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قدیمًا العرب عند الترجمة          

 التب�ادل  أولھم�ا : لش�یئین  نتیج�ة  االھتم�ام  ذل�ك  وج�اء  الترجم�ة،  بموض�وع  اإلس�الم  انتشار بدایة في العرب اھتم
 الط�رف  لغ�ة  فھ�م  ذل�ك  یتطلب�ھ  وم�ا  جاورھم�ا،  وما والفرس الروم مثل من بھم المحیطة الدول وبین العرب بین التجاري
 ازدھ�رت  وق�د  الع�رب،  منھ�ا  لیس�تفید  ال�دول  تل�ك  ل�دى  الت�ي  المختلف�ة  العل�وم  نق�ل  عل�ى  الع�رب  ح�رص  ھو والثاني اآلخر،

 بع�ض  یم�نح  ك�ان  الم�أمون  أن ی�روى  ك�ان  أن�ھ  حت�ى  الم�أمون،  وابن�ھ  الرش�ید  ھارون العباسي الخلیفة عصر في الترجمة
 .ذھبًا كتبھ وزن یساوي ما إسحق بن حنین مثل من البارزین المترجمین

 مرك�ز  إل�ى  ذل�ك  بع�د  تحول�ت  أنھ�ا  حت�ى  خ�اص  بش�كل  والترجم�ة  بالكت�ب  تھ�تم  علمیة دار أول الحكمة بیت ویعد
 العل�م؛  وط�البي  العلم�اء  ملتق�ى  أص�بحت  ال�دار  ھ�ذه  أن حت�ى  المختلف�ة،  ب�العلوم  مھتم�ون  مترجم�ون  فیھا وعین للترجمة،

 م�ن  األص�لیة  لغتھ�ا  إل�ى  ترجمتھا وأعید أصولھا، من عدٌد ضاع قد التي أرسطو مؤلفات معظم العرب ترجم لذلك ونتیجة
 .الیوناني التراث من كثیرًا الترجمات ھذه حفظت وبذلك. العربیة اللغة

 اللغ�ة  إل�ى  إض�افة  یتقن�ان  كان�ا  حی�ث  ق�رة،  ب�ن  وثاب�ت  إس�حق،  ب�ن  حن�ین  العص�ر  ذل�ك  مترجم�ي  أشھر من وكان
 الترجم�ات  وم�ن  ألرس�طو،  والطبیع�ة  األخ�الق  كت�ابي : إسحق بن حنین ترجمھا التي الكتب ومن السریانیة، اللغة العربیة

 .وبطلیموس وإقلیدس، وأرخمیدس، أبولونیوس، أعمال قرة بن ثابت ترجمھا التي

 كلیلة" كتاب المقفع بن اهللا عبد عنھا ترجم وقد السنسكریتیة، اللغة العرب عنھا ترجم التي الصعبة اللغات ومن
 النس�خة  فق�دت  عن�دما  الفارس�یة  اللغ�ة  إل�ى  ترجمت�ھ  المقف�ع  ابن أعاد وقد ،" بیدبا" الھندي الفیلسوف ألفھ الذي" ودمنة

 م�ن  لمؤلف�ات  بترجم�ات  اإلس�المي  الع�الم  م�د  إل�ى  ذل�ك  وأدى الترجم�ة،  ف�ي  كبی�ر  نشاط للعرب كان أنھ ویالحظ. الفارسیة
 .والرومان الیونان، وثقافة وفارس، والھند، الصین،
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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        

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 
ونحن ھنا نختار بعض المص�طلحات وتفس�یرھا   ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول

 .الًطالع القّراء علیھا
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 )السفلّي( الَفّك َحیُد

 أمنیة حسني محمد شمس الدین .د / إعداد

 الش�ائعة  غی�ر  الح�االت  إحدى وھو اللسان بجانب أو السفلي الفك إلى یتطور حمید عظمي نمو ھو الفك حید إن
 السفلي للفك الجانبین على إما یتواجد و متعددًا، أو مفردًا العظمي النمو ذلك یكون قد األسنان، و الفم حاالت ضمن

 ل�دى  یح�دث  أن�ھ  أیض�اً  وج�د  ولكن المنشأ، جیني بسبب یحدث أنھ یعتقد. الفك من واحد جانب في أو ،)الشائع وھو(
 أن�ھ  لدرج�ة  كبی�رة  بص�ورة  ینم�و  وقد الحیاة مدار على حجمھ یتذبذب. األسنان صریف عادة یمارسون ممن البالغین

 لتق��اریر طبق��ًا وذل��ك الب��الغین، م��ن 1000 ك��ل م��ن 27 تقریب��ًا ویص��یب الف��م منتص��ف خ��ط ف��ي نظی��ره یالم��س ربم��ا
 أن�ھ  الح�االت  بع�ض  ف�ي  وج�د  لك�ن  و أعراض، بدون یحدث قد. األمریكیة المتحدة بالوالیات للصحة الوطنیة المعاھد
 یحتج�ز  أن�ھ  لدرج�ة  نس�بیاً  كبی�راً  یك�ون  وق�د  السِّ�نِّیَّة،  الِب�دالت  مع التداخل أو التقرح، كاأللم، واضحة مشكالت یسبب
 .للفم الكریھة الروائح یسبب مما أسفلھ الطعام جزیئات بعض

 وع��دم دائم��ًا الف�م  نظاف��ة مراع��اة م�ع  واض��حة أع��راض تص�احبھ  ل��م إذا ھ��و كم�ا  الس��فلي الف��ك حی�د  ت��رك یفض�ل 
 یس�بب  الحی�د  ھ�ذا  ك�ان  إذا لك�ن  تغلف�ھ،  الت�ي  الفموی�ة  األنس�جة  تتق�رح  ال حت�ى  باللس�ان  كثی�راً  لمس�ھ  أو علیھ الضغط

 وم��ن اللی��زر، مث��ل الحدیث��ة ب��الطرق أو التقلیدی��ة ب��الطرق س��واء جراحی��ًا إزالت��ھ حینئ��ذ فینبغ��ي للم��ریض، مش��كالت
 .الخبیثة األورام استبعاد أجل من الطبیب إلى والرجوع الفم في مألوف غیر نمو أي ظھور مراقبة الضروري
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 كیف تموت المدرسة ؟ )1
 البح��ث م��ن المزی��د إل��ى یحت��اج التعل��یم ع��ن الح��دیث إن

 المیدانی��ة الدراس��ات عب��ر مح��ددة عناص��ر عل��ى ب��التركیز والتقص��ي
 حالی�اً  یرقى ال التعلیم واقع وأن خصوصًا العربي، الطبي التعلیم في

 الدارس���ات م���ن واٍف بنص���یب یحظ���ى وال العالمی���ة، المرات���ب إل���ى
 ب��تعلم یتعل��ق م��ا خصوص��ًا المختلف��ة، التعل��یم لمش��كالت المفص��لة
 أن ینبغ��ي ل��ذا المعرف��ة، وتط��ور والفك��ر باللغ��ات والعنای��ة اللغ��ات،
 أن��واع  مختل��ف ف��ي یص��ب اس��تراتیجیًا ھ��دفًا التعل��یم تط��ور یك��ون
 .والعربي الطبي التعلیم ذلك ومن التعلیم

" ؟ المدرس�ة  تم�وت  كی�ف " الكت�اب  ھ�ذا  فك�رة  ج�اءت  وقد
 م�ن  ألكث�ر  امت�دت  الت�ي  التعل�یم  مج�ال  ف�ي  الطویل�ة  الكاتب خبرة من

 التعلیمی�ة  األوض�اع  في كثیرة تحوالت وبعدھما فیھما حدثت عقدین
 المحلی���ة العوام���ل بفع���ل التعل���یم م���دخالت ف���ي تغیی���رات إل���ى أدت

 مع�ین،  نظ�ام  ف�ي  تعلیم�ي  وض�ع  عن یتحدث ال والكتاب. والخارجیة
 تعك��س  كنم��اذج  التعل��یم  أنظم��ة  بع��ض  عل��ى  الض��وء  یس��لط  وإنم��ا 

 تش�كل  حی�ث  الع�الي،  التعل�یم  تط�ویر  سلم على راقیة تعلیم مؤشرات
 م�ن  وتزی�د  التعل�یم،  أنظم�ة  أم�ام  ھائل�ة  تح�دیات  العصریة االتجاھات

 م��ع والتعام��ل المواكب��ة جاھ��دة تح��اول وھ��ي المدرس��ة، مس��ؤولیات
 یوم�اً  وت�زداد  والتربوی�ة  العلمی�ة  التح�دیات  تتب�دل  بینم�ا  والمرض، الوھن تعاني لمدرسة مكان ھناك فلیس المستجدات،

 لالحتیاج�ات  مناس�بة  أكث�ر  وجعلھ التعلیم، تجوید على فقط لیس العمل، بأھمیة والدولیة المحلیة المطالبات أمام یوم بعد
 مفھ�وم  ومس�ایرة  والتس�امح،  العن�ف  ونب�ذ  الس�الم  مج�االت  ف�ي  الدولی�ة  للمطال�ب  المدرس�ة  تلبی�ة  ك�ذلك  وإنم�ا  المختلفة،

 الع�الم  عل�ى  االنفت�اح  وأن المش�تركة،  المص�الح  فی�ھ  تتالقى ومتضامن متحد العالم أن فكرة لترسیخ تسعى التي العولمة
 .التعلیمیة العملیة فیھ تحدث الذي األساسي والمكان التربوي، النظام نواة ألنھا المدرسة، لتقدم ضرورة

 وق�د  ھ�ذا  الع�الي،  التعلیم على تنعكس التي العام التعلیم وضعف وھن في الداخلة العوامل على یركز والكتاب 
 والت�ي  التعل�یم  مؤش�رات  ف�ي  علیھ�ا  المتف�ق  العالمی�ة  بالتوجھ�ات  العالق�ة  ذات المشكالت ألولویات التطرق الكاتب حاول
 الراھن�ة  فالحق�ائق . المتع�ددة  اإلمكان�ات  ف�ي  الكبی�ر  التف�اوت  رغ�م  لھا السعي منھا كل استطاعة قدر الدول غالبیة تسعى

 تمتل�ك  بأنھ�ا  االدع�اء  م�ن  تخج�ل  ال دول ف�ي  ب�التعلیم  االھتم�ام  ع�دم  تعك�س  كثیرة دول تعیشھا التي التعلیمیة الحالة عن
 بحاج�ة  ف�نحن  التعل�یم،  مس�توى  لتدني العربیة البالد في للتعلیم االنتقادات توجھ لذا بغیرھا، مقارنة التعلیم أنظمة أفضل

  .تنمیة كل أساس القوي فالتعلیم األخرى، واللغات األم اللغة في التالمیذ لتقویة بالتعلیم االھتمام إلى

 الع��ام التعل�یم  ف�ي  تس�ود  أن یج�ب  الت��ي ھ�ي  األم اللغ�ة  ب�أن  وإیمان�ھ  العربی��ة باللغ�ة  العنای�ة  ف�ي  المرك�ز  ول�دور 
 ب�ین  العالق�ة  ش�دة  إلیض�اح  المج�ال  ھ�ذا  ف�ي  القض�ایا  أب�رز  عل�ى  الض�وء  یس�لط  الكت�اب  ھ�ذا  ف�إن  خاص�ة،  الطب�ي  والتعلیم
 العلمی�ة  والتطورات والثقافة والمعرفة اللغة على یرتكز غیره مثل الذي الطبي التعلیم ومنھا األخرى، والمیادین التعلیم

 مش��كالت عل��ى رك��زت الت��ي الطبی��ة واإلص��دارات الثقافی��ة الن��دوات بعق��د عدی��دة ولس��نوات المرك��ز ق��ام ل��ذا المتس��ارعة،
 الدولی�ة  والمنظم�ات  زالمراك�  بش�ھادة  وتدنیھ العربي العام التعلیم مخرجات أن منھ إیمانًا العربیة، واللغة العربي التعلیم

 .الخصوص وجھ على الطبي والتعلیم عامة التعلیم مشكالت تكاثر في األساسیة العوامل من
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 لوظیف�ة  والحاكم�ة  الموض�وعیة  المؤش�رات  م�ن  أمك�ن  كلم�ا  نقت�رب  أن الس�ابقة  للقضایا تحلیلنا في حاولنا لقد
 واس�تمرار  منھ�ا،  ترتج�ى  فائ�دة  ال حی�ث  المراتب، أدنى في یجعلھا مسؤولیاتھا أداء على المدرسة قدرة فعدم المدرسة،

 ض�روریة  التعلیم�ي  ال�وھن  مؤش�رات  دراسة إن. المدى وبعیدة اآلنیة التداعیات من األمة ومعاناة موتھا، یعني ضعفھا
 تط�ویر  ھ�و  الكت�اب  ھ�دف  أن م�ن  ال�رغم  وعل�ى  المدرس�ة،  م�وت  تجن�ب  وبالت�الي  الصعوبات، وتالفي األسباب، لمعالجة
 والثقاف�ة  الطبی�ة  المناھج في المركز یصدرھا التي الكتب صمیم من لیس األمر ھذا وأن المواطنین، بین التعلیم وتعزیز

 عل��ى یس��اعد جدی��د بأس��لوب الموض��وع ھ��ذا لتق��دیم الوس��ائل بش��تى المجتم��ع إل��ى الوص��ول من��ھ الھ��دف إنم��ا الص��حیة،
 رحم�ة  اهللا رحم�ھ  ـ�ـ  الش�راح  أحم�د  یعق�وب  الدكتور الكتاب ھذا مؤلف حرص فقد اإلنسان، لدى العلمیة المعرفة توسیع
 تم�وت  كی�ف ( الكت�اب  ھ�ذا  لعن�وان  اختی�اره  وكأن وظھوره، الكتاب ھذا إتمام على بالخارج العالج تلقي وأثناء ــ واسعة

 المح�ي  واألرض الس�ماوات  رب م�ن  المكت�وب  الق�در  م�ع  ت�زامن  ل�ھ  س�ابقاً  مؤلف�اً ) 20( م�ن  أكث�ر  ب�ین  م�ن ) ؟ المدرسة
 التعل��یم لتط��ویر بالعط��اء الحافل��ة مس��یرتھ یجع��ل وأن رحمت��ھ بواس��ع یتغم��ده أن وج��ل ع��ز الم��ولى س��ائلین ـ��ـ الممی��ت
 .قبره في ونورًا لھ شفاعًة خاصًة الطبي والتعلیم عامًة التعلیم مراحل في العربیة باللغة والعنایة

 التربی�ة  تط�ویر  عل�ى  للعم�ل  األخ�رى  المختص�ة  الجھ�ات  ل�دعوة  المرك�ز  م�ن  مب�ادرة  الكتاب ھذا یكون أن نأمل
 الب�احثین  ل�دى  وح�افزاً  س�بیالً  یك�ون  وأن العرب�ي،  ب�الوطن  للم�واطنین  الحدیث�ة  المعلوم�ات  توص�یل  یتحقق حتى والتعلیم

 العملی�ة  ش�ؤونھا  تت�ولى  الت�ي  البشریة التنمیة تجاه العقبات تخطي على تعین ناجحة لحلول للتوصل بالتعلیم والمھتمین
 معالج�ات  إل�ى  یحت�اج  ال�ذي  العرب�ي  التعل�یم  ومنھ�ا  النامیة، التعلیم أنظمة في وتأثرًا اتساعًا أكثر العقبات فھذه التربویة،

 والمتابع�ة  للمس�اءلة  خاض�عة  نوعی�ة  نقل�ة  تحقی�ق  ف�ي  المجتم�ع  مطالب�ات  م�ع  تتناس�ب  مس�تقبلیة  رؤی�ة  إطار في واقعیة
 .الجادة
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  األسریة الناجحةمقومات الحیاة ) 2 
 
 لبن�اء  الوحی�دة  المش�روعة  الطریق�ة  ھ�و  الزواج یعد 

 الزواج یكون ولكي واإلسالمیة، العربیة المجتمعات في األسر
 یج�ب  أس�ویاء  أف�راد  ذات ناجح�ة  أس�رة  بناء عنھ وینتج ناجحًا

 لھم�ا  تحق�ق  س�لیمة  أس�س  عل�ى  اآلخر الشریكین كال یختار أن
 التفكی��ر عن��د ینص��ح. بینھم��ا فیم��ا والتف��اھم واالحت��رام الم��ودة
 الحس��بان ف��ي األخ��ذ المناس��ب، الحی��اة ش��ریك اختی��ار بكیفی��ة
 باختی�ار  ینص�ح  ول�ذلك  الشریكین، بین والذكاء القدرات تقارب

 عل�ى  والق�درة  اآلخ�ر،  الط�رف  وأھ�داف  قیم یقدر الذي الشریك
 كم��ا واح��د، وطری��ق مش��ترك لھ��دف للوص��ول الق��یم مش��اركة
 الخلفی����ات تتواف����ق أن الحی����اة ش����ریك اختی����ار عن����د ینص����ح

 یتمت��ع ال��ذي الش��ریك ع��ن والبح��ث الف��ردین، ل��دى االجتماعی��ة
 عل�ى  الق�درة  ولدی�ھ  والمعن�وي،  ال�ذاتي  وال�دعم  والفھم بالصبر

 .وتفادیھا الزوجیة المشكالت حل
 

 الت��ي األول��ى التربوی��ة المؤسس��ة ھ��ي األس��رة تع��د
 ف��ي األول��ى اللبن��ة وھ��ي وأخالق��ھ، قیم��ھ اإلنس��ان فیھ��ا یتلق��ى

 ف�الُمجتمع  المجتمع، ثم ومن الفرد ینصلح بصالحھا المجتمع،
 المجتم��ع أّم��ا وال��وعي، ب��القوِة أَس��رِه تتمّی��ز ال��ذي ھ��و الق��وي

 تكُم��ن ھن��ا وم��ن. والتفك��ك بالض��عف أس��ره فتتص��ف الّض��عیف
 ازِدھ��اِر َث��مَّ وم��ن المجتم��ع، ِبن��اء ف��ي ودورھ��ا األس��رة أھمی��ة
 .األمم وُنمّو

 
 تبن��ى ع��اتقھم وعل��ى ال��زواج، نبت��ة ھ��م األبن��اء إن
 س��لیمة تربی��ة أبن��اءھم اآلب��اء یرب��ي أن یج��ب ل��ذا المجتمع��ات،

 أس�ویاء  أف�راد  وإنش�اء  الشخص�یة  تكوین في األكبر األثر لھا النشء فتربیة واجتماعیة، دینیة وقواعد أسس على تقوم
 واس�تخدام  والعق�اب،  الث�واب  أس�لوب  اتب�اع  األب�وین  عل�ى  یجب الھدف ھذا ولتحقیق. المجتمع في فعَّالین یكونون نفسیًا

 .والضرب التعنیف أسلوب من بدًال األبناء وتربیة توجیھ في والتفاھم الحوار أسلوب
 

 ھ�ذا  وینقس�م  الناجح�ة،  األس�ریة  الحی�اة  مقوم�ات  ع�ن  الكت�اب  ھذا في الحدیث نتناول سوف المنطلق ھذا ومن
 شخص�یة  تش�كیل  حیث أبنائھا، تھیئة في األسرة ودور الزوجیة الحیاة ومقومات بمفھوم تبدأ فصول، سبعة إلى الكتاب
 الطب�ي  الفح�ص  أھمی�ة  لم�دى  وتشیر األبناء، تنشئة في وآثارھا الزوجیة الخالفات وتتناول المجتمع، في فاعلة إیجابیة

 ث�م  ال�نشء،  لتربی�ة  الس�ویة  والكیفی�ة  األبن�اء  عل�ى  وأثرھ�ا  اآلباء بین السلیمة العالقة أسس توضح وأیضًا الزواج، قبل
 ھ�ذا  یك�ون  أن نأم�ل . وخصائص�ھا ) الیف�وع ( المراھق�ة  فترة حول مفصًال شرحًا یعطي الذي السابع بفصلھ الكتاب یختتم
 .سعیدة أسرة لبناء السلیمة القواعد فھم في لھ ومساعدًا للقارئ مفیدًا الكتاب
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 سمیة محمود مصطفىأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -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 العربیة، ومن األخطاء الدارجةھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة 
 

 السبب الصواب الخطأ

  لقيُأ لن سوف  -1
 .المثبتة الجملة على إال تدخل ال) سوف( ألن - .المحاضرة لقيُأ لن  - .المحاضرة 

 .   مذكرة ولیست مؤنثة) سن( ألن -  . الرجل سن رتِسُك  - . الرجل سن رِسُك  -2

  تقوم أن علیك ینبغي -3
 .اللیل تقوم أن لك ینبغي  - .اللیل 

  ینبغي وما الشعر وماعلمناه: (  شأنھ جل یقول -
 ،ألن"ینبغي" من األفعال التي تتعدى بواسطة )لھ 
 حرف الجر ( الالم )". 

  قاصرة المناقشة كانت -4
 .البیئة موضوع على 

  مقصورة المناقشة كانت  -
 .البیئة موضوع على 

  أما عاجز، بمعنى فاعل اسم) قاصر( ألن -
  یجاوزه لم أي الشيء قصر فبمعنى) مقصور( 
 .مفعول اسم وھو غیره إلى 

  یأتي سوف لحظات بعض -5
 .القطار 

  سیأتي لحظات بعض  -
 .القطار 

  أما البعید، الزمن على تدل) سوف( ألن -
 .القریب الزمن على فتدل) السین( 

   أمر في المعلم تمعن -6
 .الطالب 

  أمر في النظر أمعن المعلم  -
 .الطالب 

  وال انقیادًا، وتذلل تصاغر معناھا) تمعن( ألن - 
 .اللفظ من المراد والتمحیص التدقیق معنى تفید 

 .مشتاق بمعنى شیق ألن  - .شائق موضوع ھذا  - .شیق موضوع ھذا  -7
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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  -
  ls.orgwww.Acm 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 :  

 

 

 .حمر ورود ھذه  - .حمراء ورود ھذه -8
  جمع فھي ورود أما ، مفردة) حمراء( كلمة ألن - 

  في الموصوف تتبع والصفة حمر حمراء وجمع 
 .واإلفراد والثنیة الجمع 

 . مصادفة اللص على ضِبُق  - . صدفة اللص على ضِبُق  -9
 

 .مصادفة – یصادف – صادف الفعل ألن  -

  عن الموضوع سھا  -10
 .بالي 

  اإلنسان أن أي باإلنسان، خاص) السھو( ألن  - .الموضوع عن سھوت -
 .الشيء ولیس یسھو الذي ھو  

  حادث عیني بأم رأیت -11
 .مشین 

  حادث عیني بأم رأیت  -
 .شائن 

  مثل) شائن فھو یشین، شان،( ثالثي فعلھ ألن  -
 ) .مائل فھو یمیل مال،( 

   

 

 
 

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- رأيت بأم عيني حادث 
	10-  سها الموضوع عن 
	9-  قُبِض على اللص صدفة .
	8- هذه ورود حمراء.
	7-  هذا موضوع شيق.
	6- تمعن المعلم في أمر  
	5- بعض لحظات سوف يأتي 
	4- كانت المناقشة قاصرة 
	3- ينبغي عليك أن تقوم 
	2-  كُسِر سن الرجل .
	- لأن (سوف) لا تدخل إلا على الجملة المثبتة.
	1-  سوف لن أُلقي 
	 المحاضرة.
	 - لأن (سن) مؤنثة وليست مذكرة .  
	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:
	 له)،لأن"ينبغي" من الأفعال التي تتعدى بواسطة 
	 الليل.
	 حرف الجر ( اللام )".
	 (مقصور) فبمعنى قصر الشيء أي لم يجاوزه 
	 على موضوع البيئة.
	 على موضوع البيئة.
	 إلى غيره وهو اسم مفعول.
	 (السين) فتدل على الزمن القريب.
	 القطار.
	 القطار.
	-  لن أُلقي المحاضرة.
	 - لأن (تمعن) معناها تصاغر وتذلل انقياداً، ولا 
	 تفيد معنى التدقيق والتمحيص المراد من اللفظ.
	 الطالب.
	 الطالب.
	-  كُسِرت سن الرجل .
	- يقول جل شأنه : ( وماعلمناه الشعر وما ينبغي 
	-  ينبغي لك أن تقوم الليل.
	- لأن (قاصر) اسم فاعل بمعنى عاجز، أما 
	-  كانت المناقشة مقصورة 
	-  بعض لحظات سيأتي 
	- لأن (سوف) تدل على الزمن البعيد، أما 
	-  المعلم أمعن النظر في أمر 
	-  هذا موضوع شائق.
	 - لأن كلمة (حمراء) مفردة ، أما ورود فهي جمع 
	 وجمع حمراء حمر والصفة تتبع الموصوف في 
	 الجمع والثنية والإفراد.
	-  هذه ورود حمر.
	  هو الذي يسهو وليس الشيء.
	 بالي.
	-  قُبِض على اللص مصادفة .
	 (مال، يميل فهو مائل) .
	 شائن.
	 مشين.
	-  لأن (السهو) خاص بالإنسان، أي أن الإنسان 
	- سهوت عن الموضوع.
	-  رأيت بأم عيني حادث 
	-  لأن فعله ثلاثي (شان، يشين، فهو شائن) مثل 

