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َواِرِح  »أَْوَضُع الِْعلِْم,  َما ُوِقَف َعلَى اللَِّساِن, َوأَْرَفُعُه َما َظَهَر ِفي اْلَ
َواأْلَْرَكاِن«

علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه

فكر األطفال كاألرض اخلالية ما ألقي فيها من شيء إال قبلته, 
وقلوبهم طاهرة وجوهرة نفيسة ساذجة عن كل نقش, ومائلة إلى كل 
ما ميال به إليه, ولذلك توجهنا في برنامج التوعية بأمراض املناعة 

واحلساسية إلى هذه األرض اخلصبة, ندعوهم فيها إلى أعمال 
الفكر في كل خطوة نخطوها وفي كل رأي نبديه ونعلنه, بل وفي كل 
خبر نسمعه, نعلمهم فيه أن املعرفة ال تولد مع الشخص وإمنا يولد 
معه االستعداد لتحصيلها, فالطفل قابل للتعلم منذ صغره, فحواسه 
ومداركه منفتحة ومتيقظة, وأن الطفل بأمراض احلساسية يستطيع 

العيش حياة طبيعية إذا ما عولج والتزم بالعالج, هذا مع علمنا 
بصعوبة إيجاد اإلنسان الفاضل القريب من الكمال ولكن ميكننا 

السمو به إلى مصاف اخللق النبيل.

وإني هنا أدعو اآلباء واألمهات أن نعمل مًعا لنصل إلى إزالة كافة 
العوائق التي حتول دون معيشة هؤالء األطفال حياة طبيعية.

وسبيلنا في ذلك الفكر؛ فالفكر يهدي والفكر يرشد والفكر ينير 
القلب, والفكر عبادة, وال رأي إال بالفكر وال علم كالتفكير, وقد 

نقلنا هذه القصة من مصدرها مع بعض التغييرات التي تتوافق مع 
مجتمعنا, كما أمتنى على كل من يقرأ هذه القصة أن يرشدنا إلى 

السلبيات فنتجنبها ويؤكد على اإليجابيات فنبني عليها.

ونتمنى أن تتواصلوا معنا عبر البريد اإللكتروني لتحسني خدمتنا 
  AIAP@hamad.qa / madeli@hamad.qa :وأدائنا

مقدمة الطبعة العربية

إعداد وترجمة:
د. مهــــدي العــــــادلي

استشاري أمراض املناعة واحلساسية
برنامج التوعية بأمراض املناعة واحلساسية

مؤسسة حمد الطبية, الدوحة -  قطر
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مقدمة الطبعة اإلنجليزية

أعزائي اآلباء،

نأمل أن تستمتعوا أنتم وأطفالكم بتصفح كتاب األنشطة املتعلقة باحلساسية والربو, الذي مت إعداده من قبل مؤسسة 
احلساسية والربو في الواليات املتحدة األمريكية Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)  ملساعدة 

األطفال وعائالتهم لفهم أساسيات احلساسية والربو.

هناك ما يقارب سبعة ماليني طفل في الواليات املتحدة األمريكية يعاني من الربو, وماليني أكثر لديهم حساسية من 
بعض األطعمة, ولكن بالرغم من أن هذه الظروف خطيرة ومزمنة فإن األطفال ميكنهم التعايش معها بشكل طبيعي 

مع العالج والتدخالت الطبية املناسبة.

كتاب النشاط  مناسب لألطفال في جميع األعمار, ألنه سيوفر طريقة ممتعة ملساعدتهم على تعلم كيفية التعرف على 
املؤرجات الشائعة والسيطرة على الربو وأعراض احلساسية الغذائية.

مهمة مؤسسة احلساسية والربو في الواليات املتحدة األمريكية (AAFA) تتمثل في حتسني نوعية احلياة لألشخاص 
الذين يعانون من الربو وأمراض احلساسية من خالل التعليم. 

ملعرفة املزيد حول املوارد التعليمية اخلاصة مبؤسسة احلساسية والربو في الواليات املتحدة األمريكية يرجى زيارة 
.www.aafa.org موقعنا عبر اإلنترنت

وإذا لم جتد ما تبحث عنه في موقعنا؛ فال تتردد في االتصال بنا على الرقم املجاني في الواليات املتحدة األمريكية 
 (800) 727-8462

نتمنى لكم ولعائالتكم دوام الصحة والسعادة, ونتمنى أن جتدوا أجوبًة لميع األسئلة التي تتعلق باحلساسية والربو.

مع خالص التقدير,

Bill McLin
الرئيس واملدير التنفيذي

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
عن احلسـاسية والربــو
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مع إرشاقة شمس الصباح؛ كان التوأمان فهد ومريم ذو األربع أعوام يستعدان للذهاب يف رحلة مع 

الروضة إىل حديقة الحيوان.

وكانا يف قمة سعادتهم للميش والتجول يف أنحاء الحديقة ورؤية جميع الحيوانات التي تعيش هناك.

فهد ومريم
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كانت املعلمة نورة تقف عند الحافلة أمام الطالب النتظار فهد ومريم، وذلك للتأكد من وجود البخاخ 

واملفساح يف حقيبة فهد، ومن وجود محقنة اإليبي نفرين يف حقيبة مريم قبل ركوبهم إىل الحافلة.

وذلك ألن فهد مصاب بالربو، ويجب أن يكون البخاخ واملفساح يف حوزته طوال الوقت وخاصة أثناء 

الرحالت.

وألن مريم مصابة بالحساسية من الحليب والفول السوداين، فيجب عليها حمل محقنة اإليبي نفرين 

معها طوال الوقت. 

وأثناء تأكد املعلمة سألت: “هل تحمل املفساح يا فهد؟” فأجابها فهد: “نعم”.

وسألت أيًضا مريم قائلًة: “ماذا عنِك يا مريم؟ هل محقنة اإليبي نفرين   موجودٌة معِك؟” فأجابت 

مريم: “نعم”.

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
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وبينام كان التوأمان فهد ومريم يصعدان إىل الحافلة، قالت زميلتهم بأسلوٍب فظ: “هيّا أرسعوا أنتام 

االثنان، الجميع هنا يريدون الذهاب إىل حديقة الحيوان وال نريد انتظاركم أيها األطفال املرىض!”.

جلس فهد ومريم بجانب بعضهام البعض يف محاولة لتجاهل زميلتهام؛ حيث شعرا بالحزن من 

ترصفها، ألن ترصف املعلمة نورة وزميلتهام جعلهام يشعران باختالفهام عن بقية األطفال، جلسا بهدوء 

يف املقاعد األخرية للحافلة، وقاما بالسري خلف األطفال؛ خوفًا من أن يقوم أحد األطفال مبضايقتهام.

فهد ومريم
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عن احلسـاسية والربــو

6

www.aafa.org ،2015 مؤسسة احلساسية والربو في الواليات املتحدة األمريكية ©



وأثناء سريهام سمعا أصواتًا مزعجة تصدر من خلف الشجرة وكأنها أصوات شجار، فوجدا الصقر 

يقول:

“هل سمعتم عن سنجاب ال يستطيع أكل املكرسات وعن أرنب لديه ربو؟ السناجب بحاجة إىل 

املكرسات لتكرب وتنمو واألرانب معروفة برسعة الجري” قالها بينام كان يرفرف بجناحيه يف وجه 

السنجاب واألرنب، وطاَر بعيًدا.

فهد ومريم
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فسألت مريم: “أيها السنجاب، هل أنِت مصاب بالحساسية؟”، وأجابها السنجاب: “نعم، هل ستقومني 

بالسخرية مني كام فعل الصقر؟ أمي كانت تعطيني اإليبي نفرين عندما تسقط املكرسات يف وعايئ، 

ويعتقد الصقر بأين غريب”، ابتسمت مريم وقالت: “ال أعتقد بأنك غريب، أنا أحتاج الستخدام اإليبي 

نفرين إذا رشبت عصري الكوكتيل وكان يحتوي عىل الحليب بالخطأ”.

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات

عن احلسـاسية والربــو

8

www.aafa.org ،2015 مؤسسة احلساسية والربو في الواليات املتحدة األمريكية ©



وعندها توجه فهد لألرنب وسأله:  “هل لديك ربو؟” فقال األرنب: “نعم، حتى الحيوانات 

التي من املفرتض أن تتجول بحرية وتركض برسعة لديها مشاكل يف التنفس يف بعض األحيان”، 

ثم رصخ التوأمان يف نفس الوقت: “نحن مل نعلم أن الحيوانات أيًضا لديهم حساسية وربو!”

فهد ومريم
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فقال السنجاب: “أي أحد ميكن أن يصاب بالربو والحساسية”، وأضاف: “نعم، أمي قالت ذلك أيًضا أن 

عدم حصويل عىل املكرسات يعني أنني بحاجة إىل طعام خاص، مثل زهرة العسل والتوت".

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
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قالت مريم: “أيها الرفاق أنتم عىل صواب! حتى أنا ال أستطيع رشب الحليب وال أكل زبدة الفول 

السوداين، أنا أحصل عىل نوع خاص من اآليسكريم والكعك”، فقال فهد: “عىل الرغم بأنني مصاب 

بالربو فإنني أرسع طفل يف فريق كرة القدم وأسجل معظم األهداف!”.

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
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وبعد ذلك قام جميع األصدقاء الجدد مبصافحة بعضهم البعض ووجدوا أنهم ليسوا مختلفني، وأن 

الفروقات جعلتهم فريدين من نوعهم.

ركض السنجاب واألرنب إىل منازلهم يف حديقة الحيوان، وكانوا سعيدين ملقابلتهم أصدقاًء جدد من 

البرش.

فهد ومريم
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عندما رجع فهد ومريم إىل الحافلة؛ وجدوا أن اثنني من زمالئهم قاما بحجز مقاعد ليجلس التوأمان 

بجانبهام، وعندما جلس فهد ونورة أدركا أن إصابتهم بالربو والحساسية لن تكون عائقاً يف الحفاظ 

عىل أصدقائهم وتكوين صداقات جديدة.

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
عن احلسـاسية والربــو
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ابحث عن كلامت الطعام املتقاطعة التي يتحسس منها الناس، والتي تسمى أيًضا مؤرجات الحساسية:

مسابقة البحث عن الحساسية الغذائية 

بيض

سمك

حليب

فول سوداين

قرشيات

صويا

مكرسات

قمح

ض ق ت ن ط ث ق غ خ أ

ز ش ذ ض ي ب ف ع ي و

ظ ر و ث ل ة ز ح ت ذ

ع ي ن ا د و س ل و ف

ص ا ج ل ر م ظ ي ح ك

ر ت م ض ؤ ص ر ب ش ق

س ب ظ ز ا و ج ن ل خ

ح م ق ع ف ي ن ي ا س

ك غ ب ل ت ا ر س ك م

م ش ح ك ز ج ض ع ى ك

فهد ومريم
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مسابقة ترتيب الحروف

قم بإعادة ترتيب الحروف 
للحصول عىل كلامت 

صحيحة

من املواد التي تثري الربو وتؤثر عىل التنفس هي:

ق ا ل ح    ش ا ل ج أ ر ا

خ د ت ن ي

ر ص ا ر ي ص

و ر ب   ل ح ا ا ا ن ي ت و

ن ع ف

ر ب ا غ     ط ش ا ل ا ب ر ي

ث ع    ا ا ب غ ل ر
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كلمات متقاطعة في الحساسية والربو

استعن بالعبارات التالية لحل لغز الكلامت املتقاطعة:

عمودي:

الحكة التي قد تحدث عند وجود ردة فعل . 1

أحد عوارض الحساسية الغذائية . 2

يشء تضعه مع الكورن فليكس . 3

تجنب أكل البسكويت إذا كنت متحسًسا من . 4

أشهر نوع من منتجات الصويا . 5

أفقي:

أكرث فئة عمرية من الناس مصابة بالحساسية الغذائية . 6

نوع من املكرسات يعد السبب األكرث شيوًعا للحساسية . 7

الفول السوداين مثال عىل . 8

كائنات تعيش يف البحر . 9

1يجب استخدامه مع بخاخ الربو )تم ذكره يف كتاب الربو(. 10

6

2

7

3
8

4
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غرفة فهد
يقوم فهد باستخدام جهاز قياس قوة التنفس ملساعدته عىل التحكم بالحساسية، جهاز قوة التنفس 

يقوم بقياس مدى سهولة حركة الهواء إىل رئتيك، هذا الجهاز يخربك إذا كانت الشعب الهوائية عىل 

وشك أن تغلق وإذا كنت بحاجة ألخذ أدويتك، فمنذ قيام فهد بالحفاظ عىل مذكرة لقياس قوة 

التنفس أصبح قادًرا عىل اللعب والنفخ يف البوق، ولكن فهد فقد البوق يف غرفته املليئة بالفوىض، هيّا 

ساعد فهد يف البحث عن بوقه ليعود إىل اللعب.

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
عن احلسـاسية والربــو
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الحساسية الشديدة هي رد فعل ليشء معني، مثل الطعام، ولسع الحرشات، واألدوية، 

واملطاط الطبيعي.

استخدم األحرف التالية يف كلمة الحساسية الشديدة )التأق( لتشكيل وتكوين كلامت أخرى:

ا ل ح س ا س ي ة   ا ل ش د ي د ة ت أ ق

الحساسية الشديدة

فهد ومريم
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رسالة مريم إلى جدتها

امأل الفراغات التالية لتساعد مريم عىل إكامل الرسالة وإرسالها إىل جدتها. 

إىل جديت،

ذهبنا اليوم إىل                                 مع املدرسة، وقمنا بالتأكد من إحضار                          

الخاص بفهد ومحقنة                                خاصتي يف حال احتجنا لهم، وعند تجولنا يف الحديقة 

قابلنا أصدقاء جدد وهم السنجاب واألرنب، وتفاجأنا عند معرفتنا بأن السنجاب لديه حساسية من  

، واألرنب مصاب بـ                                    .       

وتكلمنا عىل أن األمراض ال تجعلنا مختلفني عن األشخاص الذين ال يعانون من أي مرض، وأخربنا 

السنجاب أن والدته كانت تعامله بطريقة خاصة وتقدم له                      و                         .

ثم قال فهد لألرنب أن الحساسية ال متنعه من أن يكون أرسع طفل يف فريق                          ، 

وأننا مل نعرف أبًدا أن الحيوانات تصاب بالحساسية والربو! رمبا يجب عىل فصلنا الذهاب يف رحلة 

أخرى إىل حديقة الحيوان حتى نلتقي بأصدقاء جدد.

يجب عيل أن أذهب ألنه حان وقت لعب فهد بكرة القدم، وأعتقد أن أمي قامت بإعداد   

              الخاص يب وحدي، نراِك الحًقا!

محبتك،

مريم

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
عن احلسـاسية والربــو
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كشف مسببات الحساسية ومحرضاتها

قم مبساعدة فهد ومريم يف البحث عن املحسسات واملؤثرات املحتمل وجودها يف فصلهم الدرايس 

والتي تؤثر عىل أطفال الحساسية:

زبدة فول سوداين

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
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ماذا يثير نوبة الربو لدي؟

تحدث نوبة الربو يف معظم األحيان بسبب تأثري املحسسات مثل الحيوانات األليفة أو بسبب تأثري 

املهيجات مثل دخان السجائر، قم بتزيني الصور التي تزيد الحساسية لديك.

هل هي من الضحك الشديد مع أصدقائك أو عند اللعب يف فناء بيت جدك أثناء وجود القطط فيها.

مهام تكن تلك املسببات؛ فإن تحديدها وتلوينها سيساعدك يف التذكر يف حال نسيانك لها.

التعليامت: قم بتلوين وقص الصور التي تزيد الحساسية لديك، ثم قم بلصقهم عىل الكتاب.

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
عن احلسـاسية والربــو
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األجوبة

أجوبة مسابقة البحث عن الحساسية الغذائية 

أجوبة مسابقة ترتيب الحروف

لقاح األشجار

تدخني

رصاصري

وبر الحيوانات

عفن

غبار الطباشري

عث الغبار

ض ق ت ن ط ث ق غ خ أ

ز ش ذ ض ي ب ف ع ي و

ظ ر و ث ل ة ز ح ت ذ

ع ي ن ا د و س ل و ف

ص ا ج ل ر م ظ ي ح ك

ر ت م ض ؤ ص ر ب ش ق

س ب ظ ز ا و ج ن ل خ

ح م ق ع ف ي ن ي ا س

ك غ ب ل ت ا ر س ك م

م ش ح ك ز ج ض ع ى ك

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات

عن احلسـاسية والربــو

22

www.aafa.org ،2015 مؤسسة احلساسية والربو في الواليات املتحدة األمريكية ©



أجوبة مسابقة كلمات متقاطعة في الحساسية والربو

أفقي:

أطفال

جوز

محسس غذايئ

قرشيات

مفساح 

عمودي:

طفح حاك

تورم

حليب

قمح

توفو

جواب لعبة غرفة فهد

فهد ومريم
أنشـطة ورسـومات
عن احلسـاسية والربــو

23

www.aafa.org ,2015 مؤسسة احلساسية والربو في الواليات املتحدة األمريكية ©



أجوبة مسابقة الحساسية الشديدة

أجوبة مسابقة رسالة مريم إلى جدتها 

أجوبة مسابقة كشف مسببات الحساسية

حديقة الحيوان. 1

املفساح . 2

اإليبي نفرين . 3

املكرسات . 4

الربو . 5

زهرة العسل. 6

التوت . 7

كرة القدم . 8

اآليسكريم أو الكعك. 9

غبار الطباشري عىل السبورة

زبدة الفول السوداين عىل الطاولة

سجادة األرض

قفص الحيوانات فوق الخزانة

األلعاب الوبرية كالدبدوب

النباتات داخل الغرف املغلقة

الرصصور

احساس 

تقليد 

حاسة 

حالة 

حداد 

حدة 

حديد 

حس 

حساس 

حسد 

حيس 

حسية 

حقل 

حال 

حّي 

حية  

دحية 

ساحة 

ساحل 

سادة 

ساق 

سايل 

سحلية 

سياحة 

سياق 

سيد 

سيدة 

شادي 

شال 

شاي 

شدة 

شديد 

قياس 

قيس 

لقاح 

يد 

يشد 
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