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 المعارف ونقل المصطلح                         

 
 

 انطالق�اً  لجوانب�ھ،  وس�رد  مس�تفیض  بح�ث  إلى یحتاج خاصة الطبي والمصطلح عامة، المصطلحات عن الحدیث إن       
 باللغ�ة  یت�أثر  والمص�طلح   ،والت�أثیر  والس�مو  واالنتش�ار  المكان�ة  أج�ل  م�ن  وتتنافس اللغات فیھ تتعدد عالم في أھمیتھ من

. مجتم�ع  أي ف�ي  والثقافی�ة  والنفس�یة  واالقتص�ادیة  واالجتماعی�ة  السیاس�یة  بالجوان�ب  ت�أثره  عن ناھیك والفھم، والمعرفة
 ال�ذي  اللغ�وي  المح�یط  نم�و  س�رعة  وبمع�دالت  وتراكیب�ھ،  واشتقاقھ ونحتھ وألفاظھ بدالالتھ المصطلح على التأثیر ویزداد
 بنیة في المتتالیة والتحوالت واألفكار المفاھیم في السریعة التغیرات وتحدث المعرفة، تتفجر عندما المصطلح لھ یخضع

 وعن�دما  المعرف�ة،  تك�وین  ف�ي  وفاع�ل  أساس�ي  دور ل�ھ  المص�طلح  أن الشك. الناس ومطالب" التكنولوجیا" والتقنیة العلم
 شكل علیھ ینطوي الذي المفھوم أن یعني ذلك فإن والبحثي، التاریخي لألثر تبعًا التغییر لھا ویحدث المعرفة حقول تتعدد

  االعتقاد إلى وتؤدي التفكیر، حدود أحیانًا تتجاوز التي وتعقیداتھا ونموھا المختلفة، المعرفة لحقول تبعًا یتعدد المصطلح
 .والمفھوم المصطلح بین العالقة كفایة أو بسالمة

 المص�طلحیة  األص�ول  ف�ي  البح�ث  بمی�دان  عالیة بدرجة تتصل التي التعقیدات من یخلو ال المصطلحي فالعمل لذلك        
 ع�ن  والتراج�ع  واالنقط�اع،  والغم�وض،  المص�طلح،  ح�دود  ض�بط  إش�كالیة  أحیان�اً  المص�طلحي  فیواج�ھ  المعرفیة، للمفاھیم
 المع�ارف  وخاص�ة  وتداخالتھا، المعرفیة حقولھ تشابك ومنھا المصطلح، یواجھھا التي الكثیرة التأثیرات بسبب االعتماد

 أنم�اط  أي بالثقاف�ة،  أیض�اً  یت�أثر  والمص�طلح . والداللی�ة  الش�كلیة  المص�طلح  بنی�ة  م�ن  تغّی�ر  التي المجاورة التخصصات أو
 اإلنس�انیة  اإلنج�ازات  وك�ذلك  والتراثی�ة،  التاریخی�ة  واألبع�اد  والبیئی�ة  االجتماعی�ة  والتحوالت الفعلیة والممارسات التفكیر
 المحلی�ة،  أبعادھ�ا  ف�ي  فق�ط  ل�یس  المص�طلحیة،  ال�دالالت  ف�ي  مھم�اً  دورًا تلع�ب  والحض�اریة  الثقافی�ة  فاألطر لذلك ،الحدیثة

 الثقافی�ة  للبیئ�ة  خاض�عاً  ومفاھیم�ھ  المص�طلح  یجع�ل  الواق�ع  ھ�ذا  ،األخ�رى  والحض�ارات  بالثقاف�ات  عالقتھا في أیضًا وإنما
   .األخرى الحاجات مواكبة وأیضاًً المعرفة، حقل وشروط

 ومح��و وإزال��ة وتكاثرھ��ا، المف��اھیم اس��تقرار ع��دم منھ��ا مص��طلحیة، تعقی��دات إل��ى ی��ؤدي بذات��ھ المعرف��ة ت��راكم إن      
 الوص��ف ف�ي  ل��یس المص�طلحیین  أم��ام عقب�ة  تش��ّكل وغیرھ�ا  ض��روریة، مف�ردات  وخل��ق جدی�دة،  أخ��رى وظھ�ور  بعض�ھا، 
 المحاوالت منھا أمور بعدة مرتبط ذلك أن ویبدو. النتائج واستخراج التحلیل على القدرة في وإنما واالستقراء، والتحلیل

 اللغ�ة  ف�ي  س�واء  األص�لیة  المص�طلح  بنیة لخصائص مراعاة دون عربیة إلى أجنبیة ثقافة من المصطلح نقل عند المخلة
 وإدخال مختلفة، أخرى ثقافة إلى ونقلھا معینة ثقافة أنتجتھ الذي المصطلح انتزاع كذلك ،إلیھا المنقول اللغة أو األصلیة
  .الوافد المصطلح ھذا احتضنت التي للبیئة الثقافیة السیاقات مع یتناسب وال وشاذًا غریبًا تجعلھ علیھ حدیثة دالالت

 المصطلحیون یختلف قد وفھمًا بھا، خاصة لغة ُتشِكل أنھا رغم اللغة من جزء الطبیة المصطلحات أن شك من ما       
 منھ�ا  كثی�رة  أس�باب  لھ�ا  الظ�اھرة  وھ�ذه  المص�طلحات،  ك�ل  لتوحی�د  الع�ام  القبول وتعقیدات وتبایناتھ وأشكالھ أنماطھ على

 للمص�طلح  اللغ�وي  البع�د  لك�ن  وغیرھ�ا،  والمنطقیة والفلسفیة واالجتماعیة الثقافیة الخلفیات وتباین لالختصاص، التحیز
 س�اھم  اللغوي البعد وھذا األخرى األبعاد على اعتماده من أكثر علیھ یعتمد فالمصطلح وبالتالي تأثیرًا، العوامل أكثر ھو
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م للط�ب والعل�و   المفس�ر  المعج�م  مش�روع  إلنج�از  المتواص�ل  س�عیھ  ف�ي  المرك�ز  واجھھ�ا  التي العقبات من الكثیر تذلیل في
 والص��ور باألش��كال مدّعم��ة الطبی��ة وتفس�یراتھا  المص��طلحات یض��م ومرج��ع طبی��ة، موس�وعة  بمثاب��ة ھ��و ال��ذي  الص�حیة 
 الس�تینیات  من�ذ  الع�رب  األطباء بھ قام ما ذلك على والدلیل ،والمتابعة الفھم على تُعین التي الضروریة اإلیضاح ووسائل
 التخصصات كل من الطبیة الموحدة المصطلحات آالف یحوي مجلد إلى الزمن مرور مع تطور موحد، طبي معجم بوضع
 العل�وم  وترجم�ة  لت�ألیف  العربي المركز علیھ یعتمد معجمًا ومازال ظل الموحد الطبي المعجم ھذا إن بل العربیة، وباللغة
 .مصطلحاتھ واستخدام أعمالھ كافة في بالكویت الصحیة
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ب تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطاستكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا ب  
 إلى اللغة العربیة الترجمةتي تمثل أھم ركائز حركة الضخمة ال وھو أحد المشاریع ،والعلوم الصحیة باللغة العربیة

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

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ،  ،المعتمدة على مستوى الوطن العربي المرجعیة الوحیدة
ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول

 .الًطالع القّراء علیھا
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 لألطفال اللبنیة األسنان 

  المجید حسني عبدسالم إ .د / إعداد

 بین الجنین تطور مراحل أثناء تتشكل التي األسنان من األولى المجموعة ھي األولیة أو اللبنیة األسنان  
 البزوغ في تبدأ حیث أشھر، ستة األطفال عمر یصل أن إلى التطور في وتستمر والثامن السادس األسبوع
 . وضرسًا سنًا 20 من وتتكون شھرًا، 33-25 عمر حتى البزوغ ویستمر بالفم والظھور

 
 اللبنیة لألسنان التسنین عمر

 ًا.شھر 12-6القواطع المركزیة :  )1
 ًا.شھر 16 -9القواطع الرباعیة :  )2
 ًا.شھر 19 -13األرحاء األولى :   )3
 ًا.شھر 23 – 16نیاب : األ )4
 ًا.شھر 33 – 22األرحاء الثانیة :  )5

 سنان اللبنیةاأل أھمیة

 ص�حي  بش�كل  الطف�ل  نمو على یساعد مما للطعام، الجید والمضغ والھضم التغذیة في تساعد   -
 .وطبیعي

 .للكالم الصحیحة النطق وطریقة اللغوي التطور في تساعد  -
 .سلیم بشكل والفكین الوجھ عظام نمو في تساعد   -
       نفس من أقرانھ بین بنفسھ ثقتھ على ینعكس جمیل مظھر الطفل إعطاء في أساسي دور لھا   -

 .العمر
 .الصحیح ومكانھا وقتھا في الدائمة األسنان بزوغ حتى الصحیحة الفراغات على تحافظ   -

 
 اللبنیة باألسنان العنایة

 بص�ورة  لتبق�ى  علیھ�ا،  والمحافظة بھا العنایة منا تتطلب بل مؤقتة، أسنان مجرد لیست اللبنیة األسنان إن
 االھتم�ام  وی�أتي  الطف�ل  صحة على للحفاظ أساسي دور ولھا اإلنسان، أساسیات أحد تشكل ألنھا صحیة، سلیمة

  :كالتالي مراحل على باألسنان والعنایة

 الوالدة قبل ما مرحلة

 نم�و  عل�ى  تتناول�ھ  ال�ذي  الطع�ام  طبیع�ة  ت�ؤثر  حیث وصحي، متكامـل غـذاء تنـاول الحامـل األم علـى یجـب
 الكالسی�ـوم  األسن�ـان  صح�ـة  عل�ـى  تؤث�ـر  الت�ـي  العناص�ـر  وأھ�ـم  خ�ـاص،  بشك�ـل  واألسن�ـان  عـام بشكـل جنینھـا

 .والفیتامینات والفسفـور
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 األسنان بزوغ قبل ما الوالدة بعد ما مرحلة

 اللث�ة  لتنظی�ف  ونظیف�ة  مبلل�ة  ناعمة قطنیة قطعة باستخدام یومي بشكل الفم بنظافة لعنایةبا األطباء ینصح
 .الضارة الجراثیم لنمو بیئة الفم یكون ال حتى الحلیب بقایـا من واللسان

 التسنین بعد ما مرحلة

 عل�ى  یحت�وي  أس�نان  معج�ون  عل�ى  معتمدة اللبنیة األسنان ظھور بمجرد طفلھا أسنان تنظیف األم تستطیع
 أس�نان  معج�ون  باس�تخدام  ینص�ح  البل�ع  ف�ي  الطفل یتحكم وعندما. البلـع عنـد الطفـل یؤذي ال حتى طبیعیة مواد

 الع�ادات  أطف�الھم  تعل�یم  مس�ؤولیة  األھ�ل  ع�اتق  عل�ى  ویقع ،التسوس من األسنان لحمایة الفلوراید على یحتوي
 الع��ادات م��ن وجعلھ��ا والمعج��ون الفرش��اة واس��تخدام واألس��نان الف��م بص��حة العنای��ة وأھمی��ة الس��لیمة الص��حیة
 .الطفل حیاة في األساسیة الیومیة
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    عمل واستخدام األضداد  )1 

 م�ن  متكامل�ة  منظوم�ة  اإلنس�ان  ف�ي  المن�اعي  الجھاز یعد
 وجس���یمات وخالی���ا أعض���اء بھ���ا تق���وم الت���ي الحیوی���ة العملی���ات

 الس�رطانیة  والخالی�ا  والسموم األمراض من الجسم حمایة بغرض
 اإلنس��ان عل��ى المن��اعي الجھ��از یقتص��ر وال الغریب��ة، والجس��یمات
 إنزیم��ًا تمتل��ك البس��یطة الج��راثیم حت��ى ب��ل الفقاری��ة، والحیوان��ات

 اإلنس��ان یمتل��ك ولك��ن الفیروس��یة، اإلص��ابات م��ن یحمیھ��ا مناعی��ًا
 بروتینی��ة م��واد الجس��م یف��رز. وذك��اًء تعقی��دًا أكث��ر دفاعی��ة آلی��ات
 وج��ود ع��ن الناتج��ة المناعی��ة الجلوبولین��ات وھ��ي األض��داد تس�مى 
 عل�ى  تأثیرھ�ا  ووق�ف  األجس�ام  تل�ك  على وللسیطرة غریبة، أجسام
 ك�ل  یتواج�د  حی�ث  األض�داد،  م�ن  أن�واع  خمسة الجسم یفرز الخالیا
 آلی��ة ولألض��داد.  مح��ددة بوظ��ائف ویق��وم مع��ین مك��ان ف��ي ن��وع

 ف��إن الجس��م إل��ى غری��ب جس��م أي دخ��ول فعن��د العم��ل ف��ي خاص��ة
 الجس��م ھ��ذا م��ع لتل��تحم الجس��م وس��وائل ال��دم م��ن تنتق��ل األض��داد
 ت�دمیره  عل�ى  تعم�ل  حیویة تفاعالت نشوء إلى یؤدي مما الغریب،

 .مختلفة بطرق نشاطھ وقف أو

 یكش��ف أن یمك��ن المن��اعي الجھ��از عم��ل كیفی��ة فھ��م إن
 الجھ��از ع��ن الكثی��ر اكتش��فوا ق��د العلم��اء أن م��ن ال��رغم وعل��ى واألم��راض، االلتھاب��ات م��ن العدی��د لع��الج مفت��اح ع��ن

 بینم�ا  واألورام، المص�ابة  والخالی�ا  المكروبات تدمر التي الھجمات الجسم یطلق كیف یدرسون زالوا ما إنھمف المناعي،
 اس�تعمال  ت�م  حی�ث  ال�زمن،  م�ن  ق�رن  م�ن  ألكث�ر  البیول�وجي  العم�ل  حص�ان  األض�داد  كان�ت  لقد. السلیمة األنسجة تتجاھل
 أمراض�اً  الھندس�ة  عالی�ة  العالجی�ة  األض�داد  تك�افح  والی�وم  الفیروس�یة،  لألم�راض  خ�ام  ض�دي  كمص�ل  مرة ألول األضداد
 واس�تخدام  حیوانی�ة،  تج�ارب  اس�تخدام  یكتن�ف  عمل�ھ  وآلی�ات  الضد بنیة على العمل من الكثیر إن. للحیاة مھددة متنوعة

   .والعلماء المجتمع اھتمام موضع أصبح قد االختبارات ھذه مثل في الحیوانات

 دراس�ة  ف�ي  عنھ�ا  غن�ى  ال أص�بحت  الت�ي  األضداد ألھمیة) األضداد واستخدام عمل( الكتاب ھذا ترجمة جاءت
 ع��ام بش��كل األض��داد ماھی��ة ع��ن األول الفص��ل یتح��دث فص��ًال، عش��ر س��تة الكت��اب یتض��من ل��ذا والط��ب، البیولوجی��ا
 وكیفیـ�ـة  للمستض�ـدات  الثان�ـي  الفص�ـل  ویع�ـرض  الكت�ـاب،  تنظیم وكیفیة المختبرات في والسالمة األخالقیة والتقدیرات

 فص�ال  وی�أتي  األضداد، ووصف وتنقیة النسائل متعددة أضداد إنتاج والرابع الثالث الفصل ویوضح كمستمنعات، عملھا
 ف�ي  األض�داد  عم�ل  الس�ابع  الفص�ل  ویش�رح  النس�یلة،  أحادی�ة  أض�داد  إنت�اج  كیفی�ة  الستعراض والسادس الخامس الكتاب

 ع��ن الح��دیث ف��ي التاس��ع الفص��ل ویس��ھب المختب��رات، ف��ي األبت��امرات انتق��اء ع��ن الث��امن الفص��ل ویتح��دث الج��راثیم،
 والط�ـرق  ویست�ـرن  لطخـات عشر والحادي العاشر الكتاب فصال ویبین لألضداد، للبروتین والحالة الكیمیائیة التعدیالت
 خ�الل  م�ـن  األض�ـداد  استخدامات عشر الرابع حتـى عشـر الثانـي الفصـل ویناقـش المناعیـة، الھیستولوجیة الكیمیائیـة

 یش�یر  ث�م  ب�اإلنزیم،  المرتبط المناعي الممتز ومقایسات المنسابة، الكریات وعد المناعي، اإللكتروني المجھري الفحص
 عش�ر  الس�ادس  بفصلھ الكتاب وُیختتم ،لإلنسان تكون ما أشبھ وجعلھا األضداد تأنیس أھمیة إلى عشر الخامس الفصل
 .المستقبل في األضداد استخدامات عن متحدثًا
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  تخطیط الصحيلا) 2 
 
 كلیات في الدراسیة المناھج إلى النظر اعتدنا 

 دراس��ة عل��ى تقتص��ر أنھ��ا عل��ى الص��حیة والعل��وم الط��ب
 حالة وفي الصحة حالة في الفرد حول تدور التي العلوم

 الف�رد،  اإلنسان جسم أعضاء یتناول فالتشریح المرض،
 تتن��اول والفیزیولوجی��ا نس��یجًا، ونس��یجًا عض��وًا، عض��وًا
 تتن�اول  والباثولوجیا الصحة، حالة في األعضاء وظائف

 حال�ة  النس�ج  وعل�ى  األعض�اء  عل�ى  تط�رأ  الت�ي  التغیرات
 حت�ى  األساس�یة  الدراس�یة  الم�واد  س�ائر  وھك�ذا  المرض،

 اقتص����ر اإلكلینیكی����ة المرحل����ة إل����ى الط����الب انتق����ل إذا
 أو ،»المستش�فیات « جدران بین یرونھ ما على تدریبھم

 بینم��ا فردی��ة، مرض��یة ح��االت م��ن »المرض��ى قص��ور«
 بأس�ره  المجتم�ع  یھ�م  م�ا  عل�ى  اطالعھ�م  ف�رص  تتضاءل

 الق��وي، الص��حي النظ��ام أرك�ان  مث��ل ص��حیة، قض��ایا م�ن 
 وترصُّ���د األوبئ���ة ورص���د الص���حي، التثقی���ف ووس���ائل

 الص�حیة  األح�وال  وتقی�یم  الص�حي  والتخط�یط  األمراض،
 وتھ���تم المجتمع���ات بص���حة تعن���ى أم���ور وھ���ي للن���اس،
 ذك��ورًا وكب��ارًا، ص��غارًا المجتم��ع، فئ��ات جمی��ع بش��ؤون
 ع�ن  وع�اطلین  منتج�ین  ع�املین  وفق�راء،  أغنی�اء  وإناثًا،
 .العمل

 
 وترجم�ة  لت�ألیف  العربي المركز في عملنا وقد

 دراس��ي م��نھج بن��اء عل��ى إنش��ائھ من��ذ الص��حیة العل��وم
 لتدریس��ھ الص��حیة والعل�وم  الط��ب كلی�ات  لط��الب متكام�ل 
 سلس��لة« م��ن األعظ��م القس��م وأنجزن��ا العربی��ة، باللغ��ة

 العم�ل  ونواص�ل  الض�خم،  الص�رح  ھ�ذا  في َلِبَنة لیكون »الصحي التخطیط« الكتاب ھذا ویأتي ،»العربیة الطبیة المناھج
 .األخرى المواضیع استكمال على

 
 المعلوم�ات  الص�حیة  والعل�وم  الط�ب  لط�الب  لتق�دم  تتلوه أن یؤمل دراسیة لكتب باكورة یكون الكتاب ھذا ولعل

 وف��ي الص��حة وزارات ف��ي اإلداری��ة المناص��ب تس��نَّموا م��ا إذا وج��ھ أكم��ل عل��ى واجب��اتھم ألداء ت��ؤھلھم الت��ي الموثوق��ة
 اإلداری�ة  المس�ؤولیات  فی�ھ  یتحمل�ون  الط�ب  كلی�ات  خریجو كان عھد لنھایة فارقة عالمة بذلك فیضع الدولیة، المنظمات

 فیھ�ا،  العم�ل  طبیع�ة  ع�ن  نظامی�ة  معرف�ة  س�ابق  ل�دیھم  یك�ون  أن دون الدولیة، المنظمات وفي الصحة وزارات في العلیا
 أو العام�ة  الصحة خدمة في اإلداریة األعمال الرتیاد الصحیة والعلوم الطب كلیات خریجو فیھ یتأھل جدید عھد ولبدایة

 .وجھ أكمل على العمومیة
 

 بنص�یب  فی�ھ  الص�حي  التخط�یط  مفھ�وم  حظ�ي  وق�د  األول، الفص�ل : فص�ول  ثالث�ة  إلى ذاتھ الكتاب تقسیم تم لقد
 ش�ؤون  ح�ول  بعض�ھا  ی�دور  متتابع�ة،  ومراح�ل  مختلف�ة  مستویات حول باألمثلة التوضیح مع الكتاب، ھذا مادة من وافر

 التخط�یط  أھمی�ة  عل�ى  التع�رف  إل�ى  بعفوی�ة  ذلك بعد لیصل دولیة، وأخرى اجتماعیة مشاغل حول اآلخر وبعضھا فردیة
 یس��تھدفھا الت��ي الفئ��ات تحدی��د وإل��ى والمنظم��ات، المؤسس��ات وف��ي واالجتماعی��ة الفردی��ة الحی��اة جوان��ب ف��ي الص��حي
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 العملی��ات مالم��ح رس��م ف��ي التكنولوجی��ا ف��ي المتس��ارع التط��ور س��اھم وكی��ف المختلف��ة، بأنواع��ھ الص��حي التخط��یط
 .الصحي التخطیط في المتبعة واإلجراءات
 

 عملی��ات م��ن الكت��اب اس��تمدھا الت�ي  الص��حي التخط��یط ف��ي العملی��ة الخط�وات  تض��من فق��د الث��اني الفص��ل وأم�ا 
 عل��ى واالتف��اق البیان��ات، جم��ع م��ن ب��دءًا كب��رى، ص��حیة دولی��ة منظم��ات أو متط��ورة مؤسس��ات أجرتھ��ا وحی��ة حقیقی��ة

 بوض��ع وم��رورًا الموازن��ات، وإع��داد اإلج��راءات، وتنفی��ذ السیاس��ات ورس��م والمؤش��رات، المع��اییر وتحدی��د األھ��داف،
 الخط�ة  تط�ویر  إل�ى  منھ�ا  واالنط�الق  القصور، جوانب وتحدید المحرز، التقدم وتقییم العمل، خطط تنفیذ ثم العمل برامج

 ناجح�ة  نم�اذج  وذلك باستعراض الثالث یختتم الكتاب بفصلھو القوة، مكامن وتعضید الضعف مواطن بإصالح الصحیة،
 .المتقدمة الدول بعض وفي الدولي الصعید على الصحي التخطیط من
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 ثابتسید  عمادأ.  / بقلم  
 وترجمة العلوم الصحیة المركز العربي لتألیف -مدقق َلغوي 

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

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

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

 السبب الصواب الخطأ

 .الالم دخول تقبل ال) وحدة( كلمة ألن - .وحده الطالب اءج  - .لوحده الطالب جاء  -1

  من الفریق انسحب -2
 .األرض وجھ على شيء جر ھو) السحب( ألن -  .المباراة من الفریق خرج  - .المباراة 

  وتصغر) آبار( وجمعھا مؤنثة) بئر( ألن - .ةعمیق بئر ھذه - .عمیق بئر ھذا -3
 ).بؤیرة( 

  العرب عن تسمع لم) لكم اشتقت( عبارة ألن - .إلیكم اشتقت  - .لكم اشتقت -4
 .ینالسابق 

  الحاج استلم( ومنھ ،لمس بمعنى استلم ألن - .االمتحان أوراق تسلمت  - .االمتحان أوراق استلمت -5
 .أخذ بمعنى تسلم أما ،)األسود الحجر 

 .المعاجم في ورد كما -  .السفر أجوزة  - .السفر جوازات -6

 ).الجزاء الملجأ، البیت،( ھي المثابة ألن  - .أبي مثل  - .أبي بمثابة أنت -7

   ال) من( الجر حرفب یتعدى) عصم( الفعل ألن -  .الخطأ من معصومًا لست  - .الخطأ عن معصومًا لست -8
 ).عن( ـب 
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  -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" ونسخ إلكترونیةجمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة   -
  . "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 اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع  - 

  . تكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبيایمكن عرض استفسار  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org اإللكتروني للمركزتكم ومقترحاتكم على البرید اوأخیرًا نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

 .الحضور عدم عن اعتذر  - .الحضور عن اعتذر  -9

 

 ولیس) الحضور عدم( ھو عنھ المعتذر ألن  -
 .الحضور

  شارك( اإلضافة نیة في معرفة اللفظة ھذه ألن  - .بعض  -  ."البعض" یقولون  -10
 .)االحتفال في التالمیذ بعض 

  تشجیع في منا إسھامًا -11
 .القدرات 

  في تشجیع  ساھمًةم  -
 . منا القدرات 

  ،)أسھم( الفعل مصدر ھو إسھامًا ألن  -
  یعني واإلسھام المشاركة ھي فالمساھمة 
 .االقتراع 

   

 

 
 

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- إسهاماً منا في تشجيع 
	10-  يقولون "البعض". 
	9-  اعتذر عن الحضور.
	8- لست معصوماً عن الخطأ.
	7- أنت بمثابة أبي.
	6- جوازات السفر.
	5- استلمت أوراق الامتحان.
	4- اشتقت لكم.
	3- هذا بئر عميق.
	2- انسحب الفريق من 
	- لأن كلمة (وحدة) لا تقبل دخول اللام.
	1-  جاء الطالب لوحده.
	 - لأن (السحب) هو جر شيء على وجه الأرض.
	 المباراة.
	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:
	 (بؤيرة).
	 السابقين.
	 الحجر الأسود)، أما تسلم بمعنى أخذ.
	 - كما ورد في المعاجم.
	-  جاء الطالب وحده.
	-  خرج الفريق من المباراة.
	- لأن (بئر) مؤنثة وجمعها (آبار) وتصغر 
	- هذه بئر عميقة.
	 - لأن الفعل (عصم) يتعدى بحرف الجر (من) لا  
	- لأن عبارة (اشتقت لكم) لم تسمع عن العرب 
	 بـ (عن).
	-  اشتقت إليكم.
	- لأن استلم بمعنى لمس، ومنه (استلم الحاج 
	-  تسلمت أوراق الامتحان.
	-  أجوزة السفر.
	-  مثل أبي.
	-  لست معصوماً من الخطأ.
	 بعض التلاميذ في الاحتفال).
	-  اعتذر عن عدم الحضور.
	 فالمساهمة هي المشاركة والإسهام يعني 
	 القدرات منا .
	 القدرات.
	-  لأن هذه اللفظة معرفة في نية الإضافة (شارك 
	 الاقتراع.
	-  بعض.
	-  لأن إسهاماً هو مصدر الفعل (أسهم)، 
	-  مساهمةً في تشجيع  

