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 األولى:الفقرة 

ِ، كان    الخليفةُ األمويُّ الوليُد بُن عبِد الملِك أول من أنشأَ مستشفًى عنَد العرِب في القرِن األوِل الهجري 

ا بهم، وأجرى عليهم  زاَق، ورعى المكفوفين والمجذومينعليِهُم األروجعَل فيِه األطباَء وأجرى  مكانًا خاصًّ

 ا.ٍد خادًما، ولكل ِ ضريٍر قائدً ُمْقعَ االرزاَق، وجعل لكل ِ المكفوفين وعلى 

الذي  الضرير:/  اهتم رعى:/   مصابون بمرض الجذام وهو مرض جلديال المجذومين:  / الرواتب األرزاق:*المعاني: 

 . كان بصيًرا ثم أصيب بالعمى

  إنشاء أول مستشفى عند العرب.هذه الفقرة:  *الفكرة في

 *استخرج من الفقرة السابقة: 

 العرِب.  إليه:مضافًا –                           جعل.  فعًًل ماضيًا مبنيًا على الفتح:-

 األرزاق.  تكسير:جمع –                  المكفوفين، المجذومين.  جمعًا مذكًرا سالًما:-

 *أعرب ما تحته خط: 

 اسم مجرور وعًلمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم.  المكفوفين:

 الثانية:الفقرة 

وكانْت في تاريخِ العرب باسم )البيماِرْستان( وهَي كلمةٌ أْعَجِميَّةٌ تْعني )داَر المرضى(. المستشفياُت  ُعِرفَتِ  

بواِت وجوانِب األنهاِر، وقد جرى العُْرُف  ب ِيُّ على أن يُفَحَص المرضى قبَل تُبنَى في مواقَع ُمختارةٍ، كالرَّ الط ِ

صيدليِة المستشفى ن موُصِرَف لهُ  لهُ العًلجُ  شفى في قاعٍة خارجي ٍة، فَمْن خفَّْت ِعلَّتُهُ ُكِتبَ ُدخوِلهُم المست

ا من لَ  امَ حالتُهُ الدُّخوَل فكاَن يَُسجَ ِزَمْت مجانًا، وأمَّ  فيَْغتَِسُل، ،ُل اسُمه في سجل ِ المرضى، ثُمَّ يدخُل الحم 
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دور أردني عمل في عدة وظائف أهمها وزيًرا للصحة، ومن مؤلفاته كتاب ]
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لون ى باكًرا، وويلَبُس ثيابًا نظيفةً، وكان األطباُء يتفق دوَن المرض  عندَ يُثَبَُّت ُمًلحظاتهم على لوحٍ خاص ٍ يُسج ِ

 سريِر المريِض. 

بوات:/   فصيحةليست بعربية وال  أعجميَّة:اني: *المع  لَّته:عجمع رْبوة، وهي ما ارتفع من األرض /  الرَّ

 .مرضه

 بناء المستشفيات والتعامل مع المرضى. : الفقرةفي هذه *الفكرة 

 *استخرج من الفقرة السابقة: 

بوات. مؤنثًا سالًما:جمعًا –              ُكِتَب. ،، ُصِرفَ ُعِرفَ  فعًًل ماضيًا مبنيًّا للمجهول:-                       المستشفيات، الرَّ

ُل.تُبَنى، يُفحَ  هول:نيًّا للمجمب مضارًعافعًًل -    خارجيٍة. مجرور: نعت –           ص، يُسجَّ

 يسجلون، يتفق دون. فعًًل من األفعال الخمسة: -

 *أعرب ما تحته خط: 

والواو ضمير متصل يسجلون: فعل مضارع مرفوع وعًلمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة، -

 مبني في محل رفع فاعل. 

 يُثبَُّت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعًلمة رفعه الضمة. -

 ثة:الثالالفقرة 

عتِ وقد     ُن من م المستشفياُت، فكاَن ُهنالَك التنو  واحٍد للرجاِل وآخَر جناحيِن ستشفى الكبيُر ال ذي يتكوَّ

ى )داَر األبرياِء(. يُلحُق وِء، للن ِسا ا بهما جناٌح لألمراِض العقلي ِة، كاَن يُسم  األمراُض الُمعديةُ كالُجذاِم فقد أمَّ

ةٌ تجنُّبًا لخطِر العدوى.  صْت لها قاعاٌت خاص  ةً فكان في المستشفياِت نَوا اعتوُخص ِ بالمسن يَن عنايةً خاص 

ِن ُكِتَب على بابِِه:  ْحَمِة )"طبُّ الُمسن يَن"، وهو قسٌم خاصٌّ بكباِر الس ِ َواْخِفْض َلُهَما َجنَاَح الذُِّلّ ِمَن الرَّ

بِّ  لَوقُ   [ 24]سورة اإلسراء، اآلية . ا(اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغير   رَّ

شبه هللا تعالى التذلل للوالدين بتذلل الطائر حين يُخفض جناحيه منكسًرا *الصورة الفنيّة الواردة في اآلية: 

 لفراخه الصغار. 

 أقسام المستشفيات.  :الفقرةهذه *الفكرة في 

 قة: *استخرج من الفقرة الساب

 الذي.  موصواًل:اسًما -المستشفياُت.                                 : فاعًًل مرفوًعا-

صَ  فعًًل ماضيًا مبنيًّا للمجهول:-  يُلَحُق.  هول:نيًّا للمجمب مضارًعافعًًل -                      . ُخص ِ

 *أعرب ما تحته خط:

  جناحين: اسم مجرور وعًلمة جره الياء ألنه مثنى.-
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 الرابعة:رة الفق

شفى جيِش السُّلطان محمود  التي تُرافُق الجيوَش، فقد كان مستالمستشفياِت المستشفياُت الحربيَّةُ أنواع ومن   

ِ َمثًًل  من اإلسعاِف المتنق ِِل  فياُت السَّبيِل، وهي نوعٌِرفَْت أيًضا مستشيُْنَقُل على أربعيَن جمًًل، وعُ  السُّلجوقي 

لِم كانت تُرافُق قوافَل الحجيجِ، و ِة،   ظهرَ أياَم الس ِ فمن ذلك أنَّ الوزيَر ابَن الفُراِت نوعٌ من العياداِت الخاص 

انًا. أقاَم عيادةً جامعةً على نفقتِه الخاصة لمعالجِة الُموظَّفيَن العامليَن بإْمَرتِ   ِه مج 

 لة ومتنوعة. مشا :جامعةالمعاني: *

 أنواع المستشفيات. *الفكرة في هذه الفقرة: 

 *استخرج من الفقرة السابقة: 

 به: قوافَل. مفعواًل –فعًًل مضارًعا مرفوًعا: تُرافُق.                              -

 *أعرب ما تحته خط: 

 ظهَر: فعل ماٍض مبني على الفتح. -

 :الخامسةالفقرة 

اِء، وأُلِحقَْت في ُكل ِ اُت المستشفى تَُدفَّأُ شتاًء، وتُطَرُح فيها األطايُب كالبخوِر وأوراِق الحن  قاع كانتْ و   

التطبيُق وينسخون المخطوطاِت الطبيَّةَ، وأُتيَح للطلبِة النظريةَ،  المحاضراتِ  الطلبةُ  قاعةٌ يتلق ى فيها ىمستشفً 

ا العمليُّ بإشراِف األطباِء المسؤوليَن.  اإلشراُف على المستشفياِت من حيث تفقُُّد أحواِل المرضى والطعاِم أم 

ِر م واعتناِء األطباِء بهم، فكاَن من واجباِت الُمقَدَِّم لهم ونظافته الُمحتَِسِب، وكان له الحقُّ في منع المقص ِ

يادلة من ُمزاولِة مهنِتِه.   والُمخطئ من األطباِء والصَّ

 *المعاني: 

 .  الُمشرف على الشؤون العامة الُمحتَسب:  /الروائح الطيبة األطايب:

 تجهيز المستشفيات. *الفكرة في هذه الفقرة: 

 *استخرج من الفقرة السابقة: 

 ينسخون.  من األفعال الخمسة:فعًًل –                    ، أُتيَح.أُلِحقَتْ  فعًًل ماضيًا مبنيًّا للمجهول: -

        .، أحوال، المرضىاألطباء تكسير:جمع –                 يتلق ى.  ة مقدرة:فعًًل مضارًعا مرفوًعا بضم-

 تُطَرُح. تَُدفَّاُ،  ا مبنيًّا للمجهول:ضارعً ًًل مفع

 *أعرب ما تحته خط: 

 مفعول به منصوب وعًلمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم.  المحاضراِت:
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 السادسة:الفقرة 

قد عالََج األطباُء مرضاهم في تَُكْن المستشفياُت المؤسساِت الطبيِة الوحيدةَ التي يُعالَُج فيها المرضى، فولم   

ِ الكركيَّ أماكن أُخرى كالقصور السلط انية وبيوت األغنياء والِقًلع، ومن ذلك أنَّ الطبيَب أبا الفرج بَن القُف 

 ًدا من الزمن ألََّف في أثناء ذلك كتابَهُ )الش افي في الطب(. الُمرابَط في قلعِة عجلوَن عق َخَدَم العسكرَ 

 .عشر سنوات عقًدا:الجنود الذين يحرسون الحدود /    العسكر المرابط:*المعاني: 

 ما فعله الطبيب أبو الفرج الكركي. *الفكرة في هذه الفقرة: 

 *استخرج من الفقرة السابقة: 

 يُعالُج.  مضارًعا مبينًا للمجهول:فعًًل –                            تكْن.  فعًًل مضارًعا مجزوًما:-

 : القصور، األطباء، القًلع، األغنياء. جمع تكسير-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارس تقارب / اللغة العربيةقسم 

 إعداد المعلمـــة: حنين درويش

 

عن تقد م يتحدث النص  :في النص العامةالفكرة 

من حيث بناء المستشفيات العرب في مجال الطب 

 وأقسامها حسب حالة المريض وأنواعها وتجهيزاتها.

  تُزهُر في البيداِء أُمنيتي وغد ا 

ا في سماواِت وأُحوُم                 الفرحطير 

           


