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ُتعد الترجمة ظاهرة إنسانية تتواصل من خاللها الشعوب، ليستفيد بعُضها من بعض، 
بالعقبات،  محفوف  الترجمة  طريق  ولكن  والتقدم،  التطور  وتيرة  وتتسارع  املعارف  فتنتقل 
 ، التقنية  باملصطلحات  اإلملــام  وعدم  املقصود،  املعنى  فهم  على  القدرة  ضعف  وأخطرها 
والحضاري، فهي  والصحي  الطبي  املجال  املعلومات في  نقل  كبير في  فللمصطلحات دور 
األوعية التي تنقل املفاهيم من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر، وللتعامل معها أهمية كبيرة في 
ب أهم قنوات الخدمات في املجتمع. تحسني جودة الترجمة الطبية والصحية، والسيما أن الِطّ
وتتمثل التحديات التي تواجه كاًل من يتصدى لترجمة نص علمي من لغة أجنبية إلى لغته 
األم باجتياز الحاجز اللغوي والثقافي واالجتماعي بني اللغة املصدر واللغة الهدف أواًل ، فإذا 
تأكد من أنه أدرك املوضوع الذي يعمل على نقله إلى لغته اصطدم بعقبات متتالية، فالعقبة 
والعقبة  العربية،  باللغة  أدركها  التي  للمفاهيم  املالئمة  املصطلحات  على  العثور  األولى هي 
الثانية هي أن بعض املصطلحات املستجّدة تفتقد لالتفاق على أنها مقابل مناسب ومقبول، 
وبعضها اآلخر يستعصي على النقل إلى العربية إال بحروفها، وال تجدي فيه الطرق املعروفة 
في التعامل مع سواه. والعقبة الثالثة هي اإليقاع السريع للتغيير في تلك املصطلحات، حتى 

أّن بعض ما كان ُيعد مالئماً باألمس القريب قد ال يحظى بالقبول اليوم.
ومن هنا جاءت الحاجة لتأليف كتاب يدور حول القواعد واألسس للتعامل مع النصوص 
واملصطلحات الطبية والصحية ليكون دليالً معيناً للمترجمني لنقل الحقائق العلمية بأسلوب  
يضمن االتساق بني املصطلحات ويتقيد بما هو متفق عليه من املصطلحات والتعابير، بحيث 
يستطيع القّراء أن يركزوا على املحتوى، دون أن تصرفهم عن ذلك اختالفات املصطلحات وال 

اختالفات التهجئة والترقيم والتنسيق الطباعي. 
نأمل أن ينال هذا الكتاب إعجاب قّراء سلسلة املناهج الطبية وأن يكون إضافة جديدة 

للمكتبة الطبية العربية.
وهلل ولي التوفيق،،،

املقدمة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي
 األمني العام
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مقدمة الكتاب

العلوم  وترجمة  للتأليف  العربي  للمركز  واالمتنان  الشكر  بتقديم  أبدأ  أن  لي  يطيب 
الصحية »أكملـز« ومعالـي أمني العـام األستاذ الدكتور عبد الرحمن العوضي على رعايته 
لهذا الكتِيّب، وليس ذلك غريباً عليه، فلقد كان معالي الدكتور عبد الرحمن العوضي واليزال 
»الدينامو« الذي يوِلّد قوى دافعة كانت وراء إنشاء واستمرار كل املبادرات الصحية الطبِيّبة 
التي تنفع الناس في البلدان العربية خالل العقود الخمسة املنصرمة التي يعنينا منها في 
ومجلس  العربية،  الطبية  االختصاصات  مجلس  وتأسيس  املركز،  هذا  تأسيس  هذا  مقامنا 
الصحة  ملنظمة  الدعم  وتقديم  ورعاية  املوحد،  الطبي  املعجم  ورعاية  العرب،  الصحة  وزراء 
العاملية وبرنامجها العربي العاملي، وتعزيز الجهود الرامية لتعزيز التعليم الصحي والطبي 
العربية  النسخ  فأتاح  العرب،  بلغة  العلم  بتوطني  الواسع  بمعناه  والتعريب  العربية،  باللغة 

للتسمية الدولية لألمراض والتصنيف الدولي لألمراض. 
ردًا في  وفي أيامنا هذه، تشهد الترجمة ونقل املعلومات الطبية والصحية تسارعًا مِطّ
العمل بهما، مع استمرار تدفق كمية هائلة من املصطلحات الجديدة التي ينبغي االتفاق على 
مقابالت صالحة ومقبولة لها واسترجاعها حني تدعو الحاجة إليها مرة أخرى. وقد تبّين لكل 
من يعمل في الترجمة العلمية والتقنية أن املصطلحات تشكل عصب الترجمة العلمية والتقنية، 
وأن نسبة كبيرة من األخطاء التي يقع فيها املترجمون إنما تعود إما إلى القصور في فهم 
مضمون النص، وإما إلى تعاملهم غير الصحيح مع املصطلحات، وأن قدراً كبيراً من وقت 
جودة  وأن  املصطلحات،  مع  للتعامل  املعالم  واضحة  املنهجية  غياب  بسبب  يضيع  املترجم 

عملهم تتوقف على ذلك. 
ويضم هذا الكتيب خالصة خبرة عملية دامت عقودًا عديدة من السنوات تم خاللها تجميع 
املالحظات وتصنيفها وتشذيبها واختصارها وتبسيطها وصهرها، لرسم املسار الصحيح ملَن 
يريد املساهمة في الترجمة العلمية والتقنية، فيتعرف على املصطلحات، وكيفية استفرادها 
من مصادرها املوثوقة واملوّحدة، وفهم مضمونها، ونقلها بالطرق املناسبة إلى اللغة العربية، 
وبناء السجالت وتنظيم امللفات، واختزانها، وعرضها، والتشارك بها مع املترجمني اآلخرين 

ومع الشبكات العلمية والتقنية املتخصصة، واسترجاعها مرات ومرات وقت الحاجة إليها. 
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي األَْرِض﴾ ]17 : سورة الرعد[. ﴿َوَأمَّ

وهلل ولي التوفيق،،،

     د. قاسم طه السارة
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الترجمة ظاهرة إنسانية تتواصل من خاللها الشعوب، ليستفيد بعُضها من بعض، فتنتقل 
املعارف وتتسارع وتيرة التطور والتقدم، ولكن طريق الترجمة محفوف بالعقبات، وأخطرها 
فللمصطلحات  التقنية،  باملصطلحات  اإلملام  املقصود، وعدم  املعنى  القدرة على فهم  ضعف 
دور كبير في نقل املعلومات في املجال الطبي والصحي والحضاري، فهي األوعية التي تنقل 
املفاهيم من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر، وللتعامل معها أهمية كبيرة في تحسني جودة 

ب أهم قنوات الخدمات في املجتمع. الترجمة الطبية والصحية، والسيما أن الطِّ
وقد عني العرب في صدر اإلسالم باملصطلحات والتسميات، وجعلوها جزءاً اليستغنى 
أوائل ما  املؤلفات املصطلحية كانت من  إن  بل  تقديمهم ألي فرع علمي يدرسونه،  عنه في 
كتب عن العلوم الطبية في اللغة العربية، فقد أّلف حنني بن إسحق في القرن الثالث الهجري 
التـاسع امليـالدي كتـاباً في ذلك حول األسماء الطبية التي استعملها األطباء وعلى أي  أو 
املعاني استعملوها، ثم إن الكثير من املؤلفات العلمية والطبية التي كتبها العلماء العرب بعد 
ذلك لم تزد عن كونها استعراضاً للمصطلحات وتعريفاً بها وتفصيالً لالختالفات التي تميِّز 
يتبادر  الرازي  بكر  ألبي  الطب"  في  "الحاوي  كتاب  على   يطلع  فمن  اآلخر،  عن  منها  كالً 
إلى ذهنه أنه مجموعة البطاقات التي كان يستخدمها املصطلحيون إلى سنوات قليلة خلت 
إلعداد املداخل املصطلحية، أو أنه قاعدة بيانات مصطلحية مرتبة ترتيباً محكماً يسهل معه 
الوصول إلى مضمونها، ثم جاء بعد ذلك عصر املعجمات الطبية املتخصصة فظهر "التنوير 
ألبي منصور الحسن بن نوح القمري في القرن العاشر )الرابع  في االصطالحات الطبية" 
الهجري أو العاشر امليالدي(، ثم ظهر كتاب"حقائق أسرار الطب" ملسعود بن أحمد السجزي، 
و"قاموس األطّباء وناموس األلّباء" مِلْدَين بن عبد الرحمن القوصوني، واستمر السيل منهمراً 

حتى حّل عصرنا الحالي. 

التحديات التي تواجه عملية الترجمة
وتتمثل التحديات التي تواجه كل من يتصدى لترجمة نص علمي من لغة أجنبية إلى لغته 
األم باجتياز الحاجز اللغوي والثقافي واالجتماعي بني اللغة املصدر واللغة الهدف أوالً، فإذا 
تأكد من أنه أدرك املوضوع الذي يعمل على نقله إلى لغته اصطدم بعقبات متتالية، فالعقبة 

الفصل األول
مقدمة وتعريفات
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

األولى هي العثور على املصطلحات املالئمة للمفاهيم التي أدركها باللغة العربية، فاملصادر 
التي سبقته إلى الترجمة كثيرة، ولكن معظمها مكتوب بلغة تقنية بالغة التعقيد. والعقبة الثانية 
ومقبول،  مناسب  مقابل  أنها  على  االتفاق  إلى  تفتقد  املستجّدة  املصطلحات  بعض  أن  هي 
وبعضها اآلخر يستعصي على النقل إلى العربية إال بحروفها، وال تجدي فيه الطرق املعروفة 
في التعامل مع سواه. والعقبة الثالثة هي اإليقاع السريع للتغيير في تلك املصطلحات، حتى 

أن بعض ما كان ُيعد مالئماً باألمس القريب قد ال يحظى بالقبول اليوم.
للعلوم الصحية والطبية على مصادر موثوقة  املترجمني  تأتي أهمية استناد  ومن هنا 
ر الذي يعمل على  د، واملعجم املفسَّ ومعتمدة ومقبولة للمصطلحات، مثل املعجم الطبي املوحَّ

إعداده املركز العربي للترجمة والتأليف في املجاالت الطبية والصحية  . 
وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الذين يعانون آثار الحاجز اللغوي )مثل اختالف 
لغة املستفيد من الخدمات عن لغة من يقدِّم له تلك الخدمات، أو صعوبة فهم املصطلحات، أو 
ضعف مهارات التواصل( يستفيدون أقل مما يستفيد غيرهم من الخدمات املتاحة للمجتمع 
ومن الرعاية الصحية املجانية ومن الخدمات الوقائية الرخيصة التكاليف، وأنهم أقل امتثاالً 
يجعلهم  مما  والسلوكية،  النفسية  باالضطرابات  وأكثر إصابة  والصحية،  الطبية  للتعليمات 
أكثر عرضة للوقوع في أخطاء تهدد حياتهم وصحتهم، فهم على سبيل املثال أكثر من غيرهم 
املشرفني  األطباء  لنصيحة  وخالفاً  مسؤوليتهم  على  املستشفى  من  الخروج  على  إصراراً 

عليهم، وأكثر من غيرهم تخلفاً عن املواعيد الطبية والصحية . 
في  العلمية أسلوباً  الحقائق  نقلهم  املترجمون في  يعتمد  أن  ولئن كان من الضروري 
الكتابة املنتظمة يضمن االتساق، ويتقيد بما هو متفق عليه من املصطلحات والتعابير، بحيث 
يستطيع القّراء أن يركزوا على املحتوى، دون أن تصرفهم عن ذلك اختالفات املصطلحات وال 
اختالفات التهجئة والترقيم واملصطلحات والتنسيق الطباعي، فإن للمصطلحات في الواقع 
العملي مشكالتها، وهي مشكالت تكاد تالزم، وبقدر بسيط من التفاوت، كل موضوع من 

املواضيع العلمية، وكل زمن، وكل لغة. 
ص األمير مصطفى الشهابي وضع املصطلحات بعاّمة ووضع املصطلح الطبي  وقد لخَّ
بخاّصة في النصف األول من القرن العشرين بقوله: "إننا نشكو اليوم علتني، األولى نقص 
العلمي  للمعنى  العربية  املصطلحات  تعدُّد  والثانية  العربية،  لغتنا  في  العلمية  املصطلحات 
لندن عن  الطبية في مدينة  للسجالت  العام  بما كتبه األمني  الواحد"، وقد كان ذلك شبيهاً 
حالة املصطلحات آنذاك في أول تقرير سنوي له عام 1900م "كل مرض يعبَّر عنه في كثير 
من الحاالت بثالثة أو أربعة مصطلحات، وكل مصطلح يتم تطبيقه على العديد من األمراض 
املختلفة، وفي تسمية األمراض يتم استخدام أسماء غامضة، وأسماء غير مناسبة" وذلك رغم 
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تأكيده آنذاك على أن "أهمية تسمية األمراض عندنا تعادل أهمية األوزان واملقاييس في العلوم 
الفيزيائية، ويجب تصحيحها دون تأخير."  

املصطلحات الطبية والصحية العربية في التاريخ الحديث
العربية،  اللغة  في  الحديث  العصر  في  املصطلحات  مع  التعامل  تاريخ  وعلى صعيد 
في  العربية  اللغة  في  والصحية  الطبية  املصطلحات  علم  تطوير  في  الريادة  كان ملصر  فقد 
1827م،  عام  في  زعبل  أبي  في  الطبية  املدرسة  علي  محمد  س  أسَّ عندما  الحديث  العصر 
عام  اإلنجليزية  اللغة  إلى  التدريس  لغة  تحولت  العربية حتى  باللغة  فيها  التدريس  واستمر 
كبير  توليد عدد  مما استدعى  العربية،  باللغة  مؤلفات طبية  الفترة  تلك  في  1888، فظهرت 
نقل  احتياجات  لتلبية  العربية في وقت قصير،  اللغة  في  والصحية  الطبية  من املصطلحات 
في  شامل  معجم  وضع  عن  الجهود  وأسفرت  العربية،  باللغة  وتدريسها  الصحية  العلوم 
العلوم الطبية حمل اسم "الشذور الذهبية في املصطلحات الطبية" بترجمة قاموس القواميس 
الطبية لفابر الذي كان في ثمانية مجلدات، وهو معجم باللغة الفرنسية يشتمل على قدر كبير 
من االصطالحات العلمية والتقنية في الطب والنبات والحيوان والعلوم األخرى، وقد انتقى 
القائمون عليه، وهم من أساتذة كلية الطب في ذلك الوقت، وعلى رأسهم بيرون والشيخ محمد 
بن عمر التونسي مفرداته العربية من "القاموس املحيط" للفيروزأبادي بعد أن استفردوا منه 
كل لفظ دل على مرض أو عرض، وكل اسم نبات أو معدن أو حيوان. وهكذا ساعد توافر 
املصطلحات الطبية والصحية باللغة العربية على إصدار عشرات الكتب التدريسية بلغة عربية 

سليمة ومفهومة في مختلف املواضيع الطبية والصحية.
وكان للبنان دور بارز في النصف الثاني للقرن التاسع عشر في تدريس الطب باللغة 
السورية  الكلية  من  كل  في  لذلك،  الالزمة  والصحية  الطبية  املصطلحات  وتوفير  العربية 
اإلنجيلية )الجامعة األمريكية في بيروت حالياً( منذ عام 1866م، وفي كلية الطب اليسوعية 
منذ عام 1883م، واستمر ذلك قرابة عقدين قبل أن يتم إلغاؤه. وقد برزت في هذه الفترة 
أسماء ملؤلفني تعلموا العربية وأتقنوها، وكتبوا فيها، مثل يوحنا َوْرَتبات الذي أّلف كتباً طبية 
العوام في  "كفاية  العامة مثل  الفيزيولوجيا والتشريح والصحة  العربية في  باللغة  وصحية 
إنجليزي(،  وعربي  عربي،  )إنجليزي  قاموساً  وضع  كما  األسقام"،  وتدبير  الصحة  حفظ 
الفترة  تلك  اليازجي ويعقوب َصرُّوف، وخالل  وإبراهيم  البستاني وجورج بوست،  وبطرس 
ظهرت مؤلفات طبية وحيوية باللغة العربية، كما ظهرت أعمال معجمية رائدة. وتال ذلك ظهور 
املزيد من املعاجم باللغة العربية مثل معجم أسماء النبات للدكتور أحمد عيسى عام 1926م، 
جمع فيه كل ما عرف من أسماء النباتات في املؤلفات العربية، وصدر في العام نفسه قاموُس 
أو معجُم الدكتور محمد شرف في العلوم الطبية والطبيعة، وقد وضع فيه املقابالت العربية 
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للمصطلحات األجنبية، وضّم أكثَر من أربعني ألف مصطلح علمي أجنبي، ومعجم الحيوان 
ألمني املعلوف بالقاهرة عام 1930م، ومعجم األلفاظ الزراعية لألمير مصطفى الشهابي في 

طبعته األولى بدمشق عام 1943، وفي طبعته الثانية في القاهرة عام 1957م.
وفي دمشق أيضاً نقل عدد من العلماء املجمعيِّني ممن يدرِّسون في كلية الطب بدمشق، 
الكواكبي، معجم  الدين  الخياط ومحمد صالح  وأحمد حمدي  األساتذة مرشد خاطر  وهم 
كليرفيـل املتعـدد اللغـات إلـى اللغـة العربيـة، ليصبح معجمـاً طبيـاً شامـالً باللغـات العربيـة 
والفرنسية واإلنجليزية واألملانية والالتينية. وقد طبع هذا املعجم في مطبعة الجامعة السورية 
عام 1956م، وبلغ عدد كلماته 14534 كلمه، وعدد صفحاته 960 صفحة. كما سّن أساتذة 
كلية الطب في دمشق سّنة حميدة بإلحاق مسارد باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية بكتب 

التدريس التي يؤلفونها أو يترجمونها.
ابتعدوا عن  قد  العربية  الطبية والصحية  أن واضعي املصطلحات  الواضح  وكان من 
التشدد وعن االنغالق على األلفاظ التي تضمنتها املعاجم القديمة، وأعطوا ملا يتداوله الناس 
من ألفاظ في حياتهم اليومية ما يستحّق من اهتمام وتقدير، ومن ذلك مالحظتهم واهتمامهم 
برأي "العامَّة في بالد الشام" من أنهم قّلما يستعملون في كالمهم ألفاظاً حديثة على أوزان 
حون  أسماء اآللة املعروفة سابقاً في كتب الصرف، )وهي ِمْفَعل وِمْفَعلَة وِمْفعال(، وأنهم يرجِّ
ادة  الة، فيقولون َحصَّ عليها األلفاظ التي صيغت على وزن مبالغة اسم الفاعل، والسيما َفعَّ
ودرَّاسة، وأنهم يستثقلون النطق بكلمات ِمْحَصد وِمْدَرس. وما لبث أن أقر مجمع اللغة العربية 
الة ليصبح من ِصَيغ اسم اآللة، بل إن بعض األلفاظ التي وضعها أفراد الشعب تلبية  وزن َفعَّ
للضرورات امللَّحة وجاءت عفوياً على قياس كالم العرب وشاعت شيوعاً واسعاً كانت أكثر 
التي وضعتها املجامع، ومن هنا جاء اهتمام املجمعيني بأن يحوزوا على  من األلفاظ  حظاً 
رضا املستفيدين وقبولهم ملا يصوغون من املصطلحات الطبية والصحية، مما ساهم في ذيوع 

مصطلحاتهم وقبول الناس لها.  
الجـديـدة على  والصحية  الطبية  املصطـلحات  والنـقاش حـول  اآلراء  تبادل  وقد شاع 
صفحات املجالت الطبية والصحية أو الدوريات التي تصدرها الجامعات مثل مجلة املعهد 
الطبي العربي ومجلة جامعة دمشق ومجالت مجامع اللغة العربية. وكان لسان حال كل منهم 
يتفق مع ما قاله الدكتور حسني سبح حني اختتم مقاالته التي نشرها في مجلة مجمع دمشق 
لنقد معجم كليرفيل الطبي املتعدد اللغات:  "ولسُت أدَّعي أنني جئُت فيما عرضُت له بالقول 

الفصل، وأكبر ظني أنني لو ُأتيح لي معاودة النظر فيما كتبُت لزدُت أشياء وغيَّرُت أشياء".
القرون األخيرة، كما  في  ازدياداً واضحاً  الطبية  التعامل مع املصطلحات  ازداد  وقد 

يوضح هذا الشكل املستمد من إحصائيات أجريت على األدبيات املنشورة 
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الشكل )1(: ازدياد التعامل مع املصطلحات الطبية في القرون األخيرة.

حقائق حول الترجمة
في  والسيما  بصحتها،  االعتقاد  إلى  املترجمني  من  الكثير  يميل  التي  الحقائق  من 

النصوص العلمية:
• نصوص ُكتبت كتابةً 	 النصوص التي يراد ترجمتها تقسم إلى قسمني متمايزين: 

جيدة وأخرى ُكتبْت كتابةً سيئة، وإذا كان هناك نص سهل الترجمة فألنه ُكِتَب كتابةً 
جيدة، بسيطة وواضحة وموجزة وسهلة الفهم، وإذا كان هناك نص صعب الترجمة 

فألنه ُكِتَب كتابة سيئةً، ملتوية ومزخرفة ومشوهة بالتكرار وبالرموز غير املألوفة.
• كل النصوص تسمح بأكثر من ترجمة واحدة صحيحة، وليس هناك ترجمة واحدة 	

تحوز كل صفات الكمال، ولكن هناك أنواع من الخطأ الجلّي في الترجمة ينبغي 
تجنبها في نقل الداللة الصحيحة، أو في اختيار األلفاظ الصحيحة، أو في تجاوز 

قواعد السالمة في النحو والصرف واإلمالء. 
• الترجمة الجيدة هي الترجمة الصحيحة والصادقة للنص، والتي تحافظ على املعاني، 	

نات  وعلى األلفاظ، وتنقل التأثير الذي يحمله النص املصدر، وليست املليئة باملحسِّ
البيانية.
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• )ُعدَّة 	 املتاحة  املوارد  الجيد، واالنتفاع األمثل من  التخطيط  نتاج  الجيدة  الترجمة 
املترجم(، والخبرة الطويلة، وبذل الجهد الصادق، وليست مجرد َملَكة إبداعية ينعم 

بها البعض ويفتقدها البعض.
• مثل 	 إضافية  ولخطوات  إضافية  لُعدَّة  تحتاج  املؤسسات  إحدى  لصالح  الترجمة 

يالئم  ما  والصطفاء  املصطلحات  التساق  فيها  واملدقِّقني  املراجعني  عمل  مراعاة 
املقام من الذاكرة املؤسسية فيها.  

مراحل العمل في الترجمة
يشيع بني املترجمني اتباع خطوات متتالية في الترجمة تهدف في جملتها إلى تقريب 
النص باللغة الهدف من النص باللغة املصدر، والتقليل من احتمال وقوع الخطأ الجلّي. ويمكن 

تقسيم املراحل إلى:
التحضير للترجمة. 1

• قراءة النص وفهم مضمونه، والتعّرف على األلفاظ الغريبة والعبارات غير املألوفة.	
• الرجوع إلى وثائق سابقة باللغة املصدر وفي اللغة الهدف إن توفرت، لكي "يعيش" 	

املترجم في "جّو" أو "سياق" املوضوع الذي سيترجمه ويأتلف مع مفرداته وعباراته.
• النص 	 بموضوع  عالقة  لها  التي  املصطلحات  قوائم  من  متوافر  هو  ما  مراجعة 

املصدر وبالجهة التي طلبت الترجمة.
• تقسيم النص إلى وحدات صغيرة )تقسيمات(، أو تحليل النص.	

ترجمة التقسيمات الواحدة تلو األخرى. . 2

التدقيق واملراجعة والتصحيح النهائي.. 3
• التدقيق في املصطلحات.	
• التدقيق في الصياغة مع إيالء االهتمام للسياق الكبير.	
• املراجعة والتصحيح النهائي. 	

تقسيم النص إلى وحدات صغيرة )تقسيمات(
قدر  صغيرة  )تقسيمات(  وحدات  إلى  تقسيمه  إلى  النص  ترجمة  عند  املترجم  يبدأ 
لَِبَنة  منها  نفسها االستقاللية، بحيث يشكل كل  أو عبارات تحمل في  وإلى جمٍل  اإلمكان، 
أكثر زاد ميل  النص رسمياً  الجدار، وكلما كان  بناء كامل  لها في  تشغل مكانها املرسوم 
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املترجم لتصغير التقسيمات. وقد تكون التقسيمة كلمة واحدة، والسيما إذا كانت ُمْسَتِجدَّة 
يصادفها املترجم للمرة األولى، مثل Zika، أو صفة وموصوف مثال: Mental Illness أي 
مرض نفسي، أو فعل وفاعل، أو مختصراً، أو جزءاً من كلمة مثل السوابق أو اللواحق، وقد 

تكون جملة طويلة كاملة. 

دور السياق في الترجمة
يمكن تقسيم السياق إلى مستويني متمايزين:

• السياق الضيق أو الصغير، وهو ما يحصل عليه املترجم عند تقطيع النص الذي 	
)ألفاٍظ  تجميعات  عليها  ويطلق  معها،  التعامل  يسهل  قصيرة  جمل  إلى  يترجمه 
متالزمة يعطي تالزمها معنى جديداً وإضافياً على املعاني التي نعرفها من قبل لكل 

لفظ على حدة(. 
• السياق العريض أو الكبير، وهو مجموع النص الحالي والنصوص السابقة وما 	

تتيحه األدوات املتوافرة لدى املترجم من معلومات مفيدة لعمله في الترجمة. 

الحقيقة واملجاز

تكتسب بعض التقسيمات من األلفاظ أو العبارات إذا وردت في سياق محدد مدلوالً 
إضافياً يتجاوز مدلولها الحقيقي خارج ذلك السياق، فمن األلفاظ التي تنتمي إلى عالم الحقيقة 
والرموز، األشياء املحسوسة،  العلم، واألرقام  أسماء  املجاز:  إلى عالم  تنتمي  أن  يمكن  وال 
 Illness واألوامر والتعليمات الصريحة، واألسئلة املباشرة.  فإذا كان املعنى املعجمي لكلمة
َنْفسّي، فإن من البساطة أن  َعْقلّي أو  هو َمَرض، وكان املعنى املعجمي لكلمة Mental هو 
نقول إن معنى Mental Illness  هو َمَرض نفسّي، وهذا ما ُيْطلَق عليه االستعمال الحقيقي 
للعبارة، والذي يكون فيه عمل قاعدة تقابل األلفاظ جلياً. وفي مقابل االستعمال الحقيقي هناك 
االستعمال املجازي الذي قد تفقد فيه بعض األلفاظ وزنها لصالح اللفظة التي تصاحبها، 
ويغلب أن يكون في سياق كبير يتضمن قرينة تشير إلى ذلك. فبعض األلفاظ تتبدل مقابالتها 
حسب السياق التي ترد فيه، فتفقد مدلولها تماماً، أو تحافظ على مدلولها املادي، أو تكتسب 
مدلوالً ذهنياً أو مجازيَا أو اصطالحياً. ويكون من الواضح أن قاعدة تقابل األلفاظ ال تعمل 
في مثل هذه الحاالت، وتم توضيح هذا الجانب الصعب في الترجمة، نتأمل العبارات التالية 
في الجدول )1(، لنتعرف على املعنى املقصود منها، ولنالحظ مدى ابتعاده عن الجمع البسيط 

للمقابالت باللغة الهدف. 
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الجدول )1( : املعنى الحقيقي واملجاز.

مالحظة فارقةاملعنى املقصودالتجميعة املتالزمة

Pay attentionترجمة.اهتم pay لم يكن للفعل

Pay a visitترجمة.يزور pay لم يكن للفعل

Suffer a defeatترجمة.انهزم suffer لم يكن للفعل

Run a meetingحل معنى جديد "عقد" محل املعنى عقد اجتماعًا
 .run املألوف للفعل

He weighted her upصها ص" محل املعنى َتَفحَّ حل معنى جديد "َتَفحَّ
.up بوجود weighted املألوف للفعل

وباملقابل يحُسن باملترجم أن يبتعد عن إدراج الصور البالغية املعروفة في اللغة العربية 
في ترجمته أللفاظ صريحة الداللة، مثل ترجمته Continuously  بـ "العمل على قدٍم وساق"، 
"أثلج  بـ    pleased "، و ترجمته  بحثاً  املوضوع  "قتل  بـ   Rigorous Research وترجمته 

صدره".   

طرق التعامل مع املصطلحات
املستجدة  والصحية  الطبية  للمصطلحات  عربية  مقابالت  لوضع  ماّسة  الحاجة  كانت 
عملهم  يقتضي  الذين  األفراد  لذلك  وتصّدى  األخرى،  اللغات  من  يوم  كل  في  تتوافد  التي 
مواجهة تلك املصطلحات الطبية والصحية  وقت ظهورها أو ذيوعها في اللغات األخرى، مثل 
أساتذة الجامعات، واألطباء، والباحثون، واإلعالميون، وفي املجامع وعلى صفحات الدوريات، 
فظهرت مؤلفات عن وسائل صياغة املصطلحات، وطرقها، والتفضيل بينها، وجمع الشواهد 
عن كل طريق سلكه القدماء واملعاصرون لصياغتها، ومن أهم تلك الطرق: استفراغ مضمون 
التراث، والتوليد باالشتقاق، وبالترجمة، وباملجاز، وبالنحت وبالتركيب املزجي، والتعريب أو 
نقل الحروف. كما حظي نقل كل من املختصرات والسوابق أو الصدور واللواحق أو الكواسع 

ببعض االهتمام.
دمشق  في  العربية  اللغة  مجامع  ظهور  بعد  املشهد  على  املؤسسي  الطابع  غلب  ثم 
والقاهرة وبغداد وعّمان وتأسيسها لّلجان املهتمة باملصطلحات، وعقدها املؤتمرات السنوية، 
وتعاونها مع املنظمات اإلقليمية املعنية باملصطلحات العلمية، مثل املؤسسات التي أنشأتها 
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جامعة الدول العربية لهذا الغرض، وفي مقدمتها املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
)أكملز( في الكويت ومكتب تنسيق التعريب في املغرب، املنظمات الدولية مثل منظمة الصحة 
العاملية وبرنامجها العربي العاملي، واملنظمات املهنية التقنية املحلية مثل اتحاد األطباء العرب، 
ونقابة الصيادلة العرب، ونقابة أطباء األسنان العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، واملنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(، فقد كان لهذا التعاون دور كبير في تخفيف وطأة 

املشكالت التي تعاينها املصطلحات باللغة العربية. 
وسرعان ما أثمرت املساعي الحثيثة التي بذلتها املؤسسات واملجامع معاجم وقوائم 
طويلة من املصطلحات التي يستمّد الالحق منها من ما سبقه، ويسود االتساق في ما بينها 

د منها.  مع مضمون املعجم الطبي املوحَّ

جوانب العمل في املصطلحات الطبية والصحية في اللغة العربية في
العصر الحديث 

الرئيسية  األنشطة  الطبية والصحية مجموعة من  العمل في مجال املصطلحات  يضم 
البيانات  وقواعد  الوثائق  من  واستخالصها  والصحية  الطبية  املصطلحات  عن  البحث  هي 
والنصوص، وبناء قوائم املسارد ونشر املعاجم، وإغناء محتوى اإلنترنت واالستفادة منه في 
خدمات محركات البحث، وفي تطوير برامج تدقيق اإلمالء، والتعرُّف الضوئي على املحارف، 
البيانات  وقواعد  املكتبي،  النشر  وبرمجيات  الترجمة،  وذاكرة  النصوص،  محاذاة  وأدوات 
وخزنها ، وإدارة سجالت املصطلحات الطبية والصحية باإلضافة والتحديث والحذف وإنشاء 
الروابط، واالستيراد والتصدير والتبادل، والتحويل . وعندما ظهرت املناهج التدريسية لعلم 
املصطلح في اللغة العربية اهتمت بخصائص اللغة العربية وباملستجدات الحديثة التي أسفرت 

عنها التطورات الحديثة في هذا العلم في البلدان الغربية . 
الدارسون  عاناها  التي  املشكالت  أهم  من  والصحية  الطبية  املصطلحات  نقص  وُيعد 
للعلوم العصرية الوافدة، وفي مقدمتها الطب والتمريض والعلوم الصحية املتعددة . وقد أولى 
العرب  العلماء  أو ترجمه  النظر في ما كتبه  بالغاً، فدققوا  اهتماماً  املجمعيون هذه املشكلة 
القدامى، وما تضمنه التراث العلمي العربي من مصطلحات إلى جانب التعريف بما أسهم 
به املصطلحيون في اللغات األخرى من جوانب التطوير، ثم بما أسهمت به اللغة العربية في 

إغناء اللغات األخرى.
ومن املشكالت األخرى في املصطلحات الطبية والصحية العربية تعددها مقابل املفهوم 
وضع  عملية  تتولى  التي  الجهات  ولتعدد  متعددة،  لغات  عن  للنقل  نتيجة  الواحد،  الوافد 
بينها،  ما  في  التنسيق  من  الكافي  القدر  ولفقد  العربية،  باللغة  والتقني  العلمي  املصطلح 
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باإلضافة إلى أسباب لغوّية كالترادف واالشتراك اللفظي في لغة املصدر وفي العربية ذاتها.  
ولتكوين )تدريب وتأهيل( املصطلحيني دور هام في التغلب على املشكالت التي تعترض 
مسيرة املصطلح الطبي والصحي، بتوصيل عمل املجمعيني واملصطلحيني األكاديميني إلى 
التي تضم تعريفات تربط بني معناها ومبناها، ودراسة  الناَس، وإصدار املسارد واملعاجم 
مدى قبولها وصالحيتها ومصداقيتها وجدواها ، والعمل على تقييسها، وبناء نواة صالحة 

للنمو لتكوين الذخيرة اللغوية.
ولعل هذا الكتيب يسهم في التعريف بالجهود الكبيرة التي يثابر على القيام بها املركز 
معه  تتعاون  التي  واملؤسسات  والهيئات  )أكملز(  الصحي  العلوم  وترجمة  للتأليف  العربي 

وبسبل االستفادة منها. 

تعريفات هامة في التعامل مع املصطلحات
املصطلح، صورة لغوية، قد تكون كلمة مفردة مثل عدوى مقابل Infection أو عبارة 
مركبة من كلمتني وأكثر مثل الوقاية األولية Primary Prevention، أو رمزاً مثل Au التي 
ترمز إلى الذهب، أو مركباً كيميائياً أو معادلة كيميائية أو رياضية مثل CH3CHO مقابل 
 )International Classification of Diseases; ICD( أسيتألدهيد، أو أحد املختصرات مثل
إلى  تشير  التي   )United Nations; UN(و لألمراض،  الدولي  التصنيف  إلى  تشير  التي 
منظـمة األمم املتحدة، أو اللقب الرسمي لوظـيفة ما أو ملنظـمة ما أو لوحدة إدارية ما مثل 

)ا.Dr أو ا.Doctor; Doc( لإلشارة إلى حامل شهادة الدكتوراه أو إلى الدكتور في الطب. 

يوصف املصطلح بأنه قوي ومقبول إذا حاز على اتفاق املتخصصني في ذلك املجال، 
وبأنه ضعيف إذا لم يحز على ذلك، وقد تكون له درجات تبني حالته من حيث إنه في طور 

اإلعداد، أو مرشح لعرضه على اللجان املختصة، أم أنه قد حظي فعالً باملوافقة عليه. 
مع  الداللة(  )أحادي  له عالقة بمعنى وحيد  ويتميز املصطلح عن األلفاظ األخرى بأن 
املفهوم التخصصي الذي يخصصه. ومن املؤشرات األخرى التي تدل على أن كلمة ما هي 

مصطلح:
• تكرار استخدامه في النص أكثر من غيره من األلفاظ. 	
• تسبقه أو تلحق به مجاورات سياقية ثابتة نسبياً )ألفاظ مصاحبة(.قد ُتْضفى عليه 	

سمات طباعية تعزز ظهوره وتميزه )مثل كتابته بخطٍ مائل أو بحروف ثخينة غامقة 
أو كتابته ضمن عالمات اقتباس أو أقواس تنصيص(. 

ومن املصطلحات ما يكون بسيطاً يتألف من كلمة واحدة فقط، ومنها ما يكون مركباً 
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يتألف من كلمتني أو أكثر، ويأخذ شكل عبارة مصطلحية.
املصطلح  أجزاء من  بعد حذف  بقيت  مقاطع  أو  أو املختصرات، حروف  االختصارات 
املقاطع األولى وتلفظ  أو  الحروف  تـتكون من  التي   Acronyms الترخيمة  الرئيسي. ومنها 
 Radio املركب  املصطلح  من  املستمد   Radar رادار  املختصر  مثل  واحــدة،  كلمة  كأنها 
Detection And Ranging أي "كشف املوجات الراديوية واصطفافها"، ومنها األوائليات 
االستهاللية Initialisms التي تـتكون من األحرف األولى للمصطلح املركب، بحيث يلفظ كل 
حرف منفصالً عن غيره، مثل )World Health Organization; WHO( التي تلفظ دبل إتش 

أو اختصاراً ملنظمة الصحة العاملية.
يدرس  التطبيقية،  اللسانيات  إلى  ينتمي  التخصصات  متعدد  علم  املصطلحات،  علم 
املفاهيم وكيفية تمثيلها في اللغة الخاصة بكل علم تخصصي على حدة، فهو يستمد مادته من 
علوم املعرفة وهندسة املعرفة، ليؤسس مبادئ تشكيل املفهوم وتعريفه، والتمثيل الحاسوبي له، 
ومن فلسفة العلوم، ليرسم مسار تطور املفاهيم، وتصنيف املواضيع، ومن علم املعاجم وعلم 
الداللي، ومن  الداللية، والتغير  الداللة، لتوضيح سبل تشكيل املفهوم، والسمات أو املالمح 
علوم املنطق ليرتب عالقات الترتيب الهرمي )التراتبية( مقابل العالقات الترابطية )عالقات 
التداعي(، والتكافؤ مقابل التماثل أو التطابق، ومن علم املعلومات، لتطبيق مبادئ إدارة قواعد 
البيانات، ومن اللسانيات الحاسوبية ليسهم في معالجة اللغات الطبيعية، وفي إنشاء املدوَّنات 
وفي تحليلها. وهو أيضاً نظام لغوي يخصص للدراسة العلمية للمفاهيم وللمصطلحات التي 

تستخدم في اللغات الخاصة.
قد يصعب  االختصاصيون  يتداولها  ألفاظ  )الرطانة(،  الخاصة  اللغة االصطالحية 

على عامة الناس فهم مفرداتها، وتكون عادة غنية باملصطلحات واالختصارات. 
العبارات االصطالحية الخاصة، ألفاظ متالزمة تعبر عن مفاهيم تخصيصية ضمن 

حقل موضوعي معني.
استخالص املصطلحات )استخراج املصطلحات، التقاط املصطلحات(، قراءة متأنية 

ملنت )مدونة أو نص ضخم( مع انتقاء املصطلحات فيه.
التعرف على املصطلحات، تمييز املصطلحات من بني بقية األلفاظ.

التـي  واملـفاهـيم  للمـصـطـلحات  ممـيزة  عـلى صـفات  التعـرف  التحليل املصطلحي، 
تخصصها والعالقات املتبادلة بينها.

صها.  بيانات أو معطيات مصطلحية، معلومات حول املصطلحات واملفاهيم التي تخصِّ
وتـتضّمن املدخل، املُكاِفئات، املصطلحات البديلة، التعريف، السياقات، املصادر، الواسمات 

لالستخدام، والحقول املوضوعية.

)
(
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تعريف املصطلح، عبارة موجزة تقدم فهماً واضحاً للمصطلح املتخصص.

املتعلقة  املصطلحية  البيانات  يتضّمن  املصطلحي  املنتج  من  جزء  املصطلح،  مدخل 
بمفهوٍم واحد.

منتج مصطلحي، ما يتولد من العمل املصطلحي، مثل سجل أو ملف أو قاعدة بيانات، 
أو مسرد، أو مفردات، أو معيار )مواصفة قياسية(، أو مالحظة لغوية رسمية.

املوافقة على املصطلحات، عملية تقوم بها لجنة رسمية إلقرار املصطلحات في إحدى 
الشركات أو في أحد األقسام أو في أحد الوحدات اإلدارية، توافق بنتيجتها على مجموعة 

من املصطلحات وتوثيق صحتها.
ملـف املصطلـح، أداة لتسجيـل املصطلـح واملعلومـات حولـه وتحليلهـا بغـرض التوثيـق 

واالختزان والدراسة.
ومـن  اللغـوية،  غـير  املواضـيع  في  املتخـصـصني  من  مجـموعـة  املصطلحات،  لجنة 

املتخصصني اللغويـني تعمل على استعراض املصطلحات وإبداء الرأي حولها.
سجل املصطلح، أداة لتسجيل املصطلحات في مجموعة من الحقول تتسم بأن لها بنية 

واضحة فيما يتعلق بمفهوم تخصصي.
بحوث مصطلحية، البحـث في بـيـانات املصـطـلحات وتحـليـلها وتركيـبـها وتسجـيلها 

ومعالجتها.
مجالس  للمصطـلحات،  القياسي  التوحـيد  لجان  املصـطلحات،  تقييس  مجالس 

تتألف من خبراء يراجعون نتائج البحوث حول املصطلحات لوضع معايير الستخدامها.
وحدة مصطلحية، بديل يستعمل أحياناً للداللة على مصطلح. 

العمل املصطلحي، الجمع املنهجي للمفاهيم واملصطلحات التي تخصها، وتوصيفها، 
ومعالجتها وعرضها وذلك بقصد توثيق وتعزيز االستخدام الصحيح.

الصناعة املصطلحية، هي اإلجراءات املنهجية والتطبيقية التي ُتسهم في عملية جمع 
مصطلحات علم محدد أو علوم مختلفة وتصنيفها بلغة واحدة أو بلغات متعددة في معجم  

ورقي أو إلكتروني أو مكنز أو فهرس أو مسرد.
تصنيف املصطلحات، هو ترتيب املداخل املصطلحية وفق منهج محدد، وهو عادة إما 
منهج التصنيف األلفبائي بترتيب املداخل املصطلحية تبعاً لتسلسل حروف الهجاء من غير 
التفات إلى الجذر أو الجذع، فما كان أوله همزة يتقدم في التصنيف على ما كان أوله حرف 
باء، وما كان حرفه الثاني باء يتقدم على ما كان حرفه الثاني تاء، وهكذا على توالي حروف 
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الهجاء. وهو منهج ينطلق من املصطلحات باتجاه املفاهيم. ومنهج التصنيف املفهومي بترتيب 
املصطلحات ترتيباً يخضع للعالقات املنطقية والوجودية للمفهوم، فيستند إلى عالقة النوع 
بالجنس وعالقة الجزء بالكل، دون اهتمام بالصورة اللفظية أو الشكل الخارجي للمصطلح، 
وهو بذلك تصنيف ينطلق من املفاهيم إلى املصطلحات. وهناك أنماط أخرى للتصنيف، وفق 
االنتماء املعرفي للمصطلحات، وباعتبار عدد اللغات املستخدمة في املداخل املصطلحية، ووفق 

املدة الزمنية التي يغطيها التصنيف، وباعتبار الجمهور املستهدف بالتصنيف.
نظام تصنيف، مخطط ذو بنية واضحة لتوزيع املعارف أو الكيانات أو األشياء ضمن 

فئات بهدف تحسسني فرص إتاحتها )التوصل إليها( أو دراستها. 
اللغة العامة، هي اللغة التي تستخدم في الحياة اليومية. 

اللغة الخاصة، هي اللغة التي يستخدمها االختصاصيون ضمن موضوع اختصاصهم 
لتيسير التواصل واالبتعاد عن اللبس والغموض في أحد املجاالت املعرفية الخاصة، بحيث 

ص كل مصطلح مفهوماً واحداً فقط. يخصِّ
املصطلحي، أحد أرباب املهن اللغوية، متخصص بعلم املصطلحات، وباملفاهيم النوعية 

في أحد الحقول العلمية وفي التعبير عنها بمفردات من اللغة الخاصة به.
املعجمي، اختصاصي في علم املعاجم، ويتعامل في إطار اللغة العامة. 

علم املعاجم، هو النظام املخّصص لجمع أشكال ومعاني الكلمات ودراستها في إحدى 
اللغات. 

التجمع اللفظي )املصاحبة اللفظية(، مجموعة كلمات تظهر مع بعضها البعض في 
السياق اللغوي، بحيث تعمل لفظة فرعية )مثل: نفسي( على تضييق الحقل املوضوعي للفظة 

الرئيسية )مثل: مرض( في التجمع اللفظي: مرض نفسي.
مقبولية املصطلح، مدى إقبال املستخدمني على استعمال املصطلح في عملهم املعتاد 

وفي كتاباتهم الرسمية والروتينية دون تكلف أو إكراه. 
اللسانيات التطبيقية، فرع من علوم اللسانيات يعنى بالتطبيقات العملية للدراسات 
اللسانية، مع تأكيد خاص على الوظيفة التواصلية للغة، ويشمل بعض املمارسات املهنية مثل 
علم املعاجم وعلم املصطلح واللغة الخاصة والترجمة العامة والترجمة التقنية وتعليم اللغات، 

والكتابة، والترجمة الفورية، واملعالجة الحاسوبية للغة. 
الثَّْبت أو الكشاف أو الفهرس، قائمة من املصطلحات أو األلفاظ التي تعبر عن مفاهيم 

مأخوذة من نص.
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التسمية، وهي قائمة من املصطلحات التي تربط بينها عالقات داللية ذات بنية مترابطة 
ملجموعة من املفاهيم ضمن حقل علمي معني.

ص املفهوم األوسع ضمن منظومة املفاهيم. كلمة رسّو، لفظ يبدأ به التعريف املصطلحي ليخصِّ

صان مفهومني متقابلني، مثل جيد وسيء. ِضّد ومضاّد، أي زوج من املصطلحات يخصِّ

هرمي  ترتيب  على شكل  ليس  ارتباط  يجمعهما  مفهومني  بني  عالقة  ترابطية،  عالقة 
وبني  وعاء  بني  العالقة  مثل  زماني،  أو  مكاني  تجاور  على  العالقة  هذه  وترتكز  للموضوع، 
مضمونه، وبني نشاط وبني أداة تستخدم في تنفيذه، وبني السبب والنتيجة، وبني ُمنِتج ومنَتج، 

مة وبني البناء الذي تسكن فيه أو تتخذ منه مقراً لها. وبني منظَّ
قائمة األساس، قائمة من املصطلحات والرواميز واملعادالت ضمن حقل املواضيع دون غيره.

صفة ُمَميِّزة، خاصية ينفرد بها وصف أحد املفاهيم. 

مفهـوم، وحـدة معرفيـة تضـم مجموعـة مـن الخصائـص أو الصفـات فـي األشيـاء أو 
العالقات أو الكيانات.

تحليل املفهوم، التعرُّف على الصفات املميِّزة ألحد املفاهيم ملصطلح في حقل داللي محدَّد.

شجرة املفاهيم، ترسيم تخطيطي، يغلب أن يكون على شكل شجرة أو املشط لوصف 
نظام املفاهيم.

نظام املفاهيم، مجموعة من املفاهيم التي تبنى وفقاً للعالقات املنطقية بينها. 

استشارة، التماس املعلومات من ملف أو من اختصاصي أو مصدر موثوق للمعلومات.

مضمون، محتوى، الجزء األساسي والغني باملعاني من املعلومات املختزنة في قاعدة 
بيانات، واملخصص لإلجابة عن استشارات املستخدمني.

إدارة املحتوى، جميع العمليات واألنشطة املصطلحية )من تحليل وتقييم وتشخيص 
املجموعات املوجودة، وتخطيط وتنفيذ( التي تهدف لخلق وإعداد واختزان واسترجاع ملفات 

املصطلحات ضمن قاعدة بيانات أو بنك للبيانات في واحد أو أكثر من الحقوق الداللية.
سياق، جزء من أحد النصوص أو عبارة تحيط بكلمة ما وتحدد معناها. وهو جزء من 
الدعم بالنصوص ضمن سجل املصطلح، يقدم فيه معلومات حول السمات الداللية للمفهوم، 

أو حول استخدام املصطلح وتفسيره وترافقه مع عبارات ومفاهيم أخرى.
يترافق بتواتر مرتفع مع مصطلح ما في  ُمَتصاحبة، أحد عناصر الكالم )مثل لفظ( 

أحد الحقول الداللية.
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مدونة )َمْتن(، مجموعة من النصوص املنتقاة املكتوبة التي جمعت بقصد أداء التحليل 
املصطلحي.

بنك البيانات، مجموعة من قواعد البيانات املترابطة فيما بينها ترابطاً منطقياً بطريقة 
يمكن معها استشارتها من ِقَبل العديد من املستخدمني.

إدخال البيانات، عملية كتابة الشخص الذي يعمل في خدمة املصطلحات املعلومات 
ضمن سجل املصطلح، وذلك في ملف أو في قاعدة بيانات أو في بنك بيانات.

قاعدة بيانات، مجموعة من البيانات التي تجمع بينها عالقات منطقية ويتاح الوصول 
إليها باستخدام برمجيات مالئمة.

ف لوصف أو تخصيص املفهوم الذي  تعريف، نص يصاغ ليناسب سياقاً معجمياً ويوظَّ
ُيعبَّر عنه بمصطلح محدَّد. وهو نمط من الدعم النصّي ضمن سجل املصطلح يساعد في التوفيق 

بني النصوص التي تنتمي للغات متعددة، وذلك بذكر الخواّص األساسية واملحدِّدة للمفهوم.
مختصراً  أو  عبارة  أو  مصطلحاً  تكون  قد  املفاهيم،  أحد  ح  توضِّ عالمة  تخصيص، 

 .H2O اختصاراً(، أو معادلة أو رمزاً، من األمثلة على ذلك تخصيص املاء برمز(
من  يجعل  أمر  وهو  رقمية،  رواميز  إلى  واألصوات  واملحارف  الصور  تحويل  َرْقَمَنة، 

املمكن معالجتها أو تخزينها بالنظم الحاسوبية.
حول  الحوار  في  يساهمون  لإلنترنت  املستخدمني  من  مجموعة  مناقشة،  مجموعة 
مواضيع ذات اهتمام مشترك بينهم ويتبادلون حولها الرسائل بواسطة البريد اإللكتروني في 

موقع على اإلنترنت.
وأتيحت  رقمية  أشكال  إلى  حولت  أن  سبق  مكوِّنات  تجمع  مكتبة  إلكترونية،  مكتبة 

للمستخدمني عبر أدوات التواصل وإدخال املعلومات، مثل لوحة املفاتيح في الحواسيب.
تأصيل، توضيح للمدلوالت السابقة لألجزاء املكونة للمصطلح واملراحل التي مرت بها.

حقل، مجال معني ينتمي إليه سجل املصطلح.

صياغة، عملية إنشاء تعريف يتوافق مع املبادئ املصطلحية املقبولة.

لغة عامة، نظام التواصل بالكتابة أو بالحديث الذي يستخدم في مجتمع أو بلد ما. 

مفهوم عام، مفهوم رئيسي يتمتع بعالقة العموم والخصوص مع بقية املصطلحات.

جنس، صنف من األشياء يتمتع بمالمح داللية مشتركة، ويمكن تقسيمه إلى فروع أو 
أنواع أو أنماط تابعة.
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مسرد، قائمة من املصطلحات التي تنتمي إلى حقل موضوع محدَّد، مع مقابالتها في 
لغة واحدة أو عدة لغات، وذات صعوبة يسهم إدراجها في املسرد في تسهيلها توضع غالباً 

في نهاية الكتاب.
مهندس معارف، متخصص بدراسة وبتطبيق النظم الحاسوبية على مشكالت تنجم عن 

ممارسات بشرية مثل التفكير والتعلم وحل املشكالت واتخاذ القرارات ونقل املعارف.
صة لتصنيف املعارف من أجل تقريب فهمها  بنية معرفيَّة، قطعة من املعلومات مخصَّ
لدى املستخدمني املستهدفني، ومن األمثلة على ذلك نص مكتوب، أو خطة عمل، أو قائمة، أو 

شكل ترسيمي.
مهني لغوي، لغوي ُمحتِرف، شخص يمارس مهنة من املهن في مجال اللغة، مثل تعليم 

اللغات، وعلم املعاجم وعلم املصطلحات، والترجمة، والترجمة الفورية.
مستوى اللغة، السياق االجتماعي الستخدام مصطلح أو تعبير ما، مثل لغة مألوفة، 

لغة علمية، لغة شعبية.
إلحاق باملعجم، عملية تؤدِّي إلى تثبيت استعمال مجموعة من الكلمات لتصبح بمثابة 

مدخل معجمي.
أحادية الداللة، العالقة بني املفهوم واملصطلح الذي يخّصصه، مصطلح واحد ملفهوم واحد.

ُمَولَّد، لفظ أنشيء حديثاً، أو لفظ قديم أعطى معنى جديداً.

ُعْقَدة، نقطة تقاطع للمصطلحات في مخطط ترسيمي على شكل شجرة. 
شيء، موضوع، كيان مادي أو مجرد يعرف بما يتسم به من سمات أو خواص.

أو  تعليقات  يتضمن  املصطلح  سجل  في  النصي  الدعم  عناصر  من  نمط  مالحظة، 
توضيحات حول املفهوم أو حول استخدام املصطلح.

مذكرة لغوية رسمية، قرار اتخذته منظمة أو مجمع لغوي حول مصطلح.

لقب رسمّي، الوصف املقبول ملنظمة أو لبرنامج أو لكيان إداري آخر. 

عبارات نمطية، عبارات أو كلمات تتضمن املصطلح في سياق تخصصي.

اشتراك لفظي، تعدد املفاهيم مقابل أحد املصطلحات.

ص مفهومني معاً، نتيجة التباس لدى املستخدم. ترادف زائف )كاذب(، مصطلح يخصَّ

بعض  في  آخر  مصطلح  صه  يخصِّ الذي  املفهوم  ص  يخصِّ مصطلح  جزئي،  ترادف 
الحاالت فقط.
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اقتباس، قطعة مأخوذة من نص مصدر وأدخلت في سجل للمصطلح مع اإلشارة إلى 
مصدرها.

دليل استكمال السجل املصطلحي، دليل التحرير، وثيقة مرجعية تستعرض القواعد 
استعراضاً  املصطلحي  السجل  في  املصطلحية  البيانات  إدخال  عند  اتباعها  ينبغي  التي 

منهجياً. 
محرك بحث، برنامج يبحث خالله املستخدمون عن املعلومات في قواعد البيانات أو 

في اإلنترنت.
علم الداللة، َداللة، دراسة املعاني وتطوير معاني الكلمات.

ِسَمة داللية، خاصّية تميز املصطلح عن غيره.

يتعامل مع  أن  ينبغي  السجل املصطلحي  أن  مبدأ ينص على  الواحد،  مبدأ املفهوم 
مفهوٍم واحٍد فقط، وأن جميع البيانات املتعلقة بمفهوٍم ما ينبغي أن تجّمع في سجٍل واحٍد.

مصدر: أي شخص أو منظمة تقدم املعلومات أو األعمال الكتابية املستخدمة في توثيق 
املصطلح أو صياغة التعريف أو االقتباس بسياٍق ما في العمل املصطلحي.

جوانب  بأحد  متعمقة  وخبرات  غزيرة  معارف  لديه  شخص  مختص،  اختصاصي، 
الدراسة. 

لغة متخصصة، لغة طبيعية تستخدم ضمن مجتمٍع من املختصني في موضوٍع ما في 
حقٍل معرفي خاص. ويقال عنها أيضاً لغة خاصة.

فرق خاص، سمة تميز مصطلحاً عن غيره من املصطلحات في الصنف نفسه.

األخطاء  ح  فيوضِّ الكلمات  يعالج  حاسوبي  برنامج  إمالئي،  ُمدقِّق  اإلمالء،  ح  مصحِّ
اإلمالئية ويقترح املقابالت الصحيحة لها.

حقل موضوعي، موضوع له حدود دقيقة التحديد ملفرداته الخاصة به.

اختصاصي الحقول املوضوعية، خبير اختصاصي في دراسة املواضيع التي تنتمي 
إليها املفردات.

مفهوم تابع، مفهوم تجمع بينه وبني غيره عالقة الخاص بالعام، أو الجزء بالكل. يدعى 
أيضاً مفهوم أضيق.

مفهوم شاِمل، مفهوم عام تجمع بينه وبني غيره عالقة العام بالخاص، أو الكل بالجزء، 
يسمى أيضاً مفهوم أوسع نطاقاً.
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مترادفات، واحد من بني مجموعة من املصطلحات التي تخصص املفهوم نفسه في نفس 
اللغة، وكل منها يمكن أن يستخدم بالتبادل مع غيره من أي من تلك املصطلحات املترادفة في 

جميع السياقات.
بديل نحوي، مصطلح يختلف شكله النحوي عن مصطلح آخر مع أن كليهما يخصصان 

املفهوم نفسه. مثل شهادة كفاءة وشهادة على الكفاءة.
وذلك  املفهوم،  يخصص  الذي  املصطلح  في  إيرادها  سبق  معلومات  تكرار  الحشو، 

ضمن التعريف. 
التوفيق بني مصطلحات النصوص، مالحظة جوانب التشابه في سمات املصطلحات 

في نصوص متعددة. 
دعم النصوص، معلومات تسجل ضمن سجل املصطلح تدور حول املفهوم واستخدام 

األلفاظ التي تخصصه.
تداخل، عملية إلكترونية لتغيير مضمون قاعدة بيانات من خالل اإلضافة أو التعديل أو 

النقل أو الحذف للبيانات.
تحديث، تغيير في قاعدة بيانات مصطلحية بالحذف والتعديل واإلضافة.

استعمال، استخدام املصطلح ضمن الحقل املوضوعي الخاص به.

ح أن املصطلح ال يمكن استخدامه  واسم االستخدام، لصاقة االستعمال، معلومة توضِّ
إال في ظروف معينة وموضع استخدامه والسياق االجتماعي له.

عينة استخدام، اقتباس من النص لتوضيح استخدام املصطلح ضمن حقله املوضوعي.

مستخِدم، مستعِمل، شخص يستفيد من قاعدة البيانات بانتظام.

توثيق مصدوقية، إثبات صحة، موافقة لجنة أو مجلس على مصطلحات.

مكتبات مجازية، مكتبات افتراضية، مجموعة من الوثائق التي يمكن أن تقرأها اآلالت 
وتتاح عبر موقع على اإلنترنت.

مفردات، قائمة من املصطلحات التي تتعلق بحقل موضوعي معني.

محطة عمل، نظام حاسوبي تندمج فيه مجموعات من أدوات ألداء وظائف لغوية.
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قبل أن  يبحث في ما لديه من مصادر ثنائية اللغة بادئًا باملعاجم العامة )غير املتخصصة( 
ينتقل إلى املعاجم املتخصصة، فإذا لم يجد ما يلبي حاجته فيستكمل بحثه في التعرف على 

املصطلح وتحليله إلى مكوناته األساسية.

تحليل املصطلح الوافد بلغة غير عربية
مألوفًا بني  الدارس ألول مرة سواًء كان  يواجهه  الذي  بناء املصطلح  يفيد فهم كيفية 
يمثِّله،  الذي  املفهوم  على  التعّرف  في  جميعًا  عليهم  جديدًا  كان  أم  له  املستخدمني  مجتمع 
التي سنتعرض  األمثلة  أن  رغم  األجنبية،  اللغات  في  املصطلحات  معظم  على  ذلك  وينطبق 
الحاضر من  الوقت  املفاهيم في  نقل  يتم  أن  يغلب  إذ  اإلنجليزية،  اللغة  لها ستقتصر على 
اللغتني اإلنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية، وهما من اللغات التي يتم بناء الكلمات فيها 
بطريقة َسلَْسلية أو خطية تعتمد على إلصاق لواصق بالجذر أو بالجذع. والجذر في هذه 
اللغات يتألف من عدد محدود من األحرف، يحمل معنى من املعاني، وال يمكن تجزئته دون 
تغيير معناه، ويمكن الوصول إليه بتجريد الكلمة من كل أنواع اللواصق التي ُتضاف إليها. 
ويمكن لكثير من الجذور أن تؤدي وظيفة السابقة ووظيفة الالحقة، فالجذر “gen” يشير إلى 
 )A- + -gen- + -esia(اAgenesia معنى اإلنتاج والتوليد، سواًء جاء في وسط الكلمة مثل
ومقابلها بالعربية عدم التخلق، أو جاء في صدر الكلمة مثل Genesis ومقابلها في العربية  
التواُلد، أو جاء في نهاية الكلمة مثل Cryogenا)Cryo- + -gen( ومقابلها بالعربية ُمْحِدث 
الَبْرد )كريوچني(، إذ يظهر معناه في كل الكلمات واملصطلحات اإلنجليزية والفرنسية التي 

يدخل في تأليفها. 

واللواصق مقاطع صوتية صرفية يختص كل منها بمعنى من املعاني كالداللة على الزمن 
أو النفي أو الفاعلية أو املفعولية أو غيرها، إال أنها غير مستقلة من الناحية التركيبية بذاتها، 
إذ ال يمكن استعمالها إال إذا التصقت بغيرها. وتقوم اللواصق بدور هام في اشتقاق كلمات 
جديدة انطالقاً من جذر واحد. وتنقسم اللواصق من حيث مواقعها في الكلمة إلى سوابق 

الفصل الثاني
بنية املصطلحات فـي اللغة املصدر )اإلجنليزية(
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

ترد في أول الكلمة، وأواسط ترد وسط الكلمة، ولواحق ترد في آخر الكلمة، وقد يؤدي املقطع 
الصوتي الواحد جميع أدوار الجذر والسابقة والالحقة.
وبإيجاز فإن مكونات الكلمات أو املصطلحات هي: 

الجذر. . 1
سابقة أو أكثر.. 2
الحقة أو أكثر .. 3

ويكاد هذا التحليل ينطبق على جميع الكلمات األجنبية، والسيما في اللغة اإلنجليزية  إذ 
يسهل تمييز الجذر والسوابق واللواحق التي انضمت إليه، وتأثيرها في التعبير عن املعاني 
التي ترافق كل واحدة منها، فلو أخذنا الجذر grace، ومعناه باللغة العربية )لََباقة(، وما يمكن 

أن يلحق به من السوابق واللواحق فسنجد الجدول التالي: 

الجدول )2( : تحليل مكونات املصطلح.

السوابقاللواحقالكلمةاملعنى بالعربية

gracefulfullلَِبق

ungracefulfullunَفّظ

disgracefulfulldisشائن

gracefulnessfull + nessلباقة

gracefullyfull + yبلباقة

gracelesslessفّظ

gracelessnessless + nessفظاظة

مالحظات هامة
نظرًا إلمكانية أن يؤدي املقطع الصوتي الواحد دور السابقة ودور الالحقة، فقد يتم تمييز . 1

السوابق بوضع شرطة )-( بعد كل منها، فتكتب -multi، وتمييز اللواحق بوضع الشرطة 
ذاتها قبل كل منها، فتكتب gen-. أما ضمن الكلمة فليس من املقبول إقحام تلك الشرطات.
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بني السوابق واللواحق والجذور للفصل بني الحروف . 2  )o( إقحام حرف  يتم  ما  كثيرًا 
املتتالية، وليس هناك قاعدة واضحة تحكم ذلك.

تزداد أهمية تحليل مكونات املصطلح في العلوم الحيوية عامة وفي الكمياء خاصة، مما . 3
يوجب على املترجم اإلحاطة بأكبر قدر بمعاني الجذور والسوابق واللواحق.

إلى . 4 إلى مكوناتها من الجذور والسوابق واللواحق عن الرجوع  الكلمة  ال يغني تحليل 
املعاجم للتحقق من صحة التحليل ومالءمة النتيجة التي وصل إليها املترجم، وذلك نظرًا 

لالستثناءات الهامة التي تتخلف عن االمتثال للتحليل. 
ومن األمثلة على السوابق واللواحق التي يكثر استخدامها في العلوم الطبية والصحية:

أواًل: السوابق

a-                       اْنِعدام؛ َتَعُذر
ab-                               ُمتَباِعد 
abdomin-     الَبْطن
aden-, adeno-                       الُغدَّة
adipo-                               ْحم الشَّ
aer-, aero-                      َيَران  الَهَواُء، الطَّ

الَغاز، الرِّْيح
alge-, algesi-,                   األَلَم، الُبُرْوَدة 
algio-, algo-                         ِقْيع الصَّ

allo-  ُمَغاير
allotrio-                                          َأْجَنِبّي، َغريب
amb-, ambi-                                                      ِبالِجَهَتْين
ambly-                                      ْعف الضَّ
ana-                           عود الصُّ
andr-, andro-                        ُكْوَرة الذُّ
anis-, aniso-                  التَّفاُوت
ankylo-                              االلِْتصاق، التََّصلُّب
ante-, antero-                                                        َأمام؛ َقْبل
anthraco-                                         الَفْحم، الَجْمر
anthropo-                    الَبَشر

anti-           ُمَضاّد، َماِنع، ِضّد، ُمَعاِرض
arachn-, arachno-         الَعْنَكُبوت
arch-, arche-,                     ِبَداِئّي، َعِتْيق
archi-, archi

arteri-, arterio-                  ْرَيان الشِّ
arthr-, arthro-                      املَْفِصل
audio-                               ْمع السَّ
auri-                                                                    اأُلُذن، الذََّهب
aut-, auto-                                   الذَّاِتيَّة، التِّلَقاِئيَّة
aux-, auxo-           التََّناِمي
axio-, axo-      امِلْحَور 
baro-             ْغِط،  الَوْزن الضَّ
basi-                     األساس، القاِعَدة؛ املَْشي
bi-                      ُثنائّي؛ ُمْزَدِوج
bio-                           َحّي، َأْحياء، بيولوجّي
bis-                       ُثِناِئّي، ُمْزَدِوج، ُمَضاَعف
brachy-               الِقَصر
brady-        الُبْطِء
brevi-             الِقَصر
calci-          الكاِلسيوم
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card-             القلب، ُفؤاد املعدة
centi-                             (-210)السنتي 
centri-, centro-    املَْرَكز
cephal-, cephalo-    الرَّأْس
cerebelli-, cerebello-    املَُخْيخ
cerebr-, cerebri-,               الدَِّماغ، املُّخ
cerebro- 

cero-             ْمع الشَّ
cervic-و cervico-        َقَبة، الُعُنق الرَّ
cheil-, cheilo-  َفة الشَّ
cheir-, cheiro-, chiro-  الَيد
chemico-, chemo-  الكيمياء
chir-, chiro-  الِجَراَحة
chloro-  اللَّْوِن األَْخَضر
chord-, chordo-  الَحْبل
chrom-    َمْعَدن الكروم، اللَّون
chromat-                    اللَّون، الكروماتني 

ْبِغّي الصِّ
chron-, chrono-   الزََّمن
chrys-, chryso-  الذََّهب
co-, coino-,                         ااِلْشِتَراك
com-, con-, cone- 

contra-  التََّقاُبل
cortico-  الِقْشَرة
counter-  التََّضاّد
crani-, cranio-  الِقْحف
cry-, crymo-, cryo-  الَبْرد
cyan-, cyano-  األَْزَرق
cycl- َدْوَرة، َحلََقة
cyn-, cyno-  الَكلْب
cysti-, cystido-, cysto- ِكْيَسة

cyt-, cyto-  الَخِليَّة
dacry-  الدَّْمع
de-  ِإَزالَة
deca                                     (-110) ديكا  
deci-                              (-110) ِديسي 
demi-  النِّْصف
dendr-, dendro-  الُغْصن
dent-  ّن السِّ
derm-, dermat-, dermato-  الِجلِْد
desm-, desmo-  الرِّباط
deut-, deutero-, deuto-  اْثَنْين
dextr-, dextro-  الَيِمْين
di-  ُثَناِئّي، ُمْزَدِوج، ُمَضاَعف
dia-  َعْبَر، بَطِرْيق
dipl-, diplo-  التََّضاُعف
dis-  ااِلْنِفَصال، التََّضاُعف
disc-, disco-, disko-  الُقْرص
dodec-, duodeno-  ِاْثنا َعَشري
dolicho-  ْول الطُّ
dors-, dorsi-, dorso- ظهر
dromo-  التَّْوِصْيل
dys-  َخلَل، ُسوء، ُعْسر، ُشذوذ
eco-  الِبْيَئة
ect-, ecto-  َظاِهر
ectro-         )ااِلْنِعَدام )الِخلِْقي 
elast-, elasto- ُمُرْوَنة
eleo-  الزَّْيت
encephal-, encephalo-    الدَِّماغ
end-, endo-,                       َباِطن، َداِخل
ent-, ento-

endothelio-   الِبَطاَنِة
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enter-  األَْمَعاء
entomo-  َحَشَرة
ep-, eph-, epi-  َفْوق
equi-  التََّساِوي
ergo-  الَعَمل
eryth-, erythro- األَْحَمر
eso-  َباِطن
esthesio-  الِحّس
eu-  َسِوّي، َحِقيِقّي
extero-, extra- إَضاِفّي
facio-  الَوْجه
faec-  الِبَراز، الَغائط
femto-                              (-1510) فيمتو  
fibro-  اللِّْيف
flav-  َأْصَفر
galact-, galacto-  اللََّبِن
gam-, gameto-  الزََّواج
gangli-, ganglio-  الُعْقَدة
gastr-, gastro-  املَِعَدة
gen-, genio-,   الجنس
genito-, geno-

geo-  األَْرض، التَُّراب
gero-, geronto-  ْيُخْوَخة الشَّ
giga-                       (910) جيغا 
gingivo-  اللَِّثة
gloss-, glotto-  اللَِّسان
gluc-, glyco-  كَّر السُّ
gnath-, gnatho-  ِّالَفك
granulo-  الُحَبْيَبة
grapho-  التَّْخِطْيط، الِكَتاَبة
gyn-, gynaeco-, gyno-  أنثى

gyr-, gyro-  التَّلِْفْيف
haem-, haemato-, haemo-  الدَّم
halo-  امِللْح
hamart-, hamarto-  عيب جنينّي
haplo-  َفْرد، َبِسْيط
hapt-, hapto-  اللَّْمس
hecto-         (210)هيكتو  
heli-, helio-  ْمس الشَّ
helic-, helico-  َحلَُزْون، ُملَْتِوي
hem-, hemat-, hemo-  الدَّم
hemangio-  وعاء دموّي
hemi-  ِنْصفّي
hepat-, hepato-  الَكِبد
hepta-  َسْبَعة، ُسَباعي
hernio-  الَفْتق
heter- شاّذ، َغْير َسِوّي، مختلف
hexa- ستة، سداسّي
hid-, hidroa-  الَعَرق
hippo-  الَخْيل
histo-  النَِّسْيج
hol-, holo-  ُمْوِليَّة الشُّ
homeo-, homo-,            التََّماثل
homoeo-, homoio- 

hyal-, hyalo-    زجاجي، شفَّاف
hydr-  املاء
hygr-, hygro-  ُطْوَبة الرُّ
hyp-, hypo-  النَّْقص 
hyper-  الزيادة
hypn-  النَّْوم
hyster-, hystero-         الرَِّحم، الهيستيريا
iatr-  الِعالج
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ichthyo-  َمَكة السَّ
icosa-  ِعْشُرون
ictero-  الَيَرَقان
ideo-  الِفْكر
idio-  الذَّات
ileo-  اللََّفاِئِفّي 
ilio-  الَحْرَقَفة 
immuno-  املََناَعة
in-  الدَّاِخل
infra- أسفل
inter-  َبْين
intra-, intro-  َداِخل
ipsi-  التََّماُثل
irid-, irido-  الُقَزِحيَّة
iso-  التََّساوي 
jejun-, jejuno-  اِئم الصَّ
juxta-  املَُجاَوَرة
kerat-, kerato- التََّقرُّن
kilo-                               (103) كيُلو  
kin-, kine-,                             الَحَرَكة
kinesi-, kinesio-,
kineso-, kineto-, kino-

klepto-  ِرَقة السَّ
kopr-  البراز
krypto-  الَخَفاء
labio-  َفة الشَّ
lacta-, lacto-  اللََّبن
laevo-  الَيَسار
lalo-  الَكالم
lapar-, laparo-  الَبْطن
laryngo-  الَحْنَجَرة

latero-  الَجاِنب
leio-  األَْملَس
lepto-  َنِحْيف
leuc-, leuco-,     األَْبَيض
leuk-, leuko-

lev-, levo-  الَيسار
lieno-  َحال الطِّ
lingu-, linguo-  ِلساِنّي
lip-, lipo-  ْحِم الشَّ
lith-, litho-  الَحَصاة
log-, logo-  الَكاَلم
lumbo-  الَقَطن
luteo-  األَْصَفر
lympho-  اللِّْمف
lyo-  َوَبان الذَّ
lys-  االْنِحالل
macro-, makro-         ضخم، ُيرى بالعني
mal-  ُسْوء
malac-, malaco-  التَّلَيُّن
mamm-, mammo-  الثَّْدي
mast-, masto-,                  الثَّْدي، الحلمة
 mazo- 
meat-  فتحة قناة
mechano-  امليكانيكا
medico-  ِّب الطِّ
medio-  الَوسط، املُْنَتَصف
mega- , megalo-  َخاَمة  الضَّ
melan-, melano- َأْسَود
meli-, melit-,   الَعَسل، النَّْحل
melito-

men-, meno-  ْمث الَحْيض، الطَّ
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mening-, meningi-,                     َحايا السَّ
meningo- 

menti-  النَّْفس، الَعْقل
mento-  الذَّْقن
mero- ِقْسم، ُجْزء
mes-, mesi-, meso-  ط  ُمَتَوسِّ
meta-  التَّالي، التََّبدُّل
metr-, metra-,   الرَِّحِم
metro-

micr-, micro- دقيق، مجهرّي 
mini- صغير، أدنى، دنيا
mis-, miso-  َغلَط، ُبْغض، سوء
miti-, mito-  َخْيط
mon-, mono-  َوِحْيد، ُأحادي
morph-, morpho-  ْكل الشَّ
muci-, muco-  املَُخاط
multi-  التََّعدُّد
my-  الَعَضل
myc-, mycet-,myceto-,                          الُفْطر
myco-, myko-

mylo-  ْرس الضِّ
myo-  الَعَضل
myria-  الَكْثَرُة أو التََّعدُّد
myring-, myringo-  ْبل الطَّ
myx-, myxo-  املَُخاط
nann-, nanno-,       (-910) الَقَزاَمة أو نانو 
nano-
narco-  ُهْول، التََّخدُّر الذُّ
ne-  الَجِدْيد
necro-, nekro-                 النََّخر، الِبلى 

ة املوت، الرِّمَّ

nemat-, nemato-                         ،الَخْيط 
ْيَداُن املَْمُسوَدة الدِّ

neo-      الَجِدْيد، الَحِدْيث، املُْسَتْحَدث
nephelo-  التََّكدُّر
nephr-, nephro-  الُكلَْية
neur-, neuro-  الَعَصب
nev-  الَوْحَمة
nitro-  النتروجني
nitroso- ِنتروزو 
noci-  َرر أو األَِذيَّة الضَّ
nom-, nomo-  الَقاُنون أو الُعْرف
nona-  تسعة
nor- بدون
normo-           بيعّي ِوّي، الطَّ النَِّظاِمّي، السَّ
nos-, noso-  املََرض
not-, noto-  ْهِر الظَّ
nucleo-  النََّواة
nyct-, nycto-  اللَّْيل
nymph-, nympho-  ِغْير ْفُر الصَّ الشُّ
oario-  املَِبْيض
octa-, octi-, octi-  الثََّمانية
ocul-, oculo-  الَعْين
odonto-  ّن السِّ
odyn-, odyno-  األَلَم
oesophago-  املَِرْيء
ole-  الزيت
olig-, oligo-  الِقلَّة
omo-  الَكِتف
omphal-  رِّي رَّة، الحبل السُّ  السُّ
onc-, oncho-,           نارة ِب أو الصِّ الُكالَّ
onci-, onco-
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oneir-  الُحُلم، املََنام
onycho-  ُفر الظُّ
oo-  َبْيَضة
oophor-, oophoro-,                 املَِبْيض
oothec-, ootheco- 

ophi-, ophio-  الثُّْعَبان
ophthalmo-  الَعْين
opisth-, opistho-  ر الَخلْف، املَُؤخَّ
opt-, optico-, opto-  ْؤَية الَبَصر، الرُّ
orchi-, orchid-,                      الُخْصَية
orchid-, orchio-

organ-, organo-  الُعْضو
oro-  الَفم
orrho-  املَْصل
orth-, ortho-  َقِويم
osche-, oscheo-  َفن الصَّ
oscillo-  ْبَذَبة الذَّ
osm-  الرَّاِئَحة 
osseo-, ost-,   الَعْظم
oste-, osteo-

ot-, oto-  اأُلُذِن
ovario-  املَِبْيض
over-  اإِلْفَراط
ovi-, ovo-, ovulo-  الَبْيَضة
ox-  الَحْمض، األكسجني
oxo-  اأُلكسجني
oxy-  اأُلكسجني، الِحدَّة
pachy-  الثَِّخن
paed-, paedo-,   الَقَدم
ped-, pedo-

palae-, pale-, paleo-  القديم

palato-  الَحَنك
pali-  التَّْكَرار
pan-  شاِمل
pancreatico-,                     الَبنكِرَياس 
pancreato-

pant-, panto-  اِمل الشَّ
papillo-  الُحلَْيَمة
para-  النَِّظْير
parieto-  الِجَدار
path-, patho-  املََرض
pauci-   َقِليل
ped-, pedi- pedia-,   ْفل، الَقَدم الطِّ
pedio-, pedo-

pelo-  ْين الطِّ
pelvio-, pelvo-,   الَحْوض
pelyco-

pent-  الَخْمَسة، ُخماسّي
per-  َفْوق
peri- اإِلحاَطة
phac-, phaco-,   َعَدَسة
phako-

phaeo- , pheo-              قاِتم 
البلع  -phago اللَّْوِن
phall-, phalli-,                    الَقِضْيب
phallo-

pharmaco-  الدََّواء
pharyng-, pharyngi-  الُبلُْعْوم
phen-, pheno-  املَْظَهر
pheo-  َقاتم
phlebo-  الَوِرْيد
phlog-, phlogo-  االلِْتهاب
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phon-  ْوت الصَّ
phor-, phoro-  الَحْمل
phot-, photo-  ْوء الضَّ
phyco-  ْحُلب الطُّ
phyll-, phyllo-  الَوَرق
pico-                 (-1210) ِبيكو 
pilo-  ْعر الشَّ
pineo-  َصَنْوَبِرّي
plano-  ح ُمَسطَّ
platy- َعِرْيض
pleio-, pleo- , pluri-                       التََّعدُّد
pneuma-, pneumat-,   َئة الَهَواء، الرِّ
pneumato-, pneumono-

pod-, podo-  الَقَدم
poli-  الُقْطب
polio-  ْنَجاِبّي  السِّ
poly- التََّعدُّد
postero-  َخلْفي
pre-  أمام
presby-, presbyo-              ْيُخْوَخة الشَّ

 الَقِدْيم
pro- َطِلْيَعة
proct-    َرج، املُْسَتِقْيم الشَّ
pros-, proso-  األَمام
Prosop-, prosopo-  الَوْجه
prostat-, prostato-  البروستاتة
prot-, proto-  الِبَداَية
proxi-, proximo-  القرب
psammo-  الرَّْمل
pseud-, pseudo-  كاِذب
psych-, psycho-  النَّْفس

psychro-  الُبُرْوَدة
ptero-, pterygo-  الَجَناح 
ptyal-  اللَُّعاب
pulmon-, pulmono-  الرِّئة
pupillo-  الَحَدَقة
py-, pyo-  الَقْيُح
pycno-  الِغلَْظة
pyel-, pyelo-  الُحَوْيَضة الُكلِْويَّة
pygo-  األَلَْية
pyloro-  الَبوَّاب
pyro-  الُحمَّى
quadri-  األَْرَبَعة
quasi- ُجْزِئّي
rachi-, rachio- الَقَناُة الفقرية
radiculo-  الَجْذر
re- اإلعاَدة
rect-, recto- املُْسَتِقْيم
ren-, reno-  الُكلَية
reticulo-  َشَبَكّي
retino-  َبِكيَّة الشَّ
retro-  الَخلْف
rhin-  األَْنف
rhizo-  الجذر
sapon-  اُبون الصَّ
sapro-  خ، َرِمْيم ُمَتَفسِّ
sarco- الَعَضل
scapho-  الزَّْوَرق
scato-  الِبَراز
schisto-, schizo-  االْنِشَقاق
scirrho-  الَصاَلَبة
sclero- الَتَصلُّب
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semi-  النِّْصف؛ الُجْزء
septi-  َسْبَعة
septico-  اإلْنَتان
septo-  الحاجز
sial-, sialo-  اللَُّعاب
sidero-  الَحِدْيد
sinistro-  الِجَهة اليسرى
somatico-, somato-  الَجَسد
somni-  النَّْوم
spasmo-  التََّشنُّج
spectro-  ْيف الطَّ
spermato-  النُّْطَفة، املَِنّي
splen-, spleno-  َحال الطِّ
spongio-  اإِلْسَفْنج
stearo, steato--  الدُّْهن
steno-  التََّضيُّق
sterco-  الِبَراز
stereo-  م ُمَجسَّ
stomato-, stomo-  الفم
streph-, strepho-  االلِْتواء
strepto-  لِْسلَة الِعْقد، السِّ
stylo-  اإلْبَرة
sub-, sug-, sus- َتْحَت
sulph-  الكبريت
super-, supra- َفْوق
syn-  االلِْتحام
syndesmo- الرِّباط
tacho-, tachy-  ْرَعة السُّ
taenia-  ِرْيط الشَّ
tecto-  ْقف السَّ
tele-, telo- ِنَهاَية

teno-, tenonto-  الَوَتر
ter-, tri-  الثَّالَثة
tetra-  َأْرَبَعة
therm-, thermo-  الَحَراَرة
thio- الكبريت
thoracico-, thoraco-  ْدر الصَّ
thymo-  التُّْوتة، امِلَزاج
thyreo-, thyro-  َرِقيَّة الدَّ
toco-, toko-  املََخاض؛ الِوالََدة
tomo-  املَْقَطع
tono-  التََّوتُّر
tonsillo-  اللَّْوَزة
topo-  املَْوضع
toxico-  ّم السُّ
toxo- ْهم السَّ
trachelo- َقَبة الُعُنق، الرَّ
tracheo-  َغامى الرُّ
trans-  النَّْقل
traumato-  الرَّّض
trichi-, tricho-   ْعر الشَّ
tympano-  ْبل الطَّ
ulcero-  الَقْرَحة
ultra- َفْوق
urino-, uro-, urono-  الَبْول
utero-  الرَِّحِم
uvulo-  اللَّهاة
varico-  الدََّواِلي
veno-  الَوِرْيد
ventri-, ventro-  الَبْطن
verm-  ْود الدُّ
vertebro-  الِفْقَرة
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viscero-  األَْحَشاء
vivi-  الَحَياة
vulvo-  الَفْرج
xanth-, xantho-  األَْصَفر
xero-  الَجاف

-ability  قاِبِليَّة
-acanth  الُشَويَكة
-agogue  ِإْدَرار، ُمِدّر
-agra  َنْوَبُة َألَم
-algia  األَلَم
-blast أرومة، أصل
-cardia  الَقلْب
-cele الَجْوف
-cide  ُمِبيد
-clasis  التَّْفِتْيت
-clast  النَّْقِص
-cleisis  الَغلْق
-clisis  االْنِغاَلق
-derm  الِجلِْد
-desis  االْرِتَباط
-didymus  َمْسٌخ ُمْزَدِوج
-dymux  التََّضاُعف
-dynia  األَلَم، الَوَجع
-ectomize  َيْسَتأِْصل
-ectomy  االْسِتْئَصال
-emia  الدَّم
-facient  التَّْسِبْيُب
-ferous  النَّْقل
-form  ْكل الشَّ

-fugal  َناِبذ
-gaster  املَِعَدة
-genic, -genous  ُمَكوِّن
-geny  التَّْكِوْين
-gony  التََّناُسل
-gram  ط، َرْسم ُمَخطَّ
-graph  جهاز تخطيط

 جهاز رسم
-graphy  التَّْخِطْيط
-haemia  الدَِّم
-hemia  الدَّم
-iasis  داء
-iatric, -iatrics,   بِّيَّة املُعالََجُة الطِّ
-iatry

-ics  الِعلْم
-id ْفَحة الطَّ
-idium التَّْصِغْير
-ism م َحالَة َمَرِضيَّة، التََّسمُّ
-itides  ِالِْتهابات
-itis  الِْتهاب
-lalia  اْضِطَراٌب في الَكالِم
-lemma  الِغْمد
-lepsiaو -lepsy  النَّْوَبة
-lith  الَحَصاة

xiphi-, xipho-  الرَّهاَبة
xylo-  الَخَشب
zoo-  الَحَيوان
zygo- االْقِتَران
zymo-  اإلنزيم

ثانيًا: اللواحق
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-logia, -logy  الِعلِْم
-logist  االْخِتَصاِصيُّ بالِعلْم
-mania  الَهَوس
-mere  ُقَسْيم
-meter  ِمْقَياس
-morph  ْكل الشَّ
-myces  الُفْطر
-odynia  األَلَم
-oid  َشِبْيه
-oma  الَوَرم
-opsis  املَْظَهر
-osis  الدَّاء
-ostomy  الَفْغر
-otic  اأُلُذن
-path املَُعاِلج، املُْعَتّل
-pathia , -pathy   ااِلْعِتاَلل
-penia  الِقلَّة
-petal  ُمتَِّجٌه َنْحَو
-pexy  التَّْثِبْيت
-phagia, -phagous  الَبلْع
-phagy  الَبلْع
-phil, -phile,   اأُللَْفة
-philia, -philic

-phobia  َهاب الرُّ
-phore  النَّْقل
-phoresis  الرََّحالن
-phoria النَّْقل
-phyte َنبات
-piesis  ْغِط الضَّ
-plasia َتَكوُّن
-plast  َباِنَية
-plasty  الرَّأب، اإلصالح

-plegia  لَل الشَّ
-plexy  ْكَتة، النَّْوَبة السَّ
-ploid  ْبِغيَّة ْيَغة الصِّ الصِّ
-pnea  التََّنفُّس
-poiesis  التََّكوُّن
-posia  ْرب الشُّ
-rhage , -rhagia,      النَّْزف
-rrhage,-rrhagia

-rhaphy, -rrhaphy   الرَّْفو
-rhea, -rrhea, -rrhoea   الثَّّر
-rhexis, -rrhexis  التََّمزُّق
-schisis  االْنِشَقاق
-scope  امِلْنَظار
-scopy  التَّْنِظْير
-sis حالٌَة َمَرِضيٌَّة، الدَّاء
-some  الِجْسم
-sporium  الَبْوغ
-stat  النَّاِظم
-stomatous, -stomia  الَفم
-stomy  َفْغر؛ ُمفاَغَرة
-taxy  التَّْرِتْيب
-thrix  ْعر الشَّ
-thymia  املََزاج
-tome  امِلْبَضع
-tomy  الَبْضع
-tripsy  ْحن السَّ
-trope  ه التََّوجُّ
-trophic, -trophin  التََّنمِّي
-trophy  َتْغِذَية، ِغَذاء
-tropic, - tropin   ه التََّوجُّ
-ulent  الُكْثَرة
-uresis, -uria كثرة البول
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ناته كيفية تحليل املصطلح إلى مكوِّ
إن القاعدة التي ال تكاد تتخلف في تحليل املصطلح إلى مكوناته هي:

مصطلح +  الحقة   سابقة       +        جذع 
                                                                

                     
+  معنى   مفهوم معنى         +       معنى 

 ولكن األسلم في كل الحاالت أن يعود املترجم إلى ما لديه من معاجم للتأكد من صحة 
تحليله للمصطلح وملطابقته للسياق.

وتقدم األمثلة العملية التالية نماذج من كيفية تحليل املصطلحات باللغة اإلنجليزية، وبأية 
لغة إلصاقية أخرى تتكون كلماتها من سوابق ولواحق وجذور أو جذوع، ويواجهها الدارس 
ألول مرة، سواًء كانت مألوفًة بني مجتمع املستخدمني له أم كانت جديدًة عليهم جميعًا، بقصد 
التعرف على املفاهيم التي تمثلها إلى مكوناتها التي تتألف منها، ولئن بدت املراحل السابقة 
مع  ال��واردة  املعاني  تركيب  هي  ودقة  األكثر صعوبة  املرحلة  فإن  امليكانيكي،  للعمل  أقرب 

استحضار املجال العلمي الذي ينتمي إليه املصطلح لتحصيل املفهوم الُكّلي.

Bradycardia :1 مثال
بعد إجراء تخطيط كهربية القلب )رسم القلب(، كتب الطبيب االختصاصي تقريره بكلمة 

واحدة هي Bradycardia، التي يمكن تقسيمها حسب القاعدة:

مصطلح +  الحقة   +       جذع   سابقة   

                        ia                     card                     Brady  
                                                                

                        

+  حالة   حالة بطء القلب  بطء           +       القلب 

وبمراجعة إطار مكونات الكلمات نجد أن card بمعنى القلب، والسابقة brady بمعنى 
البطء في الحركة أو في اإليقاع، وأن الالحقة ia تعني حالة مرضية، فنحصل على مصطلح 

جديد هو: حالة بطء القلب.
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  Hepatoblastoma :2 مثال

تحفل التقارير الطبية بالكثير من املصطلحات التي يود املعنيون باملريض فهم ما تمثله 
من مفاهيم، فإذا صادف أهل املريض مثاًل تشخيصًا في التقرير الطبي عن حالة مريضهم 
املعاجم  لديهم  تتوافر  ولم  معناه،  معرفة  وأرادوا   Hepatoblastoma اإلنجليزي  املصطلح 
التي  مكوناته  تحليل  يمكنهم  بالطب  منهم  املتخصصني  غير  حتى  فإن  املتخصصة،  الطبية 

يتركب منها ومعرفة معانيها. 

وأول مرحلة في هذه العملية هي تحديد اللواصق التي يتألف منها املصطلح، وهي في 
  Hepato + blasto + ma :مثالنا

وقد ال تكون هناك أهمية كبيرة للجزم بأي هذه اللواصق هو الجذع وأيها هو السابقة 
وأيها هو الالحقة، بل األهمية الكبرى عند غير املتخصصني تتمثل في التعرف على معاني 

هذه اللواصق. 

ففي هذا املصطلح الصقة سابقة وردت في أوله، وهي: -Hepato، ومعناها: كبد.

وفي هذا املصطلح الصقة وسيطة هي -blast، ومعناها: أصل الشيء قبل أن ينضج.

وفي هذا املصطلح أيضًا الصقة الحقة وردت في آخره، وهي: oma- ، ومعناها: ورم.

والنتيجة : كبد + أصل أو غير ناضج + ورم. 

فإذا عرف األهل السياق الذي جاء فيه ذلك املصطلح، وهو فحص لقطعة نسيجية أخذت 
من كبد ابنهم املريض بمرض كبدي فقد يتوصلون ملعرفة أن ابنهم مصاب بورم كبدي غير 

ناضج الخاليا.

ويمكن تلخيص ذلك باالطار التالي:

 سابقة       +       جذع  +    الحقة        مصطلح

                                    ma               blasto                Hepato   
                                                            

                     

   كبد         +    غير ناضج   +      ورم    ورم كبدي غير ناضج الخاليا

فيصبح املعنى: ورم أورمي كبدي.
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     Intravenous Injection :3 مثال
   Intravenous Injection كتب الطبيب وصفة طبية ملريضه وفيها أن طريقة االستعمال

  Intravenous تعني حقناً، وأراد أن يعرف معنى ،Injection واتضح للمريض أن

مصطلح +  الحقة   +       جذع   سابقة   
                           venous                    Intra  

                                                               
                        

+   ����       داخل الوريد  داخل         +       الوريد 

فيصبح املعنى: إعطاء الدواء حقنًا بالوريد.

   Dipterae :4 مثال
عند نقل تسميات الكائنات إلى اللغة العربية نجد أن معظمها مؤلف من جذور وسوابق 

Dipterae :ولواحق، فهناك رتبة من الحشرات اسمها الالتيني

 سابقة     +     جذع    +            الحقة         مصطلح

                                    ae                          pter                  Di  
                                                                                                                      

                
ثنائي      +     جناح    +  الحقة في التصنيف تفيد الجمع    ُثَناِئيَّات األْجِنَحة

فيصبح املعنى: ُثَناِئيَّات األْجِنَحة )ذوات الجناحني(.

   Decapoda :5 مثال
Decapodae هناك رتبة من القشريات اسمها الالتيني

 سابقة     +     جذع      +          الحقة         مصطلح

                                          ae                         pod               Deca 
                                                              

               

عشرة    +   َقَدم، ِرْجل   +  الحقة في التصنيف تفيد الجمع   ُعْشاِريَّات األَْرُجل  
فيصبح املعنى: ُعْشاِريَّات األَْرُجل )رتبة من القشريات(.
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   Actinomycetales :6 مثال
Actinomycetales هناك رتبة من الفْطِريَّات اسمها الالتيني

 سابقة     +     جذع     +                 الحقة                          مصطلح

                                   ales                             mycet            Actino
                                                                    

                

َعاِعيَّة   شعاع     +      فطر      +   الحقة في التصنيف تفيد الجمع    الفْطِريَّاُت الشُّ

فيصبح املعنى: الشعاويات )رتبة من الجراثيم(.

    Monoaminodiphosphatide مثال 7: التسميات الكيميائية

وفيها تكون التسمية طويلة وتتعدد مكوناتها بحيث يصعب الجزم أي منها سابقة وأي 
منها الحقة، واألسلم أن يتبع املترجم ترتيب تلك املكونات كما ورد بالتسمية باللغة املصدر، 
ُثناِئيُّ الُفْسفاِتيِد ُأحاِديُّ األَمني.  فالتسمية Monoaminodiphosphatide تصبح ترجمتها: 

وقد تضمن الفصل الثالث بعض التفصيالت التي يجدر باملترجم أن يحيط بها.

ناتها  مالحظات هامة حول تحليل املصطلحات إلى ُمَكوِّ

املفردات  تحليل  عند  بالحسبان  الهامة  املالحظات  بعض  يأخذ  أن  باملترجم  ويجدر 
األجنبية إلى مكوناتها من الجذور والسوابق واللواحق، ومن أهمها:

األولوية . 1 إعطاء  وينبغي  معنى،  من  أكثر  لالحقة  أو  للسابقة  أو  للجذر  يكون  قد 
املختلفة  الدالالت  ذلك  على  األمثلة  ومن  يناسبه،  الذي  املعنى  على  للحكم  للسياق، 

:–able لالحقة
من املعروف أن الالحقة able -تشير إلى اإلمكانية، ويمكن ترجمتها: "يمكن" أو "قابل 
ل�"، فمثاًل املصطلح Classifiable Disease يترجم "مرض يمكن تصنيفه" أو "مرض قابل 
 -able الالحقة  ترجمة  فيه  تصح  ال   ،Reportable Disease املصطلح  ولكن  للتصنيف"، 
بمعناها األكثر شيوعاً، وهو يمكن، أو قابل، ألن املعنى يصبح مرضاً يمكن التبليغ عنه، مما 
يوحي أن التبليغ أمر اختياري، والصحيح أنه مرض يجب التبليغ عنه، وفق ما نصت عليه 

اللوائح الصحية الدولية. 
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ت�ق�سي�مه                       أن  األول�ى  للوه�لة  املت�رج�م  ي�ظ��ن  ق�د  الذي   Mastocytoma واملص�ط�لح 
ma + cyto + masto وأن مقابالته ورم + خاليا + الدم، ألن mast تعني وفق القائمة ثدي، 
بينما هي تعني مع ما بعدها ورم الخاليا البدينة )mast cell tumor(، وهي من خاليا الدم.

واملصطلح Removable يراد به سهل النزع أكثر من يمكن نزعه.
واملصطلح Disposable يراد به وجوب إتالفه بعد استعماله مرة واحدة فقط. 

وغني عن البيان أن بعض الكلمات التي تنتهي بالالحقة able- ، ال يكون لهذه الالحقة 
وإما  نباتّي  إما  واحدة  بكلمة  تترجم  التي   vegetable مثل  العربية،  إلى  ترجمتها  في  دور 

ُخضار، وليس للمكون able دور في ترجمتها البتة.
ومثال آخر السابقة -inter التي يمكن أن تكون جاءت من كلمة International كما في كلمة 
Intergovernmental Agency، فتترجم عندها بأنها "َوكالَة حكومية دولية"، ويمكن أن تكون 

بمعنى "مشتركة بني" فتترجم إلى "وكالة مشتركة بني الحكومات"، ولو أن املعنيني متقاربان.

قد يكون هناك مقابل عربي شائع ملجمل املصطلح ولجميع مكوناته يغني، بل يلغي . 2
مكونني  من  يتكون  الذي   Thrombocyte املصطلح  مثل  املصطلح،  لتحليل  الحاجة 
تخثر،   + هو خلية  منهما  يتحصل  الذي  واملعنى   ،Thrombo + cyte هما  أساسيني 
باتباع  ترجمته  يمكن   ،Pathfinder واملصطلح  دم"،  "ُصَفْيحة  الشائع  املصطلح  بينما 
تحليل املصطلح إلى مكوناته إلى مستكشف املسار، إال أن هذه العبارة املبهمة لها بديل 
 ،Pathognomonic Symptom صالح ومشهور في الجراحة هو ِمْسبار. وكذلك العبارة
يمكن ترجمة الكلمة األولى منها Pathognomonic باتباع تحليل املصطلح إلى مكوناته   
Patho + gno + monic لتتولد عبارة طويل مؤداها أنه عرض وحيد معروف للمرض، 

بينما القابل الشائع هو عرض واِصم.

أن . 3 فيظن مثاًل  قد يفرط املترجم في استعمال مبدأ تحليل املصطلح إلى مكوناته، 
املصطلح Triatoma يتكون من ma + ato +Tri، فيظن أنه ورم له ثالثة مكونات لوجود 
الالحقة ma والسابقة Tri ، أو يظن أنه يتكون من Tria + toma، فيذهب للقول خطًأ 
"قطع ثالثي"، أو يظن أنه يتكون من Triat + oma فيخطئ بالقول إنه يعني ورماً ثالثياً، 
بينما الصحيح أن املصطلح بجملته وبدون تحليل ملكوناته يدل على حشرة الفسفس وهي 

جنس من البّق. 

قد يخطئ املترجم في نقل أسماء العلم التي تدل حروفها على معنى مفيد بحد ذاته . 4
ولكن ال عالقة له بالسياق الحالي، مثل االختبار املشهور Western blot الذي ال يصح 
ترجمته باختبار لطخة غربية، بل باختبار لطخة ويستيرن نسبة إلى اسم العلم الذي يكتب في 
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 ،Goodenough test هذه الحالة بحرف كبير. ومن األمثلة على ذلك أيضاً اختبار غودإناف
وينطبق ذلك أيضاً على العالمات التجارية واألسماء املسجلة تجارياً مثل شركة تعمل في 
حقل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي تسمى DeepMind فليس من املقبول نقلها إلى العربية 

بغير شركة ديبمايند. 

قد ال يكفي االقتصار على مكونات املصطلح للوفاء باملعنى املقصود من املصطلح، . 5
ويكون من الضروري إضافة كلمات أخرى مستفادة من السياق، مثل Zoonosis التي 
القول بأن معناه  حيوان، وال يصح   + nosis + Zoo ومعنى املكونني مرض  تتألف من 
مرض الحيوان أو مرض حيوانّي، بل املقصود أنه مرض ينتقل من الحيوان إلى اإلنسان، 
الحاجة  وتزداد  املعنى.  لتوض�يح  ضرورية  املصدر  فكلمة  املصدر،  حيواني  مرض  أي 
في  التشخيصية  الطرق  عن  مفهوم  بشكل  التعبير  في  التوضيحية  اإلضافات  تلك  ملثل 
الدراسات الشعاعية واملختبرية، مثل Xerosialography التي تتألف من املكونات التالية            
جاف، بينما املقصود  لعاب +  graphy + sialo + Xeros والتي تدل على تصوير + 
على  كثيرًا  ذلك  وينطبق  سوائل(.  حقن  )بدون  الجاف  الشعاعي  اللعابيات  تصوير  هو 
املصطلحات املركبة، مثل Term Pregnancy الذي يقصد به حمل استكمل فترته، وليس 

حمل الفترة.

قد يكون إلضافة حروف الجر بني مكونات املصطلح دور أساسي في الوصول إلى . 6
مصطلح صحيح، فاملصطلح Zoomania يتكون من مكونني هما mania + Zoo، ولو 
وهو  الحيوان،  َهَوس  األصلية  باللغة  للمكونني  العربيني  املقابلنَي  على  املترجم  اقتصر 
مصطلح يفهم منه إصابة الحيوان بالَهَوس، بينما املقصود معاناة اإلنسان من "الَهَوس 

بالحيوانات"، فكان إلضافة الباء أهمية كبيرة للوصول إلى املعنى املقصود.

قد توحي بعض الكلمات بأنها تتضمن سوابق أو لواحق، بينما هي كلمات صّماء . 7
ذات مكون واحد، مثل كلمة Zoom التي ليس لها عالقة بالسابقة -Zoo وال بالحيوانات 

بل بتغيير البعد البؤري للعدسة لتقريب أو لتبعيد املرئيات من خاللها.

قد تخفي بعض املصطلحات وراءها ُبْعدًا دالليًا مجازيًا ال يصح معه التزام املترجم . 8
 ،nurse + Wet يتكون من جزءين هما Wet-nurse للمعنى الحرفي، فمثالً املصطلح

ولو كانت الترجمة حرفية لكانت ُمَمرِّضة رطبة، بينما املقصود ُمْرِضعة.

يجدر باملترجم تمييز صيغ املفرد والجمع، والسيما ما كان منها غير نظامي باللغة . 9
اإلنجليزية، وما كان على أصله الالتيني، مثل Glomus ومقابلها بالعربية ُكبَّة، وهي مفرد 
جمعه Glomera ومقابلها بالعربية ُكَبب، وGlomerulus وهي مفرد ومقابلها بالعربية 
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ُكَبْيَبة وجمعها Glomeruli ومقابلها بالعربية ُكَبْيبات. وتتضح أهمية تمييز املفرد والجمع 
بالسياق في بعض األمثلة التي تتضمن التعدد الصريح الحتوائها على مفرداته الدالة 
 Multiple كما في مصطلح األورام الحليمية املتعددة Multiple عليه، مثل كلمة متعدِّد
بصيغة  تكون  أن  وال تصح   ،Papillomata الجمع  بصيغة  التي جاءت   Papillomata

املفرد Papilloma. والجدول التالي يضم بعض هذه الصيغ ومقابالتها باللغة العربية.

الجدول )3( : الصيغ املفردة والجمع ومقابالتها باللغة العربية.

املقابل باللغة صيغة املفرد
العربية

املقابل باللغة صيغة الجمع
العربية

Calixَكاْس Calicesُكؤوس

 Apexة ِقَممApicesِقمَّ

CervixُعنقCervicesأعناق

CortexقشرةCorticesِقْشرات

FundusقاعFundiقيعان

DuctulusُقَنيَّةDuctuliُقَنيَّات

PolusُقْطبPoliَأْقطاب

BronchiolusُقَصْيَبةBronchioliُقَصْيَبات

BronchusَقَصَبةBronchiَقَصبات

ArcusَقْوسArcusَأْقواس

DuctusقناةDuctiقنوات

CorpusجسمCorporaأجسام

ChiasmaتصاُلبةChiasmataَتصاُلبات

CaputرأسCapitaرؤوس

CanalisقناةCanalesقنوات

HalluxإبهامHallicesأباهيم
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املقابل باللغة صيغة املفرد
العربية

املقابل باللغة صيغة الجمع
العربية

GuttaَقْطَرةGuttaeَقْطرات

CapsulaِمْحَفَظةCapsulaeَمحاِفظ

ForaminُثَقبةForaminaُثَقب

PariesجدارParietesجدران

Datumمعطاة
 )من البيانات(

Dataُمْعَطيات

TestisُخْصَيةTestesُخَصى

يجدر باملترجم تمييز صيغ التصغير، مثل Glomerulus ومقابلها بالعربية ُكَبْيَبة التي . 10
هي تصغير Glomus ومقابلها بالعربية ُكبَّة، مع االنتباه إلى صيغ املفرد والجمع لكل 

منها. والجدول التالي يضم بعض هذه الصيغ ومقابالتها باللغة العربية.

الجدول )4( : صيغ التصغير ومقابلها باللغة العربية.

املقابل باللغة صيغة األصل
العربية

املقابل باللغة صيغة التصغير
العربية

Globus, globeُكَرةGlobuleُكَريَّة

Ductusقناة، َنَفقDuctulusُقَنيَّة، ُنَفْيق

Canalisقناة، َنَفقCanulaُقَنيَّة، ُنَفْيق

BronchusَقَصَبةBronchiolusُقَصْيَبة

ForaminaُثْقَبةForaminulumُثَقْيَبة

CoronaتاجCoronetُتَوْيج

تابع /الجدول )3( : الصيغ املفردة والجمع ومقابالتها باللغة العربية.
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للتشكيل أهمية كبيرة في إزالة اللبس، والسيما في األلفاظ التي يندر أن يتطرق لها . 11
الناس خارج نطاق االختصاص الضيق الذي وضعت فيه، مثل الُحَصْين ترجمة لبنية 
دماغية هي )Hippocampus( تصغيراً من اسم الحيوان املائي املعروف بحصان املاء 

الذي يشبهها، وبدون التشكيل قد يخطئ البعض باللفظ فيقول َحِصْين. 

لبعض العبارات صيغة خاصة ضمن السياق الذي تسري فيه، وال يصح التعبير . 12
عنها بصيغة أخرى ولو كانت صحيحة ومفهومة.

الجدول )5( : الصيغ الخاصة لبعض العبارات.

املقابلالعبارة باللغة املصدر

So statedكما هو ُمَصرَّح به

Ill-definedغامض التعريف

unspecifiedغير محّدد

 Not elsewhere classifiedلم يتم تصنيفه في مكان آخر

 Not elsewhere specifiedلم يتم تعيينه في مكان آخر

Other thanبخالف

Exceptباستثناء

Not specifically indexedلم تتم فهرستها على نحٍو ُمَعيَّن

عند اختيار كلمة غريبة من املعجم قد يرى املترجم إثبات توضيح لها من عنده، . 13
املعلومة  التوضيح، ومصدر  ذلك  الذي أضاف  هو  أنه  وإلى  املصدر،  إلى  اإلشارة  مع 

التوضيحية التي أضافها.
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الجدول )6( : املقابل العربي لبعض املصطلحات وتوضيح املترجم لها.

الكلمة باللغة 
املصدر

املقابل العربي 
من املعجم

توضيح قد يود املترجم أن يضيفه

  Aspergillusاشية )من الفطريات(الرشَّ

  Ataxiaمرض فقد تناسق الحركات(َرَنح(

Scoliosisتقوس جانبي للعمود الفقري(َجَنف(

Lordosisتقوس باتجاه األمام للعمود الفقري(َقَعس(

Kyphosisتقوس باتجاه الخلف للعمود الفقري(َحَدب(

Athetosisحركات التوائية بطيئة(َكَنع(

Microsomeُجَسْيم مجهري(ُصْغرور(

Translocationتغير مواضع الجينات(ِإْزفاء(

Urachusقناة جنينية تصل املثانة بالسقاء(ُمَرْيطاء(

Vomerعظم الحاجز األنفي(ِمْيَكعة(

Varusانحراف محور الطرف السفلي باتجاه الداخل(َفَحج(

Valgusانحراف محور الطرف السفلي باتجاه الخارج(أروح(

Equinusانحراف محور القدم باتجاه األخمص(َقَفد(

Pastilleُمْسَتْحَضر صيدالني ُيَمّص(َمِصْيَصة(

Pathogenعامل ُمسبِّب للمرض(ِمْمراض(

Symphysisَمْفِصل ُملَْتِحم(ِاْرِتفاق(

Endometriosisانغراس بطانة الرحم خارج الرحم(ِاْنِتباذ(

Goiterضخامة الغدة الدرقية(ُدراق(

Recombinationتجميع مكونات الجينات(َتأشب(
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من املهم أن يتوخى املترجم في صياغة العبارة النهائية واالبتعاد عن اللبس قدر . 14
اإلمكان، من بني العبارات املتعددة املمكنة لغوياً.

الجدول )7( : أهمية الصياغة النهائية للعبارات.

العبارة باللغة 
املصدر

العبارات املمكنة 
لغويًا باللغة الهدف

الترجيح وتعليله

 Isolated
Myocarditis

التهاب عضل القلب 
املنعزل

التهاب منعزل في عضل القلب. فمنعزل 
صفة لاللتهاب وليس صفة لعضل القلب.

 Generalized
 Anxiety
Disorder

اضطراب القلق املتعمم  
أو اضطراب متعمم في 

القلق

الصيغتان ممكنتان، ألن متعمم يمكن أن 
تكون صفة للقلق ويمكن أن تكون صفة 

لالضطراب.

لغات . 15 من  اقتحمتها  عبارات  اإلنجليزية  اللغة  من  املترجم  يصادف  أن  النادر  من  ليس 
أخرى، والسيما من اللغة الفرنسية، مما يدفعه للبحث عن ترجمتها في مظانها ونقلها 
على الوجه الشائع وليس وفق النقل الحرفي، وقد يرى من الفائدة بعد كل ذلك إقحام 
توضيح لعمله مع اإلشارة إلى املصدر وإلى أنه هو الذي أضاف تلك املالحظة بني قوسني.

الجدول )8( : بعض العبارات املقتحمة أثناء الترجمة ومعناها.

التوضيحمعناهاالعبارة املقتِحمة

Torsade de pointesاضطراب نظم وتسرع بطيني(َتَأْرُجح الذَُّرى(

Contrecoupتأثير عودة الرأس ملوضعه بعد ضربه(ًرْجع الضربة(

Cul-de-sacجوف تشريحي مغلق النهاية(ردبة(

Triageتعيني أولوية املرضى(َفْرز(

يتوقف كثير من املترجمني بني االستئناس بصيغة اإلضافة وبني العدول عنها إلى صيغة . 16
Health Security، فيميل بعضهم  املثال في مقابل عبارة  الوصف، وذلك على سبيل 
نقلها بصيغة  إلى  "أمن الصحة"، ويميل آخرون  إلى ترجمتها بصيغة اإلضافة فيقول 
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 Global Public الوصف فيقولون "األمن الصحي"، وقد يزداد التعقيد في مثل العبارة
Health Security ليكون املقابل العربي أمن الصحة العمومية العاملي، أو األمن العاملي 
في الصحة العمومية، أو األمن الصحي العمومي العاملي. والجدول التالي يتضمن أمثلة 

على ذلك.

الجدول )9( : صيغ الوصف واإلضافة لبعض العبارات.

املقابل بصيغة الوصفاملقابل بصيغة اإلضافةالعبارة باللغة املصدر 
Myopathyاعتالل عضلّياعتالل العضل
Dermatitisالتهاٌب جلدّيالتهاب الجلد

Sciatic Nerve العصب الوركيعصب الورك
Hair Canal قناة شعريةقناة الشعرة

Health Statusحالة صحيةحالة الصحة
 kidney failureفشل كلوّيفشل الكلية

hemangiomaورم وعائيَوَرم األوعية

hepatic cirrhosisع الكبد ٌع كبدّيَتَشمُّ َتَشمُّ

)
(
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تتسع املجاالت والحقول العلمية النظرية والتطبيقية في الطب حتى ال يكاد فرع من فروع 
االقتصاد والسياسة واإلدارة والقانون والتغذية والرياضة واإلعالم والبيئة والتربية والتثقيف 
لها  التي  إلى ظهور بعض املجاالت  الطب والصيدلة، مما أدى  وله نصيب في  إال  والتعليم 
خصوصية فريدة تستحق من املترجمني عناية خاصة وأدوات معينة للتعامل معها، وسنجمع 

بعض تلك املالحظات، وأهم تلك املجاالت تم سردها فيما يلي: 

التسمية الدولية لألمراض. . 1
التسميات التشريحية.. 2
التسميات الكيميائية.. 3
التصنيف الدولي لألمراض.. 4
التصنيف الدولي ألداء الوظائف والصحة والعجز. . 5
تسميات الكائنات: الحيوانات والنباتات. . 6
التسميات بأسماء األعالم من األشخاص واألماكن.. 7
املختصرات.. 8
الرموز غير الكيميائية.. 9

التعامل مع األعداد.. 10
مراعاة الحقول الداللية الفرعية.. 11
تنزيه اللغة عن التمييز بمراعاة الجنسني وحقوق اإلنسان.. 12

التسمية الدولية لألمراض . 1
بذل العلماء جهوداً ضخمة لتسمية األمراض تسمية منهجية وقياسية وموّحدة، وهي 
جهود قديمة بدأت بالتعرف على العوامل التي تسببها، وأعراضها، ومآالتها، وقد تكللت هذه 
الجهود في العصر الحديث بظهور التسمية الدولية لألمراض والتصنيف الدولي لألمراض.

الفصل الثالث
حاالت خاصة من التعامل مع املصطلحات
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وتتضمن تسمية كل مرض من األمراض مكوناً واحداً أو أكثر من املكونات التالية: 
• الدماغ        	 والتهاب   ،otitis األذن  التهاب  مثل  املصاب،  التشريحي  النسيج  أو  العضو 

. myocarditis والتهاب عضل القلب ،nephritis والتهاب الكلية ،encephalitis

• العامل املسبب للمرض، مثل املكروبات )فيروسات، جراثيم، أوالي، طفيليات(، مثل داء 	
.pediculosis والقمال ،candidiasis ات املُْبَيضَّ

• 	.epilepsy األعراض املميزة للمرض، مثل الصرع
• اسم َعلَم له عالقة بظروف اكتشاف املرض، )eponym(، وهي إما مكان مثل حبة حلب 	

 Alzeheimer وإما اسم شخص له عالقة باكتشافه مثل داء ألزهايمر ،Aleppo Button
 .disease

• عبارة قد ال توحي بوجود املرض ما لم تستخدم ضمن سياق يؤكد ذلك، مثل قدم الرِّياِضّي 	
athlete’s foot الذي هو التهاب القدم بالفطريات تشيع اإلصابة به بني الرياضيني.

• مع 	 الحروف  )نقل  بالتعريب  فينقل  العربية،  باللغة  معروف  مقابل  له  يكن  لم  مرض  اسم 
 ،typhoid fever والحمى التيفية cholera مراعاة األوزان الصرفية العربية(، مثل الكوليرا
والتيفوس typhus، والَبَجل bejel، والبلهارسية bilharzia، واملالريا malaria، واإلكزيمة 

 .eczema

• وفي اللغة اإلنجليزية يشيع استخدام كلمة داء disease، قبل اسم العامل املسبب، مثل 	
داء السعفة ringworm disease، أو قبل طريقة حدوثه أو انتقاله بني الناس، مثل داء 

.cat scratch disease خمش القطة
• هناك عدد كبير من األمراض ذات مقابالت عربية قديمة معروفة ومشهورة، مثل الُجذام 	

والَحْصَبة   ،anthrax الخبيثة  والجمرة   ،abscess والُخراج   ،ulcer والقرحة   ،leprosy
.tetanus والُكزاز ،smallpox والُجَدِرّي ،aneurysm واألنورزوم ،measles

• هناك عدد من اللواحق )أجزاء من الكلمات تأتي في أواخرها( لتدل على أنها تشير إلى 	
مرض، مثل:

V  وتعني االلتهاب -itis
املفاصل  والتهاب   ،appendicitis الزائدة  والتهاب   ،dermatitis الجلد  التهاب   : مثال 
اللَِّثـة  والتهاب   ،bronchitis الهـوائـيـة(  الشـَعـب  )التهاب  القصـبات  والتـهاب   ،arthritis
الُخْصية  والتهاب   ،nephritis الكلية  والتـهاب   ،meningitis السحـايـا  والتهاب   ،gingivitis

.vulvitis والتهاب الَفِرج ،tonsillitis والتهاب اللوزتني ،stomatitis ،والتهاب الفم ،orchitis
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V  وتعني االعتالل -pathy

مثـال : اعتـالل القلـب cardiopathy، اْعِتـاَلل الَعَضـالت myopathy، واعتـالل 
.retinopathy واعتـالل الشبكيـة ،neuropathy األعصـاب

V  وتعني داًء أو مرضًا -iasis

مثـال : ُنـخـاليـة pityriasis، وداء الليـشـمـانـيـات )العـدوى بالليـشـمـانـيـات( 
 ،bilharziasis بالبـلهـارسـيات(  )العــدوى  البـلهـارسـيـات  وداء   ،leishmaniasis
بالديدان  )العدوى  الفيالريات  وداء   ،lithiasis التحصي   ،psoriasis َدفية  والصَّ

.filariasis )الخيطية

V  وتعني داًء أو مرضًا -osis

مثال: داء الفـطـريات )العدوى بالفطريات( mycosis، داء العـصـويات )عدوى 
ّل tuberculosis، وكثرة كريات الدم البيضاء  بجراثيم العصويات( bacillosis، والسُّ

.sclerosis والتصلب ،leukocytosis

V  وتعني موجود في الدم، دموي -mia

ـم الـدم toxemia، وتجـرثـم الـدم  إنـتـان دمـوي septicemia، وتسـمُّ مثـال : 
الدم  في  البروسيالت  جراثيم  ووجود   ،bacteremia الدم(  في  الجراثيم  )جوالن 

.brucellemia

V  وتعني ورم -oma

ُحـَبـيـْبـي  وورم   ،xanthoma أصـفـر  وورم   ،hepatoma كـبـدي  ورم   : مثال 
  .epithelioma وورم ظهاري ،granuloma

V  وتعني داء أو مرضًا -ia

مثـال : االلتهـاب الرئـوي pneumonia، وَرَنـح ataxia، و َوَنـى atonia، وَرَتـق 
             ،tachycardia القـلـب  وتســرع   ،atresia تشـريحـيــة(  لفـوهــة  خـلقـي  )غـيـاب 

   .atrophia وضمور

ويجدر باملترجم اإلملام بمثل هذه الصيغ وتحليل الكلمات للتعرف على معانيها ونقلها 
بأقرب ما يكون للصواب، ويقدم الفصل الثاني الذي يدور حول بنية املصطلحات في اللغة 

املصدر )اإلنجليزية( أمثلة على ذلك.
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التسميات التشريحية أو املصطلحات التشريحية. 2
لقد ُاستمدت املصطلحات التشريحية من اللغة اإلغريقية القديمة واللغة الالتينية، وهما 
لغتان من اللغات التي لم تعد ُتستخدم في املحادثات اليومية، وبالتالي فإن معاني كلماتهما 
الدراسية،  والكتب  العلمية  املجاّلت  في  والطب  التشريح  علم  خبراء  فيستخدمها  تتغّير،  ال 
وفي املجاالت الصحية بقصد وصف املوقع التشريحي ووظيفة التراكيب املختلفة فى الجسم 
بأقل قدر من االلتباس، وتشرف على تطوير التسميات "اللجنة االتحادية املعنية باملصطلحات 
التشريحية"، برعاية االتحاد الدولي لرابطات علماء التشريح وهي لجنة تتعامل مع املصطلحات 

التشريحية والنسيجية والجنينّية أيضاً.
وقد أفرد املعجم الطبي املوحد الذي صدر برعاية منظمة الصحة العاملية ملحقاً خاصاً 
باملصطلحات التشريحية، عالوة على إدراجها ضمن منت املعجم في األماكن املناسبة لها وفق 
الترتيب األبجدي اإلنجليزي، عالوة على إصدار معجم تشريحي في مجلد خاص لتوضيح 
العالقات بني املصطلحات التشريحية التي تكتب باللغة اإلغريقية والرومانية وبني التسميات 
اليومية، وما درج عليه عامة  التي يستخدمها الجراحون واألطباء اإلكلينيكيون في حياتهم 

الناس في كالمهم عن أعضاء ونسج الجسم البشري.
ويجدر باملترجم أن يراجع املصطلحات التشريحية، ويتقنها لينقلها على وجهها الصحيح 
فيها على نص  املوحد في كل مرة يعمل  الطبي  املعجم  يتردد في مراجعة  واملعتمد، وأن ال 
يتضمن عدداً كبيراً من املصطلحات التشريحية. وفيما يلي نسرد أهم املصطلحات التشريحية 

التي يصل تعدادها إلى 7500 مصطلح. 

acromion TA األَْخَرم 
adhesio TA االلِْتصاَقة
aditus TA َمْدَخل
adminiculum TA ِمْسَماك 
ala TA                                   َجناح 
[pl.alae]                           [ج: َأْجِنَحة] 
alveoli TA األَْسناخ 
alveus TA عاِلَية
amiculum TA  ِكْسَوة
ampulla TA َأْمبولَة
ampullae TA                         َأْمبوالت 
[sing.ampulla]                  [ف: َأْمُبوَل]

anastomosis TA َتفاُغر
angiologia TA ِعلْم األَوِعَية
angulus TA زاِوَية
annulus TA َحلََقة 
ansa TA ُعْرَوة 
ansae TA ُعَرى 
antebrachium TA ساِعد 
anterior TA َأماِمّي
anthelix TA الَوَتَرة
antitragus TA املَْرَزة 
antrum TA غار
anuli TA َحلَقات
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anulus TA َحلََقة
anus TA َرج الشَّ
aorta TA   األورطي  
[pl.aortae]
apertura TA  ُفْتَحة 
[pl.aperturae]                 [ج: ُفْتحات]
apex TA ة ِقمَّ
aponeurosis TA  ِسفاق
apophysis TA  ناِتئ 
[pl.apophyses]                [ج:  َنواِتئ]
apparatus                     الِجهاز 
digestorius TA                      الَهْضمّي   
apparatus                  ْمِعّي الِجهاز الدَّ
lacrimalis TA
apparatus الِجهاز 
respiratorius TA                 التََّنفُّسّي  
apparatus             الِجهاز الَبوِلّي
urogenitalis TA                        التَّناُسِلّي
appendix TA زاِئَدة
aqueductus TA املََسال
arachnoidea TA الَعْنَكبوِتيَّة
arbor TA َشَجَرة
arcus TA َقوس
area TA الَباَحة
areola TA  هالَة
arteria TA ِشْريان
arteriae TA                                َشرايني  
[sing.arteria]                 [ف: ِشْريان]
arteriola TA                                   ُشَرْين  
[pl.arteriolae]               [ج: ُشَرينات]

articulatio TA                            َمْفِصل  
[pl.articulationes]            [ج: َمفاِصل]
asterion TA النَُّجيَمى، الُكَوْيَكَبة 
atrium TA                                ُأَذين  
[pl.atria]                         [ج: ُأَذينات]
auricula TA                                  ُأَذيَنة 
[pl.auriculae]                [ج: ُأَذينات]
auricularis TA                          ُأُذِنّي
auris  اِهَرة اأُلُذن الظَّ
externa TA
auris interna TA اأُلُذن الَباِطَنُة
auris media TA اأُلُذن الُوْسَطى
auris TA                                  اأُلُذن
[pl.aures]                         [ج: اآلذان] 
axialis TA ِمْحَوِرّي
axis TA   امِلْحَور

[pl.axes]
barba TA اللِّْحَية
basialis TA قاِعِدّي
basion TA الُقَويِعَدة 
basis TA قاِعَدة
bifurcatio TA  اْنِشعاب  
[pl.bifurca-              [ج: اْنِشعابات]
tiones]
brachium TA  الَعُضد 
[pl.brachia]                    [ج: أعُضد]
bregma TA                هــاَمــة   
bronchus TA             ــــة ــــَب ــــَص ــــَق         ال
[pl.bronchi]                   [ج: َقَصبات]
bucca TA ِشْدق
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caruncula TA   ُلَحيَمة 
[pl.carunculae]              [ج: ُلَحيمات]
cauda TA                                    َذَنب
[pl.caudae]                         [ج: َأْذناب] 
caudalis TA َذَنِبّي
caverna TA   َكْهف
[pl.cavernae]                   [ج: ُكهوف]
cavitas TA   َجوف
[pl.cavitates]                   [ج: َأْجواف]
cavum TA   َجوف  
[pl.cava]                         [ج: َأْجواف]
cecum TA األَْعَور
cella TA     َخِليَّة
[pl.cellae]                         [ج: خاليا] 
cellula TA                                 َخِليَّة
[pl.cellulae]                      [ج: خاليا]
cementum TA ِماَلط
centralis TA َمْرَكِزّي
centrum TA    َمْرَكز
[pl.centra]                        [ج: َمراِكز]
cerebellum TA     املَُخيخ  
[pl.cerebella]               [ج: ُمَخيخات]
cervicalis TA َرَقِبّي، ُعُنِقّي
cervix TA   ُعُنق
[pl.cervices]                      [ج: َأْعناق]
chiasma TA   َتصاُلَبة 
[pl.chiasmata]               [ج: َتصاُلبات]
choana TA  ِقْمع
[choanae TA]                   [ج: أقماع]

bulbus TA                                     َبَصلَة
[pl.bulbi]                            [ج: َبَصالت] 
bulla TA ُفقَّاَعة
bursa TA                                  َجَراب
[pl.bursae]                       [ج: َأْجِرَبة]
caecum TA                           األَْعَور
)cecum(             
calcaneus TA الَعِقِبّي 
calcar avis TA ير ِمْهماز الطَّ
calices TA ُكؤوس
caliculus TA                            ُكَؤيَسة  
[pl.caliculi]                  [ج: ُكَؤْيسات]
calvaria TA الُقبَّة
calx TA الَعِقُب
camera TA ُغْرَفة
canalis TA                             َقناة، َنَفق 
[pl.canales] [ج: َقَنوات]

[ج: أْنفاق]
cancellus TA   ِإْسَفْنَجة 
[pl.cancelli]                 [ج: ِإْسَفْنجات]
capillary TA                                 ُشَعيَرة 

[ج: ُشَعيرات]
capsula TA                         ِمْحَفَظة
[pl.capsulae]                    [ج: َمحاِفظ]
caput TA  الرَّأُْس
[pl.capita]
carina TA ُجْؤُجؤ
cartilago TA  ُغْضروف
[cartilagines TA]             [ج: َغضاريف]
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concha TA َمحاَرة
condylus TA ُلْقَمة 
conexus TA الَوِصْيلَة 
confluens TA ُمْقَرن 
conjugata TA               ُمَتقاِرن 
connexus TA الَوصيلَة
conus TA  املَْخروط
[coni TA]                       [ج: َمخاريط]
cor TA َقلْب
corium TA َأَدَمة
cornea TA الَقْرِنيَّة
cornu TA َقْرن
corona TA ِإْكليل
coronalis TA ِإْكِلْيِلّي، تاِجّي
corpus TA ِجْسم
corpusculum TA ُجَسيم
cortex TA ِقْشَرة
costa  ِضلْع َرَقِبيَّة
cervicalis TA
costa TA   ِضلْع
[pl.costae]                      [ج: َأْضاَلع]
costalis TA ِضلِْعّي
coxa TA َوِرك
cranialis TA ِقْحِفّي
cranium TA ِقْحف
crena ani TA رج ُفْرَضة الشَّ
crena TA   ُفْرَضة 
[pl.crenae]                     [ج: ُفْرضات]
crista TA   ُعْرف
[pl.cristae]                          [ج: َأْعراف]

chorda TA   َحْبل
[pl.chordae]                       [ج: ِحبال]
choroidea TA املَشيِميَّة 
chylus TA الَكيلوس
cilium TA   َهَدب  
[pl.cilia]                            [ج: َأْهداب]
cingulum TA   ِحزام 
[pl.cingula]                     [ج: َأْحِزَمة]
circulus TA   داِئَرة 
[pl.circuli]                         [ج: َدواِئر]
circumferentia TA ِكَفاف
cisterna TA     ِصْهريج 
[pl.cisternae]                 [ج: َصهاريج]
clavicula TA التَّْرُقَوة
clivus TA املَْحَدر 
coccyx TA الُعْصُعص
cochlea TA الَقوَقَعة
collateralis TA جاِنِبّي 
colliculus TA ُأَكيَمة
collum TA    َقَبة، ُعُنق  الرَّ
[pl.colla]                           [ج: ِرقاٌب]

[ج: َأْعناق]                      
colon TA القولون
columna TA   َعمود 
[pl.columnae]                  [ج: َأْعِمَدة]
commissura TA ِصوار
communis TA َأْصِلّي 
compages                 ْدِرّي الَقَفص الصَّ
thoracis TA   
complex locus TA َمْوِضع ُمَعقَّد
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crura TA سيقان
crus TA                                       ساق
[pl.crura]                         [ج: سيقان] 
crypta TA   َخبيَئة 
[pl.cryptae]                       [ج: َخبايا]
cubitus TA امِلْرَفق
culmen TA   ُقنَّة  
[pl.culmina]            [ج: ُقَنن]
cumulus TA ُرْكَمٌة
cuneus TA اإِلْسفني 
cuniculus TA النَّْقَبة
cupula TA ُقَبيَبة
curvatura TA   اْنِحناء  
[pl.curvaturae]             [ج: اْنِحناَءات]
cuspis TA                               ُشْرَفة 
[pl.cuspides] [ج: ُشَرٌف]
cuticula TA ُجلَيَدة
cutis TA الِجلْد
decidua TA اِقط السَّ
declive TA الَحْدَرة
decussatio TA   َتصاُلب  
[pl.decussat-    [ج: َتصاُلبات]
iones]
decussatio                  َتصاُلب الَعَصَبْين 
trochlearis TA                           الَبَكريَّْين
dentinum TA عاج
dermis TA األََدَمة
descendens TA ناِزل
detrusor TA النَّاِفَصة 
dexter TA أيَمن، ُيْمَنى

diaphragma TA   الِحجاب
[pl.diaphragmata]
diaphysis TA )shaft(  َجْدل 
[pl.diaphyses]                  [ج: أْجدال]
diastema TA   َفَرق 
[pl.diastemata]                  [ج: أفراق]
digiti manus TA َأصاِبع الَيد
digiti pedis TA َأصاِبع الَقَدم
dilatator TA ع ُمَوسِّ
diploe TA ِخاَلل اللَّوَحَتني 
distalis TA )قاٍص )قاصي 
diverticula           َرْتج 
[pl.divertic-   [ج: ُرتوج]
ula TA]
dorsalis TA َظْهراِنّي
dorsum TA                              َظْهر 
[pl.dorsa]                          [ج: ُظهور]
ductulus TA   ُقَنيَّة 
[pl.ductuli]  [ج: ُقَنيَّات]
ductus TA    َقناة، َنَفق 
[pl.ductus]                          [ج: َقَنوات]
[ج: أنفاق]     
duodenum TA االْثنا َعَشِرّي
dura mater TA اأُلّم الجاِفَية 
eminentia TA   َباِرَزة 
[pl.eminentiae]   [ج: َبواِرز]
enamelum TA امليناء
encephalon TA الدِّماغ
endocardium TA    غاف الشَّ
endolympha TA  اللِّْمف الَجوَّاِنّي
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excavatio TA   لََجف 
[pl.excavationes] [ج: َألْجاف]
extensor TA )َباِسَطة )عضلة 
externus TA ظاِهر
extremitas TA   َطَرف
[pl.extremitates]  [ج: أْطَراف]
facies TA الَوْجه
falx TA ِمْنَجل
fascia TA ِلفاَفة
fasciculus TA  ُحْزَمة 
[pl.fasciculi TA] [ج: ُحَزم]
fauces TA الَحلْق
femur TA                                الَفِخذ 
[pl.femora]                        [ج: أفخاذ]
fenestra TA ناِفَذة
fibra TA   ِلْيف
[pl.fibrae]                         [ج: َألْياف]  
fibrocartilago TA   ُغْضروف ُملَيَّف
fibula TA ِظيَّة الشَّ
fibularis TA َشَظِوّي
filum TA                                        َخيط     
[pl.fila]                             [ج: ُخيوط]
fimbria TA َخَمل 
fissura TA  َشّق 
[pl.fissurae]  [ج: ُشقوق]
flexura TA  َثْنَية 
[pl.flexurae] [ج: َثْنيات]
flocculus TA النُّْدَفة 
flumina  َمساِرب الَشْعر
pilorum TA

endometrium TA ِبطاَنة الرَِّحم
endoneurium TA              ِغْمد اللِّيف 

الَعَصِبّي
endosteum TA ِبطاَنة الَعْظم
endothelium TA   ِبطاَنة  
[pl.endothelia] [ج: َبطاِئن]
ependyma TA الِبطاَنة الَعَصِبيَّة
epicondylus TA  ُلَقيَمة 
[pl.epicondyli] [ج: ُلَقْيَمات]
epidermis TA   الَبَشَرة
[pl.epidermides]
epididymis TA الَبْرَبخ
epigastrium TA ْرسوف الشُّ
epiglottis TA ِلَسان امِلْزَماِر
epimysium TA ِغْمد الَعَضلَة
epineurium TA ِغالف الَعَصب
epiphysis TA   ُمشاَشة 
[pl.epiphyses]             [ج: ُمشاشات]
epithalamus TA املَُهيد
epithelium    ِظهاَرة الَعَدَسة

lentis TA
epithelium TA   ِظهاَرة  
[pl.epithelia] [ج: َظهاِئر]
eponychium TA  ْفر َفوق الظُّ
epoophoron TA  املََباض
equator TA   َخّط االْسِتواء
erector TA ُمِقّف
esophagus TA   املَريء
excavatio                       لََجف الُحلَيَمة 
disci TA                              )الَبَصِريَّة(
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folium TA                               َوَرَقة 
[pl.folia]                           [ج: َوَرقات]
folliculus TA   ُجَريب 
[pl.folliculi] [ج: ُجَريبات]
fonticulus TA   يافوخ 
[pl.fonticuli] [ج: َيوافيخ]
foramen TA   ُثْقَبة 
[pl.foramina] [ج: ُثَقب]
forceps TA امِللَْقط 
formatio TA   ل  َتَشكُّ
[pl.formatio- [ج: َتَشكُّاَلت]
nes]
fornix TA                                 َقْبو  
[pl.fornices]                      [ج: َأْقِبَية]
fossa TA ُحْفَرة
fovea TA ُنْقَرة
foveola TA   ُنَقيَرة 

[ج: ُنَقيرات]
frenulum TA   ِلجام  
[pl.frenula]                          [ج: ُلُجم]
frons TA الَجْبَهة
frontalis TA َجْبِهّي
fundi TA   قيعان  
[sing.fundus] [ف: قاع]
funiculus TA َحْبلَة
galea TA الخوَذة
ganglion TA   ُعْقَدة  
[pl.ganglia] [ج: ُعَقد]
geniculum TA   ُرَكيَبة  
[pl.genicula]  [ج: ُرَكيبات]

genu TA   ُرْكَبة
[pl.genua]                         [ج: ُرَكب]  
gingiva TA                                  ِلَثة 
[pl. gingivae]                     [ج: ِلثات]
ginglymus TA  َرزَّة
glabella TA املَْقَطب
glandula TA                                      ُغدَّة    
[pl.glandulae]                        [ج: ُغَدد]
glans TA    َحَشَفة  
[pl.glandes]                  [ج: َحَشَفات]
globus TA   ُكَرة  
[pl.globi]                         [ج: ُكرات]
glomus TA                               ُكبَّة  
[pl.glomera]                     [ج: ُكَبب]

glottis TA   امِلْزمار 
[pl.glottides] [ج: َمزامير]
gnathion TA الُفَكيَكى 
gomphosis TA َمْرَتج 
gonion TA   َكيَنى   الرُّ
[pl.gonia] [ج: ُرَكيناوات]
granulatio TA َتَحبُّب  
[pl.granulationes] [ج: َتَحبُّبات]
gravid uterus TA َرِحم حاِمل
gubernaculum TA َرَسن
gyrus TA  َتلْفيف 
[pl. gyri TA] [ج: َتاَلفيف]
habenula TA   الِعنان  
[pl.habenulae] [ج: أعنة]
haema TA   الدَّم
)the blood(
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ileum TA اللَّفاِئِفّي
ilium TA   الَحْرَقَفة 
[pl.ilia] [ج: َحراِقف] 
impar TA  ُمْفَرد 
impressio TA   اْنِطباع 
[pl.impressiones]          [ج: اْنِطباعات] 
incisura TA   ُثلَْمة 
[pl.incisurae] [ج: ُثلَم] 
inclinatio TA َمَياَلن
incus TA ْندان السَّ
index TA الَسبَّاَبة
indusium TA ْتر السِّ
inferior TA ُسْفِلّي
infundibulum TA الِقْمع
inguen TA )groin(  اأُلْرِبيَّة
inion TA الَقَمْحُدَوة
insula TA   الَجزيَرة  
[pl.insulae] [ج: ُجُزر]
integumentum TA ِلحاَفة

[ج: ُلُحف]
intermedius TA ط ُمَتَوسِّ
internus TA                        غاِئر، َباِطن
)internal(
intersectio TA   َتقاُطع 
[pl.intersectiones]  [ج: َتقاُطعات] 
intestinum TA ِمَعى

 [ج: َأْمعاء]
intima TA َباِطَنة 
introitus TA َمْدَخل
intumescentia TA اْنِتباج

hallux TA   ِإْبهام الَقَدم
[pl.halluces]               ث: إبهاما]

القدمني]
hamulus TA ِشّص
haustrum TA   ُقَبيَبة 
[pl.haustra] [ج: ُقَبْيَبات] 
helicotrema TA ُثْقب الَقوَقَعة
helix TA                                     ِحِلّز
[pl.helixes                     [ج: حلزات] 
or helices] 
hema TA   الدَّم
)the blood(
hemispherium TA         ِنْصف الُكَرة
hepar TA الَكِبد
hiatus TA ُفْرَجة
hilum TA        َنقير 
[pl.hila]                               [ج: َأْنِقَرة]
hippocampus TA الُحَصني
hircus TA       َشْعر اإِلْبط
horizontalis TA ُأُفِقّي
humor TA ِخلْط
hymen TA   الَبكاَرة 
[pl.hymenia] [ج: َبكارات] 
hypochondrium TA    املَراّق 
[pl.hypochondria]     [ث: َمراقَّان] 
hypogastrium TA الَخَثلَة
hyponychium TA ُفر َتْحت الظُّ
hypophysis TA النَُّخاِميَّة
hypothalamus TA الِوطاء
hypothenar TA رَّة الضَّ



- 54 -- 55 -

التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

lemniscus TA   َفتيل  
[pl.lemnisci] [ج: َفَتاِئل]
levator TA الرَّاِفَعة 
lien TA )splen(  حال الطِّ
ligamentum TA   ِرباط  
[pl.ligamenta] [ج: َأْرِبَطة]
limbus TA   ُحوف  
[pl.limbi] [ج: َأْحواف]
limen TA                                 َعَتَبة 
[pl.limina]                        [ج: َعَتبات]
linea TA                                  َخّط 
[pl.lineae]                      [ج: ُخطوط] 
lingua TA                              ِلسان 
[pl.linguae]                       [ج: َألُْسن] 
lingula TA   ُلَسني 
[pl.lingulae] [ج: ُلَسينات] 
liquor TA َساِئل
lobulus TA   ُفَصيص  
[pl.lobuli] [ج: ُفَصيصات]
lobus TA  َفّص  
[pl.lobi] [ج: ُفصوص]
locus TA                               َموِضع 
[pl.loci]                        [ج: َمواِضع] 
longissimus TA ولَى، األَْطَول  الطُّ
longitudinalis TA ُطوالِنّي
longus TA   ويلَة ويل، الطَّ  الطَّ
lumbus TA الَقَطن
lunula TA   ُهلَيل 
[pl.lunulae] [ج: ُهلَياَلت] 

ischium TA   اإِلْسك 
[pl.ischia]    [ث: اإِلْسكان]
isthmus TA َبْرَزخ
jejunum TA اِئم الصَّ
jugular TA ِوداِجّي
jugum TA                               َملَْحم 
[pl.juga]                         [ج: َماَلِحم]
juncturae TA  َمْوصل
labia oris TA َفتان  الشَّ

[ف: َشَفة]
labium TA   َشَفة، ُشْفر

[ث: شفتان]
  [ث: شفران]

labrum TA                                َشفا
[pl.labra]                       [ث: َشَفوان]  
labyrinthus TA   تيه  
[pl.labyrinthi] [ج: َأْتياه]
lacertus TA االْمِتداد اللِّفاِفّي 
lacuna TA   َجْوَبة 
[pl.lacunae] [ج: َجْوبات] 
lacus TA الُبَحيَرة
lamina TA   َصفيَحة  
[pl.laminae]  [ج: َصفاِئح]
lanugo TA َزَغب
larynx TA   الَحْنَجَرة  
[pl.larynges] [ج: َحناِجر]
lateralis TA َوْحِشّي 
latissimus TA َعريض
latus TA الخاِصَرة 
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medulla TA                               ُلّب 
[pl.medullae]                     [ج: ألباب]  
medulla  النِّْقي
ossium TA
medulla  النُّخاع
spinalis TA
membra TA   َأْطراف
[sing.membrum]   [ف: َطَرف]
membrana TA   ِغشاء 
[pl.membranae] [ج: َأْغِشَية] 
membrum TA   َطَرف  
[pl.membra] [ج: َأْطراف]
meninges TA   َسحايا 
[sing.meninx] [ف: ِسحاَءة] 
meniscus TA   ِهاَللَة  
[pl.menisci] [ج: ِهاَلالت]
mentum TA   الذَّْقن
)the chin(
meridianus TA   َخّط الطول 
[pl.meridiani]                   ج: خطوط]

    الطول]
mesencephalon TA الدِّماغ  

ط املَُتَوسِّ
mesenterium TA املَساريق
mesoappendix TA   ِمْسراق

اِئَدة  الزَّ
mesocolon TA َمساريق 

الَقْوُلون
mesoduodenum TA                             ِمْسراق      

 االْثنا َعَشِرّي                         

lympha TA ِلْمف
macula TA                                    ُبْقَعة 
[pl.maculae]                       [ج: ُبَقع]
mala TA َخّد، َوْجَنة
malleolus TA   َكْعب
[pl.malleoli]
malleus TA امِلْطَرَقة
mamma TA   َثْدّي 
[pl.mammae] [ج: َأْثداء] 
mandibula TA                ْفِلّي  الَفّك السُّ
 [pl.mandibulae] [ج: ُفكوك] 
manubrium TA   َقْبَضة 
[pl.manubria] [ج: َقْبضات] 
manus TA                                         َيد 
[pl.manus]                       [ج: َأيدي]
margo TA   حاَفة 
[pl.margines] [ج: َحواِفي] 
massa TA                               ُكْتلَة 
[pl.massae]                         [ج: ُكَتل] 
matrix TA َمْطِرس
maxilla TA                     ُّالَفّك الُعلِْوي
[pl.maxillae]
meatus TA   ِصماخ 
[pl.meatus] [ج: َأْصِمَخة]
medialis TA   ِإْنِسّي
)medial(
medianus TA ناِصف
mediastinum TA    املَْنِصف 
[pl.mediastina]   [ج: مناِصف]
medius TA  َأْوَسط 
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neurofibra TA   ٌِّليف َعَصِبي 
[pl.neurofibrae]                 ج: ألَياف]

 َعَصِبيَّة]
nodi lymphatici TA الُعَقد اللِّْمِفيَّة 
nodulus TA   ُعَقْيَدة 
[pl.noduli] [ج: ُعَقْيدات] 
nodus TA         ُعْقَدة 
[pl.nodi]                            [ج: ُعَقد]
norma TA َتْمثيلَة
nucha TA الَقفا 

[ج: َأْقِفَية]
nucleus TA َنواة
obex TA امِلْزالَج 
obturatorius TA الَعَضلَة 

داِديَّة السِّ
occiput TA الَقَذال
oculus TA                             الَعني 
[pl.oculi]                           [ج: ُعُيون]
oesophagus TA املَريء
olecranon TA ّج  الزُّ
olfactory  يَّة مِّ الثُّْقَبة الشَّ

foramen TA
oliva TA الزَّيتوَنة
omentum TA الثَّْرب
operculum TA   الِوصاد  
[pl.opercula] [ج: أوصدة]
opisthion TA اأُلَخيَرى 
ora TA الحاِشَية
orbiculus TA   ُدَوْيَرة 
[pl.orbiculi] [ج: ُدَوْيرات] 

mesogastrium TA ِمْسراق املَِعَدة
mesonephros TA   َطة  الُكلَْوة املَُوسَّ
[pl.mesonephroi]
mesorchium TA         ِمْسراق الُخْصَية
mesosalpinx TA ِمْسراق البوق
mesotendineum TA َقيد الَوَتر
mesothelium TA َطة املَُتَوسِّ
mesovarium TA ِمْسراق املَبيض
metacarpus TA ِمْشُط القدم
metatarsus TA ِمْشط اليد
metathalamus TA امِلهاد التَّاِلي
metencephalon TA الدِّماغ التَّاِلي
modiolus TA ِعماد الَقوَقَعة
mons TA                                  َجَبل 
[pl.montes]                      [ج: ِجبال]
musculus TA   َعَضلَة 
[pl.musculi] [ج: َعَضاَلت] 
myocardium TA َعَضل الَقلْب
naris TA   املَْنَخر 
[pl. nares] [ث: َمْنَخران] 
nasion TA اأُلَنْيَفى 
nasus TA األَْنف
nates TA                              األَلَْيتان 
[sing.natis]                         [ف: َألَْية]
neocerebellum TA املَُخْيخ 

الَحديث
neocortex TA الِقْشَرة الَحِدْيَثة
nervus TA   َعَصب 
[pl.nervi] [ج: َأْعصاب] 
neurocranium TA الِقْحف الَعَصِبّي
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papillae TA   ُحلَيمات 
[sing.papilla] [ف: ُحلَيَمة] 
paracervix TA ُمَجاِور للُعُنق
paradidymis TA الُبَريِبخ
parametrium TA ُمَجاِوَرات الرَِّحم
parenchyma TA َمْتن
paries TA                                ِجدار  
[pl.parietes]                   [ج: ُجْدران]

paroophoron TA الُبَويق
pars TA   ُجْزء  
[pl.partes]                      [ج: َأْجزاء]

patella TA الرََّضَفة
pecten TA ِمْمَشط
pedunculus TA   ُسَويَقة 
[pl.pedunculi] [ج: ُسَويقات] 
pelvis TA   الَحوض  
[pl.pelves] [ج: َأْحَواض]
penicilli TA الَعساِئل
penis TA الَقضيب
pericardium TA التَّأْمور
perichondrium TA              ِسْمحاق 

الُغْضروف
pericranium TA ِسْمحاق الِقْحف
perilympha TA الِّلْمف املُحيِطّي
perimetrium TA  َمْصِليَّة الرَِّحم 
perimysium TA   ِظهاَرة الُحْزَمة
[pl.perimysia] الَعَضِليَّة 
perineum TA الِعجان
perineurium TA الُحـْزَمـة  ِظهـاَرة 

الَعَصِبيَّة

orbita TA   الَحَجاج 
[pl.orbitae] [ث: َحجاجان] 
orchis TA   الُخْصَية
)testis TA(
organum TA   ُعْضو 
[pl.organa] [ج: َأْعضاء]
os TA   الَفم، َعظم
ossiculum TA   ُعَظيَمة  
[pl.ossicula] [ج: ُعَظيمات]
ostium TA                             ُفْوَهة 
[pl.ostia]                        [ج: فوهات]
ovarium TA   املَِبيض 
[pl.ovaria] [ث: َمِبْيضان] 
ovum TA                                َبْيَضة 

[pl.ovi]                         [ج: ُبيوض]
palaeocer- املَُخيخ الَقديم
ebellum TA                             
palaeocortex TA الِقْشَرة الَقديَمة
palatum TA   الَحَنك  
[pl.palata] [ج: َأْحناك]
paleocortex TA الِقْشَرة 

الَقديَمة
paleopallium TA  البالَة الَقديَمة 
pallium TA َبالَة
palma manus TA راَحة الَيد
palmaris TA   راِحّي
)palmar(
palpebralis TA َجْفِنّي
pancreas TA                      الَبنكِرياس
paniculus TA َسَبلَة
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portio TA   ِقْسم  
[pl.portines] [ج: أقسام]
porus TA   َمَسّم 
[pl.pori]                          [ج: َمساّم]
posterior TA َخلِْفّي
precuneus TA لَل  الطَّ
preputium TA ُقلَْفة
prismata TA  َمَواشير
processus TA   ناِتئ 
[pl.processus] [ج: َنواِتئ] 
profundus TA   َعميق
)deep(
prominentia TA   شاِمَخة  
[pl.prominentiae]  [ج: َشواِمخ]
promontorium TA َطَنف 
prosencephalon TA  الدِّماغ

 املَُقدَّم
prostata TA البُروْستاَتة
protuberantia TA ناِشَزة
proximalis TA داِني 
pterion TA الُجَنيَحى 
pubes TA ْعَرة، العاَنة الشِّ
pubis TA   العاَنة
)os pubis( 
pudendum                         َفْرج املَْرَأة
femininum TA
pulmo TA   َئة   الرِّ
[pl.pulmones] [ث: ِرَئتان]
pulmo dexter TA َئة الُيْمَنى الرِّ
pulmo sinister TA َئة الُيْسَرى الرِّ

periodontium TA ّن َدَواِعم السِّ
perionyx TA ْفر  ِعَراُق الظُّ
periorbita TA ِسْمَحاق الَحجاج
periosteum TA ِسْمحاق
peritendineum TA ِغْمد الَوَتر
peritoneum TA فاق الصِّ
pes TA   َقَدم 
[pl.pedes]                          [ج: َأْقَدام] 
petiolus TA ُعَنيق
phalanx TA   ُساَلَمى  
[pl.phalanges] [ج: ُساَلَميات]
pharynx TA الُبلُْعوم
philtrum TA َنْثَرة 
pia mater A اأُلّم الَحُنون 
pilus TA                                َشْعَرة 
[pl.pili]                            [ج: َأْشعار]
plantaris TA َأْخَمِصّي
planum TA ُمْسَتَوى 
platysma TA َحة  املَُبطَّ
pleura TA  الَجْنَبة 
[pl.pleurae] [ج: َجْنَبات] 
plexus TA َضفيَرة
pollex TA    إْبهام الَيد  
[pl.pollices]  [ج: أَباِهم]
polus TA                                 ُقْطب 
[pl.poli]                           [ج: َأْقطاب]
pons TA                               الِجْسر 
[pl.pontes]                       [ج: ُجسور]
poples TA املَأِْبض
porta hepatis TA َباب الَكِبد
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retina TA َبِكيَّة الشَّ
retinaculum TA   َقيد  
[pl.retinacula] [ج: ُقُيود]
rima TA                                َمَشّق 
[pl.rimae]                       [ج: َمَشقَّات]
rivus TA التُّْرَعة
rostrum TA ِمْنقار
rudimentum TA َرديم
sacculus TA  ُكَيْيس 
[pl.sacculi]  [ج: ُكَييسات]
saccus TA                                ِكْيس 
[pl.sacci]                        [ج: َأْكَياس] 
sacrum TA الَعُجز
sagittalis TA َسْهِمّي
scala TA سقالَة
scapha TA امِلْصباب 
scapula TA َعْظُم الَكِتف
scapus TA   َسقيَبة  
[pl.scapi] [ج: َسقائب]
sclera TA لَْبة الصُّ
scrotum TA َفن الصَّ
sectio TA                                َتْقطيَعة
[pl. sectiones]                    [ج: َتقاطيع] 

segmentum TA   ِقْطَعة  
[pl.segmenta] [ج: ِقَطع]
sella turcica TA ْرج التُّْرِكّي السَّ
semicanalis TA   ِمْيَزاَبة 
[pl.semicanales] [ج: َميازيب] 

pulpa TA ُلّب
pulvinar TA ِوساَدة
punctum TA  ُنْقَطة 
pupilla TA َحَدَقة
putamen TA الَبطاَمة 
pylorus TA الَبوَّاب
pyramis TA   َهَرم  
[pl.pyramides] [ج: َأْهَرام]
quadratus TA ُمَربَّع
radialis TA ُكْعُبِرّي
radiatio TA  ُشّع 
[pl.radiationes] [ج: ُشَعع]
radii TA َأْنصاف َأْقطار
radius TA    ،ِنْصف الُقُطر

ُشعاع، ُكْعُبَرة
radix TA                                 َجْذر 
[radices]                           [ج: ُجُذْور]
ramus TA                                 َفْرع 
[pl.rami]                            [ج: ُفُروع]
raphe TA                                ِرفاء 
[pl.raphae]                         [ج: َأْرِفَية]
recessus TA َرْدب 

[ج: ُردوب]
rectus TA    ُمْسَتقيم
regio TA                              ناِحَية  
[pl.regiones]                    [ج: َنواِحي]
ren TA   ُكلَية 
[pl.renes]                        [ث: ُكلَْيتان]
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stria TA   َخّط 
[pl.striae]
stroma TA   َسَدى  
[pl.stromata] [ج: َأْسداء]
subiculum TA ِمْرَفد
substantia TA   مادَّة  
[pl.substantiae] [ج: َمواّد]
subthalamus TA امِلَهاد التَّْحَتاِنّي
sulcus TA                                  َتلَم 
[pl.sulci]                            [ج: أتالم] 
supercilium TA  الحاِجب 
[pl.supercilia TA]     [ث: حاِجبان]
superficialis TA َسْطِحّي
superior TA ُعلِْوّي
supraclavicularis TA َفوق التَّْرُقَوة
sura TA ْبلَة الرَّ
sutura TA                                  َدْرز 
[pl.suturae]                      [ج: ُدُرْوز] 
symphysis TA   ِاْرِتفاق 
[pl.symphyses] [ج: اْرِتفاقات]
symphysis  االْرِتفاق العاِنّي
pubica TA
synchondrosis TA  الِْتحام 
[pl.syncho-                   [ج:الِْتحامات]
 ndroses TA]
syndesmosis TA ُمْرَتَبط
synostosis TA الِْتحام الِعظام
systema TA                                 ِجهاز 

[ج: َأْجِهَزة]
taenia TA  َشريَطة  

semilunare TA  الَعْظم الِهاَلِلّي
septula TA  ُحَويِجَز 
[pl.septula TA]   [ج: ُحَويِجَزت]
septum TA   حاِجز  
[pl.septa] [ج: َحواِجز]
sinciput TA الهاَمة
sinister TA أيسر
sinus TA   َجيب 
[pl.sinus       [ج: ُجيوب]
or sinuses] 
solum TA َقْعر
spatium TA                                    َحيِّز 
[pl.spatia]                        [ج: َأْحياز]
spina TA  َشْوَكة  
[pl.spinae] [ج: َشْوكات]
splen TA حال الطِّ
splenium TA َشريط
squama TA   َصَدَفة  
[pl.squamae] [ج: َصَدفات]
squama  َصَدَفة الَعْظم 
occipitalis TA                         الَقذاِلّي
squamous  ِظهاَرة َحْرَشِفيَّة 
epithelium TA                          الَخالَيا
stapes TA الرِّكاب
statoconia TA   َغَبَرة التَّواُزن  
[sing.statoco-                    ث: ُغَبار] 
nium]                                  [التَّواُزن  
sternum TA الَقّص
stratum TA                               َطَبَقة 
[pl.strata]                         [ج: َطَبقات]
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talus TA   الَكاِحل  
[pl.tali] [ث: كاِحالن]
tapetum TA ِبساط
tarsus TA كاحل
tegmen TA َسقيف
tegmentum TA َسقيَفة
tela TA                                َنسيَجة 
[pl.telae]                         [ج: َنسائج]
telencephalon TA الدِّماغ

  االْنِتهاِئّي
tempus TA   ُصْدغ 
[pl.tempora]   [ج: َأْصداغ] 
tendo TA                                 َوَتر 
[pl.tendines]                      [ج: أوتار]
tenia TA   َشريَطة 
[pl.teniae] [ج: َشراِئط] 
tentorium TA  َخْيَمة
terminationes TA نهايات
termini                           ُمْصَطلَحات 
ontogenetici TA                         التََّخلُّق
testis TA   ُخْصَية 
[pl.testes] [ث: ُخْصَيتان] 
thalamus TA امِلهاد
theca TA ِقراب 
thenar TA راِنَفة
thorax TA   َصْدر  
[pl.thoraces] [ج: ُصدور]
thymus TA التُّوَتة
tibia TA ْنبوب الظُّ
tibialis TA ُظْنبوِبّي

tonsilla TA   لَوَزة  
[pl.tonsillae] [ج: لَْوزات]
torulus TA  ُحَيْيد 
[pl.toruli TA] [ج: ُحَيْيدات]
torus TA     َحيد
[pl.tori]                            [ج: أحياد] 
trabecula TA   َتْرِبْيق 
[pl.trabeculae] [ج: َتَرابيق] 
tractus TA                                   َسبيل 
[pl.tractus]                         [ج: ُسُبل]
tragi TA َشْعر اأُلُذن 
tragus TA َزَنَمة
transversalis TA ُمْسَتْعِرض
transversus TA ُمْسَتْعِرض
trigonum TA   ُمَثلَّث 
[pl.trigona]  [ج: ُمَثلَّثات] 
trochanter TA َمْدَور
trochlea TA َبَكَرة 
truncus TA                              ِجْذع 
[pl.trunci]                       [ج: ُجذوع]
truncus                           َئِوّي الِجْذع الرِّ
pulmonalis TA
tuba TA                                 ُأْنبوب 
[pl.tubae]                         [ج: أنابيب]
tuber TA   َحَدَبة  
[pl.tubers                         [ج: َحَدبات]
and tubera]
tuberculum TA   ُحَدْيَبة  
[pl.tubercula] [ج: ُحَدْيبات]
tuberositas TA   ُأْحدوَبة 
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[pl.tuberositates]   [ج: َأحاديب] 
tubulus TA                                 ُنَبْيب 
[pl.tubuli]                        [ج: ُنَبْيبات]
tunica TA                                  ِغاَللَة
[pl.tunicae]                      [ج: َغاَلِئل]  
ulna TA الزَّْند
ulnaris TA َزْنِدّي
umbilicus TA رَّة السُّ
uncus TA امِلْعَقف
unguis TA ُظْفر 

 [ج: َأْظفار]
urachus TA قناة مثانية سرية
urethra masculina TA إحليل الذكر
uterus TA                                الرَِّحم 
[pl.uteri]                            [ج: َأْرحام] 
utriculus TA الُقَريَبة
uvula TA لَهاة
vagina TA   املَْهِبل، ِغْمد
[pl.vaginae]                     [ج: َأغماد]
vallecula TA ُأْخدود
vallum TA  اإِلْستاَرة
valva TA   ِصمام  
[pl.valvae]  [ج: ِصمامات]
valvula TA   ُشْرَفة 
[pl.valvulae] [ج: ُشْرفات]
vas TA   ِوعاء 
[pl.vasa]                            [ج: َأْوِعَية]
velum TA   ِشراع  
[pl.vela] [ج: أشرعة]
vena TA   َوريد 

[pl.venae]                         [ج: َأوِرَدة]
venter TA                                  َبْطن 
[pl.ventres]                      [ج:  ُبطون]
ventralis TA َبْطِنّي
ventriculus TA   ُبَطني 
[pl.ventriculi] [ج: ُبَطْينات] 
venula TA   ُوَرْيد 
[pl.venulae] [ج: ُوَريدات] 
vertebra TA  ِفْقَرة
vertebrae                   َقِبيَّة الِفْقَرات الرَّ
cervicales TA
vertebrae  الِفْقرات 
coccygeae TA                   الُعْصُعِصيَّة
vertebrae                        الِفْقرات الَقَطِنيَّة
lumbales TA
vertebrae  ْدِريَّة  الِفْقرات الصَّ
thoracicae TA                         
vertex TA ة ِقمَّ
verticalis TA َعموِدّي
vesica biliaris TA املَراَرة
vesica fellea TA املَراَرة
vesica TA   َحْوَصلَة 
[pl.vesicae] [ج: َحَواِصل] 
vestibulum TA   ِدْهليز  
[pl.vestibula] [ج: َدَهاِلْيز]
vinculum TA  ِقياد 
[pl.vincula TA] [ج: َأْقياد]
volaris TA راِحّي
vomer TA امِليَكَعة
vortex TA   ُدوَّارة 
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التسميات الكيميائية. 3
تتميز التسميات الكيميائية بأنها تخضع ملعايير قياسية حتى تقترب في قياسيتها من 
املعادالت الحسابية، فهي وإن تكن أحياناً طويلة، ومتتعددة املكونات، بحيث يصعب الجزم 
أي من مكوناتها سابقة وأي منها الحقة، فإن نقلها إلى اللغة العربية يتم في غالب األحيان 
بسالسة، وال سيما إذا اتبع املترجم منهجية واضحة املعالم، مثل ترتيب تلك املكونات وفق 

الترتيب الذي ورد بالتسمية في باللغة املصدر.

إال أن هناك خصوصيات جديرة بأن تؤخذ بالحسبان، نشير إليها بإيجاز في ما يلي:

االتفاق على مقابالت األعداد
لألعداد الحسابية )1234567890( أهمية خاصة في التسمية الكيميائية، وفيما يلي 

ترد املقابالت العربية والالتينية والرومانية بالنسبة للتسمية الكيميائية.

الجدول )10( : مقابالت األعداد في التسمية الكيميائية.

املقابل الرومانياملقابل باللفظ العربياملقابل باللفظ الالتيني العدد

1monoأحاديI

2bi, di, dyثنائيII

3triثالثيIII

4quarter, quadr, tetraرباعيIV

5penta, quinquخماسيV

6hexسداسيVI

7hept, septسباعيVII

8octثمانيVIII

9noni, enneaتساعيIX

10dec )a(عشاريX

11hendec )a(أحد عشريXI
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تابع الجدول )10( : مقابالت األعداد في التسمية الكيميائية.

النطق باللغة العربيةالنطق باللغة االنجليريةالرمز الالتيني 

Ν νnuنيو

Ξ ξxiكسي

Ο οomicronمكرون

Π πpiباي

املقابل الرومانياملقابل باللفظ العربياملقابل باللفظ الالتيني العدد

12dodec )a(ثنائي عشريXII

13triskaideca, tridecaثالث عشريXIII

14 tetrakaideca,
tetradeca

XIVرباعي عشري

15pendecaخماسي عشريXV

16hexadecaسداسي عشريXVI

17heptadecaسباعي عشريXVII

18octodecaثماني عشريXVIII

19enneadecaتساعي عشريXIX

20icos )a(عشرينيXX

100hecatoمئوي C
1000chiliaألفي M

• يلحق بهذه األعداد األحرف الالتينية التي تدل على الترتيب، وأكثرها استعماالً تم سرده 	
في الجدول التالي.

الجدول )11( : األحرف الالتينية التي تدل على الترتيب.
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النطق باللغة العربيةالنطق باللغة االنجليريةالرمز الالتيني 

Ρ ρrhoرو

Σ σ/ς [13]sigmaسيغما، سيجما

Τ τtauتاو

Υ υupsilonأبسيلون

Φ φphiفاي

Χ χchiخي، كاي

Ψ ψpsiبسي، بساي

Ω ωomegaأوميغا

Α αalphaألفا

Β βbetaبيتا

Γ γgammaغاما، جاما

Δ δdeltaدلتا

Ε εepsilonإبسيلون

Ζ ζzetaزيتا

Η ηetaإيتا

Θ θthetaثيتا

Ι ιiotaأيوتا

Κ κkappaكابا

Λ λlambdaالمدا

Μ μmuميو
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epoxide إيبوكسيد
ethyl إيثيل
ferric فيريك، حديديك
ferrous فيّروز، حديدوز
glucose غلوكوز، جلوكوز
glycol جليكول
hemoglobin ،هيلموجلوبني

ُخضاب
hydrargyri زئبق
hydrate هيدرات
hydroxide هيدروكسيد
hydroxy هيدروكسي
hydroxyl هيدروكسيل
iron حديد
isomer أيزومير، ُمصاِوغ
keto كيتو، أسيتو 

lactic acid                 ،حمض الالكتيك
حمض اللنب

methyl ميثيل
multi عديد، كثير العدد
non بال، عديم
nucleoside نوكليوزيد
oligo قليل العدد
oxyd أكسيد
para بارا
peroxyd بيروكسيد
poly عديد، كثير العدد
suboxide تحت أكسيد
sulfur كبريت
superoxide فوق أكسيد
thio ثيو، كبريت
uric يوريك

a )فقد )عدم وجود، غياب 
acet أسيت، َخّل
acetone أسيتون، َخّلون، كيتون
acetyl أسيتيل
acyl أسيل
albumin ألبومني
aldehyde ألدهيد
alkyl ألكيل
amid أميد
amin أمني
amyl أميل

aryl أريل
azote آزوت، نتروجني
benzin بنزين
carboxyl كربوكسيل
cis مقرون
cyclic َحلَقّي
deoxy ،ديوكسي

منزوع األكسجني
diene ديني
dihydro ،ديهيدرو 

ُثناِئيُّ هيدرو

االتفاق على مقابالت الجذور الكيميائية، رغم شيوع التعريب اللفظي أو الحرفي لها، 
مثل:
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االتفاق على اتجاه السير في ترتيب مكونات التسمية الكيميائية
عديدة،  خيارات  يديه  بني  املترجم  يجد  الكيميائية  املركبات  تسميات  مع  التعامل  عند 

وأهمها في الحياة العملية:
V  النقل الحرفي لتسمية املركب الكيميائي، ومجاراة الترتيب ملكوناته باللغة املصدر

الكيميائية  الجذور  ورصف  اليمني(،  إلى  اليسار  )من  أوالً  فيها  جاء  بما  بالبدء 
إلى  بعضها  متطلبات إضافة  اعتبار  دون  اليسار  إلى  اليمني  من  العربية  باللغة 

بعض، فاملقابل العربي للمركب amyl acetate يصبح أميل أسيتات.  
V  ترجمة ما يمكن ترجمته من مكونات التسمية الكيميائية من أعداد ترتيبية وبعض

الجذور الكيميائية )خل، حديد، كبريت( مع مجاراة اللغة املصدر من حيث ترتيب 
اليمني(،  إلى  اليسار  )من  أوالً  فيها  بما جاء  بالبدء  الكيميائية  التسمية  مكونات 
ورصف الجـذور الكيميائيـة والوفـاء بمتطلبـات إضـافة بعضهـا إلـى بعـض، مثـل 
 amyl إضـافة ألـف والم للتعـريف علـى املضـاف إليـه، فاملقابـل العربـي للمركـب
ت(، أو أميل األسيتات.   ت )بترجمة acetate إلى خالَّ acetate يصبح أميل الَخالَّ

V  ترجمة ما يمكن ترجمته من مكونات التسمية الكيميائية من أعداد ترتيبية وبعض
الجذور الكيميائية )خل، حديد، كبريت( مع مجاراة اللغة الهدف )اللغة العربية( 
من حيث ترتيب مكونات التسمية الكيميائية بالبدء بما انتهت إليه التسمية الكيميائية 
والم  ألف  وإضافـة  اليسار(،  إلى  اليمني  )من  بدئه  إلى  يسبقه وصوالً  الذي  ثم 
للتعريف على املضاف إليه، فيصبح املقابل العربي للمركب amyl acetate خاّلت 

األميل أو أسيتات األميل.

ترجمتها  تصح   monoaminodiphosphatide الكيميائي  املركب  تسمية  فإن  وهكذا 
بالعبارات التالية: 

مونوأمني ديفسفاتيد: بالنقل الحرفي واملحاكاة التامة للغة املصدر من حيث ترتيب . 1
مكونات التسمية الكيميائية.

بترجمة األعداد ومحاكاة الترتيب باللغة املصدر . 2 ُأحاِديُّ األَمني ُثناِئيُّ الُفْسفاِتيِد: 
)من اليسار إلى اليمني( وإدخال أداة التعريف إلى املضاف إليه.

باللغة العربية . 3 الترتيب  بترجمة األعداد ومحاكاة  الُفْسفاِتيِد ُأحاِديُّ األَمني:  ُثناِئيُّ 
)من اليمني إلى اليسار( وإدخال أداة التعريف إلى املضاف إليه.

الثاني،  الخـيـار  مـن  األول أسـهـل  الخـيار  بأعـداد، يصـبح  التـسـمـيـة  تـبـدأ  وعندما 
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الكـيـمـيـائـي                                                                املركــب  فـتـرجـمـة  لصـعـوبـتـه.  مـمـتـنـعاً  يكـون  فـيكـاد  الثـالـث  الخـيـار  أما 
)اdihydroxycholecalciferol ا-1,25( يمكن أن تصح بالعبارتني التاليتني:

1، 25- ديهيدروكِسي ُكولي َكاِلسيفُيرول.. 1

1، 25- ُثناِئيُّ هيدروكِسي ُكولي َكاِلسيفُيرول.. 2

ويمتنع الخيار الثالث ملا قد يسببه من لبس وإيهام.

التصنيف الدولي لألمراض. 4
)International Classification of Diseases; ICD( 

إن التصنيف الدولي لألمراض نظام لتوزيع األمراض وفق معايير ومحاور محّددة ضمن 
د للترميز، على نحو يسهل التعامل معه. ويشترط أن  عدد من الفئات، وباستخدام نظام موحَّ
تكون الفئات ذات عدد محدود، وأن ال تحل فئة منها محل فئة أخرى في ذات التصنيف، وأن 
تكوِّن الفئات مجتمعةً كالً متكامالً. كما يمكن إدراج مصطلحات أو تسميات مشمولة تندرج 
ضمن الفئة التصنيفية لتكون مترادفاً لها أو تسمية محلية لها. كما قد يشار إلى مصطلحات 
أو تسميات غير مشمولة أو مستبعدة لنفي أن تكون تابعة لهذه الفئة، ألنها تابعة لفة أخرى. 

وُتعد تصنيفات منظمة الصحة العاملية مكوِّناً أساسياً لُنُظم املعلومات الصحية املتكاملة 
تلبِّي متطلَّبات شتَّى ملستخدم  السواء. وهي  والنامية على  املتقدِّمة  العالم،  بلدان  في جميع 
البيانات، والسيما في تطوير السجالت الصحية اإللكترونية وُنُظم املعلومات الصحية، وتستند 
األفراد  مسيرة  في  تصادف  التي  واألحداث  واألعراض  لألمراض  الصحيح  الترميز  على 

وتعاملهم مع املنظومة الصحية في مجتمعهم.

الصحة  ملنظمة  التالي  الرابط  عبر  لألمراض  الدولي  التصنيف  على  الحصول  ويمكن 
. http: //www.who.int/classifications/icd/en :العاملية

الترميز الطبي 

الترميز الطبي هو تحويل األوصـاف اللفظية لألمراض واإلصابات واإلجراءات وأسباب 
الوفاة واملعلومات الصحية إلى رمـوز رقمية وأبجدية. ويستخدم للمطالبات وتسديد التكاليف 
وتقييم اإلجراءات الطبية ونتائج الرعاية الصحية، باإلضافة الستخدامها في بعض املؤسسات 
الطبية في إدارة الجودة والتخطيط واألمور اإلدارية واألبحاث والتعليم. ودور املرمِّز الطبي 
هو الوصف الصحيح للتشخيص واإلصابات وتحويلها إلى رموز طبية انطالقاً من املحتويات 
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التي يتضمنها امللف الطبي للمريض. تبدأ طريقة الترميز بمراجعة كاملة للملف الطبي للمريض 
باإلضافة ملراجعة السجالت الطبية اإللكترونية إذا كانت متوفرة، وذلك الستخالص املعلومات 
ذات الصلة، ثم اختيار الرمز الطبي الصحيح للتشخيص أو اإلجراءات الطبية األخرى حسب 
التصنيف الطبي املناسب، ثم إدخال تلك املعلومات في قاعدة البيانات الستخدامها فيما بعد 

في األبحاث واالستخدامات األخرى.
اً باملبادئ األساسية لكل من املصطلحات الطبية، والتشريح  والبد أن يكون املرمِّز الطبي ُمِلمَّ
ووظائف األعضاء، والتحليل في املختبرات الطبية والصحية، ومسارات تطور املرض، والعمليات 
الجراحية الشائعة، وأساسيات علم الصيدلة، إلى جانب املعرفة التامة بمحتويات امللف الطبي، 
لكي يستطيع أن يقوم بمراجعة كاملة للملف الطبي وتلخيص املعلومات الطبية الصحيحة، وذلك 
لوضع الرمز الطبي الصحيح، والتعامل مع الحاسوب وامللفات الطبية اإللكترونية وغيرها من 
نظم املعلومات الطبية، وتمتعه باالنتباه الدقيق للتفاصيل في التشخيص، واستطاعته العمل 
ضمن فريق، وامتالكه مهارات جيدة في التواصل مع اآلخرين في املجال الطبي، والرغبة في 

إيتاء الرعاية الصحية ومكافحة األمراض وتيسير اإلجراءات الطبية.

مجاالت التصنيف الدولي لألمراض 
"املعلومات  على  تقتصر  ال  املعطيات  من  أنماطاً  لألمراض  الدولي  التصنيف  يشمل 
التشخيصية"، بل يغّطي لوحده كّل املعلومات املطلوبة للسجالت الصحية واملرتبطة بالصحة 
الطبي  والتشخيص  الطبية  واإلجراءات  الصحية،  الرعاية  ملجاالت  املختلفة  املتطّلبات  لتلبية 
والوقاية واملعالجة والفحوص الشعاعية والدوائية واإلجراءات الجراحية واملختبرية، والحاالت 
االجتماعي ومتعّدد األبعاد الذي  التي تتسبب في حدوثها املداواة الطبية، والتقييم الطّبي- 
يشمل نشاطات الحياة اليومية، والبيئة االجتماعية والفيزيائية املحيطة، واملعلومات الداعمة 
للرعاية الصحية األّولّية مثل األسباب التي تدعو إلى التماس الخدمات الصحّية، والتصنيفات 
اإلضافية، التي تغطي بعض التخصصات الفرعية، التي من املرّجح أن يزداد مضمون كل 

منها، وأن تصبح أكثر عدداً.
وفي التصنيف الدولي لألمراض تستخدم رموز تتكون من ثالثة محارف، أولها حرف 
استخدام  معه  يمكن  مما   ،99 إلى   00 من  رقمان  يتبعه   )A-Z( اإلنجليزية  األبجدية  من 
كل حرف من الحروف األبجدية باللغة اإلنجليزية وعددها 26 حرفاً وينتج عن ذلك 2600 
مدخل تصنيفي، ويمكن إضافة املزيد من األرقام أو الحروف لتكوين رموز رباعية وخماسية 
األمراض النفسية، وطب األسنان، وطب الجلد، واألورام، وتتوزع على 22  وسداسية، مثل: 

باباً أو فصالً، وتم توضيح ذلك في الجدول التالي. 
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الجدول )12( : مجاالت التصنيف الدولي لألمراض.

رمز 
الباب

الرموز الحرفية موضوع البابترتيب الباب
الرقمية

Iالَعْدوى والُطَفيِليَّاتالباب األول)A00-B99(

II األورامالباب الثاني)C00-D48(

III  الدَّم واملَناَعةالباب الثالث)D50-D89(

IV الُغدَّد والتَّغذَية الباب الرابع
واالسِتقالب

)E00 - E90(

V الَنفسيَّة والُسلوكيَّةالباب الخامس)F00 - F99(

VI الَعَصبّية الباب السادس)G00 - G99(

VII العني الباب الساِبع)H00 - H59(

VIII اأُلُذن الباب الثامن)H60 - H95(

IX الدََّورانالباب التاسع)I00 - I99(

X التََّنفُّسالباب العاشر)J00 - J99(

XI الَهْضمالباب الحادي عشر)K00 - K93(

XII الِجلد الباب الثاني عشر)L00 - L99(

XIII الَعَضالت الباب الثالث عشر)M00 - M99(

XIV الَبولّية والتَّناُسلّيةالباب الرابع عشر)N00 - N99(

XV الَحمل والِوالَدة والنِّفاسالباب الخامس عشر)O00 - O99(

XVI الَفْتَرة املُِحْيَطة بالِوالََدةالباب السادس عشر)P00 - P96(

XVII الِخلقيَّةالباب السابع عشر)Q00 - Q99(

XVIII املختبرات الباب الثامن عشر)R00 - R99(

XIX َمات الباب التاسع عشر )S00 - T98(اإلصابات والتسمُّ
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ولكل باب من هذه األبواب محاور متعددة خاصة به، فالتصنيف الدولي لألورام على 
سبيل املثال تتضمن رموزه حرفاً وثالثة أرقام تشير إلى النوع النسيجي للورم، ومحرفاً رقمياً 
خامساً يدل على طوبوغرافيا )موقع( الورم )لتحديد أدق ملكان الورم(، ومحرفاً رقمياً سادسًا 

يدل على مورفولوجيا )شكل( األورام لوصف سلوك الورم )خبيث، في املوضع، حميد(.

والبنيان األساسي للتصنيف يشّدد على الحاالت املتكررة املُكّلفة أو ذات األهمية للصحة 
العامة باستخدام عالمات إضافية على شكل النجمة أو الخنجر وباستخدام أنماط لها داللة 

خاصة من األقواس ومن عالمات الترقيم.

ويجدر باملترجم التأكد من صحة ما يترجمه من اللغة املصدر من تسميات األمراض 
الصحية،  لألوضاع  عة  موسَّ إكلينيكية  وتوصيفات  التخصصية،  والتشخيصات  واألعراض 
بالرجوع إلى رموزها الثالثية )حرف مع رقمني( أو رموزها الرباعية مع مقابالتها املعتمدة 

باللغة العربية.

طرق الوصول إلى التصنيف الدولي لألمراض

على  موقعها  على  بنشره  لألمراض  الدولي  التصنيف  العاملية  الصحة  منظمة  تصدر 
. http: //www.who.int/classifications/icd/en :اإلنترنت

كما أصدرته بإخراجه ورقياً في ثالثة مجلدات: 

ذاته على مستوى  التصنيف  َجْدَول. ويشمل  قائمة على شكل  أو  املجّلد األّول: الئحة 
الترميز بالثالث واألربع خانات، والتصنيف املورفولوجي )الشكلي( لألورام، والئحة أو قائمة 

باألمراض وبأسباب الوفيات، والتعاريف وقواعد التسمّيات.

رمز 
الباب

الرموز الحرفية موضوع البابترتيب الباب
الرقمية

XX الخارجية الباب العشرون)V01 - Y98(

XXI  الباب الحادي
والعشرون

)Z00 - Z99(الَخدمات الصّحية

 XXII األغراض الخاصةالباب الثاني والعشرونU00 - U85
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واملعلومات  املالحظات  بني  ويجمع  التوجيهات.  أو  التعليمات  ُمْرِشد  الثاني:  املجّلد 
األساسية واملواد التعليمية واملُْرِشَدة لكيفّية استعمال هذا املجّلد في التبويب، وكيفية استعمال 

التصنيف الدولي لألمراض.
املجّلد الثالث: الفهرس األبجدي. ويقّدم هذا املجلد الفهرس نفسه مع مقّدمة وتعليمات 

مفّصلة عن كيفّية االستعمال. 

التصنيف الدولي ألداء الوظائف والصحة والعجز. 5
حالة  في  األعضاء  وظائف  لتوصيف  العاملية  الصحة  منظمة  أصدرته  تصنيف  وهو 

الصحة وفي حاالت العجز والقصور، باالستناد إلى املبادئ التصنيفية.
وطرق الترميز التي أثبتت فعاليتها في التصنيف الدولي لألمراض. وأقسامه الرئيسية 

هي: 

الوظائف الجسمّية وتتضمن األبواب )الفصول( التالية:
الوظائف الّنفسّية.  الباب 1 : 

الوظائف الحسّية واأللم. الباب 2 : 
وظائف الّصوت والكالم.  الباب 3 : 

وظائف األجهزة القلبّية- الوعائّية والدموّية واملناعّية والتنفسّية. الباب 4 : 
وظائف الجهاز الهضمي و جهاز االستقالب )األيض( وجهاز الغدد الصّم. الباب 5 : 

الوظائف التناسلّية- البولّية واإلنجابّية. الباب 6 : 
وظائف الجهاز الحركي. الباب 7 : 

وظائف الجلد والبنى املرتبطة به. الباب 8 : 

البنى الجسمّية وتتضمن األبواب )الفصول( التالية:
بنى الجهاز العصبّي. الباب 1 : 

بنى العني و األذن والبنى املرتبطة بهما. الباب 2 : 
البنى املتعّلقة بالّصوت وبالكالم. الباب 3 : 

بنى الجهاز القلبّي-الوعائّي والجهاز املناعّي والجهاز التنّفسّي. الباب 4 : 
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البنى املرتبطة بالجهاز الهضمّي وبجهاز االستقالب )األيض( وبجهاز  الباب 5 : 
الغدد الصّم.   

البنى املرتبطة بالجهاز التـناسلّي- البولّي وبالجهاز اإلنجابّي. الباب 6 : 
البنى املرتبطة بالحركة. الباب 7 : 

الجلد والبنى املرتبطة به. الباب 8 : 

األنشطة واملساهمة، وتتضمن األبواب )الفصول( التالية:
التعّلم وتطبيق املعارف. الباب 1 : 
املهاّم واملتطّلبات العاّمة. الباب 2 : 

الــتــواصـل.  الباب 3 : 
التحّرك. الباب 4 : 

االعتناء بالّنفس. الباب 5 : 
الحياة املنزلّية. الباب 6 : 

املعامالت والعالقات مع الغير. الباب 7 : 
املجاالت الكبرى للحياة. الباب 8 : 

الحياة الجماعّية واالجتماعّية واملدنّية. الباب 9 : 

العوامل البيئّية، وتتضمن األبواب )الفصول( التالية:
املنتوجات والتكنولوجيا. الباب 1 : 

البيئة الطبيعية والتغييرات املحدثة من قبل اإلنسان في البيئة. الباب 2 : 
املساندة و العالقات. الباب 3 : 

املواقف. الباب 4 : 
الخدمات واألنظمة والسياسات. الباب 5 : 

وهنا أيضاً يجدر باملترجم التأكد من صحة ما يترجمه من اللغة املصدر من وظائف تؤديها 
األعضاء بطاقتها الكاملة أو منقوصة بقدر ما، مع التشخيصات التخصصية، والتوصيفات 
عة لألوضاع الصحية، ألن كالً منها يشترك بالرموز مع مقابالتها املعتمدة  اإلكلينيكية املوسَّ

باللغة العربية.
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تسميات الكائنات من الحيوانات والنباتات. 6
حظيت تسميات النباتات والحيوانات بأهمية كبيرة في الطب العربي القديم، ألن التداوي 
باألدوية عند العرب كان بزهور النباتات وبذورها وجذورها، فظهر الكثير منها في مؤلفاتهم 
البيطار، وكتاب "كامل الصناعة في  البن  في مجال الصيدلة، مثل كتاب "جامع املفردات" 
الكيمياء" لجابر بن حيان، وكتاب "الصيدلة في الطب" للبيروني، وكتاب "تذكرة أولي األلباب 

والجامع للعجب العجاب" لداود بن عمر األنطاكي وشهرته تذكرة داود األنطاكي. 

وفي العصر الحديث تصدى األمير املصطفى الشهابي لهذا األمر، فكتب فيه بحوثاً 
مستفيضة في رحاب مجمع القاهرة ومجمع دمشق، وال سيما كتابه "املصطلحات العلمية بني 
القديم والحديث". كما أقّر مجمع اللغة العربية في القاهرة بعض القواعد في ترجمة وتعريب 
أسماء املواليد واألعيان، وكان من أبرزها املقابالت العربية لرتب األحياء، يمكن تلخيصها 

في ما يلي:

V  ،هي الشعبة، وهي في اإلنجليزية تبدأ بحرف كبير embranchment أو Phylum
األلفاظ  تتم ترجمة  ales، وفيها  أو   ،ae الجمع مثل  إلى صيغة  وتنتهي بالحقة تشير 
العلمية بمعانيها ألنها من حلقات التصنيف العليا، ويبدأ االسم باللغة العربية بألف والم 

التعريف، وينتهي بألف وتاء بصيغة الجمع املؤنث السالم أو بصيغة جمع تكسير، 

V  هي الطائفة، وهي في اإلنجليزية تبدأ بحرف كبير، وتنتهي بالحقة classe أو Class
العلمية  األلفاظ  ترجمة  تتم  أيضاً  وفيها   ،ales أو   ،ae مثل  الجمع  إلى صيغة  تشير 
والم  بألف  العربية  باللغة  االسم  ويبدأ  العليا،  التصنيف  حلقات  من  ألنها  بمعانيها 

التعريف، وينتهي بألف وتاء بصيغة الجمع املؤنث السالم أو بصيغة جمع تكسير.  

V  هي الرتبة، وهي في اإلنجليزية تبدأ بحرف كبير، وتنتهي بالحقة ordre أو Order
العلمية  األلفاظ  ترجمة  تتم  أيضاً  وفيها   ،ales أو   ،ae مثل  الجمع  إلى صيغة  تشير 
والم  بألف  العربية  باللغة  االسم  ويبدأ  العليا،  التصنيف  حلقات  من  ألنها  بمعانيها 

التعريف، وينتهي بألف وتاء بصيغة الجمع املؤنث السالم أو بصيغة جمع تكسير.  

V  وهي القبيلة، وهي في اإلنجليزية تبدأ بحرف كبير، وتنتهي بالحقة ،tribu أو Tribe
العلمية  األلفاظ  ترجمة  تتم  أيضاً  وفيها   ،ales أو   ،ae مثل  الجمع  إلى صيغة  تشير 
والم  بألف  العربية  باللغة  االسم  ويبدأ  العليا،  التصنيف  حلقات  من  ألنها  بمعانيها 
تكسير،  جمع  بصيغة  أو  السالم  املؤنث  الجمع  بصيغة  وتاء  بألف  وينتهي  التعريف، 

ل دوماً اختيار ألفاظ عربيةً أو معرَّبة.  ويفضَّ
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V  وهي الفصيلة، وهي في اإلنجليزية تبدأ بحرف كبير، وتنتهي ،famille أو Family
األلفاظ  ترجمة  تتم  أيضاً  وفيها   ،ales أو   ،ae مثل  الجمع  إلى صيغة  تشير  بالحقة 
العلمية بمعانيها، ألنها من حلقات التصنيف العليا، ويبدأ االسم باللغة العربية بألف 
والم التعريف، وينتهي بألف وتاء بصيغة الجمع املؤنث السالم أو بصيغة جمع تكسير، 

ل دوماً اختيار ألفاظ عربيةً أو معرَّبة.   ويفضَّ

V  وهي الجنس، وفي اإلنجليزية يكتب اسم الجنس بحرف كبير، وقد ،genre أو genus
يكون اسم َعلَم، فيكتب اسماً مفرداً مؤنثاً، أو تدل على معنى يمكن نقله إلى اللغة العربية 
بالترجمة أو باالشتقاق أو بالتعريب الحرفي، مع إلحاق التاء به كأنه اسم مفرد مؤنث، 
دون أن يكون املقصود منها اعتبارها تاء تأنيث ألن الكثير من أمثال هذه األسماء ال 

ينطبق عليه صفات الذكر وال األنثى.

V  وهي النوع، وفي اإلنجليزية تتكون تسمية ُكّل جرثوم من لفظني espece أو species
متتالني هما اسم الجنس، يتبعه اسم النوع، والشائع أن ُتَتْرَجم أسماء الجنس والنوع، 
أما إذا كان ذلك صعباً أو كان منسوباً السم َعلَم فإنه ُيَعرَّب، فهناك جرثومة معروفة 
بمقاومتها للمعالجة تسمى باللغة اإلنجليزية Staphylococcus aureus وتنقل تسميتها 
إلى العربية بالترجمة إلى العنقوديات الذهبية، أما الجرثوم املسبب للشاهوق )السعال 
العربية  إلى  ينقل  فإنه   ،Bordetella pertussis باإلنجليزية  يسمى  الذي  الديكي( 
البورديتيلة الشاهوقية، ألن اسم الجنس اسم َعلَم واسم النوع مشتق من املرض، وفي 

كل األحوال يصبح اسم النوع صفةً السم الجنس.  

V  .وهي الساللة، فيمكن ترجمتها ويمكن تعريبها souche أو race أو Strain

V .ًْرب، فيمكن ترجمتها ويمكن تعريبها أيضا ْنف أو الضَّ Variety أو varieté، وهي الصِّ

V  وهي الفرد، وباللغة اإلنجليزية يرد اسم الفرد من الحيوان أو النبات أو Individual
الجراثيم مفرداً، وليس جمعاً، ويشبه في رسمه )إمالئه( اسم الجنس، عدا أن الحرف 
األول يكتب صغيراً وليس كبيراً كما هو عليه في اسم الجنس. وهنا أيضاً وكما كان 
األمر في تسمية الجنس فإن التاء التي يغلب استعمالها للتأنيث تدل في هذا السياق 
على معنى اإلفراد وال يمكن اعتبارها تاء تأنيث، ألن هذه األسماء ال تشير إلى ذكر وال 

إلى أنثى.

V  يبقى ولكن  األفراد  تسمى  كما  وتسمى  األفراد،  من  عدد  أو  مجموعة  وهو   Group
الحرف األول من االسم صغيراً ليدل على مجموعة أفراد وليس على جنس أو نوع. 
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ومما يدعو لألسف غياب اتفاق عربي على هيكلية التصنيف، مع استمرار وجود بدائل 
متعددة للتسمية الواحدة في اللغة العربية عند نقلها أسماء الكائنات من لغة إلى لغة أخرى. 
وقد كان لألمير مصطفى الشهابي دور كبير في توضيح الكثير من الجوانب الغامضة في هذا 
املجال، وال تزال الحاجة ماسة لبذل املزيد. ويوضح الجدول التالي بعض جوانب االختالف 

لتعذر اإلحاطة بجميع تلك الجوانب .

الجدول )13( : املقابالت العربية لرتب األحياء.

الـرتــبـــةاملقابل باللغة العربية

)kingdom )Reigneَعالَم ، مملكة

)sub-kingdom )reigneُعَوْيلم

phylum )embranchment(, Division, Sectionُشْعَبة، قسم

)sub-phylum )sous-embranchmentُشَعْيَبة

)class )classeطاِئَفة، َصّف

Sous – classeُصَفْيف، طويئفة

Super- orderطبيقة

)order )ordreُرتَبة

)sub-order )sous-ordreُرَتْيَبة، مرتبة

)family )familleَفِصْيلَة

ة،  ُفَصيَّلة، َعِشْيَرة، لَمَّ
عمارة

sub-family )sous-famille(

super-familyَفوق الَفِصْيلَِة

)tribe )tribuَقِبْيلَة، سبط، ردف

)sub-tribe )sous-tribuُقَبيِّلَة

)genus )genreِجْنس
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الـرتــبـــةاملقابل باللغة العربية

)sub-genus )sous-genreُجَنْيس، عترة

)species )especeَنْوع

)sub-species (sous-espece) (Genre pecifiqueُنَوْيع

)variety )varieteِصْنف، َضْرب

ُصَنْيف، ُضَرْيب، صرم، 
سمحة

sub- variety )sous-variete(

)Strain, race )souche, raceُساللة، سلسلة، عرق

مجموعة، فصيلة، ُزْمَرة، 
فئة

group

sub-groupُزَمْيَرة

super groupَرْهط

individualَفْرد

أمثلة متداولة على تسمية الكائنات من النباتات والحيوانات

تسميات الرتبة والصنف والفصيلة بكلمة واحدة

Strongyloidea  )االسطـوانيات )فصيلـة من الديدان
Juncaceae  )األَْسـِلـيَّـات )فصيلـة من النـبـاتـات
Escherichieae  )اإلشريكـيَّات )فصيلـة من الجراثيم
Pythonidae   )أَصـِليَّــات )فصيلــة مـن الثعـابـيـن
Pulicidae البرغوثيات )فصيلـة من الحشرات( 
Culicidae البعوضيَّات )فصيلة من الحشرات( 
Cimicidae الَبـقِّـيَّـات )فصيلـة من الحـشــرات( 
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  Thaumaleidae  )التومـليَّات )فصيلـة من الحـشـرات
Insecta الَحـَشـَرات )صنف من املفـصليات( 
Edentata الدَّرداوات )رتــبــة مـن الثـديــيـات( 
Muscidae بـَاِبـيَّــات )فصيلــة مـن الذبــاب(  الذُّ
Felidae  )الـهـريــات )فصيلــة مـن اللـواحـم
Actinomycetales ـاوات )رتـبـة مـن الجــراثـيـم(  ـعَّ الشَّ
 Anoplura   )الَعــَزالـى )رتـبــة مـن الحــشــرات
Staphylococcaceae العـنـقـوديات )فصيلة من الجراثيم( 
Crustacea القـْشـريَّـات )صنف من املفصليات( 
Pediculidae الَقـْمـِليَّـات )فصيلـة من الحشرات( 
Ixodidae اللـبـوديَّـات )فـصـيلـة من الـقــراد( 
Mycobacteriaceae  )ـرات )فصيلـة من الجراثيم املـتـفطِّ
Mycoplasmataceae  )املـفطـورات )فصيلـة من الجراثيم
Mycoplasmatales املـفطـوريَّات )رتبـة من الجـراثـيـم( 
Micrococcaceae املُـَكـيَّـَرات )فصيلـة من الجـراثيـم( 
Lactobacillaceae املُـلَـبِّـنـات )فصيلـة من الجـراثيـم( 
Spirochaetaeceae املـلـتـويـات )فصيلـة من الجراثيم( 
Nocardiaceae  )النوكارديات )فصيلة من الجراثيم
Neisseriaceae  )النيسـيريَّات )فصيلة من الجراثيم

ترجمة الرتبة والصنف والفصيلة بكلمتني )مضاف ومضاف إليه( 

Gastropoda َبْطـِنيَّات األرجـل )صنف من الحيوانات( 
Gastrotricha بطنيات األهداب )صنف من الحيوانات( 
Chloropidae ُخْضـَروات الُعـُيـْون )فصيلة من الذباب( 
Diptera َذَوات الَجـَنـاَحـْيـن )رتبة من الحشرات( 
Hexapoda ُسداسيَّات األَْرُجل )رتبة من الحشرات( 
Hymenoptera غشائيات األجنحة )رتبة من الحشرات( 
Holometabola كامالت االنسـالخ )رتبة من الحشرات( 
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Heteroptera ُمـَتَغـيرات األجنحة )رتبة من الحشرات( 
Coleoptera مَغـَمـَدات األْجنـَحة )رتبة من الحشرات( 

قد تكتب الرتبة أو الفصيلة أو الصنف أو الجنس قبل التسمية إلزالة اللبس
Genus Rotavirus   جنس الفـيروسـة الَعـَجـِليَّة
Genus Orbivirus    جنس الفـيروسـة الوقـبـيـة
Family Reoviridae  فصيلة الفيروسات الريوية

ترجمة اسم الجنس بكلمة واحدة

Phaenicia األخيضر )جنس من الذباب( 
Juncus  )األســـل )جــنــس مــن النـبـات
Escherichia اإلشريكية )جنس من الجراثيم( 
 Dahlia  )األضـالـيـا )جـنـس من النـبـات
Coccidium األكـرّيـة )جـنـس من الفطـريات( 
Linguatula األلسونـيـة )جـنـس من الديدان( 
Enterobacter  )األمعائية )جـنـس من الجـراثيم
Bartenella البرتونيلة )جـنـس من الجراثيم( 
Pulex   )الُبْرُغوث )جـنـس من الحشرات
Piscidia البوصـير )جـنـس من األشجار( 
Peyote البــيــوط )جـنـس من األشـجار( 
Rattus الُجــَرذ )جـنـس من الـقـوارض( 
Tyrophagus الحــفَّـار )جـنـس من الســوس( 
Pyemotes الحـمــك )جـنـس من الســوس( 
Lumbricus الخراطينية )جنس من الديدان( 
Claviceps الدبوسية )جنس من الفطريات( 
Pan البـعــام )جــنــس مـن الـقـــرود(               
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Demodex الدويـديَّـة )جـنـس مـن الحـلـم( 
Olea الزيـتـون )جـنـس مـن النـبـات( 
Streptobacillus السلسلية )جنس من الجراثيم( 
Felis  )الِسنَّـور )جنس من الحيوانات
Toxocara السهـمـية )جـنـس من الديدان( 
Actinomyces ـيَّـة )جـنـس مـن الجراثيم(  عِّ الشُّ
Bacteroides الَعَصَواِنيَّة )جنس من الجراثيم( 
Bacillus الَعـَصـويَّـة )جنس من الجراثيم( 
Sreptococcus الِعـْقـِديَّـة )جـنـس من الجراثيم( 
Staphylococcus العنـقودية )جنس من الجراثيم( 
Balantidium الـقـربـيَّـة )جـنـس مـن األوالـي( 
Peucetia القـشعام )جنس من العـناكـب( 
Pediculus الَقـْمـل )جـنس من الحـشـرات( 
Phthirus القـمـل )جنس من الحــشـرات( 
Coccidioides الكروانية )جنس من الفطريات( 
Candida ة )جنس من الفطريات(  املُـْبـَيضَّ
Mycopacterium  )َرة )جنس من الجراثيم املُـَتـَفـطِّ
Hemophilus املُْسَتْدِمَية )جنس من الجراثيم( 
Clostridium امِلـطـثـيَّـة )جـنس من الجـراثيم( 
Fusobacterium املغـزليـة )جـنـس من الجـراثيم( 
Penicillium املكنسية )جـنـس من الفطريات( 
Mentha  )النـعــنـع )جـنـس من الـنـبـات
Corynebacterium الوتـديـة )جـنـس من الجراثيم( 
Mandragora اليـبـروج )جـنـس من الـنـبـات( 
Phormia الَيـَســف )جـنـس من الـذبـاب( 
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ترجمة اسم الجنس بكلمتني )مضاف ومضاف إليه(

 Diptera  )ذوات الجنــاحني )رتبـة من الحشرات
Chrysops ذهـبـيـة العـيـون )جـنـس مـن الذبــاب( 
Chilomastix شـفـويـة السـيـاط )جـنـس من األوالي( 
Opisthorchis مـتأخـرة الخـصية )جنس من الديدان( 
Dicrocoelium مـتـفـرعـة املـعـى )جـنـس من الديـدان( 

ترجمات مشهورة ألسماء أجناس، )تعريفها بأأللف والالم يغنيها عن التأنيث(

Pulex البـرغـوث )جـنـس من الحـشرات( 
Cimex  )الـَبــّق )جــنــس مـن الحــشــرات
Aradidae  )الــَبــقُّ )جــنـس مـن الحــشــرات
Microsporum البـويـغـاء )جـنـس من الفـطـريات( 
Cygnus   )الَتــّم )جـنـس مـن الحــيــوانـات
Rattus الجـرذ )جـنـس مـن الحـيـوانات( 
Musca  )الّذَبـاَبـة )جـنـس مـن الحـشرات
Muscina  )بَّـانـة )جـنـس مـن الحـشرات الذُّ
Cantharis  )َراح )جـنـس مـن الحـشـرات الذُّ
Aedes  )الزَّاِعـَجـة )جنس مـن الحشرات
 Artemisia  )الشــيـح )جــنـس مـن الـنــبــات
Blatta  )الّصْرُصْور )جنس من الحشرات
Bothriocephalus الـَعــْوَسـاء )جـنـس مـن الـديـدان( 
Necator الـفــتَّـاكــة )جـنـس مـن الـديـدان( 
Ixodes اللـبـــود )جــنـس مــن الـقـــــراد( 
Citrobacter اللـيـمـونـيـة )جـنـس من الجراثيم( 
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Proteus املـتـقـلـبـة )جـنـس مـن الجـراثـيـم( 
Trichomonas ـَرة )جـنـس من الحـيـوانات(  املُشـعَّ
Mycoplasma  )املَـْفـطــوَرة )جـنـس مـن الجـراثيم
Oestrus  )النَّـبــرة )جـنـس مـن الـحـشــرات

ترجمة تسميات للنوع )يذكر فيها كلُّ من اسم الجنس ثم اسم النوع( على شكل صفة 
وموصوف 

Juncus  )األَسـل العـربـي )نـوع من النـبـات
Dahlia rosea  )األضـاليـا الـورديـة )نـوع مـن الـنـبـات
Pulex penetrans   )البـرغـوث الثـاقـب )نـوع من الحشرات
Pulex irritans   )البـرغـوث املـهـيِّـج )نـوع من الحشرات
Cygnus muet  )الـتـّم األخــرس )نـوع مـن الحـيـوانـات
Cygnus musicus  )الـتـّم الَصــدَّاح )نـوع مـن الحـيـوانـات
Musca domestica  )الـذبابـة املـنـزلـيـة )نـوع من الحشرات
Aspergillus auricularis الرشاشـية اأُلُذِنـيَّـة )نوع من الفطريات( 
Aspergillus fumigatta الرشاشـية الدخناء )نوع من الفطريات( 
Aspergillus repens الرشاشية الزاحـفة )نوع من الفطريات( 
Aspergillus nigra الرشاشية السوداء )نوع من الفطريات( 
Aspergillus barbae الرشاشية اللحـوية )نوع من الفطريات( 
Aedes africanus الزَّاِعـَجـة اإلفريقـّيـة )نوع من الجراثيم( 
Aedes leucocelaenus الزَّاِعـَجة الَبـْيـَضاء الَبـْطن )نوع من الحشرات( 
Aedes cinereus َمـاديَّـة )نــوع مـن الـحــشــرات(  الـزَّاِعــَجـة الـرَّ
  Aedes taeniorhynchus             )ريطيَّة الخرطوم )نوع من الحشرات الزَّاِعَجة الشَّ
Aedes uaripalpus الزَّاِعَجة املُْخَتِلَفة اللوَّاِمس )نوع من الحشرات( 
Aedes aegypti الزَّاِعَجة املَـِصـريَّـة )نوع من الحشرات( 
Felis catus   )السـّنــور البـّري )نـوع من الحـيـوانـات



- 82 -- 83 -

حاالت خاصة من التعامل مع املصطلحات

Artemisia camphorata الشـيـح الكـافـوري )نوع من النـبـاتات( 
Bacillus anthracis العصـويـة الجـمرية )نوع من الجراثيم( 
Bacillus subtilis العـصـويـة الرقـيـقة )نوع من الجراثيم( 
Streptococcus faecialis الِعـْقـِديَّـة البـرازيـة )نوع من الجـراثـيم( 
Streptococcus salivarius الِعـْقـِديَّـة اللـعـابـيـة )نوع من الجـراثيم( 
Streptococcus viridans الِعـْقـِديَّـة املخـّضـرة )نوع من الجراثيم( 
Streptococcus pyogenes الِعـْقـِديَّـة املـقـيـحـة )نوع من الجراثيم( 
Staphylococcus aureus العـنـقـودية الذهبية )نوع من الجراثيم( 
Necator americanus الفـتـاكـة األمـريـكـية )نوع من الديدان( 
Mycopacterium african املتـفـطـرة اإلفريقية )نوع من الجراثيم( 
Mycopacterium avium املتـفـطـرة الطـيـرية )نوع من الجراثيم( 
Mycopacterium avium املـتــفــطــــرة الـطـــيـريــة الـجـــوانــيــة   
intracellulare                                                        )نــوع مـن الجـراثـيـم(

Proteus vulgaris املتـقـلبـة االعتيادية )نوع من الجراثيم( 
Proteus mirabilis املتـقـلبـة الرائـعـة )نوع من الجـراثـيـم( 
Haemophilus vaginalis املُـْسَتـْدِمَية املهـبلية )نوع من الجراثيم( 
Haemophilus influenzae املُـْسَتـْدِمَية النـزليـة )نوع من الجراثيم( 
Trichomonas hominis ـَرة البـشـريـة )نـوع من األوالـي(  املَُشـعَّ
Trichomonas tenax ـَرة الالصـقـة )نـوع من األوالي(  املُـَشـعَّ
Mycoplasma canis   )املفـطـورة الكـلبـيـة )نوع من الجراثـيم
Nocardia asteroides النوكاردية النجمية )نوع من الجراثيم( 

ترجمة تسميات للنوع )يذكر فيها كلُّ من اسم الجنس ثم اسم النوع( على شكل مضاف 
ومضاف إليه

Muscina stabalus  )ذبـانـة االصـطـبـل )نوع من الحشرات
Pediculus capitis قــمــل الـرأس )نــوع مـن الحـشــرات( 
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Phthirus pubis ــل العـانـة )نـوع مـن الحــشــرات(   ُقــمَّ
Pediculus vestimenti   )قــمـل املـالبـس )نـوع مـن الحـشـرات
Dicrocoelium dendriticum نة )نوع من الديدان(  متفرعة املعى املغصَّ

ترجمة الكائن الواحد باسم الجنس منه بصيغة مفردة

Python   )أَصلَة )فرد من الحيات
Pulex   )بـرغـوث )إحدى الحـشـرات
Musca ذبـابـة )فـرد من الحـشـرات( 
Streptococcus ِعـْقـِديَّـة )إحــدى الجـراثـيـم( 
Alpha streptococcus ِعْقِديَّة ألفاً )إحدى الجراثيم( 
Beta streptococcus ِعْقِديَّة بيتا )إحدى الجراثيم( 
Hemolytic streptococcus ِعْقِديَّة حالة للدم )إحدى الجراثيم( 
Staphylococcus عـنـقـوديـة )إحـدى الجراثيم( 
Mycobacterium  )ـَرة )فرد من الجراثيم ُمـَتـَفـطِّ
Mycoplasma   )َمـْفـطـورة )فرد من الجراثيم

ترجمة مجموعة من الكائنات باسم الجنس منه بصيغة الجمع املؤنث

Streptococci ِعـْقـِديَّـات )عدد من الجراثيم( 
 Staphylococci  )عنقوديات )عدد من الجراثيم
Mycobacteria متفطرات )عدد من الجراثيـم( 
Muscae  )ذبـاب )عـدد مـن الحـشـرات

 تسميات بالتعريب الحرفي

Escherichia اإلشـريـكـيــة )جــنــس مـن الجـراثـيـم( 
Escherichia coli اإلشريكية القولونية )نوع من الجراثيم( 
Brugia الـبــروجـــيــة )جـــنــس مـن الـديـــدان( 
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 Brucellaceae البـروســيـالت )فـصيلـة مـن الجـراثـيـم( 

Brucella  )البــروســـيـلـة )جــنـس مـن الجــراثـيـم

Brucella suis البروسيلة الخنزيرية )نوع من الجراثيم( 

Brucella melitensis  )البـروسـيـلـة املالطـية )نوع من الجراثيم

Brucella abortus  )البروسيلة املجهـضة )نوع من الجراثيم

   Thaumalea  )الـتـومــلــيـة )جــنـس مـن الحـــشــرات

Salmonella  )الـسلمـونـيلـة )جـنــس مـن الـجـراثــيـم

Salmonella enterica  )السلمونيلة املعـوية )نـوع من الجراثيـم

Serratia  )الـســراتـيـة )جـــنــس مـن الجـراثـيـم

Serratia marcescens السراتية املارسينة )نوع من الجراثيم( 

Serratia liquefaciens السـراتـيـة املمـيعـة )نوع من الجراثيم( 

Chabertia الـشـابـرتـيـة )جــنــس مـن الـديـــدان( 

Chagasia اغـاسـيَّـة )جـنـس من الحــشـرات(  الشَّ

Conus الـُقـــْونــس )جـنـس مـن الـرخـــويـات( 

Klebsiella الـكـلـبـســيلـة )نــوع مــن الـجـراثـيــم( 

Klebsiella oxytoca  )الكلبسيلة أكسيتوكا )نوع من الجراثيم

Klebsiella rhinoscleromatis        )الكلبسيلة األنفية املصلية )نوع من الجراثيم

Klebsiella ozaenae  )الكلبسيلة الخشمية )نوع من الجراثيم

Klebsiella pneumonia  )الكـلبـسـيلة الرئـوية )نوع من الجراثيم

Nocardia الـنــوكـارديـة )جــنـس مـن الجـراثـيـم( 

Hafnia الهــافـنــيــة )جــنــس مـن الـجـراثـيـم( 

Hafnia alvei الهــافـنـيــة آلـفـي )نـوع مـن الجـراثيم( 

Eimeria األيمرية )جنس من حيوانات من البوائغ( 
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التسمية بأسماء األعالم من األشخاص واألماكن . 7
يمكن القول بأن نقل الكائنات واألمراض واملتالزمات واألعراض التي هي أسماء أعالم 
من األشخاص أو األمكنة أو البلدان أو األحداث يتم عبر النقل الحرفي لتلك التسميات، وهو 

أمر قد يبدو للوهلة ميسوراً، إال أنه يجدر االنتباه إلى األمور التالية: 
V  ًغياب االتفاق على الحروف العربية التي تقابل األحرف غير العربية يفتح الباب واسعا

أو  املختصرات  مع  بالتعامل  الخاصة  الفقرات  وفي  التسميات.  تلك  نقل  في  للتباين 
االختصارات والرموز الطبية تفاصيل مفيدة حول ذلك. 

V  مثل( لغتها األصلية  ُنِقلت من  أن  التعامل مع أسماء سبق  عند  تعقيداً  األمر  ويزداد 
اإلسبانية أو العربية( إلى اللغة اإلنجليزية )لغة املصدر(، مما يثير سؤاالً يصعب االتفاق 
على جوابه حول اعتماد أي من اللغتني في النقل الحرفي للتسميات. ومن األمثلة على 
ذلك تلك الجرثومة الشهيرة )Escherichieae( التي تنقل من اللفظ الفرنسي على أنها 
أنها  إلى  البعض  يذهب  وقد  إيشريكية،  أنها  على  اإلنجليزي  اللفظ  ومن  إيشريشية، 
إيسكريشية، ونقل االسم )Johan(، وهو من أصل غير إنجليزي، إلى جوهان أم خوان 

أم يوهان، أم يوحنا أم يونس أم يونان.
V  ،يدعو الكثير من املترجمني إلثبات اسم العلم بأحرف اللغة املصدر كما هو إما لوحده

بدون ذكر املقابل العربي له، أو مع ذكر املقابل العربي له، وذلك توخياً لألمانة العلمية 
من جهة، وحرصاً على إتاحة فرص العثور على النص باللغة العربية عند البحث بكتابة 

 .Escherichieae و Johan االسم باللغة املصدر، فيكتبون
V  فنقلوه قديماً  العرب  املترجون  عليه  اتفق  الذي  باالسم  االحتفاظ  األفضل  من  ولعل 

 Galen Hippocrates وجالينوس  Aristotle وأبو قراط  بصورة واحدة مثل أرسطو 
التي أطلق  املدن واألماكن  على أسماء  Asclepius، وينطبق ذلك أيضاً  وأسقليبيوس 
عليها العرب أسماًء اشتهرت وذاعت بينهم، مثل باريس وروما وبكني واليونان، وتمت 
تسمية أمراض أو أعراض أو أحداث تتعلق بالطب والصحة بها، مثل جبس باريس.  

املختصرات أو االختصارات  . 8
األشكال  في  املتاحة  املساحات  توفير  هو  املصدر  اللغة  في  االختصارات  غرض  إن 
والجداول، أو عند ورود نفس الكلمة أو الجملة مرات عديدة في سياق الحديث أو عند كتابة 
كتاب أو مقالة، واملختصرات شائعة االستعمال على نطاق واسع، ولكنها في الوقت نفسه 
شديدة االرتباط بالسياق الذي ُتستعمل فيه، وقد اهتم املركز العربي للتأليف والترجمة للعلوم 
الصحية )أكملز( باملختصرات منذ بداية نشأته، وأصدر معجماً متخصصاً بذلك عام 1999.
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ومن املالحظات الهامة التي ينبغي أخذها في الحسبان عند التعامل مع االختصارات: 

V  قد ُيسَتعَمل املختصر ذاته للداللة على مفهومني مختلفني في حقلني لهما صلة وثيقة
ببعضهما، بل إن دالالت بعض االختصارات شائعة االستعمال قد تتعدد لتبلغ العشرات. 
اللبس  لتحاشي  مقالته  في صدر  املختصر  داللة  يبيِّن  أن  الكاتب  على  كان  هنا  ومن 

والتشويش الذي قد يقع فيه القارئ أو املترجم. 

V  قد يؤدي اعتماد املترجم على املعاجم العامة، بل وحتى املعاجم املتخصصة، إلى اختيار
مقابل خاطئ لبعض االختصارات، ومن هنا كان على املترجم، إن لم تتوافر له املقابالت 
املقابل  بالحسبان اتساق  تقابله في نّص ما، أن يأخذ  التي  الصحيحة لالختصارات 
الذي اختاره مع السياق العام للمادة التي يترجمها، وأن يبذل املزيد من الجهد للتأكد 

من صحة ذلك.

V  ،يجب تعريف جميع االختصارات وكتابتها بتفاصيلها الكاملة عند استعمالها أول مرة
.)World Health Organization; WHO( وعدم افتراض أنها معروفة للقّراء، مثل

طرق صياغة االختصارات في اللغة املصدر

ومن الناحية العملية هناك طرق متعددة لتكوين االختصارات في اللغة اإلنجليزية، منها 
على سبيل املثال ال الحصر: 

حذف نهاية الكلمة واستبدال الجزء املحذوف بنقطة، مثل ,.Jan., Co؛ للداللة على شركة . 1
أو على شهر كانون الثاني/ يناير.

حذف أوسط الكلمة،تمثالً:  Mr, Dr )وال تضاف نقطة بعد هذه االختصارات في العادة(.. 2

األوائليات شكل من االختصرات، فكل منها يتكون من مجموعة من الحروف التي تستخدم . 3
للتعبير عن عبارة ذات ترابط ُمْحَكم، يعطيها استقالالً ذاتياً، وذات شهرة وذيوع وقبول 
ضمن أحد الفروع العلمية، مما يسمح لهذه املجموعة من الحروف بالحلول بديالً للعبارة 
الكاملة في أذهان الناس، وتغنيهم عن تكرار العبارة الكاملة املفصلة، ومن أشهر األمثلة 
أسماء املنظـمات والهـرمـونات واملركـبات البـيـولوجـية والكـيـمـيائية واملبـتـكرات العلمـية 
مثل منـظـمة الصحة العاملـيـة WHO ومنظمة األمم املتحـدة للتربـيـة والعـلـوم والثـقـافـة 

.UNICEF وصندوق األمم املتحدة للطفولة UNESCO

فيما . 4 نقط  بدون   capitals الكبيرة  الحروف  تستعمل  أن  يغلب  االختصارات  معظم  في 
بينها.
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هناك بضعة اختصارات تستعمل في اللغة اإلنكليزية على نطاق واسع حتى إن تفاصيلها . 5
الكاملة تكاد ال تستعمل مطلقاً، مثل إلى آخره، etc.، وهذا يعني أّن i.e، وعلى سبيل 

.e.g املثال

مالحظات هامة في التعامل مع االختصارات 
V  من األفضل استعمال أقل عدد ممكن من االختصارات، وتجنَّب استعمال أي اختصار

قد يسبب االرتباك.
V  باالختصارات قائمة  به  ترفق  أن  فيجب  كثيرة،  اختصارات  على  النص  احتوى  إذا 

وتعريفاتها.
V  من الصعب القول بوجود قائمة واحدة باالختصارات شائعة االستعمال، ولكن هناك

قائمة اختصارات تستعمل أكثر من غيرها في العلوم الطبية، وقائمة أخرى لالختصارات 
التي تستعمل أكثر من غيرها في املنظمات الدولية، وهكذا.... 

V  ويجدر باملترجم أن يذكر املقابل العربي الكامل لألوائليات واملختصرات في أول ورود
له في النص، وذلك مع العبارة الكاملة باإلنجليزية، وبحروف غامقة للفت النظر إليه.

طرق نقل االختصارات إلى اللغة العربية
والحاجة ماسة لالتفاق على منهجية واضحة لتعريب هذه الكلمات الشائعة في اللغات 
واملختصرات  األوائليات  نقل  في  املعرِّبون  اتبعها  التي  املنهجيات  إجمال  ويمكن  األجنبية، 

فيما يلي: 
إثبات املختصرات بحروفها األجنبية في النص ضمن قوسني أو بدون قوسني، والنظر . 1

إليها كرموز تشبه رموز الكيمياء والرياضيات والفيزياء، فُتْكَتب DNA وُتْنَطق دي أن إيه، 
وُتْكَتب AIDS وُتْنَطق إيدز، وُتْكَتب HIV وُتْنَطق إما إتش آي في وإما هيف. 

إثبات مختصرات عربية تقابل املختصرات األجنبية، على شكل حروف تكتب كما تلفظ . 2
الحروف األجنبية، وذلك وفقاً لقائمة متفق عليها من املقابالت العربية للحروف األجنبية، 
إلى  الحاجة  وتمس  "َدنا"،  وُتْنَطق  ُتْكَتب  التي   DNA املقابالت  هذه  على  األمثلة  ومن 

االتفاق على مثل هذه القائمة وتعميمها. 
املقابالت . 3 هذه  على  األمثلة  ومن  هي،  كما  وإثباتها  لالختصار،  الكاملة  العبارة  ترجمة 

DNA التي ُتْكَتب الحمض النووي منزوع األكسجني، و AIDS التي ُتْكَتب متالزمة العوز 
املناعي البشري، و HIV التي تكتب فيروس العوز املناعي البشري. 
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عة، مع أو . 4 كتابة الحروف العربية املقابلة للحروف اإلنجليزية كما هي موصولة أو مقطَّ
بدون إثبات املختصرات بحروفها األجنبية في النص، فيقول دي إن إيه، وإيدز، وهيف 

أو إتش آي في. 
إثبات مختصرات عربية تقابل املختصرات األجنبية، بشكل كلمة أو كلمتني )على األكثر( . 5

تجتزأ عن العبارة الكاملة املبسوطة، يشار إليها بوضوح في املرة األولى التي يرد فيها 
املختصر أو عبارته املبسوطة، ثم يقتصر على ذكر هذا املقابل املجتزأ بعد ذلك، فنقول 

منظمة الصحة العاملية WHO في املرة األولى ثم املنظمة بعد ذلك.
إثبات املقابل العربي الكامل في كل مرة يرد فيها اللفظ من األوائليات واملختصرات مع . 6

أو بدون األوائليات واملختصرات باألجنبية، وقد يؤدي ذلك إلى إطالة النص بالعربية أو 
التضييق على الجداول واألشكال الترسيمية. وهذا االختيار هو السائد في املعجم الطبي 

املوّحد في طبعته الرابعة.
املبسوطة . 7 الكاملة  العبارات  أوائل  من  عربية  اشتقاق مختصرات  املعّربني  بعض  حاول 

بالعربية. وال يخفى أن في ذلك بعض الترّدد حول اختيار األحرف األوائلية العربية من 
اللفظ نفسه )املشتق(، أم من الجذر الذي اشتق منه ذلك اللفظ، وخاصة إذا كانت األلفاظ 
املشتقة كثيرة التواتر وأنها تبدأ بحرف امليم أو التاء أكثر من غيرهما ملا هو على وزن مفعل 
أو  ملا هو على وزن تفاُعل، أو كانت تبدأ بنفس الحرف مثل ثنائي وثالثي. ومن األمثلة 
على ذلك ما سعى إليه أستاذنا الدكتور صادق الهاللي رحمه هلل رحمة واسعة، في 
 Adenosin Monophosphate التي تعني باإلنجليزية AMP :نقله للمختصرات التالية
تعني  التي   ADP و  أحفا،  لها  فاختار  األدينوزين،  فسفات  أحادي  العربية  وترجمتها 
األدينوزين  فسفات  ثنائي  بالعربية  وترجمتها   Adenosin Diphosphate باإلنجليزية 
 Adenosin Triphosphate والتي تعني باإلنجليزية ATP فاختار لها ثنفا، تميزاً لها عن

وترجمتها بالعربية ثالثي فسفات األدينوزين واختار لها ثلفا. 

طرق التعامل مع الحروف اإلنجليزية املفردة
وبشكل عام يمكن أن تكون املقابالت العربية للحروف اإلنجليزية من األصناف التالية 

املوضحة في الجدول التالي، وهي: 
االحتفاظ بالحرف األجنبي ذاته بالنظر إليه على أنه رمز ال يختلف عن العالمات . 1

الرياضية )+، #، >، <، ƒ، ....( )العمود 1 من الجدول املرفق(.
من . 2  2 )العمود  بالعربية  املفترض  مقابله  يلفظ  كما  األجنبي  الحرف  مقابل  كتابة 

جدول 14(.
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كتابة مقابل الحرف األجنبي بالعربية كما يلفظ ذاته بلغته األصلية )العمود 3 من . 3
جدول 14(.

كتابة مقابل الحرف األجنبي حرفاً عربياً مختاراً ليكون مقابالً له )العمود 4 من . 4
جدول 14(.

كتابة مقابل الحرف األجنبي حرفاً واحداً أو مجموعة حروف عربية )العمود 5 من . 5
جدول 14(.

الجدول )14( : خيارات املقابالت العربية للحروف اإلنجليزية.

الخيار 5 الخيار 4الخيار 3    الخيار 2الخيار 1         
Aألفئيهاآ

Bباءبيهبإب

Cساءسيجسه

Dدالديدإد

Eياءئييإي

Fفاءئففإف

Gجيمجيجيجي

Hهاءتشهـها

Iآيآيآيأي

Jجيمجيهجيهجي

Kكافكيككا

Lالمئلل إل

Mميمئممإم

Nنونئننإن

Oواوئووواو

Pباءبيهبيإب
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الخيار 5 الخيار 4الخيار 3    الخيار 2الخيار 1         
Qكيوكيوكيوكيو

Rراءئررإر

Sسنيئسسإس

Tتاءتيتإت

Uيويويويو

Vفافيففا

Wدبليودبليودبليودبليو

Xإكسئكسإكسإكس

Yوايوايوايواي

Zزايزدززاء

وقد يكون من األفضل للمترجم أن يلتزم بخيار من هذه الخيارات طيلة عمله في موضوع 
ما، إال إذا اشتهر بعض االختصارات التي لها صيغة أخرى غير تلك التي اختارها.

نطق االختصارات
وتجدر اإلشارة هنا أن األحرف قد تكتب موصولة ببعضها ولكنها تنطق وفق ما يمليه 

الذوق، ووفق ما جرى عليه اللفظ في اللغة األجنبية املصدر بأحد شكلني: 
األول: النطق املقّطع، بلفظ األحرف على شاكلة لفظها في األبجديـة العربيـة، فمثالً . 1

 PDF وال نقول هو، ونقول بي دي ئف مقابل WHO نقـول دبليو إتش ئـو مقابـل
وليس بدف،

الثاني: النطق املوصول الذي يعامل األحرف املكوِّنة للمختصر على أنها أحرف . 2
مكونة لكلمة واحدة، فنقول: 

V .وليس دي أن ئيه وال د ن أ وال دال نون ألف DNA دنا مقابل
V .وليس ئر ئن ئية وال ر ن أ وال راء نون ألف RNA رنا مقابل
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V .وليس ئيه آي دي ئس وال أ آي د س AIDS إيدز قابل
V .وليس ئس آي دي ئيه وال س آي د أ SIDA سيدا مقابل

أكثر االختصارات شيوعاً في االستعمال في الطب والصحة 
ومن األمثلة على االختصارات املستمدة من معجم االختصارات الطبية الذي أصدره 
املكتب العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وما يصدره هذا املكتب من كتب طبية مترجمة 

أو مؤلفة تتناول شتى املواضيع الطبية والصحية، ومن املعجم الطبي املوّحد. 

الجدول )15( : أكثر االختصارات شيوعًا في الطب والصحة.

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

اآلتو )10 -18(، الدَّم 
ْرياِنّي، ِشْريان الشِّ

)1. atto 2. arterial blood      
3. artery( 

a.

عام ante cibum( .a. c(َقْبل الطَّ

.auris laeva( a. l(اأُلُذن الُيْسَرى

.auris dextra( a.d(اأُلُذن الُيْمَنى

.ana( aa(ِمْن ُكّل

.abِمْن )َحْرف َجّر( 

ْرياِنّي arterial blood gases( ABG(غازات الدَّم الشِّ

.absente febre( abs. feb(في ِغياب الُحمَّى

.actinium( Ac(األَْكتيِنُيوم )كت( 

.accommodation( Acc(َتَكيُّف

ل .accelerator globulin( AcG(جلوُبلني ُمَعجِّ

.acetylcholine( ACh(أسيتيل ُكولني

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.acetylcholinesterase( AChE(أسيتيل كولينستراز

الُكلِّيَّة األْمريِكيَّة 
للُْمَمرِّضات و القاِبالت

)American Collage of Nurse-
Midwives( 

ACNM.

.anodal closure tetanus( ACTe(َتَكزُّز الَغلْق املَْصَعِدّي

ه لِقْشر  الُهْرُمون املَُوجِّ
الُكْظر

)adrenocorticotropic 
hormone( 

ACTH.

العاِمل املُْطِلق للُهْرُمون 
ه لِقْشر الُكْظر املَُوجِّ

)adrenocorticotropic hormone 
releasing factor( 

ACTH-RF

.ad duas vices( Ad 2 vic(ُجْرَعتان ملَرََّتني 

.ad defectionem animi( Ad def. an(َحتَّى اإِلْغماء

ْغَبة، بَحَسب  بَحَسب الرَّ
املَُراد 

)ad libitum( Ad lib.

.ad pondus omnium( Ad pond. om(َحتَّى الَوْزن الُكلِّّي [أدوية] 

.addetur( Add(ُيَضاف [أدوية] 

.adhibendus( Adhib(للتَّعاِطي [أدوية] 

.admoveatur( Admov(ُيَضاف [أدوية] 

adstante febre( adst. feb(أْثناء الُحمَّى

anodal duration tetanus( ADTe(َتَكزُّز املُدَّة املَْصَعديَّة

.adversum( Adv(ُمعاِكس

.aeger( Aeg(املَريض

.aètas( Aet(ُعُمر
يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

ة )ف( ، املُْسَتِضّد .antigen(Ag(الِفضَّ

.aggrediente febre( Ag. feb(َأْثناء الُحمَّى

.aggrediente febre( Aggred. feb(ِعْند ُقُدوم الُحمَّى

َجاَجة [أدوية]  .agitato vase( Agit. vas(ُتَرّج الزُّ

hyperopic astigmatism( H.As(اَلُبْؤِريَّة َمدِّيَّة

.aluminium( Al(األَلَِمْنُيوم)ألو( 

.alanine( Ala(األاَلنني

.alternis diebus( Alt. dieb(ُكّل َيوَمني [أدوية] 

alvo adstricta( Alv. adst(ِعْند اإِلْمساك [أدوية] 

alvi dejections( Alv. deject(ِعْند التََّغوُّط [أدوية] 

.americium( Am(األمريسُيوم )مر( 

myopic astigmatism( Ma(اَلُبْؤِريَّة الَحَسِر

 ametropia mixed with(َخلَل االْنِكسار املَدِّي
hyperopia( 

Amh.

.ampere( Amp(َأْمبير

يَّة املادَّة .Amount of a substance( Ams(َكمِّ

.actinonAnاألكتينون )كنت( 

anodal duration tetanus( An DTe(َتَكزُّز ُمدَّة التَّْنِبيه املَْصَعِدّي

.anodeAnاملَْصَعد [َكْهَرباء] 

.anatomy 2. anatomical( Anat .1(تشريحّي ، تشريح
يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

anodal closure contraction( AnCC(َتَقلُّص الَغلْق املَْصَعِدّي

anodal opening contraction( AnOC(َتَقلُّص الَفْتح املَْصَعِدّي

.anterior( Ant(َأماِمّي

ِضّد املُْسَتِضّد اللُّبِّّي 
اللِْتهاب الَكِبد البائّي

)antibody to hepatitis B core 
antigen( 

Anti-HBc

ْطِحّي  ِضّد املُْسَتِضّد السَّ
اللِْتهاب الَكِبد البائّي 

)antibody to hepatitis B 
surface antigen( 

Anti-HBs

anodal opening tetanus( AOTe(َتَكزُّز الَفْتح املَْصَعِدّي

ر .aqua destillata( Aq. dest( ماء ُمَقطَّ
.aqua pura( Aq. pur( ماء َنِقّي
.aqua tepida( Aq. tep( ماء فاِتر

.argon( Ar( األَْرغون )جو( 

يُتوزين .cytosine arabinoside( C-ara( أرابيُنوزيد السِّ

ُبْؤِريَّة .astigmatism( As( الالَّ

.hypermetropic astigmatism( H.As(اَلُبْؤِريَّة َمدِّيٌَّة

myopic astigmatism( M.As(اَلُبْؤِريَّة َحَسِريٌَّة

َأْسِكي :  الراموز األمريكي 
القياسي لتبادل املعلومات 

)American Standard Code 
Information Interchange( 

ASCII

.asparagine( Asn(األَْسباراجني

.aspartic acid( Asp(َحْمض األَْسباْرتيك

ُبْؤِريَّة .astigmatism( Ast(الالَّ

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.asthenopia( Asth(َوَهن الَبَصر

.astatine( At(األستاتني )ستا(

.atomic number( At. no(الرَّْقم الذَّرِّّي

.atomic volume( At. vol(الَحْجم الذَّرِّّي

.atomic weight( At. wt(الَوْزن الذَّرِّّي

.atmosphere( Atm(الَجّو

املُْسَتِضّد اأُلْسُتراِلي، 
الذََّهب )ذ( 

)1. aurum 2. Australian 
antigen(

Au.

.axillary 2. axis( Ax .1(ِإْبط ، ِمْحَور

.barn( b(الَباْرن )وحدة قياس( 

.boron( B(البور )ب( 

bis in die( B.I.D(َمرََّتان َيوِميًا

.boiling point( B.p(َدَرَجة الَغلَيان

.barium( Ba(الباْريوم )با(

.bacterium( Bact(ُجْرثوَمة

َتيان َيوِميًا .bis die( Bd(َمرَّ

.beryllium( Be(الِبِريلُْيوم )بير( 

.bismuth( Bi(الِبْزموت )بز(

bibe( Bib(ِإْشَرْب

.berkelium( Bk(البيركليوم )بك( 

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

bromine( Br(البروم )بر(

Centigrade( Cْ(َدَرَجة الَحراَرة امِلَئِويَّة 

cubic centimeter(C. cm(سنتي متر ُمَكعَّب

complete blood count( C.B.C(َتْعَداد َكاِمل لَعَناِصر الدَّم

Central excitatory state( C.E.S(حالَة َتَهيُّج َمْرِكِزّي

cras mane sumendus( C.M.S(ُيْؤَخذ َغداً َصباحا

.cras nocte( C.N(َغداً لَياًل

crus nocte sumendum( C.N.S(ُيْؤَخذ َغداً لَيالً

complains of( C/O(َيْشُكو ِمن

calcium( Ca(الكالُْسيوم )كا( 

.small calorie( Cal(كالوري َصِغْير

.large calorie( Cal(كالوري َكِبْير

calefac( Calef(ُيَدفَّأْ [صيدلة] 

ُأُحاِدّي فسفات األدينوزين 
الَحلَقّي 

)cyclic adenosine 
monophosphate( 

cAMP

.capi at( Cap(ُيْؤَخْذ [أدوية] 

.cathartic( Cath(ُمْسِهل َشِدْيٌد

.cubic centimeter(cc(سنتي متر مكعب

candela( cd(القنديلة

Cadmium( Cd(الكادميوم )كد( 

يُتبع،،،
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

Cerium( Ce(السيريوم )سر( 

لِْزيَّة .celsius( Cel(َدَرَجة الَحراَرة السِّ

californium( Cf(الكاليفورنيوم )كف( 

.confer( cf(َقاِرْن

.centigram( cg(سنتي غرام

cholinesterase( ChE(إنزيم الكولني إستيراز

curie( Ci(الكوري 

.cibus( Cib(طعام

creatine kinase( CK(كيناز الِكْرياتني [إنزيم] 

chlorine( Cl(الكلور )كل(

.centiliter( CL(سنتي ليتر )سل( 

curium( Cm(الكوريوم )كم(

centimeter( cm(سنتي متر )سم( 

square centimeter( cm2(سنتي متر ُمَربَّع

cubic centimeter( cm3(سنتي متر ُمَكعَّب 

CobaltCoالكوبالْت )كو( 

carbon monoxideCOُأحاِدّي ُأْكسيد الَكْربون

carbon dioxideCO2ُثنائّي ُأْكسيد الَكْربون

A التَّميم اإِلْنزيِمّي)coenzyme A( CoA

.cola( Col(ُيَصفَّى

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.colatus( Colat(ُمَصفَّى

.coletur( Colet(ُيَصفَّى [صيدلة] 

.collutorium( Collut(َمْضَمَضة

.concentration( conc(َتْركيز

concuss( Concis(ُيْقَطْع [َصيَدلَة] 

.conserva( Cons(ُيْحَفْظ [صيدلة] 

.contuses( Cont(مصاب بَكَدَمة

.continuenter remedium( Cont.rem(ُيْسَتَمّر َعلَى الدَّواء [صيدلة] 

.continuenter( Contin(ُيَواِصل [َصيَدلَة] 

.coque( Coq(ُيْغلَى [صيدلة] 

ُيْغلَى في ماء كاف 
[صيدلة] 

)coque in sufficiente aqua( Coq.in s.a.

.coque secundum artem( Coq.s.a(ُيْغلَى َجيِّدًا [صيدلة] 

.cortex( Cort(ِقْشَرة

cathode opening tetanus( COTe(َتَكزُّز الَفْتح املَْهِبِطي

count per minute( Cpm(َعدَّة ِبالدَّقيَقِة

cycles per second( Cps(َدوَرة ِبالثَّاِنَيِة

chromium( Cr(الكروم )كر( 

.crastinus( Crast(للَغد

C البروتني  املَُتفاِعُل)C-reactive protein( CRP

يُتبع،،،
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.cujus( Cuj(ِمْن َأّي [صيدلة] 

.cysteine( Cys(السيستئني

-cystine( Cys-cys(السيستني

day 2. deci( d .1(يوم، ديسي

يوترُيوم  deuterium( D(الدُّ

dilatation and curettage( D and C(َتوسيع وَكْشٌط

-dexter( D(َأيَمن 

.dose( D(ُجْرَعة

.detur et signature( D. et s(ُيْعَطى ويوقِّع

.developmental age( D.A(الُعُمر النَّماِئّي

detur ad( D.D(ُيْعَطى َحتَّى

Doctor of Dental Science( D.D.Sc(دكتور في ُعُلوم األَْسَنان

disto-occlusal( D.O(ِإْطباِقّي َوْحِشّي [أسنان] 

.date of birth( D.O.B(تاريخ املياَلد

deca  2. dalton( da .1(ديكا، دالتون

decibel( dB(ديسي ِبل

.decubitus( Decub(اْسِتلْقاء

.degeneration 2.degree( Deg.1(َتَنكُّس، َدَرَجة

.depuratus( Dep(ُمَنقَّى

ر .destilla( Dest(ُمَقطَّ

يُتبع،،،
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حاالت خاصة من التعامل مع املصطلحات

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

ْعفان detur in duplo( Det. in dup(ُيْعَطى الضِّ

.diebus alternis( Dieb. alt(في َيوَمني ُمَتناِوَبني

.diebus tertiis( Dieb. tert(ُكّل ثاِلث َيوم

.dilue( Dil(ُيذاب، ُيَخفَّف

.dimidius( Dim(ِنْصف

ر .distilla( Dist(ُيَقطَّ

ة  حَّ ُدْكتور ِفي الصِّ
الُعموِميَّة

)Doctor in public health( Dr. P. H.

Dxالتَّْشِخْيص

dysprosium( Dy(الديسبروسيوم )يس( 

exa( E-(إيكزا )10 18( 

+positron( e(البوزيترون

-electron( e(اإِلِلْكُتُرون

.ex modo prescripto( e.m.p(َكما ُهو َمْوُصْوف

ْيء .eadem( ead(َنْفس الشَّ

.ejusdem( Ejusd(ِمْن َنْفس النَّوع

.emmetropia( Em(َسواء الَبَصر

.emulsum( emul(ُمْسَتْحلَب

.equilibration( equil(التَّواُزن

erythrocyte( erc(ُكَريَّة َحْمراء

يُتبع،،،
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

electron volt( eV(إلكترون فولط

.extract( ext(ُخاَلَصة

F (fluorine)الفاراد

femto-( f(الفيمتو )10 15-( 

F (fluorine)ف )الفلور( 

.fiat haustus( F. h)ُيْعَمل َجروعاً [صيدلة] 

.fiat potio( F. p)ُيْصَنع َشراباً [مداواة] 

fiant pilulae( .F. pil)ُيْصَنع َأْقراصاً [مداواة] 

Farenhart(°F(الفارنهايت

َزميل الُكلِّيَّة األَْمريِكيَّة 
َواَرئ ألَِطبَّاء الطَّ

)Fellow of the American 
College of Emergency 
Physicians( 

FACEP

َزميل الَكلِّيَّة األَْمريِكيَّة 
إِلداَرة املَْسَتْشَفيات

)Fellow of the American 
College for Hospital 
Administration( 

FACHA

َزميل الُكلِّيَّة األَْمريِكيَّة 
يَّة حِّ ملَُنفِّذي الرِّعاَية الصِّ

)Fellow of the American 
College of Healthcare 
Executives( 

FACHE

.fasciculus( fasc(ُحْزَمٌة

iron( Fe(الَحديد )ح( 

.febre durante( Feb. dur(َأْثَناء َدْور الُحمَّى

يُتبع،،،
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حاالت خاصة من التعامل مع املصطلحات

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.femoribus internus( Fem. intern(في الِجَهة الَغاِئَرة للَفِخذ

.fervens( Ferv(ُيْغلَى

.fl. oz (fluidounce)ُأوْنَصة ساِئلَة

.fld (fluid)ساِئٌل

.Flor (flores)ُزُهْور

.folia( Fol(َأْوَراق

Francium( Fr(فر )الفرانسيوم( 

َأة .fracta dosi( Fract. dos(في ُجُرعات ُمَجزَّ

frustillatim( Frust(بَأْجزاء َصغيَرٍة

.foot 2. fiat) ft .1(َقَدم، ُيْعَمل

.fiat pulvis( Ft. pulv)ُيْعَمل َمْسحوقاً

.gram calorie( g-cal(ِغرام كاُلوري

gallium( Ga(الغاليوم )جا( 

.galvanic( Galv(َغلْفاِنّي

.gargarisma( Garg(َغْرَغَرة

governing body( GB(َهيَئة ِرَئاِسيَّة

germanium( Ge(الجرمانيوم )جر(

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

في أّي نوع من الُهالم 
[صيدلة] 

)gelatina quavis( Gel. quav.

.glycine( Gly(الجليسني

gram( gm(الجرام )ج( 

.grain( gr(الَقْمَحة

.gradation( Grad(َتْدريِجيًَّا، ِبالتَّْدريج

.gutta( gt(َقْطَرة [صيدلة] 

ه للُغَدد  الُهْرمون املَُوجِّ
التَّناُسِليَّة

)gonadotropic hormone( GTH

.guttis quibusdam( Gutt. quibusd(َمع ِبْضع َقَطرات [صيدلة] 

.guttatim( Guttat(َقْطَرًة َفَقْطَرة [صيدلة] 

hydrogen( H( الهيدروجني )يد( 

 )2
اَعة، ِهْكُتو )10 hour 2. hecto( h .1(السَّ

اليوزين  و  الهيـماتوكسلني 
)ُملَوِّن َنسيِجّي( 

)hematoxylin and eosin( H and E

+hydrogen ion( H(َأيون الِهيْدُروجني 

hydrogen ion concentration( [H+](التَّْركيز األَيوِنّي للِهيْدروجني 

.hora decubitus( H. d(ِعْند النَّوم

.house physician( H. P(َطبيب املُْسَتْشَفى

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

ُجْرَعة َوْحـَدة ِجـلْـِديَّـة )في 
ة(  األَِشعَّ

)Haut- Einheits- Dosis( H.E.D.

.hora somni( h.s(َوْقت النَّوم

null hypothesis( H0(َفَرِضيَّة الُبطالن

alternate hypothesis( H1(َفَرِضيَّة الَبديل

hahnium( Ha(الهاْنيوم )ها( 

املُْسَتضـَّد املُراِفـق اللِْتهـاب 
الَكِبِد

)hepatitis associated antigen( HAA

َوَذَمة ِوعاِئيَّة َعَصِبيَّة 
ِوراِثيَّة

)hereditary angioneurotic 
edema( 

HANE

hepatitis B( HB(الِْتهاب الَكِبد الباِئّي

َفيروس الِْتهاب الَكِبد 
الباِئّي

)hepatitis B virus( HBV

َهة الُغَدِد الّتناُسِليَّة  ُمَوجِّ
املَشيماِئيَّة الَبَشِريَّة

)human chorionic 
gonadotropin( 

HCG

يَّة حِّ َمة الرِّعاَية الصِّ health care organization( HCO(ُمَنظَّ

ِلقاح َخاَليا الَكلَب 
ْعفاِنيَّة الَبَشِرّي الضِّ

)human diploid cell- rabies- 
vaccine( 

HDCV

ْحِمـّي املُْرَتِفع  البـروتني الشَّ
الَكثاَفة

)high density lipoprotein( HDL

helium( He(الهيلُيوم )هـ( 

.hebdomada( Hebdom(ُأْسبوع

يُتبع،،،



- 106 -- 107 -

التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

human embryo kidney( HEK(ُكلَْوة الَجِنْين الَبَشِرّي

human embryo lung( HEL(ِرَئة الَجنني الَبَشِرّي

.herbarium recentium( Herb. recent(ُعْشب َغّض

hafnium( Hf(الهافنيوم )هف( 

hydrargyrum( Hg(ي )الزئبق( 

hectogram( hg(هكتوجرام  

hemoglobin( Hgb(الهيموجلوبني

َمِوّي،  َتْثبيط التَّراّص الدَّ
ّي حِّ التَّأْمني الصِّ

)1.hemagglutination  
inhibition 2. health insurance( 

HI

histidine( His(هيستيدين

ِنظام اْسِتْعاَلمات 
املُْسَتْشَفى

)hospital information system( HIS

َفيروس الَعَوز املَناِعّي 
الَبَشِرّي )َفيروس اإِليدز( 

)human immunodeficiency 
virus( 

HIV

ْمع half life 2. hearing loss( Hl .1(ُعْمـر النِّْصف، فقد السَّ

هال )ُمْسَتِضدَّات الُكَريَّات 
البيض الَبَشِريَّة( 

)human leucocyte antigens( HLA

hyaline membrane disease( HMD(داء الِغشاء الَهياليِنّي

ة حَّ َمة ِحْفظ الصِّ  health maintenance(ُمَنظَّ
organization( 

HMO

holmium( Ho(الهومليوم )هو( 

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

high oxygen pressure( HOP (َضْغط أكسجينّي عاٍل

.Hora decubitus( Hor. decub(َوْقت النَّوم

history of present illness( HPI(تاريخ املََرض الحاِلّي

اِئل رَّفيع  االْسِتْشراب السَّ
اإِلْنَجاز

)high performance liquid 
chromatography( 

HPLC

heart rate( HR(ُسْرَعة الَقلْب

يَّة حِّ مات الصِّ health systems agency( HSA(َوكالَة املَُنظَّ

فيروس اللمفومة 
واْبِيَضاض الدَّم الَبَشِرّي

)human T-cell leukemia/ 
lymphoma virus( 

HTLV

homovanillic acid( HVA(َحْمض الهوموفانيليك

iodine( I(اليود )ي( 

.infectious hepatitis( I. H(الِْتهاب الَكِبد الَعْدواِئّي

ّب الباِطِنّي  intramuscular 2. internal -1(بالَعَضل، الطِّ
medicine( 

I. M.

فاق .intraperitoneally( I. P(داِخل الصِّ

.international unit( I.U(َوْحَدة ُدَوِليَّة

.intravenous( I.V(ِبالَوريد

ْريان .intra-arterial( I.A(داِخل الشِّ

اَقة  َوِليَّة للطَّ الَوكالَة الدُّ
الذَّرِّيَّة

)International Atomic Energy 
Association( 

IAEA

يُتبع،،،
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

َمِوّي  ُمقاَيَسة التَّراّص الدَّ
ِبااللِْتصاق املَناِعّي

)immune adherence 
hemagglutination assay( 

IAHA

َمْجِلس التَّْسِمَية 
َوِليَّة التَّْشريِحيَّة الدُّ

)International Anatomical 
Nomenclature Committee( 

IANC

ِجْسم اْشِتماِلّي، ِجْسم 
َمناِعّي

)1. inclusion body 2. immune 
body( 

IB

عاِمل َرْبط الجلوبولني 
املَناِعّي

)immunoglobulin-binding 
factor( 

IBF

َعة  ُمكاَفَحة الَعِدَوى، السَّ
هيِقيَّة، الَقْوُلْون الَهُيْوج الشَّ

)1. infection control 
2. inspiratory capacity            
3. irritable colon( 

IC

َزة Intensive coronary care( ICC(الرِّعاَية التَّاِجيَّة املَُركَّ

َوِلّي لأَلْمراض  International Classification(التَّْصنيف الدُّ
of Diseases( 

ICD

الُهْرمون املَُنبِّه للَخاَليا 
الِخاَلِليَّة

)interstitial cell- stimulating 
hormone( 

ICSH

الِعاَلج ِبالَغْيُبوِبيَّة 
األَْنُسولينيَّة

)insulin coma therapy( ICT

َزة intensive care unit( ICU(َوْحَدة الرَِّعاَية املَُركَّ

intradermal( ID(داِخل األََدَمة

يء .idem( Id(َنْفس الشَّ

ِرّي املُْعَتِمد على  كَّ داء السُّ
األَْنسولني

)insulin-dependent diabetes( IDD

يُتبع،،،
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interleukin( IL(ِإْنَتْرلوكني

Promethium( )illinium(Il( مث )اإللينيوم( 

isoleucine( Ile(اإليزولوسني

 institution for mental(َمْعَهد األَْمراض النَّْفِسيَّة
disease( 

IMD

inch( in(البوَصة

indium( In(اإِلنديوم )ند( 

.in dies( in d(َيوِميَّا

َوِليَّة لأَلْمراض  International Nomenclature(التَّْسِمَية الدُّ
of Diseases( 

IND

.infunde( Inf(ُيْسَكب [صيدلة] 

ionium( Io(األيونيوم )يو( 

ْغط داِخل املُْقلَة intraocular pressure( IOP(الضَّ

impulses per second( ips(َتَدفُّع ِبالثَّاِنَية

الُجْهد التَّْثبيِطّي التَّاِلي 
للتَّشاُبك

)inhibitory postsynaptic 
potential( 

IPSP

ل ضد شلل  ِلقاح ُمَعطَّ
األطفال

)inactivated poliovirus 
vaccine( 

IPV

intelligence quotient( IQ(َحاِصل الذَّكاء

iridium( Ir(اإِليريديوم )يم( 

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

هيِقيَّة  َعة الشَّ السَّ
االْحِتياِطيَّة

)inspiratory reserve capacity( IRC

هيِقّي  الَحْجم الشَّ
االْحِتياِطّي

)inspiratory reserve volume( IRV

َوِليَّة  الَجْمِعيَّة الدُّ
الْخِتَصاصيي
املكروبيولوجيا

)International Society of 
Microbiologists( 

ISM

َوِليَّة  َمة الدُّ أيزو، املَُنظَّ
للتَّْقييس

)International Standards 
Organization( 

ISO

ْدَمة األنسولينية insulin shock therapy( IST(ُمعالََجة ِبالصَّ

َفيحات  ُفْرُفِريَّة ِقلَّة الصُّ
َبب املَْجُهْولَة السَّ

)idiopathic thrombocytopenic 
purpura( 

ITP

 intra uterine contraceptive(اللَّولَب )الرَِّحِمّي( 
device( 

IUCD

إْخَصاب في املُْخَتَبر )طفل 
األنبوب( 

)in vitro fertilization( IVF

potassium( K(البوتاْسُيوم )بو( 

kilo( k(كيلو )310( 

kilocalorie( k cal(كيلوكالوري

.cathode( K(املَْهبط ، الكاثود

ْكَبة .knee jerk( k.j(َنْفَضة الرُّ

katal( kat(الكاتال

يُتبع،،،
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kilojoule( kJ(الكيلوجول

كيلوكاتال )وحدة قياس 
اإلنزيمات( 

)kilokatal( kkat

.kiloliter( kl(كيلو لتر

kilometer( km(كم )الكيلو متر( 

krypton( Kr(كير )الكِرْبتون( 

lagena( Lag(َحوَقلَة )تشريح( 

.lateri dolenti( Lat. dol(للِجَهة املُْؤِلَمة

.libra( lb(اللِِّبرة

lethal dose( LD(الُجْرَعة القاِتلَة

ْكتاِتيَّة lactate dehydrogenase( LDH(ناِزَعة الِهْدُرِجني الالَّ

ْحِمّي  البروتني الشَّ
الَخفيض الَكثافة

)low- density lipoprotein( LDL

local excitatory state( les(حالَة اْسِتثاِريَّة َمْوِضعيَّة

ّي اَقة الَخطِّ linear energy transfer( LET(َنْقل الطَّ

leucine( Leu(الُّلوسني

.liquor( Liq(مائع، سائل

بيِعّي natural logarithm( ln(اللُّوغاِرْتم الطَّ

.loco dolenti( Loc.dol(في َموِضع األَلَم

logarithm( log(اللوغارتم

.lotio( Lot(َدهون

يُتبع،،،
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

lumbar puncture( LP(َبْزل َقَطِنيٌّ

العاِمل املحرر للُهْرُمون 
املُلَوِتن

)luteinizing hormone 
releasing factor( 

LRF

ُثناِئّي إيثيالميد َحْمض 
الليسرجيك

)lysergic acid diethylamide( LSD

long term care( LTC(الرَِّعاَية املَِدْيَدُة

ه للِجْسم  الُهْرمون املَُوجِّ
األَْصَفر

)luteotropic hormone( LTH

ويل long terminal repeat( LTR(ُمَكرَّر امِلْطراف الطَّ

lutetium( Lu(اللوِتْتُيوم )لت( 

licensed vocational nurse( LVN(ُمَمرَِّضة ُمَجاَزة باملَُمارسة

lawrencium( Lw(اللُّورنسيوم )لر( 

lysine( Lys(اللِّيزين

.Medicinae Doctor( M.D(ُدْكُتور في الِطّب

الحالَّة  األَْصَغِريَّة  الُجْرَعة 
للدَّم

)minimum hemolytic dose( M.H.D.

.mucous membrane( M.M(ِغشاء ُمخاِطّي

.maximum permissible dose( M.P.D(َأْقَصى ُجْرَعة ُمْسموَحة

ة  حَّ ماِجْستير في الصِّ
الُعموِميَّة

)Master of Public Health( M.P.H.

 Member of the Royal(َزميل ُكلِّيَّة األَطبَّاء املَلَِكيَّة
College of physicians( 

M.R.C.P.
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.minimum reacting dose( M.R.D(الُجْرَعة املَُتفاِعلَة األَْصَغِريَّة

.Master of Surgery( M.S(ماِجْسِتير في الِجراَحة

.Master of Science( M.Sc(ماِجْسِتير في الُعلوم

mouse unit( m.u(َوْحَدة َفأِْريَّة

.manipulus( Man(َحْفَنة [صيدلة] 

باح الباِكر .mane primo( Man. pr(في الصَّ

.matutinus( Matut(َصباحاً

بِّيَّة  medical care evaluation(ِدَراَسة َتْقِيْيم الرَِّعاَية الطِّ
study( 

MCES

الكيمياِئّي  الَبلَْعِمّي  العاِمل 
االْنِجذاب

)Macrophage Chemotactic 
Factor( 

MCF

.microgram( mcg(ِمْكروْجرام

mean corpuscular hemoglobin( MCH(هيموجُلوبني الُكَريَّة الَوَسِطّي

ة اأُلموَمة  َبْرنامج ِصحَّ
فولَة والطُّ

)maternal & child health 
program( 

MCH

التَّْركيز الَوَسِطّي 
لِهيُموْجلوبني الُكَريَّة

)mean corpuscular 
hemoglobin concentration( 

MCHC

.mean corpuscular hemoglobin( MCHg(هيُموْجلوبني الُكَريَّة الَوَسِطّي

midclavicular line( MCL( َخّط ُمْنَتَصف التَّْرُقَوة

mean circulation time( MCT( ُمدَّة الدََّوران الَوَسِطيَّة

mean corpuscular volume( MCV( َحْجم الُكَريَّة الَوَسِطّي
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

ْقِنيَّة  َوْضَعة الَجنني الذَّ
األَماِميَّة الُيْمنى

)mento-dextra anterior( MDA

ْقِنيَّة  َوْضَعة الَجنني الذَّ
الَخلِْفيَّة الُيْمنى

)mento-dextra posterior( MDP

َوْضَعة الَجنني املُْسَتْعِرَضة 
الُيْمنى

)mento-dextra transversus( MDT

methyl( Me(امليثيل

magnetoencephalograph( MEG(ِمخطاط ِمْغناِطيِسيَّة الدِّماغ

.milliequivalent( meq(ملي مكافئ

methionine( Met(امليْثيونني

milligram( mg(ملي جرام

magnesium( Mg(املَْغنيزُيوم )مغ( 

millimeters of mercury( mHg(مليمتر ِزئبق

siemens( mho(مو )ِسيَمْنس( 

myocardial infarction( MI(ِاْحِتَشاء َعَضل الَقلْب

.microgram( microg(مكروجرام

microvolt( microV(امِلْكرو فولط

minimum infective dose( MID(الُجْرَعة األَْصَغِريَّة املُْعِدَية

العاِمل املَُثبِّط للُهْرُمون 
املَُنبِّه للَخاليا امِليالنينية

)melanocyte-stimulating 
hormone inhibiting factor( 

MIF

.milliliter( ml(ملي لتر

يُتبع،،،
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.millimeter( mm(ملي متر

motoneuron disease( MMD(َداء الَعَصُبون الَحَرِكّي

ِلقاح الَحْصَبة والنُّكاف 
والُحَميراء

)measles-mumps-rubella 
vaccine( 

MMR

manganese( Mn(املَْنَغنيز )م( 

molybdenum( Mo(املولِْبدينوم )مو( 

modo praescripto( Mod. praesc(َكما ُوِصف [صيدلة] 

molecular weight( Mol.wt(الوْزن الُجَزْيِئّي

الَطريَقة التي ُوِصَفْت 
[صيدلة] 

)more dicto( Mor. dict

ريَقة االْعِتياِديَّة  بالطَّ
[صيدلة] 

)more solito( Mor. sol

milliosmol( mOsm(امِللِّي ُأْسمول

messenger RNA( mRNA(الرَّنا امِلْرسال

بِّيَّة،  َعَناِوْين املََواِضْيع الطِّ
الُهْرمون املَُنبِّه للَخاَليا 

امِلْياَلنينيَّة

)1. medical subject headings 
2.melanocyte-stimulating 
hormone( 

MSH

العاِمل املَُثبِّط للُهْرمون 
املَُنبِّه

)melanocyte stimulating 
hormone inhibitory factor( 

MSH-IF

milliunit( mU(ِملِّي َوْحَدة

microunit( MU(ِمْكرو َوْحَدة
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

millivolt( mV(امِللِّي ُفولط

mendelevium( Mv(املْنِدليْفيوم )مف(

Nitrogen 2. Normal( N .1(النِّْتروجني )ن(، النظامي 

nano( n(النَّاُنو )10 9-( 

Nomina Anatomica( NA(األَْسماء التَّْشريِحيَّة

وْدُيوم )ص(  natrium( Na(الصُّ

ُثناِئّي نوكليوتيد 
النِّيكوتيناِميد واألََدينيني

)nicotinamide adenine 
dinucleotide( 

NAD

فسفات ُثنائّي نوكليوتيد 
النيكوتني واألََدينيني

)nicotinamide, adenine 
dinucleotide phosphate( 

NADP

فسفاِت ُثنائّي نوكليوتيد 
النيكوتني واألََدينيني املختزل

)reduced form of NADP( NADPH

niobium( Nb(النيوبيوم )نب( 

neurocirculatory asthenia( NCA(َوَهن َعَصِبّي َدَوراِنّي

nano curie( nCi(نانوكوري

neon( Ne(النيون )ني( 

.nanogram( ng(النَّاُنوْجرام

nerve growth factor( NGF(َعاِمل النُُّمّو الَعَصِبي

ّي الَوَطِنّي حِّ National Health Council( NHC(املَْجِلس الصِّ
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يَّة الَوَطِنيَّة حِّ National Health Service( NHS(الَخَدمات الصِّ

nickel( Ni(النيكل )نك( 

ة الَوَطِنيَّة  حَّ  National Institutes of(َمعاِهد الصِّ
Health( 

NIH

ة  حَّ املَْعَهد الَوَطِنّي للصِّ
النَّْفِسيَّة

)National Institute of Mental 
Health( 

NIMH

ة  حَّ املَْعَهد الَوَطِنّي للصِّ
اَلَمة امِلْهِنيَّة والسَّ

)National Institute of 
Occupational Safety and 
Health( 

NIOSH

.nanoliter( nl(النَّانوِلتر

.nanometer( nm(النَّانوِمتر

.nervi( nn(َأْعصاب

nobelium( No(النُّوِبلُْيوم )نو( 

.number( No(َرَقم

.nocte( Noct(لَْيالً [صيدلة] 

nocte maneque( Noct. maneq(لَيالً و َصباحاً [صيدلة] 

neptunium( Np(النِّْبُتوْنُيوم )نب( 

nonprotein nitrogen( NPN(نتروجني اَلبروتينّي

nil per os( NPO(اَل َشيء بالَفم [صيدلة] 

ْغط و الَحراَرة  normal pressure and(َسِوّي الضَّ
temperature( 

NPT
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

nanosecond( ns(النَّاُنوثاِنَية

.nanosecond( nsec(نانو ثانية

َنوِعّي non specific urethritis( NSU(الِْتهاب اإِلْحليل الاَلّ

ْغط  normal temperature and(َسِوّي الَحراَرة والضَّ
pressure( 

NTP

nanounit( nU(النَّاُنو َوْحَدة 

oxygen 2. ortho( O .1(أأُلْكِسجني، أورثو 

occlusal( o(إْطباِقّي [أسنان] 

.omni nocte( o. n(كّل لَيلَة [صيدلة] 

الَعني الُيْمَنى، ُمتعاطي 
لُجْرَعة ُمْفِرَطة، ُجْرَعة 

ُمْفِرَطٌة،  إطباِقّي َوْحِشيٌّ

)1. oculus dexter 2. over 
dose user 3. over dose
 4. occlusodistal( 

O.D.

.occipito - dextra anterior( O.D.A(َقذاِلّي َأيَمن َأماِمّي

.omni mane( o.m(ُكّل َصباح [صيدلة] 

ozone( O3(األوزون

 .Obstetrics-Gynecology 2 .1(ِطـّب التَّوليـد والنِّساِئيَـّات 
Obstetrician-Gynecologist( 

OB-GYN

.obstetrics(OB(ِطّب التَّوليد

.obstetrics( obstet(َتوليد

occipito-dextra-posterior( ODP(َقَذاِلّي َأْيَمن َخلِْفّي

occipito-dextra-transversa( ODT(َقَذاِلّي َأْيَمن ُمْسَتْعِرض

يُتبع،،،
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oculus laevus( OL(الَعني الُيْسَرى

.oleum, oil( ol(زيت

occipital-laeva anterior( OLA(َقذاِلّي َأيَسر َأماِمّي

occipito-laeva posterior( OLP(َقذاِلّي َأيَسر َخلِْفّي

.omni quadrante hora( Om. quar. hor(كّل ُرْبع ساَعة [صيدلة] 

.omni bihora( Omn. bih(كّل ساَعَتني [صيدلة] 

.omni hora( Omn. hor(كّل ساَعة [صيدلة] 

.omni nocte( Omn. noct(كّل لَيلَة [صيدلة] 

out patient department( OPD(ِقْسم الِعيادات الخاِرِجيَّة

operating room( OR(ُغْرَفة الَعَمِليَّات

واِئل  َأْمالح َتْعويض السَّ
َعْن َطريق الَفم

)oral rehydration salts( ORS

oculus sinister( OS(العني اليسرى

Osmium( Os(اأُلْزمُيوم )مز( 

.osmol( osm(اأُلْسمول

توبركولني َقِدْيم، ُمعالََجة 
ِمْهِنيَّة،  ِاْخِتَصاِصّي 

املَُعالََجة امِلْهِنيَّة

)1. old tuberculin
2. occupational therapist 
3.occupational therapy( 

OT

over the counter( OTC(دواء ُمَتاح بُدون َوْصَفة

oculus uterque( OU(لُكّل َعْين

 )12-
phosphorus 2. pico( P .1(البيكو )10
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

-para( P-(بارا [كيمياء] 

.Pharmacopeia Britannica( P. B(ُدْستـور األَْدِويـَة الَبريطاِنـّي

عام .post cibum( p. c(َبْعد الطَّ

.per os( P. O(ِبالَفم

.purified protein derivative( P. P. D)املُْشَتّق البروتيني املَُنقَّى

.pro ratione aetatis( P. rat. aetat(بالِنْسَبة للُعُمر

.partes aequales( p.ae(َأْجزاء ُمَتساِوَية

.per second( p.s(ِبالثَّاِنَية

parental generation( P1(الجيل األََبِوّي

 pernicious anemia .1(َفْقر الدَّم الَوبيل
2. physician assistant( 

PA

pascal 2. protactinium( Pa .1(البروتكتينيوم )بت( 

بيب pernicious anemia .1(ُمساِعد الطَّ
 2. physician assistant( 

PA

pascal 2. protactinium( Pa .1(الباسكال )با( 

para amino benzoic acid( PABA(حمض بارا-أمينو بنزويك

فيحات ط للصَّ platelet activating factor( PAF(العاِمل املَُنشِّ

.pars affecta( Par. aff(الُجْزء املُْعَتّل

.partes aequales( part. aeq(َأْجَزاء ُمَتساِوَية

plumbum( Pb(الرَّصاص )ر( 

يُتبع،،،
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حاالت خاصة من التعامل مع املصطلحات

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

protein-bound iodine( PBI(اليود املُْرَتِبط بالبروتني

packed cell volume( PCV(َحْجم الُكَريَّات املَْكدوَسة

ْغط اإِلْسفيِنّي في  الضَّ
َئِويَّة ْعريَّات الرِّ الشَّ

)pulmonary capillary wedge 
pressure( 

PCWP

palladium( Pd(الباالديوم )بل( 

physical examination( PE(الَفْحص البدني

َضْغط ِنهاَية الزَّفير 
اإليجاِبّي

)positive end expiratory 
pressure( 

PEEP

picogram(pg(بيكو جرام 

ُدْستـور األَْدِوَيـة األَلْماِنـي، 
بروستاجالندين، 
الدِّراسات الُعلْيا

)1. Pharmacopoeia 
Germanica 2. prostaglandin 
3. postgraduate( 

PG

pharmacopeia 2. phenyl( Ph .1(ُدْسُتـْور األَْدِوَيـة، الفينيـل

pHَباهاء

َمِويَّة النَّباِتيَّة ة الدَّ phytohemagglutinin( PHA(الرَّاصَّ

Pharmaceutical Chemist( Phar. C(َصيَدالَِنّي كيْميِائّي

يَدلَة Pharmaciae Doctor( Phar. D(ُدْكتور في الصَّ

يَدلَة Pharmaciae Magister( Phar. M(ماجستير في الصَّ

British Pharmacopoeia( PhB(ُدْسُتوُراألَْدِوَية البريطاِنّي

doctor of philosophy( PhD(دكتور َفلَْسَفة

phenylalanine( Phe(الفينيل أالنني

يُتبع،،،
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

ة الُعُموِميَّة Public Health Nurse( PHN(ُمَمرَِّضة الِصحَّ

pelvic inflammatory disease( PID(َمَرض الِْتهاِبّي َحوِضيٌّ

phenylketonuria( PKU(ِبيلَة الِفيُنيل ِكيُتون

picoliter( pl(بيكولتر

polonium( Po(البولونيوم

PO2َضْغط اأُلْكِسجني الُجْزِئّي

pocillum( Pocill(ِفْنجان َصغير [صيدلة] 

.Poculum( Pocul(ِفْنجان

.pondere( Pond(َوْزنا

.parts per billion( ppb(ُجْزء ِبالِبلُْيون

.picopicogram( ppg(بيكوبيكوجرام

َرة  pleuropneumonia-like(املَُتَفطِّ
organism( 

PPLO

.parts per million( ppm(ُجْزء ِبامِللُْيون

جزء باألَلْف، جزء 
بالتريليون، راسب

)1. parts per thousand 
2. parts per trillion 3. 
precipitate( 

ppt.

praseodymium( Pr(البراسيوديميوم )بس( 

picosecond( ps(بثا )البيكو ثانية( 

phenolsulphonphthalein( PSP(الفيُنول َسلُفون فثالئني

يُتبع،،،
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حاالت خاصة من التعامل مع املصطلحات

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

ِاْخِتَصاِصّي املُعالََجة 
الفيزيائية

)physical therapist( PT

physical therapy( PT( ُمعالََجة فيزيائية

patient 2. pint( pt .1(َمريض، ِبْنت )473 ملي لتر( 

platinum( Pt(الباَلتني )بال( 

َسليَفة ثرومبوبالستني 
البالزما

)plasma thromboplastin 
antecedent( 

PTA

رايني التَّاِجيَّة  َرأْب الشَّ
َعْبر اللُّْمَعة وبَطِرْيق الِجلْد

)percutaneous transluminal 
coronary angioplasty( 

PTCA

اْضِطراب الَكْرب التَّالي 
للرَّْضح

)post traumatic stress 
disorder( 

PTSD

َزَمن الثُروْمُبوباَلستني 
الُجْزِئّي

)partial thromboplastin time( PTT

plutonium( Pu(البُلوِتيْنُيوم )بل( 

َبب pyrexia of unknown origin( PUO(ُحمَّى َمْجُهْولَة السَّ

ويل للكروموسوم qالذِّراع الطَّ

.quaque die( q.d(ُكّل َيوم

.quaque hora( q.h(كّل ساَعة

.quater in die( q.i.d(َأْرَبع َمرَّات َيوِمّيًا

ْغَبة .quantum libet( q.l(بَحَسب الرَّ

يُتبع،،،



- 124 -- 125 -

التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.quaque nocte( q.n(ُكّل لَيلَة

يَّة َغير كاِفَية .quantum non satis( q.n.s(َكمِّ

ْغَبة .quantum placeat( q.p(بَحَسب الرَّ

.quaque quarta hora( q.q.h(ُكّل َأْرَبع ساعات

يَّة كاِفَية quantum satis( q.s(َكمِّ

quantum sufficit) q.suff(بَقْدر ما َيْكِفي

.quantum vis 2. quod vide( q.v .1(راِجْعه، ُاْنُظْره، بَقْدر املُراد

.quaque hora( Qq.hor(كّل ساَعة

quart( qt(الكواْرت

 organic radical .1(َجْذر ُعضِوّي، الرونتغني
2.roentgen( 

R

receipe( R(ُيْؤَخْذ [صيدلة] 

ring chromosome( r(الكروموسوم الَحلَِقّي

.reaction of degeneration( R. D(َتفاُعل التََّنكُّس

radium( Ra(ر )الرَّاديوم( 

radiation absorbed dose( rad(راد

radiographer( RAD(ُمَصوِّر ُشعاِعّي

.radix( rad(َجْذر
يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

اْخِتبار املُْمَتّز األََرِجّي 
عاِعّي الشُّ

)radioallergosorbent test( RAST

rubidium( Rb( الرُّوبيدُيوم )بيد( 

red blood cell( RBC(كرية الدَّم الَحْمراء

ِاْخِتَصـاصـي قـانونـّي فـي 
النُُّظـم الِغذاِئيَُّة

)registered dietitian( RD

rhenium( Re(الرِّيِنيوم )نيم( 

rapid eye movements( REM(َحَركات َعيِنيَّة َسريَعة

.repetatur( Rep(ُيَكرِّْر 

Radon( Rn(الرَّادون )د( 

right occipitoanterior( ROA(َقذاِلّي َأماِمّي َأيَمن

َقذاِلي ُمْسَتْعِرض َأيَمن 
)َمجيء والدي( 

)right occipitotransverse( ROT

ribosomal RNA( rRNA(الرَّنا الرِّيباِسّي

ruthenium( Ru(الرُّوثينيوم )ثم( 

بِّيَّة Rxالَوْصَفة الطِّ

sulfur( S(الكبريت )كب( 

second( s(ثا )ثانية( 

ًة ِبالَيوم [صيدلة]  .semel in die( s.i.d(َمرَّ

بيَعة .secundum naturam( S.N(بَحَسب الطَّ

يُتبع،،،
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.scruple( scr(سكروبل )1.296 جرام( 

ًة بالَيوم .semel in die( semel in d(َمرَّ

.semihora( Semih(ِنْصف ساَعة

.septem( Sept(َسْبَعة

.sequenti luce( seq. luce(الَيوم التَّاِلي [صيدلة] 

يرين serine( Ser(السِّ

.serva( Serv(ُيْحَفْظ [صيدلة] 

sesquihora( sesquih(ساَعة َوِنْصف

.sesuncia( sesunc(ُأوْنَصة َوِنْصف

يِليُكون )س(  silicon( Si(السِّ

si non valeat( si non val(إذا لم يكن كافيًا

روَرة .sitSi opِعند الضَّ

ْم )َيِجب َوضع لصاقة  ُيَوسَّ
عليه( [صيدلة] 

)signetur( Sig.

.singulorum( sing(من كٍلّ

samarium( Sm(الساماريوم )سم(

stannum( Sn(القصدير )ق( 

.solution( Sol(َمْحلول

.solve( solv(ُيَذاب  

.specific gravity( sp. gr)الثَِّقل النَّوِعّي
يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.spiritus( Spt(ُرْوح

Strontium( Sr(السترونشيوم

ِيِبّي النََّوِوّي  الَحْمض الرِّ
الذَّوَّاب

)soluble ribonucleic acid( sRNA

.statim( stat(َفوراً

ه َجَسِدّي somatotropic hormone( STH(ُهْرمون ُمَوجِّ

ُيْؤَخْذ )في الوصفات 
الدوائية( 

)sumat( su.

absolute temperature(T( َدَرَجة الَحراَرة املُْطلََقة

temperature, time (t(درجة الحرارة، الزََّمن 

half-life( t 1/2(الُعُمر النِّْصفّي

.toxin-antitoxin( T.A(ذيفان-ِضّد الذِّيفان

triiodothyronine(T3(ُثالِثّي يودو تيرونني

thyroxin(T4(تيروكسني

.Talis( Tal(َكَهذا [ صيدلة] 

ْدغ األَيَمن .tempori dextro( temp. dext(الصُّ

ْدغ األَيَسر .tempori sinistro( temp. sinist(الصُّ

titanium( Ti(التِّيتانيوم )تي( 

يُتبع،،،
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املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.tincture( tinct(َصْبَغة

thallium( Tl(الثاليوم )ثل(

tubular maximum( Tm(األَْقَصى النبيِبي

thulium( Tm(الثوليوم

tryptophan( Trp(التريبتوفان

.tussis( tus(ُسعال

.unguentum( ung(َمْرَهم

.ut dictum( Ut dict(َحَسب اإِلْرشاد

utendus( Utend(ُيْسَتْعَمل

Zirconium( Zr(الزرقونيوم )كن( 

االختصارات شائعة االستعمال في الطباعة والنشر

الجدول )16( : االختصارات الشائعة في الطباعة والنشر.

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

ad libitum; as desiredad libبالقدر الالزم

&andو )للعطف(

.continuedcontتابع. تـتمة
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حاالت خاصة من التعامل مع املصطلحات

املختصراملصطلح األجنبي املصطلح العربي

.editionedطبعة 

editored., edsمحرر )محررون( 

.for examplee.gمثالً

.et alii; and otherset alوآخرون 

.et cetera; and so onetcإلى آخره، إلخ

figure (s)figشكل، أشكال 

.id est; that isi.eبمعنى

 ,.s(no., nos, No( numberرقم )أرقام(
Nos

.s(p., pp( pageصفحة )صفحات(

% ,per centum; per hundredper centفي املئة، %

.revised, revisionrevروجع، مراجعة

.species )singular and plural(sp. sppنوع، أنواع

.s(vol( volumeمجلد )مجلدات( 

اإلنجليزية،  باللغة  الشهور  أسماء  إلى  لإلشارة  االختصارات  استخدام  ورغم شيوع 
فإن من الضروري أن يكتبها املترجم بكاملها، بل وبأكثر من تسمية مراعاة للبلدان العربية 

املشرقية واملغربية. 
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

الجدول )17( : اختصارات أسماء الشهور.

املختصرالشهر

.Janكانون الثاني/ يناير 

.Febشباط/ فبراير

.Marآذار/ مارس

.Aprنيسان/ أبريل

Mayأيار/ مايو

.Junحزيران/ يونيو

.Julتموز/ يوليو

.Augآب/ أغسطس

.Septأيلول/ سبتمبر

.Octتشرين األول/ أكتوبر

.Novتشرين الثاني/ نوفمبر

الرموز )غير الكميائية(. 9
للرموز غير الكيميائية دور هام في نقل املعارف واملعلومات في املواضيع الطبية والصحية، 
وقد درج املترجمون العرب األوائل على النظر إلى تلك الرموز على أنها مصطلحات ُمَصوَّرة، 

ولم يروا بأساً في االحتفاظ بها وإغناء كتابتهم بها.
وبعض  العمالت،  ورموز  الرياضية،  الحسابات  رموز  شيوعاً  الرموز  تلك  أكثر  ومن 
األحرف اإلغريقية أو الالتينية التي اكتسبت معاني اصطالحية، ويضم الجدول التالي أمثلة 

على ذلك. 
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التعامل مع األعداد . 10
قواعد عامة 

تكتب األعداد في النصوص بالتهجئة الكاملة إن كان العدد يقل عن 10، أما إن كان . 1
10 أو أكثر فيكتب باألرقام. مثال ذلك: 

V .فحص الطبيب تسعة من املرضى يوم الثالثاء، وستة يوم األربعاء    
V .في الشهور القليلة املاضية تم تحديث 17 قائمة رسمية لألدوية األساسية    

معناهالرمز

Øفاي / الجموعة الخالية

ينتمى∋

ال ينتمى∌

يحتوي / جزئية⊃

ال تحتوي / ليست ⊅
جزئية

باملائة%

باأللف‰

تساوي تقريبًا≈

يورو€

جنيه إسترليني£

دوالر أمريكي$

ماركة مسجلة®

الجدول )18( : الرموز غير الكيميائية ودالالتها.

معناهالرمز

يساوى=

ال يساوى≠

زائد، موجب+

ناقص، سالب-

أكبر من<

أصغر من>

ضرب، في×

تقسيم، على÷

نسبة إلى: 

لكل\

زائد أو ناقص ، 

أكبر من أويساوى≤

أصغر من أو يساوى≥

+- +-
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التعامل مع النصوص واملصطلحات الطبية والصحية ) دليل املترجم (

الوحدات . 2 رموز  مع  مثالً  الخاصة،  العددية  السياقات  في  دائماً  األرقام  تستعمل 
واختصاراتها، وفي هذه الحاالت يجب أن تترك بني الرقم والوحدة املعنية مسافة 

غير فاصلة. مثال ذلك: 
V .كانت العيادة الصحية تقع على مسافة 3 كيلو متر من القرية    
V .كانت امليزانية املخصصة للبرنامج 3 مليارات دوالر أمريكي    
V .تم جمع العينات في اليوم الثالث من مدة الدراسة    
V .5 ملزيد من املعلومات، انظر الفصل    

إذا بدأت الجملة بعدد فيجب كتابته بالتهجئة الكاملة أو إعادة صياغة الجملة. مثال . 3
ذلك: 

V  .خمس عشرة عينة كانت إيجابية من بني 75 عينة تم فحصها    
V  .من بني 75 عينة تم فحصها كانت 15 عينة ذات نتيجة إيجابية    

في مسلسل من األعداد تستعمل األرقام في كل بند من بنود القائمة. مثال ذلك: . 4
V .12 سوف ترد نتائج الدراسة في الفصل 2 والفصل 5 والفصل    
V ."عولج عدد مجموعه 19 من املرضى بالدواء "أ" وعولج 7 بالدواء "ب    

ينبغي االحتراز من تجزئة العدد املكون من أربعة أرقام بمسافة، لئال ال يدور جزء . 5
منه مع السطر التالي.

القواعد النحوية لتمييز العدد 
يتناول التعامل مع األعداد عنصرين هامني:

العدد نفسه، يمكن تقسيم األعداد إلى فئات من حيث قيمتها، وهي:. 1
V  ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20( وألفاظ العقود ،)األعداد املفردة: )1-9(، )10    

.)1000 ،100 ،90 ،80         
V .)13-19( ،)12 ،11( األعداد املركبة    
V  .)األعداد املعطوفة )21-99 باستثناء العقود    

ولقيمة العدد أهمية حاسمة في صياغة تمييز العدد أو املعدود من حيث اإلفراد والجمع 
ومن حيث اإلعراب نصباً أو جراً.

V  املعدود هو اللفظ الذي يقع بعد العدد يوضحه ويفسره، وُيْطلَق عليه أيضاً تمييز    
العدد، ولكون املعدود مذكراً أو مؤنثاً أهمية حاسمة في صياغة العدد تذكيراً أو تأنيثاً.
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األعداد املفردة )10-1(

العددان واحد واثنان ال تمييز لهما، ألنهما يتبعان ما قبلهما ويكونان لهما صفتني 
توافقانهما في التذكير والتأنيث، وفي حركة اإلعراب.

• حفظت درساً واحداً: )واحداً( صفة منصوبة بالفتحة.	
• وإلهكم إله واحد: )واحٌد( صفة مرفوعة بالضمة.	
• مررت ببستان واحٍد: )واحٍد( صفة مجرورة بالكسرة.	
• أكلت تفاحتني اثنتني: )اثنتني( صفة منصوبة بالياء.	
• نجح طالبان اثنان: )اثنان( صفة مرفوعة باأللف.	

األعداد املفردة من 3 إلى 10 يأتي تمييزها جمعاً مجروراً )ألنه ُمضاف إلى العدد(، 
يخالف العدد في التذكير والتأنيث:  

• حفظت خمسة دروٍس:  )دروٍس( تمييز العدد جمع مجرور بالكسرة والعدد مؤنث 	
ألن املعدود مذكر.

• عندنا أربعة ضيوٍف:  )ضيوٍف( تمييز العدد جمع مجرور بالكسرة.	
• نحن نملك خمس سياراٍت:  )سياراٍت( تمييز العدد جمع مجرور بالكسرة.	
• ﴿َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَث َلَياٍل َسِوّيًا﴾ [سورة مريم: آيه 10] : )أياٍم( تمييز 	

العدد جمع مجرور بالكسرة.
• ﴿َوَقاَل الَْمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن﴾ ]سورة يوسف: آيه 43] : )بقراٍت( تمييز 	

العدد جمع مجرور بالكسرة.
• من 	 كل   [7 آيه  الحاقة:  ُحُسومًا﴾]سورة  َأيَّاٍم  َوَثَماِنَيَة  لََياٍل  َسْبَع  َعلَْيِهْم  َرَها  ﴿َسخَّ

)لياٍل( و )أياٍم( تمييز العدد جمع مجرور بالكسرة.

العدد 8 يعامل مع املعدود املؤنث معاملة االسم املنقوص )أل
املعدود(، فنبقي الياء إذا كان مضافاً أو كان معرفاً ب "أل" التعريف، أما إذا لم يكن مضافاً 
فنحذف منه الياء في حالتي الرفع والجر ونعوض عن الياء املحذوفة  وال معرفاً ب )أل ( 

بكسرتني )وال مكان لحالة النصب(:  

• حضر ثمانْي طالبات، رأيُت ثمانَي طالباٍت )العدد 8 مضاف(.	
• حضر الثمانْي طالبات، رأيُت الثمانَي طالباٍت )العدد 8 معرف ب "أل"(.	
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• حضر ثماٍن من الطلبات )العدد 8 غير مضاف وغير معرف ب "أل"(.	
• درجات السلم أكثر من ثماٍن )العدد 8 غير مضاف وغير معرف ب "أل"(.	

معاملة  يعامل  فإنه  طالبة،   18 مثل  مؤنث  واملعدود  مركب  عدد  في   8 العدد  جاء  إذا 
املضاف أو املعرف ب "أل" رغم أنه مبني على فتح الجزئني (:

''رأيُت ثمانَي عشرَة طالبةً أو رأيُت ثماَن عشرَة طالبةً، مررُت بثمانْي عشرَة طالبةً، جاء 
ثمانْي عشرَة طالبًة ''.

كان  إذا  ويوافقه  مفرداً  كان  إذا  التأنيث  أو  التذكير  في  املعدود  يخالف   )10( العدد 
مركباً، وتكون الشني فيه مفتوحة في املذكر وساكنة في املؤنث: 

• مثال على )عشر( املفرد ومخالفته معدوده في التذكير: معي َعَشرة كتب، وهنا تفتح 	
الشني في العدد )عشرة(، ألن معدوده مذكر.

• ليرات، وهنا 	 َعْشر  معي  التأنيث:  املفرد ومخالفته معدوده في  )عشر(  مثال على 
تسكن الشني في العدد )عشر(، ألن معدوده مؤنث.

• نجح ثالثة َعَشَر طالباً، 	 املركب ومخالفته معدوده في التذكير:  مثال على )عشر( 
وهنا تفتح الشني في العدد )عشر(، ألن معدوده مذكر.

• مثال على )عشر( املركب ومخالفته معدوده في التأنيث: نجح ثالَث َعْشَرَة طالبة، 	
وهنا أيضاً تسكن الشني في العدد )عشرة( ألن معدوده مؤنث. 

العددان 11 و 12 

يتفق الجزآن مع املعدود )التمييز( تأنيثاً أو تذكيراً والتمييز مفرد منصوب:  

• فتح 	 على  مبني  عدد  عشر:  أحد  طالبةً.  عشرة  وإحدى  طالباً  عشر  أحد  حضر 
الجزأين في محل رفع فاعل، طالباً: تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، 
تمييز  طالبةً:  فاعل،  رفع  محل  في  الجزأين  فتح  على  مبني  عدد  عشرة:  إحدى 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

• ﴿ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكبًا﴾ [سورة يوسف: آيه 4] أحد عشر: عدد مبني على فتح 	
تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة  به، كوكباً:  الجزأين في محل نصب مفعول 

الظاهرة.
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• منصوب 	 به  مفعول  واثنتي:  اثني  قصةً.  واثنتي عشرة  قلماً  عشر  اثني  اشتريت 
وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثنى، عشر وعشرة:  عدد مبني على الفتح ال محل 

له من اإلعراب، قلماً و قصةً: تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
• ِ اْثَنا َعَشَر َشْهرًا﴾ [سورة التوبة: آيه 36]: )شهراً( تمييز 	 ُهوِر ِعْنَد اهللَّ َة الشُّ ﴿ِإنَّ ِعدَّ

العدد املركب مفرد منصوب بالفتحة. اثنا: خبر إن مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه 
ملحق باملثنى، عشر:  عدد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، شهراً: تمييز 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
• ﴿َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْينًا﴾ [سورة البقرة: آيه 60] )عيناً( تمييز العدد املركب 	

مفرد منصوب بالفتحة. اثنتا: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى، 
عشرة: عدد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، عيناً: تمييز منصوب وعالمة 

نصبه الفتحة الظاهرة.

األعداد من 13 إلى 19 

الجزء األول يخالف املعدود تذكيراً أو تأنيثاً والجزء الثاني يوافقه 

• حضر ثالثة عشر طالباً وخمس عشرة طالبةً .	

األعداد 11 ومن 13 إلى 19 مبنية على فتح الجزأين في محل نصب أو رفع أو جر. 

• عدد مبني على فتح الجزأين في محل رفع 	 سبع عشرَة:  جاء سبع عشرة طالبةً: 
فاعل، طالبةً تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

• في املطار سّت عشرة طائرة ": سّت عشرة:  عدد مبنى على فتح الجزأين في محل 	
رفع مبتدأ مؤخر، طائرةً: تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

العدد املعطوف الجزئني من 21 إلى 99  

• في الفصل واحد وعشرون قصة: واحد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، الواو  	
الواو، ألنه ملحق  عطف، عشــرون معطوف على واحد مرفوع مثله وعالمة رفعه 

بجمع املذكر السالم، قصة تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

العددان 1 و 2 ضمن العدد معطوف الجزأين يوافقان التمييز فى التذكير أو التأنيث.

• قرأت إحدى وعشرين قصة: إحدى توافق في التأنيث تمييزها )قصة(. 	
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• تمييزها 	 توافق  اثنني  طالبةً:  وسبعني  واثنتني  طالباً  وخمسني  اثنني  على  َسلَّْمت 
)طالباً( في التذكير، واثنتني توافق في التأنيث تمييزها )طالبة(. 

التمييز في  أو  املعدود  9 ضمن العدد معطوف الجزأين تخالف  3 إلى  األعداد من 
التذكير وفي التأنيث: 

• في الحديقة ثالثة وعشرون كلباً، وسبع وخمسون قطةً: ثالثة مؤنثة ألنها تخالف 	
تمييزها )كلباً(. سبع مذكر ألنه يخالف تمييزه )قطة(.

األعداد من 21 إلى 99 )معطوف عليه ومعطوف(
• يعامل العدد املعطوف عليه )1-9( معاملة العدد املفرد من حيث مخالفة املعدود في 	

التذكير والتأنيث.
• يعامل العدد املعطوف )ألفاظ العقود 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90( معاملة 	

العقود من حيث التذكير والتأنيث.
• التمييز مفرد منصوب. 	

العدد املركب مفرد منصوب  تمييز  )نعجةً(  له تسع وتسعون نعجةً":  إن هذا أخي   "
بالفتحة.

ألفاظ العقود:  )20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90( 

تمييزها مفرد منصوب دائماً، وهي تعرب حسب موقعها فى الجملة إذا كانت مفردة 
فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، ألنها ملحقه بجمع املذكر السالم، وتعرب حسب املعطوف 

عليه إذا كانت معطوفة على ألفاظ العقود.
• َمَرْرت بأربعني تلميذةً. أربعني اسم مجرور وعالمة جره الياء، وطالبة تمييز مفرد 	

منصوب.
• حضر عشرون طالباً. عشرون:  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو، وتمييزه )طالباً( 	

مفرد منصوب بالفتحة. 
• ﴿َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل﴾ [سورة األعراف: آيه 155] )رجالً( تمييز العدد 	

املركب مفرد منصوب بالفتحة.
• " في الفصل سبعة وعشرون طالباً":  )طالباً( تمييز العدد املركب مفرد منصوب 	

بالفتحة.
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العددان 100 و 1000 يأتي تمييزهما مفرداً مجروراً 

• [سورة 	 َعامًا﴾  َخْمِسنَي  ِإالَّ  َسَنٍة  َألَْف  ِفيِهْم  َفلَِبَث  َقْوِمِه  ِإلَى  ُنوحًا  َأْرَسلَْنا  ﴿َولََقْد 
العنكبوت: آيه 14] )سنٍة( تمييز العدد ألف مفرد مجرور بالكسرة.

• آية 261]: )حبٍة( تمييز العدد مئة مفرد 	 البقرة:  ِماَئُة َحبٍَّة﴾ [سورة  ُسْنُبلٍَة  ﴿ِفي ُكلِّ 
مجرور بالكسرة.

عند تثنية 100 و 1000 يعربان إعراب املثنى )باأللف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا( 
مع حذف النون عند اإلضافة 

• نجح مائتا طالب.	
• تصدقت على مائتي محتاج.	
• اشترك ألفا سائح في املهرجان.	
• غرسنا ألفي شجرة.	

و التمييز يتبع آخر رقم في العدد الذي نكتبه، فيمكننا أن نقول في 1325 ريال: 
• إما: خمس وعشرون وثالثمائة وألف رياٍل: )رياٍل( تمييز العدد ألف مفرد مجرور.	
• وإما: ألف وثالثمائة وخمسة وعشرون رياالً: )رياالً( تمييز العدد 25 مفرد منصوب.	

 ويمكننا أن نقول في تمييز العدد 15305 طالبة: 
• مفرد 	 ألف  العدد  تمييز  )طالبٍة(  طالبٍة:  ألف  وخمسة عشر  وثالثمائة  خمس  إما: 

مجرور.
• تمييز العدد 5 جمع 	 خمسة عشر ألفاً وثالثمائة وخمس طالبات: )طالباٍت(  وإما: 

مجرور.

مراعاة الحقول الداللية الفرعية. 11
هناك الكثير من املصطلحات التي يمكن استخدام كل منها في أحد الحقول الداللية 

بمعنى يختلف عن استخدامه في حقل داللي آخر، مما يؤدي إلى أخطاء شنيعة.
يحيط  الذي  الغمد  معنيان،  وله   vagina التشريحي  املصطلح  املشهورة  األمثل  ومن 
ترجمة  املرأة، وهكذا ال تصح  لدى  تناسلي  الذي هو عضو  واملَْهِبل  باألعضاء،  أو  باألوتار 
َمْهِبل كرة العني، والصحيح  vagina bulbi TA، وهو مصطلح تشريحي معتمد، على أنه 
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أنه غمد كرة العني، وباملقابل ال يصح ترجمة vaginal cesarean section بالتوليد بعملية 
 corn قيصرية غمدية، بل بالتوليد بعملية قيصرية عبر املهبل. ومن املعروف أيضاً أن لكلمة
معان متعددة يجب اختيار األنسب منها للسياق، نبات الذرة، وقرن، وقساورة )مسمار( في 

جلد القدم. 

تنزيه اللغة عن التمييز بمراعاة الجنسني وحقوق اإلنسان. 12
املعتقدات  مختلف  من  كثيرين  ألناس  يترجم  أنه  املترجم  بال  عن  يغيب  ال  أن  ينبغي 
والثقافات، وقد ال يجمع بينهم إال طلبهم ملعلومات صحية دقيقة وموثوقة، وأنهم قد ينتمون 
إلى فئات عمرية مختلفة وأنهم يتمتعون بقدرات بدنية وفكرية متباينة. ومن هنا كان عليه أن 
يتجنب مخاطبة الناس باستهانة بقْدر أحد على أساس العمر أو الجنس أو اإلثنية أو اإلعاقة 
بدنيةً كانت أو ذهنية، بل عليه أن يتحرى في خطابه املساواة والعدالة، فال يكون فيه تميـيز 

لفئة على أخرى. ومن األمثلة الشائعة على ذلك: 

أو . 1 آخر،  تفّضل جنساً على  لغة ال  أو  آخر،  على  لغة ال تفضل جنساً  استخدام 
لغة محايدة تجاه  أو  الجميع،  لغة تستطيع احتواء  أو  الجنس،  لغة محايدة تجاه 

الجنسني، أو لغة تخاطب الرجال والنساء على قدم املساواة.

االعتدال في استخدام ألقاب املخاطبة، والرتبة، واملهنة، والحالة، إذ يفضل استخدام . 2
ألقاب مالئمة ومتوازية، مثل لقب السيد للرجل والسيدة للمرأة، مع احترام السياق 

إذا استدعى استخدام ما يدل على أن السيدة عزباء أو غير متزوجة.

مثال ذلك: 

.Ms Judy Slim اآلنسة جودي سليم

.Mr Jamal Slim السيد جمال سليم

استعمال الضمير هو، أنت عند اإلشارة بالتحديد إلى شخص مذكر.. 3

حفظ الكرامة عند اإلشارة إلى اإلصابة بعاهة أو بعجز، فيقض أن تقول أصحاب . 4
بالكوارث  املتأثرين  أو  بالتسمم،  املصابني  أو  بالصرع،  املصابني  أو  اإلعاقات، 

الطبيعية.
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يقتضي العمل في الترجمة محافظة املترجم املحترف على االتساق في عمله في كل حقل 
تقني على حدة، باستخدام املصطلحات ذاتها في كل مرة يتكرر فيها املفهوم املقابل لها، ويتم 
ذلك باالستفادة من املنتوجات التي ينتجها هو وزمالؤه املصطلحيون في ذلك بالعمل الدؤوب 
على تجميع املصطلحات وتخزينها وتبادلها، والحرص على ضمان الجودة واملعيارية حتى 
يتخاطب مع زمالئه بالوسائل ذاتها على اختالف لغاتهم وتعدد مواقع عملهم. ومن هنا كان 

لضمان التشغيل البيني )إمكانية نقل وتبادل املعلومات استيرادًا وتصديرًا( أهمية كبيرة.
مترجم  كل  على  ينبغي  املصطلحات  مع  العمل  من  االستفادة  من  قدر  أكبر  ولتحقيق 
أن يخصص قدراً صالحاً من وقته لتعزيز مهاراته في التعامل مع املصطلحات، مثل التََّتبُّع 
املتواصل ملصادر مصطلحات الحقل املعرفي الذي يعملون فيه، وإعداد تعريفاٍت واضحة لها 
مما قد يفيده في إنتاج قوائم أو مسارد أو حتى معاجم ورقية، أو مكنز إلكتروني يتمتع بجودة 
توثيقية وتمثيلية كافية، والسيما إذا استثمر ما يكفي من وقته ومن ماله في تطوير معارفه في 
املصطلحات، وفي اختيار منهجية محددة وواضحة في تصنيف املصطلحات من البداية إلى 
النهاية، وفي االشتراك في شبكات أو في العمل في مجموعات تتضافر فيها جهود اللغويني 
للمفاهيم  مع إسهام أهل االختصاص لضمان الحصول على مصطلحات صالحة ومقبولة 

الوافدة من اللغات األخرى.
فاملترجم الجيد يحرص في كل عمل يقوم به على التعرف على املصطلحات في النصوص 
عزلها،  أو  واستفرادها  املصطلحات  تلك  واستخالص  ترجمتها،  على  يعمل  التي  والوثائق 
وتجميعها، وإنشاء قائمة )أو قوائم( متخصصة منها، وإنشاء سجالت أو ملفات لكل منها، 
وحفظها على نحو يضمن االستفادة منها حني الحاجة إليها، مستهديًا بتصنيفها تصنيفًا 
ألفبائيًا، أو مفهوميًا، أو باعتبار املوضوعات أو الحقول الداللية. وفي ما يلي استعراض موجز 

لهذه األعمال.

التعرف على املصطلحات وتحري املصطلحات
يسعى  الذي  للمترجم  اليومي  العمل  من  هامًا  جزءًا  املصطلحات  على  التعّرف  ُيعد 
للمحافظة على جودة ترجمته للنصوص التي يترجمها من مصادر متعددة، وفي التعّرف على 

الفصل الرابع
مباديء وتنظيم العمل مع املصطلحات
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ص املفاهيم، إما بالتظليل  املصطلحات يميِّز املترجم األلفاظ أو العبارات املستجدة التي تخصِّ
اليدوي أو اإللكتروني للمطبوعات، وإما باستخدام التطبيقات الحاسوبية املتكاملة الوظائف 
تمهيدًا الستفرادها من النص، وحفظها بطريقة يسهل عليه معها الرجوع إليها الستعمالها 
مرات أخرى ودراستها، وأحيانًا لنشرها أو بثها بعد ذلك، ويعمل على تدوين املعلومات ذات 

الصلة بكل مفهوم، مثل التعاريف والسياق وواسمات االستخدام، وعلى توضيح ذلك كله.

التحري عن املصطلحات بالتظليل اليدوي 

فإذا كان النص الذي يعمل املترجم عليه متاحًا على شكل أوراق مطبوعة، أو في نص 
إلكتروني فإن باإلمكان استخالص املصطلحات يدويًا بتظليلها، أو بوضع عالمات على بداية 
ونهاية كل منها، بحيث يمكن في وقت الحق استفرادها أو استخالصها ووضعها في سجل 

مصطلحي تمهيدًا لتحليلها.

وفي الفقرة القصيرة التالية املترجمة عن مجلة علمية تصدر باللغة اإلنجليزية تم تظليل 
ما يمكن اعتباره من املصطلحات فيها تظلياًل يدويًا، تمهيدًا الستخالصها والعمل عليها:

في الوقت الحاضر، قلَّت ]الوفيات[ الناجمة عن ]األمراض املُْعِدَية[ في ]الدول املتطورة[، 
إلى  الحيوية[  ]املضادات  وإدخال  و]اللقاحات[  و]اإلصحاح[  ]التغذية[  أدى تحسن  حيث 
القضاء الفعلي على الوفيات املبكرة الناجمة عن مثل هذه األمراض. إال أننا نقترب بصورة 
خطيرة من العودة إلى عهٍد كانت تحدث فيه الوفيات من هذه األمراض في أعمار مبكرة، ذلك 
إلن العديد من ]الكائنات الدقيقة[ أصبحت ]مقاومة[ لكثير من األدوية املتوافرة، في حني ال 

تقوم ]الصناعة الدوائية[ بتطوير ]بدائل[ كافية عنها. 

التحري عن املصطلحات باالستفادة من التطبيقات الحاسوبية متكاملة الوظائف، 
أو استخالص املصطلحات املَُحْوسب

أما إذا كان النص متاحًا إلكترونيًا، بشكل يمكن للحاسوب التعامل معه، وينطبق ذلك 
على أي شكل من أشكال النصوص اإللكترونية، والنصوص على اإلنترنت، فإن هناك الكثير 
التي تستخدم الستخالص املصطلحات. كما يمكن االستفادة من  البرمجية  التطبيقات  من 
)Optical character recognition; OCR( ملعالجة  تقنية التعرف الضوئي على املحارف 

النصوص الورقية حتى يمكن للحواسيب أن تقرأها.
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استخالص املصطلحات 
النصوص،  من  استفرادها  هو  املصطلحات(  التقاط  )أو  املصطلحات  استخالص  إن 
وكتابة مالحظات حولها )مثل التعريفات والسياقات(، وهو خطوة مهمة لدراسة املصطلحات 

والكتساب املعارف التقنية واللغوية ولتطوير املصطلحات الحالية في الحقل املوضوعي.

إحـصـاء املصطلحات 
ويقصد به حصر األلفاظ االصطالحية وجذورها اللغوية الستكمال قوائم املصطلحات 

أو إعداد معاجم متخصصة أو إغناء الحصيلة املصطلحية للمترجم. 

تجميع املصطلحات األساسية في قائمة 
وهو إعداد قائمة من املصطلحات املستفردة من النص الذي يعمل عليه املترجم، أو إغناء 
التي  السياقات  كتابة مالحظات حول  مع  فيها،  الجديدة  املصطلحات  بإدراج  قائمة سابقة 

وردت فيها )من الجمل والفقرات(.

الجدول )19( : مصطلحات جمعها املترجم بعد عمله على وثيقة حول أمراض مزمنة.

املصطلح األجنبي املقابل العربي

Age-related macular التنكس البقعي املرتبط بالتقدم في السن

Annex امللحق

Avoidable blindness العمى الذي يمكن تجنبه

Board of Trustees of the 
International Agency for the 
prevention of Blindness

العمى وضعف  من  للوقاية  الدولية  الوكالة 
البصر

Chronic eye disease مرض عني مزمن

Cross-border عبر الحدود

Database قاعدة البيانات

Decision-maker صانع القرار
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املصطلح األجنبي املقابل العربي

Diabetic retinopathy اعتالل الشبكية السكري

Diagnostic تشخيص

Endemic متوطن

Endorsement االعتماد

Evidence-based standards املعايير املسندة بالبيانات

Executive board املجلس التنفيذي

Fact-sheet صحيفة الوقائع

Glaucoma الجلوكوما

Global Health Workforce التحالف العاملي للقوى العاملة

Guidelines املبادئ التوجيهية

Health assembly جمعية الصحة العاملية

Implementation تنفيذ

International partners شركاء دوليون

Issued صدرت

Lions Clubs International 
Foundation

الرابطة الدولية الندية ليونز

Member states الدول األعضاء

Noncommunicable disease األمراض غير السارية

Objectives أهداف، أغراض

Onchocerciasis داء كالبية الذنب

تابع الجدول )19( : مصطلحات جمعها املترجم بعد عمله على وثيقة حول أمراض مزمنة.
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املصطلح األجنبي املقابل العربي

Primary health-care الرعاية الصحية األولية

Questionnaire استبيان

Rehabilitation تأهيل

Secretariat األمانة

Stakeholders أصحاب املصالح

Taskforce فرقة عمل

Technical support الدعم التقني

Teleconferences اجتماعات معقودة عن بعد

The WHO Monitoring Committee لجنة الرصد التابعة ملنظمة الصحة العاملية

To the present إلى اليوم

Trachoma التراخوما

Treatment عالج

Undertaken by اضطلعت بها

Visual impairment ضعف البصر

World Bank البنك الدولي

إنشاء سجل املصطلح  
املعلومات حوله  كل  تجمع  لكل مصطلح  بطاقة  إعداد  هو  للمصطلح  إنشاء سجل  إن 
واملالحظات  استخدامه،  ونموذج  والسياق،  والتعريف  الداعمة،  والنصوص  املالحظات،  مع 
التي يدونها املترجم نفسه أو املصطلحي الذي يعمل معه، واآلراء التي يبديها االختصاصي 

بالحقل املوضوعي الذي ينتمي إليه املصطلح. 
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الحد األدنى من مكونات سجل املصطلح

مقابله  وعلى  األجنبي  املصطلح  على  لتقتصر  املصطلح  سجل  مكوِّنات  تتضاءل  قد 
العربي، وقد تتسع في مضمونها لتبلغ مئات املكونات. 

ومن املكونات التي يكثر مصادفتها في سجالت املصطلحات:

املصطلح باللغة املصدر ومقابله باللغة الهدف.. 1

املختصرات التي يشيع استعمالها لإلشارة إلى ذلك املصطلح.. 2

أي شكل من األشكال اإلمالئية األخرى.. 3

أي شكل من األشكال النحوية األخرى.. 4

املترادفات الواضحة التي ال تحتمل اللبس. . 5

التعريف: وفيه توضيحات حول املالمح أو السمات الداللية الرئيسية للمفهوم إلى جانب . 6
املالمح أو السمات التي تميز ذلك املفهوم عن غيره.

اًل أو متروكًا أو ينصح . 7 توصيف للمصطلح من حيث ما يتمتع به من تقييس أو كونه مَفضَّ
بهجره أو التخلي عنه.

السياق: و هو َنصٌّ ُمْقَتَبس يهدف إلى توِضيح التعريف، فالسياق الذي يضفي تعريفًا . 8
أو تفسيرًا على املصطلح هو الذي يقدم املعلومات حول املفهوم، وذلك رغم أن الخواص 
األساسية والخواص التي تعني حدود املفهوم قد ال تعرض جميعها في املقتطفات أو 

في النص املقتبس.

معلومات إدارية حول َمْن ُيْدِخل البيانات وتاريخ وتوقيت إدخالها.. 9

نماذج عن االستعمال وعن العبارات األسلوبية، وهي نماذج عن االستعمال على شكل . 10
ُجَمل وعبارات ومصطلحات تترافق أو تتوارد بشكل شائع مع املصطلح لتوضيح كيفية 

استخدام املصطلحات، وقد ال تقّدم معلومات إضافية عن املفهوم.

مالحظات أو تعليقات: وتقدم معلومات إضافية حول استخدام املصطلح في الخطاب.. 11

النصوص . 12 أو من  للنص  إلى مصادر ما ورد من دواعم  وتشير  أو املصادر:  املراجع 
الداعمة ومن مصطلحات.
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إنشاء ملف املصطلحات  
إن ملف املصطلحات هو وعاء يتضمن عددًا من سجالت أو بطاقات املصطلحات التي 
تجمع بينها عالقة ما، أو تتشارك في ما بينها بالحقل الداللي أو باملوضوع التخصصي، أو 
بالجهة التي تطلب الترجمة، أو بالزمن، أو باملكان، وقد يكون ملف املصطلحات ورقيًا مخطوطًا 

باليد، أو مطبوعًا، أو رقمياً حاسوبياً.

إدارة مضمون ملفات املصطلحات وَعْرضه
بعد بناء سجالت وملفات املصطلحات، تتواصل الحاجة لتحديث مضمونها، بإغنائه، 
وتصحيحه، وحذف بعضه، وتعديل بعضه اآلخر، ويستدعي ذلك إتاحة وصول املترجم إلى ذلك 
املضمون في أي وقت، وإعطاء الفرصة له لتعديله وتغييره. وتتراوح سبل إدارة املصطلحات 
أو  املسارد  أو  الكتيبات  أو  الورقية  البطاقات  مع  التعامل  بني  والتعقيد  البساطة  حيث  من 
اإلتالف  وحتى  والتصحيح  والشطب  اليدوية  بالكتابة  والتحرير،  اإلعداد  طور  في  املعاجم 
طة يصمِّمها املترجم لنفسه انطالقًا  لبعض البطاقات، وبني التعامل مع تطبيقات حاسوبية مبسَّ
من برامج شائعة مثل ورد وإكسيل، وبني العمل في بيئة من التطبيقات الحاسوبية املتفاوتة 
التعقيد، والتي تتوافر تجارياً، ويتحمل املترجم أو املصطلحي نفقات شرائها وصيانتها. ومن 

.Multiterm األمثلة عليها

الترجمة بمساعدة الحاسوب
النصوص  ملعالجة  الحاسوبية  التقنيات  في  ملحوظًا  تطورًا  املنصرم  العقد  وقد شهد 
والتعامل مع املصطلحات واختزانها وإدارتها لالستفادة منها في الترجمة،  فظهرت تطبيقات 
حاسوبية ساهمت في تطوير صناعة الترجمة وفي العمل في املصطلحات، والسيما ذاكرة 

الترجمة.

بناء ذاكرة لترجمة املصطلحات

إن ذاكرة الترجمة هي قاعدة بيانات أو مستودع الختزان املعلومات يتم فيه ضم كل 
مصطلح أو عبارة باللغة املصدر مع مقابلها باللغة الهدف لتشكيل وحدة نصية ثنائية، ويتم 
هذا االختزان عادة تلقائيًا بمجرد الضغط على مفتاح اإلدخال، ويكون ذلك متزامنًا مع عمل 
املترجم على ترجمة الجمل املتتالية في النص جملة جملة، تفصل بني كل جملة والتي تليها 

نقطة، لتكون الوحدات النصية الثنائية على الشكل التالي:
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النص األجنبيالترجمة العربية

 World Health Organizationتأسست منظمة الصحة العاملية عام 1946.
established on 1946.

منظمة  في  عامًا   20 ملدة  مترجمًا  عملُت 
الصحة العاملية.

I worked in WHO for 20 years as 
translator. 

.My father was good manكان والدي رحمه هلل رجاًل صالحًا.

.I am physicianأنا طبيب.

 وعندما ينتهي املترجم من ترجمة النص يحفظ امللف بصيغة خاصة تسمى صيغة تبادل 
البيانات في ذاكرة الترجمة، حتى إذا عاد املترجم إلى عمله لترجمة نص آخر فإن الحاسوب 
يبحث في ما لديه من ملفات ذاكرة الترجمة عن كل عبارة ترد في النص املصدر الجديد، فإذا 
وجد عبارة ذات توافق تام )100%( مع عبارة في النص املصدر الجديد عرض ترجمتها التي 
اختزنت فيه باللغة الهدف للمترجم، فإن شاء قبلها وإن شاء غّير فيها، وفي ذلك توفير للوقت 

وللجهد، ومحافظة على االتساق في استخدام العبارات.
إلى  ليصل  املقابالت  لعرض  الالزم  التوافق  مستوى  من  يخفض  أن  للمترجم  ويمكن 
)50% - 99%(، وعندها سيعرض له البرنامج جماًل شبيهة، وليست متطابقة تمام التطابق، 
مع مقابالتها التي عليها واسمات تنبه إلى درجة التطابق، إلتاحة الفرصة للمترجم لتعديلها، 
ويسمى ذلك بالتوافق الجزئي، ففي مثالنا السابق يمكن لبرنامج أن يعرض املقابالت العربية 
سابقة الذكر عندما يصادف جمالً ال تتطابق تطابقًا كاماًل مع ما لديه في الوحدات النصية 

الثنائية، فإذا صادف جمالً مثل: 

World Trade Organization established on 1970.
I worked in the company for 6 years as director. 
My friend is good girl.
He is physician.

  

الجدول )20( : ترجمة املصطلحات.
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فإنه يعرض للمترجم ما لديه من وحداث نصية ثنائية مشابهة مع النسبة املئوية للتشابه، 
مثل ما يتم عرضه بالجدول التالي:

الجدول )21( : الترجمة بمساعدة الحاسوب.

الترجمة املستمدة من 
ذاكرة الترجمة

نسبة 
التوافق

العبارة الجديدة املطلوب 
ترجمتها

تأسست منظمة الصحة العاملية 
عام 1946.

]%70[World Trade Organization 
established on 1970.

عملُت مترجمًا ملدة 20 عامًا في 
منظمة الصحة العاملية.

]%50[I worked in the company for 
6 years as director. 

كان والدي رحمه هلل رجاًل 
صالحًا.

]%50[My friend is good girl.

.He is physician]70%[أنا طبيب.

ويكون على املترجم تعديل الترجمة لتصبح كما بالجدول التالي:

الجدول )22( : التحرير التالي.

النص األجنبيالترجمة الصحيحة

 World Trade Organizationتأسست منظمة التجارة العاملية عام 1970.
established on 1970.

        I worked in the company forعملُت ست سنوات مديرًا للشركة.
6 years as director. 

.My friend is good girlصديقتي سيدة طيبة.

.He is physicianهو طبيب.

وسيحفظ البرنامج هذه الجمل الجديدة مع مقابالتها على شكل وحدات نصية ثنائية. 
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من  يزيد  أن  للمترجم  ويمكن  التالي.  التحرير  املترجم  به  يقوم  الذي  العمل  ويسمى 
االستفادة من برامج ذاكرة الترجمة بالعمل على النص املصدر وتعديله ليصبح أكثر مالءمة 
التحرير  الذي يسمى  العمل  الترقيم، وهو  وتوزيع عالمات  تقطيعه،  الحاسوبي، مثل  للعمل 

السابق.

بناء قاعدة بيانات املصطلحات

ولئن كان بناء ذاكرات الترجمة من أبرز التطورات، فإن هناك تطبيقات أخرى لبناء قاعدة 
بيانات  قاعدة  في  البيانات  تبادل  تسمى صيغة  بصيغة خاصة  امللف  املصطلحات،  بيانات 

املصطلحات أو اختصارًا، واستدعائها وقت اللزوم.

ومن التطبيقات الشهيرة لذاكرات الترجمة ومواقعها على شبكة اإلنترنت:

الجدول )23( : التطبيقات الشهيرة لذاكرات الترجمة ومواقعها على شبكة اإلنترنت.

املوقع على شبكة اإلنترنتالتطبيق

SDL Trados Studiohttp://www.sdl.com 

WordPress memsourcewww.memsource.com/ 

MateCat www.matecat.com 

Atril DEJA VU http://www.atril.com 

Wordbeehttps://www.wordbee.com 

تطبيقات أخرى في الترجمة بمساعدة الحاسوب

كما تطورت سبل التدقيق اإلمالئي وقوائم تصحيح الكلمات  وقوائم اإلضافات الستكمال 
الكلمات وقت كتابتها، وطرق حفظ امللفات في السحاب اإللكتروني، بداًل من التضييق على 
في  بحفظها  املؤسسات  على  والتضييق  لحاسوبه،  الصلب  القرص  في  بحفظها  املستخدم 

الحواسيب الخادمة، مما يتيح فرصاً كبري لتبادل البيانات والتشارك بها.
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الترجمة اآللية  
ويقصد بها أن يقوم الحاسوب بإعداد الترجمة األولية بدون أو قبل أن يقوم املترجم 
)اإلنسان( بتعديلها لتتوافق مع النص املصدر. وقد ازدادت أهمية الترجمة اآللية في مكافحة 
اإلرهاب، وبذيوع وسائل التواصل االجتماعي والتراسل عبر اإلنترنت، وبانتشار استخدام 

الهواتف الذكية.
وقد كانت الترجمة اآللية تعتمد سابقًا على تحليل النص في اللغة املصدر إلى مكوناته 
في  األخذ  مع  الهدف،  اللغة  في  يقابله  بما  منها  مكون  كل  واستبدال  والصرفية  النحوية 
الحسبان خصائص اللغة الهدف إلى أبعد قدر ممكن، أما في الوقت الحاضر فإنها تعتمد 
من  النصية  الوحدات  ملقارنة  وإحصائية  رياضية  بطرق  االستعانة  على  األحيان  غالب  في 
النص املصدر مع ما في املَُدوَّنات الضخمة الثنائية اللغة أو املتعددة اللغات التي تم جمعها 
على نطاق واسع من منشورات تراكمت عبر السنني، والتي تتضمن واسمات سياقية ونحوية 
التي تساهم  البرامج املساعدة  إليها، مع بعض  للتعريف بمضمونها، وعرض ما هو أقرب 
في ترسيم السمات الوجودية للغة واملواقع الفريدة للمفردات ضمن منظومة الرموز اللغوية 
التي  للعبارات السياقية وقوائم للحاالت الشاذة  اللبس والغموض، وقوائم  لتوضيح مكامن 

تخالف القواعد اللغوية العامة.
وتزداد جودة الترجمة اآللية في املواضيع التخصصية التي تتوافر لها مدونات جيدة 
اإلعداد، وعند توفر مصادر غنية بالثنائيات اللغوية، ويغلب أن يسبق الترجمة اآللية إعداد 
النص بالتحرير السابق لترجمة الحاسوب، مثل تقسيم أو تقطيع النص إلى جمل قصيرة 
يسهل العثور على مقابالتها في املدونات الضخمة، كما تتمتع البرامج الحديثة للترجمة اآللية 
بقدرة هائلة على تحسني جودة أدائها مع االستفادة من عمل الزائرين للموقع ومن تزايد وتيرة 
االستعمال من خالل االستفادة من اإلحصاء في توليد قواعد تلو الترجمة، ومن خالل ابتكار 

طرق إحصائية تسترشد بقواعد الترجمة.
اإللـكـتـرونـي                   ومـوقـعـه   google translate اآلليـة:  التـرجـمـة  بـرامـج  أشـهـر  ومـن 

. https://translate.google.com

يعد google translate من أوسع برامج الترجمة اآللية انتشارًا وأسرعها تطورًا ونموًا، وقد 
بدأ محرك البحث google بالعمل عام 1998، واعتمد google translate على أساليب مختلفة 
في الترجمة اآللية قبل أن يتحول عام 2007 إلى األسلوب اإلحصائي، فاستخدم مئات املاليني 
من العبارات الثنائية اللغة املستمدة من ترجمات سابقة "بشرية" أجرتها املنظمات الدولية، ومنذ 
ذلك الوقت وحجم املدونات التي يستخدمها برنامج غوغل بازدياد متواصل يغذيه املستخدمون 

لها واملحتوى العربي على اإلنترنت. وقد أصبح البرنامج متاحًا عبر الهواتف الذكية.
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.http://www.bing.com/translator وموقعه Bing Translator كما يوجد برنامج
وهو برنامج طورته مكروسوفت عام 2009 لترجمة صفحات اإلنترنت والبحث فيها ومشاهدة 
األصل والترجمة في الوقت نفسه عبر تطبيق العرض البصري باللغة املصدر واللغة الهدف 

معًا. وهذا البرنامج متاح أيضًا عبر الهواتف الذكية.

االستفادة من الجهود التي بذلتها مجامع اللغة العربية في املصطلحات
تحظى إدارة املضمون املصطلحي برعاية أرفع املستويات الرسمية، فكثيرًا ما تكون 
الرئيسية، والسيما  الوزارات  أو  الوزراء،  أو رئاسة  البالد،  تحت رعاية مباشرة من رئيس 
والتجارة.  واالستثمار  الصناعة  ووزارات  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  التربية  وزارات 
ومجامع اللغة العربية في كل من القاهرة ودمشق وبغداد وعمان والخرطوم هي التي تتولى 
املؤتمرات  وتعقد  الجهود  وتبذل  صياغتها،  منهجيات  وترسم  العلمية  املصطلحات  شؤون 
إلقرارها ونشرها وترويجها ومراقبة االلتزام بتداولها. إال أن الدور الذي تنفرد فيه املجامع، 
إلى جانب وضع وإقرار املصطلحات هو إصدار القرارات التي تنظم توليد املصطلحات باللغة 

العربية، وهي قرارات ينبغي على املترجمني واملصطلحيني اإلملام بها وإتقانها.
وملجمع اللغة العربية في القاهرة تاريخ طويل يكاد يطاول القرن من إصدار القرارات 
تلك  إصدار  يعيد  ثم  منها،  مجلته  من  إصدارة  تخلو  تكاد  فال  املصطلحات،  حول صياغة 

القرارات مجمعة بني الحني واآلخر، ومن بني أهم تلك القرارات اخترنا ما يلي:

• يجوز االشتقاق من أسماء األعيان للضرورة في لغة العلوم.	
• يجوز النحت عندما ُتلجيء إليه الضرورة العلمية.	
• يجوز أن ُينحت من كلمتني أو أكثر اسم أو فعل عند الحاجة، على أن ُيراعى ما أمكن 	

استخدام األصلي من الحروف دون الزوائد، فإن كان املنحوت اسمًا اشتـُِرط أن يكون 
على وزن عربي، والوصف منه بياء النسب، وإن كان فعاًل فعلى وزن فعلل أو تفعلل إال 

إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
• يجوز َصْوغ املركب املزجي في املصطلحات العلمية عند الضرورة.	
• م أصالة الحروف في بعض الكلمات العربية.	 يجوز توهُّ
• املعنى 	 يتحدَّد  بحيث  أمكن،  ما  الكلمات  بني  الداللية  الفروق  بتبيان  العناية  كلَّ  ُيعنى 

الخاص الدقيق لكل كلمة، وبذلك تضيق دائرة املتـرادفات.
• َوْصف بعض األلفاظ بأنها ُحْوِشيَّة اعتباٌر بالغي ال لغوي، وال ُيستْبَعد اللفظ من املعاجم 	

بأنه ُحْوِشّي.
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• يجوز في عني َمَفاعل قلُبها همزة، سواء أكان أصلها واوًا أم ياء فُيقال مكايد ومكائد.	
• مثل 	 العلم  لغة  في  واستعماله  باالسم،  املتصل  النفي  حرف  على  )الـ(  دخول  يجوز 

"الالهوائي".
• يجوز تقدُّم لفظ النفس أو العني على املؤكَّد في معنى التوكيد.	
• ُيحَتّج بالحديث املُدوَّن في الكتب املُدوَّنة في الصدر األول على الوجه اآلتي:	

أ. األحاديث املتواترة واملشهورة.
ب. األحاديث التي ُتستعَمل ألفاظها في العبادات.

ج. األحاديث التي ُتَعدُّ من جوامع الكلم.
د. كتب )رسائل( النبي صلى هلل عليه وسلم.

هـ. األحاديث املرويَّة لبيان أنه كان صلى هلل عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم.
و. األحاديث التي دوَّنها َمْن نشأ بني العرب الفصحاء.

مثل  باملعنى،  الحديث  رواية  يجيزون  ال  أنهم  ُرواتها  حال  ِمْن  ُعِرف  التي  األحاديث  ز. 
القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.

ح. األحاديث املرويَّة من ُطُرق متعدِّدة، وألفاظها واحدة.
• أن ُيؤدِّي فعٌل أو ما في معناه في التعبير مَؤدَّى فعل آخر أو ما في معناه، 	 التضمني: 

فيعَطى حكَمه في التعدية واللزوم. وهو قياسي ال سماعي، بشروط  ثالثة:
األول: تحقُّق املناسبة بني الفعلني.

الثاني: وجود قرينة تدل على مالحظة الفعل اآلخر، وُيؤَمن معها اللَّْبس.
الثالث: مالَءمة التضمني للذَّوق العربي.

• يؤخذ بمبدأ القياس باللغة، ويجوز االجتهاد فيه متى توافرت شروطه.	
• يجوز االشتقاق من أسماء األعيان، مع مراعاة القواعد التي سار عليها العرب.	
• ال حرج على من يدفع اللَّْبس بمّد عند التقاء الساكنني.	
• ُيصاغ قياسًا من الفعل الثالثي على وزن "ِمْفَعل" و "ِمْفَعلَة" و "ِمفعال"، للداللة على اآللة 	

التي ُيعالَج بها الشيء.
• الة" اسمًا لآللة استعمااًل عربيًا صحيحًا.	 يكون استعمال صيغة "فعَّ
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• َيغ املَقيَسة السم اآللة ما يأتي:	 ُيضاف إلى الصِّ
V .ِفعال مثل إراث، وهي التي قال بعض القدماء بقياسها
V .فاِعلَة، مثل ساقية
V .فاعول مثل ساطور
• ُيصاغ "فعَّال" للمبالغة من مصدر الفعل الثالثي الالزم واملتعدِّي.	
• لَْبٌس بني 	 ِخيَف  فإذا  الشيء.  أو مالزمة  للداللة على االحتـراف،  قياسًا  "فعَّال"  ُيصاغ 

للصانع، وكان النسب بالياء لغيره، فُيقال  صانع الشيء وُمالزِمه، كانت صيغة "فعَّال" 
اج" لصانع الزجاج، و "ُزجاجي" لبائعه. "زجَّ

• يجوز َصْوغ "َفُعول" – عند الحاجة – للداللة على الصفة املشبَّهة، وقد تكون للمبالغة، 	
"َفعَّال"  صيغة  لقياسية  إقراره  للمجمع  سبق  ما  إلى  أيضاً  الكالم،  مقامات  بحسب 

و"ِفعِّيل" و "ُفَعلَة" للكثرة واملبالغة، من األفعال الالزمة واملتعدِّية على السواء.
• يجوز أن ُيصاغ من مصدر الفعل الثالثي  الزمًا كان أم متعدِّيًا  لفظ على صيغة "ِفعِّيل" 	

بكسر الفاء وتشديد العني، إلفادة املبالغة.
• يجوز أن ُيصاغ من الفعل الثالثي القابل للمبالغة صيغة على وزن ُفَعلَة بضم الفاء وفتح 	

وغ من  العني كُضَحكة وصفاً للمذكر واملؤنث للداللة على التكثير واملبالغة. وإذا أدَّى الصَّ
املعتَّل الالزم إلى لَْبس، َوَجَب التصحيح، فُيقال: "ُسَعَية" من َسَعى، و "ُدَعَوة" من دعا.

• يجوز َصْوغ اسم الفاعل على وزن فاِعل، من كل فعل ثالثي متصرِّف من أبوابه عامة، 	
بقصد الحدوث، فُيقال مثاًل: تحية عاِطَرة.

• يجوز َصْوغ فاَعَل للداللة على التوالي واملتابعة إذا ُأريد إبراز هذه الداللة عند الحاجة، 	
التعويق  تاَبَع  بمعنى  والـُمحاثَـّة  الـُمعاَوقة  مثل  العلمي  املصطلح  في  ُيجاز  هذا  وعلى 

والحث.
• ُيصاغ "َفِعيل" بفتح الفاء وكسر العني ملعنى املبالغة أو الصفة املشبَّهة أو املشاركة.	
• يجوز قياس ما لم َيِرْد عن العرب على ما َوَرَد عنهم من لحوق التاء السم املكان من مصدر 	

الفعل الثالثي.
• هذه 	 فيه  تكثـُر  الذي  للمكان  األصول  ثالثية  األعيان  أسماء  من  قياسًا  "َمْفَعلَة"  ُتصاغ 

األعيان، سواًء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجماد.
• التصحيح، كما في 	 بإجازة  األعيان،  ِعلَّة من أسماء  مما وسطه حرف  "َمْفَعلَة"  ُتصاغ 

"َمْتَوَتة" و "َمْخَوَخة"، من التوت والخوخ.
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• يجوز أن يجيء اسما الزمان واملكان واملصدر امليمي من الفعل الثالثي األجوف اليائي 	
على "املَْفَعل" بالفتح، فُيقال مثاًل: "املسار" ملعنى السير أو مكانه أو زمانه، وكذلك ُيقال: 

طار مطارًا واآلن مطاره، وهنالك املطار.
• رد، والغالب، واألكثر، والكثير، والباب، والقاعدة .. ألفاظ متساوية 	 القياس، واألصل، واملطَّ

في الداللة على ما ُيقاس، واستعمال كلمة منها في كتب النحويـني والصرفيـني يسوِّغ 
للُمْحَدثني قياس ما لم ُيسَمع، فالـَمقيس على كالم العرب هو من كالم العرب.

• جمُع مفعول – اسمًا أو مصدرًا – على َمفاعيل قياسي.	
• يجوز في الكلمات املبدوءة بامليم الزائدة على صيغة اسم الفاعل أو اسم املفعول، مثل 	

ُمْشِكل وُمْعَجم، أن ُتجمع على ِزَنة مفاعل أو مفاعيل وَشَبههما، حماًل على ما جاء من 
نظائرها في فصيح الكالم.

• يجوز َجْمع فاعل ملذكر عاقل على َفَواعل، نحو: باسل وبواسل، وذلك ملا ورد من أمثلته 	
الكثيرة في فصيح الكالم.

• يجوز َجْمع الصفات من باب أفعل َفْعالء، مثل أسود سوداء: وأبيض بيضاء بالواو والنون 	
في املذكر، وباأللف والتاء في املؤنث .. كما يجوز جمع َفْعالء مما ليس مذكره على أفعل، 

مثل: حسناء وعذراء باأللف والتاء.
• يجوز َجْمع َفْعلَة )ساكنُة العني الصحيَحِتها( على َفْعالت بفتح العني أو تسكينها.	
• يجوز جمع التأنيث للمذكر غير العاقل إذا لم ُيسَمع له جمع تكسير.	
• يجوز لحوق التاء لفعيل بمعنى مفعول، سواء ُذكر معه املوصوف أم لم ُيْذَكر، كما يجوز 	

جمعها جمع تكسير على ِزَنة "فعائل".
• َبة تبقى كما هي، وتجمع جمع مؤنث ساملًا مثل: مارستان ومارستانات .. 	 الكلمات املُعرَّ

وكيلومتـر من هذا الباب.
• يدل على القليل والكثير، وإّنما 	 الجمع أيـًّا كان نوعه )جمع تكسير أو جمع تصحيح( 

يتعيَّن أحدهما بقرينة.
• يجوز جمع املصدر عندما تختلف أنواعه.	
• َجْمع الَجْمع َمقيس عند الحاجة.	
• التي يستسيغها 	 َيغ األخرى  الصِّ إلى جانب  "فعالء"  العاقل بصيغة  يجوز وصف غير 

الذَّوق العربي.
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• تعدية الفعل الثالثي الالزم بالهمزة قياسية.	
• "َفعَّل" املَُضعَّف َمقيس للتكثير واملبالغة.	
• لَُه )بمعنى َفَعلَه(.	 يجوز َمِجيُء أْفَعلَه مهموزًا )بمعنى َفَعلَه(، وَمِجيء َفعَّ
• يجوز اْشِتقاُق "َفَعل" من الُعْضِو للداللة على إصاَبِتِه.	
• يجوز  في ما يدل على االشتـراك من األفعال التي على صيغة "افتعل" أن ُيجاء بـ "مع" 	

أو بالباء بدل واو العطف.
• يجوز في األفعال التي على صيغة "تفاعل" – مما َيُدلُّ على االشتـراك – أن ُيؤتى بـ "مع" 	

بدل العطف بالواو، بناًء على أن مع والباء تفيدان معنى املعيَّة واملصاحبة واالشتـراك في 
الُحْكم، مما ُيَدل عليه بالحرف العاطف.

• ُيَعدُّ قياسيًا دخول السني والتاء للطلب أو الصيرورة، ولالتخاذ والَجْعل.	
• نـُوِّ والَحْيُنوَنِة".	 ُيَعدُّ قياسيًا دخول السني والتاء وكذلك األلف إلفادة "الدُّ
• َعة.	 خامة أو السِّ ال بأس بزيادة امليم عند الضرورة إلفادة الضَّ
• كـلُّ فعـل ثالثـي ُمَتَعدٍّ دالٍّ على معالجة حسيَّة، فمطاوعه القياسي )انفعل(، ما لم تكن 	

فاء الفعل واواً أو المًا، أو نونًا، أو ميمًا، أو راء، ]ويجمعها قولك "ولنمر"[ فالقياس منه 
"اْفَتَعل".

• قياُس املطاوعة )لَفعَّل( "مضعف العني" )َتَفعَّل(.	
• )فاَعل( الذي ُأريد به وصف مفعوله بأصل مصدره مثل: باعدته، يكون قياس مطاوعه: 	

"َتَفاَعَل" كَتَباَعَد.
• "َفْعلََل" وما ُألِحَق به، قياُس املطاوعة منه على "َتَفْعلََل"، نحو: َدْحَرْجـُتُه فَتَدْحَرَج، وَجلَْبـْبـُتُه 	

فَتَجلَْبَب.
• إذا ُأريد صنع مصدر من كلمة )مصدر صناعي(، ُيزاد عليها ياء النََّسب والتَّاء.	
• يجوز وقوع املصدر حااًل، والقياس على ما ُسِمع منه مطلقًا.	
• يجوز إلحاق تاء الوحدة، أو املرَّة باملصادر الثالثية الـَمزيدة.	
• ُيصاغ للداللة على الحرفة أو شبهها من أي باب من أبواب الثالثي مصدر على وزن 	

"ِفَعالة" بالكسر.
• احَتَملَت 	 إذا  الفاء  بكسر  الِفَعالة  وزن  على  املصدرية  الكلمات  من  ُيْسـَتْحَدث  ما  ُيجاز 

ُيْسـَتْحـَدث  ما  ُيجـاز  واملالزمة. وكذلك  أو شبهها من املصاحبة  الحرفة،  داللتها معنى 
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من الكلمـات الـمصـدريـة علـى وزن الَفعالـة بالفتح والُفُعولة بالضم من كل فعل ثالثي 
بتحويله إلى باب َفُعَل بضم العني، إذا احُتِمَل داللة الثبوت واالستمرار، أو املدح أو الذَّم، 

ب. أو التَّعجُّ
• ُيجاز ما ُيستحدث من الكلمات على صيغة ُفعالة للداللة على نفاية الشيء وبقاياه وما 	

تناثر منه.
• ُيقاس املصدر على وزن "َفَعالن" لَفَعل الالزم املفتوح العني، إذا دلَّ على تقلُّب واضطراب.	
• ُيقاس من "َفَعل" الالزم مفتوح العني مصدر على وزن "ُفعال" للداللة على املرض.	
• ُيجاز اشتقاق "ُفعال" و "َفَعل" للداللة على الدَّاء، سواء أَوَرَد له ِفْعل أم لم َيِرد.	
• إْن لم يرد في اللغة مصدر "لَفَعل" الالزم مفتوح العني، الدَّال على صوت يجوز أن ُيصاغ 	

له قياساً مصدر على وزن "ُفعال" أو َفِعيل".
• َيِصّح أخذ املصدر الذي على وزن "َتْفعال" من الفعل للداللة على الكثرة واملبالغة.	
• ال مانع من أن تكون صيغة "االفتعال"، مشَتقَّة من الَعْضو، قياسية في معنى املطاوعة 	

لإلصابة بااللتهاب.
• معنى 	 لتؤدِّي  التماثـُل،  أو  املساواة  مع  االشتـراك  على  للداللة  "التفاعل"  تتخذ صيغة 

املصطلحات العلمية التي تتطلَّب هذا التعبير.
• "االنفعال" مصدٌر قياسي لـ "انفعل"، وهو مطاوع َفَعله، الستيفائه شروط املطاوعة، وذك 	

إلى جانب ورود "َفَعله فانفعل" في صحيح اللغة، وفي استعمال اللغويـني.
• ة باملؤنث بالتاء، وإن لم ُيقَصد 	 يجوز تأنيث ما جاء على صيغة فاِعل من الصفات املخَتصَّ

الحدوث.
• يجوز أن َتلَحق التاء فعياًل بمعنى مفعول، سواء ُذِكَر معه املوصوف أو لم ُيْذَكْر.	
• إلى 	 التاء  ظهور  أدَّى  إذا  تصغيره  عند  املجازي  املؤنَّث  من  التأنيث  تاء  حذف  يجوز 

االلتباس.
• يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة ِمْفعيل وِمْفعال وِمْفعل، سواء ُذِكَر املوصوف أو لم ُيْذَكْر.	
• يصرف "َفْعالن" وصفًا ويجمع "َفْعالن" ومؤنـثه "َفْعالَنة" َجْمَعْي تصحيح.	
• تجوز النِّْسـَبِة إلى َجْمِع التَّْكِسير عند الحاجة.	
• رًة ومؤنَّثًة، 	 يجوز حذف الياء وإثباُتها في النسب إلى َفِعيل – بفتح الفاء وضمِّها – مذكَّ

في األعالم وفي غير األعالم.
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• ُيقَبل من الكلمات ما شاع منسوبًا إليه على لفظه من األعالم املجموعة جمع مؤنَّث ساملًا 	
دون حذف األلف والتاء، مثل الساداتي في النسبة إلى َمن اسمه السادات، وعطياتي 
في النسبة إلى من اسمها عطيات. وكذلك ما يجري مجرى األعالم من أسماء األجناس 
اعاتي، واآلالتي، وذلك فرارًا من  والِحَرف واملصطلحات، مما يدلُّ على معيَّن، مثل السَّ
إنَّ  قوله:  من  "الهمع"  بما في  النََّسب، واستئناسًا  والتَّاء عند  األلف  ُحِذَفت  إذا  اللَّْبس 
حروف الَعلَم صارت بالَعلَميَّة الزمة للكلمة، ألن الَعلَميَّة تسجل االسم وتحصره من أن 

ُيزاد فيه وينُقص.
• يجوز إثبات الهمزة في النََّسب إلى كيمياء، على اعتبار أنَّ الهمزة لإللحاق أو على اعتبار 	

أنَّ الهمزة للتأنيث.
• يجوز النََّسُب إلى املُثـَـنَّى في املصطلحات الِعلْميَّة تنظيرًا له بالجمع، على أن َيلَْزم املثـنَّى 	

األلف في هذا التـركيب.
• َفْين على أنها من إضافة األول إلى الثاني والثاني إلى األخير على 	 ـِ تجوز إضاَفُة املَُتضايـ

معنى "في" أو "الالم".
• َفْيِن بالَعْطف. وقد َوَرَد من ذلك شواهد كثيرة من فصيح الكالم 	 ـِ يجوز الَفْصل بني املَُتضايـ

العربي.
• ليس هناك ما يمنع من َقْول الكتَّاب سنة ثمان وسبعني، ونحو ذلك من إضافة املعدود 	

املفرد إلى عدد غير مفرد.
• واملئة 	 كتب،  الخمسة  مثل  إليه،  املضاف  دون  املضاف  العدد  على  "الـ"  إدخال  يجوز 

صفحة، والثالث مئة دينار، استئناسًا بورود مثله في الحديث، كما في صحيح البخاري.
• يجوز في ما أصل ثانيه الياء أن ُيقلَب واوًا عند التصغير، أخذًا بمذهب الكوفيـني فيه، 	

ماع به، وعلى هذا يجوز في تصغير عني وشيخ وليفة  وتجويز ابن مالك له ولورود السَّ
وشيء، أن ُيقال ُعَوْيَنة، وُشَوْيخ، وُلَوْيَفة، وُشَوْيء.

• يجوز استعمال "ال" مركبة مع االسم املفرد إذا وافق هذا االستعمال الذوق ولم ينفر منه 	
السمع.

• ل الكلمة الواحدة على كلمتني فأكثر، عند وضع اصطالح جديد، إذا أمكن ذلك، وإذا 	 ُتَفضَّ
ل التـرجمة الَحْرِفيَّة. لم يمكن ذلك ُتَفضَّ

• كلُّ كلمة أجنبية فيها الكاسعة oid التي تدلُّ على التشبيه والتنظير ُتَتْرَجم في االصطالحات 	
العلمية بالنََّسِب مع األلف والنون، مثل غرواني، وسمسماني، فيما يشبه الغراء والسمسم.
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• تجوز ترجمة الَكَواِسِع oid و from و like بالنََّسب مع األلف والنون، ما لم َيَتَناَف هذا 	
االستعمال مع الذُّوق العربي.

• يجوز استعمال بعض األلفاظ األعجمية عند الضرورة  على طريقة العرب في تعريبهم.	
• ل اللفظ العربي على املُعرَّب القديم، إال إذا اْشتهر املُعرَّب.	 ُيفضَّ
• ُيْنَطق االسم املُعرَّب على الصورة التي َنَطَقت بها العرب.	
• أجناس املواليد التي ليس لها أسماء عربية ُتعرَّب أسماؤها العلمية، إذا كانت منسوبة 	

إلى أعالم، وُتَتْرَجم بمعانيها إذا أمكنت ترجمتها في كلمة عربية واحدة سائغة، وإن لم 
َح تعريبها. يكن ذلك ممكنًا ُرجِّ

• ال مجال للتعريب في األلفاظ العلمية الدَّالَّة على أنواع النبات، ألن جميع هذه األلفاظ أو 	
معظمها ُنعوت أو صفات أو منسوبات إلى أعالم ُتَترَجم ترجمة في جميع اللغات الحيَّة.

• الســالالت:                            	 عـلى  الدَّالَّـة  األلفـاظ  فـي  جـمـيـعـًا  والتـعـريـب  للتـرجـمـة  مـجـال  يـوجـد 
. )variété = variety( )( وعلى األصناف )الضروبsouche = strain(

• َبة عند اختالف نطقها في اللغات األجنبية.	 ح أسهل نطق في رسم األلفاظ املَُعرَّ ُيَرجَّ
• الكلمات العربية التي ُنِقلَت إلى اللغات األجنبية وُحرَِّفت تعود إلى أصلها العربي إذا ُنِقلَت 	

إلى العربية مرة أخرى.
• اللغة 	 في  نطقه  بحسب  التينية  بحروف  األصل  في  ُيكتب  الذي  اإلفرنجي  الَعلَم  ُيكَتب 

اإلفرنجية.
• ُتْكَتب األعالم األخرى التي ُترَسم بغير الحروف الالتينية والعربية كما ينطق بها أهلها 	

ال كما ُتْكَتب.
• جميع املَُعرَّبات القديمة من أسماء البلدان واملمالك واألشخاص املشهورين في التاريخ 	

التي ُذِكَرت في كتب العرب، يحافظ عليها كما ُنطق بها قديمًا. ويجوز أن ُتْذَكر األسماء 
ح أشهرهما. الحديثة التي شاعت بني قوسني، وإذا اختلف العرب في نطقني ُرجِّ

• ة، مثل: 	 أسماء البلدان واألعالم األجنبية التي اشُتِهَرت حديثًا بُنْطق خاص وصيغة خاصَّ
باريس واإلنجليز والنمسا وفرنسا وغير ذلك، تبقى كما اشتهرت ُنطقًا وكتابًة.

• ل االصطالحات العربية القديمة على الجديدة إال إذا شاعت.	 ُتَفضَّ
• االصطالحات العلمية والفنية والصناعية يجب أن ُيقَتَصر فيها على اسم واحد خاص 	

لكل معنى.
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املنتجات النهائية للتعامل مع املصطلحات
بعد اختيار املصطلحات واستخالصها واستكمال خطوات إنشاء السجالت املصطلحية،  
مع االمتثال بما تنشره املجامع واملنظمات املعنية بالتقييس من مقاييس للمصطلحات تأتي 
مرحلة اإلنتاج التي تهدف إلى تبادل ونشر هذه املصطلحات حتى يعرف جميع املستخدمني 
املعنيني أّي املصطلحات التي عليهم أن يستخدموها، وقد يكون نشر املنتجات املصطلحية 

على شكل من األشكال التالية:
• مسارد ورقية مخطوطة بخط اليد أو مطبوعة، ثنائية اللغة أو متعددة اللغات.	
• قوائم مفردات ثنائية اللغة.	
• معاجم للعبارات، إما وحيدة اللغة أو ثنائية اللغة، أو متعددة اللغات.	
• ذاكرة 	 ضمن  أو  للحاسوب  الصلب  القرص  على  تخزن  حاسوبية  بيانات  قاعدة 

تتيح ملستخدم الحاسوب اختيار  أو ذاكرة جوالة(  )قرص حاسوبي  إليه  تضاف 
املعلومات املصطلحية باألشكال التي يرغبها.

• النشر على صفحات اإلنترنت لتعميم الفائدة املرجوة منها.	
حول  السابع  الفصل  في  إليها  اإلشارة  تمت  ما  واشتهرت  ذاعت  التي  األمثلة  ومن 
مصادر املصطلحات املوحدة والجهود التي بذلتها وتبذلها املؤسسات املتخصصة مثل املركز 
العربي للتأليف والترجمة في الكويت، واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط 

والبرنامج العربي العاملي فيه في القاهرة، ومكتب تنسيق التعريب في الرباط.
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تتميز الحياة بتجدد ما فيها من مكونات وكائنات وتعاقبها مما يجعل الناس فيها أشبه 
بمعجم مفتوح تتجدد كلماته وألفاظه باستمرار للتالؤم مع ما يحيط بهم من أشياء وأحياء. 
وينظر الكثير من املتخصصني في اللغة العربية إلى وضع املصطلحات على أنها عملية بسيطة 
لتوليد األلفاظ الجديدة، إال أن املمارسة أثبتت أنها ليست عملية سهلة، إذ ال تقتصر على 
معرفة الصيغ أو األبنية اللغوية فقط، بل إنها تبدأ قبل ذلك باستيعاب املفاهيم، ثم اختيار 
األساليب املالئمة للتعبير عن تلك املفاهيم . فصعوبة التعامل مع املصطحات التقنية ليست 
ل فيها ، وإنما بسبب تعدد طرق ومنهجيات بناء  اللغة العربية من قصور متأصِّ ناتجة في 
املصطلحات فيها، وغياب التوحيد فيها، واملأمول أن يؤدي تبسيط املوضوع وتجنب مكامن 

االختالف واالستفاضة في مواطن االتفاق إلى تقرِيب هذا املوضوع املعقد من األذهان. 
وتتعدد طرق وضع األلفاظ واملصطلحات في اللغة العربية وتتنوع، ومن أهمها:

11 استمداد1املصطلحات1من1التراث..
21 الترجمة1وتوليد1املصطلحات..
31 االشتقاق1وتوليد1املصطلحات.11.
41 النقل1الحرفي1أو1التعريب1أو1االقتراض..
51 النحت1وتوليد1املصطلحات.1.
61 النسبة1واالنتساب..
71 التأنيث1والتذكير1واملفرد1والجمع..
81 الحقول1الداللية..

استمداد1املصطلحات1من1التراث
من املعروف أن اللغة العربية غنية باأللفاظ التي وضعها وتداولها العرب القدماء التي 
العربية  املؤلفات  بها  التي تغص  العلمية واالجتماعية  املفاهيم واملعاني  الكثير من  تعبر عن 

طرق وضع املصطلحات الصحية والطبية                 
فـي اللغة العربية

الفصل اخلامس
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التراثية إلى جانب ما تتمتع به اللغة العربية من قدرات في توليد األلفاظ املستحدثة. وملا كان 
املقصود أن يتعاظم مقدار املصطلحات الطبية والصحية الحضارية والعلمية التي تستمد من 
التراث، وأن تكون نتيجة بحث منهجي وليست نتيجة جهود فردية ، فقد دعت مجامع اللغة 
العربية كما دعا الكثير من األفراد املهتمني بوضع املصطلحات الطبية والصحية  إلى توطيد 
آلية مستدامة الستقراء مضمون التراث، استقراًء منهجياً يسير وفق خطة محكمة، وشاملة 
ال تكاد تترك جانبًا من جوانب التراث املطبوع واملخطوط دون سبر واستخالص، ومتكاملة 
تغطي جميع نصوص التراث واختصاصاته، إلى جانب تصنيف مصطلحاته تصنيفاً علمياً 
حديثـًا يضمن ضبط ميادينه ومفرداته ضبطاً يكفي لضمان تبادلها مع مكانز املصطلحات 
تكوين  يتطلب  أن ذلك  الواضح  التي تجمع من مصادر أخرى. وكان من  الطبية والصحية 
أجيال متعاقبة من املصطلحيني املتخصصني بالتراث وبطرق االستفادة منه، يعملون جنباً 
إلى جنب مع أتراب لهم من املتخصصني في امليادين العلمية، كما ظهرت دعوات متواترة 
إلنشاء املكتبة املصطلحية التراثية العربية، وتزويدها بالوسائل واملعدات األساسية لتوظيف 
العربية  التراثية  والصحية  الطبية  املصطلحات  معاجم  مضمون  إلثراء  ونشره  التراث  ذلك 
املصطلحي  الرصيد  فهرسة  بأهمية  املعاصرون  واملصطلحون  املجمعيون  ونوَّه  وتطويرها، 
الطبي العربي فهرسة منهجية محكمة التنظيم وتتضمن جميع املظان املتوفرة، مخطوطة كانت 

أو مطبوعة.  
فاملراحل التي يمر فيها إعداد املصطلحات من التراث العربي هي:

فهرسة املخطوطات املحفوظة باملراكز املتخصصة.. 1
تصوير املخطوطات.. 2
تخزين املخطوطات لتيسير إتاحتها للدراسني.. 3
تصنيف املخطوطات حسب التخصصات واملواضيع.. 4
توثيق املخطوطات والتحقق من صحة نسبتها إلى أصحابها.. 5
تحقيق املخطوطات وإثبات صحة منت كل منها.. 6
تكشيف مضمون املخطوطات وإعداد قوائم تكشيف لألسماء، وللمصطلحات.. 7
نشر املصطلحات وتوزيعها على نطاق واسع.. 8
إنجاز معاجم مفهرسة للمصطلحات الصحية التراثية يختص كل واحد منها بقطاع من . 9

قطاعات العلوم الصحية، مثل مصطلحات طب العيون التي وردت عند ابن سينا في القانون.
اللغوي واملعنى . 10 املعنى  تعاريفها، بتوضيح  التراثية مع  تصنيف املصطلحات الصحية 

االصطالحي.
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تخزين املصطلحات على نحو يتيح الوصول إليها بيسر. . 11

استعمال املصطلحات وتوظيفها في الحياة العملية.. 12

ما  الباحثون  منه  أو مكنز يستمد  بناء مدوَّنة  إلى  الحاضر  الوقت  الجهود في  وتتجه 
وتعيني  اللَُّغـِويَّة  املُـَدوَّنة  مـادَّة  لتحديد  خطوات  في  بالسير  مصطلحات،  من  إليه  يحتاجون 
َمصاِدِرها، وجمُعها وتصنيفها، وإدخال نصـوصها، وَتحريرها وَتوِثيقها وُمراَجعتها مراجعة 
إمالِئيَّة، وتنسيقها تمهيًدا ملُعالَجِتها آِلّيًا، وتصميم قاِعدة بيانات مناسبة ألغراضها، وتعيني 
رِفّي  املداِخل املُعَجِميَّة والكلمات الرَّأِسيَّة، وتحرير املادَّة املُعَجِميَّة، وتصميم وتشغيل املَُحلُِّل الصَّ
العرِبّي، وإلى إعداد برنامج يضع العناوين للتَّراكيب العرِبيَّة، وتعيني املعاني املُعَجِميَّة، وتعيني 
املعاني الوِظيِفيَّة، وتعيني املعاني املَتداَولَة بالفعل في الواقع العملي Pragmatic وتعيني األمِثلة 
التَّوِضيِحيَّة، وتحرير الوساِئط املَُتَعدِّدة، ثم النَّشر اإللكتروِني على أن يتم ذلك كله باستخدام 

ُلغٍة برَمِجيٍَّة مرنة تتكيَّف مع محتويات املُعَجم.

ومن مصادر املصطلحات التي استمدت من التراث وحظيت بالذيوع والقبول على نطاق 
واسع كتاب القانون البن سينا، ويتألف من خمس مجلدات: احتوى املجلد األول على خالصة 
وافية للمبادئ الطبية، والثاني مرجع لألدوية املخدرة، والثالث يصف أمراض األعضاء كل 
على حدة، والرابع يناقش األمراض التقليدية، وبه قسم للتدابير الصحية الوقائية، والخامس 
به وصفات لألدوية املجمعة. وكتاب "الشامل في الصناعة الطبية"، و"شرح تشريح القانون" 
البن النفيس، "والتصريف ملن عجز عن التأليف للزهراوي"، وكتاب "فردوس الحكمة البن ربن 
الطبري" في سبع مجلدات عام 860 م تقريباً، وهو أولى املوسوعات الطبية بالعربية، وكتاب 
"الحاوي في الطب" "وكتاب الجامع الكبير وكتاب املنصوري ملحمد بن زكريا الرازي". وفي 
بدايات القران العشرين كتب الدكتور أحمد حمدي الخياط مؤلفه الضخم "فن الصحة والطب 
في ثالثة أجزاء و700 صفحة عن مطبعة الجامعة السورية سنة 1956، وقد ختم  الوقائي" 

بستني صفحة بمعجم املصطلحات الخاصة بالكتاب.

وملا كان ألكثر األلفاظ الطبية العربية معان لغوية قبل استعمالها ألداء املعاني املستحدثة، 
الطبية  املصطلحات  على  األمثلة  ومن  الناس،  عامة  بني  حتى  استعماله  يشيع  بعضها  فإن 
لَل،  والشَّ الُجَدِري،  عامة:  الناس  بني  متداولة  ومازالت  التراث  من  استمدت  التي  والصحية 
والَحْصَبة، واملثانة، واألغذية، واألشربة، واألدوية، والحمية، والعدوى، واملَُربَّيات، واإلرضاع، 
والَحْقن،  والقطرة،  واألقراص،  والُكْحل،  واملَْرَهم،  والضمادات،  املسهلة،  واألدوية  والترياق، 
َفْيليَّات،  ّم، والتمريض، والطُّ والَقْيء، والجراثيم، والفالج، واألعراض والتشخيص، والُغَدد الصُّ
داع،  والصُّ والَفْتق،  والَخلْع،  والرَّّض،  والنَّْبض،  والَبلَْغم،  واإلحصاء،  والَخَمج،  واإلنتان، 
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ْبَحة،  الق، والذَّ َرطان، والسُّ َرع، والتََّشنُّج، والَّْقَوة، والرَّْعَشة، وااِلْخِتالج، والسَّ والكابوس، والصَّ
ْبلَة، واإِلْسهال، والزَّحير،  مور، والَخَفقان، والَغَثيان، والَيَرقان، وااِلْسِتْسقاء، والدَّ والرَّْبو، والضُّ

َحج، والبواسير، واملُْزِمن، والحاّد. والسَّ

الترجمة1وتوليد1املصطلحات1
َيْنظر  وفيها  إليها،  الوافدة  العربية  العلمية  للمصطلحات  األول  املصدر  الترجمة  ُتعد 
املصطلحي إلى الكلمة أو الكلمات الوافدة من لغة أخرى وإلى مدلولها، فيجيء بمفردة أو 
مجموعة مفردات من الكلمات العربية التي تطابقها أو تقابلها في مدلولها، وال يتأتَّى له أن 
ذهنه.  في  داللتها  يحّصل  أن  بعد  إال  ذاك  معناها  في  تطابقها  بجملة  لغته  في  عنها  يعّبر 
وللترجمة في هذا املجال طرق وأساليب وأدوات ومناهج جديرة بتعميق دراستها وتطويرها 
في اللغة العربية الستيعاب الفيض املتدفق من املطلحات الوافدة، وال عجب أن تتعدد املقابالت 
العربية للمفهوم الواحد بتعدد اللغات التي تتم الترجمة منها. وقد اتفقت املجامع واملؤسسات 
املهتمة بالترجمة بوضع ضوابط أو دالئل إرشادية تطلب من املترجمني التقيد بها في ترجمة 

املصطلحات. 

قد يكون من األفضل أن يكون املصطلح كلمة واحدة، لتسهل النسبة إليه وجمعه، بمعنى . 1
تفضيل الكلمة على الكلمتني فأكثر عند وضع املصطلحات، إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن 

ل الترجمة الحرفية. ُتَفضَّ

االقتصار على اسٍم واحد لُكّل معنى في املصطلحات العلمية الفنية والصناعية. . 2

اميُّون . 3 الون والَحمَّ تفضيل الكلمة املتداولة بني الناس وبني أرباب املهن على غيرها، فالحمَّ
والساسة والقادة ومن يليهم وُيْعَتّد بهم منهم، يستوضحون من مشاهدة األحوال ما ال 

له أبو عمرو من شعر الفرزدق إذا ُأْخِبَر به عنه. ُيَحصِّ

ال يشترط ورود الكلمة في املعاجم، وأن يكون العرب قد استعملوها من قبل، ما دامت . 4
على أوزانهم ومن كالمهم.

املؤلفات العربية القديمة مصدر غني باملصطلحات، وتستمد املقابالت العربية من الذخيرة . 5
اللغوية الهائلة التي تحفل بها الكتب الطبية واملعاجم واملوسوعات، وكتب السير واملغازي 
وكتب الصيد والقنص فضاًل عن التراجم والتاريخ، وهناك الكثير من األلفاظ األجنبية 
التي كان من الصعب على لفظة مناسبة تقابلها في املعاجم، ُثّم ُعِثر عليها عرضاً في أحد 

الكتب األخرى التي تدور في فلك الحياة العامة.
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ترجمة1املصطلح1بني1الحقيقة1واملجاز1
ويمكن للترجمة أن تستند إلى الحقيقة كما يمكنها أن تستند إلى املجاز في صياغة 
املصطلح، يعرَّف املجاز بأنه تجاوز املعنى األصلي للفظ إلى معنى غيره بقرينة مباشرة أو غير 
مباشرة تدل على ذلك، وهكذا يتم تحوير معنى كلمة مأخوذة من منت اللغة العربية وإكسابها 
الكثير من  ببنيتها الشكلية األصلية. وينظر  داللة جديدة غير داللتها األصلية دون مساس 
علماء اللغة إلى املجاز على أنه مصدر غني إلثراء اللغة العربية، ويعدونه السبيل الذي سلكته 

أكثر الكلمات املتداولَة. وفي هذا العصر اعتمد اللغويون على املجاز فقالوا:
• يَّارة، والسيَّارة في األصل القافلة.	 السَّ
• الَطيَّارة، والطيَّار الفرس السريع.	
• لفنون 	 وقد استعمل مجازًا  الغصن،  الَفّن، وهو في األصل  فعَّال من  الفنَّان على وزن 

ص بمعنى العلم املتخصص، واشتق منه لفظ على وزن فّعال  العلم أي ضروبه، ُثّم ُخصِّ
للصنعة، للداللة على صاحب الفن واملالزم له أو َمْن يتخذه عماًل أو صنعة.

• صفًة 	 "عشواء"  كلمة  من  الخاصة،  ملواصفاتها  تمييز  بدون  لإلجراءات  عشوائّي صفًة 
للناقة الكليلة البصر. 

• ل، للتعبير عن معنى 	 التطوُّر من الَطْور على بعد صياغته بوزن صحيح معروف هو التََّفعُّ
جديد هو االنتقال من َطْور إلى َطْور. 

هذا، وليس ُكّل كلمة تتخذ مجازًا للداللة على شيء تكون ناجحة، فإن صاَحَبها الصواب 
بقيت، وإن لم تحسن في نظر الناس أخفقت فُأْهِملَت. كما أن املصطلح العلمي يوم أن يشيع 
ويستقر، يكتسب حياًة خاصًة ُتنسى فيها داللته األصلّية، فالقليل من الناس يعرفون اليوم أن 

السيَّارة هي قافلة الجمال وأن الطيَّار هو الفرس السريع.

الترجمة1الحرفية1للعبارات1السياقية
اللغة األجنبية، كمصدر للمصطلحات وللتعابير  الترجمة الحرفية من  يمكن استخدام 
والشمول  واإلحاطة  االستيعاب  على  للداللة  التغطية  كلمة  استعمال  مثل  االصطالحية، 
واالحتواء، في مثل قولهم "غّطى الطبيب في تقريره جميع الجوانب الصحية للمريض" على 

طريق االستعارة التصريحية األصلّية بمعنى ذكر كل التفاصيل ولم يترك منها شيئًا.

االشتقاق1وتوليد1املصطلحات1
الجذر  بني  تزاوج  من  مفرداتها  تنطلق  اشتقاقية،  لغة  العربية  اللغة  أن  املعروف  من 
التزاوج الجذع، فالَجذر هو مجموعة الحروف األصلية  والصيغة الصرفية، فينتج من ذلك 
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الكلمات. ويتكون من مادة صوتية قوامها ثالثة أحرف في غالب  ُتبنى على أساسها  التي 
األحيان، ويختص اجتماع تلك الحروف بالداللة على معنى من املعاني يظل حاضرًا بنسبٍة 
ما في الكلمات التي ُتشتق منه بإفراغه في قالب صرفي للتعبير عن معنى معني، والصيغة 
الصرفية هي القالب الذي يعطي الوظيفة للجذر اللغوي الذي يظل محتفظًا باملعنى األصلي 
املوجود فيه. وهكذا فإن االشتقاق هو العملية التي يتم من خاللها للحصول على املزيد من 
األلفاظ بإفراغ الجذر اللغوي ضمن املزيد من القوالب الصرفية، سواًء بتضعيف حرف أو 

بتكريره  بإلصاق حرف أو عدد من الحروف.
فالجذر ك.ت.ب يمكن إفراغه في صيغ صرفية كثيرة قد يزيد عددها على 1200 صيغة، 
ألنه إذا أردنا اشتقاق أفعال من فعل َكَتب، فسنحصل على املشتقات الِفْعِليَّة وعددها ست 
، َتَفعَّل،  وثالثون صيغة صرفية، )َفَعل، فِعل، فُعل، َفْعلَل، َفعَّل، فاَعل،أْفَعل، اْنَفَعل، اْفَتَعل، اْفَعلَّ
، َفْوَعل، َفْعَول، َفْيَعل، َفْعَيل، َفْنَعل،َفْعَنل،  ، اْفَعْنلل، اْفَعلَلَّ َتفاَعل، اْسَتْفعل، اْفَعْوَعل، افَعوَّل، ِاْفعالَّ
َفْعلَى، َتَفْعلَل، َتَمْفَعل، َتَفْوَعل، َتَفْعَول، َتَفْيَعل، َتَفْعَيل، َتَفْعلَى، اْفَعْنلَل، اْفَعْنلَى،اْفَتْعلى كاْسَتلْقى( 
وُتعد كل صيغة صرفية منها بمثابة جذر جديد، يطلق عليه البعض لفظ جذع، ويمكن االنطالق 
واسم  الهيئة  واسم  املرة  واسم  املفعول  واسم  الفاعل  كاسم  اسمية  صيغ  الشتقاق  منها 
اآللة واسم الزمان واسم املكان، عالوة على صيغ صرفية أخرى، وباإلمكان أيضاً اشتقاق 
مصطلحات جديدة من أسماء األعيان والحروف واألدوات، ثم إن األلفاظ على األوزان املشتقة 
مثل فاِعل، ومفعول، وِفعالة، وَمفَعل، وُمفاعلة، واسِتفعال، للحصول على ألفاظ يحمل كل منها 
وظيفة داللية خاصة به مثل كاِتب، ومكتوب، وِكتابة، وَمكَتب، وُمكاَتبة، واسِتكتاب. وتتوافر في 
الوقت الحاضر العديد من التطبيقات الحاسوبية ومواقع اإلنترنت التي تقدم االشتقاقات من 

الجذر الثالثي .

التطبيق1العملي1لالستفادة1من1االشتقاق1كمصدر1للمصطلح1
ُيعد االشتقاق أخصب طريقة منتجة للمفردات الجديدة اتفق على استعمالها علماء اللغة 
عامًة ومن يتصدى لنقل العلوم إلى العربية خاصة. ويعرَّف االشتقاق بأنه نزع لفٍظ من آخر، 
بشرط مناسبتهما معنًى وتركيبًا، ومغايرتهما في الصيغة. فعلى سبيل املثال لفظ "جمع" يدّل 
على مطلق الضّم فقط، ولكن يمكن أن تْشَتّق منه ألفاظ أكثر داللًة وأكثر حروفًا مثل: مجموع، 
في  العربية  اللغة  مجمع  .ويرى  الُجْمَعة  اجتماع،  ُمَجمَّع،  َمْجَمع،  جامعة،  جامع،  مجموعة، 
القاهرة أن األوزان ثابتة عبر العصور املتوالية، ولم تتبدل منُذ العصر الجاهلي حّتى عصرنا 
الحاضر، وهي تلّبي حاجة اإلنسان عندما تنشأ في ذهنه خالل تطوره الفكري واالجتماعي 
معاٍن جديدة تحتاج إلى قوالب أو صيٍغ ُتَصّب فيها. ومن هنا جاءت أهمية إحاطة املترجمني 

باألوزان والصيغ الصرفية، وال سيما املُْنِتَجة منها.
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ويرمز العلماء لحروف الجذر الثالثي مثل ضرب، سمع، قرأ، مرض، بالوزن فعل، فالفاء 
يقابل الحرف األول، والعني يقابل الحرف الثاني، والالم يقابل الحرف الثالث، فإذا أرادوا 
اشتقاق صيغة صرفية من الجذر الثالثي أضافوا إليه بعض اللواصق إما في بدايته أو في 
وسطه أو في نهايته، وكّرروا ما يقابل الحرف املكرَّر، وضّعفوا ما يقابل الحرف املضعَّف، 
ليحصلوا على املصطلح الذي يعبر عن املعنى املطلوب. فإذا أخذنا الجذر َمَرض الذي يدل 
على اعتالل الصحة وانحرافها عن السواء، فسنجد أن باإلمكان اشتقاق َأْمَرض )أفعل( إذا 
َسبََّب انحراف حالة الصحة عن السواء، وَتَماَرض )تفاعل( إذا تظاهر أن حالته الصحية غير 
سوية... وملا كان عدد الجذور محدوداً بعدد األحرف التي تكونها واحتماالت ترتيب املتوافق 
صوتيًا منها، فإن االشتقاق يجعل من املمكن الحصول على عدد من الصيغ واألوزان )قد 
من كل جذر، ومن كل صيغة يمكن الحصول على املئات  تزيد على 120 صيغة أو وزن ( 

أيضاً، ويعود ذلك إلى تنوع أساليب االشتقاق.

الصيغ1)القوالب1أو1األوزان( الصرفية1
يميل العلماء في اللغة العربية إلى تقسيم الصيغ أو األوزان الصرفية إلى ما هو قياسي، 

وما هو سماعي.

املشتقات1القياسية

رد بحيث يصح اشتقاق مفردات على أوزانها ولو لم يتم  وهي صيغ تتكرر على نحو مطَّ
سماعها من العرب األوائل، وتقسم إلى قسمني كبيرين هما مشتقات األفعال، ومشتقات األسماء.

ُمْشَتّقات1الفعل1الثالثي
الفعل  أن  إنتاجية هائلة لأللفاظ، ومن ذلك  العربية ذات قدرات  اللغة  أن  املعروف  من 

الثالثي يمكن أن ُيْشَتّق منه 36 صيغة صرفية لألفعال، ولكن أشهرها: 

• َأْفَعل 	
V  أْمَرض الفعل  )تعدى  باملرض(  )أصابه  أْمَرض صديقي  والبرَد  َمِرض صديقي، 

ملفعول(.
• ل 	 َفعَّ
V .)َمِرض صديقي، فَمرَّضته ابنُته )قدمْت ابنته له الرعاية( )تعدى الفعل َمرَّض ملفعول
V  .)الطبيب )وضع له الجبيرة أو الجبس ُكِسَرت يُد صديقي فَجبَّرها )أو جبَّْسها( 

)الفعل َجبَّر مشتق من الجبيرة، والفعل َجبَّس مشتق من الجبس(.
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V .)َقَتل الدواء "أ" الجراثيم، أما الدواء "ب" فَقتَّلها. )الفعل قتَّل يعني بالغ في قتلها
V  ر يعني أغلق الباب وليس فيه مبالغة أو تعدية ملفعول ر الباَب )الفعل سكَّ خرج وَسكَّ

ثاٍن(.
V .)َأ يعني وصف عملها بأنه خاطئ َأ الطبيب تصرف املمرضة )الفعل َخطَّ َخَطّ

• فاَعل 	
V .)الَعب الرجل طفله. )الفعل الَعب يعني شاركه اللعب

• ل	 َتَفعَّ

V .)َتَبنَّى العاِلم نظريًة جديدة. )الفعل َتَبنَّى بمعنى الفعل اتخذ
V  إذا لم تكن تستطيع الصبر فَتَصبَّر. )الفعل َتَصبَّر يعني تكلُّف الصبر لتحمله رغم

صعوبته(.
V  ع يعني مطاوعة الخيط للشد وانقطاعه نتيجة ع. )الفعل َتَقطَّ شّد الطبيب الخيط فَتَقطَّ

لتطبيقه عليه(.

• َتفاَعل	

V .)تحادث الطبيب وأهل املريض. )الفعل َتحاَدث يعني تبادل الطرفان الحديث
V .)َقَرأُْت التعليمات ثم تجاهلُتها. )الفعل تجاَهل يعني التظاهر بجهلها وعدم معرفتها
V .)َدفعُت الحشرات فتباَعَدْت عني. )الفعل تباعد يعني مطاوعتها لدفعي لها

• ِاْنَفَعل	

V .)حاولت قلع السن فانقلع بسهولة. )الفعل انقلع يعني مطاوعة السن

• افتعل	
V .)التهب املفصل. )الفعل التهب يعني املرض
V  اقترن الكروموسوم بكروموسوم  آخر ثم افترقا. )الفعل اقترن والفعل افترق كل

منهما يعني القيام بعمل(.

• ِاْفَعّل	

V .)ِاْصَفرَّ وجه املريض خوفًا. )الفعل ِاْصَفرَّ يعني تغيُّر اللون
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• ِاْسَتْفَعل 	
V .)ِاْسَتشاَر املريض طبيبه. )الفعل ِاْسَتشاَر بمعنى طلبوا مشورته
V .)ِاْسَتحاَل املاُء بخارًا. )الفعل ِاْسَتحاَل بمعنى تحوَّل
V  بأنها عليها  حكم  يعني  ِاْسَتْسَهل  )الفعل  الجراحية.  العملية  الطبيُب  ِاْسَتْسَهل 

سهلة(.
V .)ِاْسَتطاع الطفُل صعود الدرجات. )الفعل ِاْسَتطاع يعني القدرة على العمل

• ِاْفَعْوَعل	

V .)ِاْخَشْوَشن جلُد يدي العامل. )الفعل ِاْخَشْوَشن يعني اكتساب صفة الخشونة 

أما مشتقات الجذور الرباعية فأقل استعمااًل، ويكفي اإلشارة إلى ما جاء منها على 
وزن َفْعلَل و َتَفْعلََل.

مشتقات1من1األسماء
املصدر: وهو لفظ يدل على معنى الحدث دون أن يقترن بقرينة تدل على زمن محدَّد. 
الرباعية والخماسية والسداسية  بينما مصادر األفعال  الثالثية سماعية،  األفعال  ومصادر 

قياسية. وهناك تقسيمات فرعية من أهمها:
اسم1املصدر: اسم يساوي املصدر في داللته على حدث مجرد من الزمان، ولكنه يخالفه 
في عدد الحروف، مثل كالمًا في قولنا تكّلمنا كالمًا ألن مصدر الفعل تكّلم هو تكليم وليس 

كالمًا.
املصدر1امليمي: مصدر يبدأ بحرف امليم، وهو قياسي، يصاغ من الفعل الثالثي على وزن 
َمْفَعل وَمْفَعلة، مثل َقِدْمَت َمْقَدم خير، وسألَت َمْسَألًَة وجيهة، أما من غير الفعل الثالثي فيصاغ 

على وزن اسم املفعول، مثل أدخلني ُمْدَخاًل طيبًا.
اسم1املرة: مصدر يشير إلى الحدث وإلى عدد مرات وقوعه، ويصاغ من الفعل الثالثي 
املجرد على وزن َفْعلَة، مثل ناَم َنْوَمًة هانئة، كما يصاغ من الفعل غير الثالثي بزيادة التاء على 

مصدره، مثل أكرمته إكرامًة.
اسم1الهيئة: ويشير إلى الحدث وإلى صفة الفعل، ويصاغ من الفعل الثالثي املجرد 
على وزن ِفْعلَة، مثل َمشى ِمْشَيَة املتألِّم، كما يصاغ من الفعل غير الثالثي بوصف مصدره، 

مثل أكرمته إكرامًة عظيمًة.
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املصدر1الصناعي: ويصاغ من املصدر األصلي مع إضافة ياء مشددة ثم تاء مربوطة، 
مثل إنسانية، وعاملية.

اسم1الفاعل: اسم يدل على من قام بالفعل، ويصاغ من الفعل الثالثي على وزن فاعل، 
مثل كتب الكاتب روايًة، ويصاغ من الفعل غير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف 
ينطلق  من  ُمْنَطِلق  مثل  اآلخر،  قبل  ما  وكسر  مضمومة،  ميمًا  الفعل(  أول  )في  املضارعة 

مضارع الفعل انطلق.
اسم1املفعول: اسم يدل على من وقع عليه الفعل، ويصاغ من الفعل الثالثي على وزن 
مفعول، مثل كتبُت مكتوبًا، ويصاغ من الفعل غير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف 
املضارعة )في أول الفعل( ميمًا مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر، مثل ُمْنَطلَق من ينطلق مضارع 

الفعل انطلق.
الصفة1املَُشبَّهة: اسم يدل على ثبوت صفة مالزمة ملن قام بالفعل، وتصاغ من الفعل 
الثالثي على أوزان متعددة حسب وزن الفعل منها َفِعل ومؤنثه َفِعلَة، مثل َقِلق وَقِلقة، وأفعل 
ومؤنثه فعالء، مثل َأْحَول ومؤنثه َحْوالء، وفعالن ومؤنثه َفْعلى مثل عطشان وعطشى، وفعيل 
َبَطل وَبَطلَة، وَفعال ومؤنثه َفعالة  َفَعلَة مثل  ومؤنثه فعيلة مثل شريف وشريفة، وَفَعل ومؤنثه 
مثل َجبان وَجبانة، وُفعال ومؤنثه ُفعالة مثل ُشجاع وُشجاَعة، وَفعول ومؤنثه َفعولة مثل َوقور 
ومؤنثه وقورة، وَفْعل ومؤنثه َفْعلة مثل َضْخم وَضْخَمة، وَفْعل ومؤنثه َفْعلَة مثل َصلْب وَصلَْبة، 
وَفْيَعل ومؤنثه َفْيَعلة مثل َسيِّد وسيِّدة. وتصاغ الصفة املَُشبَّهة من الفعل غير الثالثي على 
وزن مضارعه مع إبدال حرف املضارعة )في أول الفعل( ميمًا مضمومة، وكسر ما قبل اآلخر 

)مثل صيغة اسم الفاعل(، مثل ُمْنَطِلق من ينطلق مضارع الفعل انطلق.

اسم1التفضيل: ويصاغ من الوزن َأْفَعل ومؤنثه ُفْعلى، مثل أصغر وُصْغرى، أو من اسم 
أشد أو أكثر أو أعظم متبوعًا بمصدر الفعل، مثل أعظم نفعًا.

اسم1الزمان1واسم1املكان: اسم الزمان هو اسم يشير إلى زمان وقوع الحدث، واسم 
املكان هو اسم يشير إلى مكان وقوع الحدث، ويصاغ كل منهما من الفعل الثالثي على وزنني 
هما َمْفَعل و َمْفِعل، مثل َمْكَتب، وَمشِرق، ويصاغان من غير الثالثي على وزن مضارعه مع 
إبدال حرف املضارعة )في أول الفعل( ميمًا مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر )مثل صيغة اسم 
املفعول(، مثل ُمْجَتَمع من اجتمع. وقد تدخل عليه تاء التأنيث، وقد يشتق من األسماء الجامدة.
ِمْفَعل مثل ِمْجَهر، وِمْفعال مثل ِمْنشار، وِمْفَعلَة  اسم1اآللة: ويصاغ من األوزان التالية: 

الة،  ال وَغسَّ مثل ِمْحَقَنة، ومبالغة أسماء الفاعل بالتذكير وبالتأنيث، مثل َغسَّ
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دالالت1أشهر1الصيغ1الصرفية1الشائعة1

• اْسَتْفَعل	
V1 ،ectomy  1للطلب: مثل استأصل
V . Metamorphose للصيرورة: استحال
V .respond ألصل الفعل: ِاْستجاب

• ِاْسِتْفعال 	
V  .eradication األعمال الطبية: ِاْسِتئصال

• ِاْفَتَعال	
V  ،Prematurity ابتسار ،Conjugation اقتران ،Inflammation للتغيرات: التهاب

.Convulsion ِاْخِتالج ،Congestion ِاْحِتقان ،Infarction احتشاء

• ِاْفَتَعل 	
V   .depressed للمطاوعة: ِاْكَتَأب

• أْفعل 	
V .bald َأْصلَع ،Varus أْفَحج ،Valgus لثبوت الصفة: َأْرَوح
V  .لأللوان: أخضر، وأحمر وأصفر وأبيض وأسود وأزرق

• ِإْفعال	
V  وإنتان ،Occlusion وِإْطباق ،Ptosis وِإْطراق ،Diarrhea لحدوث عرض: ِإسهال

 .Insemination وإمناء ،Sepsis

• أفعول 	
V  .approach من األعمال: ُأْسلوب
V  .opium لثبوت الصفة: ُأفيون

• ُأْفُعْوَلة 	
V  .mycellium من أسماء اآللة: ُأْفطوَرة

• ِإْفعيل 	
V wedge إْسفني ،chisel من أسماء اآللة: إزميل
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• اْنِفَعال	
V  ِانقالب  ،Division انقسام   ،Lysis ِانِحالل   ،Obstruction ِاْنسداد  للمطاوعة: 

.Separation ِاْنِفصال ،Inversion

• تَفاُعل 	
V  َتـنـاُفـر  ،Alternation َتـنـاُوب   ،Matching َتواُفـق  املسـاواة:  مـع  لالشـتـراك 

.Osmosis َتناُضح ،Symmetry َتناُظر ،Incompatibility

• َتْفَعال 	
V   .frequency للتفاعل التلقائي: َتكرار
V .Idiocrasy للكثرة واملبالغة: َتْحساس

• ل	 َتَفعَّ
V  ـس َتَنكُّ  ،Tension َتَوتُّـر  ،Tropism َتَوّجـُه  ،Swelling َتـَورُّم لظهـور أثـر الفعـل: 

 .Rupture َتَمزُّق  ،Degeneration

• َتَمْفُعل 	
V  .Axiation للتحوُّل: َتَمْحُور

• تفعيل 	
V  َتْقويـض  ،Nursing َتْمريـض   ،Immunization َتْمنيـع  العمـل:  وتكـرار  للمبالغـة 

.catabolism

• فاِعل 	
V  ،Chelating خاِلب ،Clast كاِسر ،Barrier حاِئل ،Adult ملن يقوم بالعمل:  باِلغ

 .Septum حاِجز ،Puerperant ماِخض

• َفاَعل 	
V  .control للمواالة واملتابعة: كاَفح

• فاعلة 	
V  .Artifact خاِدَعة ،Chrysalis خاِدَرة ،Coverglass السـم اآللة: ساِتَرة

• فاعلية 	
V .Negativism مصدر صناعي: َسلِْبيَّة 
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• َفاُعْول 	
V  .Cleaver ساطور ،Bell ناقوس ،Computer لآلالت واألدوات: حاسوب
V .Hemorrhoid للمرض: باسور
V  .spy ملن يقوم بالفعل: جاسوس

• فاعولة 	
V .Fontain نافورة ،Pipe لآلالت واألدوات: ماسورة

• َفعاِئل 	
V  .anamnesis َذكاِئر ،Roughage أدوات: َخشاِئن

• َفَعال	
V .Asthenia َوناء ،Lichen لثبوت الصفة: َحزاز

• ُفَعال 	
V   Licensed لثبوت الصفة: ُمجاز
V  ،Vertigo الدُّوار ،Cold الزُّكام ،Cough عال داع Headach، السُّ الصُّ للمرض: 

 ،Diphtheria  الُخناق ،Hiccough الُفَواق ،Tetanus الُكَزاز ،Dysentry الزُّحار
.Leprosy الُجذام

V  .Park ُنباح ،Cry للصوت: ُصراخ

• ِفَعال 	
V  ،System ِجهاز ،Bursa ِجراب ،Lamp ِسراج ،Cingulum لآلالت واألدوات: ِحزام

 .copula ِحباك
V  .Prematurity ِخداج ،Blockade لألمراض واألعراض: ِحصار

• َفَعاَلة 	
V  .Bitterness للثبوت واالستمرار: َمرارة

• ُفَعالة 	
V  ُنفاية ،Coloboma ُثالمة ،Label ُلصاقة ،Smear  لفضالة الشيء وبقيته: ُلطاخة

.extractum ُخالصة ،Residual ُثمالة ،Waste
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• َفَعالة 	
V .Calor َحرارة ،Bladder لألعضاء واألدوات واآلالت: َمثاَنة
V .Papula لألمراض واألعراض: َحطاطة

• ِفَعاَلة 	
V  ِخَزافـَة  ،Surgery ِجَراحـة   ،Carpentery ِنَجـارة   ،Politics ِسَياَسـة  للحرفـة: 

.Suturing ِخياطة ،Ceramics

• ال 	 َفعَّ
V  .mixer ط  للمبالغة: َخالَّ
V .Path َحّمـَام ،Catalyst َحفـّاز ،Tractor السـم اآللـة: جـّرار
V  .sensitive اس لالحتراف واملالزمة: َجرَّاح Surgeon، َحسَّ

• ال 	 ُفعَّ
V  .Mastoid اء لألعضاء: ُخشَّ

• اَلة	 َفعَّ
V .washer الة ية boiler، َغسَّ لآللة: َغالَّ

• اَلة 	 ُفعَّ
V  .vortex لآللة: ُدّواَرة

• ل 	 َفعَّ
V  .Divide م التحويل وتغيير الصفة: َقسَّ

• ل 	 َفعَّ
V  .Break ر للتكثير واملبالغة: َكسَّ
V  .Manufactured للتصيير والجعل: َصنَّع

• ْيل 	 ِفعِّ
V  .drunk ْير للمبالغة: ِسكِّ

• َفْعل	
V .field َحَقل ،Blepharon َجْفن ،Back لألعضاء: ظهر
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• َفَعل 	
V  ،Chloasma َكلَف ،Claudication َعَرج ،Tumour َوَرم ،Asthenia َوَهن للداء: 

 .Paralysis َشلَل ،Anxiety َقلَق ،Insomnia َأَرق ،Congictivitis َرَمد

• َفِعل 	
V  .dirty َقِذر ،turbid لثبوت الصفة: َكِدر

• ُفْعل 	
V .Placebo ُغْفل ،Drunkness ُسْكر ،Villous ثبوت الصفة وزيادتها: ُزْغب

• َفْعَلة 	
V  .Funiculus للواحد من األشياء: َحْبلَة

• ِفْعل 	
V  .Cranium لألعضاء: ِقْحف

• ِفْعَلة 	
V .lobe ِفلَْقة ،Peak للمكان: ِذْرَوة

• َفْعالء 	
V  .Mammose لثبوت الصفة وزيادتها: َثْدياء
V .لأللوان )املؤنثة(: خضراء، حمراء، صفراء، بيضاء، سوداء، زرقاء

• َفَعالن	
V  ،Flow َجَريان   ،Nausea َغَثَيان   ،Disorientation َتَوهان  واالضطراب:  للتقلب 

َيرقــان   ،palpitation َخَفقـان   ،Circulation َدَوران   ،Luminescence لََمعــان 
.Jaundice )صفار(

• ِفْعالن 	
V  .Deprivation لثبوت الصفة: ِحْرمان

• َفْعَلة 	
V .cry للفعل: َصْرخة

• ُفْعَلة 	
V  .cyanosis ُزرقة ،Greenness ُخضرة ،Redness أسماء األلوان: ُحمرة
V  .Aphasia لألمراض ولألعراض: ُحْبَسة
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V  .Condyle ُلْقَمة ،Fasciculus لألشياء: ُحْزَمة

• ُفَعَلة 	
V  .keloid زيادة الصفة وثباتها: ُجَدَرة

• ِفْعلة 	
V .Gait اسم الهيئة من الثالثي: ِمْشَية

• َفُعْول 	
V  .Acidifiable َحموض ،Potable زيادة الصفة وثباتها: شروب
V  .Powder فوف ُعوط Snuff، السَّ للمستحضرات الصيدالنية: السَّ

• ُفُعْول 	
V  .Stupor ُذهول ،Exophthalmos لألمراض واألحداث: ُجُحوظ

• فعولية 	
V  .Privacy للقابلية واإلمكانية واملصدر الصناعّي: ُخُصوِصيَّة

• ُفُعْولة 	
V  .Fertility لزيادة الصفة وثباتها: ُخصوبة

• َفعْيل 	
V .loud للصوت: َجهير

• َفِعْيل 	
V  َحميد ،Malignant َخبيث ،Longsighted َمديد البصر لثبوت الصفة وزيادتها: 

.Benign

V  .wounded بمعنى مفعول جريح
V  .fast لالنتقال والحركة: سريع
V  .agent للمشاركة: َعميل

• َفِعْيَلة 	
V  .yeast َخميرة ،Map َخريَطة ،Cast لألدوات: َجبيرة

• ُفَعْيل 	
V    .stomodeum ُفَكْيك ،ossicle للتصغير: ُعَظْيم
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• ُفَعْيَلى 	
V .genion للنقاط التشرحية: ُذَقْيَنى

• َفْيَعل 	
V  .Cutting point زيادة الصفة وثباتها: َفْيَصل

• فيعول 	
V  .citrone للوصف: لَْيمون

• ُمَتفاِعَل 	
V   .conjugate للتشارك: ُمَتشاِرك

• ُمَتفاِعَلة 	
V  .syndrome للتشارك: ُمَتالِزَمة

• ل 	 ُمَتَفعِّ
V  .ulcerated للوصف: ُمَتَقرِّح

• ُمْسَتْفِعل 	
V .antigen لإلمكانية واالحتمالية: ُمْسَتِضّد
V .Hospital للطلب والصيرورة: ُمْسَتْشفى

• ُمْسَتْفَعل 	
V  .preparation ُمْسَتْحَضر ،Emulsion مادة دوائية فاعلة: ُمْسَتْحلَب

• ُمْسَتْفَعَلة 	
V  .culture للطلب والصيرورة: ُمْسَتْعَمَرة

• ِمْفَعال 	
V  .epiglottis زيادة الصفة وثبوتها: ِمْزمار
V  .sonde ِمْسبار ،scope لآلالت )للكشف خاصة(: ِمْنظار

• ل 	 ُمَفعِّ
V  ُمَدفِّـئ  ،Analyzer ُمَحلِّـل   ،Recorder ـل  ُمَسجِّ )لآلالت(:  الفاعـل  اسـم  مبالغـة 

.Engine ُمَحرِّك ،Narcotic ُمَخدِّر ،Depressor ُمَخمِّد ،Calefacient
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• ل 	 ُمَفعَّ
V  .graph ط نتيجة الكشف باآلالت: ُمَخطَّ

• َمْفَعل 	
V  .initial زمان وقوع الفعل: َمْبَدأ
V  .entrance مكان وقوع الفعل: َمْدَخل

• َمْفِعل 	
V   .sun-set َمْغِرب sun-rise زمان وقوع الفعل: َمْشِرق
V  .facility مكان وقوع الفعل: َمْرِفق

• ِمْفَعل	
V  ِمْجَهر  ،knife ِمْشَرط   ،lancet ِمْبَضع   ،bur ِمثقب   ،File ِمْبَرد  لآلالت واألدوات: 

 .elbow ِمْرَفق ،microscope

V  .facility للمكان: ِمْرَفق

• ُمفاِعل 	
V  .assistant للتشارك: ُمساِعد

• ُمفاَعَلة 	
V  .intervention عمل مشترك: ُمداَخلة

• َمْفَعَلة 	
V .Crematorium َمْحَرَقُة الُجَثث .Culture مكان الكثرة: َمْزَرَعة

• ِمْفَعَلة 	
V  ،Fan ِمْرَوحة   ،Excavator ِمْجَرَفة   ،Vaporizer ِمْبَخَرة   ،Syringe ِمْحَقَنة  لآللة: 

.Capsule ِمْحَفظة

• َمْفُعْول 	
V  َمْعتوه  ،Paraplgic َمْفلوج   ،Mad َمْجنون   ،Paralysed َمْشلول  بمرض:  املصاب 

 .Stuporous ّمْذهول ،Maniac َمْهووس ،Leprtic َمْجذوم ،Idiot

• َيْفُعْول 	
V .chlorophil َيْخضور ،podophyllum لثبات الصفة: َيْبروح
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النقل1الحرفي1أو1التعريب1أو1االقتراض
واملقصود بالتعريب في هذا السياق نقل املفردة الوافدة من لغة أخرى كما هي أو أقرب 
ما تكون ألصلها في اللغة املصدر بأحرف عربية، فإذا تم نقل اللفظ كما هو دون إحداث أي 
تغييٍر فيه ال بتغيير وزنه وال بتغيير حروفه يوصف اللفظ املنقول بأنه دخيل، أما إذا تم النقل 
مع إحداث بعض التغيير فيه لالنسجام مع النظام الصوتي للحروف وسهولة أو صعوبة نطق 
بعضها وتقارب أو تباعد مخارجها، أو لالنسجام مع األوزان الصرفية للغة العربية ليندرج 
األلفاظ  وللتعريب دور هام في  ُمَعرَّب.  بأنه  املنقول  اللفظ  تلك األوزان فيوصف  ضمن أحد 
التي تشترك فيها لغات عاملية عدة، يصعب إيجاد مقابل يحظى بالقبول والشيوع والوضوح 
والبساطـة ويخلـو مـن اللبـس مـع غيره. وللتعريب اللفظي أيضاً أهمية في نقل بعض أسماء 
األعيان من فيروسات وجراثيم والسيما إذا كانت أصالً منسوبة السم علم لشخص أو ملكان. 
هناك  فإن  اآلن،  األجنبية حتى  للحروف  مقابالت  ملزم الستعمال  اتفاق  لعدم وجود  ونظرًا 

الكثير من االلتباس عند النقل الحرفي لأللفاظ من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية.
وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة التعريب في قراره الذي نص على ما يلي: 
في  العرب  طريقة  على  الضرورة  عند  األعجمية  األلفاظ  بعض  تْسَتْعَمل  أن  املجمع  "يجيز 
عربية،  بحروف  كتابته  أي  العربية،  اللغة  في  العجمي  اللفظ  إدخال  هو  فالتعريب  تعريبهم. 
مثل:  ال  أم  العربية  األوزان  من  وزٍن  على  جعله  أمكن  سواء  العربي،  اللفظ  حكم  وإعطاؤه 

ور - الزنبق – الزرنيخ". مُّ الياسمني - السَّ
لنقل  املتاحة  الوسائل  جميع  استنفاد  قبل  التعريب  إلى  املسارعة  عدم  ينبغي  أنه  إال 
املصطلحات إلى العربية، وهي على التتابع: الترجمة، وإذا تعذرت فاالشتقاق أو املجاز، وإذا 
تعذر االشتقاق أو املجاز فالتعريب. أما بعد تعريب الكلمة األعجمية فإنها تعامل معاملة الكلمة 
العربية، فيجوز االشتقاق منها، وإخضاعها لقواعد اللغة العربية، والنحت منها، واستخدام 
أدوات البدء واإللحاق معها، وتثبت في املعجمات العربية. وقد قرر مجمع اللغة العربية في 

القاهرة أن الكلمات املَُعرَّبة تجمع جمع مؤنث ساملاً مثل مارستانات وكيلومترات.
وأوضح ما يكون التعريب في ميادين جديدة استحدثها الكشف والبحث في الطبيعة 

والكيمياء، أما في ما عداهما فإن نسبة املصطلحات املعرَّبة ال يكاد يصعد إلى %5. 
ومن األمثلة املشهورة على تعريب األلفاظ األعجمية  لفظ أيون مقابل ion الذي اشتق 
منه الفعل َأيَّن فيقال: أيَّْنُت الَغاَز َفَتأيَّن، وُينَسب إليه، فيقال: جهد أيونّي وكثافة أيونّيه. وُيثنَّى 
وُيْجَمع على أيوَنْين وأيونات. ومصدره َتأيُّن وتأيني، ومنه أشعة ُمَؤيِّنة وغاز َمَؤيَّن وينحت منه 
كاتيون، أي أيون كاثودي cathode ion، وأنيون، أي أيون أنودي anode ion، ومحلول ال 
أيونّي non-ionic. ومن األمثلة أيضاً لفظ أكسيد oxide الذي اشُتّق منه َأْكَسدة وُمَؤْكِسد، 
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ameba أميبة 
eczyma إكزيمة 
enzyme إنزيم 
virus فيروس 
geology جيولوجيا 
physiology فيزيولوجيا 
statics استاتيكا 
neutron نترون 
pepsin ببسني 
camera كاميرة 
physics فيزياء 
biology بيولوجيا 
dynamics ديناميكا 
cycloltron سيكلوترون 
mica ميكا 
alcoholization َكْحَولَة 
alcoholize ُيَكْحِول 
aminate ُيَؤْمني 
amination َأْمَيَنة 
anodizing َأْنَوَدة 
brominate ُيَبْرِوم 
bromination َبْرَوَمة 

carbonation َكْرَبَنة 
carbolation َكْرَبلَة 
carboxylation َكْرَسلَة 
chloration َكلَْوَرة 
chlorinate ُيَكلِْور 
enolization أينلة 
esterification َأْسَتَرة 
ethylation َأْثَيلَة 
fluorinating agent ُمَفلِْور 
fluorination َفلَْوَرة 
gasification َتْغِوْيز 
graphitization َغْرَفَتة 
halogeate ُيَهلِْجن 
halogenated ُمَهلَْجن 
halogenation َهلَْجَنة 
hydrogenate ُيَهْدِرج 
hydrogenated ُمَهْدِرج 
hydrogenation َهْدَرجة 
iodinate ُيَيْوَدن 
iodination َيْوَدَنة 
ionic َأُيونـيّ 
ionization َتأيِّن 

ولفظ باستور الذي اشتق منه َبْسَتَرة اللنب pasteurization، لنب ُمَبْسَتر pasteurized ولنب 
 .non-pasteurized ال ُمَبْسَتر

وتختلف املصطلحات املعربة من حقل علمي آلخر، ومن األلفاظ العامة التي تم تعريبها:
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ionize ُيَؤيِّن 
ionized ُمَؤيَّن 
ionizing َتأيني 
nitration َنْتَرَتة 
nitrification َنْتَرَتة 
nitrided ُمَنْتَرد 
nitrogenated ُمَنْتَرج 
nitrogenation َنْتَرَجة 
nitrogenize ُيَنْتِرج 
oxidizable َقاِبل للتَّأْكُسد 
oxidization أْكَسَدة، َتأْكُسد 
oxidize ُيَؤْكِسد 
oxidized ُمَؤْكَسد 
oxidizer ُمؤْكِسد 
oxygenation َأْكَسَجة 
ozonation َأْوَزَنة 
ozonide ُيَؤْوِزن 
ozonization َأْوَزَنة 
ozonizer ُمَؤوَزن 
phosphatize ُيَفْسِفت 
phosphorated ُمَفْسَفر 
phosphorylation َفْسَفَرة 
polymerization َبلَْمَرة 
polymerize ُيَبلِْمر 
polymerism َبلَْمِريَّة 

protonated ُمَبْرَتن 
protonation َبْرَتَنة 
sulphation َسلَْفَتة 
sulphated ُمَسلَْفت 
sulphonation َسلَْفَتة 
sulphonated ُمَسلَْفن 
amperage أمبيراج 
balsam بلسم 
basilic vein الباسليق 
cassette كاِست 
catheter قثطار 
catheterization قثطرة 
catheterize يقثطر 
cephalic vein الوريد الكافلي 
cesarean القيصرية 
chimera خيمر 
chimerism خيمرية 
chyle, chylus كيلوس 
chyme, chymus كيموس 
collagen ُكالجني 
cope قوب 
cuff ُكفَّة 
cuvette ُكَفْيت 
dengue دنك 
dialysis ِدَيال 
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dynamic ديناميكي 
dynamics الديناميكا 
ecthyma إكثيمة 
ecthymatous إكثيمي 
ecthymiform إكثيمي الشكل 
emiocytosis إيماس 
eosinophile يوزينية 
gene جني 
gypsum جبس 
hallucination َهلَس 
hallucinosis هالس 
hemoglobin هيموجلوبنيّ 
hemolysin هيموليزين 
hormone هرمون 
hydrocarbon هيدروكربون 
ischium اإلسك 
kala-azar كالزار 
keratin ِكيراتني 
kwashiorkor كواشركور 
lepromin ليبرومني 
leukotaxine لوكوتاكسني 
lympha ملف 
machine ماكنة 
magnet مغناطيس 
maser مازر 

molluscum مليساء 
nesslerization َنْسلََرة 
osmolar أسمولي 
osmolarity أسمولية 
osmole أسمول 
phyme فيمة 
quartz كوارتز 
ration َرْشن 
reagin راجنة 
recon ريكون 
redia ريدّية 
reovirus الفيروسة الريوية 
rhabdium ُرَبْيدة 
rhodopsin الرودوبسني 
ribosome ريباسة 
rickets رخد 
rudiment رديم 
sage ساغ 
shamanism شامانية 
skodaic سكودي 
tabes التابس 
technical تْقِنيّ 
tick-tack sound تكتكة 
tophaceous توفي 
tophi ُتَوف 
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tophus توفة 
topography طبغرافية 
trobecula تربيق 
trough ُتْرَفة 
tyndallization تندلة 

typhoid التيفية 
typhus التيفوس 
verruca بّروقة 
zoom زوم 
zygote زيجوت 

النحت1وتوليد1املصطلحات
 وهو بناء كلمة جديدة من كلمتني أو أكثر أو من جملة تتكون من كلمات لها معاٍن متباينة 
ومباٍن مختلفة، ليكون للفظ الكلمة الجديدة حظ من مباني األلفاظ األصلية ومن دالالتها. ورأى 
بعض علماء اللغة أن النحت وراء كل األلفاظ التي تزيد حروفها على ثالثة، وأعده مجمع اللغة 
العربية في القاهرة من خير الوسائل التي تساعد رجال الطّب والصيدلة والعلوم الكيماوية 
العربية،  اللغة  إلى  األجنبية  والصحية  الطبية  املصطلحات  ترجمة  عند  والنباتية  والحيوانية 
فأصدر قراره سنة 1948 بجواز الّنحت في العلوم والفنون للحاجة امللّحة إلى التعبير عن 
معانيها بألفاظ عربّية موجزة، لكن بشرط انسجام الحروف عند تأليفها في الكلمة املنحوتة، 
وتنـزيل هذه الكلمة على أحكام العربية، وصياغتها على وزن من أوزانها. واشتهرت بعض 
ملصطلحات املنحوتة مثل َبْرمائي والبرمائيَّات املنحوتة من البر واملاء amphibia، وَضَبخان 
املنحوتة من ضباب ودخان smog، واثناعشري duodenum، ومن الكلمات املنحوتة املقبولة 
من  املنحوتة  وَكْهَرَجابي   ،electro-negative سلبي(   - )كهربائي  من  املنحوتة  َكْهَرَسلِْبّي 
)كهربائي - إيجابي( electronegativity. كما تضمنت قرارات املجمع: يجوز استعمال "ال" 
مركبة مع االسم املفرد إذا وافق هذا االستعمال الذوق ولم ينفر منه السمع، مثل ال هوائي 
والحيوي. ويجوز دخول "الـ" على حرف النفي املوصول باالسم واستعماله في لغة العلم، مثل 

الالهوائي والالسلكي والالحيوي.
ومما يبعد النحت عن الخضوع للمقاييس واألوزان أنه ليس للنحت في اللغة العربية 
اليوم قواعد عامة توجب أخذ أحرف بعينها وترك غيرها، وأن الضابط ألكثر املنحوتات هو 
السليقة السليمة والذوق السليم، وهما أمران يصعب قياسهما. وإذا كانت الكلمات املنحوتة 
التي عرفها العرب قديماً قد نحتت من جمل يعرفها ُكّل إنساٍن تقريباً ولم ينجم عن استعمالها 
بسبب ذلك أي غموض أو إشكال، فإن املصطلحات املنحوتة اليوم يغلب أن تكون طويلة وثقيلة 
على اللسان وعلى األسماع وكثير منها غير مقبول ، وكثيراً ما تكون ترجمة كلمتني عربيتني 
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أصلح وأدل على املعنى من كلمٍة منحوتة منهما. وهكذا بقي النحت قليل األثر في صياغة 
املصطلحات العربية.  

النسبة1واالنتساب
من املعروف أن لصيغة النسبة أهمية كبيرة في املصطلحات العلمية، والسيما النسبة 
ألسماء األعالم من الناس ومن الحيوانات والنباتات واألمكنة والصفات. ومن املعروف أيضًا 
أن القاعدة العامة في النسبة هي إلحاق ياٍء مشدَّدة مكسور ما قبلها باللفظ املنسوب إليه، 
فيقال َقلِْبّي نسبة للقلب، فإذا كان اللفظ املنسوب إليه ينتهي بتاء تأنيث مربوطة فينبغي حذفها، 
العربية  باللغة  النسبة  أن صياغة  والشائع  املعروف  ومن  الصحة.  إلى  نسبة  ّي  فيقال ِصحِّ
تتمتع بمرونة فائقة حتى قيل عنها إنها باب شذوذ وتغيير ، وفي ذلك فائدة كبيرة للمترجم 
وللمصطلحي في التمييز أو منع اللَْبس بني املعاني التي تتقارب ألفاظ التعبير عنها، وتحرِّي 
الدقة العلمية في التفريق بني منسوب ومنسوب، ومن أمثلة ذلك التمييز بني ما هو منسوب 
َولي«، وبني ما هو منسوب إلى الدولة من حيث هي كيان أو  إلى مجموعة الدول وهذا هو »الدُّ
إلى مؤسساتها، وهذا هو الدَّْولي. ويؤدي استعمال أكثر من صيغة واحدة من ِصَيغ النسبة 
للتفريق بني املتشابهات. فإذا قيل »بيضي« للنسبة إلى البيضة ذاتها، فإنه يقال »بيضوي أو 
بيضاوي« ملا ُأريد نسبته إلى شكل البيضة، ويمكن أن يقال »بيضاني« لشكل يشبه شكل 
البيضة ولكنه ال يطابقه، كما يمكن أن يقال نسبة ملادة سوداء اللون »سودائية«، بينما يقال 
النسبة إلى  »سوداوي«. ومن املشهور املسموع على نطاق واسع أن  للشخص أن مزاجه 
قرية "َقَرَوي"، وإلى ُخْصَية َخَصوّي، وإلى خلية َخلَِوّي. ويجدر التذكير أن النسبة قد تتحقق 
معانيها بصياغة اسم الفاعل، فالنسبة إلى املعروف بعمله في الثمر "ثاِمر"، وإلى املعروف 

ام". بأنه ذو لََبن "لَبَّان"، وإلى املاهر في الحجامة "َحجَّ

التذكير1والتأنيث1واإلفراد1والجمع
تتميز اللغة العربية بإضفاء صفة التذكير أو التأنيث على األشياء والجوامد، فضاًل عن 
األحياء، مما يلقي على كاهل املترجم واجب تمييز جنس كل ما قد يمر به من األشياء في اللغة 
العربية، مثل أعضاء الجسم، فاليد والكبد مؤنثة، والقدم والفم مذكران، وهناك أيضًا أسماء 
والتأنيث  التذكير  تمييز  فإن  هذا  وعلى  والتأنيث،  التذكير  تحتمل  وألقابها  املبهمة،  األعالم 
يحتاج للتحقق من املراجع واملعاجم املعتمدة، مثل املعجم الوسيط ملجمع اللغة العربية في 
القاهرة بطبعاته املتتالية، وعدم االكتفاء بما يضفيه النص في اللغة املصدر من صفات التذكير 
والتأنيث، فمن املعروف أن الشمس في اللغة العربية مؤنثة، وفي اللغة الفرنسية مذكرة، وذلك 
يعاكس القمر الذي هو مذكر في اللغة العربية ومؤنث في اللغة الفرنسية. كما أن الجمع يعامل 

معاملة املؤنث حتى لو كان مفرده مذكر. 
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ولتمييز التأنيث والتذكير أثر مباشر على صياغة املثنى والجمع، فالقاعدة العامة:

أسماء األعالم من الذكور تجمع بالواو والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالتي . 1
النصب والجر.

أسماء األعالم من اإلناث التي تنتهي بتاء تأنيث مربوطة، مثل جميلة، تجمع على جميالت.. 2

األسماء املؤنثة التي تنتهي بتاء مربوطة تجمع بإضافة ألف وتاء، فجمع بيضة بيضات، . 3
َمْدَرسة  القاعدة ال تنطبق دائمًا، فاملشهور من جمع  وجمع زهرة، زهرات. إال أن هذه 

مدارس، ومن جمع زاوية زوايا.

أسماء األعالم من اإلناث بدون تاء تأنيث مربوطة، مثل جمع سلمى على َسلَْميات، وجمع . 4
هند على هندات، وجمع مريم على مريمات.  

أسماء األعالم من الذكور التي تنتهي بتاء مربوطة، مثل حمزة تجمع على حمزات.. 5

ت، وجمع َتيَّار . 6 األسماء املذكرة من ما ال يعقل، تجمع باأللف والتاء، فجمع ِسِجّل ِسِجالَّ
َتيَّارات.

تجمع جمع تكسير. فجمع موضوع مواضيع، وجمع . 7 بعض األسماء )املذكرة واملؤنثة( 
حاّسة حواّس. 

والضمة هي عالمة الرفع في الجموع باأللف والتاء، والكسرة هي عالمة للجر وللنصب، 
وال ترى الفتحة وال التنوين فيه. والواو هي عالمة الرفع في جمع املذكر السالم، والياء هي 
اإلضافة  عند  فتحذف  املفرد،  االسم  في  التنوين  عن  عوض  والنون  والجر،  النصب  عالمة 

الحقيقية.

الحقول1الداللية
إنَّ اللغة العربية لغة واسعة في اشتقاقاتها، وهي كثيرة املرونة، غنية بألفاظها املتباينة 
واملتفقة واملترادفة واملتقاربة املعاني رغم تباينها في الداللة تباينًا دقيقًا، فاللغة العلمية ليس 
معنى  على  للداللة  احد  لفظ  هناك  بل  الواحد،  للمعنى  األلفاظ  تعدد  وهو   ، مترادفات  فيها 
واحد، ضمن حقل داللي أو موضوع واحد، مثل حقل الفيزياء الذي نجد فيه أن معاَوقة تقابل 
impedance، ومقاومة تقابل resistance، وممانعة تقابل reluctance، أما في حقول داللية 
أو مواضيع متعددة فقد يكون للفظ معاٍن متعددة بتعدد تلك الحقول أو املواضيع، فالكلمة 
guide ومقابلها دليل لها داللة في السياحة هي املرشد الذي يطوف مع السائحني ليدلهم 
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على األماكن الجديرة بالزيارة، ولها ذاتها داللة أخرى في حقل التعليم يراد بها الكتاب الذي 
يقدم للمتعلمني املعلومات الضرورية التي ترشدهم في العملية التعليمية، وله في الفلسفة داللة 

ثالثة هي الحجة والبرهان.
وأصبح من الضروري أن يكون لكل حقل داللي قائمة خاصة باملصطلحات التي تميزه 

عن غيره، ومن األمثلة على تلك القوائم في العلوم الكيميائية الحيوية ما يلي:

الجدول1)24(1: العمليات1على1املواد.

املصطلح1
العربي

املصطلح1
األجنبي

املصطلح1
العربي

املصطلح1
األجنبي

degenerationتنكسcrushingتهشيم
degradationتدركcrumblingتفتيت

deteriorationتدهور)cracking (L-64تكسير )تحطيم(
disintegrationتالشيdecay = disintegrationبلى
decompositionتفكك

1الجدول1)25(1: عناصر1التصنيف1للمواد.

املصطلح1
العربي

املصطلح1
األجنبي

املصطلح1
العربي

املصطلح1
األجنبي

orderرتبةcategoryفئة
rankمرتبةdegreeدرجة

levelمستوى

1الجدول1)26(1: عمليات1تغليف1املواد.

املصطلح1
العربي

املصطلح1
األجنبي

املصطلح1
العربي

املصطلح1
األجنبي

galvanizingغلفنةatomizationترذيذ
liningتبطنيburnishingتبريق

sprayingرشpolishingصقل
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قواعد1عامة1في1نقل1املصطلحات: أهم1قرارات1مجمع1اللغة1العربية1
في1القاهرة1في1وضع1املصطلحات

مغنطيسّي: . 1 كهربائّي  في  فنقول  العلمية:  الضرورة  إليه  ُتلجئ  عندما  النحُت  يجوز 
َكهَرمغنطيسّي، وفي كهَربائّي ضوئّي: كهَرضوئي، وفي ِشبه َغَروّي: ِشْبَغروي. وُيفترض 
في األلفاظ املَنحوتة أن َتبقى ِضمن حدوِد املفهومية. أما النحُت في مثل نْزَوَرق )من 
نزع الورق(، وَزْهَرَج )من أزاَل الهيدروجني(، وَحْرَصم )من حرَّر من الّصمغ(، فإنه ال 
يفي بالغرض ملجانبته حدود املفهومية، كذلك ننصح بعدم نحت ألفاظ غير مستحّبة مثل 

كهرطيس )من كهربائّي مغناطيسي( .
في . 2 ُمْسَتْحَدَثة  ليست  التي  األوزان  على  والقياس  اللغة.  في  )القياس(  بمبدأ  يؤخذ 

العربية، مثل املئات من أسماء األمراض التي جاءت في اللغة على وزن ُفعال وَفَعل .
املصدر الصناعي: إذا ُأريد ُصْنع مصدٍر من كلمة ُيزاد عليها ياء النسبة والتاء، ومن . 3

األمثلة الحديثة على هذه املصادر قلوية، وحمضية، وقاعدية، ومفهومية، وحساسية.
يصاُغ للدَّاللة على الحرفة أو ِشبهها من أي باب من أبواب الثالثي َمصدٌر على وزن . 4

ِفعالة، مثل ِنجارة، وِحدادة، وِسباكة، وِخراطة.
ُيقاُس املصدُر على وزن َفَعالن لَفَعل الالزم َمفتوح الَعْين إذا دلَّ على تقّلٍب واضطراب، . 5

مثل َجَيشان، وَغلَيان، وَنَوسان، وَنَبضان، وَثَوران.
َفَعل الالزم املَفتوح الَعني مصدٌر على وزن ُفعال للداللة على املرض، مثل . 6 ُيقاُس من 

ُصداع، وُكساح، وُسعال، وُنكاف.
ُيجاُز اشِتقاُق ُفعال و َفَعل للداللة على الداء، َسواًء أَوَرَد له فعٌل أْم لَْم َيِرد، مثل ُمعاد، . 7

وُدوار، وُخناق، وَسَدر، وَرَمد، وَخَصر.
إن لم َيِرد في اللغة مصدٌر لَفَعل الالزم املفتوح العني الداّل على َصوت َيُجوز أن ُيصاَغ . 8

له قياسًا مصدٌر على وزن ُفعال أو َفعيل، مثل ُصراخ، وُشواش، وَهدير وَصفير.
َيِصّح أخُذ املصدِر الذي على وزن َتْفعال من الفعل للداللة على الَكثرة واملُبالغة، مثل . 9

َتهطال، وَتْبيان، وكذلك َتِصّح صياغُة هذا الوزن مما لم َيِرد فيه ِفعل.
ُتتََّخذ صيغُة التفاُعل للداللة على االشتراك مع املُساوة أو التماُثل، مثل التراُبط والتقاُرن . 10

والتواُفق.
ُيصاغ ِقياسًا من الِفعل الثالثي على وزن ِمْفَعل و ِمْفَعلَة و ِمْفعال للداللة على اآللة التي . 11

أن  كما  وِمْطياف.  وِمْتَقاب،  وِملَْزَمة،  وِمْخَرَطة،  وِمْثَقب،  ِمْبَرد،  مثل  الشيء،  بها  ُيعالَج 
الة اسمًا لآللة استعمال عربي صحيح، مثل َثقَّابة، وَبرَّادة، وَفتَّاحة. استعمال صيغة َفعَّ
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اج، . 12 َزجَّ الشيء، مثل  ُمالَزَمة  أو  االحِتراف  للداللة على  قياسًا  َفعَّال  ُيصاغ على وزن 
ان. وَحدَّاد، وسبَّاك، وَدهَّ

ال للُمبالغة من َمصدر الفعل الثُّالثي الالزم واملتعّدي، مثل ذوَّاب، . 13 ُيصاغ على وزن َفعَّ
ال، وَدوَّار. وأكَّ

ر، ولَّمع.. 14 ر، وَخضَّ يصاغ على وزن َفعَّل املَُضعَّف للتكثير واملبالغة، مثل َكسَّ
يٍة فُمطاِوعُه القياسّي انفعل، مثل انَكسر، . 15 ُكلُّ ِفعٍل ثالثيٍّ ُمَتَعدٍّ دالٍّ على ُمعالجٍة ِحسِّ

وانحنى، وانَفَصل. أّما إذا كانت فاُء الِفعل واوًا، أو المًا، أو نونًا، أو ميمًا، أو راًء، 
فالقياُس في املطاوع القياسّي اْفَتَعل، مثل اْمتّد، والْتّف، وارتّد.

ر، وَتَعدَّل، وَتَصعَّد.. 16 قياُس املطاَوَعة ِلَفعَّل املضعَّف العني هو تفعَّل، مثل َتَكسَّ
قياس املطاوعة لَفاَعل الذي ُأريد به وصف مفعوله بأصل مصدره يكوُن َتَفاَعل، مثل . 17

تباَعد، وتواَزَن.
قياس املطاوعة لَفْعلَل وما ألحق به يكون َتَفْعلَل، مثل َتَفلَْطح، وَتَدْحَرَج.. 18
صيغة اسَتْفَعل قياسية إلفادة الطلب أو الصيرورة، مثل استمهل، واستنجد، واستحجر، . 19

واستطال.
ُيْنَسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة، كإرادة التمييز أو نحو ذلك، مثل ُصَوِرّي، وُجُزِرّي، . 20

ووثائقّي، وُعّمالّي، وجماهيرّي.
يجوز جمع املصدر عندما تختلف أنواعه، مثل توصيالت، وتمديدات، وإشعاعات.. 21
تعدية الفعل الثالثي الالزم بالهمزة قياسية، مثل أالَن، وأداَر.. 22
في ترجمة الصدر a أو an الذي يدّل على معنى النفي تقرر وضع ال النافية مركبة . 23

مع الكلمة املطلوبة، فُيقال مثالً ال َتماثلّي، وال نقطّي، وال سلكّي، شرط أن يوافق هذا 
االستعمال الذوق، وال ينفر منه السمع.

يجوز دخول "أل" التعريف على حرف النفي املتصل باالسم، واستعماله في لغة العلم، . 24
مثل الالسلكّي، والالهوائّي، والالَتماثلّي.

ل الكلمة الواحدة على كلمتني فأكثر عند وضع اصطالح جديد إذا أمكن ذلك، وإذا . 25 ُتَفضَّ
ل الترجمة الحرفية. لم يمكن ُتَفضَّ

في صيغ آالت الكشف والقياس والرسم ُتلَْتَزُم صيغة ِمْفعال ملا ُيراُد به الكشف، مثل . 26
ِمْطياف، وِمْرطاب، وصيغة ِمْفَعلَة، ملا ُيراُد به الرسم، مثل ِمْرَسَمة، وِمْئَطَرة. وإذا لم يمكن 
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اشتقاق اسم اآللة من املعنى، أو حالت دون ذلك صعوبات أخرى، ُوِضَع السم اآللة اسُم 
ِمْكشاف مضافًا إلى عمل اآللة، فنقول ِمْكشاف املغناطيسية، وِمْكشاٌف كهربائّي.

ُيَتْرَجم الصدر hyper بكلمة َفْرط والصدر hypo بكلمة َهْبط.. 27
28 . ،edible بالفعل املضارع املبني للمجهول، كما في ُيْؤَكل able ُتَتْرَجم الكلمات املنتهية بـ

وُيْنَقل أو ُيْحَمل portable، وُيباع salable، وُيْطَرق malleable. وُيَتْرَجم االسم منها 
باملصدر الصناعّي، فُيقال َمنقوليَّة، وَمْطروقيَّة، وَمبيِعيَّة.

oid بكلمة شبه فيقال شبه فلز metalloid، وشبه َغَرِوّي . 29 ُتَتْرَجم الكاسعة ]الالحقة[ 
colloid. كذلك يصّح ترجمة هذه الكاسعة في االصطالحات العلمية بالنسب مع األلف 

.colloid وَغَرواِنّي ،metalloid والنون، فتقول فلزاِنّي
املقطع . 30 هذا  ُيَعرَّب   ium باملقطع  تنتهي  التي  الكيمياوية  العناصر  أسماء  تعريب  عند 

بـيوم، ما لم يكن السم العنصر تعريب أو ترجمة شائعة، كما في ألومنيوم، وبوتاسيوم، 
وكالسيوم.

ُتتََّخـذ الحـروف العربيـة أساسـًا لترجمـة رمـوز العناصـر الكيميائيـة، علـى أن ُيْتـَرَك . 31
للمختصني اختيار الحروف التي ترمز لُكّل عنصر.

يجيز املجمع أن ُيْسَتْعَمل بعض األلفاظ األعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب . 32
في تعريبهم.

ل اللفظ العربي القديم على املَُعرَّب، إال إذا اشتهر املَُعرَّب.. 33 ُيَفضَّ
ح أسهل نطٍق في رسم األلفاظ املَُعرَّبة عند اختالف نطقها في اللغات األجنبية.. 34 ُيَرجَّ
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يؤدي املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز( دوراً هاماً في إغناء اللغة 
العربية باملعلومات الطبية والصحية، باالستفادة من التقنيات والطرق العملية الحديثة املتاحة 
لتجميع املعلومات وتعريبها وإتاحتها للناس باللغة التي يفهمونها وبالوسائل التي يفضلونها ، 
ف في هذا املجال تقنية املعلومات لتؤدي دوراً أساسياً في عمليات التأليف والترجمة  فهو يوظِّ
وتعريب العملية التعليمية في املجاالت الطبية الحديثة، وفي عمليات النشر املكتبي والنشر 

اإللكتروني، واختزان واسترجاع املعلومات.
)أكملز(  الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  يستهدفها  التي  والقطاعات 

قطاعات واسعة النطاق، تكاد ال تستثني فرداً من أفراد املجتمع برمته، ومنهم:
• الطالب في كليات ومعاهد التدريب في املهن الصحية والطبية. 	
• والصيدلة 	 األسنان  وطب  الطب  فروع  بكافة  واالختصاصيون  ون  العامُّ األطباء 

واملختبرات واألشعة التشخيصية والقبالة والتمريض والتأهيل. 
• سائر فئات املجتمع من غير املتخصصني باملهن أو بالخدمات الصحية والطبية.	
• زائرو املواقع اإللكترونية على صفحات اإلنترنت وفي شبكات التواصل االجتماعي.	

ومن املنتجات التي يعّدها املركز لطالب الطب والعلوم الصحية:
كتب املناهج الطبية العربية: التي تم ترجمتها من أمهات الكتب الطبية إلى اللغة العربية.. 1
املعاجم الطبية والصحية املتخصصة: أصدر املركز عدداً من املعاجم الطبية والصحية . 2

املتخصصة، وشرع في إعداد املعجم املفسر استناداً إلى ما انتهى إليه العمل في املعجم 
163 محرر  إلى  إضافةً  359 مؤلف ومترجم مؤهالً  أكثر من  املوّحد. بمشاركة  الطبي 

ومراجع للمادة العلمية.
مجلة تعريب الطب: وقد صدر العدد األول عام 1997، وال تزال تصدر بانتظام منذ ذلك . 3

الوقت حتى اآلن. 

مصادر املصطلحات املوّحدة                                     
ودور املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز(

الفصل السادس
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وأصدر املركز عدة أطالس طبية آخرها أطلس . 4 األطالس الطبية والصحية املتخصصة: 
)التشريح العصبي ملناطق اللغة بالدماغ البشري(.

كتب طبية متفرقة وسلسلة الثقافة الصحية.. 5

التسمية التشريحية
وقد صدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية عام 1995، وهو ترجمة 
للطبعة السادسة من األصل الالتيني NOMINA ANATOMICA الذي اتفق على وضع 
مصطلحاته زمرة كبيرة من علماء التشريح، فصدرت عن اللجنة الدولية للتسمية التشريحية، 
التي عيَّنتها املؤتمرات الدولية املتتالية للمشّرحني، التي ُعقدت في أكسفورد سنة 1950، وفي 
اجتماعهم  وفي   1965 فيسبادن سنة  وفي   ،1960 نيويورك سنة  وفي   ،1955 باريس سنة 
الثاني عشر في لندن عام 1985، فجاء املنت باللغات الالتينية واإلنجليزية والعربية، ومقّسماً 
إلى ثالثة أجزاء رئيسية، كما هي في األصل الالتيني: التسمية التشريحية العيانية، والتسمية 
التشريحية املجهرية )الهيستولوجية(، والتسمية الجنينية. وبذلك يكون الكتاب قد جمع ثالثة 
معاجم تشريحية في مجلد واحد. وقد أضاف املركز العربي لترجمة وتأليف العلوم الصحية 
الترجمة اإلنجليزية والعربية إلى مصطلحاته الالتينية مما جعله يتكون من ثالثة أعمدة في 
الصفحة الواحدة، مرتبة بالتسمية الالتينية ومقابلها الترجمة اإلنجليزية ثم الترجمة العربية. 
كافة  لدى  املعروفة  الدقيقة  الكلمات  اختيار  واإلنجليزية  العربية  الترجمتني  في  روعي  وقد 

أساتذة التشريح باللغة العربية واإلنجليزية.
وكانت املصطلحات التشريحية من أول املصطلحات الطبية والصحية التي اتفق القائمون 
على خدمة املعجم الطبي املوحد عليها باللغة العربية، وقد ساهم جميع أعضاء اللجنة املعنية 
بخدمة املعجم الطبي املوحد بمناقشة التسميات التشريحية وإقرارها، واشترك معهم الخبراء 
)تونس(،  ذياب  أحمد  الدكتور  واألستاذ  )مصر(،  الرخاوي  توفيق  الدكتور محمد  األستاذ 
الدكتور  األستاذ  اللجنة  مقرر  إشراف  تحت  )العراق(،  الهاللي  الدكتور صادق  واألستاذ 
محمد هيثم الخياط )سورية(، ثم نشرت التسميات التشريحية كملحق للطبعة الرابعة للمعجم 
الطبي املوحد الذي ضم 700 تسمية تشريحية، مع إثبات صيغ الجمع واملفرد كلما كان ذلك 

ضرورياً.

جهود توحيد املصطلحات الطبية والصحية
العربية ملفهوم وافد  لفترة طويلة تعدد املقابالت  الطبية والصحية   عانت املصطلحات 
واحد، وعانت أيضاً تشتت جهود األطراف الفردية واملؤسسية التي عملت إلغنائها ونشرها، 
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على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي. وأصبح توحيد املصطلحات الطبية والصحية مطلباً 
ُمِلّحاً اهتم بتحقيقه العديد من املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية. وفي صدارة األطراف 

التي اهتمت بتوحيد املصطلحات الطبية والصحية:
• منظمة الصحة العاملية.	
• مجلس وزراء الصحة العرب.	
• اتحاد األطباء العرب.	
• املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.	
• املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.	

فتوالت الجهود املشتركة بني تلك األطراف لتوحيد املصطلحات الطبية والصحية والتنسيق 
بني األطراف املعنية في البلدان العربية في مجاالت وضع املعايير الصحية وتوحيد الرواميز 
والتسميات والتصنيفات واملصطلحات الطبية والصحية، وفرض استعمالها وإشاعتها، وما 
يستلزمه ذلك من جمع للمعطيات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها واستخالص النتائج وإتاحتها 
ملن يحتاج إليها بالطرق والوسائل التي يسهل تناولها، وباللغة التي يفهمونها ويتعاملون بها 
في حياتهم العملية وأنشطتهم اليومية، وإدماج ذلك في مقررات ومناهج التدريس والتعليم 
الطبي والصحي. وقد اتفقت األطراف املعنية على أهمية احترام ما لكل مجتمع من خصوصية 
ثقافية وتاريخية لضمان قبول األفراد والجماعات فيه للرسائل الصحية التي ترسلها املنظمة 
والعمل بها ونقلها لألجيال الالحقة وترسيخها بينهم، وتعزيز التعليم والتعلم للعلوم الصحية 

باللغات الوطنية . 
ويمكن تقسيم الجهود التي ُبِذلَت لتوحيد املصطلحات الطبية والصحية في اللغة العربية 
منهجيات  وتوحيد  ذاتها،  والصحية  الطبية  املصطلحات  توحيد  وهما  كبيرين،  قسمني  إلى 
صياغة املصطلحات العلمية. وقد سارعت املجامع واالتحادات العلمية واملهنية العربية إلى 
القرارات حول  الكثير من  الخطط، واالتفاق على  املؤلفات، ورسم  املؤتمرات، وإصدار  عقد 

توحيد املصطلحات بصورة مباشرة .  
وكانت أهم الثمرات التي نجمت عن تلك الجهود في مجال املصطلحات الطبية والصحية 

د. ظهور املعجم الطبي املوحَّ

املعجم الطبي املوحد 
ُيعد املعجم الطبي املوحد بمثابة استجابة نوعية للوضع الذي ساد في البلدان العربية 
في منتصف القرن العشرين التي هدفت لتحسني األوضاع الصحية في البلدان العربية، بعد 
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أن كانت التعليمات والوثائق الطبية والصحية ُتْكَتب للمرضى وللعاملني في رعايتهم في بعض 
البلدان العربية باللغة اإلنجليزية، وفي بعضها اآلخر باللغة الفرنسية، ويترك املرضى وأهليهم 
َدة  في حيرة ال يستطيعون َفْهَم ما فيها، فتطلَّب ذلك االتفاق على مصطلحات طبية عربية ُمَوحَّ
َدة، تستعمل في سائر األقطار العربية، ويتحقق باستخدامها التفاهم العلمي على وجه  وُمَوحِّ
من الدقة والضبط الذي يلزم لتبادل املعلومات والتشارك في الخبرات والتكامل في البحوث 

والدراسات. 
وقد ألف اتحــاد األطبــاء العــرب عام 1966 لجنة لتوحيد املصطلحات الطبية، وأعضاءها 
الدكتور حسني َسبح )سورية(، الدكتور عبد اللطيف البدري )العراق(، الدكتور محمد أحمد 
سليمان )مصر(، الدكتور محمد هيثم الخياط )سورية(، الدكتور محمود الجليلي )العراق(، 
د، فَعَقدت اللجنة اجتماعات عديدة في القاهرة وبغداد  وعهد إليها بإعداد املعجم  الطبي املوحَّ
واملوصل ودمشق ولبنان  قبل أن تصدر طبعته األولى في سنة 1973 في مطبعة املجمع العلمي 
العراقي في بغداد، وقد ساهم في إعداد الطبعة األولى األستاذ الدكتور أحمد عبد الستار 
الجواري وَرأس تحريرها األستاذ الدكتور محمود الجليلي، ثم أعيد طبعها في القاهرة في 
حة  في مطبعة جامعة املوصل في سنة 1978، ثم  سنة 1977، ثم صدرت طبعة ثانية مصحَّ
أنشئت في املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لجنة العمل الخاصة باملصطلحات الطبية 
العربية، وأعضاؤها هم األعضاء السابقون أنفسهم مع إضافة الدكتور جميل عانوتي )لبنان(، 
والدكتور سعيد شيبان ) الجزائر(، والدكتور الصّديق الجّدي )تونس(، الدكتور عادل حسني 
لطفي )مصر(، والدكتور عبداللطيف بن َشقرون )املغرب(، وبقي الدكتور محمد هيثم الخياط 
د في سنة 1983، بعد أن عقدت  مقرراً للجنة، فأصدر الطبعة الثالثة من املعجم الطبي املوحَّ
اللجنة 13 اجتماعاً في اإلسكندرية وبغداد وتونس ودمشق والرباط وعمَّان والجزائر. وواصل 
املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية بشرق املتوسط العمل على تحديث املعجم، بإدخال 
العلمي  باملصطلح  واملهتمني  واللغويني  الجامعات  أساتذة  واستشارة  الجديدة  املصطلحات 
العربي في شتى أنحاء البالد العربية لدراستها وإبداء الرأي في املقابالت املختارة منها، 
ليصل عدد املصطلحات في الطبعة الرابعة منه التي صدرت نسخها اإللكترونية عام 1998 

ونسخها الورقية عام 2006 إلى 150 ألف مدخل.
وبعد صدور الطبعة الرابعة للمعجم ونشرها على صفحات اإلنترنت في موقع املكتب 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية عام 1998، وطبعتها الورقية التي صدرت عام 2006 عن دار 
 ،2009 عربي عام   - إنجليزي   - اللغات فرنسي  لبنان ناشرون، تم إصدار الطبعة الثالثية 
اإللكترونية  البيانات  قواعد  إلى  والفارسية  واألملانية  اإلسبانية  هي  أخرى  لغات  وأضيفت 
تمهيداً إلتاحتها للمستخدمني. كما جرى العمل على إغناء املعجم بالتعاريف باللغة العربية 

وباألشكال التوضيحية ليضاهئ أحدث املعاجم العاملية في املجال الصحي والطبي.
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ومما يجدر ذكره أن املعجم الطبي املوحد متاح بأشكال إلكترونية على أقراص حاسوبية 
مستمر  لتطوير  يخضع  وأنه  العاملية،  الصحة  منظمة  موقع  على  اإلنترنت  صفحات  وعلى 
ملضمونه من املصطلحات ولبرنامج البحث والتصفح فيه. وقد كان الطلب عليه هائالً فتم توزيع 

عشرات اآلالف من النسخ.  

توحيد منهجيات صياغة املصطلحات العلمية 
أضحى االهتمام الذي استحوذ على جهود القائمني على خدمة املعجم السمة الفريدة 
إنتاج املصطلحات وفق منهجية  التي رافقت مسيرة املعجم منذ بدايتها حيث االتفاق على 
واضحة، حرصوا على نشرها بشكل مختصر في مقدمة الطبعات الثالث اأُلولى، لتغدو في 

الطبعة الرابعة بمثابة دالئل إرشادية تصلح لكل فروع العلوم والفنون.
د يعمدون قبل ُكّل شيء، إلى البحث عن  فقد كان العاملون في خدمة املعجم الطبي املوحَّ
لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ األعجمي، من بني األلفاظ العلمية املبثوثة في املعاجم العربية، 
لني في ذلك الصالح من األَقْدم على الصالح  أو املستعملة في الكتب العلمية الَقديمة، مفضِّ
اإلسالمية  العربية  الحضارة  في صدر  األَقْدمني  العرب  بأطباء  ابتداًء  الِقَدم،  في  يليه  مما 
كالرازي وابن سينا وعلي بن العباس، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم في مشرق الدولة 
العربية اإلسالمية ومغربها، ثم ما استعمله األساتذة التُّْرك في عهد الدولة العثمانية إْذ كانت 
مصطلحاتهم كلها عربيةً أو تكاد، ثم ما استعمله أساتذة كلية الطب في أبي زعبل ثم قصر 
الجامعة األمريكية في بيروت حيث كانت  َزَمَن محمد علي، ثم ما استعمله أساتذة  العيني 
تدّرس الطب بالعربية، ثم ما استعمله أساتذة الجامعة السورية - جامعة دمشق - في مطالع 
َهذا القرن، ثم ما أقرَّته املجامع العربية، وإذا كان اللفظ األعجمي جديداً ولم يجد العاملون في 
خدمة املعجم الطبي املوحد له مقابالً في لغة الضاد، ترَجموه بمعناه ُكلَّما كان قابالً للترجمة، 
أو ابَتَكروا له لفظاً عربياً مقارباً باالشتقاق أو املجاز أو النحت أو التركيب املزجي، وإذا تعذََّر 
وضع لفٍظ عربي باللجوء إلى ُكلِّ ما تَقْدم، عمد القائمون على خدمة املعجم الطبي املوحد إلى 

التعريب أو نقل حروفه إلى العربية كما هي.
كما التزم العمل في املعجم الطبي املوحد باألخذ بما يقوله الناس في عملهم وعياداتهم 
ومختبراتهم ما دام يوافق وجهاً من وجوه اللغة العربية، والتقيد بالقوائم الداللية الخاصة 
بكل فرع من فروع العلوم الطبية إلقالل األلفاظ املشتركة إلى أدنى حٍد ممكن، وتجنب إيراد 
املصطلحات  من  وافر  قسط  وإدراج  واحد،  ملصطلح  العربية  املقابالت  وتعدد  "املترادفات" 
الطبية والصحية  التي أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة، ليصبح املعجم الطبي املوحد 
مكنـزاً لحصيلة ما تجمع عبر العصور املختلفة من مصطلحات علمية وطبية اتسمت بتقبل 

الناس لها وذيوعها وشيوعها.
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وكان مما أريد للمعجم الطبي املوحد أن يتميز به عن غيره أنه يضم لفظة عربية واحدة 
مقابَل كل مصطلح أجنبي، وأن ال يتضمن مترادفات إال بعض األلفاظ الشائعة في بعض 
الُبلدان العربية التي كتبت بني قوسني وبأْحرف أصغر حجماً. كما اعتمد القائمون على خدمة 
املعجم الطبي املوحد عدداً من القوائم الداللية، أدرجت في كٍل منها مجموعة الكلمات التي 
تشترك في حقل داللي واحد، وثبَّتوا مقابالت عربية للسوابق واللواحق الالتينية والتزموا 
بها في عملهم، واعتمدوا توصيات خاصة بتسمية الجراثيم والفطريات والكائنات التي تسبب 
املرض أو االعتالل للبشر، وألحقوا باملعجم مسرداً للمختصرات الشائعة االستخدام باللغة 
اإلنجليزية، ومدلوالتها باللغة العربية، مرتبة حسب األبجدية اإلنجليزية، مع مقابالتها العربية، 
األصل  ذات  والسيما  اإلنجليزية،  باللغة  االستخدام  الشائعة  واللواحق  للسوابق  ومسرداً 
مقابالتها  مع  اإلنجليزية،  األبجدية  حسب  مرتبة  اإلنجليزية،  باللغة  ومدلوالتها  الالتيني، 
العربية، إلى جانب مالحق بالرموز واألحرف اإلغريقية بصيغتها الكبيرة والصغيرة وطريقة 
التعبير الصوتي عنها )رموز النطق(، والكتابة الكاملة لها، وبالرموز التي تستخدم في شجرة 
باللغتني  املكافئة  وقيمها  القياس  وبوحدات  والعربية،  اإلنجليزية  باللغتني  ودالالتها  النسب 
العربية واإلنجليزية، وبدرجات قياس الحرارة املئوية )سيلزيوس( والفارنهايت وطرق التحويل 
بينهما، وبالعناصر الكيميائية ورموزها باللغتني اإلنجليزية والعربية والوزن الذري لكل منها، 
وبالعناصر الكيميائية ورموزها باللغتني اإلنجليزية والعربية والكتلة الذرية والكثافة ودرجة 
َهاب )الخوف  الذوبان ودرجة الغليان والتكافؤ والنظائر واملكتشف وتاريخ االكتشاف، وبالرُّ
موجزة حول  وبتعليقات  واالعتالل،  املرض  على  للداللة  ُفعال  على صيغة  كمثال  املرضي(، 
رد بعض املصطلحات الطبية والصحية إلى أصلها اللغوي بالعربية، وبمسرد باملصطلحات 

الطبية والصحية العربية الرئيسية ومقابالتها اإلنجليزية.
عشرات  تطويره  في  شارك  متميز  عربي  جهد  املوحد  الطبي  املعجم  أن  والخالصة 
واستخدمت  متنوعة،  وتخصصات  متعاقبة  أجيال  ومن  العربية  البلدان  جميع  من  العلماء 
مصطلحاته على نطاق واسع في إعداد املعاجم الطبية والصحية األخرى، كما استخدم في 
ترجمة التسميات والتصنيفات الدولية لألمراض وأداء الوظائف والعجز واإلعاقة والصحة، 
وهو جدير بأن تكون مصطلحاته املرجع املعتمد في كل املجاالت الصحية والطبية في سائر 

البلدان العربية. 

ر االنتقال من مسارد املصطلحات املوّحدة إلى املعجم املفسَّ
 بعد أن تحقق توحيد املصطلحات في البلدان العربية بذيوع مصطلحات املعجم الطبي 
د وانتشارها، بادر املركز العربي لتأليف وترجمة املعلومات الصحية لوضع الشروحات  املوحَّ
الطبية  للعلوم  ر  املَُفسَّ املعجم  وبناء  املوحد  الطبي  املعجم  مصطلحات  ملداخل  التوضيحية 
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والصحية، فصدر منه حتى اليوم األحرف )Iا،A، B، C، D، E، F، G، H( وزاد عدد املداخل 
فيها على 65 ألف مصطلح مشروح. ويتواصل العمل في استكمال بقية األحرف.

املواضيع الرئيسية التي تضمنها املعجم الطبي املوحد
العلوم  منظومة  عنها ضمن  املتفرعة  الفرعية  والحقول  باملوضوعات  التنويه  املفيد  من 
املوحد على تضمينها في  الطبي  املعجم  العاملون في خدمة  التي حرص  الطبية والصحية 
املعجم ليصبح مزيجاً متوازناً من املصطلحات التي تنتمي إلى 90 حقالً فرعياً توزعت على 

سبع مجموعات، على النحو التالي:
املجموعة األولى: التشريـح العيانـي، علـم الجـنـني، املختصـرات، األوائليـات، السوابـق، 

واللواحق.
املجموعة الثانية: الُنُسج )هيستولوجيا(، الباثولوجيا، الفيزيولوجيا، األدوية، واملعالجات.

املجموعة الثالثة: الجراثيم، الكيمياء الحيوية، علم األحياء )بيولوجيا(، األحياء الدقيقة 
)مكروبيولوجيا(، النبات، الخاليا، الحشرات، اإلنزيمات والخمائر، الديدان، املناعة، األمراض 
املُْعِدية والسارية، الفطريات، الطفيليات، التصنيف والتسميات، الطب البيطري، الفيروسات، 

الحيوان، طب املناطق املدارية، واملقاييس.
املجموعة الرابعة: التمريض، التوليد وأمراض النساء، األطفال، الصحة اإلنجابية، الهندسة 
البيئة، طب األسرة واملجتمع،  )الديموغرافيا(، صحة  السكان  الحيوي، علم  الطبية، اإلحصاء 
الخدمات الصحية، إدارة املستشفيات، التأهيل، املعلوميات، صحة األم والطفل، الصحة العامة، 

طب املجتمع، واملصطلحات اإلدارية.
السلوكي، األخالقيات،  الطب  البشرية،  والقياسات  األنثربولوجيا  املجموعة الخامسة: 
الطب الشرعي )الطب العدلي(، الطب املهني والصناعي، الطب الطبيعي )املعالجة الفيزيائية(، 
الطب الوقائي، الطب النفسي، الطب الجنسي، الطب الرياضي، الطب الشعبي والتكميلي، 

السموم، وسالمة املواد الكيميائية.
والتشخيص،  األعراض  واألوعية،  القلب  والفضاء،  الطيران  طب  السادسة:  املجموعة 
الغدد واالستقالب، سالمة األغذية، الهضم والكبد، الوراثة، البولي التناسلي، الشيوخ، الدم، 
والتشخيص  األشعة  األورام،  الغذائية،  النظم  النووي،  الطب  األعصاب،  الكلية،  املختبرات، 

بفائق الصوت، املفاصل والعضالت.
املجموعة السابعة: األدوات الجراحية، التخدير واإلنعاش، نقل الدم، الصدر، الطوارئ، 

العني، تقويم العظام، األذن واألنف والحنجرة، الجراحة، زرع األعضاء، واألسنان والفم.
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املجموعة الثامنة: مداخل مشتركة أساسية، مداخل املعجم التشريحي الطبي، مداخل 
املعجم الصيدالني الصحي، مداخل معجم طب األسنان، 

بنية الطبعة الورقية للمعجم الطبي املوحد 
يتألف املعجم الطبي املوحد من األبواب التالية:

• مقدمات الطبعات األولى والثانية والثالثة والرابعة.	
• املشاركون في املعجم.	
• منهجية اختيار أو صياغة املقابالت العربية وأهم مصادرها.	
• 	 .)A - Z منت املعجم )األحرف
• مالحق: التسميات التشريحية، املختصرات، السوابق، اللواحق، الرموز واألحرف 	

اإلغريقية، رموز شجرة النسب، وحدات القياس، درجات قياس الحرارة، العناصر 
الكيميائية، الرهاب )الخوف املرضي(، رد بعض املصطلحات إلى أصلها اللغوي 

بالعربية.
• مسرد باملصطلحات العربية ومقابالتها اإلنجليزية.	

الطبعات الورقية للمعجم الطبي املوحد
الطبعة األولى: مطبعة املجمع العراقي – بغداد 1973.

اإلصدارة الثانية: إعادة طباعة الطبعة األولى – القاهرة 1977.
الطبعة الثانية:  مطبعة جامعة املوصل – 1978.

الطبعة الثالثة: ميدليفانت – سويسرا 1983.
الطبعة الرابعة: منظمة الصحة العاملية ومكتبة لبنان ناشرون – بيروت 2006، 2009.

الطبعات اإللكترونية للمعجم الطبي املوحد
عام  منذ  عام  كل  وتتجدد  تتطور  كانت  املوّحد  الطبي  للمعجم  متتالية  طبعات  صدرت 
عربي(،  1999 وحتى اليوم، بدأت على أقراص حاسوبية، منها ما هو بلغتني )إنجليزي - 
ومنها ما هو بثالث لغات )إنجليزي - عربي - فرنسي( ومنها ما هو بخمس لغات )إنجليزي 

- عربي - فرنسي - أملاني - إسباني(.

املكتب  موقع  في  اإلنترنت  على صفحات  املعجم  في  البحث  إتاحة  إليها  انضمت  ثم 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.
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مكتب تنسيق التعريب وجهوده لتوحيد املصطلح العلمي العربي
أنشئ مكتب تنسيق التعريب بموجب توصية من مؤتمر التعريب األول املنعقد باململكة 
الحديثة  املصطلحات  تعريب  مجال  في  العربية  الدول  جهود  لتنسيق   ،1961 سنة  املغربية 
وجعل اللغة العربية لغة تعليم، تواصل ولغة البحث العلمي لتلبية حاجات الحياة العصرية، 
إلعداد  محكمة  منهجية  وضع  طريق  عن  ونشرها  تنميتها  في  مشروعاته  بكل  واملساهمة 
املجامع  مع  بالتنسيق  وتصنيفها  بتجميعها  من مصطلحات  تتطلبه  وما  الضرورية  املعاجم 
قصد  ونتائج  جهود  من  أعمالها  عنه  تتمخض  ما  وتتبع  شأنها  في  املتخصصة  والهيئات 
نشرها والتعريف بها، ويتضمن األسلوب الذي سار عليه املكتب في تنسيق املصطلحات ثالث 
مراحل، هي إعداد أحد مشروعات املعاجم املقترح، واختيار الخبراء ومتابعة العمل خطوة 
خطوة حتى نهايته، حتى عرضه على مؤتمر التعريب إلقراره بإشراف مكتب تنسيق التعريب 

واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وتصدى لتوحيد منهجيات وضع املصطلحات العلمية الجديدة بإقرار املبادئ األساسية 

في اختيار املصطلحات العلمية ووضعها، ومن أهمها:
• ومدلوله 	 اللغوي  املصطلح  مدلول  بني  مشابهة  أو  مشاركة  أو  مناسبة  وجود  ضرورة 

االصطالحي، وال يشترط في املصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي.
• وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي املضمون الواحد في الحقل الواحد.	
• تجنب تعدد الدالالت العلمية للمصطلح الواحد في الحقل الواحد وتفضيل اللفظ املختص 	

على اللفظ املشترك.
• استقراء التراث العربي وخاصة ما استعمل منه أو استقر منه من مصطلحات علمية 	

عربية صالحة لالستعمال الحديث وما ورد منه من ألفاظ معربة.
• مسايرة املنهج الدولي في اختيار املصطلحات العلمية، وذلك باستخدام الوسائل اللغوية 	

التراث فالتوليد  في توليد املصطلحات العلمية الجديدة باألفضلية طبقاً للترتيب التالي: 
ل الكلمات العربية الصحيحة املتواترة  بما فيه من مجاز واشتقاق وتعريب ونحت، فُتَفضَّ
تكون  أن  بشرط  االقتضاء  عند  إال  العامية  الكلمات  تجنب  مع   املعربة،  الكلمات  على 
مثالً،  قوسني  بني  بوضعها  عاميتها  إلى  ُيشار  وأن  عديدة  عربية  لهجات  بني  مشتركة 
وتفضيل الكلمة التي تسمح باالشتقاق على الكلمة التي ال تسمح به، وتفضيل الكلمة 
املفردة ألنها تساعد على تسهيل االشتقاق والنسبة واإلضافة والتثنية والجمع، وتفضيل 
الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو املبهمة، ومراعاة اتفاق املصطلح العربي مع املدلول 
العلمي للمصطلح األجنبي دون تقيد بالداللة اللفظية للمصطلح األجنبي، وتفضيل الكلمة 
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باملعنى  العلمي  املصطلح  معنى  التبس  إذا  إال  الغريبة  أو  النادرة  الكلمة  على  الشائعة 
الشائع املتداول لتلك الكلمة، وتحديد الداللة العلمية الدقيقة لكل لفظ علمي، ومراعاة ما 
اتفق املختصون على استعماله من مصطلحات ودالالت علمية خاصة بهم، معربة كانت 
أو مترجمة، والتعريب عند الحاجة وخاصة املصطلحات ذات الصيغة العاملية كاأللفاظ 
والعناصر  املستعملة مصطلحات،  العلماء  أو أسماء  الالتيني  أو  اليوناني  ذات األصل 
واملركبات الكيميائية، بترجيح ما سهل نطقه في رسم األلفاظ املعربة في اللغات األجنبية، 
كون املصطلح املعرب عربيًا يخضع لقواعد اللغة ويجوز فيه االشتقاق والنحت وتستخدم 
فيه أدوات البدء واإللحاق مع موافقته للصيغة العربية، ومراعاة كل من االطراد والشيوع، 
ويسر التداول وسهولة النطق، واملالءمة، وتفضيل الكلمة التراثية على الكلمة املستحدثة، 
وتفضيل اللفظ العربي على اللفظ العامي واألجنبي وتعريبه عندما يتعذر وضع املصطلح 

العربي، وغزارة التوليد وكثرة االشتقاق من املصطلح. 

الدول  إحدى  في  سنوات  ثالث  كل  التعريب  مؤتمرات  التعريب  تنسيق  مكتب  ويعقد 
العربية بدعوة من املدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لدراسة ما يقدمه إليه 
املكتب من أبحاث ومقترحات تتعلق بالتعريب وتطور اللغة العربية العلمية والحضارية واتخاذ 

القرارات بشأن بنك املصطلحات

وأصدر   إليها،  يحتاج  ملن  وإتاحتها  للمصطلحات  بنكاً  التعريب  تنسيق  مكتب  وأنشأ 
مجلة دورية هي اللسان العربي، تنشر فيها الدراسات التي تدور حول املصطلحات العربية.

معجم حتِّي الطبي
ويمتاز هذا املعجم الذي صدرت طبعته األولى عام 1967 عن مكتبة لبنان ناشرون في 
الذكرى املئوية لتأسيس الجامعة األمريكية في بيروت، بأن واضعه الدكتور يوسف حتِّي طلب 
من الدكتور حسني سبح النظر فيه، فجاء الكثير من مضمونه وليد االستخدام العملي لأللفاظ 
العربي في دمشق الذي أصبح اسمه بعد ذلك  العلمي  في ردهات جامعة دمشق واملجمع 
مجمع اللغة العربية في دمشق. ومن املعروف أن الدكتور حسني سبح من رواد التعريب وأنه 
كان أستاذ األمراض الباطنة في كلية الطب في جامعة دمشق ورئيساً ملجمع اللغة العربية 
في دمشق، ثم صدرت طبعاته التالية باسم معجم حِتّي الطِبّي الجديد، وفيه َمسرد أِلفبائي 

)عربي - إنجليزي(، مع إضافة اسم األستاذ أحمد شفيق الخطيب.
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معجم أكاديميا الطبي
وهو معجم طبي ثالثي اللغات عربي-فرنسي إنجليزي ويتضمن شروحات باللغة العربية 
تتسم بأنها موجزة وتستند إلى البينات العلمية املنشورة في الدوريات املشهورة، مع االهتمام 
بأسماء النباتات والحيوانات ذات األهمية في الصحة وفي الطب. وقد صدرت الطبعة الورقية 
األولى عن دار أكاديميا ناشرون في بيروت عام 1999، ثم صدرت له طبعات متتالية ورقية 

وإلكترونية.
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كثيفاً،  استخداماً  املعلومات  يستخدم  الحديث  املجتمع  قطاعات  من  قطاع  كل  أصبح 
وتزداد حاجته يوماً بعد يوم إلى جمع وإدارة املعلومات، واالستفادة من املعارف في جميع 
املستويات واألوقات. وجودة التعبير عن املعلومات واملعارف بمصطلحات مفهومة تؤثر في 
جودة حياة األفراد والخدمات التي تقدم لهم وعلى استمرار حياتهم، حتى أطلق مصطلح 
املجتمع  أعضاء  مع سائر  الفعلي  والتواصل  الحياة  إحدى سمات  على  املعارف"  "مجتمع 

)كاألسرة، واألصدقاء، واملدراء، والزمالء، ومقدمي الخدمات والرعاية، وغيرهم(.

تضم شبكة اإلنترنت العاملية، ُنُظماً السترجاع قدر هائل من املعلومات وجمعها وإرسالها، 
والجدل،  والنقاش،  الرأي،  إبداء  على  قارئيها  وتشجع  مجاناً  وتبادلها،  ونشرها،  وتلقيها، 
ومجتمعات املعارف بدورها تنظر إلى اإلنترنت كمنتدى يضم املزيد من الحوارات العلمية التي 
ال يمكن تقديمها عبر النسخ املطبوعة ورقياً بسبب ضيق املساحات املتوفرة فيها، كما أنها 
تتيح لهم أيضاً زيادة النشر وفي وقت أسرع، وتيسير تكوين الشبكات مع العلماء، والوصول 
عبر الروابط اإللكترونية إلى مصادر خارجية إضافة إلى الروابط التي تؤدي إلى مصادر في 
املجلة نفسها )مثل األعداد السابقة لعمود معني، والروابط اإللكترونية للمراجع واملالحظات، 

واملواضيع العلمية التي تربط العناوين في اإلصدارات املختلفة(. 
وتتيح شـبكة اإلنترنت أيـضاً الفـرصـة السـتـيـفاء آراء املتصـفـحني لصـفـحاتها فـوراً، 
وإجراء نقاش حقيقي بينهم، وعقد مؤتمرات إلكترونية. ويمكن احتساب اإلنترنت مكتبة عاملية، 
كما أنها مصدر للتعليم اإللكتروني وما يتضمنه من محتوى علمي أعده خبراء باستخدام 
الوسائط اإللكترونية الحديثة مع إدراج أمثلة للمحاكاة، واألفالم، واملواد الصوتية، والنماذج، 
والتوضيحات، والرسوم املتحركة ليستفاد منه في أي مكان وأي وقت مناسب لقدرة املتعلم، 
ويمكن تحديث ونشر املعلومات بسرعة وبسهولة، وهو يلبي متطلبات التباين في اللغة والثقافة 

والتباين االجتماعي، كما يوفر املساواة بني الجنسني وديمقراطية التعليم. 
ولئن كان أهم عائق أمام االنتفاع الكامل من املعلومات املتوافرة على اإلنترنت هو حاجز 
اللغة والتعقيد والغرابة في املصطلحات وما يؤدي إليه من صعوبة في تفسير البيانات العلمية، 
فإن تطبيقات الترجمة الفورية ملحتويات الصفحة قد خففت كثيراً من ذلك لتوافرها ضمن 

الخدمات املعتادة التي تقدمها محركات البحث العمالقة.   

مصادر املصطلحات على شبكة اإلنترنت

الفصل السابع
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وبذيوع سطوة النشر اإللكتروني وظهور الفضاء السيبيري الرحب وتوافر سبل اإلبحار 
املؤثرين في مسيرة املصطلح، ليصبح  فيه واسترجاع املعلومات منه، ظهر جيل جديد من 
العمل املصطلحي عمالً جماعياً، ذا طابع مؤسسي، يخضع ملقاييس دولية، ويتطلب اتخاذ 
خطوات إدارية، وخطوات تقنية متكاملة، ويحظى فيه ضمان الجودة باألولوية املطلقة، ويخضع 
للتقييم الدائم، ويحرص املصطلحيون فيه على االستفادة مما يتجمع فيه من معارف ومصادر 
املصطلحات  في  والغموض  اللبس  وتجنب  االتساق  على  املحافظة  أجل  من  متجددة  لغوية 
الطبية والصحية، ويستخدمون أحدث ما انتهت إليه التقنيات في الحوسبة وإدارة املعلومات، 

ويحتل التوثيق فيه مكانة رفيعة.  

التحقق من جودة املصطلحات على شبكة اإلنترنت
مجاناً  اإلنترنت  على  املعلومات  من  هائلة  كمية  توافر  رغم  فإنه  أخرى  ناحية  ومن 
على  اإلجابة  قبل  إليه  االطمئنان  يمكن  وال  خطير،  أمر  املعلومات  جودة  فإن  للمستهلكني، 

األسئلة التالية:

َمن الذي يشّغل املوقع على اإلنترنت؟ إذ ينبغي على كل موقع على اإلنترنت أن يوضح . 1
للناس معرفة من هو املسؤول عن املوقع وعن ما يضمه من معلومات. ففي  بسهولة 
موقع منظمة الصحة العاملية على اإلنترنت http://www.who.int/en، ذكرت منظمة 
الصحة العاملية بوضوح، وعلى كل صفحة شعار منظمة الصحة العاملية، مع روابط 

بالصفحة الرئيسية للمنظمة.

ل املوقع على اإلنترنت؟ فتشغيل موقع على اإلنترنت يكلف أمواالً طائلة. . 2 َمن الذي يموِّ
ومصدر التمويل يؤثر على املضمون املعروض في املوقع على اإلنترنت، وعلى كيفية 
عرضه، وعلى ما يريد من يملك املوقع الحصول عليه من هذا املوقع. وينبغي توضيح 
مصدر تمويل املوقع على اإلنترنت بصراحة وبوضوح؛ فعلى سبيل املثال فإن عناوين 
املواقع على اإلنترنت التي تنتهي بـ "gov." هي مواقع ترعاها الحكومات، والتي تنتهي 
بـ "edu." هي مواقع ملؤسسات تثقيفية أو تعليمية، التي تنتهي بـ "org." هي في غالب 
هي مواقع ملنظمات دولية،   ".int" األحيان مواقع ملنظمات غير تجارية، التي تنتهي بـ

والتي تنتهي بـ "com." هي مواقع ملنظمات تجارية. 

ما الغرض من هذا املوقع على اإلنترنت؟ إذ يتعلق الغرض من هذا املوقع على اإلنترنت . 3
مصداقية  تقييم  على  للموقع  املستخدمني  يساعد  أمر  وهو  املوقع،  حول  باملعلومات 

وفائدة املعلومات فيه.
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املواقع . 4 معظم  تنشر  إذ  اإلنترنت؟  املوقع على  في هذا  للمعلومات  األصلي  املصدر  ما 
الصحية على اإلنترنت معلومات جمعتها من مواقع أخرى على اإلنترنت. فإذا كانت 

هذه املعلومات قد نسخت من موقٍع آخر، فالبد من ذكر املصدر األصلي بوضوح.
باملصدر . 5 التعريف  إلى  فباإلضافة  اإلنترنت،  املوقع على  املعلومات على  كيفية توثيق 

األصلي للمعلومات ينبغي على املوقع أن يذكر بصراحة البيِّنات التي استندت إليها 
املعلومات. فالحقائق واألرقام الطبية ينبغي أن يكون لها مراجع )مثل اقتباسات من 
مقاالت منشورة في مجالت طبية(، واألفكار والنصائح ينبغي أن تفصل من املعلومات 

املسندة بالبيِّنات التي استمرت من نتائج البحوث.
كيفية مراجعة املعلومات قبل نشرها على املوقع على اإلنترنت، فينبغي أن تقدم املواقع . 6

ذات الصلة بالصحة املعلومات حول املؤهالت الطبية ملن أعد أو راجع تلك املعلومات 
على املوقع.

ما مدى ما تتمتَّع به املعلومات املنشورة على املوقع من حداثة؟ فاملواقع على اإلنترنت . 7
ينبغي أن تخضع للمراجعة وللتحديث بأوقات منتظمة. ومن األهمية أن تكون املعلومات 
الصحية حديثة، وأن يذكر تاريخ تحديثها أو مراجعتها بوضوح؛ فمن املفيد معرفة أن 

من يمتلك املوقع قد راجعه منذ فترة قريبة لضمان أن املعلومات التزال صحيحة.
كيفية اختيار املواقع على اإلنترنت للروابط مع املواقع األخرى؟ فاملواقع املوثوقة على . 8

اإلنترنت لديها سياسات حول كيفية وضع الروابط مع املواقع األخرى. فبعض املواقع 
املواقع  إلى  رابط  أي  تضع  فال  تتبعه  الذي  أسلوبها  في  باملحافظة  تتسم  الصحية 
األخرى، وبعض الروابط تطلب من املستخدم أن يدفع مقابل االستعمال، وبعض املواقع 

ال تضع إال الروابط التي تحقق معايير محددة.
التي يجمعها املوقع على اإلنترنت حول املستخدمني، وملاذا يفعل ذلك؟ . 9 ما املعلومات 

فاملواقع تتبع املسارات التي يسلكها املستخدمون في تلك املواقع للتعرُّف على أكثر 
من  تطلب  اإلنترنت  على  الصحية  املواقع  من  الكثير  أن  إال  استخداماً،  الصفحات 
ل" أو أن يصبح عضواً فيها. وفي بعض الحاالت، يكون الهدف من  املستخدم أن "يسجِّ
ذلك جمع الرسوم من املستهلكني أو اختيار بعض املعلومات ذات الصلة باملستخدم. 
الشخصية  املعلومات  بجمع  العضوية ستسمح  أو  التسجيل  فإن  الحاالت،  كل  وفي 

للمستخدم من ِقَبل من يملك املوقع.
كيفية إدارة املواقع على اإلنترنت للتفاعالت مع املستخدمني، إذ ينبغي على الدوام أن . 10

تكون هناك طريقة تتيح للمستخدم أن يتواصل مع من يملك املوقع على اإلنترنت حول 
مشكلة ما أو حول معلومات ارتجاعية أو طرح سؤال ما. وإذا كان املوقع يتيح التحاور 
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في غرفة دردشة أو في مجاالت أخرى للمناقشة، فينبغي عليه أن يخبر املستخدمني 
من  هناك  كان  فإذا  يديرها؟  من  هناك  وهل  الخدمات،  تلك  استخدام  بالشروط حول 
قبل  املناقشات  قراءة  في  الوقت  بعض  األفضل قضاء  ومن  وملاذا؟  هو،  فمن  يديرها 

االنضمام إليها، كما أن من األفضل الشعور باالرتياح مع البيئة قبل املشاركة فيها.
كيف يمكن للناس التحقق من دقة املعلومات إذا ما تلقوها عن طريق البريد اإللكتروني؟ . 11

إذ ينبغي إجراء تقييم دقيق لكل رسالة نتسلمها بالبريد اإللكتروني، مع األخذ بالحسبان 
مصدرها والغرض منها، فبعض املؤسسات تستخدم البريد اإللكتروني لإلعالن عن 
منتجاتها أو خدماتها أو لجذب اهتمام الناس ملواقعها على اإلنترنت. وقد تتأثر دقة 

املعلومات الصحية بالرغبة لترويج الخدمات أو املنتجات.
كيف تحمي الحكومات املستهلكني من الوقوع في ادعاءات باطلة أو مضللة منشورة . 12

على اإلنترنت؟ ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال، تفرض اللجنة الفدرالية للتجارة 
حول  الشكاوى  في  تحقق  فإنها  مهمتها،  من  وكجزء  املستهلكني،  لحماية  قوانني 
الرسائل  املنشورة على اإلنترنت. لتحمي املستهلكني من  الباطلة واملضللة  االدعاءات 
تسبِّب  التي  املجاالت  على  وللتعرف  والخداع،  الغش  ومن  ص  التلصُّ ومن  الخادعة 
ب على املوقع  الضرر في اإلنترنت، وكيفية التعامل معها، ووضعت ثمانية عناصر يتوجَّ

على اإلنترنت االمتثال لها، وهي:
• من 	 تقديمها  يتم  املوقع  هذا  في  مدرجة  معلومة  فأية  املختصة:  الهيئة  مصداقية 

واألكاديمية  العلمية  واملؤهالت  بالخبرات  يتمتعون  الذين  االختصاص  أصحاب 
املناسبة، مع اإلشارة بوضوح إلى املصادر.

• بني 	 القائمة  العالقة  تدعم  املوقع  في  الواردة  فاملعلومات  املعلومات:  في  التكامل 
الزائر للموقع وبني املسؤولني عن املوقع دون أن تحرمه من االستفادة من الخدمات 

األخرى خارج املوقع.
• الخصوصية وسرية املعلومات التي يقدمها الزائرون للموقع وعدم تجاوز األحكام 	

القانونية في البلد الذي يتواجد فيه الزائر وفي البلد الذي ينشر فيه املوقع وفي 
البلدان األخرى.

• التعريف بمصادر املعلومات وإتاحة العناوين والروابط املوصلة إليها، مع تحديد 	
التاريخ الذي تم فيه آخر تعديل على الصفحة.

• التبرير واإلثبات: بأن يقترن كل تأكيد يتعلق بتقديم خدمة معينة بالعناصر الثبوتية 	
املناسبة واملتوازنة.
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• شفافية املعلومات: بتقديم معلومات بأوضح شكل ممكن وأن يوفروا روابط االتصال 	
املناسبة للزائرين الذين يرغبون في الحصول على املزيد من املعلومات أو املساعدة.

• اإلعالن عن التمويل والرعاية: بتحديد واضح لهوية الجهة أو الجهات الراعية لهذا 	
املوقع التي ساهمت في تمويله، التجارية وغير التجارية.

• من 	 مصدراً  اإلعالن  كان  إذا  الترويج:  في  والصدق  اإلعالنات  حول  السياسة 
مصادر التمويل فيجب أن يشار إلى ذلك بوضوح، مع عرض السياسة اإلعالنية 
املتبعة، ويجب أن تقدم املواد اإلعالنية بشكل وضمن إطار يسهل على املستخدم أن 

يلحظ الفرق بينه وبني املادة األساسية الخاصة بالهيئة التي تدير املوقع.
إلى  للوصول  فيه  باإلبحار  حلموا  طاملا  بحر  ساحل  على  املصطلحيون  يقف  واليوم، 
املصطلح  علم  من  تستفيد  أن  العربية  للغة  آن  وقد  واحد،  ملفهوم  واحدة  مفردة  تخصيص 
الحديث، وآن للعرب أن يستثمروا في تطبيقات علم التقييس، فالتـزال اآلفاق رحبة للصناعة 
منهجيات  في  املبادئ  أبسط  إلرساء  ماسة  الحاجة  والتزال  العربية،  اللغة  في  املصطلحية 
ووسائل وأساليب صوغ املصطلحات الطبية والصحية وجمعها، تصنيفها، تعريفها، تصويبها، 
توحيدها وتعميمها. وما نحتاجه اليوم هو غرس البذور الصالحة لتنشأ منها أشجار قوية لبناء 
إطار عام للعمل املصطلحي، يتضمن التعرف على املصطلحات الطبية والصحية  في الوثائق 
واملنشورات املتخصصة، واالتفاق على مضمون وشكل سجالت وملفَّات املصطلحات الطبية 
تعريفات  وتدوين  املتاحة،  املعارف  من  انطالقاً  لها  النظم  وبناء  املفاهيم  وتحليل  والصحية، 
للمفهوم وفق ما تمليه أسس ومبادئ علم املصطلح الحديث، واملساهمة في حركة التقييس، 
ونشر املتفق عليه من املصطلحات الطبية والصحية ، والتوصيف الدقيق لدورة حياة األلفاظ 
املستحدثة، والتعرُّف على العوامل التي تؤثَـّر عليها، والتعرف على األُسس املتينة للتخطيط 
اللغوي املستقبلي، والتقريب بني املنهجية الصحيحة لصياغة املصطلحات الطبية والصحية  

واملقبولية.

موقع املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية "أكملز" 
وأكملز هي منظمة عربية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب أنشئت عام 1980، 
ومقرها الدائم دولة الكويت، وتهدف إلى توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن 
العربي باللغة العربية، وتبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات 

. http://www.acmls.org :في املجاالت الصحية والطبية. وموقعها على اإلنترنت
وفيه شروحات باللغة العربية للمعجم الطبي املوحد الذي ظل ومازال معجماً يعتمد عليه 
وضع  وقد  مصطلحاته،  واستخدام  أعماله  كافة  في  بالكويت  الصحية  العلوم  تعريب  مركز 
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                )C( وبعده الحرف )B( ثم الحرف )A( بالحرف املركز هذه الشروحات باللغة العربية بدءاً 
ثم الحروف )I،H،G،F،E،D( مع مواصلة العمل الستكمال بقية الحروف، ومن املأمول حني 
االنتهاء من شروحات كامل املعجم املفسر أن يصبح هناك إنجاز كبير لتفسيرات طبية ألكثر 
من )150( ألف مصطلح طبي مطبوع ورقياً ومخزن إلكترونياً، ليستفيد منه كل طالب طب وكل 
طبيب، وكل باحث وكل كاتب وكل مترجم وكل ناشر وكل مهتم بالعلوم الطبية والصحية، فلقد 
ساهم فيه نخبة من األطباء العرب الذين أبدوا مالحظاتهم على املصطلحات املوحدة، وقاموا 
الشروح،  على  كثيرة  تعديالت  ُأجريت  ثم  متعددة،  مصادر  على  باالعتماد  الشروح  بوضع 
بتعاون وتفاٍن من األطباء وتقبلهم للعمل وحماسهم له، وبعالقات حميمة مع مؤسسات البحث 
واللغة والترجمة في الوطن العربي، ومع الهيئات واملؤسسات املهتمة بالتعريب والثقافة والعلوم، 
وخاصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي وفرت نصف تكلفة دعم املشروع الهتمامها بكل 
ما يطّور ويثري الحياة الثقافية، ويعزز مكانة اللغة العربية في األقطار العربية وفي العالم أجمع. 

املعجم الطبي املوحد
ويمكن االستفادة من طبعاته اإللكترونية املتعددة التي تتوافر في أكثر من مئة رابط في 
صفحات اإلنترنت، ولعل أهمها موقع املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط:

http://www.emro.who.int/ar/Unified-Medical-Dictionary.html كما يمكن تحميل 
الرابط  الدفتري من  الحاسوب  أو  للحاسوب الشخصي  القرص الصلب  املعجم على  كامل 

التالي: 

نسخة 32 بت
http://pc.cd/2KXotalK

نسخة 64 بت
http://pc.cd/JxXotalK

روابط بديلة 

نسخة 32 بت
http://www.mediafire.com/?wqdbvooafnc4trt

نسخة 64 بت
http://www.mediafire.com/?z4fm3e29yj7iv4j
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ُمَحرِّكات البحث بلغات متعددة
البحـث جوجل   يزال محرك  بوتيرة سريعة ال  تتطور  الحـديثة  التكنـولوجـيات  أن  رغم 
)www.google.com( يتيح البحث عن صفحات من اإلنترنت تتضمن مصطلحات متخصصة، 
ويصنف املواضيع في مراتب، ويبرز املصطلح املطلوب االستفسار عنه مظلالً في السياق الذي 
يرد فيه ضمن الصفحات املسترجعة، وذلك ضمن قائمة نتائج البحث. ويساعد هذا األسلوب 
صاته. وإذا عثر محرك البحث  على انتقاء أكثر املعلومات مالءمةً فيما يتعلَّق باملفهوم وبمخصِّ
ويقدم  أوالً،  النتائج  ما يحتسبه أفضل  يبدأ بعرض  فإنه  ذاته  املوقع  نتائج متعددة في  على 
النسخ  وظيفة  ويسهِّل  مشابهة،  نتائج  يتضّمن  الذي  املوقع  في  البحث  ملواصلة  اختيارات 
واللصق الختيار املعلومات التي يمكن استخدامها في الكتابة وفي اقتباس النصوص الداعمة. 

وهناك محركات بحث مفيدة أيضاً في توثيق املصطلحات مثل:
AltaVista:   http://www.altavista.com 
Vivismo:    http://vivisimo.com

CopernicAgent:    http://www.copernic.com/

ويمكن االستفادة في جميع هذه املواقع على اإلنترنت من تقسيمات لفئات املواضيع  وما 
تتضمنه من برامج مفيدة تساعد الباحث على التلخيص والتنزيل، توثيق الصحة أوالتثبت من 
املصدوقية، تهذيب املعلومات، صياغة االستفسارات، تنظيم البحوث ضمن امللفات واالحتفاظ 
بها، إعداد نظام لتكرار طلب البحث آلياً في فترات محددة، واستقبال النتائج الجديدة عبر 

البريد اإللكتروني.
ويمكن ملحرك البحث إجراء االستفسار باستخدام كلمات مفتاحية رئيسية، باإلضافة إلى 
وظائف تشغيل أخرى، مثل طلب البحث عن املصطلح باإلضافة )+( أو بدون )-( لفظ محدد، 
إلى جانب اختيار الوثائق وفرزها آلياً ضمن ملفات وفق املواضيع واملواضيع الفرعية. ويمكن 
أيضاً العثور على مسارد وقوائم مفردات متخصصة من خالل االستفسار، ومن األمثلة على 
ذلك كتابة "مسرد + حقل موضوعي". وتفيد محركات البحث أيضاً للبحث عن مصطلحات 
خاصة، أما بالنسبة لألشكال اإلمالئية، ففي هذه الحالة على وجه الخصوص، يمكن من خالل 

مقارنة عدد نتائج البحث معرفة أي هذه األشكال اإلمالئية هو األكثر شيوعاً واستخداماً. 

البحث في املراجع البيبلوغرافية  
املصورة    الفهارس  من  كل  على  الوثائق  في  التقليدية  البحث  وطرق  أدوات  تشتمل 
)كاتولوجات( تنتجها املكتبات ودور النشر، حتى ما كان منها قيد الطبع والنشر، والوثائق 
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املتاحة لالطالع عليها شخصياً أو االستفسار حولها عن طريق الهاتف أو اإلنترنت أو البريد 
التي تنشر ضمن الدوريات  البيبلوغرافية  اإللكتروني، واالستعارة من املكتبات، واملعلومات 

املتخصصة وضمن األعمال األخرى.
بنوك  مثل  ُمَحْوسبة،  أدوات  على  تشتمل  املصطلحي  يستخدمها  التي  العمل  وأدوات 
بيانات الوثائق، الفهارس املصورة املَُحْوَسبة، خدمات البحث املباشر، والبوابات اإللكترونية 

للمراجع.

البحث في بنوك بيانات الوثائق 
للباحثني اآلالف من قواعد  تتيح  العالم،  الوثائق في  بيانات  بنوك  هناك عدد كبير من 
بيانات الوثائق التي تغطي مختلف الحقول املوضوعية، ثم إن تلك الحقول املوضوعية موزعة 
على شكل قائمة متعددة االختيارات، وتكون النتائج دقيقة الضبط، وال تخلو من املختصرات، 
وعالمات التوصيف والنصوص الكاملة للمقاالت التي صدرت في املجالت أو في الدوريات. 
 )Modem وال يحتاج الوصول ملثل هذه الوثائق إلى أكثر من جهاز توصيل باإلنترنت )مودم

أو عبر األقراص الحاسوبية التي يتم تحديث املعلومات فيها بفترات منتظمة.

البحث في الفهارس املصورة املَُحْوَسَبة 
النشر  ودور  الضخمة  املكتبات  تصدرها  التي  املَُحْوسبة  املصورة  الفهارس  ُتَسهِّل 
املشهورة أداء بعض املهام مثل إثبات املراجع، والتحقق من املعلومات البيبلوغرافية، واإلعارات 
بني املكتبات، والتعرف على موضع كتاب أو دورية. كما تتيح الفهارس املصورة التعرف على 
البرنامج،  )الكاتب،  الباحثون  بها  يهتم  التي  املجاالت  في  للبحث  فهرساً  أربعني  من  أكثر 
البيبلوغرافي  الرقم  املوضوع،  العنوان،  املوضوعات،  رؤوس  القسم،  املؤسسة،  أو  الرابطة 
التسلسلي الدولي ISBN، الرقم املتسلسل الدولي للسالسل ISSN، الناشر، السلسلة، وغير 
كما تـتيح الوصول إلى قواعد بيانات متعددة حول القرارات اإلدارية وحول السوابق  ذلك( 
القضائية التي اتخذتها املنظمات والحكومات، مثل القوانني والتشريعات واملقارنة بينها في 

األقاليم أو الواليات أو املحافظات.

البحث في البوابات اإللكترونية للمراجع  
وتتيح هذه البوابات )وهي صفحات إلكترونية( الحصول على خدمات عديدة من بينها 
الوصول إلى بنوك بيانات للمصطلحات املتعددة النظم واملتعددة اللغات. كما تتضمن أسماء 
حوارية  قائمة  الستدعاء  األسماء  أحد  اختيار  يمكن  بحيث  أبجدي  بترتيب  البيانات  بنوك 
لالستفسار عن بنك البيانات الذي يتاح الوصول إليه. ويمكن االنتقال من أحد بنوك البيانات 
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إلى بنك بيانات آخر مع االحتفاظ بالشاشة نفسها، مما يجعل من املمكن للباحثني املقارنة بني 
نتائج البحث، واالحتفاظ باملعلومات املالئمة من أجل البحوث املصطلحية باستخدام وظائف 

.)word processor( النسخ واللصق التي يتيحها معالج الكلمات

شبكات املستخدمني  ومجموعات املناقشة 
يمكن للمصطلحني استشارة مجموعات املناقشة املتخصصة في الحقل املوضوعي الذي 
يعملون فيه، كما يمكنهم املساهمة في الندوات واملؤتمرات التي تنظمها املواقع التي تستضيف 
املناقشة على  إلى عضويتها، ويغلب أن تشتمل مجموعات  هذه املجموعات، بعد االنتساب 
خبراء في املواضيع املدروسة، ومهندسني، وأساتذة أكاديميني، وآخرين من أرباب املهن الذين 

يستطيعون توضيح املفاهيم واإلجابة على أسئلة املصطلحيني.
إن تبادل املعلومات والخبرات واآلراء املهنية من الجوانب البالغة األهمية في البحوث 
املصطلحية، ومن الضروري لكل مصطلحي أن يرتاد املنتديات اللغوية على اإلنترنت، وأن 

يساهم في مجموعات للمناقشات ضمن نطاق التخصص الذي يعمل به.
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