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١

 كانت صوفيا تشعر با�لل. هي وأخيها، مايكل، كانا � عيادة الطبيب، مرة أخرى.
 كانت صوفيا تعا� من الربو (آزما). إنها حالة تؤدي ا� صعوبة � التنفس. � بعض

 ا�حيان كانت صوفيا تتنفس مع صف� وسعال، وتشعر بضيق  � صدرها. الصف�
 يعني أن هناك صوت صف� أثناء التنفس. كان عليها أن تذهب لعمل فحوصات
 كث�ة للتأكد من أنها قد حصلت ع£ الدواء ا�ناسب �ساعدة رئتيها ع£ العمل.

كانت متعبة من الذهاب إ� الطبيب.
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٢

 جاء الدكتور ويلسون وقال: "هل تريدين أن تفع� شيئاً خاصاً �ساعدة
ا�طفال ا�خرين الذين يعانون من الربو؟"

  فكرت صوفيا، "هذا جديد. أتساءل ما الذي يعنيه؟ يبدو ا�مر جيداً."
كانت متوترة قلي�ً من قول أي �ء.

ثم نظرت إ� والدها. قال والدها ، "ر�ا. هل �كن لك أن تخ�نا أك� قلي�ً؟"
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٣

 قال الدكتور ويلسون: "أود أن تلتقوا بشخص 	كنه أن يخ�كم با�زيد. الدكتورة
 أماندا كوينبي وهي عا�ة. 	كنكم مناداتها بالدكتورة كيو. 	كنها أن تخ�كم بكل

 �ء عن دراسة بحثية  قد ترغبون ا�ساعدة بها. سيساعدنا ذلك � فهم الربو
بشكل أفضل. ما سنجده سيساعدنا � مساعدة ا�طفال ا�خرين ا�صاب� بالربو.

 سمعت صوفيا كل¡ت "عا�"  و "بحث" وانتابها القليل من الخوف. فكرت � ا�ف�م
  التي فيها عل�ء مجان� وتجارب قاسية. هي ليست حقل تجارب!
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٤

� دخلت الدكتورة كيو. شعرت صوفيا بأنها أفضل قلي�ً عندما رأت أن الدكتورة كيو 
تكن مخيفة ع� ا�ط�ق. كانت تبتسم وكان لديها نظارات مثل مايكل.

 "مرحباً، صوفيا! أنا سعيدة بلقائِك. مرحباً يا سيد مورينو! ومن هو الزميل الصغ�
 هنا؟" قالت وهي تنظر إ¤ مايكل. كان £ يزال يتسلق ع� الكرا�. "أود أن

أخªكم عن دراستي البحثية. هل هذا ممكن؟" قالت الدكتورة كيو.
قال والد صوفيا " أنا سعيد بلقائِك أيضاً. نود أن نسمع ا»زيد. شكراً لِك."
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٥

بدأت صوفيا بالتفك�عن بحث حول ف�ان تحاول إيجاد طريقها
هل �كنك مساعدة هذا الفأرع� إيجاد الجبنة؟



6

٦ 

 رأت الدكتورة كيو أن صوفيا بدت متوترة. قالت "هل لديك أسئلة حول
 البحث؟ إنه أك� بكث� من ف�ان � متاهات! كن أن تساعدنا ا�بحاث ع�
 تعلم كيفية ع�ج ا�مراض. أحياناً تساعدنا � فهم ما يفكر فيه الناس حول

ا�شياء � العا� من حولهم.
 وأحياناً تساعدنا ا�بحاث ع� صنع أدوية أفضل. يحتاج ا�طفال إ� دواء

 مختلف عن البالغ¦. أجسامكم مختلفة، وتفكر بطريقة مختلفة أيضاً! نحن
بحاجة للتأكد من أن هذه ا�دوية تعمل."

 صوفيا أحبت فكرة مساعدة ا�طفال ا²خرين. لكنها كانت ° تزال متوترة.
 بدا والدها متوتراً أيضا. قالت الدكتورة كيو: "من فضلكم. دعونا نتحدث عن
البحث أو°ً. ماذا تريدون أن تعرفوا؟ يسعد¸ ا·جابة ع� أٍي من أسئلتكم."

إذن ما هي الدراسة البحثية؟" كان أول ما سألته صوفيا.
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٧

 الدكتورة كيو قالت: "سؤال جيد! الدراسة تشبه إ� حد كب� أي
 تجربة علمية قد تكو� قمِت بها � ا�درسة. نبدأ بسؤال حول

ً   �ٍء ما. ثم نفكر � كيفية العثور ع� إجابات لهذا السؤال. أحيانا
نخمن ما نعتقد قد يكون الجواب وتخميننا يسمى فرضية. "

 أصبح مايكل مهت¡ً �ا قالته الدكتورة كيو. قال: "هل �كنني
ا�ساعدة � البحث أيضاً؟ ليس لدي ربو."

 قالت الدكتورة كيو: "بالطبع، ªكن ©ي شخص أن يساعد �
 البحث. بعض الدراسات تحتاج إ� مساعدة من ا©شخاص ا�صاب¯
 �رض. تحتاج دراسات أخرى إ� مساعدة من أشخاص غ� مصاب¯
 �رض. نحن بحاجة إ� مساعدة الجميع لتعلم كيفية رعاية الناس

بشكٍل أفضل."

 كان ع� صوفيا أن تفكر � كل هذا، و½ تكن متأكدة من أنها قد
تتذكر ...
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٨

ز
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هل تستطيع مساعدة صوفيا � إيجاد جميع الكل�ت التي تعلمتها
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٩

 كان لدى والد صوفيا بعض ا�سئلة للدكتورة كيو أيضاً. فسأل "هل هناك أنواع مختلفة من
ا�بحاث؟"

 "نعم! هناك العديد من أنواع ا�بحاث!" قالت الدكتورة كيو: "� بعض ا�حيان نطلب من
 الناس أن يقوموا بإستط�ع. هذا يعني أنك تجيب ع� أسئلة عن نفسك ع� ورقة أو جهاز

كمبيوتر.

 و� أحياٍن أخرى نطلب من الناس محاولة القيام ب¥ٍء جديد أو مختلف ¡عرفة ما إذا
 كان ذلك يجعلهم يشعرون بالتحسن. قد يعني هذا تناول دواء مختلف أو تناول أطعمة

مختلفة، أو العديد من ا�شياء ا�خرى ا¡تنوعة.

 ´كن للعل�ء أو الباحث� مشاهدة ا�شخاص وتدوين ا¡±حظات. هذا يسمى ا�راقبة. قد
 يقرأون أيضاً ما يكتبه ا�شخاص � إستط�ع. يساعدهم هذا ع� التعرف ع� ا�شخاص

 � دراستهم. قد يطلب منك العل�ء أخذ بعض ا¡±حظات حول ما تفعله كل أسبوع أثناء
 دراستك. كل هذه ا¡علومات تسمى البيانات."
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١٠

 قد يُطلب منك ا�شاركة 
 مجموعة تركيز. وهذا عندما يتجمع مجموعة من الناس
للتحدث حول موضوع يهتم العا� 
 معرفة ا�زيد عنه.
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١١

 قد يُطلب منك إكل إستط�ع. هذه هي الطريقة التي
 تجيب فيها ع� أسئلة عن نفسك ع� الورق أو ع�

 الكمبيوتر. تدرب ع� إكل ا�ستط�ع! أكتب إجاباتك
ع� ا�سئلة.

  كم عمرك؟
  � أي مدينة تعيش؟

ما هي ا�طعمة ا�فضلة لديك؟

ماذا تحب أن تفعل للمتعة ¡ا � ذلك مرسة الرياضة؟

 هل لديك أي حيوانات أليفة؟ (ضع دائرة حول إجابتك)
    نعم            �                          

إذا كانت ا�جابة نعم ، ما أنواع الحيوانات التي لديك؟

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦
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١٢

 � بعض ا�حيان يطلب منك العل	ء إعطاء عينة من الدم لفهم ما يحدث
داخل جسمك.
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١٣

 سيسأل بعض العل�ء إن كان بإمكانهم قياس طولك، أو وزنك، أو حتى حجم
رأسك! هذا يساعدهم ع� معرفة ا�زيد حول كيفية �و جسمك.

  تتعلم صوفيا البيانات ا�ختلفة التي يجمعها العل�ء. هل �كنك ا�شاركة ببعض
البيانات عن نفسك؟

هل تعرف كم طولك؟                قدم                بوصات (إنش)

هل تعرف كم تزن؟                        رطل (باوند)

 ما حجم حذائك؟



14

١٤

 رأت صوفيا كلمة تجارب طبية ع� 	ئحة ع� الحائط. "ماذا يعني ذلك؟" سألت
صوفيا.

 "سؤال آخر جيد، صوفيا. التجربة الطبية هي عندما يتم تجربة نوع جديد من
الع�ج، مثل دواء، �عرفة ما إذا كان يعمل.

 £ بعض ا�حيان، يجرب ا�شخاص الدواء الجديد خ�ل البحث. أحياناً يأخذ الناس
£ الدراسة دواء 	 يحتوي ع� §ء. هذا يسمى دواء وهمي."

صوفيا تعتقد أن هذا غريب بعض ال»ء. فسألت "�اذا يأخذون الدواء الوهمي؟"

 قالت الدكتورة كيو: "هذا يبدو مضحكا، أليس كذلك؟ حسناً، إذا بدأ الناس £
 الدراسة يشعرون بالتحسن، يريد العا� التأكد من أنه بسبب الدواء وليس بسبب

§ء آخر حدث أثناء الدراسة."

 الدكتورة كيو ½حت أك¼ من ذلك بقليل. "هناك أيضاً نوع من الدراسة يقوم فيها
 بعض الناس بتجربة دواء جديد ويقوم أشخاص آخرون بتجربة دواء قديم. هذا

�عرفة ما إذا كان الدواء الجديد يعمل بشكل أفضل."
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١٥

 كانت صوفيا تفكر، "هذا منطقي نوعاً ما . أتذكر عندما كنت أربط حذا� بطريقة
 معينة وكان دا�اً يُفك وحده. كان هذا مزعجاً حقاً. ثم أرتني أمي طريقة مختلفة

للقيام بذلك."

 "عندما أربط حذا� بالطريقة الجديدة، يبقى مربوطاً طوال اليوم. ا�ن أنا �
أتع� به� أبداً. هذا رائع!"
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١٦

 يحاول العل�ء � كث	 من ا�حيان معرفة كيف يختلف دواءان مختلفان عن
بعضه� البعض. هذا يتطلب مهارات مراقبة جيدة.

 هل كنك مساعدة صوفيا � إيجاد الفرق ب� هات� الصورت�؟ ا�و� هي كيف
 بدت بعد ان ذهبت للتنزه � يوم حار مشمس دون إستخدام رذاذ الح�ية من
 الح�ات والح�ية من الشمس. الصورة الثانية هي كيف بدت � ا�سبوع التا�

بعد تذكر رذاذ  الح�ية من الح�ات والح�ية من الشمس.
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١٧

هناك ١٢ إخت�ف. هل وجدتها جميعها؟
ا�خت�فات � ا�لعب:

 ١. � وجود للح�ات الطائرة ٢. ترتدي صوفيا ا�ك�م وال�اويل الطويلة ٣.  � يوجد لدغات ح�ات ع� جسم صوفيا

 ٤. مايكل يرتدي ا�ك�م وال�اويل الطويلة ٥. � يوجد لدغات ح�ات ع� مايكل ٦. صوفيا ترتدي قبعة ٧. زجاجة من رذاذ الح�ات.

٨ طفل يلعب بالكرة بد�ً من شاحنة ٩. � يوجد طفل ع� الز�قة ١٠. زهرة بالقرب من مايكل ١١. فراشة ١٢. الطيور ع� مقعد صوفيا



18

١٨

كان مايكل مرتبكاً قلي�ً ، "هناك الكث� من ا�شياء التي �كن تتبعها!"

 قالت الدكتورة كيو: "من ا�ؤكد أن هناك الكث� من البيانات! ولكنها  الواقع نوع
 من ا�رح! وجميع هذه ا�نواع ا�ختلفة من الدراسات لها قاس�ن مش�كان. أو�ً،

كل ذلك يساعدنا  معرفة ا�زيد عن كونك بصحة جيدة."

 "ثانياً، وا�ك¨ أهمية، � �كن أن تش�ك  دراسة إ� إذا أعطيت ا�وافقة
أنت ووالديك."

سمعت صوفيا كلمة ® تكن متأكدة منها. سألت "لحظة. ما هي ا�وافقة؟"
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١٩

"ا�وافقة هي عندما توافق� ع� أن تشار� � الدراسة،" أجابت الدكتورة كيو.

 "أي عندما تقو� أنِك تريدين أن تشار� � دراسة بعد أن تعلمي ما هي طبيعة
 هذه الدراسة. إن مهمتي هي أن أخ�ِك بالضبط �ا ستفعلينه إذا اش�كِت  �

 الدراسة. يجب أن أخ�ِك با�شياء الجيدة التي ¥كن أن تحدث وأيضا ا�شياء السيئة،
ثم، ¥كنِك أن تقرري ما إذا كنِت تريدين أن تفع¨ ذلك."

 "نظراً �نك ما زلِت صغ±ة، فإننا نتحدث أيًضا مع والديك حول الدراسة. ¥كن أن
 يساعدوا � اتخاذ القرار معِك إذا كانت فكرة جيدة. إذا اعتقد ك·ه¶ أنها كذلك،
 فإنه¶ ¥نحان ا�وافقة ع� مشاركتِك. يجب ان توافقي انت أيًضا. إذا وافقِت أن
 تكو½ جزءاً من الدراسة وأعطيِت القبول، سوف يطلق عليِك إسم مش�ك وهو ما

ينادى به الشخص ا¾شارك بالدراسة."



20

٢٠

الكث� الكث� من الكل�ت عن ا�بحاث
أكمل الكل�ت ا�تقاطعة أدناه

٤ 
٩ 

٣ 

١٠ ٥ 

٢ 

۱ 

٨ 

٧ 

١١ 

٦ 
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٢١

أفقي
٣. متابعة وتدوين ا��حظات حول كيفية عمل الع�ج � شخص

٥. قبول الشخص ع� أن يكون جزءا من الدراسة

 ٧. دراسة قام فيها الباحثون �قارنة الع�جات ا�ختلفة أو ا�دوية �عرفة أي منها يعمل
بشكل أفضل (كلمتان مفصولتان)

٩. شبه تجربة علمية، وهو ما يفعله العل¡ء والباحثون ل�جابة عن سؤال

١١. ورقة أو مجموعة من ا�سئلة ع® ا¬ن»نت التي تجيب عليها للمساعدة � دراسة

عمودي

١. الشخص الذي يشارك � دراسة

 ٢. ا�علومات التي تم جمعها � دراسة. ´كن أن يكون هذا عدداً مثل العمر والطول أو
كل¡ت،  مثل ما تشعر به.

٤. دواء ¹ ¸ء فيه يستخدم للمساعدة � معرفة ما إذا كان الدواء الجديد يعمل

٦. التخم¼ حول كيفية عمل ¸ء ما أو كيفية تباط شيئ¼ ببعضه¡ البعض

٨. الشخص الذي يجمع ا�علومات � الدراسة

 ١٠. عندما يقوم الطفل أو ا�راهق با�وافقة ع� ا�شاركة � الدراسة
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٢٢

حل اللغز

ساعد صوفيا � ايجاد الرسالة ا�خفية
الحل: محقق� ا�بحاث يساعدون � حل ا�شاكل
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٢٣

 كانت صوفيا ع� يق� تام من أنها فهمت. وقالت: "حسناً، علينا أن نخ�ك أنه ممكن لنا
أن نكون � الدراسة وسوف تخ�ينا ما إذا كانت هناك أي أشياء سيئة �كن أن تحدث؟"

"بالتأكيد،" قالت الدكتورة كيو: "هل �كنني أن أخ�كم عن دراستي البحثية؟"

صوفيا ومايكل كانا متحمسان، وقا¡ � نفس الوقت "نعم!"

 أوضحت الدكتورة كيو. "� دراستي ، ستأت� إ© عيادة الطبيب أك¥ قلي¤ً م£ تفعل� عادًة.
 سنقوم أحياناً بإجراء فحوصات للتأكد من أنِك ع� ما يرام. � بعض ا¬حيان، قد نأخذ عينة

 دم منِك بإبرة. يساعدنا الدم ع� التعرف ع� ما يجري داخلِك، حتى نعرف أنِك بصحة
جيدة من الداخل والخارج! هناك اختبارات أخرى ستساعدنا � ذلك أيضاً."
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 � تكن صوفيا تحب ا�بر، ولكنها كانت تحب أن تكون بصحة جيدة. بدت الدكتورة
كيو كشخص �كن الوثوق به. أجابت ع� أسئلتها وكانت ودية للغاية.

 ثم بدأت صوفيا تقلق بشأن عدد ا�رات التي تعنيها كلمة "أحياناً". فهي تحب أن
 تق¦ الوقت مع أصدقائها و¡ تريد أن تفوت أي �ء بسبب البحث! وأعربت عن

حزنها قلي»ً. كª كانت قلقة بشأن كيفية ©ح ا§مر §صدقائها.

 ¡حظت الدكتورة كيو وجه صوفيا الحزين. سألت "صوفيا، هل أنت قلقة قلي»ً من
أن تكو² مشغولًة للغاية؟"

 أومأت صوفيا "نعم. وأنا أيضاً قلقة بشأن كيفية إخبار أصدقا´ بهذا ا§مر عندما
يسألون عن ذلك."
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 قالت الدكتورة كيو "� تقلقي يا صوفيا. نريد أن نتأكد من أن الدراسة تناسبِك. من
 فضلك أخ ينا إذا كانت الدراسة تتضمن زيارات كث�ة لعيادة الطبيب. أخ ينا إذا

 كانت الزيارات � أوقات غ� مناسبة لِك. سوف نعمل معِك ل�ى ما هو ا�فضل
بالنسبة لِك!"

 ك¥ قالت الدكتورة كيو: "¤كننا أن نوفر لك نسخاً من كتاب قمنا بإعداده �ساعدة
 أصدقائك ع» فهم ما تساعدينا به. إنه يتعلق بأخت وأخ يساعدان � دراسات

 ا�بحاث. ويصبحان من محقق� ا�بحاث الذين يساعدون � حل ا�شاكل وتحس®
صحة ا�طفال � جميع أنحاء العا´! "

 كانت صوفيا تشعر بتحسن كب�. ووالد صوفيا شعر بذلك أيضاً. وقال: "أمك سوف
 تريد أن تسمع كل ¾ء عن هذا أيضاً يا صوفيا! ر½ا ¤كننا أخذ الكتاب إ¼ ا�نزل

اليوم و¤كنك أن تخ يها بكل ¾ء عنه."
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!ً�كان لدى صوفيا سؤا�ً واحداً آخر. كان مه

 فسألت "ماذا لو كنت أريد أن أتوقف؟ "

 "�كنك التوقف � أي وقت!" قالت الدكتورة كيو، "أحد أهم أجزاء البحث هو
 التأكد من أنك تشعرين براحة حيال ما تفعل�. إذا قررت بأنك �  تريدين ا�ستمرار،
ف¢ بأس بذلك. سوف لن نكون ب¢ منطق. أنت مسموح لك التوقف وقت� تشائ�."

̈سئلة دكتورة كيو." تنهدت صوفيا و قالت "مرحى! لقد أجبِت ع» الكث© من ا

قم بتوصيل النقاط!
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٢٧

 "ا�جابة ع� ا�سئلة هو عم�!" قالت الدكتورة كيو. "مهمتي هي ربط جميع
 النقاط للتأكد من أنِك ترين الصورة بأكملها. إذا قررِت اساعدة � الدراسة، فإن

 مهمتي هي التأكد بأنك تشعرين بخ� أثناء تقديم اساعدة. وا�مر م�وك لِك
 لتقرري ما إذا كنت تريدين مساعدتنا. لديِك فرصة ساعدة ا�طفال ا¡خرين، ومن

يدري، فر»ا حتى تغ�ين العا§!"
"ما رأيكم؟ هل ترغب® باشاركة � دراستي؟" سألت الدكتورة كيو صوفيا ووالدها.

صوفيا قالت، "أعتقد أنني أود أن أفعل ذلك! أريد اساعدة � تغي� العا§!"
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النهاية

 صوفيا ومابكل

 يتعل
ن عن

البدث

 صوفيا تذهب لتنام
عند صديقتها

 صوفيا تذهب ا�
 الطبيب لسحب

الدم

�ذكرات عن نشاطاتها صوفيا تحتفظ

إم� مع صوفيا خ�ل مراحل البحث

 والدا صوفيا
 يوافقان ع�

الدراسة

وفيا تخ�
 ص

دقائها � ا�درسة
أص

 صوفيا تذهب

للسسين

بطافة هدية بال�يد صوفيا تستلم

 صوفيا تذهب للطبيب
لفحص تنفس

 صوفيا تبدأ دواءاً
ً جديدا

 صوفيا تذهب للطبيب
لفحص تنفس

 صوفيا تحتفظ �ذكرات

عن نشاطاتها

 صوفيا تستلم بطافة

هدية بال�يد

 عائلة صوفيا تذهب
لتناول البيتزا

 صوفيا ووالديها  لديهم
مقابلة نهائية مع العا�

البداية

 صوفيا تقبل
ا¦شاركة بالدراسة

 صوفيا تجيب ع�
أسئلة � إستط�ع

 صوفبا تشارك
 �عرض العلوم

با¦درسة

وفيا تربح
 ص

 �عرض العلوم

ا�درسة
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٢٩

معجم الكل�ت

القبول: موافقة الطفل أو ا�راهق ع� ا�شاركة � الدراسة.

 الربو (آزما): مرض يصيب بعض الناس و يجعل من الصعب عليهم التنفس أحياناً. نحن نستخدم رئتينا

 للتنفس. الرئت� � صدرنا وراء أض�عنا. داخل الرئت� عبارة عن أنابيب. هذه ا�نابيب تحمل الهواء داخل

 وخارج رئتينا. عندما يعا» شخص ما من الربو، § تحمل ا�نابيب الهواء بشكل طبيعي. تِضيق الرئتان

 وتكّونان مادة سميكة مخاطية تسمى ا�خاط. ا�خاط هو نوع من انواع السوائل ينزل من ا�نف. هذا

يجعل من الصعب ع� الشخص أن يتنفس مع الشعور بالرغبة ع� السعال.

 الفحوصات: القيام بزيارات منتظمة للطبيب للتأكد من أنك تشعر بخ¹ وتنمو بشكل جيد. قد يكون

 لديك أيضاً فحوصات مع أحد العلÃء إذا كنت جزءاً من دراسة بحثية. إنهم يريدون ا�طمئنان عليك

و ع� ما إذا كنت تريد البقاء � الدراسة.

 التجربة الطبية: دراسة يقوم بها الباحثون Åقارنة الع�جات ا�ختلفة أو ا�دوية �عرفة أي منها يعمل

 بشكل أفضل. قد تحتاج إË الذهاب لرؤية الطبيب أو العاÈ أكÇ قلي�ً من ا�عتاد Æجراء الفحوصات

خ�ل هذا النوع من الدراسة.

 ا�وافقة: موافقة الشخص ع� أن يكون جزءاً من الدراسة. إذا كنت طف�ً أو مراهقاً ، فيجب ع� والديك

 التوقيع ع� Ñوذج موافقة لÐ تشارك � دراسة. يجب أن يÎح لك شخص ما كل Ìء عن الدراسة قبل

أن تقوم أنت أو والديك بالتوقيع عليها.

 البيانات: ا�علومات التي تم جمعها � دراسة. هذا Òكن أن يكون أرقاماً مثل العمر والطول أو كلÃت،

مثل كيف تشعر. حتى Òكن أن تكون ا��حظات التي يأخذها العلÃء من ا�راقبة.
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 مجموعة ال�كيز: عندما تتجمع مجموعة صغ	ة من اشخاص للتحدث حول موضوع
يهتم العا  �عرفته .

الفرضية: تخم� حول كيفية عمل �ٍء ما أو كيفية إرتباط شيئ� ببعضه� البعض.

 ا�رض: يجعل الشخص يشعر بالغثيان. ¥كن أن يكون ا¢رض أي �ء كال�د أو ا�نفلونزا
أو �ء يدوم لف»ة أطول، مثل الربو.

 الدواء: �ء قد يُعطى من قبل والديك أو طبيبك لجعلك تشعر بالتحسن عند ا¢رض.
 هناك أنواع مختلفة من ادوية، ¥كن أن تأ¸ · أقراص، أو سوائل، أو كر¥ات، أو حتى

 بخاخ بحيث ¥كن تنفسها · رئتيك. · بعض احيان، تساعد ادوية ع¼ محاربة
 الجراثيم التي تصيبك با¢رض. · أوقات أخرى تساعد ع¼ التخلص من ا  مثل الصداع

 أو التهاب الحلق. حتى أن بعض ادوية تحل محل مادة كيميائية مهمة قد تكون
مفقودة · جسمك. يحتاج اطفال إÆ أدوية مختلفة عن البالغ�.

 ا�جهر: انه أداة يستخدمها اشخاص لتمكنهم من رؤية أشياء صغ	ة جداً. ¥كن أن
Æل الع� ا¢جردة فقط. تنظر إÎكنك رؤيتها من خ¥ Ï شياء التي يساعدك · رؤية ا
 ا¢جهر من خÎل عدسة (نوع من العدسة ا¢ك�ة). قد يكون تحت الÑء الذي تحاول

 رؤيته إضاءة ¢ساعدتك ع¼ رؤيته. تستطيع أن ترى أشياء مثل الحÓات الصغ	ة جداً.
¥كنك أيضا النظر إÆ عينات من الدم أو الجلد ¢عرفة مدى صحتها.

 ا�راقبة: متابعة وتدوين ا¢Îحظات حول كيفية العÎج أو التدخل الطبي · الشخص.
 ¥كن للعل�ء تعلم الكث	 من ا¢راقبة. ¥كنهم أن يروا كيف يعمل �ء ما من شهر

Õخر. ¥كنهم أن يروا كيف يشعر الشخص قبل العÎج وبعد العÎج.
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٣١

ا�شارك: الشخص الذي يوافق ع� الدراسة.

 الدواء الوهمي: ما يشبه الدواء الذي � يحتوي ع� أي �ء و يستخدم للمساعدة
 � معرفة ما إذا كان الدواء الجديد يعمل. يستخدمه ا�طباء والعل�ء للتأكد من أنه

إذا بدأ ا�ريض يشعر بتحسن فذلك بسبب الدواء وليس بسبب �ٍء آخر.

 البحث: الطريقة التي يكتشف بها العا¡ ا�جابات ع� ا�سئلة. �كن أن يكون
 البحث مراقبة أو تجربة أو حتى مجرد القراءة حول ما قام به ا§خرون. إنه يساعدنا

ع� إيجاد طرق أفضل لفعل أشياء مثل ع²ج ا�مراض.

 دراسة بحثية: تشبه إ« حد كبº تجربة علمية. نبدأ بسؤال نريد ا�جابة عليه، مثل
 ماذا يحدث عندما نجمع الخل و صودا الخبز. ثم نجرب ذلك بعناية. نشاهد ونسمع

ما يحدث ونكتبه. ثم نجد إجابة لسؤالنا!

 العينة: �كن أن تعني العينة كمية صغºة من �ء ما. �كن أن تعني أيضاً مجموعة
 من ا�شخاص الذين تم اختيارهم من مجموعة أكÈ من ا�شخاص ليكونوا جزءاً من
 دراسة. قد يقول الباحث أنهم يريدون أخذ عينة من دمك. وهذا يعني أنهم سوف

يأخذون كمية صغºة جداً با�برة من أجل دراستها تحت ا�جهر.

 التجربة العلمية: أي �ء تفعله �ساعدتك � ا�جابة عن سؤال. قد يتتضمن ذلك
 استخدام عينيك وأذنيك وأنفك وحاسة اللمس �عرفة �ٍء ما. إنها تتضمن التخطيط

الحذر. ك� تتضمن كتابة كل �ء. هذا يساعد العل�ء ع� تذكر كل ما يحدث.
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 عا� أو باحث: شخص يحاول العثور ع� إجابات ل	سئلة وحل ا�شاكل. يفعلون ذلك
من خ�ل ا�راقبات والتجارب.

 إستط�ع: مجموعة من ا�سئلة ع� الورق أو ع� جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو
هاتف تجيب عليها للمساعدة � دراسة.

 الع�ج: ¦ء قد يقدمه لك طبيب ما أو يطلب منك أخذه من أجل جعلك تشعر
 بالتحسن عندما تكون مريضاً. »كن أن يكون نوعاً معيناً من الت©رين أو نوعاً من

ا�دوية أو حتى نوعاً جديداً من الطعام.

 صف	 عند التنفس: صوت صف³ تصدره الرئة عندما يكون من الصعب التنفس.
 يحدث هذا �ن ا�نابيب � الرئت¹ ضيقة للغاية. قد يكون الصف³ من أعراض الربو،

ولكن »كن أن يكون أيضاً بسبب أشياٍء أخرى.
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 الحل: مساعدة محقق� البحث لحل مسألة
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 شكر خاص لجميع العائ�ت التي ساعدتنا � جعل هذا الكتاب
أفضل ما �كن أن يكون!

عائلة بوهندوا
عائلة  ب�هال�
عائلة كادزو
عائلة كايتو
عائلة كوري
عائلة إيكر

عائلة جاكسون
عائلة نولز
عائلة ليس

عائلة مولنار

ما كان بإمكاننا أن نكمل هذا الكتاب بدونكم!
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