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 الطبیة الترجمة لتحسین مقترحة حلول                 

 
 

 المجتم�ع  تط�ویر  ف�ي  فعلی�اً  یس�ھم  أن یمك�ن  ال�ذي  العلم�ي  العم�ل  أرك�ان  م�ن  رك�ن  والتعری�ب  الترجمة عملیة إن
 الرؤی�ة   وض�وح  أس�اس  على بني مشروع إطار في تتم أن العملیة لھذه البد لذلك اإلنسانیة، المعرفة إغناء وفي العربي

 العلم��ي بالبح��ث والتعری��ب الترجم��ة عملیت��ي رب��ط ض��رورة ومنھ��ا التالی��ة، الش��روط إل��ى اإلش��ارة م��ن والب��د واالرتب��اط،
 ال��ربط ألن ذل��ك المض��مار، ھ��ذا ف��ي لإلس��ھام وتوجھاتھ��ا اھتماماتھ��ا ب��اختالف والثقافی��ة العلمی��ة الفعالی��ات واس��تمالة
 واألدبی�ة  العلمی�ة  كلھ�ا  المعرف�ة  حقول لیشمل العمل من النوع ھذا وبتوسیع والمشاریع األفكار بتوحید كفیالن والتنسیق

 .وغیرھا والفنیة

 الع�الم،  أرج�اء  وعب�ر  العربی�ة  البل�دان  ف�ي  نتاجھ�ا  ت�روج  العربی�ة  اللغ�ة  وإل�ى  من للترجمة مراكز إنشاء وكذلك
 المفك�رین  ودع�وة  ومعنوی�ًا،  مادی�اً  ك�ز االمر ھ�ذه  ودع�م  المتقدم�ة،  األم�م  حققتھ�ا  الت�ي  والعلمی�ة  الثقافی�ة  اإلنج�ازات  لتنقل

 ع��ن دوری��ة نش��رات المراك�ز  ھ��ذه وتص��در. المت�رجمین  م��ع جن��ب إل�ى  جنب��ًا للعم��ل االختصاص�ات  مختل��ف ف��ي والب�احثین 
 العربی�ة  إل�ى  یترجمون�ھ  س�وف  م�ا  أو ترجم�وه  ما المترجمون یودع  أن بعد تترجم، سوف التي أو ترجمت التي األعمال

 االختصاصیین أحد یتحدث – الترجمات من لالستفادة والمترجمون الباحثون علیھا لیطلع خارجھ، أو العربي الوطن في
 البحثی�ة،  الجھ�ود  تك�رار  تجن�ب  أج�ل  م�ن  المعلوم�ات  لتب�ادل  العام التنظیم قضیة إلى فیتطرق العلمي، البحث موضوع في

 العمیم��ة الفائ�دة  إل�ى  وینب�ھ . للب�احثین  الحقیقی��ة بالحاج�ات  ص�لة  عل�ى  تك�ون  م�ا  غالب��ًا الت�ي  المكتب�ات  تنظ�یم  قض�یة  وإل�ى 
 ینش�ر  لم�ا  المتزای�دة  األھمی�ة  وإل�ى  واأللمانی�ة،  والفرنس�یة  اإلنجلیزی�ة  ع�ن  مترجم�ة  علمی�ة  منش�ورات  ت�وفر  عن الناتجة

 بھ�ا  یش�عر  الت�ي  الكبی�رة  الص�عوبات  إل�ى  اإلط�ار  ھذا في یشیر كما. والصینیة والیابانیة والھولندیة واإلیطالیة باألسبانیة
 ب�آخر  تتعل�ق  الت�ي  المنش�ورات  ترجم�ات  عل�ى  اطالعھ�م  دون األصلیة بلغاتھا اختصاصاتھم ضمن بقائھم نتیجة الباحثون

 لغوی��ة بثقاف��ة م��زودین علمی��ین مت��رجمین ھیئ��ة إع��داد ض��رورة عل��ى الباح��ث ھ��ذا ویؤك��د. مج��االتھم ف��ي التط��ورات
 التقنی��ة بالوس��ائل م��زودة متخصص��ة، مراك��ز داخ��ل المختلف��ة المنش��ورات ترجم��ة ف��ي فیش��تغلون متین��ة، واختصاص��یة

 .العالم في الصادرة العلمیة المنشورات ترویج على أیضًا جھودھا وتنصب الالزمة،

 ب�دورھا  لتق�وم  وتش�جیعھا  والتعری�ب  الترجم�ة  وت�درس  تم�ارس  الت�ي  والمعاھ�د  المدارس دعم: أیضًا ذلك ومن
 بم�نھج  یتمتع�ون  م�ؤھلین  مت�رجمین  لتخ�ریج  ضروریة عالمیة لغات وإلى من للترجمة أقسام وتأسیس أفضل، نحو على

 الماجس�تیر  درجت�ي  لتحض�یر  المج�ال  وف�تح  س�یتناولونھا،  الت�ي  األعم�ال  حی�ال  عمیق�ین  وإحساس وبذوق مدروس علمي
 .الع��ام ال��دبلوم درج��ة عل��ى الحق��ل ھ��ذا ف��ي والتأھی��ل التخص��ص عملی��ة قص��ر وع��دم والتعری��ب الترجم��ة ف��ي وال��دكتوراه

 اعتمادھ�ا  ی�تم  واح�دة  ومص�طلحات  ص�یغ  عل�ى  واالتف�اق  التعاون بقصد والعلمیة اللغویة المجامع بین التنسیق ضرورةو
 فتت�وفر  مختص�ة  مع�اجم  م�ن  تق�ره  أو تض�عھ  م�ا  لنش�ر  مالی�اً  اللغوی�ة  المج�امع  ودعم العربي، الوطن أرجاء في یمھاموتع

 .والمترجمین الباحثین أیدي بین مقبولة بأسعار
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یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بتنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحیة ـ  
باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال الطب، حیث 

اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة مع التفسیر والشرح لكل غة لمصطلح طبي بال 14000یحتوي على 
مصطلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعیة الوحیدة المعتمدة 

لمراجعة وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة ا ،على مستوى الوطن العربي
 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا، النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول
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 النشاط فرط مع االنتباه نقص اضطراب 

 ربیع یوسف شیماء .د / إعداد

 ویـمـكن المـبـكـرة، الطفولة مرحلة في تظھر التي االضطرابات من النشاط فرط مع االنتباه نقص اضطراب یعد   
 األطفال یتمیز كما. واالنتباه التركیز على الطفل قدرة بعدم االضطراب ھذا ویتمیز البلوغ، مـرحـلة إلـى یـسـتمر أن

 مما والتوتر، العصبیة إلى باإلضافة خارجي، مؤثر أي نتیجة االنتباه تشتت بسھولة االضطراب ھذا یعانون الذین
 عمل من االنتھاء أو المعلم إلى االستماع كانت سواء منھم المطلوبة المھمات إنجاز األطفال ھؤالء على یصعب
 فرط مع االنتباه نقص اضطراب یعانون األطفال من) 3-5(% أن العقلیة للصحة الوطني المعھد یقدر. روتیني
 .النشاط

 االضطراب أنواع

 :یلي كما وھي أنواع، ثالثة إلى النشاط فرط مع االنتباه نقص مشكلة تنقسم
 .معًا النشاط وفرط االنتباه نقص فیھ یظھر )1
 .التركیز قلة علیھ یغلب )2
 .واالندفاع الحركة فرط علیھ یغلب )3
 

 المرض تشخیص

 االنتباه نقص باضطراب الطفل إصابة تشخیص یتم
 ألكثر التالیة األعراض استمرت إذا النشاط فرط مع
  :أشھر ستة من
 تمیز التي األعراض أھم من وھي:  التركیز قلة )1

 للـتفاصیـل االنتباه على القدرة عدم وھي ،المرض
 الواجبات فـي األخـطـاء راتـكـر أو الدقـیقـة

 مـن المـطلـوبة األعـمـال فـي أو المدرسیـة
 التركیز استمرار صعوبة إلى باإلضافة. الـطـفل

 التعلیم، متابعة وصعوبة المطلوب، العمل على
 وتجنب الطفل، أمور وتنظیم الفھم وصعوبة
 مستمرًا ذھنیًا جھدًا تتطلب أنشطة في االنخراط

 الخاصة، الطفل أشیاء فقدان وتكرار كالدراسة،
 .واالنعزال والنسیان

 أو بالیـد دائـمـة حـركـة ھـو:  الـنـشـاط فـرط )2
 ذلك یكون عندما الجلوس على القدرة عدم: في یتمثل و ،)المراھقین لدى بالتوتر إحساس( القدم

 أو األلعاب في االنتظار على القدرة عدم المالئمة، غیر األماكن أو األوقات في األشیاء تسلق إلزامیًا،
 .النشاط إكمال على القدرة عدم المجموعات،

 اآلخرین، األطفال ألعاب في التدخل أو اآلخرین، ومقاطعة الزائد الكالم في ویتمثل: والحماس االندفاع )3
 .للعواقب تقدیر دون خطیرة حركیة ألعاب في واالنخراط

 
 
 



4  

 

 المرض معالجة
 ومع والمدرسة البیت في الطفل سلوك وتحسین األعراض معالجة خالل من مختلفة بطرق المرض معالجة یمكن  

 أن إلى الوالدین انتباه ولفت الـعالج وطـرق المـرض مضاعفات وتعریفھـمـا الوالدین تثقیف وینبغي األصدقاء،
 العالج یكون وقد. تطـورھـا مـن والحد األعراض ومنع المرض على السیطرة یمكن ولكن یمكن، ال التام الشفاء
 :التالیة الطـرق بإحـدى

 فصول بھا مدرسة إدخالھ أو قدراتھ ضمن :المدرسة في الطفـل حاجات یخـدم بـرنـامج عـمـل )1
 أن مثًال الطفل، أداء من تحسن الدراسیة الفصول في تغییرات بإجراء المعلمون فیھا یقوم الخاص للتعلیم
 أو النسیان، مشكلة تساعد في حل التي الطفل من المطلوبـة الیومیـة بالواجبـات مذكرة المدرس یكتب
 في األخذ مع الطفل، تناسب مدرسیة خطة وضع مع المدرسي العمل إلنھاء إضافیًا وقتًا الطفل منح

 . بالعمر الطفل تقدم ومع الوقت بمرور تغییر إلى تحتاج قد المدرسیة الخطة أن الحسبان
 إجراء طریق عن الطفل سلوك تحسین یمكن إنھ حیث الطفل، سلوك لتعدیل :السلوكیة المعالجة )2

 . الیوم خالل بھ القیام یجب ما الطفل لیتذكر صباح كل مرجعیة قائمة عمل خالل من المنزل في تغییرات
 صبغات، على المحتویة األغذیة وتجنب الفیتامینات، بـعـض تـنـاول المـفـیـد مـن یـكـون قـد :التـغـذیـة )3

 ).السادسة سن دون لألطفال خصوصًا( ذلك على قاطع دلیل وجود عدم من الرغم على
 إذا الطبیب إخبار یجب ولكن الطفل، حالة تحسین في فعالة األدویة تكون ما غالبًا :الدوائیة المعالجة )4

 لعالج األدویة باستخدام البدء على الوالدین موافقة وعند أخرى، صحیة مشكلة أیة یعاني الطفل كان
 للجھاز المحفزة أو المنشطة األدویة باستخدام المعالجة فتفضل ،)المراھقة أو المدرسة سن في( الطفل

 .العصبي
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 مضادات األكسدة )1 

 إلى اآلخیرة اآلونة في الناس من الكثیر یسعى

 فبالغذاء السلیمة، الغذائیة العادات حول نفسھمأ تثقیف

 انتشار نالحظ لذلك األمراض، محاربة نستطیع السلیم الصحي

 عن نتجت التي العصر وأمراض والسرطانات السمنة أمراض

 نستمع ما وعادة. حولنا من البیئیة والملوثات التغذیة سوء

 تحتوي التي والمشروبات األطعمة بتناول األطباء نصیحة إلى

 غیر الشخص یستطیع ال ولكن لألكسدة، مضادة مواد على

 ھذا فھم التغذیة مجال أو الطبي المجال في المتخصص

 ھذا یتناول لذا النصیحة، تلك من الھدف وإدراك المصطلح،

 كي علمي بشكل وشرحھا األكسدة مضادات موضوع الكتاب

 من واالستفادة ومفھومھا، حقیقتھا فھم العام القارئ یستطیع

 في ودورھا للجسم، وأھمیتھا مصادرھا، حول المعلومات

 .األمراض بعض من الوقایة

 الفصل یتناول فصول، أربعة الكتاب ھذا یتضمن

 التعریف وتشمل األكسدة، مضادات حول عامة نظرة األول

 في المضـادات تلك واسـتخدام وأھمیتھا، األكسدة مضادات وتعریف ومصادرھا، تكوینھا وكیفیة الحرة بالجذور

 والمغذیات اإلنسان، جسم في المصنعة األكسدة مضادات فیشمل الثاني الفـصل أمـا المحـفـوظـة، األغـذیـة بعـض

 الفصل ویناقش. األكسدة اتبمضاد الغنیة النباتات وبعض والحیوانیة، الكیمیائیة والمركبات لألكسدة، المضادة

 الدمویة، واألوعیة القلب وأمراض السرطان، مثل المؤكسدة بالمواد العالقة ذات المرضیة الحاالت الثالث

 الرابع بفصلھ الكتاب وُیختتم ألزھایمر، وداء العین، عدسة وتعتیم بالتدخین، المرتبطة واألمراض والشیخوخة،

 من الوقایة في األكسدة مضادات فعالیة تباین حول لدراسات وشارحًا األكسدة، مضادات تناول سالمة حول متحدثًا

 .إضافیة غذائیة مكمالت تناول إلى تحتاج التي والحاالت المختلفة، األمراض
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  صمامات القلب) 2 
 بوظیفة األربعة القلب صمامات تقوم

 العمل من القلب تمكین في تتجلى األھمیة بالغة

 أیة في ھدر أي ودون مذھلة، كمضخة بسھولة

 الحیاة مدى القلب یعمل إذ نبضاتھ، من نبضة

 حوالي یبلغ تقریبي بمعدل توقف ودون بانتظام،

 العضلة تلك ھو فالقلب الدقیقة، في ضربة سبعین

 الرئیسیة ووظیفتھ الحیاة، استمرار معلنة النابضة

 الجسم أجھزة جمیع في الدم جریان ضمان ھي

 بعملھ ویقوم. ضخھ ثم الدم استقبال عبر وأعضائھ

  .متواز نحو على تعمالن مضختان وكأنھ

 البسیطة الصمامیة اإلصابات بعض وثمة

 الخلل ولكن للمریض، حقیقیة مخاطر أي تحمل ال

 عیوبًا، یسبب قد القلبیة الصمامات عمل في الداھم

 تتمثل في التي القلب وظیفة في وخیمة ونقائض

 عضلي مجھود أدنى ومع مالئمة، بكمیة الدم ضخ

 تمةمحَّ لجلطة بالتعرض منذرًا الصدري األلم یبدأ

 عند الالزمة الحتمیة اإلجراءات فمن لذا القلب، في

 .الطبیب مراجعة سرعة مجھود أقل عند بالتعب الشعور سیما وال الطبیعیة، غیر األعراض ظھور

 لصمامات ویعرض وتشریحھ، القلب عن نبذة األول الفصل یقدم فصول ثمانیة من الكتاب ھذا یتألف

 الفصل وُیخصص وكیفیتھا، القلبیة الصمامات إصابة أسباب فیشرح الثاني الفصل أما الدقیقة، ووظیفتھا القلب

 األمراض شرح في والخامس الرابع الفصل ویسھب تشخیصھا، وطرق الصمامات إصابة أعراض لتوضیح الثالث

 ویبین والوالدة، الحمل فترتي في القلبیة الصمامات لمعالجة السادس الفصل ویتطرق القلب، صمامات تصیب التي

 أمراض مضاعفات عن متحدثًا الثامن بفصلھ الكتاب وُیختتم القلب، لصمامات العالجیة الطرق السابع الفصل

 .والوقایة العالج وأھمیة الصمامات
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  سمیة محمود مصطفىأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 :يما یل ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ

  موضوع إنھ  -1
 . لالنتباه ملفت  

 الفت موضوع إنھ  -
 . لالنتباه

 أن یجب منھ الفاعل واسم ثالثي فعل) لفت( ألن
 وزن على یكون

 ) .فاعل( 

 صدیقتي رأیت  -2
 . صدفة  

 صدیقتي رأیت  -
 . مصادفة ، یصادف ، صادف:  الفعل ألن  - . مصادفة  

 تصلي أن یجب ال -3
 . طھارة بدون  

  تصلي أال یجب -
 . طھارة بدون  

+  أن( من مؤلفة فھي ، مشددة الالم) أال( ألن -
 خفیفة وكذلك) ال
 . النطق في  

 . أسافر لن  - . أسافر لن سوف -4

 بالفعل) سوف( تتصل أن اشترطوا اللغویین ألن -
 یلیھا الذي

 بینھما یفصل فال ، استعمالھا یصح حتى مباشرة  
 بنفي ال فاصل

 .بغیره وال  

 شدة من بكى 5
 . التأثیر 

  شدة من بكى  -
 . التأثر 

 ثُّّّّر التأ أما تأثیر، مصدرھا) أثر( الفعل ألن -
 ).تأثَّر( للفعل فمصدر

 عن الشيء سھا -6
 . بالي  

  عن سھوت  -
 .الشيء 

 ھو اإلنسان أن أي باإلنسان خاص) السھو( ألن -
 یسھو الذي

 . الشيء ولیس  
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  -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
  . "CD's" أقراص مدمجة   

  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
  www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

  . لتعلیم الطبيتكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب اایمكن عرض استفسار  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org تكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزاوأخیرًا نستقبل استفسار - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 
 

 

 أحد ُكِسَرت -7
 .أسنانھ  

  إحدى ُكِسَرت  -
 . أسنانھ 

 من بدًال) إحدى( نضع ولذلك مؤنثة) السن( ألن -

 .أحد   

 حاذق ، ذكي تلمیذ ھذا  - . شاطر تلمیذ ھذا -8
 .وبارع  

 وضل والدیھ عصى الذي ھو) الشاطر( ألن -
 .طریقھ  

 صوف عن عبارة السجادة  -9
 . منسوج

 صوف السجادة  -
 . منسوج 

 النفس مافي یوضح الذي الكالم ھي) العبارة( ألن  -
 . معاني من 

 على صدیقي عزمت -10
 . العشاء 

 على صدیقي دعوت  -
 . العشاء 

 في ولیس الدعوة على یدل ال) َعَزم( الفعل ألن  -
 . معناھا 

 . اإلنسان ھو المعمَّر ،أما اللَّھ ھو) المعمِّر(  ألن  - .  معمَّر رجل ھذا  - .   معمِّر رجل ھذا -11

   

 

 
 

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
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