االعتم�اد  ی�تم  ث�م  البص�ري،  العص�ب  وب�ین  الش�بكیة  ب�ین  التعاون الرؤیة آلیة تتطلب
 ـ�ـ  الش�بكیة  كتل�ف  ـ�ـ  اآللی�ة  ھذه مقاطعة في ما أمر تسبب حال وفي بصریًا، ندركھا لكي الصـورة تفسیـر
 ع�ن  عب�ارة  الض�رر  یك�ون  وق�د  ب�العمى،  اإلص�ابة  األحیان بعض وفي اإلبصار قدرة تراجع إلى ذلك یؤدي

 ویح��دث العم��ى، فیح��دث ترس��لھا الت��ي المعلوم��ات اس��تقبال م��ن ال��دماغ یمن��ع مم��ا الش��بكیة، ف��ي انفص��ال
 الع�ین  ج�دار  ع�ن  باالنفص�ال ) الشبكیة( العین مؤخرة على الموجودة البطانة تبدأ عندما الشبكي االنفصال

 والعناص��ر باألكس�جین  الع��ین ت�زود  الت��ي الدموی�ة  األوعی��ة عل�ى  یحت��وي ال�ذي ) للع��ین المش�یمي  الغ�الف (
 .الالزمة

    الكت���اب ھ���ذا موض���وع ج���اء فق���د الرؤی���ة، آلی���ة ف���ي الش���بكیة تلعب���ھ ال���ذي الحی���وي لل���دور ونظ���رًا 
 مبس�طة،  بطریق�ة  للع�ین  وال�وظیفي  التش�ریحي  الوص�ف  األول فصلھ في لیتناول »العین شبكیة انفصال«

 ش�بكیة  انفص�ال  وأع�راض  أنواع الثالث فصلھ في ویشرح الشبكیة، أمراض الثاني فصلھ في ویستعرض
 .الشبكیة انفصال معالجة طرق متناوًال الرابع بفصلھ الكتاب وُیختتم العین،
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تنفیذ مشروع المعج�م المفس�ر   استكمال العلوم الصحیة حالیًا بیقوم المركز العربي لتألیف وترجمة 
وھ��و أح��د المش��اریع الض��خمة الت��ي تمث��ل أھ��م رك��ائز حرك��ة    للط��ب والعل��وم الص��حیة باللغ��ة العربی��ة، 

غ��ة لمص��طلح طب��ي بال  150000ف��ي مج��ال الط��ب، حی��ث یحت��وي عل��ى     إل��ى اللغ��ة العربی��ة  الترجم��ة
العربی��ة م���ع التفس��یر والش��رح لك��ل مص��طلح، ویھ��دف ھ���ذا       اإلنجلیزی��ة ومقابلھ��ا المص��طلح باللغ��ة     

المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��طلحات الطبی��ة العربی��ة لتك��ون المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى   
وقد أنجز المركز وضع الشروح لكاف�ة المص�طلحات ، وج�اري العم�ل ف�ي عملی�ة        ،مستوى الوطن العربي

 ،المص��طلحات للق��ارئ الك��ریم بع��ض ونح��ن ھن��ا نخت��ار  ، ب��أول المراجع��ة النھائی��ة لك��ل ح��رف ونش��ره أوالً 
 .علیھا ، وذلك لالطالعوتفسیرھا
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 مصطفى محمود ةسومیأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على في ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض     

اللسان، وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا سماع ھذه الكلمات، ونعرض 

 :يما یل ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ

  الفت األمر ھذا  - .للنظر ملفت األمر ھذا -1
 .لنظرل 

 منھ الفاعل واسم ثالثي فعل)  لفت( ألن -
 ) .فاعـــــل( وزن على یكون أن یجب 

  مع یوسف اجتمع -2
 .حیىی و یوسف اجتمع  - .یحیى 

 من الفعل وقوع تقتضي التي األفعال ألن - 
 ال) اختصم( و) اجتمع( مثل واحد من أكثر 
 . بالواو إال فیھا العطف یكون 

 . ُحمر ورود ھذه  - ھذه ورود حمراء . -3
  تتبع والصفة ، جمعًا جاءت) ورود( ألن -
مفرد جمعھا  »حمراء«فكلمة  ، الموصوف 

 . »حمر«

  المركز اجتماع كان -4
 . موظفیھ على قاصرًا 

 المركز اجتماع كان  -
 .موظفیھ على مقصورًا 

 قص���ر م���ن المفع���ول اس���م )مقص���ورًا( ألن -
 أم���ا  ، غی���ره  إل���ى  یج���اوزه  ل���م : أي الش���يء

 ) .عاجز( بمعنى فاعل اسم) قاصرًا(

 نتائجًا الفحوص أكدت -5
 . مذھلة 

 نتائج الفحوص أكدت  -
 . مذھلة 

   تقبل فال الصرف من ممنوعة) نتائج( ألن -
 الجموع منتھى صیغ من إنھا حیث ، التنوین

 ) .مفاعل( وزن على بعد ألفھ حرفین

    المدرسة في قضى -6
 . دراسیًا عامًا 

  المدرسة في قضى  -
 . مدرسیًا عامًا 

  فصل یشمل ال) المدرسي العام( ألن - 
  عامًا) الدراسي العام( یعني بینما ، الصیف 
  بالتأكید وھذا ، المتواصلة الدراسة من كامًال 
 . یحدث ال 
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  -: نود التذكیر بأن
 ، "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
 . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
 . www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

  . تكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبيایمكن عرض استفسار  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org تكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزاوأخیرًا نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

 . منھ الجمیع ضحك  - . علیھ الجمیع ضحك -7
    فتبسم: (تعالى اهللا قول في جاء ما الدلیل -

 . )19 آیة النمل() قولھا من ضاحكًا 

فال یحتاج  ،بنفسھ یتعدى فعل) حاز( ألن -  . األموال فالن حاز  - .األموال على فالن حاز -8
 إلى حرف الجر.

 . القراءة تعوَّدت  - . القراءة على تعوَّدت -9
یحتاج وال  بنفسھ یتعدى) تعود( الفعل ألن -

 إلى حرف الجر

  أمر في الرجل احتار  -10
 . صاحبھ 

  في الرجل تحیر/ حار -
 . صاحبھ أمر 

  ، واضطرب تردد بمعنى) تحیر( الفعل ألن  -
 ) احتار( كلمة و ، المعنى في المطلوب وھو 
 . اللغة من لیست 

  بعض أجریت -11
 . الفحوصات 

  بعض أجریت  -
 . الفحوص 

وھي  فحص مفردھا) فحوص( ألن  -
) فحوصات( إلى جمعھا  یجوز فال ، »مذكر«

  . سالم  مؤنث جمع ھي التي
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