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 ا�ّ��د

َففي . َسَنِويافي َعـْصِرنا َهـذا ُيـْعـتَـَبُر ِمْن َأْسَهِل اُألموِر، و َلِكـنُه هام ِجدا َفُهَو ُيـْنِقُذ الَكـثـيَر ِمَن الَبَشِر  التّـلقيحَ إنّ 
اّلتي تّـْنـتَـِقـُل  الَفــتّاَكةِ راِض الماضي، و َقـْبَل َأْن ُيْكـتَـَشَف اللـقاُح، كاَنِت الَماليين ِمَن الَبَشِر َتموُت َسَنِويا، ِبَسـَبِب اَألمْ 

إذا ُأصيَب َشْخٌص ِمَن الَمديَنِة ِبَهذا الَمَرِض (( و كانَ . الُجَدِري و الّطاعوِن و الَمالْريا و السـلّ : ِبالَعْدوى ِمثـلَ 
و كاَنْت َبْعُض . َلُب ُسّكاِن الَمديَنِة ِبَهذا الَمَرضو ِخالَل َشْهٍر أو َأَقــل ُيصاُب َأْغـ)) إلى َغـْيرِهِ  َسريًعاَيـْنتَـِقـُل َمَرُضُه 

  .َهـِذِه اَألْمراِض تَـْنتَـِقُل ِمْن َمكاٍن إلى آَخـَر، و ِمْن قارٍة إلى ُأْخرى َفـَتدوُر َحْوَل اَألْرض
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  :أ�	�� ا��م �

 .ص لن ا لِ بً ناسِ ا مُ وانً نـْ عُ  هـاتِ  .1
 .ذكورة في الّنصالمَ  حِ تـْلقيال دِ وائِ ـفَ  نْ مِ  نِ يْ تَ دَ فائِ رْ ـكُ ُاذْ  .2
 ُ�ْ�ِ�ـد� ـ ـَ� ا���ِ� : نِ يْ تَ فيدَ مُ  نِ يْ تَ لـَ مْ ما في جُ هُ فْ ظ و وَ  نِ يْ تَ يَ اآلتِ  نِ يْ تَ مَ لـِ الكَ  فَ رادِ مُ  ص الن  نَ مِ  جْ رـِ خْ تـَ ِاسْ  .3

  :أ�	�� ا���� �

 )) َسريًعا، التّـلقيحَ (( صفي الن  ط خَ  هُ تَ حْ ما تَ  بْ رِ عْ أَ  .1

 :الّنص نَ مِ  ماٍت لِ كَ بِ  قَ رافِ المُ  لَ وَ دْ الجَ  إلِامْ  .2

 ا�م ا%�رة  ا�م �و ول ��" �!��ر ِا�م �� ور ِا�م ���وص

     

 

 .عمْ إلى الجَ  ص في الن  نِ يْ سَ وْ قَ  نَ يْ تي بَ الّ  ةَ لـَ مْ الجُ  لِ و ـحَ  .3
  ـلـ�َ ـ�َ �ْ اِ : لِ ـعْ في الفِ  ةِ زَ مْ الهَ ةِ تابَ كِ  بَ بَ سَ  ـلْ ـل عَ  .4

� ����� :ا�و)'�� ا&د

  .طيـرخَ  دٍ ـعْ مُ  ضٍ رَ مَ بِ  ـكَ تِ لَ عائِ رادِ ـفْ أَ  دُ حَ أَ  صيبَ أُ 
م سالِ  رٍ ك ذَ مُ  عَ مْ ا جَ فً ظ وَ ـوى، مُ دْ ـالعَ  رَ شِ ـتـَ نـْ ّتى ال تَ حَ  بيبُ الطّ  هُ ها لَ مَ د ـتي قَ الّ  نصاِئحُ ال يَ ه، و ما هِ تـَ حالَ  فْ ـصِ 

  )سطرا  12إلى  8من ( .ِإشاَرةمَ و اسْ 
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 اِ�م إّن �� وب و .,�� � -B ا���?�:ـ ا�6����ّ :ا&.راب -1

  �'ت ��رور و .,�� �ره ا�!�رة: ـ ا��ّ��!�         
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  ـ      ��ظ�م ا�ور�P وا�Eط ا�وا)6
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