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 صحة اإلَساٌ
 Anemia اندو فقز

 انُص انقزائيأوال : 
 من إال قدرىا حق يقدرىا وال األصحاء، رؤوس على وتاج اإلنسان، مال رأس الصحة أن يف شك ال

 نقص عن الناتج الدم وفقر والسعال الزكام الشائعة األمراض ومن والشديدة، البسيطة باألمراض ابتلي
 فقر أمراض من وغَتىا اخلبيث، الدم وفقر االحناليل، الدم وفقر ادلنجلي، الدم وفقر ،(األنيميا) احلديد

 .الدم
 العادية، احلالة دون ما إىل احلية احلمراء الدم كريات عدد فيها ينخفض مرضية حالة( األنيميا) الدم فقر

 من احلمراء للكريات مناسب غَت إنتاج أو ،(العمر نقص) احلمراء الكرية عمر يف اضطراب عن وتنتج
 .اإلنسان لدى الدم ىيموغلوبُت نسبة يف نقص عنو ينتج ما العظم؛ خناع
 حديد ذرات أربع من يتألف الدم ىيموغلوبُت أن وادلعروف احلديد، نقص عن ناتج( األنيميا) الدم فقر

 .اذليموغلوبُت نقص إىل يؤدي احلديد نقص فإن مث ومن ،(الغلوبُت) الربوتُت من ذرة مع( اذليمو)
 سكان من ٪٠٣ تقريبا ويصيب العامل، يف انتشارا الدم فقر أسباب أكثر اجلسم يف احلديد نقص يعد

 احلديد يكون حُت أو الغذاء، من احلديد امتصاص على احملدودة اجلسم قدرة إىل ذلك ويرجع العامل،
 طبيعيا اذليموغلوبُت مستوى على اإلبقاء اجلسم فيحاول متوافر، غَت اجلسم يف اذليموغلوبُت إلنتاج الالزم

 حتليل إجراء عند الدم فقر عالمات الفًتة ىذه تظهر وال احلديد، خمزون نضوب بعد اإلمكان قدر الدم يف
 الطبيعي ادلستوى عن الدم يف اذليموغلوبُت كمية وتقل الكامن، احلديد نقص الفًتة ىذه وتسمى الدم،

(  ٪٠١١-٪٠٠١) اإلناث ولدى( ٪٠٨٣-٪٠٠٣) بُت ما الذكور لدى الطبيعية النسبة تًتاوح إذ ذلا،
 .الدم من لًت لكل
 زندث الذي النزف بسبب احلديد؛ فقدان يف تتمثل األسباب من مجلة إىل باألنيميا اإلصابة األطباء يعزو
 اذلضمي، اجلهاز يف بنزف واإلصابة اإلناث، لدى الشهرية الدورة أثناء الدم فقدان: اآلتية األسباب من

 تسبب اليت االدوية لبعض اجلانبية واآلثار والقولون، ادلعدة بسرطان واالصابة عشر، واالثٍت ادلعدة وقرحة
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 ممتصة األمعاء جبدار تلتصق اليت الشصية بالدودة واالصابة التقرحي، القولون والتهاب ادلعدة، تقرحات
 اجلسم حاجة وزيادة التغذية، سوء: احلديد نقص عن الناتج الدم لفقر االخرى االسباب ومن. الدم

 عمليات بعد سيما وال االمعاء، من احلديد امتصاص وقلة والرضاعة، احلمل فًتة أثناء يف للحديد
 .منها جزء او ادلعدة استئصال

: منها بادلرض، اصابتو على تدل االيت العالمات من مجلة الدم فقر دلريض العامة ادلالمح على تظهر
 اثناء يف واالرىاق بالتعب الشعور اجلسم، يف عام ضعف الفم، زوايا تشقق واصفراره، الوجو شحوب
 حليمات وضمور وتقرعها، االظافر وىشاشة بالسقوط، الشعور أو الوعي وفقدان والصداع، اجلهد،

 .اللسان التهاب مع البلع وصعوبة الشعر، وتساقط اللسان،
 وتتم ادلخربي، والفحص السريري، الفحص اجراء طريق عن باالنيميا ادلريض اصابة من التاكد ميكن

 زيادة اىل االنيميا معاجلة وهتدف ادلرض، سبب ومعاجلة للمريض، العامة احلالة بتحسُت ادلعاجلة
 اشهر ثالثة مدة بعدىا ادلداومة وتستمر لو، الطبيعي ادلستوى اىل يصل حىت اسبوعيا غم٠ اذليموغلوبُت

 .احلديد خمزون لتعويض االقل على
 من خَت وقاية درىم:"  قدميا اجدادنا قال فقد والعسَتة؟ اليسَتة لالدواء فريسة نفسو االنسان رنعل دلاذا

 عن ونبتعد للصحة، ادلوجبة االسباب نلتمس وان عقولنا، نثقف ان بنا االحرى فمن ،"عالج قنطار
 مستقرة آمنة حبياة وزنظى االرض، عمارة من ويتمكن ادلرض، وجو يف منيعاً  حصناً  ادلرء ليكون ادلسببات؛

 .والضيق االمل عن بعيد وىو
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 ًفزداتانثاَيا : 
 معناىا الكلمة

 يف السود يصيب الذي القاتل الدم فقر انواع احد ادلنجلي
 إفريقي أصل من الذين أو إفريقيا

 التدرني واالختفاء االضمحالل االحناليل
 احلمراء الدم خاليا من يكفي ما بصنع اجلسم فشل اخلبيث الدم
 أقل دون

 احلمراء الدم كريات ىيموغلوبُت
 القليلة احملدودة
 نفاذ نضوب
 ظاىر الغَت الكامن

 ينسب يعزو
 عمليات على يؤثر القولون حركة يف اضطراب القولون

 واذلضم االمتصاص
 الطبقة يف تقرحات بسبب الرباز يف الدم ظهور التقّرحي القولون التهاب

 لألمعاء السطحية
 ادلدة جدار حول تظهر قرح ىي ةادلعد قرحة
 نزيف حدوث اذلضميةوتسبب القرحة أنواع من ىي عشر الثٍت قرحة

 احلاالت بعض يف دموي
 الدقيقة األمعاء يف يعيش طفيل ىي الشصِّية الدودة

 ملعقة بشكل أو مقعرة األظافر تكون أن األظافر تقعر
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 العظام كثافة يف اخنفاض سببو روماتيزمي مرض ىو العظام ىشاشة
 العظمي باذليكل رقاقتها أو

 ادلريض على الطبيب رنريو الذي الفحص ىو السريري الفحص
 حواسو مستخدما

 غرامات 3 تساوي وزن وحدة درىم
 رطل 100 قنطار

 ادلؤدية ادلوجبة
 اجلذر اللغوي

 جذرىا الكلمة
 كرو كريات

 أصل استئصال
 غذي تغذية

 ىشش/  ىش  ىشاشة
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 انتعزيف تانكاتة :
، والبيطرية الزراعية ادلصطلحات ومعجم ، ادلرأة وقضايا اإلعامل:  مؤلفاهتا من ، حبيب منصور زينب  

 . النص منو أخذ الذي ، وعاجلها اأدلراض ومعجم
 

 انعاية : األفكار
 . الدم فقر أنواع إىل باإلضافة الشائعة األمراض أنواع وبعض الصحة أذنية -1
 عنو ينتج وما حدوثو وأسباب الدم بفقر تعريف -2
 الدم ىيموغلوبُت تكوين -3
 والذكور االناث من كل عند ونسبو الدم فقر اسباب -4
 اجلسم يف احلديد فقد اسباب -5
 الدم بفقر االصابة عالمات -6
 الدم فقر مرض وعالج اكتشاف طرق -7
 عالج قنطار من خَت وقاية درىم -8

 
 انجى انعاو نهُص :

 انطالقا العاجل اىل اللجوء قبل باالسباب باخذ عليها احملافظة واذنية االنسان صحة عن النص ىذا يتحدث
 رنب الذي)  األنيميا(  الدم فقر مرض ويتناول ،"  عاجل قنطار من خَت وقاية درىم: "  القائل ادلثل من

 ىذا النص ويعرض ، الناس من كثَت بُت النتشاره نظرا ؛ بو أصيب ان وعاجلو جتنبو االنسان على
 . وعاجلو وأعراضو تشخيصو وكيفية انتشاره ومدى واسبابو مفهومو حيث من ادلرض
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 :  و األسانية انصىر انفُية
 . ادلال برأس الصحة صوراإلنسان( :  مال رأس الصحة أن يف شك القول الكاتب : )  -1
 . االصحاء رؤوس على بالتاج الصحة صور( :  األصحاء رؤوس على وتاجقول الكاتب : ) -2
 ادلرض صور( :  والعسَتة؟ اليسَتة لالدواء فريسة نفسو االنسان رنعل دلاذاقول الكاتب : )  -3

 .بالعدو
 نفسو يقي الذي االنسان صور( :  ادلرض وجو يف منيعاً  حصناً  ادلرء ليكونقول الكاتب : )  -4

 ادلنيع باحلصن االمراض من
 اليسَتة أللدواء فريسة نفسو من االنسان رنعل دلاذا: "  تيةاآل العبارة يف ستفهاماإل من الغرض -5
 (  ستنكار) اإل  ؟ والعسَتة -6
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 االستًاع
 اإلنسان دم مكونات

 
 ُيسمى شفاف شبو سائل: ىما رئيسين، قسمين من الدم ويتكون لترات، خمسة نحو الحجم المتوسط الشخص لدى الدمِ  كمّية تبلغ   

 الدم نسبة من% 55 نحو الدم بالزما نسبة وتمثِّل الدموية، والصفائح والبيضاء الحمراء الدم كريات أىمها أخرى ومكوناتٍ  الدم، بالزما
 :منها صلبة، مكونات عن عبارة% 1 الباقية والنسبة الدم، بالزما نسبة من% 19 نحو الماء ويكون الكلية،

 الحمراء الدم كريات أما. وغيرىا واألنزيمات، الهرمونات وبعض األمينية، واألحماض الحرَّة، الدىنية واألحماض والجلوكوز، البروتينات،
 العوامل، من للعديدِ  استجابةً  عددىا فيتغير البيضاء الدم كريات وأما. الجسم أنسجة إلى الرئتين من األكسجين وتنقل العظام، ُنخاع فُينِتُجها

   .الجسم في المناعة جهاز من فتعد البكتيرية، أو الفيروسية العدوى ذلك في بما
 في والتحكم خارجو، إلى الجسم من الكربون أكسيد ثاني ونقل الجسم، خاليا إلى والُمغذِّيات األكسجين نقل: ىي رئيسة، وظائف وللدم   

 .والقاعدي الحمضي االتزان عملية على والمحافظة وتبريده، تدفئتو حيث من الجسم حرارة درجة
 

 احلجم؟ ادلتوسط الشخص لدى الّدم كمّية تبلغ كم -1
 .لًتات مخسة حنو الدم كمّية تبلغ
 .اذكرذنا. رئيسُت قسمُت من الّدم سائل يتكون -2

 والصفائح والبيضاء احلمراء الدم كريّات منها أخرى ومكّونات الدم، بالزما ُيسمى شّفاف شبو سائل
 .الدمويّة

 احلمراء؟ الّدم كريّات يُنِتج الذي ما -3
 .العظم خناع ينتجها

 احلمراء؟ الّدم كريّات وظيفة اذكر -4
 .اجلسم أنسجة إىل الرئتُت من األكسجُت تنقل
 البيضاء؟ الّدم كريّات أذنّية ما -5
 اجلسم يف ادلناعة جهاز من تُعدّ  
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 .للّدم الرئيسة الوظائف عّدد -6
 خارجو، إىل اجلسم من الكربون أكسيد ثاين ونقل اجلسم خاليا إىل وادلغذيات األكسجُت نقل

 احلمضي االتزان عملّية على واحملافظة وتربيده، تدفئتو ناحية من اجلسم حرارة بدرجة والتحّكم
 .والقاعديّ 

 ؟"احلياة سائل ىو الّدم: "عبارة يف رأيك ما -7
 .للطالب اإلجابة تًتك
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ْعَجُى َواندَّالنَةُ  ًُ  ان
 :اآلتية ادلفاىيم معاين واستخرج الطبّية، ادلعاجم أحد إىل عد  -2

 تستطيع ال مثّ  ومن ادلنجليّ  الشزل إىل الدم خاليا فيو تتحّول وراثيّ  مرض ىو: ادلنجلي الدم فقر 
 طبيعيّ  غَت دمويّ  غلوبُت وىو  (s) اس الدم غلوبُت وجود سببو وظيفتها تأدية

 الطبيعّية الفًتة تبلغ إذ الطبيعّي؛ احلدّ  عن احلمراء الدم كريّات عمر نقص: االحناليلّ  الدم فقر 
 .يوًما 120 احلمراء الدم كريات دلعيشة

 فيتامُت نقص نتيجة زندث الدم فقر من نوع: اخلبيث الدم فقر (B12) النقص ىذا ويسبب 
 الزىيدة اليومّية للحاجة نظرا الدم لكريات الضروري  (DNA) حامض يف حاًدا اضطرابًا احلاد

 اللسان، يف مؤمل التهاب حدوث أعراضو ومن فيو، ادلخزون مع مقارنة للجسم الفيتامُت ىذا من
 .والطحال الكبد حنو الداخلّية األحشاء وتضخم احمليطة األعصاب بالتهاب واإلصابة

 ادلرض ىذا ويصيب فقط،( القولون) الغليظة األمعاء يصيب مرض: التقّرحيّ  القولون التهاب 
 عنو وينتج األمعاء، ىذه من السفلي اجلزء يف اإلصابة تكون ما وغالبا الغليظة األمعاء بطانة

 الرباز مع الدم خبروج مصحوب إسهال من األحيان أغلب يف ادلريض ويشتكي البطانة تقرحات
 أو للمريض النفسّية احلالة أو وراثّية تغَّتات أو فَتوسيّ  أو بكتَتيّ  التهاب منها عّدة ألسباب
 .الغليظة األمعاء بطانة هتاجم حيويّة مضادات نتيجة ادلناعة جهاز يف اغَتات

 السطح تقّعر يف تتمثل طبيعيّ  غَت بشكل األظافر دنو إىل تؤدي مرضّية حالة: األظافر تقّعر 
: العظام ىشاشة.ترقّقها ويزداد حتّدهبا وتفقد ادللعقة شكل لتتخذ خباصة اليدين ألظافر اخلارجي

 اإلنسان يعرض ما وىو العظام، وبروتُت الكالسيوم نقص نتيجة العظام كثافة يف اخنفاض ىو
 حالتها إىل فيها العظام تعود وال طويلة فًتات تأخذ ألهنا التئامها يصعب اليت  للكسور
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 اكتشافو وميكن الطمث، انقطاع بعد والسيدات بو  لإلصابة عرضة أكثر السن وكبار الطبيعّية،
 من ادلالئم القدر على احلصول عالمة تتضمن أن بدّ  وال العظام، كثافة اختبارت طريق عن

 .الغذائيّ  النظام يف األخرى وادلاد الكالسيوم

 :يأيت ما يف خطّ  حتتهما كلمتُت كلّ  بُت ادلعٌت يف فّرق  -3
 .األسباب من مجلة إىل األنيميا األطباء يعزو - أ

 رلموعة
 .اجلداريّة اللوحة على مفيدة مجلة اكتب - 

 مفيدا معٌت حتمل كلمات عدة من مكّونة عبارة
 ودالئل إشارات :  الدم فقر عالمات الفًتة ىذه يف تظهر ال - ب

 االمتحان يف نقطا متثل درجات مرتفعة : عالمات على اجملتهد الطالب حصل -  
 الـُملزمة:  .للصحة الموجبة األسباب نلتمس أن بنا األحرى فمن -جـ
 (+) بـ ذلا يرمز الكًتونّية شحنة:  .الموجبةو السالبة: نوعان الكهربائية الشحنة -

 :يأيت ممّا لكل   اللغويّ  اجلذر ما  -4
 ىشش/ ىشّ 
 أصل
 كرو

 غذي
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 انَفْهُى َوانتَّْحهيمُ 

 للصّحة؟ الحقيقّية القيمة اإلنسان يقّدر متى -1
 .والشديدة البسيطة باألمراض يُبتلى حين

 .اذكرىا الدم، فقر أمراض من أنواع إلى النص أشار -2

 .الخبيث الدم فقر االنحاللّي، الدم وفقر المنجلّي، الدم فقر

 ؟(األنيميا) الدم بفقر المقصود ما -3

 عن وتنتج العادية، الحالة دون ما إلى الصحّية الحمراء الدم كريّات عدد فيها ينخفض مرضّية حالة( األنيميا) الّدم فقر
 عنو ينتج مما العظام؛ نخاع من الحمراء للكريّات مناسب غير إنتاج أو( العمر نقص) الحمراء الكريّة عمر في اضطراب

 .اإلنسان لدى الدم ىيموغلوبين نسبة في نقص

 الدم؟ ىيموغلوبين يتكّون مم -4

 .(البروتين أي الغلوبين؛) من ذرة مع( الهيمو) حديد ذرات أربع من يتألف الدم ىيموغلوبين

 :يأتي مما عّلل -5

 إلنتاج الالزم الحديد يكون حين أو الغذاء، من الحديد امتصاص على المحدودة الجسم قدرة إلى ذلك يرجع -أ
 بعد اإلمكان قدر الّدم في طبيعيًّا الهيموغلوبين مستوى على اإلبقاء الجسم فيحاول متوافر، غير الجسم في الهيموغلوبين

 .للدم تحليل إجراء عند الدم فقر عالمات الفترة ىذه في تظهر وال الحديد، مخزون نضوب

 .للدم تحليل إجراء عند الدم فقر عالمات الفترة ىذه في تظهر وال ألنو -ب

 الحديد؟ نقص عن الناتج الدم فقر أسباب ما -6

 والرضاعة، الحمل فترة أثناء في للحديد الجسم حاجة وزيادة التغذية، سوء: الحديد نقص عن الناتج الدم فقر أسباب من
 .منها جزء أو المعدة استئصال عملّيات بعد سيما وال األمعاء، من الحديد امتصاص وقلة
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 للحديد؟ الدم فقر مسببات من اليوم شباب يعيشو الذي الحياة نمط أن ترى ىل -7

 والفقيرة عالية، بنسبة األمالح واحتوائها بالدىنيات الغنية السريعة الوجبات وتناول السيئة الغذائّية العادات خالل من نعم،
 .الغازية المشروبات وتناول الفيتامينات، نحو للجسم المفيدة الغذائية بالمواد

 .باألنيميا المريض إصابة على تدلّ   التي العالمات اذكر -8

 الجسم، في عامّ  وضعف الفم، زوايا وتشّقق واصفراره، الوجو شحوب: منها بالمرض، إصابتو على تدلّ   التي العالمات من
 وتقعرىا، األظافر وىشاشة بالسقوط، الشعور أو الوعي وفقدان والصداع، الجهد، أثناء في واإلرىاق بالتعب والشعور
 .اللسان التهاب مع البلع وصعوبة الشعر، وتساقط اللسان، ُحَلْيمات وضمور

 باألنيميا؟ المريض إصابة األطباء يشّخص كيف -9

 .المخبريّ  والفحص السريريّ  الفحص إجراء طريق عن

 األنيميا؟ معالجة تهدف إالمَ  -11

 .لو الطبيعيّ  المستوى إلى يصل حتى أسبوعيًّا غم1 بواقع الهيموغلوبين زيادة إلى األنيميا معالجة تهدف

 .العبارة ىذه ناقش. المرض مسببات عن ونبتعد للصحة، الموجبة األسباب نلتمس أن ضرورة إلى النص أشار -11

 لبنائو الضروريّة العناصر من إليو يحتاج بما الجسم يزّود الذي المتوازن السليم الغذاء بتناول باألسباب األخذ اإلنسان على
 بو وينأى المطلوبة الصحة يحقق مما الكحول وتناول التدخين عن واالبتعاد الرياضّية التمارين وممارسة األمراض من ووقايتو

 .للطالب أيًضا اإلجابة وتترك. األمراض عن

 .رأيك في المرض وجو في منيًعا حصيًنا نفسو المرء يجعل كيف بّين -12

 للطالب اإلجابة وتترك. عالج قنطار من خير وقاية فدرىم المرض، مسببات عن والبعد للصحة الموجبة باألسباب باألخذ
 .كذلك
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 انتََّذوُُّق األََدتِيُّ 

 :اآلتية العبارات من كل في الفنية الصورة وضح -1

 .بقيمتها لشعورىم رؤوسهم على المرضى يضعو الذي بالتاج وصّورىا اإلنسان، يمتلكو كبير مال برأس الصحة صّور -أ 

 .األذى من يحميو الذي القوي بالحصن المرء صّور -ب

 .االصطياد سهلة بالفريسة باألمراض يصاب الذي الضعيف اإلنسان صّور -ج

  والعسيرة؟ اليسيرة لألدواء فريسة نفسو من اإلنسان يجعل لماذا: " اآلتية العبارة في االستفهام من الغرض بين -2

 .االستنكار

 .فقرة آخر في األسباب والتماس الصحية الثقافة على حثنا عن النص بو عبر الذي األسلوب بين -3

 .التفضيل

 :يأتي ما علل -4

 .نظره وجهة تدعم التي والبراىين بالحجج باإلتيان النشغالو -أ

 .فكرتو وتبين تناسبو التي العلمّية بالمصطلحات حافل علميّ  النص ألن -ب

 .مستمرة قضية النص يعرضها التي القضية أن ليؤكد -ج

 .للنص مناسبا آخر عنوانا اقترح -5

 .للطالب يترك
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 قضايا نغىية
 
 الحال

 :منها كلّ  نوع وبّين اآلتي، البيت من األحوال استخرج -1

 :المتنّبي قال 

 الُبنودِ  وَخْفقِ  الَقنا َطْعنِ  بينَ       كريمٌ  وأنتَ  متْ  أو عزيًزا عشْ 

 .جملة شبو: القنا طعن بين اسمّية، جملة: كريمٌ  وأنت مفردة،:  عزيًزا

 .النص من واألخيرة الخامسة الفقرتين من اسمية جملة وحاال مفردة حاال استخرج -2

 .اسمّية جملة: بعيدٌ  وىو مفردة،: ممتّصةً 

 التفضيل اسم

 :اآلتية األفعال من تفضيل اسم ُصغ -3

، فُضل،  .استخرج أفاد، اعتمر، َجُرأ، َعال، َحبَّ

 .استخراًجا أكثر إفادًة، أكثر اقترابًا، أكثر أعلى، أحّب، أفضل،

 .النص من واألخيرة الرابعة الفقرتين من تفضيل اسَمي استخرج -4

 .األحرى انتشارًا، أكثر

 .ذلك موضًحا استخرجو المشهورة، صيغتو غير على تفضيل اسم الّنصّ  من األخيرة الفقرة في جاء -5

 .السياق من إال معناىا يستبين ال التي المشتركة الكلمات من ألنها خير،
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 انكتاتة
 المعلم لتقدير يترك  

 


