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 تألیف��ًا.. المعرف��ة نش��ر ف��ي ق��دمًا الص��حیة العل��وم وترجم��ة لت��ألیف العرب��ي المرك��ز یس��یر
 ھن�اك  أن نج�د  كت�اب، ) 318(  نشر ما تجاوز حیث النشر، في واسعًا شوطًا قطع أن فبعد وترجمًة،

 العم��ل ف��رق عن��د النھائی��ة مراجعات��ھ ف��ي أن��ھ أو المطبع��ة ف��ي أن��ھ إم��ا ج��اھزة الكت��ب م��ن آخ��ر ع��ددًا
 اھتمام�ات  تغط�ي  أنھ�ا  لوج�دنا  الكت�ب  تل�ك  أس�ماء  م�ن  بعض�اً  استعرضنا ولو المركز، داخل المختلفة

 .عامة علمیة ثقافة ینشدون الذین ومن والمثقفین المختصین من كثیر

 الغ�ذاء  ح�ول  منھ�ا  كت�اب  آخ�ر  ص�در  حی�ث  ص�حیة،  ثقاف�ة  ب�ین  ما المركز إصدارات وتختلف
 الكت��ب مج��ال ف��ي أن��ھ نج��د بینم��ا. الجلدی��ة التجمی��ل عملی��ات كت��اب الطری��ق ف��ي ویلی��ھ واإلش��عاع،
 م��ن وھ��و) اإلكلینیك��ي الط��ب ف��ي إجاب��ة 300 أفض��ل( كت��اب یونی��و ش��ھر خ��الل ص��در المترجم��ة
 رواد( ھ��و آخ��ر كت��اب ویلی�ھ   (World Scientific Publishing Europe)منش�ورات 

 الكت�ب  مجال في أما . (Imperial College Press) )نوبل جائزة على الحاصلین غیر الطب
 األم�راض ( ھ�و  آخ�ر  كت�اب  الطریق وفي ،)الطبي المصطلح علم إلى مدخل( كتاب صدر فقد المؤلفة

 . )والحیوان اإلنسان بین المشتركة

 ف��ي أو الت��ألیف ف��ي إم��ا یش��اركنا أن عمل��ھ مج��ال ف��ي ك��لٌّ ال��زمالء أدع��و الموق��ع ھ��ذا وم��ن
 .ثقافي علمي غذاء على القارئ ویحصل الفائدة، تنشر حتى الترجمة
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ب تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�     اس�تكمال  یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العل�وم الص�حیة حالی�ًا ب    
 إلى اللغة العربی�ة  الترجمةتي تمثل أھم ركائز حركة وھو أحد المشاریع الضخمة ال ،والعلوم الصحیة باللغة العربیة

غ�ة اإلنجلیزی�ة ومقابلھ�ا المص�طلح باللغ�ة العربی�ة       لمص�طلح طب�ي بال   150000في مجال الطب، حیث یحتوي على 
مع التفسیر والشرح لكل مص�طلح، ویھ�دف ھ�ذا المش�روع إلیج�اد أداة موح�دة للمص�طلحات الطبی�ة العربی�ة لتك�ون           

وق��د أنج��ز المرك��ز وض��ع الش��روح لكاف��ة المص��طلحات ،    ،المعتم��دة عل��ى مس��توى ال��وطن العرب��ي  المرجعی��ة الوحی��دة
 للق��ارئ الك��ریم بع��ض ونح��ن ھن��ا نخت��ار  ، وج��اري العم��ل ف��ي عملی��ة المراجع��ة النھائی��ة لك��ل ح��رف ونش��ره أوًال ب��أول      

 .علیھا ، وذلك لالطالعوتفسیرھا ،المصطلحات
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 الجاف الغرق

  ھبة حافظ إبراھیم .د / إعداد

  المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة  –محرر طبي 

 ج�و  م�ن  للخ�روج  ورائع�ة  عظیم�ة  فرص�ة  فھ�ي  والعم�ل؛  الج�د  م�ن  طویل�ة  ش�ھور  بعد الصیفیة العطلة تأتي
 فاإلج��ازة. الح��ارة الص��یف أی��ام خ��الل البح��ر ش��اطئ عل��ى وخاص��ة ممتع��ة أوق��ات وقض��اء والدراس��ة، العم��ل

 التخ��وف یبق��ى ولك��ن بالم��اء، واللع��ب الس��باحة ویمارس��ون ویلھ��ون یلعب��ون حی��ث األطف��ال ینتظرھ��ا الص��یفیة
 نوع�اً  ھن�اك  أن إال لمس�اعدتھم،  المتواجدین المنقذین أو عنھم األسرة انشغال خالل للغرق تعرضھم من األكبر

 م�ا  وھ�و  ل�دینا  والمع�روف  الش�ائع  الغ�رق  مفھوم عن اختالفھ بسبب بسرعة اكتشافھ یمكن ال الغرق أنواع من
  .الثانوي الغرق أو" الجاف بالغرق" یعرف
 أو ب�الحرارة  أو بالرم�ال  الج�اف  للغ�رق  عالق�ة  ف�ال  الع�ادي،  الغ�رق  من خطورة أشد یعتبر الجاف الغرق إن

 ظھ��ور ع��دم بس��بب الع��ادي الغ��رق م��ن خط��ورة وأش��د مختل��ف أم��ر فھ��و الش��مس، ألش��عة الطوی��ل ب��التعرض
 مبك��رة، بص��ورة تشخیص��ھا وع��دم للطف��ل الص��حیة الحال��ة إھم��ال إل��ى ی��ؤدي ق��د مم��ا واض��ح، بش��كل أعراض��ھ
 م�ن  وخروج�ھ  الس�باحة  م�ن  الطف�ل  انتھ�اء  بع�د  یحدث الجاف فالغرق ؛للمضاعفات كنتیجة الطفل وفاة وبالتالي

 الم�اء  م�ن  كمی�ات  دخول بسبب) الماء في وجوده من ساعة 24 غضون في الماء خارج یحدث أنھ أي( الماء
 عض�الت  ف�ي  انقب�اض  إل�ى  ی�ؤدي  مم�ا  المس�بح،  می�اه  في الغوص أثناء الرئتین إلى ووصولھا والفم األنف إلى

 الس�وائل  لت�راكم  نتیج�ة  ال�رئتین  بأنس�جة  وت�ورم  التھ�اب  م�ع  الص�وتیة،  الحب�ال  تش�نج  وخاص�ة  التنفسي الجھاز
 وق�د  الجس�م،  أنس�جة  ف�ي  األكس�جین  نس�بة  وانخف�اض  المص�اب،  الطف�ل  ل�دى  التنفس إعاقة إلى یؤدي مما بھا،

 أطف�الھم  متابع�ة  األھ�ل  عل�ى  یج�ب  ل�ذا  الم�اء،  من الطفل خروج من ساعة 24 فترة خالل األعراض ھذه تظھر
. الس�ریعة  الطبی�ة  العنای�ة  طل�ب  إل�ى  والمب�ادرة  الح�االت،  لھ�ذه  المص�احبة  والمؤشرات األعراض لتلك واالنتباه
 الن�وم  ف�ي  اإلفراط أو متقلب مزاج و وقيء، المتكرر، والسعال التنفس وضیق صعوبة: في المؤشرات وتتمثل

 . المستمر الصدري واأللم العام والوھن العادة، غیر على) النعاس(
 

  :الوقایة
 االحتیاط�ات  باتخ�اذ  الج�اف  الغ�رق  تف�ادي  ویمك�ن  الخطی�رة،  الحال�ة  ھ�ذه  لتجن�ب  الزاویة حجر الوقایة تمثل
  :اآلتي في وتتمثل الطفل، حول الالزمة

 .الوقت طول السباحة حوض في أو المیاه من بالقرب یكونون الذین لألطفال اللصیقة المراقبة )1
 .النجاة سترة األطفال وارتداء المناسب بالسیاج السباحة أحواض إحاطة )2
 أثن��اء ف��ي الس��المة قواع��د إل��ى وإرش��ادھم جی��د، بش��كل الس��باحة عل��ى الرابع��ة س��ن بع��د األطف��ال ت��دریب )3

 .السباحة خالل الماء ابتالعھم وعدم الماء في وجودھم
 .لإلنقاذ األولیة التدابیر على اإلنقاذ عمال تدریب )4
 اإلجھ�اد  أع�راض  وب�ین  بین�ھ  والتفرق�ة " الج�اف  الغ�رق "  ب�أعراض  األمور أولیاء وتوعیة إلمام ضرورة )5

 .السباحة أثناء الطفل یمارسھ الذي البدني النشاط عن الناجم
 :المعالجة

 ض��رورة األھ��ل فعل��ى الس��باحة، م��ن عودت��ھ بع��د الطف��ل عل��ى الس��ابقة المؤش��رات م��ن أي ظھ��ور بمج��رد
 ینق�ذ  أن یمك�ن  الطبی�ة  للكوادر السریع التدخل ألن الحالة تقییم بھدف فورًا الطوارئ قسم إلى الطفل اصطحاب

 وتص�بح  بس�رعة  تتف�اقم  أن الممك�ن  م�ن  أنھا إال نفسھا، تلقاء من وتتحسن خفیفة األعراض تكون وقد الطفل،
 األطفال عند خاصة األعراض عن الكشف وكذلك صعبًا، یكون ما غالبًا الحالة بمآل التنبؤ وألن للحیاة، مھددة

 الطف�ل  عل�ى  طبیعی�ة  غی�ر  أع�راض  أي ظھ�ور  عن�د  الط�وارئ  قس�م  إلى التوجھ سرعة الضروري فمن الصغار،
 وقی�اس  الس�ینیة  باألش�عة  الص�در  تص�ویر  حی�ث  م�ن  الالزم�ة  الطبیة الفحوص وإجراء المسبح من خروجھ بعد

  .بالدم األكسجین مستوى
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 المھبل  التھابات 

 مقال عن ملخص

 ثابت  محمد صالح. د

 الوالدة وحدة - ووالدة نساء أمراض اختصاصي

 الكویت دولة – الغانم علي مركز -والسونار

 م2016 أكتوبر - 48 العدد: الطب تعریب مجلة

 الش�كوى  - الف�رج  التھاب الحاالت من العدید في یصاحبھا قد التي -)Vaginitis( المھبل التھابات تشكل
 تمر التي القناة ھو التشریحیة الناحیة من فالمھبل النساء، أمراض عیادات على المترددات بین شیوعًا األكثر

 ھ�ذه  آث�ار  وتظھ�ر  س�نتیمتر،  8 طولھ�ا  ویبل�غ  ال�رحم،  عن�ق  إل�ى  األنثوي التناسلي للجھاز الخارجیة الفتحة من
 قل�ة  وبالت�الي  اإلس�تروجین،  ھرم�ون  إف�راز  قل�ة  نتیج�ة  كبی�رة  بص�ورة   الش�ھریة  ال�دورة  انقطاع بعد االلتھابات
 االلتھاب�ات  تكث�ر  فم�ثالً  للعم�ر،  تبع�اً  المھبلی�ة  بااللتھاب�ات  لإلص�ابة  الم�رأة  اس�تعداد  ویتغی�ر  المھبلیة، اإلفرازات
 ).المبیضات بفطر العدوى خاصة( السكري بداء المصابات السیدات وعند اإلنجاب سن في الفطریة المھبلیة

 : المھبل التھابات وعالمات أعراض
 

 .المھبل منطقة في والحرقة بالحكة اإلحساس )1
 .الخارجیة) التناسلیة األعضاء( العجان منطقة في وتورم وتھیج احمرار )2
 الق�وام،  مخاطی�ة  ش�فافة  بیضاء تكون التي( الطبیعیة اإلفرازات عن والرائحة اللون متغیرة مھبلیة إفرازات)3

 واإلف�رازات  المھبل�ي  االرتشاح من والناتجة ،)التناسلیة المنطقة في بحكة مصحوبة غیر الرائحة عدیمة
 جع�ل  ف�ي  س�بباً  تك�ون  أن الحكیم الخالق شاء التي )اللبنیة العصیات( الطبیعیة الجراثیم ووجود الرحمیة،

 أو الحمل أو البلوغ عند طبیعیًا تزداد قد التي الضارة الجراثیم من المھبل لحمایة حمضیة اإلفرازات تلك
 بغ�رض  الطم�ث  ن�زول  وقب�ل  ال�دورة  منتص�ف  وف�ي  الحمیم�ة،  العالق�ة  وأثناء الحمل، منع حبوب استعمال

 .المنطقة ھذه حمایة
 

 الع��دوى أن��واع وأكث��ر المھبلی��ة، الع��دوى إل��ى األحی��ان أغل��ب ف��ي المھب��ل التھاب��ات وتع��زى
 : ھي انتشارًا

 ذاھ�  ویش�كل  ب�الجراثیم،  اإلص�ابة  ع�ن  الن�اتج  الجرث�ومي  المھبل�ي  داءل� ا :مث�ل  ،الجرثومی�ة  الع�دوى  )1
 م�ع  كریھةال رائحةال ذات الغزیرة اإلفرازات من كمیة بظھور ویتمیز ،شیوعًا الحاالت أكثر النوع
 .المھبل في التھیج من بسیطة درجة

 .بالمبیضات العدوى أو )المونیلیا( الطوقیة الفطریات : اإلصابة بعدوىمثل ،الفطریة العدوى )2
 .المشعرات داء : مثل الطفیلیة العدوى )3
 .التناسلي الھربس :مثل ،الڤیروسیة العدوى )4
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 :بالعدوى متعلقة غیر أسباب
 المھبل��ي الحش��و احتج��از أو ال��ذكري، ال��واقي احتب��اس: مث��ل المھب��ل ف��ي غری��ب جس��م وج��ود )1

 .الحمام ورق قصاصات أو ،)الموضعیة الحمل منع وسائل(
 انقط��اع عن��د اإلس��تروجین ھرم��ون مس��توى انخف��اض ع��ن الن��اتج الض��موري المھب��ل التھ��اب )2

 یجع�ل  مم�ا  المھب�ل،  بطان�ة  س�ماكة  ف�ي  تن�اقص  إل�ى  ی�ؤدي  ال�ذي ) الی�أس  س�ن ( الشھریة الدورة
 مقاوم��ة عل��ى المھب��ل أنس��جة ق��درة النخف��اض نتیج��ة وااللتھ��اب، للتھ��یج عرض��ة أكث��ر المھب��ل

 إزالة لعملیة خضعن ممن السیدات الضموري المھبل التھاب یصیب أن الممكن ومن الجراثیم،
 .جراحیًا المبیضین

 .الرحمیة) الزوائد( والسالئل الرحم عنق قرحات )3
 .المھبلي الناسور )4
  .التناسلیة المنطقة في التحسس )5
 .المختلفة التناسلي الجھاز أورام )6
 

 :المھبل التھابات تشخیص

 اإلفرازات وطبیعة اإلكلینیكي الفحص على المھبلیة االلتھابات تشخیص في المعالج الطبیب یعتمد
  ھس��تولوجي وفح��ص مس��حة أخ��ذ إل��ى المع��الج یحت��اج ق��د الح��االت بع��ض وف��ي االلتھ��اب ع��ن الناتج��ة
 المھبلی�ة  الفح�وص  بع�ض  عل�ى  ع�الوة  المھبل�ي،  المنظ�ار  واستعمال الرحم، وعنق المھبل من للخالیا

 .النوعیة

 :الشائعة المھبلیة االلتھابات
  Candida)البیضاء المبیضة بفطر اإلصابة عن األحوال أغلب في وتنتج: الفطریة العدوى )1

)Albicans مصحوبة رائحة، لھا لیس اللبن، تشبھ بیضاء إفرازات ظھور في تتسبب التي 
 المستبعد ومن الفم، طریق عن أو موضعیة كانت سواًء الفطریات بمضادات وتعالج شدیدة بحكة

 تعاني تكن لم ما الحمل أثناء حتى المریضة على مضاعفات أیة الفطري االلتھاب یشكل أن
 .عام بوجھ المناعي الجھاز اضطرابات

 
 جرثومة مثل الالھوائیة، الجراثیم من خلیط نمو زیادة عن وینتج: الجرثومي المھبلي الداء )2

 تستبدل التي  (Mycoplasma)والمفطورة Gardnerella Vaginalis)( الجاردنریلة
 اإلنجاب، فترة أثناء شیوعًا األكثر االلتھابات من النوع ھذا ویعتبر. المھبل في الطبیعیة الجراثیم

 النوع لھذا المصاحبة اإلفرازات وتتمیز الجنسي، باالتصال االلتھابات من النوع ھذا ینتقل وال
 تناسلیة، بحكة مصحوبة غیر السمك، لرائحة مشابھة برائحة القوام ومائیة اللون رمادیة بكونھا

 ھو المترونیدازول مركب ویعد الحامل، للمریضة المضاعفات بعض في النوع ھذا یتسبب وقد
  .االلتھاب لھذا المناسب العالج
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 ھو الخلیة، وحید طفیل ویسببھ الجنسي، االتصال طریق عن الداء ھذا وینتقل المشعرات، داء )3
 خضراء إفرازات ظھور في ویتسبب Vaginalis)  (Trichomonasالمھبلیة المشعرة
 .المترونیدازول بمركب أیضًا وتعالج بحكة، مصحوبة الرائحة كریھة رغوة ذات رمادیة

 
 وتسببھ الجنسي، االتصال طریق عن تنتقل التي الجرثومیة األمراض أحد السیالن، عدوى )4

 تمیل مھبلیة إفرازات عنھا وینتج  (Treponema Pallidum)الشاحبة اللولبیة الجرثومة
 بالمضادات وتعالج الرائحة، في تغیر أو بحكة مصحوبة غیر القوام مائیة وتكون االخضرار، إلى

 أثناء خاصة مضاعفات إلى تؤدي قد االلتھابات من النوع بھذا واإلصابة. المناسبة الحیویة
 لألم التناسلي الجھاز في أخرى مناطق وإلى الجنین، إلى العدوى انتشار احتمالیة مع الحمل

 .تشخیصھا فور المعالجة أھمیة على التأكید یجب ولذلك األخرى، واألجھزة
 
 الدورة انقطاع فترة أثناء اإلستروجین ھرمون نقص عن ینتج الضموري، المھبلي االلتھاب )5

 أو الرائحة متغیرة غیر القوام، مائیة دمویة، صبغة ذات شفافة إفرازات وتصاحبھ الشھریة،
 .الموضعي اإلستروجین بكریم ویعالج بحكة، مصحوبة

 
 :اآلتي في وتتمثل المھبل التھابات من الوقایة في تساعد التي الوسائل

 .السوائل من وفیرة كمیات شرب )1
  .الریاضیة التمارین ممارسة )2
 .النافعة الجراثیم توازن على للحفاظ المھبل لمنطقة المتكرر الغسل تقلیل )3
 .األمر لزم إذا الجنسي االتصال أثناء الذكري الواقي استعمال )4
 .النافعة الجراثیم على الحتوائھ الحلیب تناول على الحرص )5
 .االغتسال عند وكذلك المھبل، اتجاه في األمام إلى الخلف من التناسلیة المنطقة تنشیف تجنب )6
 .استخدامھا حال في دوري بشكل الیومیة الفوط تغییر )7
 .فضفاضة قطنیة داخلیة مالبس ارتداء على الحرص )8
  .السامیة اإلسالمیة وقیمنا الغراء عقیدتنا مع یتماشى الذي اآلمن الجنس ممارسة )9
 ت��م ح��ال ف��ي تمام��ًا من��ھ الش��فاء ویمك��ن ج��دًا، جی��دًا المھبل��ي بااللتھ��اب اإلص��ابة م��آل یع��د وأخی��رًا )10

 . صحیح بشكل وعالجھ تشخیصھ
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 الكریھة الفم رائحة 

 مقال عن ملخص

 المزیدي طاھر حبابة. د

 واألسنان الفم لصحة المدرسي الفروانیة برنامج في صحیة توعیة مسؤولة

 الكویت دولة - الصحة وزارة

 م2017 یونیو - 50 العدد الطب تعریب مجلة

 أو األس�نان  ف�ي  مش�كالت  لع�دة  نتیجة األفراد من الكثیر عند المنتشرة الظواھر من الكریھة الفم رائحة تعد
 الثق�ة  فق�دان : منھا النفسیة المشكالت بعض في الظاھرة ھذه تتسبب وقد بالجسم، معینة أمراض حتى أو الفم

 یحت�وي  اللس�ان  أن الخب�راء  ویوض�ح  المش�كلة،  ھ�ذه  الع�الم  حول شخص ملیون  100حوالي ویعاني بالنفس،
 اإلنت�اج  ع�ن  ناتجة الكریھة الفم رائحة من%  85 وأن آخر، عضو أي من أكثر الجراثیم من كبیرة كمیة على

 إلیھ تصل ال الذي منھ الخلفي الجزء في الموجودة اللسان جراثیم بواسطة المتطایرة الكبریت لمركبات النشط
 الكریھة، الفم رائحة استمرار حال في الطبیب استشارة بضرورة والمختصون األطباء ینصح األسنان، فرشاة
 ال�بالك  ت�راكم  بس�بب  األسنان دواعم التھاب مثل اللثة، في أخرى ألمراض عرضًا تكون قد ألنھا إھمالھا وعدم
 الس��بب معرف��ة علین��ا ویج��ب الجس��م، بواب��ة ھ��و والف��م متص��لة ش��بكة اإلنس��ان فجس��م. األس��نان أس��طح عل��ى

 .المشكلة لھذه الرئیسي
 الكریھة الفم رائحة أسباب

 :الصحیة الفم وحالة واألسنان الفم بصحة عالقة ذات أسباب•
 بقای�ا   علی�ھ  تتراكم اللسان سطح إن حیث الكریھة، الفم لرائحة الرئیسیة المسببات من یعد اللسان )1

 .كریھة فمویة رائحة مسببة البقایا ھذه على الجراثیم وتتغذى الالھوائیة، والجراثیم األطعمة
 .الجرثومي للتجمع بؤرة یعتبر التسوس إن حیث األسنان، في تسوس وجود )2
 .التدخین) 3

 :مختلفة مرضیة لحاالت أخرى أسباب
 .اللوزتین أو األنفیة الجیوب التھاب أعراض أحد تكون قد )1
 .الھضمي الجھاز أمراض أحد )2
 عل��ى للحص��ول المخ��زن ال��دھن بح��رق الجس��م یق��وم حی��ث طویل��ة، لم��دة الطع��ام تن��اول ع��دم )3

 داء مرض��ى ح��ال ف��ي ناألس��یتو رائح��ة مث��ل لل��نفس، كریھ��ة رائح��ة تس��بب الت��ي الطاق��ة
 .السكري

 عل�ى  البالك بطبقة طبیًا یعرف وما السنیة، اللویحة تراكم إلى یؤدي األسنان تفریش إھمال )4
 .الكریھة الرائحة حدوث في التسبب وبالتالي المختلفة، األسنان أسطح

 ومش�تقات  الس�مك  أن�واع  وبع�ض  والث�وم،  البص�ل : مثل النفاذة، الروائح ذات األطعمة تناول )5
 .للفم أیضًا كریھة رائحة حدوث في تتسبب قد المنتجات ھذه إن حیث واأللبان، الحلیب

 :الحالة أعراض
 .الفم وجفاف اللسان سطح على اللون صفراء أو بیضاء طبقة ظھور •
 .الفم في مرارة أو معدني بطعم الشعور •
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 .األنف من الفم مؤخرة إلى سوائل نزول •
 .اللوزتین ابیضاض •
 الش�خص  م�ن  محبب غیر كریھ نفس وخروج بالنفس الثقة فقدان إلى األعراض ھذه تؤدي •

 وح�االت  اجتماعی�ة  مش�كالت  ح�دوث  إل�ى  ت�ؤدي  ك�ذلك  اآلخ�رین،  مواجھ�ة  ف�ي  رغبت�ھ  وعدم
 .الحالي وقتنا في العالم مستوى على طالق

 
 :والعالج الوقایة

 یج��ب كم��ا یومی��ًا، م��رات ث��الث والمعج��ون الفرش��اة باس��تخدام األس��نان تنظی��ف عل��ى الح�رص  )1
 .علیھا الجراثیم تكاثر لمنع تقریبًا شھر كل بك الخاصة األسنان فرشاة استبدال

 .الفم صحة واختصاصي األسنان لطبیب الدوریة الزیارة )2
 الفم). غسول( الفم ومطھرات الفمویة المضامض استخدام )3
 ال الت�ي  واألم�اكن  األس�نان  بین  تكون  التي  الطعام بقایا إلزالة الطبي األسنان خیط استخدام )4

 .األسنان فرشاة لھا تصل
 .الجرثومیة التجمعات وإزالة اللسان تنظیف أداة طریق عن اللسان سطح بتنظیف االھتمام )5
 ص�حیح،  بش�كل  وتدفق�ھ  الفم في اللعاب سیولة على للمحافظة السكر من الخالیة العلكة مضغ )6

 .للشخص حمید نفس وإعطاء الكریھة للروائح المسببة الجراثیم وإزالة بغسل قلیًال لیقوم
 الج�راثیم  م�ن  الف�م  وتخل�ص  الف�م  ترطی�ب  عل�ى  تعم�ل  ألنھ�ا  والم�اء،  السوائل من الكثیر شرب )7

 .الروائح لھذه المسببة
 عل�ى  آثارھا تترك كذلك كریھة، فم رائحة حدوث في تتسبب ألنھا التدخین، عادة عن االبتعاد )8

 .واللثة األسنان
 نظافتھ�ا  عل�ى  والح�رص  الن�وم  قب�ل  إزالتھ�ا  االص�طناعیة  األس�نان  أطق�م  مستخدمي على یجب )9

 .أخرى مرة استخدامھا قبل
 .الحالة لھذه والمسببة األخرى الكامنة المرضیة الحاالت عالج)  10    
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 تجنبھا وكیفیة الفراش قرح 

 مقال عن ملخص

 الحناوي محمد مرڤت/ د

 والتناسلیة الجلدیة األمراض استشاري

 الكویت دولة - كلینك رویال مركز

 م2015أكتوبر - 45: العدد الطب، تعریب مجلة

 وللجل�د  ب�ھ،  المح�یط  الوس�ط  ع�ن  اإلنس�ان  جس�م  یفصل حاجزًا ویمثل اإلنسان، جسم أعضاء أكبر ھو الجلد
 درج�ة  ی�نظم  كم�ا  الض�ارة،  الش�مس  أش�عة  م�ن  ویحمی�ھ  اإلنس�ان  لجسم جمالیًا شكًال یعطي فھو عدیدة، وظائف
 الجرث��ومي الغ��زو ویمن��ع الخ��ارج إل��ى الجس��م أنس��جة تغم��ر الت��ي الس��وائل نف��اذ دون ویح��ول الجس��م، ح��رارة
 بمس�اعدة  D ڤیت�امین  بتص�نیع  یق�وم  حی�ث  للجس�م،  المھمة األیض عملیة في الجلد یساعد كما. الجسم ألنسجة

 ب�المؤثرات  نش�عر  أنن�ا  كم�ا . الع�رق  إف�راز  عملیة خالل السموم من التخلص في الجسم ویساعد. الشمس أشعة
 .اللمس حاسة حیث الجلد طریق عن الخارجیة

 :للجلد الھستولوجي التركیب
 

  :ھي طبقات ثالث من الجلد یتركب
 

 بروتین��ًا تن��تج كیراتینی��ة خالی��ا عل��ى وتحت��وي الخارجی��ة الجل��د طبق��ة وتمث��ل البش��رة، ،األول��ى الطبق��ة
  .االنقسام طریق عن الخارجیة الجلد خالیا صنع عن مسؤولة الخالیا وھذه الكیراتین، یسمى

 
 المس�ؤولة  ھ�ي  إنھ�ا  حی�ث  متع�ددة  وظ�ائف  ولھ�ا  البش�رة،  أس�فل  الطبقة وتمثل األدمة، ،الثانیة الطبقة

 نفس��ھا بتغذی��ة األدم��ة تق��وم و الزھمی��ة، والغ��دد العرقی��ة الغ��دد عل��ى وتحت��وي الجل��د ومرون��ة ق��وة ع��ن
  .باألكسجین والبشرة

 
 فھ�ي  الدھنی�ة،  والخالی�ا  الدموی�ة  األوعی�ة  عل�ى  وتحتوي ،)اللْحمة( الجلد تحت النسیج ،الثالثة الطبقة
 .الخارجیة اإلصابات من الجسم ووقایة الجسم حرارة حفظ على تساعد

 
 ألكث�ر  ال�دم  إم�داد  توق�ف  إذا أم�ا  وحیویت�ھ،  ص�حتھ  عل�ى  یؤثر ذلك فإن الجلد لطبقات الدم إمداد قل وإذا
 وتعتب�ر  ،"القرح�ة " یس�مى  بم�ا  الجل�د  وُیص�اب  الخالی�ا  م�وت  إلى سیؤدي ذلك فإن ساعات،) 3-2( من

 االس��م بھ��ذا وس��میت اإلنس��ان، جل��د تص��یب الت��ي األم��راض أكث��ر م��ن) Bedsore( الف��راش قرح��ة
 .طویلة لفترات الفراش على المریض برقود الرتباطھا
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 : القرحة تكُّون من نفسھ الجلد یحمي كیف
 وھ�ذه  بالض�غط،  اإلحس�اس  ع�ن  مس�ؤولة  تك�ون  مراك�ز  اإلنس�ان  جل�د  ف�ي  وتع�الى  سبحانھ اهللا جعل
 إذا أم�ا  قص�یرة،  لفت�رات  الض�غط  تحُم�ل  تس�تطیع  الجل�د  فأنس�جة . الجس�م  أنحاء كل في موزعة المراكز

 یغی�ر  ك�ي  للجس�م  إش�ارات  یعطي بدوره الذي للمخ إشارات تعطي المراكز ھذه فإن الضغط، مدة طالت
 .األنسجة على الضغط من الجسم یستریح وبذلك اآلخر، طرفھ على اإلنسان فینقلب وضعھ،

 
:الفراش قرحة حدوث كیفیة

 

 عل�ى  ف�النوم  الفراش، قرحة لظھور األساسي السبب ھو الجسم من معینة أماكن على الضغط إن
 األوعی�ة  تق�وم . القرح�ة  ح�دوث  إل�ى  ی�ؤدي  أن یمك�ن  الجس�م  تحری�ك  ب�دون  طویل�ة  لفت�رات  مع�ین  مكان

 ق�ل  ف�إذا  األكس�جین،  عل�ى  یحت�وي  ال�ذي  بال�دم  الجل�د  أنسجة بتغذیة األدمة طبقة في الموجودة الدمویة
 ذل�ك  ف�إن  طویل�ة،  لفت�رات  الف�راش  ف�ي  النوم حالة في علیھ الضغط بسبب سلیم بشكل للجلد الدم تدفق
 إذا أم�ا .العظمی�ة  الب�روزات  مواق�ع  عل�ى  خاص�ة  للخالی�ا  والتغذی�ة  األكس�جین  إم�دادات  نق�ص  إلى یؤدي
 إلى یؤدي ذلك فإن جسمھ، وضعیة تغییر على المریض قدرة عدم بسبب أطول لفترات الضغط استمر
 علی�ھ  الواق�ع  الج�زء  یتح�ول  وبالت�الي  لألكس�جین،  الجل�د  احتی�اج  ویزی�د  المنطق�ة  ف�ي  ال�دم  ت�دفق  توقف

 لھ�ا،  والتغذیة األكسجین وصول عدم بسبب بالموت الخالیا تبدأ ثم ویلتھب األحمر، اللون إلى الضغط
 .التكوُّن في القرحة تبدأ ثم ومن

 
 :الفراش قرح تكوُّن أماكن

 فاألم�اكن  والعظ�م،  الجل�د  ب�ین  عازل�ة  طبق�ة  أو كوس�ادة  الجل�د  تح�ت  الموجودة الدھنیة الطبقة تعمل
 تغط��ي الت��ي الجل��د أم��اكن مث��ل ش��یوعًا، اإلص��ابة أم��اكن أكث��ر ھ��ي الطبق��ة ھ��ذه وج��ود فیھ��ا یق��ل الت��ي

 وعظ�ام  الفق�ري،  العم�ود  أس�فل  العص�عص  ومنطق�ة  ال�ورك،  ومفصل القدم، عقب مثل عظمیة بروزات
  طبق��ة  وج��ود    یس��اعد  كم��ا.  ال��رأس  وم��ؤخرة  وجانبیھ��ا  الركب��ة مفص��ل أس��فل  ومنطق��ة الكت��ف،
 .الدمویة األوعیة إغالق عدم إلى العظمیة البروزات مواضع على) خاصة الجلد تحت( دھنیة
 

 :الفراش قرحة حدوث في تساھم التي العوامل

 خدش على االحتكاك یعمل حیث خشن، أو صلب بسطح االحتكاك لعامل المعرضون األشخاص )1
 والمصنعة المریحة غیر المالبس أو الوسائد أو بالفراش االحتكاك مثل للجلد، الخارجي السطح

 .بالجلد تحك التي األحذیة وكذلك معینة، خامات من
 عدم حالة في البراز أو بالبول، مبللة بمالبس مالمستھ بسبب طویلة لفترات للبلل الجلد تعرض )2

 من التخلص في یساعدھم َمْن یجدون ال من أو اإلخراج، عملیة في التحكم على المریض قدرة
 تھیج تسبب المواد فھذه الجو، حرارة درجة وارتفاع العرق بسبب حتى أو الفضالت، ھذه

 .القرحة وتكوین للجلد الخارجیة الطبقة
 .كبیرة بكمیات الجلد على البودرة استخدام )3
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 اتخاذ بسبب أو سیئة، صحیة عادات واتخاذ التغذیة، سوء بسبب للمریض الصحیة الحالة سوء )4
 شرب على المحافظة إن حیث الماء، شرب قلة إلى باإلضافة الصحیة، التغذیة إلى تفتقر وجبات

 .جفافھ من والوقایة الجلد لترطیب ضروري أمر الماء
 المغذیة الدمویة الدورة إضعاف إلى تؤدي اإلصابة تلك إن حیث السكري، بداء المریض إصابة )5

 أثناء الحركة على التلقائي الحافز ھو األلم ألن باأللم، الشعور قلة وكذلك المصابة، للمنطقة
 الخطیرة األحداث ھذه كل تجنب بإمكاننا أنھ نجد فإننا العوامل ھذه كل إلى نظرنا فإذا. النوم
 وتمثل جدًا، مؤلمة تكون القرحة إن حیث عنایة، بال األمر تركنا إذا إلیھا سنصل حتمًا التي

 .اإلصابة حدوث منع خطوات من خطوة أھم للمریض الصحیة الرعایة

 :اآلتي اتباع علینا ینبغي الفراش، قرح من للوقایة
 الم��رض ح��دوث إدراك عل��ى یس��اعد س��وف ف��ذلك دوري، بش��كل وجل��ده الم��ریض جس��م فح��ص •

 .األولى مراحلھ في عالجھ إجراءات في والبدء مبكرًا،
 أھ��م م��ن وك��ذلك القرح��ة، ح��دوث تجن��ب خط��وات أھ��م م��ن الجس��م واتجاھ��ات وض��عیات تغیی��ر •

 تك�ّون  إمكانی�ة  تق�ل  وبالت�الي  األم�اكن،  ھ�ذه  على الواقع الضغط یقلل إنھ حیث عالجھا، خطوات
 مس�اعدوھم  یعی�نھم  أن فیج�ب  الحرك�ة،  یس�تطیعون  ال ال�ذین  األش�خاص  ف�ي  ذل�ك  وی�تم  القرحة،

 عنای�ة  توجی�ھ  م�ع  األق�ل،  عل�ى  س�اعتین  ك�ل  من�تظم  وبش�كل  فت�رة  ك�ل  الن�وم  وض�عیة  تغییر على
 .الجرثومیة اإلصابات لتجنب وجافًا نظیفًا یكون بحیث للجلد خاصة

 الم�ریض  إلعط�اء  المتخصص�ین  األطباء واستشارة للمریض العامة للصحة كافیة عنایة توجیھ •
 ووجب��ات للمص��اب جی��دة تغذی��ة واعتم��اد لألل��م، ومس��كنات حیوی��ة مض��ادات م��ن ال��الزم الع��الج

 إزال��ة م��ن للقرح��ة الموض��عي للع��الج خاص��ة عنای��ة توجی��ھ وك��ذلك الغذائی��ة، العناص��ر متكامل��ة
 .الجروح لتغطیة والفازلین الشاش من خاصة أنواع واستخدام المیتة، األنسجة

 الص��لبة األس��رَّة تجن��ب یج��ب كم��ا عنھ��ا، المبلل��ة المالب��س وإزال��ة الج��روح بتجفی��ف االھتم��ام •
 م��ن مص��نوعة ھوائی��ة مرات��ب واس��تخدام المص��اب، جس��م عل��ى االحتك��اك تزی��د الت��ي والخش��نة

 یالم�س  ناعم فلین أو ناعمة، وسائد استخدام مع الجلد على الضغط لتخفیف اإلسفنجي المطاط
 .العظمي البروز مواضع

 ترف�ع  ال حت�ى  الص�ناعیة  األلیاف من المصنعة األنسجة عن واالبتعاد القطنیة األنسجة استخدام •
 .تقرحھ تفاقم في تتسبب وال الجلد، حرارة

 واحتم�االت  أس�ھل  الع�الج  یك�ون  للقرح�ة  األول�ى  المراح�ل  فف�ي  للم�ریض،  الص�حیة  الحالة تقییم •
 عودتھ�ا  لتالشي أقوى وعالج أكبر، لرعایة تحتاج التي المتأخرة المراحل في منھ أكبر الشفاء

 .أخرى مرة
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 مرض سارس  )1 

 ( المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة)   

 نظ���رًا الحی���ة، الكائن���ات عل���ى الفیروس���ات تتطف���ل
 دورة وتكتم�ل  تتك�اثر  حت�ى  حی�ة،  خالیا إلى الحتیاجھا

 بالعائ�ل  ضررًا التطفل ھذا ُیلحق ما كثیرًا لكن حیاتھا،
 س���بًال الحی���ة الكائن���ات ط���ورت ول���ذلك ،)المض���یف(

 ومك��افحتھم، المجھ��ریین الغ��زاة ھ��ؤالء عل��ى للتع��رف
 لمعظ�م  بالنس�بة  تتح�ول  العدوى جوالت من جولة فكل

 تتك�اثر  أن وعلیھ�ا  ال�زمن،  م�ع  س�باق  إلى الفیروسات
 العائ���ل جھ���از قب���ل م���ن علیھ���ا التع���رف ی���تم أن قب���ل

 .المناعي
 من أول ھو) أورباني كارلو( اإلیطالي الطبیب ُیعد

 م���ـرض بتش���خیص وق���ام س���ارس فی���روس اكتش���ف
 بوصف����ـھ النمط����ي غی����ر الح����ـاد الرئ����ـوي االلتھ����ـاب

 ب��انكوك ف��ي نفس��ـھ بالم��ـرض وت��وفي جدی��ـد م��ـرض
 ت�م  للم�رض  المبك�ر  تشخیص�ھ  وبفضل م، 2003 عام

. الح�االت  م�ن  كثی�ر  وتش�خیص  الدولی�ة  الرقاب�ة  تعزیز
 فی��روس ع��ن الح��دیث إل��ى أیض��ًا الكت��اب ھ��ذا یتط��رق
 فی��روس وب��ین بین��ھ الكبی��ر للتش��ابھ نظ��رًا التنفس��یة األوس��ط الش��رق لمتالزم��ة المس��بب الجدی��د كورون��ا
 المكافح��ة وط��رق التش��خیص وك�ذلك  التاجی��ة، أو المكلل��ة الفیروس��ات عائل�ة  ض��من إنھم��ا حی��ث س�ارس، 
 .بینھما الفروقات واستبیان والعالج والوقایة

 ویس��تعرض الم��رض ع��ن الح��دیث منھ��ا األول الفص��ل یتن��اول فص��ول، خمس��ة عل��ى الكت��اب یحت��وي
 ویب��ین التش��خیص، وط��رق األع��راض الثال��ث الفص��ل وین��اقش وانتش��اره، الم��رض ت��اریخ الث��اني الفص��ل
 متالزم�ة  ع�ن  بالح�دیث  وذل�ك  الخ�امس  بفص�لھ  الكت�اب  ُیخت�تم  ث�م  الع�الج،  وط�رق  الوقایـ�ـة  الراب�ع  الفصل
 ).الجدید كورونا فیروس( التنفسیة األوسط الشرق
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 )الطب النووي2 
 
 ت��م ال��ذي الط��ب ف��روع أح��د الن��ووي الط��ب یع��د 

 ع���ام ف���ي كتخص���ص الع���الم ِقب���ل م���ن ب���ھ االعت���راف
 األش����عة ألن نظ����رًا االس����م، بھ����ذا وس����مي. 1940

 إعط��اء وی��تم. ال��َذرة ن��واة مص��درھا فی��ھ المس��تخدمة
 أو الوریدي، الحقن طریق عن إما للمریض اإلشعاع

 كمی���ة وتختل���ف االستنش���اق، أو الف���م، طری���ق ع���ن
 الم���ریض عم���ر ب���اختالف المش���عة الم���ادة وتركی���ب
 ھ�و  واإلشعاع. معالجتھ أو تشخیصھ المراد والعضو

 الوس��ط خ��الل وتنتق��ل م��ا، مص��در م��ن تنبع��ث طاق��ة
 یح�دث  وق�د  فراغ�ًا،  أو مادی�اً  أك�ان  س�واء  بھا المحیط
 التعری�ف  ف�إن  ذلك وعلى یحدث، ال أو بینھما، تفاعل

. انتق��ال حال��ة ف��ي طاق��ة ھ��و إش��عاع لكلم��ة األص��ح
 والتربة، الشمس: مثل طبیعیة إما اإلشعاع ومصادر

 أو الس��ینیة، األش��عة تولی��د أجھ��زة: مث��ل ص��ناعیة أو
 .الالسلكي أجھزة

 ف�ي : فم�ثالً  عدی�دة  استخدامات النووي ولإلشعاع
 بع���ض ومعالج���ة لتش���خیص یس���تخدم الط���ب مج���ال

 أورام الدرقی���ة، الغ���دة نش���اط زی���ادة مث���ل األم���راض
 باس�تخدام  التشخیص ویتطلب. المفاصل أورام الكبد،

 عل��ى للحص��ول اإلج��راءات بع��ض الن��ووي اإلش��عاع
 ح��واجز أو دروع اس��تخدام وك��ذلك الم��ریض، ع��ن األدوی��ة أو األطعم��ة بع��ض من��ع مث��ل دق��ة أكث��ر نتیج��ة
 لإلش��عاع أخ�رى  اس��تخدامات وھن�اك . لألش�عة  تعرض��ھا ف�ي  المرغ��وب غی�ر  الجس�م  أج��زاء لحمای�ة  واقی�ة 

 تغی�ر  خ�الل  م�ن  النباتات بعض بذور في نوعیة طفرات إحداث تم حیث الزراعة مجال في نجدھا النووي
 اس��تخدمت كم�ا  لألم�راض،  العالی��ة بالمقاوم�ة  تتمی�ز  جدی��دة أص�ناف  عل�ى  للحص��ول لھ�ا  الجین�ي  التركی�ب 
 الجانبی��ة اآلث��ار م��ن الوقای��ة وتعتم��د. بالنبات��ات الض��ارة الحش��رات مكافح��ة مج��ال ف��ي النووی��ة األش��عة
 اإلش�عاعي،  التع�رض  زم�ن  وتقلی�ل  تجاوزھ�ا،  وع�دم  مریض، لكل المطلوبة الجرعة تحدید على لإلشعاع
 المالب�س  بارتداء االلتزام المجال ھذا في العاملین وعلى والمریض، المشع المصدر بین المسافة وزیادة
 .الواقیة

 الفص�ل  ویتح�دث  الن�ووي،  الطب تاریخ األول الفصل یتناول حیث فصول خمسة إلى الكتاب ھذا یقسم
 الفص�ل  ویش�رح  الن�ووي  اإلش�عاع  استخدامات الثالث الفصل یعرض ثم النووي، الطب مفھوم عن الثاني
 البیئ��ة حمای��ة ع��ن بالح��دیث الخ��امس بالفص��ل الكت��اب ویخت��تم المش��عة واألدوی��ة الم��واد مص��ادر الراب��ع

 .النووي الطب مجال في والعاملین
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  سومیة محمودأ.  / بقلم  

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

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

 السبب الصواب الخطأ

 الجر بحرف یتعدى) اشتاق( الفعل ألن - .إلیك اشتقت  - .لك اشتقت -1
 ).إلى( 

 سادة نحن: ُیقال  - .القوم أسیاد نحن: ُیقال -2
 .القوم 

 على جمعھا یجوز وال) سید( مفردھا ألن - 
 ).سادة( بل ،)أسیاد(

  علیكما، مبارك: نقول -3
 .والبنین بالرفاه 

 علیكما، مبارك: نقول  -
 .والبنین بالرفاھة 

  نقول وأیضًا ،)رفَّھ( الفعل من) رفاھة( ألن -
 .رفاھیة 

  زال ما/ یزال ال  - .باردًا الھواء زال ال -4
 .باردًا الھواء 

 الفعلین على تدخل النافیة) ما( ألن -
 اإلثبات على بذلك فیدل والماضي، المضارع 
 تدخل فإنھا النافیة) ال( أما واالستمراریة، 
  على تدخل وال فقط، المضارع على 
 جاء ال: نقول أن نستطیع فال الماضي، 
 .أحمد جاء ما: نقول بل. أحمد 

 بینما محمد، إلیك أحسن -5
 .إلیھ أسأت أنت 

  محمد، إلیك أحسن  -
 .إلیھ أسأت حین في 

 : أي الجملة، في الصدارة لھا) بینما(  ألن -
 بینما: مثل الجملة بدایة في تكون أن یجب
 .علي جاء جالس، محمد

  من الوقود نفد  - .السیارة من الوقود نفذ -6
 .السیارة 

 ومنھ. وذھب فني: بمعنى) نفد( الفعل ألن - 
 " نفاد من لھ ما لرزقنا ھذا إن: "تعالى قولھ 
  إن: كقولنا مضى، فبمعنى) نفذ(الفعل أما 
 .شيء یغیره ال ماض: أي. نافذ اهللا قضاء 
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  -: نود التذكیر بأن
 ، "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
 . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى   
  . 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 - 

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

 

 

 حواف فاطمة رسمت -7
 .المربع 

  حافات فاطمة رسمت  -
 .المربع 

  ثم ومن الفاء، بتخفیف) حافة( المفرد ألن  -

 .ساعات: ساعة مثل،) حافات(تجمع 

  أو صدیقھ، فیھ أثَّر  - .صدیقھ علیھ أثَّر -8
 .صدیقھ بھ أثَّر 

  الجر بحرف یتعدى ال) أثَّر( الفعل ألن - 
 .على 

 .بنفسھ یتعدى) بت( الفعل ألن .األمر بت الرجل  - .األمر في بت الرجل -9

 جوازات أحضر  -10
  مثل، أجوزة على یجمع) الجواز(  ألن  - .السفر أجوزة أحضر - .السفر 

 .أقمشة: قماش 

  زمیل على تعرف -11
 .جدید 

  زمیل إلى تعرف  -
 .جدید 

 والتقرب، بالتودد توحي) إلى تعرف(  ألن  -
. بالسطحیة توحي فإنھا) على یتعرف( أما
 تعرفوا:  وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال
 .الشدة في یعرفكم الرخاء، في اهللا إلى

 

 
 

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

	2- يُقال: نحن أسياد القوم.
	3- نقول: مبارك عليكما، 
	4- لا زال الهواء بارداً.
	5- أحسن إليك محمد، بينما
	11- تعرف على زميل 
	7- رسمت فاطمة حواف
	6- نفذ الوقود من السيارة.
	8- أثَّر عليه صديقه.
	9- الرجل بت في الأمر.
	10-  أحضر جوازات
	- لأن الفعل (اشتاق) يتعدى بحرف الجر
	1- اشتقت لك.
	 (إلى).
	 - لأن مفردها (سيد) ولا يجوز جمعها على (أسياد)، بل (سادة).
	 القوم.
	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:
	 رفاهية.
	 بالرفاهة والبنين.
	 بالرفاه والبنين.
	 المضارع والماضي، فيدل بذلك على الإثبات
	 والاستمرارية، أما (لا) النافية فإنها تدخل
	 على المضارع فقط، ولا تدخل على 
	 الهواء بارداً.
	 الماضي، فلا نستطيع أن نقول: لا جاء
	 أحمد. بل نقول: ما جاء أحمد.
	-  اشتقت إليك.
	 في حين أسأت إليه.
	 أنت أسأت إليه.
	-  يُقال: نحن سادة
	 - لأن الفعل (نفد) بمعنى: فني وذهب. ومنه
	 قوله تعالى: "إن هذا لرزقنا ما له من نفاد" 
	-  نقول: مبارك عليكما،
	- لأن (رفاهة) من الفعل (رفَّه)، وأيضاً نقول 
	 أما الفعل(نفذ) فبمعنى مضى، كقولنا: إن 
	 السيارة.
	 قضاء الله نافذ. أي: ماض لا يغيره شيء.
	- لأن (ما) النافية تدخل على الفعلين
	-  لا يزال/ ما زال 
	-  أحسن إليك محمد، 
	-  نفد الوقود من 
	 المربع.
	 المربع.
	-  رسمت فاطمة حافات 
	 - لأن الفعل (أثَّر) لا يتعدى بحرف الجر 
	 على.
	 أثَّر به صديقه.
	-  أثَّر فيه صديقه، أو 
	 قماش: أقمشة.
	 السفر.
	-  الرجل بت الأمر.
	-  لأن ( الجواز) يجمع على أجوزة مثل، 
	- أحضر أجوزة السفر.
	 جديد.
	 جديد.
	-  لأن ( تعرف إلى) توحي بالتودد والتقرب، أما (يتعرف على) فإنها توحي بالسطحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعرفوا إلى الله في الرخاء، يعرفكم في الشدة.
	-  تعرف إلى زميل 

