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 حیاتنا في العربیة اللغة أھمیة          

 
 

 :ھما أساسیین أمرین من األھمیة ھذه وتأتي حیاتنا، في خاصة أھمیة العربیة للغة

 الك�ریم  قرآن�ھ  ف�ي  ومك�ان  زم�ان  ك�ل  ف�ي  البش�ر  إل�ى  رساالتھ خاتم لتحمل وتعالى سبحانھ اهللا اختارھا التي اللغة أنھا -1
 آیة جعلھ مما مثلھ، من بآیة یأتوا أن وبلغاءھم العرب فصحاء بھ لیتحدى وسلم علیھ اهللا صلى رسولھ على أنزلھ الذي

  .بالغتھا أسرار وتفھم العربیة اللغة أجاد من إال بالغتھ فھم یجید ال بیانیة،

 شأن ذلك في شأنھ ھویتھ، عن تعبر وھي عربي، إنسان كل بھا یعتز أن ینبغي التي العربیة لألمة القومیة اللغة أنھا -2
 .ھویتھا رمز لغتھا وتعد بانتمائھا، تفخر التي الشعوب كل

 ف�ي  تفریط�اً  یك�ون  أن قب�ل  العقی�دة  ف�ي  تف�ریط  ھ�و  بھ�ا  واالھتم�ام  لغت�ھ  ع�ن  العرب�ي  اإلنس�ان  تخل�ي  ف�إن  ث�م  ومن 
 أھمی�ة  ی�أتي  ھن�ا  ،ثانی�اً  والھوی�ة  أوًال العقی�دة  م�ن  النی�ل  فغایت�ھ  القومی�ة  اللغ�ة  عل�ى  لغ�ة  أی�ة  لتق�دیم  محاولة وكل الھویة،
 لغ�ة  تك�ون  أن ع�ن  تتن�ازل  مس�تقلة  أم�ة  م�ن  ل�یس  أن�ھ  إل�ى  نش�یر  أن ن�ود  البدایة في أننا ولو أشكالھا، بكل العلوم تعریب
 مش�كلة  تب�رز  ول�م  ،بھا تعتز التي ھویتھا عن تعبر التي) القومیة اللغة( األم اللغة ھي جامعاتھا وفي مدارسھا في التعلم

. العرب�ي  وطنن�ا  ع�م  ال�ذي  والثق�افي  الفك�ري  الغ�زو  ظ�ل  ف�ي  إال بھ�ا  العلوم كافة أبنائھا تعلم عن األمم من أمة لغة إقصاء
 ال جمیعھ�ا  العربی�ة  ال�دول  ف�ي  والجامع�ات  الم�دارس  جمی�ع  ف�ي  ال�تعلم  لغ�ة  ھي العربیة اللغة جعل مبدأ إن نقول ھنا ومن
 .المساومة یقبل

 إلى ترجع ولكن ذاتھا، في العربیة اللغة إلى ترجع ال فإنھا التحول بھذا القیام في حالیة مشكالت ھناك كانت وإذا
 العربي المركز إنشاء تم لذلك اللغة، تطویر بمتطلبات الوفاء على القدرة من بھا یتصل وما بالتعریب الخاصة اإلجراءات

 ف��ي العربی��ة اللغ��ة إل��ى والترجم��ة الت��ألیف حرك��ة وتش��جیع دع��م أھداف��ھ أح��د م��ن ال��ذي الص��حیة العل��وم وترجم��ة لت��ألیف
 الص��حیة المج��االت ف��ي وغیرھ��ا العربی��ة الحض��ارة ف��ي والمعلوم��ات الثقاف��ة تب��ادل إل��ى إض��افة الص��حیة، العل��وم مج��االت
 س��واء للق��ارئ وثق��افي وعلم��ي لغ��وي إیج��ابي م��ردود ذات مخرجات��ھ تك��ون أن ف��ي الواس��ع الطم��وح وللمرك��ز. والطبی��ة

 .المتخصص وغیر المتخصص
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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

غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المص�طلح باللغ�ة العربی�ة م�ع     لمصطلح طبي بال 14000في مجال الطب، حیث یحتوي على 
التفس��یر والش��رح لك��ل مص��طلح، ویھ��دف ھ��ذا المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��طلحات الطبی��ة العربی��ة لتك��ون        

وض��ع الش��روح لكاف��ة المص��طلحات ،   وق��د أنج��ز المرك��ز ،المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى مس��توى ال��وطن العرب��ي  
ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفس�یرھا  ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول

 .الًطالع القّراء علیھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

 الشعبي الربو 

  اهللا رمین مصطفى عبدن .د / إعداد

 نق�ل  ع�ن  المسؤولة الھوائیة المسالك ُتصیب التي والمزمنة الرئیسیة، الساریة غیر األمراض أحد ھو الربو
 شدتھا في تختلف التي واألزیز التنفس وعسر السعال من متكررة نوبات بحدوث ویتسم وإلیھا، الرئتین من الھواء

 .المخاط من المزید وتفرز وتتورم الھوائیة المسالك تضیق حیث آلخر، شخص من وتواترھا
 

 الشعبي بالربو اإلصابة أسباب
 أن یحتم�ل  ولك�ن  آخ�رون،  ُیص�اب  ال ح�ین  ف�ي  ب�الربو  األش�خاص  بعض إلصابة واضح سبب یوجد ال

 :كالتالي لمثیراتھا طبقًا الربو حاالت تصنیف ویتم ،والوراثیة البیئیة العوامل من مجموعة إلى ذلك یرجع
 .وجاًفًا بارًدا الھواء یكون عندما یتفاقم ربما الذي الریاضیة التمارین عن الناجم ) الربو1
 .الغبار أو الغازات، أو الكیمیائیة، األبخرة مثل العمل مكان في المھیجات عن الناتج المھني ) الربو2
  أو العفن، جراثیم أو الطلع، حبات مثل الھواء، في المتطایرة المواد عن الناتج التحسسي ) الربو3

 .األلیفة بالحیوانات الخاص الجاف واللعاب الجلد جزیئات أو الحشرات بعض فضالت      
 

 الربو وأعراض عالمات
   .التنفس ) عسر1
 .الصدر في ألم أو ) ضیق2
  .السعال أو التنفس عسر بسبب النوم في ) صعوبة3
   لدى الربو عالمات من شائعة عالمة األزیز ویمثل( الزفیر عملیة في أزیز أو صفیر ) صوت4
 ).األطفال   

 
 األزمة وقت في للتعامل إرشادات

 ح�االت  ف�ي  الموص�وف  بالدواء مساعدتھ تتم ثم التھویة، جیدة غرفة إلى الجلوس وضعیة في المریض ینقل
 ویخل�ط  خ�اص  جھ�از  عب�ر  ب�ھ  المریض إمداد یتم األكسجین توفر وإذا ، الكورتیزون أو الفینتولین  كبخاخ الطوارئ

 .للشعب موسع دواء بھ
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     مدخل إلى علم المصطلح الطبي )1 
 الظ���واھر م���ن ظ���اھرة تع���د العلم���ي المص���طلح نش���أة إن

 جدی�د  مفھ�وم  انبث�اق  أو بظھور عادة تحدث التي الحضاریة اللغویة
 م�ن  جھ�ودھم  المختص�ون  فیكرس لغتھ، في لھ مقابل على یتوفر ال

 المؤسس��ات فظھ��رت الجدی��دة، للمص��طلحات مق��ابالت وض��ع أج��ل
 أو ترجمت��ھ أو المص��طلح وض��ع جھ��ود لتوحی��د اللغوی��ة والمج��امع

 عل��ى تعمیمھ��ا قص��د متخصص��ة مع��اجم ف��ي ذل��ك وتجمی��ع تعریب��ھ،
 .القّراء

 كت�اب  لتألیف الحاجة جاءت المصطلح علم ألھمیة ونظرًا
 للطلب��ة ومرش��دًا معین��ًا لیك��ون) الطب��ي المص��طلح عل��م إل��ى م��دخل(

 تط�ل  ناف�ذة  مجمل�ھ  في ولیكون المجال، بھذا والمھتمین والدارسین
 المص�طلحات  وتعل�م  المفاھیم الستیعاب بالحیویة یفیض مشھد على
 باإلمك�ان  یك�ون  بحی�ث  والصحي، الطبي المجال في عنھا تعبر التي
 الملف�ات،  التق�اریر،  وكتاب�ة  ق�راءة  الكت�اب  ھ�ذا  دراس�ة  استكمال بعد

. واإلنجلیزی�ة  العربی�ة  وب�اللغتین  ویس�ر  بسھولة الطبیة، والوصفات
 الرج�وع  ع�ن  االس�تغناء  ب�ھ  یقصد ال فإنھ آخر، منھجي كتاب وكأي
 مف��اتیح اكتس��اب الكت��اب م��ن الھ��دف ولك��ن والمص��ادر، الكت��ب إل��ى
 .والصحیة الطبیة المصطلحات مع التعامل تتیح

 واألوروبی�ة  األمریكی�ة  الط�ب  كلی�ات  تتبعھ�ا  الت�ي  التفاعلی�ة  المن�اھج  الكتاب ھذا في المتبعة المنھجیة وتحاكي
 أن الحدیث�ة  التربوی�ة  الدراس�ات  أظھ�رت  وقد. التدریس طرق حیث ومن المضمون حیث من المصطلح علم تدریس في
 .قصوى استفادة تحقیق من یمّكن التفاعلي النھج ھذا مثل

 المص��طلح عل�م  ف�ي  مقدم�ة  األول الفص�ل  ین��اقش فص�ول،  س�تة  إل�ى  الكت�اب  تقس��یم ف�تم  المض�مون  حی�ث  وم�ن 
 وتق�دیم  المعلوم�ات  ونق�ل  وتس�جیل  الص�حي  التثقیف وفي الطبي والتعلم التعلیم في ودورھا الطبیة والمصطلحات الطبي

 فی��ھ العام��ة والمب��ادئ والم��دارس وتط��وره، المص��طلح عل��م نش��أه عل��ى والتع��رف وج��ھ، أكم��ل عل��ى الص��حیة الخ��دمات
 المتاح�ة  التقنی�ات  وأھم المصطلحات، بنوك في إلیھا الوصول وطرق المصطلحات واختزان تجمیع طرق على والتعّرف

 الطب�ي  المص�طلح  تحلی�ل  الث�اني  الفص�ل  ویس�تعرض . المص�طلحات  وتوحی�د  لتقی�یس  الدولیة الجھود على والتعرف لذلك
 إل���ى الراب���ع الفص���ل ویتط���رق العربی���ة، اللغ���ة ف���ي الطب���ي المص���طلح الثال���ث الفص���ل ویوض���ح األجنبی���ة، اللغ���ات ف���ي

 ویخت�تم  وتوحی�دھا،  العربیة الطبیة المصطلحات مصادر عن الخامس الفصل ویتحدث المتخصصة، الطبیة المصطلحات
 .المصطلح علم تدریس أسالیب عن بالحدیث وذلك السادس بالفصل الكتاب
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  األمراض الطفیلیة) 2 
 
 بدراس��ة ُیعن��ى ال��ذي العل��م ھ��و الطفیلی��ات عل��م إن 
 ھ���ـو والتطف���ـل المض���یف، جس���م م���ع وعالقتھ���ا الطفیلی���ات

 ف��ـي یعتم��ـد ال��ـذي) الطفیل��ي( أحدھم��ـا ك��ائنین ب��ین عالق��ـة
 الطفیلی�ات  وتتس�بب  ،)المض�یف ( آخ�ـر  كائ�ـن  عل�ـى  معیشتـھ

 ویمك�ن  والحی�وان،  لإلنس�ان  األم�راض  من العدید حدوث في
 التم���اس طری���ق ع���ن المض���یف إل���ى الطفیلی���ات تنتق���ل أن

 زمنی�ة  فت�رة  إل�ى  تحت�اج  أخ�رى  أن�واع  توج�د  بینم�ا  المباشر،
 معدی�ة  تص�بح  أن قب�ل  مختلفة تطوریة مراحل بعدة فیھا تمر

 والش����راب والم����اء كالغ����ذاء مباش����ر، غی����ر طری����ق ع����ن
 اإلص�ابة  ح�دوث  تس�ھل  أخرى أسباب توجد كما. والحشرات
 تتض��من الت��ي البش��ریة العوام��ل منھ��ا الطفیلی��ة، ب��األمراض

 م�ن  العدی�د  افتقار إلى إضافة والعادات، والعمر العمل طبیعة
 ال��دعم إل��ى االقتص��ادیة األوض��اع س��وء تع��اني الت��ي ال��دول
 تحدی��د ع��ن المس��ؤولین المتخصص��ین ت��وافر وع��دم الم��الي
 .باألمراض لإلصابة المسبب العامل

 األع�راض  عل�ى  األول�ى  بالدرج�ة  التشخیص یعتمد
 طری���ق ع���ن مباش���رًا التش���خیص یك���ون وق���د اإلكلینیكی���ة،

 ق��د أو والب��ول، والب��راز، ال��دم، ف��ي الطفیل��ي عل��ى التع��رف
 المناعی����ة االختب����ارات طری����ق ع����ن مباش����ر غی����ر یك����ون

 وتس��اعد. بال��دم األض��داد تحدی��د عل��ى تعتم��د الت��ي والمص��لیة
 المس��بب الطفیل��ي تحدی��د عل��ى المختلف��ة التش��خیص ط��رق

 الفھ�م  عل�ى  تعتم�د  الت�ي  والوقای�ة  المعالج�ة  وط�رق  للمرض،
 االنتش���ار عل���ى المس���اعدة العوام���ل ومعرف���ة لل���داء الك���افي
 الم��رض  م��ع  للتعام��ل  خب��رة  وذوي م��دربین  أف��راد  وت��وفیر 

 .علیھ والسیطرة
 اختیارن��ا ج��اء تس�ببھا  الت��ي األم��راض وتع�دد  الطفیلی��ات أن�واع  ولتع��دد الطفیلی��ة األم�راض  موض��وع وألھمی�ة 

 الخلی�ة،  وحی�دة  الطفیلی�ات  منھا األول الفصل یتناول فصول، ثالثة یتضمن الذي) الطفیلیة األمراض( الكتاب ھذا لتألیف
 الطفیلی�ات  عل�ى  یطلعن�ا ال�ذي   الثال�ث  بفص�لھ  الكت�اب  وُیخت�تم  ،)الدیدان( الخالیا عدیدة الطفیلیات الثاني الفصل یناقش ثم

 ).الحشرات( الخالیا عدیدة
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 عماد سید ثابتأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 المستشفى إلى ذھبت  -1
 .القریبة 

 المستشفى إلى ذھبت  -
 .القریب  

 .  مؤنث ولیس مذكر) مستشفى(ألن -

 . مؤنث ولیس مذكر) رأس( كلمة ألن -  . أصلع رأس ذا كان  - .صلعاء رأس ذا كان -2

 – مختص - متخصص  - .إخصائي ، أخصائي -3
 . اختصاصي 

 في یستعمل واإلخصائي ، مدح ال ذم فاإلخصاء -
 .التبجیل ال التحقیر مقام 

 خالق ال الشباب من فئة -4
 . والنصیب الحظ) الخالق( ألن - . أخالق ال  - .لھم 

 المضاف بین الفصل یجوز ال األشھر ألن - .وروایاتھ فالن قصص  - .فالن وروایات قصص -5
 .إلیھ والمضاف 

 االستغناء یمكن فارسیة كلمة الفھرس ألن -  . المحتوى تصفحت  - .الفھرس تصفحت -6
 .مناسبة بدائل لوجود عنھا 

 .بنفسھ یتعدى تعود الفعل ألن  - .القراءة تعودت  - .القراءة على تعودت  -7

 أرض تقول ومتسع، ممتد معناھا" بسیط" ألن -  .یسیر أو سھل  - .بسیط السؤال -8
 .بسیط ومكان بسیطة
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  -: نود التذكیر بأن
  "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
  . "CD's" أقراص مدمجةء 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  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org تكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزاوأخیرًا نستقبل استفسار - 
 . دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  

 

 

 كسبت اثنین ملیون  -9
 .دوالر ملیوني كسبت  - دوالر. 

 

 المعدود على یتقدم ال). 1،2( العدد ألن  -

 ولیس) الحضور عدم(  ھو عنھ المعتذر ألن  - .الحضور عدم عن اعتذر - .الحضور عن اعتذر  -10
 .الحضور

 الواحد ترتیبھ جاء محمد -11
 ". والعشرین الحادي"   - .والعشرین 

 جاءت واحد شخص عن تتحدث الجملة ألن  -
 تتحدث الجملة كانت إذا أما العشرین، بعد رتبتھ 
 واحد(  فنقول) شخصًا وعشرین واحد( عن 
 ).وعشرون 

   

 

 
 

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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