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الحساسٌة

نصر معوض " الغذاء والوقاٌة من األمراض"

الحساسٌة مرض من أمراض العصر الشائعة وال سٌما لدى األطفال ،لها أسباب شتى ،وتنشط فً مواسم معٌنة ،وخاصة
فً نهاٌة موسم البرد ،وفً موسم الربٌع الذي ٌكثر فٌه غبار الطلع.
والحساسٌة تفاعل غٌر طبٌعً ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة مادة غرٌبة ،مثل :غبار الطلع ،أو مواد التجمٌل،
أو شعر الحٌوانات ،أو المواد السامة ،أو بعض األدوٌة مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن ،فضال عن الدخان الناتج عن
عوادم السٌارات ،ودخان السجائر ،وعن كائنات صغٌرة تعٌش فً الفراش داخل الغرف المكتظة بالكتب والستائر
والسجاد والمالبس  ،وهً تصل إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن ،فتهٌج األماكن التً
وصلت إلٌها ،فٌؤدي ذلك إلى تولد أجسام مضادة دفاعٌة تؤثر فً النسٌج المصاب والشعٌرات الدموٌة المحٌطة المسببة
ألعراض الحساسٌة.
وللحساسٌة أنواع عدة ،منها حساسٌة الجلد ،وحساسٌة الجهاز التنفسً ،التً تشمل حساسٌة الصدر (الربو القصبً)
وحساسٌة األنف ،وقد ثبت علمٌا وجود عدد من الفطرٌات فً وسائد غرف النوم تتجه أبواغها بشكل رئٌسً إلى الجٌوب
األنفٌة والرئتٌن ،وقد تسبب التهابات فً العٌون ،وٌزداد األمر خطورة فً حالة نقص مناعة الجسم المرٌض.
وٌمكن الوقاٌة من تلك الفطرٌات بتغٌٌر الوسائد على فترات متقاربة  ،واستعمال مواد تنظٌف والمطهرات الجٌدة
أسبوعٌا ،واستعمال القطن الطبٌعً بدال من الصناعً فً الوسائد ،وضرورة التهوٌة الدائمة المستمرة للمنازل،
وتعرٌض محتوٌات الغرف ألشعة الشمس من وقت إلى اخر ،لتعقٌمها من الجراثٌم ،إضافة إلى تجنب تكدٌس حجرة
النوم بالمالبس خارج أماكنها ،وتجنب ترك األحذٌة فٌها ،ألنها من أهم مصادر التلوث التً ٌستنشقها النائم فً أثناء
تنفسه.
ومن أنواع الحساسٌة أٌضا حساسٌة اإلنسان نحو نوع معٌن من الغذاء ،فأي نوع من البروتٌنات الغذائٌة التً ٌتناولها
اإلنسان ال بد من أن ٌهضم قبل وصوله إلى األمعاء ،وإال صعب امتصاص البروتٌنات غٌر المهضومة .أما إذا
استطاعت األمعاء أحٌانا امتصاص هذ البروتٌنات بصعوبة ،فنن الخطورة فً هذ الحالة تكمن فً تعامل الجسم معها
على أنها أجسام غرٌبة ،وعندها تتكون أجسام مضادة تتصدى لها ،فٌنتج عن ذلك تفاعالت كٌمٌائٌة تعرف بأمراض
الحساسٌة ،وٌمكن القول إن هذا النوع من الحساسٌة هو معارك كٌمٌائٌة تحدث بٌن أي بروتٌن غذائً ٌنجح فً
الوصول إلى خالٌا الجسم أو أنسجته من غٌر هضم ،وبٌن األجسام المضادة التً تتكون من أنسجة الجسم ،لحماٌتها من
هذا البروتٌن الغرٌب الذي ٌجب التصدي له.
وقد تسبب بعض األغذٌة الحساسٌة لإلنسان من مثل اللبن ،فٌعد جزيء البروتٌن فً اللبن مسؤوال عن حدوث الحساسٌة
منه ،وقد تحدث من سكر اللبن (الالكتوز) الذي ٌسبب انتفاخا فً المعدة ،وٌصاحب االنتفاخ مغص وإسهال بعد فترة
وجٌزة من تناوله ،ومن األغذٌة األخرى التً تسبب الحساسٌة لدى بعض األشخاص البٌض والسمك.
وثمة عوامل طبٌعٌة قد تسبب الحساسٌة  ،مثل درجات الحرارة العالٌة أو المنخفضة فضال عن أشعة الشمس ،وتظهر
أعراض الحساسٌة هنا بالقًء واإلسهال والمغص المتكرر فً البطن أو العطس أو الرشح أو األزمات الربوٌة أو الطفح
الجلدي المعروف باألكزٌما التً ٌكثر انتشارها بٌن األطفال ،وقد تظهر أورام وانتفاخات فً مناطق مختلفة من الجسم.
أما أكثر أنسجة الجسم تعرضا لإلصابة بالحساسٌة فهً أنسجة الجلد واألغشٌة المخاطٌة للجهازٌن :الجهاز الهضمً،
والجهاز التنفسً.
وتصٌب الحساسٌة المالٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة ،وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن للمرأة دورا
أساسٌا فً الوقاٌة من هذا الداء على نحو عام ،وحساسٌة الجهاز التنفسً على نحو خاص ،ألن التركٌب الجٌنً لألم أشد
تأثٌرا من التركٌب الحٌنً لألب من حٌث االستعداد الوراثً للمولود لإلصابة بأمراض الحساسٌة .وتزداد نسبة اإلصابة
بهذا المرض كلما كان األخوال والخاالت المصابون به أكثر من األعمام والعمات ،وأكدت بعض الدراسات أن نسبة
اإلصابة باألنواع الشدٌدة من الحساسٌة الصدر تصٌب الفتٌات أكثر من الفتٌان.
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التعرٌف بالكاتب
نصر معوض عالم مصري حاصل على الدكتوراه فً تكنولوجٌا تحلل األحماض األمٌنٌة ،له مؤلفات وكتب منشورة ،مثل
"التكنولوجٌا الحٌوٌة لمنتجات اللبن الثانوٌة"  ،و"الغذاء والوقاٌة من األمراض" ،ومنه أخذ النص.
أسبلة متنوعة
ما اسم كاتب نص" الحساسٌة " ؟ نصر معوض
عدّد من أشهر مؤلفات نصر معوض ؟"التكنولوجٌا الحٌوٌة لمنتجات اللبن الثانوٌة"  ،و"الغذاء والوقاٌة من األمراض"
ما جنسٌة الكاتب نصر معوض ومحصله التعلٌمً ؟ عالم مصري ،حاصل على الدكتوراه فً تكنولوجٌا تحلل األحماض األمٌنٌة
ما اسم مؤلف نصر معوض الذي أخذ منه النص؟ الغذاء والوقاٌة من األمراض".
جو النص
الحساسٌة مرض من أمراض العصر الشابعة التً ٌعانً منها مالٌٌن األشخاص سنوٌا ألسباب تختلف من فرد إلى اخر ،ومن مكان إلى اخر،
وبٌن الكاتب فً هذا النص أهم أسباب الحساسٌة ،مثل :غبار الطلع ومواد التنظٌف وبعض األطعمة ،وتناول أهم أعراضها التً تظهر على
الجلد أو الجٌوب األنفٌة والجهازٌن الهضمً و التنفسً ،وذكر طرق الوقاٌة منها داعٌا إلى تجنب األطعمة التً تسببها ،والتقلٌل من
التعرض إلى البرد ودرجات الحرارة المرتفعة وغٌرها من المسببات األخرى.
الحساسٌة مرض من أمراض العصر الشابعة وال سٌما لدى األطفال ،لها أسباب شتى ،وتنشط فً مواسم معٌنة ،وخاصة فً نهاٌة موسم البرد،وفً
موسم الربٌع الذي ٌكثر فٌه غبار الطلع.
والحساسٌة تفاعل غٌر طبٌعً ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة مادة غرٌبة ،مثل :غبار الطلع ،أو مواد التجمٌل ،أو شعر الحٌوانات ،أو المواد
السامة ،أو بعض األدوٌة مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن ،فضال عن الدخان الناتج عن عوادم السٌارات ،ودخان السجابر ،وعن كابنات صغٌرة تعٌش
فً الفراش داخل الغرف المكتظة بالكتب والستابر والسجاد والمالبس  ،وهً تصل إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن،
فتهٌج األماكن التً وصلت إلٌها ،فٌؤدي ذلك إلى تولد أجسام مضادة دفاعٌة تؤثر فً النسٌج المصاب والشعٌرات الدموٌة المحٌطة المسببة ألعراض
الحساسٌة.
المكتظة :المزدحمة تهٌج :حدة التأثر
المفردات ال سٌما  :بخاصة عوادم السٌارات :مفردها عادم ،وهوما ٌنتج عن احتراق الوقود فً السٌارة
أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خالٌا مماثلة من نفس المنشأ ،والتً تحمل وظٌفة محددة ،كالنسٌج الطالبً،والنسٌج العصبً،وغٌرها من أنسجة الجسم
 .الشعٌرات الدّمو ٌّة :قنوات دقٌقة جدًا تشبه الشعر ،وٌتكون جدارها من طبقة خلوٌة واحدة ،لتسمح للمواد الغذابٌة الصغٌرة بتغذٌة الخالٌا حولها.
األجسام المضادّة :بروتٌنات تتواجد فً الدم والسوابل الجسم ٌّة األخرى ٌفرزها الجسم إلضعاف األجسام الغرٌبة من بكتٌرٌا وفٌروسات وغٌرها .

أسبلة متنوعة

ٔ-أ.ما المقصود بالحساس ٌّة ؟الحساس ٌّة  :مرض من أمراض العصر ال ّ
شابعة وال س ٌّما لدى األطفال  ،ولها أسباب ش ّتى  ،وتنشط فً مواسم معٌنة ،
الربٌع الذي ٌكثر فٌه غبار ال ّطلع(.الفهم والتحلٌل)
وخاصة نهاٌة موسم البرد وفً موسم ّ
ب.اذكر أربعة أسباب للحساس ٌّة؟  :والحساس ٌّة تفاعل غٌر طبٌعً ٌحدث فً أنسجة الجسم المختلفة نتٌجة مادّة غرٌبة  ،مثل  :غبار ال ّطلع ،أو مواد
سامة ،أو بعض األدوٌة مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن (الفهم والتحلٌل)
التجمٌل ،أو شعر الحٌوانات ،أو المواد ال ّ
ج .كٌف تحدث الحساس ٌّة فً داخل الجسم ؟ تصل مسببات الحساس ٌّة إلى داخل الجسم عن طرٌق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن  ،فته ٌّج األماكن
التى وصلت إلٌها ،فٌؤدي ذلك إلى تولُّد أجسام مضادّة دفاع ٌّة تؤثر فً ال ّنسٌج المصاب وال ّ
شعٌرات الدّموٌة المحٌطة المسب ّبة ألعراض الحساس ٌّة
الربٌع الذي ٌكثر فٌه غبار ال ّطلع
متى تنشط الحساسٌة؟ تنشط فً مواسم معٌنة  ،وخاصة نهاٌة موسم البرد وفً موسم ّ
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وللح

و للحساسٌة أنواع عدة ،منها حساسٌة الجلد ،وحساسٌة الجهاز التنفسً ،التً تشمل حساسٌة الصدر (الربو القصبً) وحساسٌة األنف،
وقد ثبت علمٌا وجود عدد من الفطرٌات فً وسابد غرف النوم تتجه أبواغها بشكل ربٌسً إلى الجٌوب األنفٌة والربتٌن ،وقد تسبب
التهابات فً العٌون ،وٌزداد األمر خطورة فً حالة نقص مناعة جسم المرٌض.
وٌمكن الوقاٌة من تلك الفطرٌات بتغٌٌر الوسابد على فترات متقاربة  ،واستعمال مواد تنظٌف والمطهرات الجٌدة أسبوعٌا ،واستعمال
القطن الطبٌعً بدال من الصناعً فً الوسابد ،وضرورة التهوٌة الدابمة المستمرة للمنازل ،وتعرٌض محتوٌات الغرف ألشعة الشمس من
وقت إلى اخر ،لتعقٌمها من الجراثٌم ،إضافة إلى تجنب تكدٌس حجرة النوم بالمالبس خارج أماكنها ،وتجنب ترك األحذٌة فٌها ،ألنها من
أهم مصادر التلوث التً ٌستنشقها النابم فً أثناء تنفسه.

المفردات
الجٌوب األنف ٌّة :فراغات ملٌبة بالهواء ،تتصل بالتجوٌف األنفً عبر فتحات خاصة ،تقع ضمن عظام الجمجمة والوجه.
الر ْبو القصبً :مرض ٌسبب تضٌق متغٌر فً القصبات الهوابٌة ،تجاو ًبا مع مثٌرات مختلفة.
َّ
األبواغ :مفردها َبوغ ،وهً خلٌة تكاثر الجنسً ،تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس ،ولها أشكال كثٌرة ومختلفة فً الفطرٌات
تكدٌس:جعل بعضها فوق بعض
والطحالب والجراثٌم وغٌرها  .الوسابد :جمع وسادة  ،مخدات

أسبلة متنوعة
ٕ-تقٌم بعض مسببات حساسٌة الصدر واألنف والجلد معنا فً البٌوت كٌف نقً أنفسنا من خطر اإلصابة بها ؟ (الفهم والتحلٌل)
بٌعً ً
الصناعً
بدال من
ّ
ٌمكن الوقاٌة منها بتغٌٌر الوسابد على فترات متقاربة ،واستعمال مواد التنظٌف والمطهرات الجٌدة أسبوعٌا ،واستعمال القطن ال ّط ّ

فً الوسابد ،وضرورة التهوٌة الدابمة والمستمرة للمنازل ،وتعرٌض محتوٌات الغرف ألشعة ال ّ
شمس من وقت إلى آخر ،لتعقٌمها من الجراثٌم،
عالوة على تج ّنب تكدٌس حجرة النوم بالمالبس خارج أماكنها ،وتج ّنب ترك األحذٌة فٌها.
اذكر أنواع الحساسٌة؟ منها حساسٌة الجلد ،وحساسٌة الجهاز التنفسً ،التً تشمل حساسٌة الصدر (الربو القصبً) وحساسٌة األنف

ثبت علمٌا وجود عدد من الفطرٌات فً وسابد غرف النوم وضح عملها .تتجه أبواغها بشكل ربٌسً إلى الجٌوب األنفٌة والربتٌن ،وقد تسبب
التهابات فً العٌون ،وٌزداد األمر خطورة فً حالة نقص مناعة جسم المرٌض.
متى ٌزداد األمر خطورة فً حالة فطرٌات الوسابد؟ إن كان الشخص ٌعانً من نقص مناعة جسم المرٌض
فأي نوع من البروتٌنات الغذاب ٌّة التى ٌتناولها اإلنسان ال بد من
ومن أنواع الحساس ٌّة أٌضا حساس ٌّة اإلنسان نحو نوع مع ٌّن من الغذاء؛
ّ
أن ٌُهضم قبل وصوله إلى األمعاء ّ
وإال ص ُعب امتصاص األمعاء لهذه البروتٌنات غٌر المهضومة  .أما إذا إستطاعت األمعاء أحٌانا ً امتصاص
تتكون أجسام مضادّة
هذه البروتٌنات بصعوبة  ،فإن الخطورة فً هذه الحالة تكمن فً تعامل الجسم معها على أنها أجسام غرٌبة ،وعندها ّ
تتصدّى لها  ،فٌنتج عن ذلك تفاعالت كٌمٌابٌة تعرف بأمراض الحساس ٌّة  ،وٌمكن القول إنّ هذا النوع من الحساس ٌّة هو معارك كٌمٌاب ٌّة
تتكون من أنسجة
أي بروتٌن غذابً ٌنجح فً الوصول إلى خالٌا الجسم أو أنسجة من غٌر هضم ،وبٌن األجسام المضادة التى ّ
تحدث بٌن ّ
الجسم لحماٌتها من هذا البروتٌن الغرٌب الذي ٌجب ال ّتصدّي له .

المفردات

تتصدى لها:تواجهها

الصور الفنٌة (التذوق الجمالً)
ٔ"-إن هذا النوع من الحساسٌة هو معارك كٌمٌابٌة تحدث بٌن أي بروتٌن غذابً ٌنجح فً الوصول إلى خالٌا الجسم أو أنسجته من غٌر
الهضم ،وبٌن األجسام المضادة له" صور الكاتب الحساسٌة معركة ،وصور البروتٌن الغـذابً واألجسـام المضـادة جٌشـٌن ٌخوضـان هذه
المعركة.

أسبلة متنوعة
ٖ-وضح المقصود بالتحسس الغذابً( .الفهم والتحلٌل)
حساس ٌّة اإلنسان نحو نوع مع ٌّن من الغذاء ،لوصول أي بروتٌن غذابً إلى خالٌا الجسم أو أنسجته من غٌر هضم.
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وقد تس ّبب بعض األغذٌة الحساس ٌّة لإلنسان من مثل اللبن  ،فٌع ّد جزيء البروتٌن فً اللبن مسؤوالً عن حدوث الحساس ٌّة منه ،وقد
تحدث من سكر اللبن (الالكتوز) الذي ٌسبب انتفاخا ً فً المعدة  ،وٌصاحب االنتفاخ مغص وإسهال بعد فترة وجٌزة من تناوله ،ومن
األغذٌة األخرى التى تسبب الحساس ٌّة لدى بعض األشخاص البٌض والسمك.
وث ّمة عوامل طبٌع ٌّة قد تسبب الحساس ٌّة  ،مثل درجات الحرارة العالٌة أو المنخفضة فضالً عن أشعة الشمس وتظهر أعراض
الربو ٌّة أو ال ّطفح الجلدي المعروف
الحساس ٌّة هنا بالقًء واإلسهال والمغص
الرشح أو األزمات َّ
المتكرر فً البطن أو العطس أو ّ
ّ
باألكزٌما التى ٌكثر انتشارها بٌن األطفال  ،وقد تظهر أورام وانتفاخات فً مناطق مختلفة من الجسم  .أما أكثر أنسجة الجسم تعرضا ً
لإلصابة بالحساس ٌّة

المفردات

التنفسً.
الهضمً ،والجهاز
فهً أنسجة الجلد واألغشٌة المخاطٌة للجهازٌن :الجهاز
ّ
ّ

وجٌزة :قصٌرة األغشٌة المخاط ٌّة :تبطٌنات تتواجد فً أماكن مختلفة فً الجسم كالفم واألذنٌن واألنف ،تستخدم فً الهضم واإلفراز.
ثمة :هناك

أسبلة متنوعة
ٗ-أذكر عرضٌن لكل من ( :الفهم والتحلٌل)
أ -حساسٌة اللبن .انتفاخ فً المعدة ،مغص وإسهال .
الرشح أو
ب -الحساسٌة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة  .القًء واإلسهال والمغص
المتكرر فً البطن أو العطس أو ّ
ِّ
الجلدي المعروف باألكزٌما ،وقد تظهر أورام وانتفاخات فً مناطق مختلفة من الجسم
الر ْبو ٌّة أو ال ّطفح
ّ
األزمات ّ
التنفسً (الفهم والتحلٌل)
الهضمً ،والجهاز
-7ما أكثر أنسجة الجسم عرضة لإلصابة بالحساسٌة ؟ أنسجة الجلد واألغشٌة المخاط ٌّة للجهازٌن :الجهاز
ّ
ّ

الر ْبو ٌّة (المعجم والداللة)
-7اضبط بالشكل حرف الراء فً كلمة (الربوٌة)ّ .

وضح اللبن من األغذٌة التً تسبب الحساسٌة .فٌع ّد جزيء البروتٌن فً اللبن مسؤوالً عن حدوث الحساس ٌّة منه،وقد تحدث من سكر اللبن (الالكتوز)

اذكرالعوامل الطبٌع ٌّة التً قد تسبب الحساس ٌّة كما ورد بالنص  .درجات الحرارة العالٌة أو المنخفضة فضالً عن أشعة الشمس
وتصٌب الحساس ٌّة المالٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة  ،وقد أشارت بعض الدّراسات إلى أنّ للمرأة دوراً أساسٌا ً فً الوقاٌة من هذا
الدّاء على نحو عام وحساس ٌّة الجهاز التنفسً على نحو خاص ؛ ألنَّ التركٌب الجٌنً لألم أشد تأثٌراً من التركٌب الجٌنً لألب من حٌث
االستعداد الوراثً للمولود لإلصابة بأمراض الحساس ٌّة  .وتزداد نسبة اإلصابة بهذا المرض كلّما كان األخوال والخاالت المصابون به أكثر من
األعمام والع ّمات ،وأ ّكدت بعض الدراسات أن نسبة اإلصابة باألنواع ال ّ
صدر تصٌب الفتٌات أكثر من الفتٌان .
شدٌدة من حساس ٌّة ال ّ
المفردات

المعمورة :األرض المبن ٌّة أو المسكونة

حً.
التركٌب الجٌنً :مجموعة المعلومات الوراثٌة التً ٌحملها كل ّ كابن ّ

أسبلة متنوعة
٘ -علل ما ٌأتً  ):الفهم والتحلٌل)
أ -الحساسٌة مرض من أمراض العصر .ألنها تصٌب المالٌٌن من البشر فً جمٌع أرجاء المعمورة.
ب -ال ٌجوز اإلستهانة بمرض الحساسٌة .ألخطاره على كلّ من ٌصاب به.
جـٌ -جب على المرأة أن تكون أكثر حرصا ً على وقاٌة نفسها من الحساسٌة.ألن التركٌب الجٌنً لألم أشد تأثٌرا من التركٌب الجٌنً لألب من
حٌث االستعداد الوراثً للمولود لإلصابة بأمراض الحساسٌة
أكثر من األعمام والع ّمات (الفهم والتحلٌل)
-8متى تزداد نسبة إصابة الطفل بمرض الحساسٌة ؟ كلما كان األخوال والخاالت المصابونَ به َ
اذكر محورٌن أساسٌن قادرٌن على الوقاٌة من الحساسٌة.
للمرأة دوراً أساسٌا ً فً الوقاٌة من هذا الدّاء على نحو عام وحساس ٌّة الجهاز التنفسً على نحو خاص
علل .أشارت بعض الدّراسات إلى أنّ للمرأة دوراً أساسٌا ً فً الوقاٌة من هذا الدّاء على نحو عام وحساس ٌّة الجهاز التنفسً على نحو خاص
ألنَّ التركٌب الجٌنً لألم أشد تأثٌراً من التركٌب الجٌنً لألب من حٌث االستعداد الوراثً للمولود لإلصابة بأمراض الحساس ٌّة

03

الوحدة الرابعة"الثقافة الصحية"

المعجم والداللة
ٖ -ابحث فً أحد معاجم المصطلحات الطبٌة عن معنً كل مما ٌأتً:
أنسجة الجسم :مجموعة متكاملة من خالٌا مماثلة من نفس المنشأ ،والتً تحمل وظٌفة محددة ،كالنسٌج الطالبً ،والنسٌج العصبً ،وغٌرها من أنسجة الجسم
.
الشعٌرات الدّمو ٌّة :قنوات دقٌقة جدًا تشبه الشعر ،وٌتكون جدارها من طبقة خلوٌة واحدة ،لتسمح للمواد الغذابٌة الصغٌرة بتغذٌة الخالٌا حولها.
الجٌوب األنف ٌّة :فراغات ملٌبة بالهواء ،تتصل بالتجوٌف األنفً عبر فتحات خاصة ،تقع ضمن عظام الجمجمة والوجه.
األجسام المضادّة :بروتٌنات تتواجد فً الدم والسوابل الجسم ٌّة األخرى ٌفرزها الجسم إلضعاف األجسام الغرٌبة من بكتٌرٌا وفٌروسات وغٌرها .
األغشٌة المخاط ٌّة :تبطٌنات تتواجد فً أماكن مختلفة فً الجسم كالفم واألذنٌن واألنف ،تستخدم فً الهضم واإلفراز.
الر ْبو القصبً :مرض ٌسبب تضٌق متغٌر فً القصبات الهوابٌة ،تجاو ًبا مع مثٌرات مختلفة.
َّ
األبواغ :مفردها َبوغ ،وهً خلٌة تكاثر الجنسً ،تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس ،ولها أشكال كثٌرة ومختلفة فً الفطرٌات والطحالب
والجراثٌم وغٌرها .
حً.
التركٌب الجٌنً :مجموعة المعلومات الوراثٌة التً ٌحملها كل ّ كابن ّ
ٗ -ما الجذر اللغوي لكل كلمة من الكلمات اآلتٌة:
التهابات :ل ِه َب .

مكت ّظ :ك ّظ  /ك َظ َظ .

االستعداد :عدّ /ع َد َد

٘ -عد إلى أحد المعاجم واستخرج مفرد كلمة "جراثٌم" ُج ْرثوم
 -ٙاضبط بالشكل حرفً المٌم والعٌن فً كلمة(معدة) بالرجوع إلى أحد المعاجم مبٌنا ً أوجه ضبط الكلمةَ .معِدة وم ِْعدة
كتب األدب
أحب
 -8استعمل تركٌب(وال سٌما) فً جملة مفٌدة من إنشابك.
الكتب وال س ٌّما َ
َ
ّ
الفهم والتحلٌل
ٖ -وضح المقصود بالتحسس الغذابً .حساس ٌّة اإلنسان نحو نوع مع ٌّن من الغذاء ،لوصول أي بروتٌن غذابً إلى خالٌا الجسم أو أنسجته من غٌر هضم.
 -ٙوضح العالقة بٌن التلوث ومرض الحساسٌة .التلوث ٌعنً إمكانٌة وصول أي نوع من الجراثٌم إلى الجهاز الهضمً والتنفسً مما ٌؤدي
سسها.
إلى ته ٌّج األنسجة وتح ّ
سسها
التلوث ٌعنً إمكانٌة وصول أي نوع من الجراثٌم إلى الجهاز الهضمً والتنفسً مما ٌؤدي إلى ته ٌّج األنسجة وتح ّ
 -89بعد دراستك النص ،إقترح تدابٌر ٌمكن أن تجنبنا اإلصابة بمرض الحساسٌة فً حٌاتنا الٌومٌة فً كل حالة من الحاالت اآلتٌة :
أ -سوء استخدام المنظفات .اتباع اإلرشادات والتعلٌمات الصحٌحة فً استخدام المنظفات كاستخدام الكمامات والقفازات
سامة ،سنّ قوانٌن دول ٌّة
ب -انتشار سحب دخان المصانع بالقرب من أماكن السكن .وضع الفالتر على مداخن المصانع للتقلٌل من انبعاث الغا ازت ال ّ
ومحل ٌّة لمنع المصانع من إطالق الغا ازت بنسبة تتجاوز الح ّد المسموح به ،زارعة األشجار لتنقٌة الهواء ،السكن فً أماكن بعٌدة عن المصانع قدر
المستطاع.
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جـ -ارتفاع درجات الحرارة أو إنخفاضها .استخدام التدفبة المناسبة والمالبس الواقٌة فً حالة انخفاض درجات الحرارة ،واستخدام أجهزة التكٌٌف
التعرض ألشعة الشمس المباشرة .وٌترك للطالب
المناسبة فً حالة ارتفاع الحرارة ،وتج ّنب
ّ
ٌٓٔ -قال  :المعدة بٌت الداء ،والحمٌة هً الدواء ،ناقش هذا الرأي فً ضوء فهمك النص.
ضا لل ّطالب
تج ّنب األطعمة التً تسبب الحساس ٌّة عن كل ّ فرد .وٌترك أٌ ً
ٔٔ -أذكر أهم الموضوعات الصحٌة التى ٌنبغً أن نمتلك ثقافة كافٌة عنها كً نتجنب أضرارها فً رأٌك.
ضا للطالب.
سمنة ،وغٌرها .وٌترك أٌ ً
سكري ،والسرطان ،وارتفاع ضغط الدم ،وال ّ
أمراض :ال ّ
ٕٔ -أذكر سلوكٌات ٌقوم بها اإلنسان ٌمكن أن تؤثر فً صحته سلبا ً أو إٌجابا ً
سل ًبا :التدخٌن ،تنا ول الوجبات السرٌعة.
إٌجا ًبا :شرب الماء الكافً ،تناول الغذاء المتوازن ،ممارسة الرٌاضة.
ضا لل ّطالب.
وٌترك أٌ ً
ٖٔ -حققت الثورة الصناعٌة للبشرٌة فوابد كثٌرة جلبت معها أضراراً صحٌة بٌن كٌف نفٌد من منجزاتها ونتجنب أضرارها من وجهة نظرك أجهزة
سامة الناتجة عنها وأضرارها .
االتصال الحدٌثة وأض اررها ،أكٌاس البالستٌك وأضرارها ،الصناعات واألبخرة ال ّ
التعامل بحذر مع كل ّ منها لالستفادة منها وتج ّنب أضرارها .وٌترك أٌضا للطالب
التذوق الجمالً
ٕ -من خصابص المقالة العلمٌة استخدام المصطلحات العلمٌة ،واإلستناد إلى الحقابق ،ومخاطبة العقل ،مثل لكل واحدة من هذه الخصابص من النص.
الر ْبو القصبً ،الفطرٌات ،سكر اللبن ...إلخ االستناد إلى الحقابق :مثل :تسبب بعض األغذٌة الحساس ٌّة لإلنسان.
المصطلحات العلم ٌّة ،مثلّ :
مخاطبة العقل :استخدام لغة علم ٌّة مباشرة ،وندرة الصور الفن ٌّة
ٖ -بٌن إلى أي مدى وفق الكاتب فً عرض الموضوع بشكل واضح ومفهوم ،وفً تثقٌف المتلقً صحٌا ً والتأثٌر فٌه.
كـان الكاتـب مو ّف ًقـا فـً إٌصـال فكرتـه إلـى حـ ّد كبٌـر؛ ألنه التزم سمات المقال العلمً من حٌث تسلسل األفكار ،واالعتماد على الحقابق العلمٌة،
وعرض ذلك بلغة سهلة واضحة مع قصر العبا رات والمعانً المباشرة مخاط ًبا العقل ال العاطفة؛ إذ ع ّرف الحساسٌة وذكـر مسـبباتها وأنواعها
وأعراضها وطرق الوقاٌة منها.
قضاٌا لغوٌة (قواعد)

البدل
البدل تابع مقصود بالحكم ٌتبع اسما ً سابقا ً له فً اإلعراب ٌسمى ال ُمبدل منه ،وٌعمل على إٌضاحه.
أنواع البدل:
ٔ-

بدل المطابق أو بدل كل من كل ،نحو قوله تعالى " َج َعل َ َّ
اس َوال َّ
ي َوا ْل َق َالبِدَ"
ش ْه َر ا ْل َح َرا َم َوا ْلهَدْ َ
َّللا ُ ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ٌْتَ ا ْل َح َرا َم ِق ٌَا ًما ِّلل َّن ِ
وقولنا " :المرء بأصغرٌه  :قلبه ولسانه"  ،وهو هنا بدل تفصٌلً وٌغلب أن ٌكون االسم المعرف بأل الواقع بعد اسم اإلشارة بدالً مطابقا
نحو قولنا  :هذا الرجل كرٌم.

( سورة المابدة ،اآلٌة ،)97

ص ِم ْن ُه َقل ً
ٌِال (ٖ)" (سورة المزمل)
ص َف ُه أَ ِو انقُ ْ
ٕ -بدل بعض كل أو بدل الجزء من كل ،نحو قوله تعالى" ٌَا أَ ٌُّ َها ا ْل ُم َّز ِّمل ُ (ٔ) قُ ِم اللَّ ٌْل َ إ ِ َّال َقل ًٌِال (ٕ) ِّن ْ
ٖ -بدل إشتمال ،نحوٌ :طمبن القارئ إلى المكتبة جوها الهادئ
ٌتصل ببدل بعض من كل وبدل اإلشتمال فً الغالب ضمٌر ٌعود على المبدل منه وٌربطه به وٌطابقه فً جنسه وعدده.
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تدرٌبات
ٔ -عٌن البدل فً ما ٌأتً ،واذكر نوعه:
َ
س َم َاوا ِ
َّللا َتصِ ٌ ُر ْاأل ُ ُمو ُر" [ بدل مطابق ]
ق
ت
س
أ -قال تعالى" َوإِ َّن َك َل َت ْهدِي إ ِ َل ٰى صِ َراطٍ ُّم
ض ۗ أَ َال إِلَى َّ ِ
ٌِم (ٕ٘) صِ َراطِ َّ ِ
ت َو َما فًِ ْاألَ ْر ِ
َّللا الَّذِي لَ ُه َما فًِ ال َّ
ْ
ٍ
ب -قال رسول اله صل َّللا علٌه وسلم " :عٌنان ال تمسهما النار :عٌن بكت من خشٌة ،وعٌن باتت تحرس فً سبٌل" [ .بدل تفصٌل ]
قاس ورا ُحم [ بدل تفصٌل ]
جـ -قال الشاعر :أداوي جحود القلب بالبر والتقى وال ٌستوي القلبان:
ٍ
د -أفادتنً المكتبة مراج ُعها [ بدل اشتمال ]
هـ -أدهشنً الطالب تقمصه شخصٌة البطل فً المسرحٌة [ .بدل اشتمال ]
ٕ -اضبط بالشكل أواخر الكلمات التً تحتها خط:
أ -استلذ الضٌف الطعام مذاقه [ .مذا َقه] الحركة  :فتحة قبل الهاء ألنه بدل من المفعول به الطعام َ
ب -أع ّد الطالب البحث خطته [ .خ ّط َته ] الحركة  :فتحة قبل الهاء ألنه بدل من المفعول به البحث
ٖ -أعرب ما تحته خط فً ما ٌأتً إعرابا ً تاماً:
أ -قال تعالى " إِنَّ ٰ َه َذا ا ْلقُ ْرآنَ ٌَ ْهدِي لِلَّتًِ ه ًَِ أَ ْق َو ُم َو ٌُ َب ِّ
صال َِحا ِ
ٌرا (( ")9سورة اإلسراء ،اآلٌة )9
ت أَنَّ لَ ُه ْم أَ ْج ًرا َك ِب ً
ش ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ الَّذٌِنَ ٌَ ْع َملُونَ ال َّ
القران  :بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره .
ب -تصفحت الدٌوان نصفه : .بدل بعض من الكل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره وهو مضاف
والهاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل جر باإلضافة
واألدب والعفة واألمانة.
جـ -أرب ُع خصا ٍل ٌسو ُد بها المر ُء :العل ُم
ُ
العل ُم  :بدل تفصٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره
د -شممت الوردة أرٌجها.
بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمٌر م ّتصل مبنً فً محل جر باإلضافة
ٗ -عد إلى الفقرات  :الثانٌة والسابعة واألخٌرة من النص واستخرج منها أمثلة على البدل
بعض األدوٌة مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن  :بدل مطابق
الهضمً ،والجهاز التنفسً : .بدل تفصٌل
للجهازٌن  :الجهاز
ّ
وقد وأشارت بعض الدّراسات إلى أنّ للمرأة دوراً أساسٌا ً فً الوقاٌة من هذا الدّاء  :بدل مطابق
اسم السمان والمكان
على وزن
َمف َعل أو َمف ِعل

اسما المكان والزمان
اسمان مشتقان ٌدالن على الحدث وزمان وقوعه أو مكان وقوعه ،وٌصاغان من :
الفعل الثالثً على :

ٔ -وزن ( َمف َعل) إذا كان المضارع الفعل مضموم العٌن أو مفتوح العٌن أو معتالً ناقصاً ،نحو :مكتب ،مسبح ،مرمً.
ٕ -وزن ( َمفعِل) إذا كان مضارعه مسكور العٌن ومعتالً مثاالً واوٌاً ،نحو :مجلس ،موقف ،مولد.
ٖ -ومن غٌر الثالثً على طرٌقة صٌاغة اسم المفعول ،نحو  :مستودع  ،مرتقب ،منتهى.
تدرٌبات
ٔ -ضع اسم المكان أو الزمان من األفعال اآلتٌة مع ضبط عٌن الكلمة:
أوى ،استوصف ،وعد  ،لعب ،التقى.
مأوى
أوى
صف
أستوصف
ُمستو َ
موعِد
وعد
ْ
َم ْل َعب
لعب
َ
ُملتقى
التقى
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ٌٕ -خطا بعض الناس فً لفظ كلمة (معرض) كما فً قولهم " زرت معرض األلبسة" ،أذكر اللفظ الصحٌح ،اعتماداً على ما ورد فً القواعد
ٌ:عرض
عرض أي على وزن ( َمفعِل) ألن مضارع
َ
عرض ِ
السابقة .الصواب كسر الراء(عٌن الكلمة)َ :م ِ
ٖ -مٌز اسم المكان من اسم الزمان فً ما ٌأتً :
ًِ َح َّتى َم ْطلَ ِع ا ْل َف ْج ِر" (سورة القدر ،اآلٌة ٘) اسم زمان
سال ٌم ه َ
أ -قال تعالى " َ
ٰ
ُ
ً
َ
َ
َ
َّ
َ
ً
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تْ
َ
سن ُم ْستق ّرا َو ُمقا ًما ((
سال ًما )٘ (7خالِدٌِنَ فٌِ َها ۚ َح ُ
ص َب ُروا َو ٌُلق ْونَ فٌِ َها ت ِح ٌَّة َو َ
ب  -قال تعالى " أولبِك ٌُ ْجز ْونَ الغ ْرفة بِ َما َ
ُم ْس َت َق ًّرا  :اسم زمان ُم َقا ًما :اسم زمان
منأى  :اسم مكان
ج -قال الشنفرى :وفً األرض منأى للكرٌم عن األذى وفٌها لمن خاف القلى متعزل ُ .
د -النادي الثقافً ُملتقى الشباب ُ .ملتقى اسم مكان
ورد العذب كثٌر الزحام  .ال َم ْو ِرد  :اسم مكان
هـ  -ال َم ِ
وَ -م ْوعِد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح الٌوم َ .م ْوعِد  :اسم زمان

ٗ -عد إلى الفقرتٌن األولى والرابعة من النص ،واستخرج منهما اسم زمان اسم مكان.
اسم مكان  :منازل مفردها َم ْن ِزل
اسم زمان  :موسٍ م و مواسم مفردها َم ْوسِ م
شرح مفصل للقواعد

البدل  - :البدل  :له أربعة أنواع
المعرف بأل بعد اسم اإلشارة  :أحتر ُم هذا الرجل َ ،
أ-البدل المطابق (ٔ.
ّ
ّ
ٕ.بن  ،بنت إذا وقعت بٌن علمٌن  :عدلَ عم ُر بن الخطاب بٌن الرع ٌّة،
ٖ.اسمان متتالٌان لشًء واحد  :أبو بكر عبدَُّللا خلٌفة الرسول (ص)
ب -بدل البعض من كل ّ  :اسمان متتالٌان الثانً جزء مادي ملموس من األول  :قرأتُ
الكتاب مقدّ م َته
َ
الثوب لو ُن ُه
ج -بدل االشتمال  :اسمان متتالٌان الثانً جزء محسوس غٌر ملموس من األول  :أعجبنً
ُ
ٌ
كاذب أو منافقٌ
ثالث  :صادقٌ أو
الناس
د -بدل التفصٌل  :شً ٌء عام  :أجزاؤه ||،
ٌ
ُ
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الكتابة
التلخٌص
عرف التلخٌص ؟
فن نثري ٌقوم على قراءة النص ،ثم إعادة صوغه من جدٌد بلغة الكاتب الخاصة بنٌجار وتكثٌف من غٌر إخالل بأفكار
ومعانٌه التى أرادها صاحب النص األصلً
اذكر أهم شروط التلخٌص؟
األمانة فً نقل األفكار وتدوٌنها بدقة بال زٌادة أو نقص فً المعانً ،وإظهار النص الجدٌد فً حدود الحجم المحدد
ومن ثم فنن التلخٌص عبارة عن نص قصٌر ٌحوي مادة نص أطول منه باتباع الخطوات اآلتٌة:

 -1قراءة النص األصلً وفهم الموضوع.
 -2استخراج األفكار الرئٌسٌة وترك األفكار الثانوٌة
 -3إعادة صٌاغة النص بلغتنا الخاصة من غٌر الرجوع إلى النص األصلً.
 -4المحافظة على األفكار من غٌر تدخل أو إصدار أحكام
التقوٌم الذاتً:
بعد تلخٌصً أتاكد من أننً:
 -1قرأت النص األصلً وفهمته جٌداً .
 -2استخرجت األفكار الرئٌسٌة ،وتركت األفكار الثانوٌة.
 -3أعدت صٌاغة النص بلغتً الخاصة.
 -4حافظت على األفكار من غٌر تدخل أو إصدار أحكام
 -5كتبته فً حدود مئة كلمة
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