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حضخزاط انؼزانى يُزق  زـو هٕٓكْزا كىزًٛا  دزٙ  19 -انخٙ ٚظـكْا انًلكزن ٔصاحغزت كٕدٛزـٚأحٙ ْقا انؼـؿ يٍ انُشلة 

 و. 2019شٓل ؿٚيًبل 

 ٓقا انغزـد انضهزم ٔنزى ٚأؽزق ااعخٛاؽزاث انظزغٛت انؼزلٔكٚت ٔنألىف  انشـٚـ داٌ كزٛلا  يٍ انُاه كاٌ ٚيخٍٓٛ 

انخٙ أػهُخٓا ٔماكاث انظغت دٙ انؼانى، نقنك اَخشل انفٛلٔه انق٘ ٚيبب ْقا انًلع  شكم ٔاىغ ٔىلٚغ. دقـ اكحفغ ػـؿ 

األعزـ شؾض دٙ انؼانى، ٔفنك عيب اإلعظاحٛت انخٙ أطزـكحٓا دزلاَو  زله ييزاو ٚزٕو  531.789انٕدٛاث دٙ انؼانى ئنٗ 

شؾض  ُيبت حظم ئنزٗ  5895.500شؾض، حؼادٗ يُٓى  11.343.890و،  ًُٛا ٔطم ػـؿ اإلطا اث ئنٗ َغ6/7/2020ٕ

52. % 

، عٛزذ  هتزج (COVID-19)انق٘ ٚيبب يزلع  19ٔحُؼـ انٕاٚاث انًخغـة أكزل انـٔل حؼلكا   فٛلٔه كٕكَٔا 

يهٛزٌٕ ئطزا ت، ٔ لٚناَٛزا،  1.6عانزت ٔدزاة يزٍ أطزم  64867عانت ٔداة. ٔكقنك انبلامٚزم عٛزذ ىزضهج  129718انٕدٛاث 

%. ُْٔزا  كزٛزل يزٍ انزـٔل انخزٙ 15.5 ُيزبت حظزم ئنزٗ عزٕانٙ  285416عانزت ٔدزاة يزٍ أطزم  44220عٛذ حزى حيزضٛم 

 حأرلث  ٓقا انًلع.

 :ٔنقنك كاٌ يٍ انًٓى أٌ ٚكٌٕ ْقا انؼـؿ يٍ َشلة انًلكن يؾظظا  نٓقا انًلع، ٔقـ حى ئػـاؿ أك غ يقااث ْٙ

  (COVID-19) . يافا ٚؼلف انؼهًاو عخٗ اٌٜ ػٍ دٛلٔه كٕكَٔا ٔيلع .1

 (COVID-19) . الميا انُقاْت...  اكقت أيم دٙ ػالس  .2

 (COVID-19) .األيلاع ٔانغااث انظغٛت انًخلحبت ػهٗ صاحغت كٕكَٔا  .3

 انظغت انُفيٛت دٙ ميٍ انكٕكَٔا. .4

 ، ٔعخٗ ٚكخيب انقّلاو رقادت ػايت ػٍ ْقا انًلع. عخٗ حؼى رقادت انؼهٕو انظغٛت  ٍٛ يخا ؼٙ ْقِ انُشلة

 ٔقاَا هللا ٔئٚاكى صًٛؼا  شل ْقِ األيلاع ئَّ ىًٛغ يضٛب.
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 ماذا ٌعرف العلماء حتى اآلن

 (COVID-19ػٍ دٛلٔه كٕكَٔا ٔيلع )

 د. نرمٌن مصطفى عبد هللا إعداد 

 المركز العربً لتألٌف وترجمة العلوم الصحٌة –محرر طبً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فٌروساا  كورونااا سااً ساسلة واسااعة ماان الفٌروسااا  التاً لااد تساابا المار  للحٌااوان وا نسااان. وماان     

ً المعروف أن عدداً من فٌروسا  كورونا تسبا أمراضا تنفساٌة لادا الب ار تتاراوت حادت ا مان نازد  البارد  ا

والمتسزماة التنفساٌة  ،متسزمة ال رق األوسط التنفساٌة ممٌار   : ال ائعة إلى األمرا  األ د وخامة مثل

 .فٌرو  كورونا الُمكت ف مؤخراً الذي ٌسببه   19-و مر  كوفٌد ،الحادة الوخٌمة مسار  

م  2019ظ ااور فٌاارو  كوروناا المسااتجد ألول مارة فااً دٌساامبر ب 19-ولاد تاام اكت ااف ماار  كوفٌاد      

 بأكملاه ، ولاد العاالم لاىع أثار اآلن إلى جائحاة  19-تحّول كوفٌدوبمدٌنة ووسان الوالعة فً وسط الصٌن ، 

مناذ ن اٌاة ٌنااٌر  أعلن  منظمة الصحة العالمٌة أن فٌرو  كورونا أصبح ٌمثل حالاة طاوارص صاحٌة عالمٌاة

 . م2020 الماضً

 19-أعرا  ا صابة بمر  كوفٌد

 علاى ٌمار الجسام باثسر مراحال، ٌبادأ باالتركٌز أودً  إلى جسام ا نساان بمجرد أن ٌتسلل فٌرو  كورونا    

وخاصااة الاارئتٌن، حٌاار إن أعراضااه  اابٌ ة بناازد  البااردم كالسااعال والحمااى، ثاام ٌتفاعاال  الج اااز التنفسااً

المرحلاة الثانٌاة . وفاً الجسامبالفٌرو  فً األٌام األولاى ماا الحوٌصاس  ال وائٌاة للرئاة، وتبادأ فاً ادنت اار 

ً ٌامخاط ٌصادر الج ااز المناااعً رد فعال، كارتفاااح درجاة حاارارة الجسام، وتنااتا الرئاة إفاارازاً  للولاٌااة مان تلااف  ا

عادم انتظاام ضاربا  : الرئاة، وت امل أعارا  ساذم المرحلاة  داخالا الساوائل األنسجة، وٌاؤدي ذلان إلاى تجّما

ا ٌاؤدي ماستمر تلاف الرئاة، مٌ : من أكثر المراحل خطورةوسً أما فً المرحلة الثالثة . والف ل الكلوي ،الملا

ٌاؤدي إلاى تادمٌرسا وف ال الج ااز  مان ثامبالساوائل، و ، وذلن بسابا اماتسء الارئتٌن إلى ف ل الج از التنفسً

 .ود تحدر سذم المرحلة إد فً الحاد  الحرجة التنفسً

%  ماان 52دون الحاجااة إلااى عااسإ خاااا إلااى حااوالً م 19-لااد تصاال نساابة التعااافً ماان ماار  كوفٌااد   

، مصااابٌنأ اخاا  خمساةاألعارا  لادا  اخا واحااد تمرٌبااً مان باٌن كاال ت ااتد ٌمكان أن  لكانالمصاابٌن، و

 :أخارا مثالصاحٌة  م اكس باٌن المسانٌن واأل اخاا المصاابٌن بوتزداد مخاطر ا صابة بمضاعفا  وخٌمة 

 .أو السرطان، السكريداء أو ، والرئة ،أو أمرا  الملا، ارتفاح ضغط الدم

 19-لتماط عدوا كوفٌدكٌفٌة ا

عن طرٌك المُطٌرا   مصابٌن بالفٌرو  من أ خاا آخرٌن 19-مط األ خاا عدوا كوفٌدتٌمكن أن ٌل    

ٌجاا ساعال، أو العطا ، أو حتاى الكاسم. لاذا أثنااء الأو فماه  ،الصغٌرة التً ٌفرزسا ال اخا المصااا مان أنفاه

 ،أو بغسال ما بالمااء والصاابون فاً جمٌاا األولاا  ،بفرك ما بمط ر كحولً الحرا على ممارسة نظافة الٌدٌن

ألادام  علاى األلال  3مسافة متر واحاد م ترن على ٌجا الحراكما  ن.خرٌوسً أفضل طرٌمة لحماٌة نفسن واآل

 .بٌن األ خاا وبعض م البع 
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 األعٛاٌ؟  ؼغ دٙ انًٕث انفٛلٔه ٚيبب نًافا

ٚـك  انتانبٛت انؼظًٗ يٍ انًظا ٍٛ  فٛلٔه كٕكَٔا حؼلػٓى نٓقا انًلع انقاحم، نخشا ّ أػلاػّ يغ األَفهزَٕنا، ػاؿة ا     

ٔيٍ رى حُخقم انؼـٖٔ ئنٗ انضنو انيفهٙ يٍ انضٓام انخُفيٙ، ٔيٍ ُْا ًٚكزٍ أٌ حزإؿ٘ ئنزٗ اإلطزا ت  اانخٓزائ انلحزٕ٘ انغزاؿ 

ٛزذ ٚغزـد ْزقا ػُزـيا ٚختهتزم ؿاؽزم انضٓزام انخُفيزٙ ٔٚظزٛب انزلحخٍٛ دٛزخى ، عٔغٛلْا يٍ يشكالث انضٓام انخُفيٙ انؾنٛزلة

ٚززنؿاؿ ئدززلام صٓززام انًُاػززت نززـٖ  حززـيٛل كزٛززل يززٍ ْززقِ انؾالٚززا، ٔحكززخو انلحخززاٌ  بقاٚززا انؾالٚززا انًغنًززت، ٔدززٙ ْززقِ انغززااث

ِ انؼًهٛزت أٌ حؾزلس ػزٍ َنزا  ؛ يًا ٚإؿ٘ ئنٗ اانخٓزائ، ًٔٚكزٍ نٓزقٚا ئنٗ انلحخٍٛ نًٓاصًت انفٛلٔهانشؾض، ٔٚضقئ انؾال

 طفت انيٛخٕكٍٛ"، ٔدٙ  ؼزغ انغزااثانيٛنلة، ٔٚخـدق انًنٚـ يٍ انؾالٚا انًُاػٛت، ٔٚنؿاؿ اانخٓائ، ُٔٚؼلف ْقا  اىى "ػا

 ًٚكٍ أٌ ٚخيبب ْقا  ٕداة انًلٚغ.

 ؽل  انؼالس

، ٔا حخٕدل أٚت ياؿة حإؿ٘ ئنٗ انشفاو يُزّ. كًزا أٌ 19 -كٕدٛـ ا ٕٚصـ عانٛا  أ٘ ؿٔاو حٕطٙ  ّ انًُظًاث انًؾخظت نؼالس    

. ٔٚؼكف انباعزٌٕ عانٛا  ػهٗ اؽخباك يضًٕػت يخُٕػت 19 -كٕدٛـ انًؼاؿاث انغٕٛٚت غٛل دؼانت ػـ اانخٓا اث انفٛلٔىٛت يزم

هت. ًَ ٔحلؽٛب انضيزى  انيزٕاحم، ٔٚؼخًزـ فنزك ػهزٗ عانزت ػهٗ حؾفٛف األػلاع،  انغانٙ ن َٓش انؼالسٚلكٔ يٍ انؼالصاث انًغخ

 انًلٚغ انيلٚلٚت، ٔغانبا  يا حنٔل اإلطا ت حهقاحٛا  .

 19-ئكشاؿاث نهخأقهى ٔانـػى أرُاو صاحغت كٕكَٔا كٕدٛـ

ق كزٛل يٍ انُاه يزٍ اعخًزال اإلطزا ت ، نزقنك أيل شاحغ، عٛذ ٚقه 19 -انشؼٕك  انؾٕف ٔانقهق أرُاو صاحغت كٕكَٔا كٕدٛـ    

ٚت أَفيٓى ػٍ ؽلٚق ٔىزاحم حغلص يؼظى ؿٔل انؼانى ػهٗ  حقـٚى انـػى انُفيٙ نًٕاؽُٛٓا ، ٔػلع اإلكشاؿاث انؾاطت  غًا

 ، ٔٚضب ػهٗ انًلو ااػخُاو  ُفيّ ٔيغأنت انخغكى دٙ انخٕحل ٔاحباع اٜحٙ:اإلػالو

 حُأل األؽؼًت انظغٛت .-

 ػهٗ قيؾ كاف يٍ انُٕو .انغظٕل -

 ، ٔحًاكٍٚ اإلؽانت قـك ااىخناػت.خأيم، ٔاناكٍٚ ااىخلؽاو، كانخُفو انؼًٛقيًاكىت انُشاؽ انبـَٙ ٔ حً-

 .أٔ اإلدلاؽ دٙ اىخؾـاو ٔىاحم انخٕاطم ااصخًاػٙ، أٔ قلاوحِٓا ،حضُب اإلدلاؽ دٙ يشاْـة األؽباك-

   ـا  يٍ اانخقاو  ٓى ٔيؾاننخٓى .ٔ يكانًاث انفٛـٕٚ يزال  يغ األطـقاو ٔانؼاحهت  انٓاحف أّٚفؼم انخٕاطم -
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 (COVID-19) الميا انُقاْت ....  اكقت أيم دٙ ػالس 

 د. سـبـــة حــافــظ إعداد 

 المركز العربً لتألٌف وترجمة العلوم الصحٌة –محرر طبً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصخاط انؼانى قهق ٔفػزل ػزانًٙ يُزق  ـاٚزت هٓزٕك ىزالنت ييزخضـة نؼاحهزت دٛلٔىزاث كٕكَٔزا )انفٛلٔىزاث انخاصٛزت(  

و، ْٔزقِ انفٛلٔىزاث انخاصٛزت 2019 ًـُٚت ْٔٔاٌ انظُٛٛت دزٙ أٔاؽزل ؿٚيزًبل  SARS-COV2)  (انكبٛلة ٔيا أُؽهق ػهّٛ

، ٔيخالميزت انشزل  األٔىزؾ انخُفيزٛت (SARS)ػل ج انؼانى كهزّ يزٍ قبزم، ٔىزببج أيلاػزا  ٔ احٛزت يززم: دٛزلٔه ىزاكه 

(MERS)انؾفادٛش، ٔقزـ ٚكزٌٕ  ، ٔٚلحبؾ هٕٓك ْقا انفٛلٔه ٔاَخقانّ نهبشل  ااؽخالؽ انًباشل يغ انغٕٛاَاث )دٙ األغهب

 عٕٛاٌ آكم انًُم انغلشفٙ(. 

ٚظٛب ْقا انفٛلٔه  ظفت كحٛيٛت انضٓام انخُفيٙ، ٔٚيبب هٕٓك ػـة أػلاع حؾخهف عـحٓا يزٍ شزؾض ٜؽزل، 

ٔانيزؼال انضزاف، ٔانخٓزائ انغهزق، ٔػزٛق انزُفو، ٔقزـ ٚزإؿ٘ ئنزٗ  ،ٔيٍ أشٓل حهك األػلاع: اكحفاع ؿكصزت عزلاكة انضيزى

 نٕداة ؽاطت نـٖ كباك انيٍ ٔيُقٕطٙ انًُاػت. انفشم انخُفيٙ ٔا

ٕٚيا ، ٔ ؼـ اإلطا ت ٚبـأ انضٓام انًُاػٙ  أصناحّ انًؾخهفت دٙ انـداع ػٍ انضيى  14حظم دخلة عؼاَت انؼـٖٔ ئنٗ 

ًٛزج؛ يًزا ٔانخٙ حهؼب ؿٔكا  يغٕكٚا  دٙ طـ ْضزٕو ْزقا انفٛزلٔه انً (Antibodies)يُخضا  يا ُٚيًٗ "األصياو انًؼاؿة" 

 ػهٗ ؽالٚا انضيى ٔقـ حظم ئنٗ انقؼاو ػهٗ انفٛلٔه  شكم كايم ٔانخؼادٙ انـاحى  افٌ هللا. قهم يٍ حأرٛلِ انفخا  ٚ

 يا األصياو انًؼاؿة:  

حؼخبل األصياو انًؼزاؿة  ظزٕكة يبيزنت َٕػزا  يزٍ انبلٔحُٛزاث انٕقاحٛزت انخزٙ ٚقزٕو انضٓزام انًُزاػٙ  اَخاصٓزا اىزخضا ت        

 انضيزى )يززم: انضزلارٛى ٔانفٛلٔىزاث(، ْزقِ انًزاؿة انتلٚبزت ُٚنهزق ػهٛٓزا اىزى )انًيخؼزـ(، حيزًٗ ْزقِ  نٕصٕؿ يزاؿة غلٚبزت

انبلٔحُٛززاث انٕقاحٛززت انًخؾظظززت "انضهٕ ززٕنٍٛ انًُززاػٙ" أٔ األصيززاو انًؼززاؿة، عٛززذ ٚقززٕو َززٕع يززٍ ؽالٚززا انززـو انبٛؼززاو 

ٔانخٙ حقٕو  زـٔكْا دزٙ حغـٚزـ حهزك انًزٕاؿ انتلٚبزت  ًؼاؿةٔٚت"  اَخاس ْقِ األصياو انانًخؾظظت انخٙ حيًٗ "انؾالٚا انهًفا

 ػٍ انضيى )انًيخؼـاث(، ٔاانخظا   ٓا ٔحـيٛلْا ٔانقؼاو ػهٛٓا عخٗ ٚيخؼٛـ انضيى ػادٛخّ.

 إَٔاع األصياو انًؼاؿة: 

ٚؼخًززـ حظززُٛف ْززقِ انبلٔحُٛززاث انٕقاحٛززت انًخؾظظززت ػهززٗ ؽًيززت أَززٕاع أٔ داززاث ٔدقززا  نًكززاٌ حٕاصززـْا  انضيززى 

ٔهٛفخٓزززززا، ٔٚليزززززن نٓزززززقِ األَزززززٕاع  غزززززلف يؾخظزززززل نهـانزززززت ػهزززززٗ َزززززٕع ْزززززقا انبزززززلٔحٍٛ )انضهٕ زززززٕنٍٛ انًُزززززاػٙ( ٔ

"Immunoglobulin;Ig ٔٚكخب  ٓقِ انظٛتت "IgG,IgM,IgA,IgE،  ،ٍٛٔىزٕف َخُزأل ُْزا انغزـٚذ ػزٍ أْزى َزٕػ

 ٔانًيخؾـياٌ دٙ انًؼانضت.  IgG,IgMًْٔا: 

 ٔانًُاػٙانضهٕ ٕنٍٛ "األصياو انًؼاؿة أ" M ((IgM 

حًزم ْقِ األصياو انًؼاؿة ؽؾ انـداع األٔل نـٖ انضيى ػـ اإلطا ت  انفٛلٔىاث ٔانضلارٛى ٔاانخٓا اث انًؾخهفزت، 

 ٔحؼخبل حهك انفات ْٙ انفات األكبل عضًا   ٍٛ صًٛغ انفااث األؽلٖ يٍ حهك األصياو انًؼاؿة انًٕصٕؿة دٙ انـو. 

 ٔانًُاػٙ انضهٕ ٕنٍٛ"األصياو انًؼاؿة أ" G ((IgG 

انضيزى  IgGحخًٛن ْقا انفازت  ظزتل عضًٓزا ٔقزـكحٓا انؼانٛزت ػهزٗ ااَخشزاك ٔانخغزل   يزٕٓنت  زٍٛ انؾالٚزا، ًٔٚززم            

  تــلاع انًؾخهفيت ػـ األــانًؼاؿ انٕعٛـ انقاؿك ػهٗ ػبٕك انًشًٛت يٍ األو ئنٗ انضٍُٛ، ْٕٔ انًيإٔل ػهٗ حٕدٛل انًُاػ
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حززقكل انفٛلٔىززاث نهضُززٍٛ ؽززالل األشززٓل األٔنززٗ  ؼززـ انززٕاؿة ئنززٗ أٌ ٚخنززٕك صٓززام انًُاػززت نززـٖ انضُززٍٛ، ٔٚؼخًززـ ؿٔكِ أٚؼززا  ػهززٗ 

 ٔانؼٕايم انًًلػت انخٙ حؼّلع نٓا انضيى يٍ قبم، ٔيٍ رى انًٓاصًت انؼاصهت ٔانيلٚؼت نٓا.

 19 – انخغانٛم انًنهٕ ت نهكشف ػٍ انضهٕ ٕنٍٛ انًُاػٙ ػـ دٛلٔه كٕدٛـ

َٔزٕع  IgGحؼخًـ حهك انخغانٛم ػهزٗ انكشزف ػزٍ انضهٕ زٕنٍٛ انًُزاػٙ نفٛزلٔه كٕكَٔزا ػهزٗ حغهٛزم األصيزاو يزٍ َزٕع 

IgM  ٔانخززٙ ٚقززٕو انضيززى  خٕنٛززـْا اىززخضا ت نؼززـٖٔ انفٛززلٔهSARS-CoV2 ْٔززقِ انخغانٛززم ا ًٚكُٓززا انكشززف ػززٍ ٔصززٕؿ ،

انفٛلٔه، ٔنكُٓا حياػـ دقؾ دٙ انكشف ػًا ئفا كاٌ انشؾض حؼّلع نإلطا ت  ٓزقا انفٛزلٔه يزٍ قبزم أٔ نزى ٚخؼزلع، ٔيزٍ رزى، 

، ٔٚضزب اىزخؾـايٓا ئنزٗ صاَزب ااؽخبزاكاث انًيزإٔنت ػزٍ اكخشزاف انشزفلة انضُُٛٛزت داٌ حهك انخغانٛم حيخؾـو دقؾ كاؽخباك دغض

( ، ٔٚزخى  أؽززق ييزغت يززٍ 19 –ٔانززق٘ ٚؼخبزل انٕىززٛهت انًإكزـة نخشززؾٛض اإلطزا ت  فٛزلٔه )كٕدٛززـ  (PCR)انًغزـؿة نهفٛزلٔه 

ٚا صيى انشؾض انًلٚغ ٔحيختل  يزـة انخضٕٚف انـاؽهٙ نألَف )انبهؼٕو األَفٙ( ٔدغض ٔصٕؿ انًاؿة انٕكارٛت نهفٛلٔه دٙ ؽال

( ىاػت حقلٚبا  يٍ أصزم هٓزٕك انُخزاحش، ٔيزٍ رزى احؾزاف اإلصزلاواث انؼالصٛزت يزغ انًظزائ ٔحخٕاصزـ يززم ْزقِ 72-24ااؽخباك يٍ )

 (.19 –انقٍٚ حؼادٕا يٍ يلع ) كٕدٛـ انضهٕ ٕنُٛاث انًُاػٛت  ُيب كبٛلة نـٖ  الميا انـو نألشؾاص انًظا ٍٛ 

ٔقـ ٔصـ األؽباو َخاحش صٛـة يٍ ؽالل حضاكئ حى ئصلاؤْا ػهٗ يلػٗ حى حأكـ ئطا خٓى  فٛلٔه كٕكَٔزا ٚؼزإٌَ أػلاػزا            

 - ؼزـ اىزخاقآَى  -يلػٛت شـٚـة ئيكاَٛت يؼانضخٓى يٍ ؽالل ػؼ  الميا انـو انخٙ حى صًؼٓا يٍ أشؾاص حؼادٕا يزٍ ْزقا انًزلع

( ٔانخزٙ حُؼزلف  اىزى ) الميزا انُقاْززت( 19 –ٛزت  األصيزاو انًؼزاؿة ػزـ دٛزلٔه )كٕدٛززـ ٔقزـ قزاو األؽبزاو  غقزٍ ْزقِ انبالميززا انتُ

نٓإاو انًلػٗ انقٍٚ ٚؼإٌَ أػلاػا  شـٚـة ٔهٓل انخغيٍ انًهغزٕه نزـٖ كزٛزل يزُٓى، كًزا نزٕعو أٌ ييزخٕٚاث انفٛزلٔه ؿاؽزم 

ٓزنة انخزُفو انظزُاػٙ، نزقا دقزـ  زـأث أصيايٓى قـ اَؾفؼج  يلػت، ٔحغيُج األػلاع عخزٗ أٌ  ؼؼزا  يزُٓى قزـ حؾهزض يزٍ أص

( نًزا حغخٕٚزّ يزٍ أصيزاو يؼززاؿة 19 –ؽـيزت انخبزلع "  بالميزا انُقاْزت " ٔحضًٛؼٓزا يززٍ انًلػزٗ انًخؼزادٍٛ يزٍ يزلع )كٕدٛززـ 

عٛزذ حًُزغ ْزقِ  ،اىخؾـايٓا دٙ ػزالس انغزااث انشزـٚـة انخزٙ حغخزاس ئنزٗ أصٓزنة انخزُفو انظزُاػٙ دزٙ ٔعزـاث انؼُاٚزت انًلكزنة

ضت حـْٕك انغانت انظغٛت ٔحؼًم ػهٗ حغيٍٛ عانخٓى انظغٛت، كًا ًٚكٍ اىزخؾـايٓا دزٙ عًاٚزت انؼزايهٍٛ يزٍ اننزاقى اننبزٙ انًؼان

أٌ ئػناو ) الميا انُقاْت( نهًلػٗ انًظزا ٍٛ  زأيلاع ؽنٛزلة أؽزلٖ أربزج أَزّ آيزٍ  األيايٛت نًكادغت انؼـٖٔ، كًا دٙ انؾنٕؽ

ُخاحش يشضؼت يًا ٚضؼم ْقا انؼالس "ؽٛاك ئَقزاف ٔاػزـ" ؽاطزت ٔأَزّ ئنزٗ اٌٜ نزى ٚزخى دٙ يضًٕػاث كبٛلة يٍ انًلػٗ. كًا أٌ ان

 اكخشاف نقاط أٔ ػالس َاصظ نٓقا انفٛلٔه انقاحم.



  http://www.acmls.org /acmlskuwait 

 

 

 (COVID-19انًخلحبت ػهٗ صاحغت كٕكَٔا )األيلاع ٔانغااث انظغٛت 

 د. إسسم حسنً عبد المجٌد إعداد 

 المركز العربً لتألٌف وترجمة العلوم الصحٌة –محرر طبً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحغت ػانًٛت  يبب قـكحّ انؼانٛزت ػهزٗ ااَخشزاك ٔانؼزـٖٔ ٔدزٙ هزم ػزـو ٔصزٕؿ نقزاط أٔ ػزالس دؼزال دقزـ  19-أطبظ كٕدٛـ     

ٔ انفؼزم َضغزج  ؼزغ انزـٔل دزٙ ؽفزغ يؼزـل انٕدٛزاث ٔحيزنٛظ  ،ىؼج كم انـٔل ٔانغكٕياث اعخٕاو األميزت ٔحؾفٛزف ٔؽأحٓزا

نغضزل انظزغٙ انظزاكو، ٔنكزٍ طـ انًبكل ٔااؽخباكاث انًبكلة ٔانؼنل ٔايُغُٗ اإلطا ت ػٍ ؽلٚق ػـة اىخلاحٛضٛاث حشًم انخل

 ػـة أيلاع ٔعااث طغٛت ٔىُقكل  ؼؼٓا دًٛا ٚهٙ:َخش 

:كٕكَٔا ٔانيًُت 

انشٕٓك انقهٛهزت ؽالل أؽؼغ أكزل يٍ َظف ىكاٌ انكلة األكػٛت نهغضل انًُننٙ  ئٌ ْقا انفٛلٔه انًخُاْٙ دٙ انظتل            

ئػادت ئنٗ غهق انظااث انلٚاػٛت ٔحٕقزف  ضهت انغٛاة دٙ يؾخهف ؿٔل انؼانى دٙ هم ىٛاىاث انؼنل انًُننٙٔأٔقف ػ ،انًاػٛت

األَشنت انلٚاػٛت، ٔأٚؼا  َخٛضت نهغانت انُفيٛت انًخلؿٚت  ـأ كزٛل يٍ األشؾاص دٙ ااحضزاِ ئنزٗ اإلدزلاؽ دزٙ حُزأل اننؼزاو ػهزٗ 

انخيهٛت ٔانخؾهض يٍ انًهم األيل انق٘ أؿٖ ئنٗ مٚزاؿة ٔمٌ كزٛزل يزٍ انُزاه. ٔأطزبظ  يـاك انٕٛو. آيهٍٛ دٙ انغظٕل ػهٗ  ؼغ

 انبغذ ػٍ انبـاحم انًُننٛت نًًاكىت انلٚاػت انٕٛيٛت يٍ انؼلٔكٚاث انغخًٛت.

حيززبََب ْززقا أكززـث انـكاىززاث انغـٚزززت انؼالقززت انؾنٛززلة  ززٍٛ انيززًُت ٔكٕكَٔززا دخؼززـ انؼالقززت  ًُٛٓززا ػالقززت حباؿنٛززت، دكًززا            

صززـ أٌ انشززبائ انززقٍٚ ٚؼززإٌَ مٚززاؿة انززٕمٌ ٔيظززا ٌٕ  ٓززقا  ُٔ انفٛززلٔه دززٙ مٚززاؿة يؼززـاث ٔئعظززاحٛاث اإلطززا ت  انيززًُت دقززـ 

انفٛلٔه ُُٚقهٌٕ ئنزٗ ٔعزـة انؼُاٚزت انًلكزنة ئرزل حزـْٕك عزانخٓى َخٛضزت نؼزـة ػٕايزم يززم: اَؾفزاع انًُاػزت نزـٖ انزقٍٚ ٚؼزإٌَ 

 ضٍٛ، ٔطؼٕ ت انخُفو، ٔحلاكى انـٌْٕ؛ يًا ٚيبب انخٓا اث ينيُت.انيًُت، ٔقهت اعخٛاؽٙ األكي

: ٙكٕكَٔا ٔانًلع انُفي 

ًزا يلغى ننزٕاكب انخزٙ حغخزاس ئنزٗ ؿػزى َفيزٙ ػهزٗ انزعيب ااىخنالػاث األؽٛلة كشف األؽباو ػزٍ اكحفزاع عزااث ا            

يزغ ٔصزٕؿ انًٕاػٛزـ انلٔحُٛٛزت نهؼزالس انُفيزٙ  يًزا أؿٖ ئنزٗ اَؾفزاعأىًِٕ  خبؾل انًلػزٗ، دانُزاه ٚؾشزٌٕ ؽهزب انًيزاػـة 

 نهـػى انُفيٙ عانٛا  أكبل. يلػٗ ٚغخاصٌٕ
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ٚيززختل  ىززُٕاث عخززٗ ٚخؼززادٗ  ؼززغ انُززاه يززٍ ٔأكززـث انًإىيززاث انخززٙ حقززـو كػاٚززت نهظززغت انؼقهٛززت أٌ األيززل قززـ        

 ااَخكاىاث انُاحضت ػٍ آراك حهك انضاحغت.

: ٙانفااث األكزل ػلػت نؾنل اإلطا ت  انًلع انُفي 
 

 األؽفززال ٔطززتاك انيززٍ: َخٛضززت إلغززال  انًززـاكه، ٔانؼُززف األىززل٘ ٔدقززـْى األطززـقاو ٔانلداْٛززت ٔاَقنززاع انٕصبززاث

 انًـكىٛت انًضاَٛت.

انيٍ: َخٛضت نًشكالث انؼنل، انٕعـة ٔانفقـ. انًيٌُٕ ٔكباك 

.انقٍٚ ٚؼإٌَ يشكالث دٙ انظغت انُفيٛت: َخٛضت انخٕقف ػٍ انؼالس ٔعـٔد اَخكاىاث ٔيؼاػفاث 

.انقٍٚ ٚؼإٌَ طؼٕ اث دٙ انخؼهى: َخٛضت انختٛل دٙ انلٔحٍٛ ٔانـػى 

نقهق ٔػـو األياٌ ااقخظاؿ٘.أطغائ انـؽٕل انًخـَٛت ٔػًال انٕٛيٛت: َخٛضت نقهق دقـاٌ انٕهٛفت ٔا 

.ٙانيضُاو ٔانًشلؿٌٔ ٔانالصإٌ: َخٛضت انُبق ااصخًاػ 

 

: انغااث انُفيٛت انًخؼهقت  ٓقا انٕ او 
 

.انؼننت ااصخًاػٛت 

.َٙٔاإلؿياٌ اإلنكخل 

مٚاؿة انخٕحل. نلا اث انُٕو ٔانقهق ٔاػ 

.ااَخغاك 

.٘انٕىٕاه انقٓل 

.ااكخاائ ٔانخٕعـ 

 يٍ انًلع.انٓهغ ٔانؾٕف 

 

: َظاحظ نًٕاصٓت األٔقاث انؼظٛبت ٔحغيٍٛ انظغت انُفيٛت 
 

.انغفاه ػهٗ انٓـٔو انُفيٙ ػبل انقٛاو  أَشنت يياِػـة كانظالة ٔانخأيم 

.شتم انُفو  انٕٓاٚاث ٔانقلاوة ٔيشاْـة األدالو 

نٛززت نًًاكىززت انلٚاػززت يًاكىززت أَشززنت  ـَٛززت كانًشززٙ، ٔانضززل٘، ٔانخًلُٚززاث انلٚاػززٛت، ٔيًاكىززت انبززـاحم انًُن

 انٕٛيٛت.

.اإل قاو ػهٗ ااحظال  األطـقاو ٔانؼاحالث ػبل اإلَخلَج ٔٔىاحم ااحظال انًلحٙ ػٍ  ُؼـ 

.انغظٕل ػهٗ عظت يٍ انًؼهٕياث ٔاألؽباك ٔنكٍ ؿٌٔ انٕطٕل ئنٗ عانت ااكخاائ 
 

: األؽفال ٔكٕكَٔا 

ػزغ عانزت انًهزم ٔحؼزـٖ نقـ كىى دٛلٔه كٕكَٔا يؼانى شـٚـة األىٗ ػهٗ عٛاة األؽفال دٙ صٛم كٕكَٔا، عٛزذ حضزأم انٕ       

كىزت، ٔدزٙ هزم انؼننزت ااصخًاػٛزت كٌٕ األؽفال انفات األكزل حؼلكا  يٍ ْقا انٕ او ؽاطت دٙ هم انغلياٌ يزٍ انًـانقهق. دقـ ٚ

خًل نفخلاث ؽٕٚهزت يززم: َقزض انقزـكاث اإلؿكاكٛزت ٔانًؼلدٛزت، ٔػزؼف انقزلاوة ٔانكخا زت ؽاطزت قـ ٚؼاَٙ األؽفال آراكا  ك ًا حي

 ( أػٕاو. ٔيٍ أ لم اٜراك انيهبٛت ػهٗ األؽفال: 7-4انفات انؼًلٚت يٍ )

ٔ ،ٍٛانخأؽل األكاؿًٚٙ َٔقض انخُشات ااصخًاػٛت. انؼننت نـٖ انًلاْق 

 انًؼهًٍٛ.ئصباك اٜ او ٔاأليٓاث ػهٗ انقٛاو  ـٔك 

.لٔم انفضٕة اننبقٛت دهٛو كم  ٛج نـّٚ عاىٕئ ؽاص نكم ؽفم ٔئَخلَج  

نكياط(.أكزل ػلػت أليلاع يزم نٍٛ انؼظاو )ا األؽفال 
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 كٕكَٔاان انظغت انُفيٛت دٙ ميٍ

 إعداد  د. أُمنٌة حسنً  م  الدٌن

 المركز العربً لتألٌف وترجمة العلوم الصحٌة –محرر طبً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انؼظٛبت أيزلا  دزاحق األًْٛزت، ئف ئٌ ( 19-كٕدٛـ)يلع  دٛلٔه كٕكَٔا ُٚؼـ ااْخًاو  انظغت انُفيٛت ؽالل دخلة صاحغت           

يٍ انظغت انؼايت أل٘ دلؿ دٙ انًضخًغ، كًا أٌ انُفيٛت ػايم يٓى دٙ انغفاه ػهٗ انظغت انُفيٛت حؼخبل صنوا  أىاىٛا  ا ٚخضنأ 

ٔهٛفت انضٓام انًُاػٙ  انضيزى، دكهًزا كاَزج انغانزت انُفيزٛت صٛزـة ماؿث قزـكة انضيزى ػهزٗ يٓاصًزت األيزلاع ٔانختهزب ػهٛٓزا. 

 ٛت دٙ حهك انفخلة:ٔاٌٜ َخؼلف ػهٗ أْى انُظاحظ انخٙ ٚضب احباػٓا نهختهب ػهٗ ىٕو انغانت انُفي

اانخناو  ًًاكىزت انلٚاػزت انًُننٛزت، ٔحشزضٛغ أدزلاؿ األىزلة ػهزٗ فنزك، ألٌ انلٚاػزت حؼًزم ػهزٗ حؾفٛزف عزـة انخزٕحل -

انؼظبٙ ٔانقهق، يغ انغزلص ػهزٗ انخؼزّلع نهشزًو  انقزـك انكزادٙ دزٙ دُزاو انًُزنل ألَزّ ٚقهزم يزٍ اعخًانٛزت اإلطزا ت 

  ااكخاائ.

ث انًفؼهت، أٔ حؼهّى ْٕاٚت صـٚـة، ٔكقنك حؾظٛض ٔقج نقزلاوة انكخزب ٔئَضزام األػًزال انغلص ػهٗ يًاكىت انٕٓاٚا-

 انًإصهت.

حقـٚى انـػى انًؼُزٕ٘ َٔشزل انناقزت اإلٚضا ٛزت ٔانًيزاًْت دزٙ حؾفٛزف أػزلاع انقهزق ٔانخزٕحلػٍ  زاقٙ أدزلاؿ انؼاحهزت، -

 ٔؽاطت األؽفال ٔكباك انيٍ.

 فيٙ، ئفا اىخًل انشؼٕك  انًشاػل انُفيٛت انيٛات.انهضٕو ئنٗ اىخشاكة انًؾخظٍٛ دٙ انًضال انُ-

 حؼنٚن انضاَب انلٔعاَٙ  كزلة انؼباؿة ٔااىختفاك.-

 انبؼـ ػٍ األشؾاص انيهبٍٛٛ ٔانبؼـ ػٍ يظاؿك انخٕحل.-

انخقهٛم يٍ انخؼّلع نألؽباك انيهبٛت ٔاا خؼاؿ ػٍ اىخٛا  انًؼهٕياث يٍ يظاؿك غٛل يٕرٕقت، عخٗ ا ٚنٚزـ اإلعيزاه -

 غ. انٓه

 ٔػغ عـ أقظٗ نٕقج يخا ؼت حنٕك انفٛلٔه ػهٗ طفغاث اإلَخلَج، ٔنٛكٍ يزال  ىاػت دٙ انٕٛو.-

 .يًٓا كاَج األٔػاعانظبل ٔانخفاؤل ٔانخغهٙ  األيم ، -

انخؼبٛل ػٍ يشاػل انتؼب أٔ اٜاو انُفيٛت ٔانخغـد ػُٓزا؛ ألٌ كبزج حهزك انًشزاػل قزـ ٚزإؿ٘ ئنزٗ ااكخازائ أٔ مٚزاؿة -

 انُفيٛت.األيلاع 

ؼززب ٔانلاعززت يززُظ األؽفززال ينٚززـا  يززٍ انٕقززج ٔااْخًززاو، ٔانخغززـد يؼٓززى  هنززف، ٔحؾظززٛض ييززاعت يززٍ انٕقززج نهّ -

 ٔيًاكىت األَشنت انًغببت، ٔحضُب ػننٓى  قـك اإليكاٌ.
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 ييزخٕٖ كدـزـغ دزٙ انغزانٙ انخكُٕنزٕصٙ ٔانخقزـو انخنزٕك ىزاْى

 أؿٖ دقـ اٜؽل انضاَب ػهٗ ٔنكٍ ٔحقـيّ، ٔكاعخـّ اإلَياٌ كداْٛــت

 حزأرٛل نٓـزـا انخــزـٙ األيزلاع يزٍ كزٛزل اكخشزاف ئنزٗ أٚؼزا   انخقـو ْقا

  إَٔاػـزـّ انيزلؽاٌ يزلع كأىٓا ٔػهٗ انًضخًغ دٙ ٔيهًٕه  انغ

 ْٕ ٔانيلؽاٌ. انًؾخهفـت

 يضًٕػزت نٛشزًم انيـزـلؽاٌ؛ يظزنهظ ٔٚيـزـخؾـو ،

 ُٔٚشزاكى. انضيز أصناو كم حظٛب أٌ ًٚكُٓا انخٙ األيلاع يٍ كبٛلة

 حَُنبِّزغ انخزٙ انيزًاث ٔيزٍ انؾبٛززت،  زاألٔكاو أٚؼزا   األيلاع حهك ئنٗ

 ؽزاكس انًُزٕ ًٚكُٓزا ؽبٛؼٛزت غٛزل نؾالٚزا انيزلٚغ انخٕنّزـ انيزلؽاٌ

 ٔااَخشزاك انًضأكة انضيى أصناو اقخغاو رى ٔيٍ انًؼلٔدت، عـٔؿْا

 ػهزٗ ُٔٚنهزق انهًفزٙ، انضٓزام أٔ انزـو، ؽلٚزق ػٍ أؽلٖ أػؼاو ئنٗ

زّزم انُقٛهزـت، اىزـى انظزاْلة حهزك ًُ  انٕدزاة أىزبائ أْزـىّ  انُقاحـزـم ٔح

 . انيلؽاٌ  اإلطا ت انًلحبنت

ًّٗ انيزلؽاَاث يزٍ َزٕع ياحزت يــٍ أكزــل ٕٚصـــ انٕاقـغ دٙ        ُٚيز

ٌّ   انزقكل انضزـٚل ٔيزٍ نًُشزـاّ، ؽبقزا   يُٓـزـا كزم   ـّ  انيزلؽاٌ أ  ُٚؼز

يـبّب ًُ  ًٕٚث ٔداة عااث أك غ كم  ٍٛ دًٍ انؼانى، دٙ نهٕداة انزاَٙ ان

 انخٙ انيلؽاَاث إَٔاع أشٓل ٔيٍ  انيلؽاٌ، اإلطا ت َخٛضت شؾض

  ٔانًيخقٛى، ٔانقٕنٌٕ، ٔانبلٔىخاحت، انلحـت، ىلؽاٌ انلصال حُظٛب

ٌّ  عـٍٛ دــٙ ٔانكبـــ، ٔانًؼــة،  ٔانًيزخقٛى، ٔانقٕنزٌٕ، انزـ٘، ىـلؽاَاث: ْـٙ انُيـاو حُظٛب انخٙ انيلؽاَاث أكزل أ

 ا نزقنك نهيزلؽاٌ؛ انغقٛقزٙ انًيبب ئنـٗ اٌٜ عخــٗ انؼهًاو ٚظم نــى انغقٛقــت ٔدــٙ .ٔانًؼـة انلعى، ٔػُق ٔانلحت،

 انؼٕايـزـم يزـٍ يضًٕػـزـت ُْزا  ٔنكزٍ ؿقٛزق،  شكم اٜؽل  ؼؼٓى ئطا ت ٔػـو انُاه  ؼغ ئطا ت ىبب حفيٛل ًٚكٍ

ٌّ  ُٚؼخقزـ انخـزـٙ  انيزٍ، ٔكبزل انضُٛٛزـت، اننفزلاث: يُٓزا  انيزـلؽاٌ اإلطا زـت ؽنزـل مٚـزـاؿة دـزـٙ ٚخيزبب ٔصٕؿْـزـا أ

 ٔانتقاحٛزت انغٛاحٛزت ٔانيزهٕكٛاث ،(انخهزٕد) :يززم انبٛاٛزـت ٔانؼٕايزـم انًنيُـزـت، ٔاأليزلاع انٓليَٕــاث، ٔاػنلا اث

 يزم: )انخـؽٍٛ، ٔانيًُت...(. انؾاؽات

 ٔٚشزلط األٔكاو أَزٕاع األٔل انفظزم ٚؼزلع دظزٕل، ىزخت ػهزٗ أٚزـُٚا  زٍٛ انكخزائ )انيزلؽاٌ( انزق٘ ْزقا ٚغخزٕ٘     

 حنزٕك يلاعــم انزانذ انفظــم ٔٚشلط  انيلؽاٌ، اإلطا ت أىبائ انزاَٙ انفظم ٔٚؼـؿ ػُٓا، انكشف ٔؽلٚقت ؽبٛؼخٓا

 حزأرٛل انؾزايو انفظم ٕٔٚػظ انيلؽاٌ، يؼانضت ؽل  ػٍ شلعا   انلا غ انفظم ٔٚقـو انيلؽاَٛت، ٔانؾالٚا انيـلؽاٌ

 يزٍ نهٕقاٚزت انُظاحزـظ يزـٍ يضًٕػزت انياؿه انفظــم ٚقـو ٔأؽٛــلا   نهًلٚــغ، انتقاحٛــت انغـانــت ػهــٗ انؼالس ؽل 

 .انيلؽاٌ
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سذا سو العدد الثامن والخمسون من مجلة تعرٌا الطاا باٌن ٌادي       

م، وسذم المجلة 1997المارص الكرٌم، فمنذ صدور العدد األول فً عام 

تحمل راٌة تعرٌا الطا والعلوم الطبٌة، وفاً ساذا المركاز نحارا كال 

الحاارا علااى أن تكااون اللغااة العربٌااة سااً لغااة العلااوم  المختلفااة. لمااد 

المجلااة عدٌااد ماان األطباااء والكتّاااا فااً مواضااٌا الطااا  كتااا فااً سااذم

باللغاااة العربٌاااة السااالٌمة، وجااااء  تلااان المواضاااٌا مااان كتّااااا عااارا 

 ٌحرصون على أن تكون اللغة العربٌة سً اللغة الرائدة. 

تست ل مجلتنا فً سذا العادد أبواب اا ببااا الجراحاة العاماة، حٌار       

ر  المجلة فاً موضاوح تتحدر عن موضوح حصى المرارة، ثم تستع

العدد الحدٌر عن فٌرو  كورونا المستجد حٌر نتناول بال رت ماسٌاة 

فٌرو  الصٌن الغام  الذي أثار حالاة مان الاذعر والملاك باٌن ساكان 

العالم وخاصة بعد الف ل فاً معرفاة حمٌماة الفٌارو  ومادا خطورتاه 

وطرٌماة انت اارم، وفاً بااا المٌكروبٌولوجٌاا الطبٌاة تناال  موضاوح 

الفطرٌااا ، وممااال عاان فٌاارو  ال اارب  البسااٌط، وفااً باااا الصااحة 

البٌئٌة تتطرق المجلاة لموضاوح المخلفاا  الساائلة لماا للموضاوح مان 

آثار صحٌة سالبٌة لاد تاؤثر علاى األفاراد علاى المادا المصاٌر والبعٌاد، 

وفً باا الطاا البااطنً تتحادر المجلاة عان موضاوح الغنغرٌناة، ، ثام 

  بكٌة  طا العٌون، وتعر  موضوح انفصال تنملنا المجلة إلى باا

العٌن ومسببات ا وأعراض ا والفئا  األكثر عرضة لإلصابة ب ا، ثم تستعر  المجلة فً باا الجدٌد فاً الطاا دراساة 

جدٌدة تك ف عن وجود عسلة بٌن ادلت اا وكسل الدماغ وأحدر اادكت افا  فً المجال الطباً، وتتحادر المجلاة فاً 

األدوٌة عن موضوعٌن م مٌن: سوء استعمال المضادا  الحٌوٌة، وموضوح األدوٌة الخافضة لسكر الدم، ثم باا علم 

تستعر  المجلاة فاً بااا طاا الماع واألعصااا موضاوح التصالا المتعادد، وفاً بااا الصاحة العاماة تناال  المجلاة 

 ً ماوجزاً لموضاوح داء الساكري لادا  موضوح العداوا المرتبطة بفمدان ال  ٌة، وفً طاا األطفاال تمادم المجلاة  ارحا

األطفال وأنواعه وطرق معالجتاه، وفاً بااا اللغاة العربٌاة تناال  المجلاة موضاوح ال اعر واألسامام، وموضاوح اللغاة 

 ممٌا  ال عوا.

كل ذلن با ضافة إلى أبواا المجلة الثابتة وسً:استراحة العدد، والعلماء العرا حٌر تطلعنا المجلاة عان  خصاٌة      

ة وسااً الاادكتور حجاار أحمااد حجاار البنعلااً، وا عجاااز العلمااً فااً الماارآن الكاارٌم، والصااحة ... سااؤال وجااواا، عربٌاا

واألخطاء ال ائعة فً اللغاة العربٌاة، وأخباار تعرٌاا الطاا، وعلام المصاطلح، وبااا المكتباة الطبٌاة الاذي ٌطلعناا علاى 

 د.أحدر إصدارا  المركز، والمصطلحا   الطبٌة الواردة فً سذا العد
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 ىٛـ را جؿ ػًا .أ / قهى 

 نظغٛتو انؼهٕاحلصًت ٔنؼل ٙ نخأنٛف انًلكن ا -٘ يـقق نَتٕ

 

 

 
 

 
  

  

   لخطأا االصوا لسببا

  

حى ئؽالو انًُنل يٍ  - ألٌ انًُنل ْٕ انق٘ ُٚؾهٗ ٔنٛو انيكاٌ. -

 انيكاٌ
حى ئؽالو انيكاٌ يٍ  -1

 انًُنل
  

  

 ألَّ نى ُٚيًغ انفؼم "اعخاك" ػٍ انؼلئ. -
 اعخاك دالٌ دٙ أيلِ 2- أَيلِ عاك دالٌ دٙ -

  

  

ألٌ انخاو ْٙ ػٕع ػٍ انٛاو انًغقٔدت دال  -

 ٚضٕم انضًغ  ٍٛ انؼٕع ٔانًؼٕع ػُّ.
   ٚا أ خٙ 3- ٚا أ ج -

  

 ْقا األيل أرل دّٛ أٔ  ّ - ألٌ انفؼم "أَرل" ا ٚخؼـٖ  غلف انضل "ػهٗ". -
   .ْقا األيل أ رل ػهّٛ 4-

  

   ا ٚؾفاكى 5- ا ٚؾفٗ ػهٛكى - .ألٌ انفؼم "ؽفٙ" ا ٚخؼـٖ  ُفيّ. -

  

   ْقا األكَب 6- ْقِ األكَب - ألٌ "األكَب" يإَذ. -

  

ألَّ نى ٚأث انفؼم "ؿْو"  ًؼُٗ "ؿػو" دٙ  -

 انهتت انؼل ٛت.

ؿاىخّ أٔ ؿػيخّ أٔ  -

 ْلىخّ.
   ؿْيخّ انيٛاكة 7-

  

 .ايغضٕام ػهٗ "أصٕمة" كًا دٙ انًضُٚضًغ ان -      
 ة انيفلمأصٕ -

 صٕاماث انيفل 8-
  

  

 

 

ي ٌ، ْٔللسااحیاناً على أجة اكلدٔالشائعة اللغویة و األخطااعلى بعض و لضوالصفحة نلقي ِ اذْفي      

و  ألخطاِ  اذْمن نا بعضاً  ع ْنعرث، ٔلكلماِ اذع ْسماا لفوألذین ه الناابین ٌ لمضموامفھومة ة ٔكثیر

 جة ما یلي:اكلدو األخطاامن  ، ٔلعربیةاللغة ابھا  في اصؤللغویة  ا
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   لخطأا االصوا لسببا

  

   أَىٛاؿ انقٕو.  -9 ىاؿة انقٕو  - "ىٛـ" ػهٗ أىٛاؿ.ا حضًغ  -     

  

 ألٌ ااػخقاك ٚكٌٕ يٍ انقَب ئنٗ انًقَب ئنّٛ. -     
 اػخقك يُّ  -01 اػخقك ئنّٛ  -

  

  

ألٌَ يٍ يؼاَٙ "ؿاػ": فل، ٔؽؼغ، ٔؿاػ  -     

 انبالؿ: قٓلْا.
   دالٌ  ـٔؽت أُطٛب -00 أُطٛب دالٌ  ـٔاك  -
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