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تتج��اوز درج��ات الح��رارة العظم��ى ھ��ذه األی��ام ال��درجات المحتمل��ة؛ مم��ا ی��ؤدي إل��ى م��ا یس��مى باإلنھ��اك الح��راري، حی��ث یتع��رض   

الشخص إلى التعرُّق الشدید والنبض السریع نتیجة الرتفاع حرارة الجسم؛ مما یؤدي إلى ض�ربات الح�رارة، ویح�دث ذل�ك عن�دما یص�احب       

رق الش�دید والدوخ�ة، وض�عف الن�بض     ع الرطوبة مع نش�اط ب�دني ش�اق، وم�ن أع�راض اإلنھ�اك الح�راري التعُّ�        ارتفاع درجة الحرارة ارتفا

ق، ولك�ن عن�د ممارس�ة    تبرید نفس�ھ، وذل�ك ع�ن طری�ق التع�رُّ     ویصل إلى تشنجات في العضالت وصداع، وعادة ما یقوم الجسم ب ،وسرعتھ

 ة عالیة فإن الجسم یكون أقل قدرة على تبرید نفسھ بفاعلیة جیدة.ة الشاقة أو العمل الشاق في درجة حراریالتمارین الریاض

وض��ربة الش��مس خ��الل الص��یف؟ ویحت��وي الموض��وع   ة ھ��و : كی��ف تتجن��ب اإلنھ��اك الح��راري فالموض��وع األول ف��ي ھ��ذه النش��ر

 .وقع ألي شخصت الصحیة للوقایة من اإلنھاك الحراري وعالجھ إن المنشور في ھذا العدد على كثیر من النصائح والتوجیھا

ف�ي الش�عب الھوائی�ة، أو ف�ي      یحدث لإلنسان نتیجة اللتھاب المس�الك الھوائی�ة  : "الربو"، وھو مرض اني فھو أما الموضوع الث

الرئتین؛ مما یؤدي إلى تضییقھما ومن َثمَّ تقلیل دخول الھواء إلى الرئتین بحیث یسبب ضیقًا في النفس، ویجب أن یك�ون المص�اب ب�الربو    

اقبة والمتابعة الصحیة، واختیار العالج المناسب، وق�د ثب�ت أن ھن�اك كثی�رًا م�ن مس�ببات الرب�و منھ�ا: حب�وب اللق�اح، وال�دخان،            تحت المر

 وبعض األدویة، وقد یكون ھناك رد فعل تحسسي لبعض األغذیة أیضًا.

 كتابین ھما:أما اإلصدارات التي أصدرھا المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة فھي تتمثل في 

 الجبالي. وھو من تألیف الدكتور أحمد محمدصحة الفم واألسنان  -

ُیع��رِّف الكت��اب ص��حة الف��م واألس��نان بأنھ��ا مجموع��ة م��ن اإلج��راءات والممارس��ات الت��ي تھ��دف إل��ى الحف��اظ عل��ى س��المة الف��م         

 ب اللثة، ورائحة الفم الكریھة، وغیرھا.واألسنان، وطرق الوقایة من المشكالت التي تصیب األسنان من مثل: تسوس األسنان، التھا
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وقد جاء ھذا الكتاب تحقیقًا ألھداف المركز العربي لتألیف وترجمة العل�وم الص�حیة ف�ي رف�ع مس�توى ال�وعي الص�حي ب�ین أف�راد          

الت�ي ینبغ�ي أن یطل�ع علیھ�ا ك�لُّ       وُیَعدُّ ھذا الكتاب من الكتبعة فصول تھتم بصحة الفم واألسنان، المجتمع العربي. وقد ُقسَِّم الكتاب إلى تس

 من یرغب في أن تكون لھ أسنان سلیمة لمدى طویل.

الدكتورة میرفت عبد الفت�اح الع�دل، حی�ث یب�ین الكت�اب       كیف تتخلص من الوزن الزائد؟ ألفتھأما الكتاب الثاني فھو تحت عنوان: 

كم الدھون عدیٌد من المخاطر التي تصیب اإلنسان بالمرض، وُیَع�دُّ  الفرق بین السمنة والبدانة، ویبین أنھ ینتج عن زیادة وزن الجسم وترا

 داء السكري من أخطر ھذه األمراض، إضافة إلى تعرضھ لإلصابة بأمراض القلب، وعسر الھضم، واإلمساك، وغیرھا من األمراض.

 ثم یأتي بعد ذلك:

 مصطلحات من المعجم الطبي المفسر. -

 یة.بعض األخطاء الشائعة في اللغة العرب -

   

 

 

 واهللا ولي التوفیق،،
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 كیف تتجنب اإلنھاك الحراري وضرب الشمس؟

 إبراھیم الداليحافظ ھبة  : الدكتورة عدادإ

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -محرر طبي 

 

 

 

 

 

 

ة، وھ��ي واح��دة م��ن ع��دة أن��واع م��ن    ) ھ��ي حال��ة ارتف��اع درج��ة ح��رارة الجس��م الداخلی��    Heat exhaustion( اإلنھ��اك الح��راري 

) التي تصیب الفرد نتیجة التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والمترافق مع ارتف�اع نس�بة   Heat illnessاضطرابات أو أمراض الحرارة (

 ،ارل) والش�عور باإلرھ�اق  للس�وائل واألم�الح (الكھ�    الجس�مِ  ِدْقق الشدید وَفعرُّمما یؤدي إلى الت ؛رطوبة الجو المحیط، والنشاط البدني الزائد

بص�ورة ملحوظ�ة م�ع تش�نج العض�الت، وإن ل�م تع�الج بش�كل س�ریع           والغثیان مع ارتفاع درجة ح�رارة الجس�م   ،والعطش ،الشدید ،واإلجھاد

)، وھي حالة طبیة طارئة مھ�ددة للحی�اة عل�ى ال�رغم م�ن إمكانی�ة       Heat Strokeضربة الشمس أو السكتة الحراریة (بتؤدي إلى اإلصابة 

 لوقایة من حدوثھا.  ا

إل�ى انخف�اض حج�م ال�دم مم�ا ی�ؤدي إل�ى إص�ابة الجس�م           )لكھ�ارل (ا لألمالح الجسم دفق و ق الشدیدیؤدي ارتفاع حرارة الجسم والتعرُّ

یس�بب ال�نقص الش�دید ف�ي      ف�إن ذل�ك   جس�م اإلنس�ان یح�افظ عل�ى درج�ة حرارت�ھ الداخلی�ة ع�ن طری�ق زی�ادة إف�راز الع�رق             ولما كان بالجفاف

وُیستدل علیھ عن طریق لون البول الداكن حیث یتوقف الجسم عن إفراز السوائل في البول للحفاظ على أكب�ر كمی�ة    وأمالحھ الجسمسوائل 

 من السوائل بداخلھ.

 األسباب

 .والرطب الحار الطقس في وخاصة عنیف بدني بمجھود القیام -

 .المرتفعة والرطوبة الحار الطقس في مجھود بدون حتى والرُّضَّع السن كبار عند یحدث والذي للجسم الحراري التنظیم ضعف -

 .واألمفیتامین الھستامین ومضادات البول مدرات مثل: األدویة بعض تناول -
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 الحراري باإلنھاك باإلصابة المھددة العمریة والفئات الخطر عوامل

 ل من حرارة الجو المحیط.األشخاص الذین یعملون أعماًال شاقًة في أماكن مرتفعة الحرارة بدون تكییفات تقل •

 صغار السن حیث إن قدرتھم على التكیُّف مع األجواء الحارة  ال تزال غیر كافیة.األطفال  •

كبار السن الذین یعانون من بعض األمراض ویعالجون ببعض األدویة التي ُتقللِّ من قدرة أجسامھم على التكیف مع َتَغیرُّ  •
 درجة حرارة الجسم.

  الزائد (المصابون بالسمنة) وزیادة دھون الجسم. األشخاص أصحاب الوزن •

 األعراض            

 ھ عن غیره من االضطرابات الحراریة األخرى والتي تتضمن:ُقرَِّفُت أعراٌض لإلنھاك الحراري

 ).فوریة طبیة رعایة إلى تحتاج طارئة حالة) (مئویة درجة 41( الداخلیة الجسم حرارة درجِة ارتفاَع .1

 .الحالة خطورة على مؤشرًا ویكون الزمن من فترة بعد یتوقف أن یمكن والذي غزیرال الَتعرُّق .2

 .العام واإلرھاق والخمول بالتعب الشعور .3

 .الشدید والجفاف الشدید، بالعطش الشعور .4

 .والغثیان القيء .5

 ).الدم ضغط النخفاض نظرًا السریع الوقوف عند خاصة(  الوعي وفقد بالدوُّار الشعور .6

 .داكنال البول لون .7

 .العضلي التشنج .8

 .السواد إلى مائل یكون بحیث الجلد لون تغیر .9

 :الحراري اإلنھاك من الوقایة

ُینصح باالبتعاد قدر اإلمكان عن القیام باألنشطة واألعمال في أماكن ذات حرارة ورطوبة عالی�ة لفت�رات طویل�ة، وك�ذلك َتَجنُّ�ب       •

عص��رًا)،  3ظھ��رًا،  11لح��ارة (خاص��ة وق�ت الظھی��رة م��ا ب�ین الس��اعة   ع�َرضُّ ألش��عة الش��مس المباش�رة ف��ي أش��ھر الص�یف ا   التَّ

ووضع واٍق للشمس، وكذلك الحرص عل�ى ُش�ْرِب الس�وائل واألم�الح بص�ورة منتظم�ة لمن�ع ح�دوث الجف�اف، ارت�داء المالب�س            

 ق.رَُُعالفضفاضة ذات األلوان الفاتحة للتقلیل من امتصاص الحرارة والتَّ

 ة في الشمس لفترات طویلة.فقفي السیارات المتوم ترك األطفال الحرص على عد •

 البعد عن ممارسة األنشطة البدنیة في األوقات الحارة من الیوم. •

 االنتباه لألدویة التي تتسبب بحدوث الجفاف واإلكثار من شرب السوائل معھا. •
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 :الحراري اإلنھاك عالج

ولك�ن ھن�اك خط�وات معین�ة      عي وتعویض الس�وائل واألم�الح المفق�ودة،   حرارة الجسم إلى مداھا الطبیدرجة تعتمد المعالجة على إعادة 

 الحالة ومن ھذه الخطوات ما یأتي:یتوجب على الشخص القیام بھا عند شعوره بأعراض اإلنھاك الحراري والتي تساعد على منع تفاقم 

 یجب على الشخص التوقف عن القیام بأي نشاط بدني. .1

 عن أشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة العالیة. التوجھ إلى مكان ظلیل وبارد بعیًدا .2

 تبرید الجسم وترطیبھ باستخدام الماء البارد. .3

 تخفیف المالبس أو إزالتھا عن الشخص للسماح للھواء بالدوران وتبرید الجسم. .4

أح�د   ھ الش�خص إل�ى  ی� شرب كمیات كبیرة من السوائل واألمالح وفي ح�ال ك�ان الش�خص یع�اني م�ن الق�يء والغثی�ان یج�ب توج         .5

      بالس�وائل واألم�الح التعویض�یة ع�ن طری�ق الوری�د، ویق�وم الطبی�ب بإعطائ�ھ أدوی�ة خافض�ة للح�رارة،              هالمراكز الطبی�ة لتزوی�د  

 أدویة مسكنة للتشنج العضلي. و 
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 وـــــربــال

 ھبة إبراھیم قداد : صیدالنیةعداد الإ

 لعلوم الصحیةالمركز العربي لتألیف وترجمة ا -محرر طبي 

ص�یب  یھ�و م�رض م�زمن    ، وص�اب ب�ھ الب�الغون   كم�ا یُ  ،، وھ�و أكث�ر األم�راض ش�یوعًا ل�دى األطف�ال      نرئتیف�ي ال�  الربو مرض ی�ؤثر  
، وم�ن َث�ّم ح�دوث    مما یمنع تدفق الھواء إلى الشعب الھوائی�ة  ؛وضیق الممرات التنفسیة ،ھابتوینتج عنھ ال ،الممرات الھوائیة للرئتین

بمحف�زات   ال�رئتین  أزم�ات الرب�و فق�ط عن�د اس�تثارة      وتح�دث  والسعال لیًال أو في الص�باح الب�اكر،   ، وضیق التنفس،أثناء النوم يف یرفص
 . معینة

  ؟التنفسیة(الممرات) ق المسالك ضیَّتكیف ت
لمبطن�ة للمس�الك   ناء حدوث نوب�ة الرب�و ت�تقلص العض�الت الملس�اء ف�ي القص�بات؛ مم�ا ی�ؤدي إل�ى تض�یقھا وت�ورم األنس�جة ا             في أث

م�ن الم�ریض ب�ذل مزی�د م�ن الجھ�د بس�بب ح�دوث ھ�ذا           ذل�ك  الھوائیة؛ بس�بب االلتھ�اب، وإف�راز المخ�اط ف�ي المس�الك الھوائی�ة، ویتطل�ب        
التضییق حتى یتنفس، لكن ھذا التضییق یكون قابًال للعكس عن�د اس�تعمال الع�الج المناس�ب، حی�ث ی�زول االلتھ�اب، وتتوق�ف التقلص�ات،          

 الك الھوائیة مرة أخرى، ویعود جریان الھواء من الرئتین وإلیھما إلى وضعھ الطبیعي. وتتوسع المس

 ما مسببات الربو ؟ 
م�ن حول�ھ، وھ�ي م�ا نس�میھا بالعوام�ل        یة م�ع األش�یاء الموج�ودة ف�ي المح�یط     عندما ُیصاب الشخص بالربو تتفاعل المسالك الھوائ

 نوبة الربو سوءًا، وتشمل ما یلي:  ید للربو، والتي قد تسبب أو تز المسببة أو المحفزة
 نفلونزا.  ب األنفیة، ونزالت البرد، واإلالتھابات مثل: التھاب الجیو .1
 الروائح القویة مثل: العطور، والبخور، ومحالیل التنظیف. .2
 تلوث الھواء بدخان المصانع، ودخان التبغ.   .3
 ة. الھواء البارد، أو تغیرات الطقس مثل: درجة الحرارة، أو الرطوب .4
 األدویة مثل: األسبرین. .5
 بعض المواد الحافظة مثل: السلفیت. .6
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 ما عالج الربو؟

یھدف عالج مرض الربو للوصول إلى مرحلة استقرار المرض، وتقلیل عدد النوبات، واستخدام أقل عدد ممكن من موسِّعات 
 ف عالج مرض الربو في اآلتي:ات الربو قدر المستطاع، ویمكن تصنیالشعب الھوائیة، مع محاولة االبتعاد عن محفز

 ناھضات مستقبالت بیتا األدرینیة. .1

 الثیوفیلین.  .2

 برومید اإلبراتروبیوم. .3

 معدالت اللیكوترایین. .4

 الكورتیكوستیرویدات.  .5

 أدویة الحساسیة وتشمل مضادات الھیستامین، ومضادات االحتقان.  .6

 كیفیة السیطرة على حدة المرض

 ضرورة الوعي بالمرض ومعرفة المزید عنھ.  .1

 االنتباه إلى األعراض الظاھرة وكیفیة التعامل معھا؛ لكي نتجنب ازدیاد النوبة سوءًا.  .2

وضع خطة عالجیة للتعامل مع الربو، وتتمثل في معرفة المحفزات أو العوامل المتسببة بالنوبة لدى المریض واالبتعاد  .3
 م وضع خطة عالجیة لإلغاثة السریعة. عنھا، وفي حال حدوث النوبة یت

 عدم شراء األدویة من الصیدلیة من دون الرجوع إلى الطبیب.  .4

عدم استعمال األدویة التي یتم صرفھا  .5
 لآلخرین. 

المحافظة على الصحة العامة عن طریق  .6
تناول الغذاء الصحي، وممارسة التمارین 

 الریاضیة. 

اإلقالع عن التدخین، واالمتناع عن  .7
 وس مع المدخنین. الجل

الموسمیة لتخفیف حدة نفلونزا أخذ لقاح اإل .8
 نفلونزا. اإلصابة باإل

 

 

 



8 
 

 

 

 

 صحة الفم واألسنان) 1 
 

 وجودة العامة للصحة الرئیسیة المؤشرات من واألسنان الفم صحة دَُّعَت 

 ص�حة  م�ن  الب�دن  ص�حة " للجسـ�ـم  الرئیس�یة  البواب�ة  ھ�ي  الف�م  فص�حة  الحی�اة؛ 

 الص�حة  م�ن  یتج�زأ  ال ج�زءاً  واألس�نان  الف�م  ص�حة  دَُّع� َت ش�ك  دون وم�ن   "الف�م 

 كأمراض عدیدة ألمراض اإلنسان تعریض شأنھ من وتدھورھا لإلنسان العامة

 والجھ�از  الرئ�ة  وأم�راض  الس�كري،  داء ومض�اعفات  الش�رایین،  و القل�ب 

 والف�م  األس�نان  أم�راض  لتط�ور  یك�ون  أن یمك�ن . الكل�ى  وأم�راض  التنفس�ي، 

 فھ�ي  الیومی�ة؛  حیاتن�ا  ف�ي  وإنم�ا  الجس�م  أجھ�زة  سالمة على فقط لیس انعكاٌس

 ومن وابتسامتھ، الشخص جمال وعلى الكالم، وطریقة السلیم النطقفي  تؤثر

 . جیدة اجتماعیة عالقات بناء على وقدرتھ بنفسھ ثقتھ ثم

 والممارسات اإلجراءات من مجموعة بأنھا واألسنان الفم صحة ُفرَّوُتَع

 م�ن  عدی�د  وتجن�ب  وص�حتھا  واألسنان الفم سالمة على اظالحف إلى تھدف التي

 الس�ن،  دواع�م  والتھ�اب  اللث�ة،  والتھ�اب  األس�نان،  تس�وس  :مث�ل  المش�كالت 

 وغیرھ�ا  والحنك، الشفة وفلح الكریھة، الفم ورائحة والفك، األسنان ورضوح

 . السنیة األمراض من

 دافألھ�  تحقیق�اً " واألس�نان  الف�م  ص�حة " الكت�اب  ھ�ذا  اختی�ار  ج�اء  وق�د 

 تغیی�ر  عل�ى  والتش�جیع  الص�حیة  التوعی�ة  خ�الل  م�ن  الفموی�ة  بالصحة والنھوض العربي، المجتمع أفراد بین الوعي مستوى رفع في المركز

 إب�راز  إل�ى  إض�افة  الس�یئة،  الع�ادات  من وغیرھا السكریات عالیة األغذیة واستھالك التدخین، :مثل الفم صحةفي  تؤثر التي السیئة العادات

 األس�نان  )تف�ریش ( أھمھ�ا  ولع�ل  الس�لیمة  الصحیة العادات وتشجیع سلیمة صحیة أسنان على والحفاظ الحیاة جودة تحسین في ةالوقای دور

 األول الفص�ل  یب�دأ  فص�ول  تس�عة  إل�ى  سِّ�م ُق حی�ث  الكت�اب،  ھ�ذا  احت�واه  م�ا  وھ�و  .لألس�نان  ال�دوري  الفح�ص  على والحث روتیني یومي بشكل

 بمش�كالت  لإلص�ابة  ُعرض�ة  األكث�ر  الفئ�ات  الث�اني  الفص�ل  ع�رض  ثم واألسنان، الفم تركیب خاللھ من ِرحُش واألسنان الفم صحة عن بمقدمة

 الف�م  رائح�ة  ع�ن  الراب�ع  الفص�ل  وُخص�ص  األس�نان،  تس�وس  وھ�و  شیوعًا األسنان أمراض أكثر عن الثالث الفصل تحدث ثم األسنان، و الفم

 وتح�دث  األس�نان،  فق�دان  ع�ن  الح�دیث  الس�ادس  الفصل واستعرض عالجھا، طرقو األسنان تصبغ أسباب الخامس الفصل حووضَّ الكریھة،

 بالفص�ل  الكت�اب  واخت�تم  واألس�نان،  الفمفي  المكتسب المناعة نقص متالزمة أثر الثامن الفصل وبیَّن والحنك، الشفة فلح عن السابع الفصل

 . ووسائلھا واألسنان بالفم العنایة طرق عن بالحدیث استفاض الذي التاسع
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 تتخلص من الوزن الزائد ؟كیف  )2 

 
 حیث صحیح، غیر ھذا لكن البدانة، ھي السِّمنة أن الناس من كثیر یعتقد 

 الت�ي  العملی�ة  الدراس�ات  بع�ض  أثبتت فقد بینھما، االختالفات من عدید توجد إنھ

 والت�ي  الجس�م  ف�ي  ال�دھون  نس�بة  زی�ادة  تعن�ي  السِّ�منة  أن اإلنس�ان  عل�ى  أُُجری�ت 

 تن�اول  إل�ى  تع�ود  الت�ي  الحراری�ة  السُّ�عرات  م�ن  كبی�رة  كمی�ات  تناول بسبب تكون

 واإلص�ابة  ال�دھون  ت�راكم  إل�ى  ی�ؤدي  مم�ا  الص�حیة؛  غی�ر  والوجب�ات  األغذی�ة 

 ول�یس  الجس�م،  وزن زی�ادة  ع�ن  عب�ارة  فھ�ي  البدان�ة  أم�ا  .الُمفرط�ة  بالسِّ�منة 

 نتیج�ة  ك�ون ت ق�د  لكنھ�ا  ال�دھون،  ت�راكم  نتیج�ة  الزی�ادة  ھ�ذه  تك�ون  أن بالض�رورة 

 . الریاضیین بین شائع ھو كما العضلیة أو العظمیة، الكتلة لزیادة

 المخ�اطر  م�ن  عدی�دٌ  ال�دھون  وت�راكم  الجس�م  وزن ف�ي  الزی�ادة  عن ینتج قد

 م�ن  الس�كري  داء وُیَع�دُّ  .وفات�ھ  إل�ى  تؤدي و بل باألمراض، اإلنسان تصیب التي

 اإلص�ابة  تس�بب  ال�دھون  نس�بة  زی�ادة  أن إل�ى  إض�افة  األم�راض،  ھ�ذه  أخط�ر 

 لإلص�ابة  ُمعرَّض�اً  یك�ون  الم�ریض  أن كم�ا  األعص�اب،  واع�تالل  بااللتھاب�ات، 

 الظھ�ر،  تص�یب  الت�ي  واآلالم واإلمس�اك،  الھض�م،  وُعس�ر  القل�ب،  ب�أمراض 

 المض�اعفات  م�ن  وغیرھا التنفس، في البالغة والصعوبة الساقین، في والدوالي

 ف�ي  والزی�ادة  بالسِّ�منة  اإلص�ابة  وِلَتَجنُّ�ب  .اإلنس�ان  صحة في تؤثر التي الخطیرة

 وُتعرِّض�ھ  اإلنس�ان  جس�م  ف�ي  ال�دھون  تت�راكم  ال حت�ى  الص�حي  الطع�ام  م�ن  المتوازن�ة  الكمی�ة  أو الَق�ْدرِ  بتناول التقیُّد من بد فال )البدانة( الوزن

 الجس�م  ف�ي  ال�دھون  ح�رق  إلى تؤدي ظامبانت والمشي الریاضة ممارسة أن كما .المختلفة باألمراض اإلصابة َثمَّ ومن الوزن، بزیادة لإلصابة

 .تراكمھا ومنع

 م�ن  ت�تخلص  كی�ف " الكت�اب  ھ�ذا  لت�ألیف  الص�حیة  العل�وم  وترجم�ة  لت�ألیف  العربي المركز اختیار جاء فقد الموضوع ھذا ألھمیة ونظرًا

 ث�م  أس�بابھا،  و السِّ�منة  ماھی�ة  ألولا الفص�ل  تن�اول  فص�ول،  أربعة إلى الكتاب ُقسِّم وقد الصحیة، الثقافة سلسلة ضمن لیكون "الزائد؟ الوزن

 واخُتتم والخرافة، الحقیقة بین الطعام الثالث الفصل استعرض كما السِّمنة، عن الناجمة والجسدیة النفسیة االضطرابات الثاني الفصل وضح

 .الوزن إنقاص معركة حول بالحدیث الرابع بفصلھ الكتاب
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فی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�ب والعل�وم       یقوم المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم الص�حیة حالی�ًا باس�تكمال تن                 
الض�خمة الت�ي تمث�ل أھ�م رك�ائز حرك�ة الترجم�ة إل�ى اللغ�ة العربی�ة ف�ي مج�ال              وعاتباللغة العربیة، وھو أح�د المش�ر  الصحیة 

مصطلح طبي باللغة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربی�ة م�ع التفس�یر والش�رح      150,000الطب، حیث یحتوي على 
طلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعی�ة الوحی�دة المعتم�دة عل�ى     لكل مص

ف�ي عملی�ة المراجع�ة لك�ل ح�رف       العم�ل ج�ارٍ  كاف�ة، و  مص�طلحات للأنجز المرك�ز وض�ع الش�روح      وقدمستوى الوطن العربي، 
 ض المصطلحات وتفسیرھا وذلك لالطالع علیھا.، ونحن ھنا نختار للقارئ الكریم بعأوًالف ،ونشره أوًال
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  أحمد محمد عبدالفتاح/   مـلـقـب

 لصحیةم العلواترجمة ولعربي لتألیف المركز ا -ي َلغو قمدق
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   لخطأا ابلصوا لسببا
  

 1  .رماد إلى أحالھ      - . رمادًا أحالھ       - . مفعولین إلى یتعدى) أحال( الفعل ألن       -

  

 فلى،الس المنزلة ھي الدركة ألن      -
 . العلیا المنزلة ھي والدرجة

 

 أس������فل إل������ى انح������ط     - . الدركات أسفل إلى انحط       -
 . الدرجات

 2 

  

 عل�����ى ف�����الن ح�����از       - . األموال فالن حاز       - . بنفسھ متعدٍّ) حاز( الفعل ألن      -
 . األموال

 3 

  

 4  . عمیق البئر ھذا       - . عمیقة البئر ھذه       - . مذكرة ولیست مؤنثة) بئر( كلمة ألن       -

  

 5  . األمر في َبتَّ      - . األمر بتَّ       - . بنفسھ متعدٍّ) بت( الفعل ألن       -

  

 ول���یس الخ���روج تفی���د انس���ل مث���ل تس���لل ألن
 . الدخول

 إل����ى الل����ص تس����لل       - . المنزل من اللص تسلل       -
 . المنـزل

 6 

  

 َوَم�ا  الشِّ�ْعرَ  َعلَّْمَن�اهُ  َوَم�ا : "تع�الى  لقولھ       -
 س�ورة ". ُمِبیٌن َوُقْرآٌن ِذْكٌر ِإلَّا ُھَو ِإْنۚ  َلُھ َیْنَبِغي
 ).69( آیة یس،

 أن علی�����ھ ینبغ����ي  ال       - . یفعل أن ھل ینبغي ال       -
 . یفعل

 7 

  

 ْی��ِھَعَل َیْخَف��ىٰ َل��ا اللَّ��َھ ِإنَّ: "تع��الى لقول��ھ       -
 آل س�ورة ".  السَّ�َماءِ  ِف�ي  َوَلا اْلَأْرِض ِفي َشْيٌء

 ).5( آیة عمران،

 8  .عنك یخفى ال        - . علیك یخفى ال        -

  

ة ي كثیرن، وھللسااحیانًا على أجة ارلدوالشائعة اللغویة ء األخطااعلى بعض ء لضوالصفحة نلقي ه اذھفي       

للغویة ء ااألخطه اذھنا بعضًا  من ض ھنعرت، ولكلماه اذع ھسماا لفوألذین س الناابین ن لمضموامفھومة و

 جة ما یلي:ارلدء األخطاامن ، ولعربیةاللغة ابھا في اصوو
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   لخطأا ابلصوا لسببا
  

 9  . علیھ أثر     - . بھ أو فیھ أثر     - . على بـ یتعدى ال) أثر(  الفعل ألن -

  

 والملج������أ، البی������ت،) المثاب������ة( معن������ى ألن       -
 . والجزاء

 10  .   أبي بمثابة أنت       - . أبي مثل أنت      -

  
  

 : نلتذكیر بأد انو

مدمجة  اصقرأعلى و "،E-Book"نیة ولكترإنسخ وقیة ورنسخ  للطبیة متاحة من خالالكتب المركز من ا تجمیع مطبوعا -
"CD's" . 

 .ني وإللكتره ابر بریدلمركز عاسلة الك عن طریق مر، وذلمركزت اجمیع مطبوعااء یمكن شر -
 .لكامل الطب بنصھا اعلى مجلة تعریب ع الطَّالایمكن  -
 . www.Acmls.org نيوإللكترالموقع ل امن خال كافة لمركزارات اصدت إبیانا علىل لحصوایمكن  -
 . لطبيا لتعلیما تعریب عمد في مھاتس تتعلیقا أو تمالحظا يوأ ،مقترحاتكمو تكمراستفساا ضعر یمكن -
 .علیھا د لرواكة رلمشاه اذھبنشر  منقو -
 :مقترحاتكم وتكم راستفساانستقبل  ًاخیروأ  -

 

 

http://www.acmls.org/

