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 د. یعقوب أحمد الـشـــــراح/ بقلم
 

  األمین العام المساعد
 
 

بالتعلیم المعرفة عالقة    
 

 فإن والمھارات، والتفسیر والوصف والمعلومات الحقائق وتتضمن والفھم الوعي تعنيالمعرفة  كانت إذا        
 على تقف المعرفة أن عامة بصفة وجد ولقد. العناصر ھذه تنمیة في محوریًا دورًا یلعب Education التعلیم
 تكون أن ینبغي وأیضًا البرھان، أو التبریر تقدیم قادرعلى نظام شكل في المعرفة تكون أن وھي معاییر، ثالثة

 ئیة،الجزی والمعرفة ، العلمیة كالمعرفة أنواع إلى المعرفة الفالسفة قسم لذلك ،الناس بھا ویعتقد حقیقیة، المعرفة
 .وغیرھا الدینیة والمعرفة التواصلیة، والمعرفة الظرفیة، والمعرفة

 الخمسینیات بدایة من وتحدیدًا األخیرة السنوات في ظھرت" المعرفة مجتمع" عن الحدیث كثرة وبرغم          
 اعاألوض قلبت التي " Information Revolution" المعلوماتیة أو" المعلومات ثورة"الماضي القرن من

 عن تختلف المعلوماتیة فالثورة. المجتمعات حیاة في وأثرت المعارف ونوع حجم في ھائلة تغییرات وأحدثت
 في كان كما كمًا ولیس نوعًا، الصناعي اإلنتاج یكون أن في ساھمت وعالمیة سریعة أنھا في الصناعیة الثورة
 واستعاب فھم على القدرة تعني األولى أن ھو والمعلوماتیة المعرفة بین الفرق فإن لذلك ،الصناعیة الثورة

 .البیانات ھذه تمثلھا التي المضامین أو وأشكالھا البیانات بتنظیم معنیة فإنھا المعلوماتیة أما المعلومات، واستخدام

 من البیانات وھذه مستقلة، طبیعة لھا التي والتفاعالت والرموز واألدلة واألرقام الحقائق ھي البیانات إن     
 المعلومات ولتنوع. اإللكترونیة الوسائل باستخدام أو والمكتوبة الشفھیة بأشكالھا سواء نقلھا أو تبادلھا سھلال

 القطاعات ومختلف والبنوك والمصانع المختلفة المؤسسات من ناتجة تكون قد متنوعة أیضًا مصادرھا فإن
 .وغیرھا والسیاسیة والتجاریة واألمنیة االقتصادیة

 ینقل الذي) الحاسوب( الكمبیوتر بعصر الحالي عصرنا سمي والكیف الكم حیث من المعلومات انولطغی       
 أو الرقمیة بالثورة ترتبط أیضًا والمعلوماتیة. تطویرھا في ویساھم المعلومات، ویسترجع ویجمع

 المعلوماتیة نإ. المعلومات مع التعامل على المبنیة االقتصادیات یعكس الذي Digital Age »بالعصرالرقمي«
 استخدامھا خصوصًا وغیرھا، واألمنیة والتجاریة والصناعیة والطبیة العلمیة المیادین شتى في التقدم على حفّزت

 التواصل سھلت المختلفة الوسائل ھذه إن بل ،وغیرھا والھاتف التواصل وشبكات كاإلنترنت الحدیثة للتقنیات
 نقل في بجدارة تساھم معقدة معلومات شبكة اإلنترنت دویع المشكالت، ومعالجة المعرفة، وتطور العالمي،

 فلقد ومكان، وقت أي في المعلومات توفیر في عملھ ولطبیعة واسعة، جغرافیة مساحات على ونشرھا المعلومات
 إال ،)1996( عام بدایة في ظھر اإلنترنت أن ومع. سلوكھم في وحتى معیشتھم أنماط وغیر الناس عقول في أثر
 Tim لي بیرنرز تیم البریطاني العالم بواسطة World Wide Web العالمیة العنكبوتیة ،الشبكة اعاختر أن

Berners - Lee عالمیة شبكة اإلنترنت جعل في عامًال ذلك كان )1991( عام في استخدامھا تطبیق ثم 
 .حقیقیة
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فیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم تن ستكمالبا یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًاـ  
وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال  الصحیة باللغة العربیة،

غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة مع التفسیر لمصطلح طبي بال 14000الطب، حیث یحتوي على 
ذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعیة والشرح لكل مصطلح، ویھدف ھ

 .الوحیدة المعتمدة على مستوى الوطن العربي

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال  
 .ھا الًطالع القّراء علیھاونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیر، بأول
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 یوسف شیماء. د إعداد 

 A الكبد التھاب
 

 ھذه أكثر ومن الجسم، في العضو ھذا لحیویة نظرًا خطیرة، تكون أن یمكن التي األمراض من بالعدید الكبد یصاب

 عن االلتھاب ینجم قد نولك الكبدیة، الفیروسات اإلصابة مسببات أكثر ومن". الكبد التھاب" شیوعًا األمراض

 .المناعیة األمراض وبعض والكحول باألدویة التسمم

 عدیدة فیروسات وھناك العامة، الصحة على مخاطر ویشكل المعدیة، األمراض من الفیروسي الكبد التھاب ُیعد

 ومدة ىالعدو طریقة حیث من بینھا فیما تختلف كما مختلف، تأثیر منھا ولكل C،B،A فیروس منھا الكبد تصیب

 في المرض بھذا االھتمام زاد وقد. الكبد اللتھاب الرئیسي السبب ھو A الكبد التھاب وفیروس وشدتھ، المرض

 مرض بمسببات ملوثة وكونھا الزراعیة، المنتجات بعض دور حول شبھات من أثیر لما نظرًا األخیرة، اآلونة

 ما ونادرًا مزمنًا مرضًا تسبب ال A الكبد بالتھاب العدوى فإن الكبد، اللتھاب األخرى األنواع وبخالف. الكبد التھاب

. الحاد الكبدي الفشل إلى تصل أن یمكن شدیدة مرضیة أعراضًا تسبب أنھا في خطورتھا تكمن ولكن قاتلة، تكون

 الفیروس انتقال طرق
 

 ببراز ملوثة یاهم أو أغذیة تناول طریق عن ینتشر الذي A الكبد بفیروس للعدوى الرئیسي السبیل الفم ُیعد
 وتردي المأمونة غیر بالمیاه وثیقًا ارتباطًا اإلصابة أسباب وترتبط المرض، بعدوى مصاب شخص
  .الشخصیة النظافة قواعد

 
 المرض أعراض

 یظھر الذي بالیرقان واإلصابة اللون غامق بول مع بطني وألم للشھیة، وفقدانًا شدیدًا وتوعكًا حمى المریض یعاني  
 .الشدید واإلسھال والقيء العین، وبیاض الجلد على

 المعالجة

 مع للمریض التامة الراحة وتوفیر األعراض، معالجة على المعالجة تعتمد ولكن للمرض، محدد نوعي عالج یوجد ال
 أثناء الجسم سوائل من المفقود لتعویض وكذلك الكبد، سالمة على للمحافظة ومستقر مناسب تغذوي نظام إعطائھ
 .سھالواإل القيء
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 الوظیفیة  شقیقة

 الدماغ  البنیة التصویریة

 عرض��ًا أی��دینا ب��ین ال��ذي الكت��اب ھ��ذا یق��دم     
 البش���ري، ال���دماغ ش���قیقة ع���ن وش���امًال موس���عًا

 نص��في أح��د ف��ي ال��رأس أل��م تش��مل ال فالش��قیقة
 ف��ي شاس��عة تغی��رات ُتح��دث وإنم��ا فق��ط ال��دماغ
 بھ�ا،  المص�اب  للش�خص  والض�وء  الصوت إدراك
 الت��ي األع��راض م��ن العدی��د الكت��اب یتن��اول حی��ث

 ب���دء كیفی���ة وین���اقش الش���قیقة، نوب���ة تص���احب
 وحتى المنِذرة األولیة باألعراض ابتداًء الشقیقة

 نظ����ر وجھ����ة م����ن للم����رض التالی����ة األع����راض
 التصویر وفحوص األعصاب علم في المختصین
 للوص��ول المرض��ى عل��ى ُأجری��ت الت��ي المتع��ددة

 .الشقیقة وثلحد الحقیقیة اآللیة إلى
 یتح�دث  أب�واب  خمس�ة  إل�ى  الكتاب ھذا ینقسم    
 م�ر  عل�ى  الش�قیقة  مفھ�وم  تط�ور  ع�ن  خاللھا من

 لف�ك  الب�احثون  وض�عھا  الت�ي  والنظریات العصور
 یتن��اول حی��ث الغ��امض، االض��طراب ھ��ذا رم��وز
 ف���ي م���رة ألول الش���قیقة اكتش���اف األول الب���اب

 الوس���طى، والعص���ور الم���یالد قب���ل م���ا عص���ور
 األخی��رة، الق��رون ف��ي مفھومھ��ا رتط��و وكیفی��ة

 الت���ي النزاع���ات بع���ض الث���اني الب���اب ویتن���اول
 الجھ��از تغی��رات ف��ي المختص��ون علیھ��ا اختل��ف
 أم�ا  مزمن، إلى نوائبي اضطراب من الشقیقة تحول وكیفیة وخاللھا، الشقیقة نوبة حدوث قبل ما المركزي العصبي

 العالجی�ة  والت�دخالت  ال�دماغ  ف�ي  الكیمیائی�ة  التغی�رات  ع�ن  إكلینیك�ي  منظ�ور  م�ن  الدراسات عن فیتحدث الثالث الباب
 وف�ق  بالش�قیقة  اإلص�ابة  ف�ي  الج�وھري  ودورھ�ا  الوراثی�ة  الجینی�ة  العوام�ل  إل�ى  إض�افةً  النوبات، حدوث نسبة لتقلیل

 . الدولیة الصداع لجمعیة المنصوصة المعاییر
 التص��ویر وط��رق الش��قیقة حال��ة ف��ي ال��دماغ رتص��وی ت��اریخ ع��ن التفاص��یل م��ن الكثی��ر فیتن��اول الراب��ع الب��اب أم��ا    

 مزای�ا  ع�ن  فضًال ،)النوبات( النشبات بین مرحلة وباألخص الشقیقة، مراحل عن دراساتھا في ركزت التي المختلفة
 لمعرف�ة  الرئیس�یة  الب�احثین  وموج�ودات  ومس�تقبالتھ  الدماغ ھیكلة في التغیرات إلى باإلضافة تصویر، كل ومساوئ

 بالنظائر المغناطیسي بالرنین الطیف تنظیر باستخدام المرضى دماغ في والمستقلبات االستقالب مسارات في التغیر
 دون الش�قیقة  تس�بق  م�ا  غالب�اً  الت�ي  البص�ریة  األع�راض  ین�اقش  كم�ا  الفرعیة، وأنماطھا الشقیقة مراحل في المشعة
 أثن�اء  بالض�بط  یج�ري  م�ا  عرف�ة م أج�ل  من الدماغ ھیاكل مختلف في الوظیفي التصویر وأبحاث األعراض من غیرھا
 المصابین في النوبات حدوث نسبة وتقلیل للوقایة المغناطیسیة التنبیھات توظیف عن فضًال الشقیقة، نوبات حدوث

 الخ�امس  الب�اب  أما المختلفة، بالتنبیھات الدماغ استثاریة على األدویة تأثیر عن شافیة إلجابات والوصول بالشقیقة
 وأھمی�ة  الس�ابقة  والموج�ودات  الدراس�ات  م�ن  األربع الشقیقة مراحل عن الوافیة االستنتاجات یقدم كتابنا ختام وھو

 االضطراب ھذا ماھیة لكشف الدرب وإنارة الشقیقة تشخیص في العصبي التصویر
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 الطعام واإلدمان 

 ُیث�ري " واإلدم�ان  الطعام"  مفھوم على التركیز إن     
 ومعرف�ة  للطع�ام  اداألف�ر  بع�ض  إدمان أسباب عن فھمنا

 والنفس�یة  البیولوجی�ة  العوامل سـببت قــد مدى أي إلى
 الغذائیة الفوضى األغذیة تسویق وعملیة واالجتماعیة

 ب�رامج  لتطویر المجمعة المعلومات تسخیر یمكن.  فیھ
 تش�مل  أن ویمك�ن  ، الطع�ام  إدم�ان  لقض�ایا  أفضل عالج
 إل�ى  ماس�ة  حاج�ة  في ھو الذي السمنة عالج فقط لیس

 تثقی���ف إل���ى الھادف���ة الب���رامج أیض���ًا ولك���ن لتط���ویر،ا
  .عام بشكل التغذیة بأسس الناس

 ، أج��زاء س��بعة إل��ى أی��دینا ب��ین ال��ذي الكت��اب یقس��م    
 العص���بیة البیولوجیـ���ـا األول الجـ���ـزء فص���ول تتن���اول

 النمـ��ـاذج دراسـ�ـة  طری�ق  ع��ن لإلدم�ان  والس�یكولوجیة 
 ، دمـ������ـانلإل والبشری������ـة الحیوانیـ������ـة المختبریــ������ـة

 ال�دماغ  لمن�اطق  العصبـ�ـي  التشریـــح علـــى والتعـّرف
 ، اإلدم���ان وراثی���ات اإلدم���ان، ح���دوث ع���ن المس��ؤولة 

 اإلدم����ان ف����ي المت����والي ب����التخلق التغی����رات دراس����ة
 اس���تخدام وإس���اءة التغذی��ة  نظ���م ، األك���ل واض��طرابات 

 ، النفس��یة واالض��طرابات اإلدم��ان تزامنی��ة ، العق��اقیر
 یعرض ثم اإلدمان، في دورھا و ملحةال الرغبة دراسة

 الج�زء  یس�تعرض .  م�وجزة  كنظری�ة  واإلدم�ان  لإلجھاد
 حی���ث ، الجس���م وزن و الطع���ام تن���اول تنظ���یم الث���اني
 الوج��ھ منھ��ا، قض��ایا ع��دة الج��زء ھ��ذا فص��ول تع��رض
 ال���وزن ، والتغذی���ة الع���المي الغ���ذائي للنظ���ام المتغی���ر
 ی���اتبالوال والب���الغین األطف���ال ل���دى الغذائی���ة والحمی���ة
 ،) 8200-5200( الفت����رة ف����ي األمریكی����ة المتح����دة
 المركـ���ـزي التنظ���یم ، الجسـ���ـم وزن تنظ���یم وراثی���ات
 ، واالس�تقالب  الطع�ام  تناول ، والشبع للجوع والطرفي
 تنظ���یم ، الطاق���ة لت���وازن الص���ّماوي العص���بي التنظ���یم
 ال�دروس  ، اللیبت�ین  بھرمـ�ـون  الجینی�ة  المعالج�ة  ، بالت�ذوق  الخاص�ة  والبیولوجی�ا  ال�نفس  عل�م  ، ال�والدة  قبل السمنة

 المح��الة بالمش��روبات الخاص��ة الحال��ة ، للس��منة كمحف��ز البیئی��ة ال��ذیفانات ، فیل��ي ـ��ـ ب��رادر متالزم��ة م��ن المس��تفادة
  .لألكل المحددة البیئیة المحفزات ذلك بعد یناقش ثم ، األكل على الغذائیة الحصة حجم أثر ، بالسكر

 ع�دة  الج�زء  ھ�ذا  فص�ول  تثیر حیث واإلدمـان، الطعـام عــن والبحوث الدراســات الكتــاب اولفیتنــ الثالث الجزء أما
 ف�ي  السالالت وتطور التخلق إسھامات باالعتمادیة، المرتبطة التشـــخیص ومعاییــر الطعــام إدمان ، منھا مواضیع

 للســ�ـكروز  العارم�ة  الرغب�ة  ب�وادر  ، امالطع�  عل�ى  واإلدمـ�ـان  الجـ�ـوع  الھرمونات، الحاضــر، بالوقت السمنة مأزق
 العق��اقیر اسـ��ـتخدام إس��اءة ب��ین العالق��ات ، الجس��م ووزن واألك��ل التدخ��ـین ب��ین الت��آثرات ، الحیوانی��ة النمـ��ـاذج ف��ي

 المن�اھج  ع�ن  الراب�ع  الج�زء  ویتح�دث .  للسمنة كمسبب اإلدمان حول العام الموقف عن ذلك بعد الحدیث ثم ، واألكل
 ، المخ��درات تع��اطي الض��طرابات والدوائی��ة الس��لوكیة المعالج��ة فص��ـولھ تناق��ـش حی��ث المقتض��یات،و اإلكلینیكی��ة
 ذل��ك بع��د یوض��ح ث��م ، واإلدم��ان للطع��ام اإلكلینیك��ي ال��نھج ، الكح��ول إدم��ان معالج��ة ، للسمن��ـة الجراحی��ة المعالجـ��ـة
  .ومقتضیاتھ العامة الصحة نھج موضوع

 المطروح�ة  المواض�یع  وم�ن  والس�منة،  الطع�ام  بتن�اول  المتعلق�ة  الف�وارق  ج�ـة معال قضیـ�ـة  الخ�امس  الجزء ویثیر    
 إل�ـى  التع�رض  تحلیـ�ـل  ، األمریكیـ�ـین  ل�دى  السـ�ـكر  تن�اول  ع�ادة  عل�ى  الطعـ�ـام  عـ�ـن  اإلعالنات تأثیــر فصولـھ داخل

 الج�زء  ویش�ـیر .  األطفال لدى األكل فرط لتقلیل البیئیة التدخالت ، بالسكر الغنیة األغذیة عن التلیفزیونیة اإلعالنات
 المبیع��ات تنظ��یم ، القضائیـ��ـة ال��دعاوى فص��ولھ تن��اقش حی��ث ، والسیاس��یة القانونی��ة المقتضیـ��ـات إلـ��ـى الس��ادس

 الت�ي  العالمی�ة  السیاس�ة  وأخی�راً  ، والمخ�درات  والتب�غ  الكح�ول  مكافح�ة  م�ن  تعلمھ�ا  یمك�ن  الت�ي  ال�دروس  والتسویق،
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 والح�دیث  الختامیة التعلیقات باستعراض وذلك ، السابع بالجزء الكتاب  وُیختتم.  ةوالسمن الغذائي النظام على تؤثر
  .واإلدمان للطعام والتشریعیة القانونیة ، االجتماعیة العلمیة، المقتضیات عن
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  محمود مصطفى سومیةأ.  / بقلم  
 

 یف وترجمة العلوم الصحیةالمركز العربي لتأل -مدقق َلغوي 

ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على اللسان،  في

وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا سماع ھذه الكلمات، ونعرض ھنا بعضًا 

 -:  يیل ما ارجةالعربیة، ومن األخطاء الد ألخطاء اللغویة وصوابھا في اللغةمن ھذه ا
 

 السبب الصواب الخطأ

 .التلمیذ في أثر المعلم - .التلمیذ على أثر المعلم  -1

                                                    قول في كما ) الباء( و) في( ب یتعدى) أثَّر( الفعل ألن  -

                         صلِد في تؤثر شكوى علِن وفي سر في الھجر من أشكو: عنترة 

 .الحجِر من 

     شھر بعد رجب شھر یأتي -2
 .الثاني جمادى 

  بعد رجب شھر یأتي - 
 .رابع وال ثالث لھ لیس لما تأتي) آخر( ألن  - .اآلخر جمادى شھر 

  لعاق غیر ھو لما) أمات(و عاقل ھو لما تستخدم) أمھات( ألن - . قرأت أمات الكتب - .الكتب أمھات قرأت -3
 .عاقل غیر والكتب 

 التدقیق تفید وال ، انقیادًا وتذلل ، تصاغر معناھا) تمعَّن( ألن - .النظر أمَعن  - .األمر في تمعَّن -4
 .اللفظ من المراد والتمحیص

 .بھ وجزم نواه أي األمر فالن وبت بنفسھ یتعدى) بتَّ( الفعل ألن - .األمر بت  - .األمر في بتَّ -5

 .الَترقوة على ضربُھ  - .الُترقوة على ضربُھ -6
 ثغرة بین المشرفة العظمة على والمتعلمین األطباء بعض یطلق -

 ، خطأ وھذا التاء بضم) الُترقوة( الصدر أعلى في والعاتق النحر
 .وترائق ، ترایق ، تراِق وجمعھا التاء، بفتح) الَترقوة( وصوابھ

 .العمل تعود  - .العمل على تعود  -7
 . على الجر لحرف والیحتاج بنفسھ یتعدى) تعود( الفعل ألن  -

                     لم لقبض ثناھا أنھ لو حتى الكف بسط تعود: تمام أبي قول ومنھ 

 .أناملھ تطعھ
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  -: نود التذكیر بأن
  . "CD's" اص مدمجة وعلى أقر "E-Book" نیةمن خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكتروب الطبیة متاحة جمیع مطبوعات المركز من الكت - 
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل - 
  www.Acmls.org إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات  - 
  . یمكن عرض استفسارتكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبي - 
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا - 
  Acmls@Acmls.org كم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزوأخیرًا نستقبل استفسارت - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  
 

 

فئة من الشباب ال خالق   -8
 .الخالق ھو النصیب والحظ  ألن  - .أخالق  - .لھم

  من ملیون اثنین إنقاذ تم -9
 . المواشي 

  من ملیوني إنقاذ تم -
 .العدد على المعدود تقدیم یجوز ال ألنھ . المواشي 

  بشيء الموضوع شرحت -10
 .والتوضیح اإلسھاب من 

   الموضوع شرحت- 
   اإلطناب من بشيء 
 .والتوضیح 

   ) اإلسھاب( أما ، الفائدة ولتكثیر الكالم بسط ھو) اإلطناب(ألن -
 اإلطناب أما لغوًا، اإلسھاب دویع الفائدة، قلة مع بسطھ فھو

 .فبالغة

 . ُبرھة انتظرتك -11
   أو لحظة انتظرتك  -
 .ھنیھة 

 الطویل الحین تعني منظور البن العرب لسان في) الُبرھة( ألن  -
 .القصیر الوقت بھا فمقصود اللحظة أو الھنیھة أما ،رالدھ من

 

 
 

http://www.acmls.org/
file://192.168.100.16/new_share/Husam/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5/Acmls@Acmls.org%20

	11- انتظرتك بُرهة .
	- لأن(الإطناب) هو بسط الكلام ولتكثير الفائدة ، أما (الإسهاب)    فهو بسطه مع قلة الفائدة، ويعد الإسهاب لغواً، أما الإطناب فبلاغة.
	10- شرحت الموضوع بشيء 
	لأنه لا يجوز تقديم المعدود على العدد.
	9- تم إنقاذ اثنين مليون من 
	8-  فئة من الشباب لا خلاق لهم.
	تطعه أنامله.
	7-  تعود على العمل.
	6- ضربهُ على التُرقوة.
	5- بتَّ في الأمر.
	4- تمعَّن في الأمر.
	- لأن (أمهات) تستخدم لما هو عاقل و(أمات) لما هو غير عاقل 
	- قرأت أمات الكتب .
	3- قرأت أمهات الكتب.
	2- يأتي شهر رجب بعد شهر    
	1-  المعلم أثر على التلميذ.
	 عنترة :أشكو من الهجر في سر وفي علنِ شكوى تؤثر في صلدِ                        
	 من الحجرِ.
	في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض الأخطاء اللغوية الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه الأخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن الأخطاء الدارجة ما يلي  :-
	 - يأتي شهر رجب بعد 
	 شهر جمادى الآخر.
	 جمادى الثاني.
	 والكتب غير عاقل.
	-  لأن الفعل (أثَّر) يتعدى ب (في) و (الباء ) كما في قول                                                   
	- المعلم أثر في التلميذ.
	-  لأن (آخر) تأتي لما ليس له ثالث ولا رابع.
	 ومنه قول أبي تمام :تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم                    
	- لأن (تمعَّن) معناها تصاغر ، وتذلل انقياداً ، ولا تفيد التدقيق والتمحيص المراد من اللفظ.
	-  أمعَن النظر.
	-  بت الأمر.
	- لأن الفعل (بتَّ) يتعدى بنفسه وبت فلان الأمر أي نواه وجزم به.
	- يطلق بعض الأطباء والمتعلمين على العظمة المشرفة بين ثغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر (التُرقوة) بضم التاء وهذا خطأ ، وصوابه (التَرقوة) بفتح التاء، وجمعها تراقِ ، ترايق ، وترائق.
	-  ضربهُ على التَرقوة.
	-  لأن الفعل (تعود) يتعدى بنفسه ولايحتاج لحرف الجر على .
	-  تعود العمل.
	 المواشي .
	 المواشي .
	-  أخلاق.
	-  لأن الخلاق هو النصيب والحظ .
	 -شرحت الموضوع  
	 بشيء من الإطناب  
	 من الإسهاب والتوضيح.
	- تم إنقاذ مليوني من 
	 والتوضيح.
	 هنيهة.
	-  انتظرتك لحظة أو  
	-  لأن (البُرهة) في لسان العرب لابن منظور تعني الحين الطويل من الدهر، أما الهنيهة أو اللحظة فمقصود بها الوقت القصير.

