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 المصطلح علم تدریس أھمیة                         

 
 

 تع�الى  فق�ال  للق�رآن  بحفظ�ھ  س�بحانھ  لن�ا  حفظھ�ا  الك�ریم  الق�رآن  لغة العربیة اللغة جعل بأن تعالى اهللا كرمنا لقد        
 الش�ریف  الح�دیث  ومع�اني  ألف�اظ  اللغ�ة  ھ�ذه  اشتملت كما الحجر، سورة )٩ ("ّایة َلَحاِفُظون َلُھ َوِإنَّا الذِّْكَر َنزَّْلَنا َنْحُن ِإنَّا"

 باللغ�ة  أبنائن�ا  لتعلیم ونلجأ بھا، التمسك ونحارب لغتنا نھمل مازلنا األمم سائر دون فإننا ذلك ومع ، السمحاء والشریعة
 .واألجنبیة العربیة من مھّجنة بلغة أو أخرى بلغة أبنائنا مع منازلنا في نتحدث وأحیانًا التعلیم، مؤسسات في األجنبیة

 المع�ارف  مختل�ف  بھ�ا  وُت�دّرس  بلغتھ�ا،  تھ�تم  واإلمكان�ات  القدرة محدودة الدول بعض نجد أن العجب لمن وإنھ      
 بلغ�ات  إحاللھ�ا  وع�دم  لغاتھ�ا  م�ع  التعام�ل  أج�ل  م�ن  القوانین یضع العالم دول من والكثیر ،والصحیة الطبیة العلوم ومنھا
 اللغ�ة  أن أس�اس  وعل�ى  الوطنی�ة،  بلغاتھ�ا  اعتزازھا من انطالقًا وغیرھا، والتألیف والترجمة والتعلیم التراسل في أخرى

 ف�ي  اللغ�ات  واق�ع  ع�ن  یختل�ف  واقع�اً  العرب�ي  عالمن�ا  ف�ي  نش�اھده  ال�ذي  لك�ن  والتفكی�ر،  والوج�ود  والھوی�ة  باألم�ة  مرتبطة
 ب�ل  األجنبیة، باللغات المعارف مختلف الطب كلیات وخاصة التعلیمیة، المؤسسات في أبناءنا ُندّرس مازلنا فنحن العالم،

 .العربیة أقطارنا من الكثیر في والنشر والنقل والتراسل التخاطب لغة أصبحت األجنبیة اللغة إن

 ش�عور  خل�ق  أبرزھ�ا  م�ن  التي العربیة بغیر التعلیم مخاطر یستشعرالعربیة  أقطارنا في الواقع لھذا الدارس إن       
 والنفس�یة  الذھنی�ة  وتأثیراتھا الثقافي، وبمدھا األجنبیة، اللغة بطابع وثقافتھ فكره وتطبیع المتلقي، عند والضیاع الغربة

 ن�درك  ال�ذي  الوق�ت  ف�ي  ھذا حاول لو حتى یقاومھا أو منھا یتخلص أن الجامعة أو المدرسة، في الطالب یستطیع ال التي
 المراح�ل  ف�ي  وخاص�ة  األم، اللغ�ة  بغی�ر  التعل�یم  مخ�اطر  تؤك�د  واالجتماعی�ة  النفس�یة  والدراس�ات  التعلیم نظریات أن تمامًا

 فی�ھ  تؤك�د  بیان�اً  فأص�درت  الوطنی�ة،  اللغ�ات  بغی�ر  التعلیم مشكالت أیضًا الیونسكو منظمة اكتشفت ولقد.التعلیم من األولى
 ونت��ائج الدولی��ة التوص��یات ھ��ذه م��ن نح��ن ف��أین ،ممكن��ة مرحل��ة أقص��ى إل��ى التعل��یم ف��ي الوطنی��ة اللغ��ة اس��تخدام أھمی��ة

 اللغ�ات،  فی�ھ  تتن�افس  عص�راً  یع�یش  الع�الم  وأن خصوص�اً  والمعرفة، والفكر واللغة التعلیم مجاالت في البحثیة الدراسات
 باس�تعماالت  الُملِزم�ة  للتش�ریعات  إص�دارھا  خ�الل  م�ن  لغاتھا لحفظ األمم وتسعى وإیجابیاتھا، بسلبیاتھا الثقافات وتتوغل
 .وغیرھا والثقافة والتراسل التعلیم في الوطنیة اللغات

 أسبقیة في والوظائف الحوافز وُنقّدم أجنبیة، بلغة أبناءنا ُنعلِّم دمنا ما كثیرًا یسعدنا ال ھذا اللغوي واقعنا إن  
 ل�ذلك  العربی�ة،  الجامع�ات  خریج�ي  م�ن  غی�ره  عل�ى  األفض�لیة  ل�ھ  األجنبی�ة  الجامع�ات  من یتخرج من كل أن تحدد مكشوفة

 ُت��دّرس أو ُتعلِّ��م الت��ي العربی��ة الط��ب كلی��ات م��ن٪ 90 م��ن أكث��ر ف��ي األجنبی��ة باللغ��ة أبناؤن��ا ی��تعلم أن بمس��تغرب ل��یس
 .والتكنولوجیا والصناعة والمعلومات واإلدارة واالقتصاد العلوم كلیات على الواقع ھذا وینطبق باألجنبیة،

 الط�ب  كلی�ة  م�ن  المتخ�رج  أن أبرزھ�ا  لھ�ا،  حص�ر  ال مس�اوئ  العربی�ة  الكلی�ات  ف�ي  أجنبی�ة  بلغ�ة  الطب�ي  وللتعلیم        
 أحیان�اً  ُی�دّرس  المعل�م  وأن خصوص�اً  األجنبی�ة،  اللغ�ة  ف�ي  وال العربی�ة  اللغ�ة  ف�ي  ال األساس�یة  المھ�ارات  یمتلك ال العربیة،

 اختلط�ت  مّھجن�ة  بلغ�ة  مرموق�ة  عربی�ة  جامع�ات  قاعات في ُألقیت محاضرات سمعنا ما وكثیرًا مھّجن، نحٍو وعلى بلغتین
 إل�ى  وتوح�دھا  انس�جامھا  وع�دم  األم�ة،  عقد انفراط أدى وقد عجیبًا، اختالطًا األجنبیة بالمصطلحات المحلیة العامیة فیھا
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 تع��دد ف��ي أث��رًا التبعی��ة لھ��ذه وإن والثقافی��ة، واللغوی��ة واالقتص��ادیة السیاس��یة الن��واحي ف��ي علیھ��ا مقیت��ة تبعی��ة ف��رض
 تع�دد  فوض�ى  عن لالبتعاد المصطلح بتدریس الجامعات اھتمام كان لذلك ،العلوم شتى في وازدواجیتھ المعّرب المصطلح
 .العربي بالعالم المصطلحي لالرتباك وتجنبًا العربي الوطن جغرافیا واتساع اللھجات تباین عن الناتجة المصطلح
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ب تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطاستكمال الصحیة حالیًا ب یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم  
 إلى اللغة العربیة الترجمةتي تمثل أھم ركائز حركة وھو أحد المشاریع الضخمة ال ،والعلوم الصحیة باللغة العربیة

مع غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة 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 ،  ،المرجعیة الوحیدة المعتمدة على مستوى الوطن العربي
ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول

 .الًطالع القّراء علیھا
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 الطبیة المناظیر أھمیة 

 ربیع یوسف شیماء .د / إعداد

 المجال في حقیقیة ثورة إلى ومتتالیة الحقة تحسینات من علیھا أدخل وما الطبیة، المناظیر ظھور أدى  
 ھائل مقدار تخفیف من األسلوب ھذا استخدام على ترتب وما والعالجي، التشخیصي الصعیدین على وذلك الطبي،

 لإلجراء الالزم والوقت لإلجراء المطلوبة والتحضیرات االقتصادیة والتكلفة واالختالطات واأللم المعاناة من
 ذلك كل العالج، نوعیة في أیضًا والتحسن التشخیص، دقة في الكبیر التحسن إلى لإلجراء،إضافة التالي والوقت

 أمًال ومنح ھائًال فرقًا أحدث البشري التاریخ في الشأن عظیم  اختراع الطبیة المناظیر إن نقول أن الحق من یجعل
 .والعلل األمراض من بھ یستھان ال كمًا وخفف العالم، عبر البشر لمالیین كبیرًا

    المنظار جراحة مزایا
 فیھ��ا یك��ون الت��ي التقلیدی��ة الجراح��ة م��ع بالمقارن��ة الجراح��ة ع��ن الن��اتج األل��م م��ن التقلی��ل )1

 .بكثیر أكبر الجرح
 .المستشفى في المكوث مدة تقلیل )2
 .أسرع بشكل الیومیة ونشاطاتھ لعملھ بالعودة للمریض السماح )3
 الت��داخل إج��راء یس��ھل مم��ا الجس��م، ألعض��اء مكب��رة و دقیق��ة ص��ورة الج��راح إعط��اء )4

 .النتائج وتحسین الجراحي
 بالمناظیر التداخل مع تكون حیث ، التقلیدیة اإلجراءات عن الناتجة الكبیرة الندب تجنب )5

 .تالحظ ال األحیان معظم وفي جدًا صغیرة
 . البطن داخل االلتصاقات و الجروح كالتھاب الناتجة، المضاعفات نسبة من الحد )6

 للتنظیر المریض تحضیر
 س��اعة م��ن أكث�ر  الع��ادة ف�ي  اإلج��راء یس�تغرق  وال المستش��فى، ف��ي ل�یالً  بق��اءه الم�ریض  تحض��یر یتطل�ب  ال   

 أنم�اط  م�ن  للعدی�د  وبالنسبة. اإلجراء لھذا الضروریة بالتحضیر المتعلقة التعلیمات للمریض الطبیب یقدم. واحدة
. التنظی�ر  لن�وع  تبعًا یختلف األمر ھذا أن إال ساعة، 12 لمدة الطعام تناول عن المریض یمتنع أن ینبغي التنظیر
 إف�راغ  أج�ل  م�ن  لإلج�راء  الس�ابقة  اللیل�ة  ف�ي  الملین�ات  اس�تخدام  یمك�ن  األمعاء تستقصي التي لإلجراءات بالنسبة
 الم�ریض  یخبر أن وینبغي للمریض، إكلینیكي فحص بإجراء التنظیر قبل الطبیب یقوم.الھضمي الجھاز وتنظیف

 .لھا خضع التي السابقة واإلجراءات) الغذائیة المكمالت فیھا بما( یتناولھا التي الحالیة األدویة بكافة طبیبھ

 التنظیر إجراء أسباب
 :التنظیر إلجراء رئیسیة أسباب ثالثة ثمة ،للتنظیر المسوغ السبب على اإلجراء ھذا یعتمد

 
 اضطرابات أو بطني ألم أو مستمر، قیىء المریض لدى كان إذا: واالستقصاء التحري )1

 فیمكن ،المثال سبیل على ھضمي نزف أو ،بلع صعوبة أو ھضمیة قرحات أو تنفسیة
 .السبب عن للتحري الھضمي التنظیر استخدام

 تشخیص إلثبات عضو من خزعة ألخذ التنظیر استخدام یمكن:  التشخیص إثبات )2
 .أخرى أمراض أو مثًال سرطان
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 من التنظیر یستخدم مثًال مباشرة، األمراض أحد لعالج المنظار استخدام یمكن:  العالج )3
 في. السالئل إحدى استئصال أو ،)الحرارة باستخدام الكي( نازف وعاء تخثیر أجل
 بحیث الصوت، بفائق التفریس مثل آخر، إجراء مع التنظیر إشراك یمكن األحیان بعض
 مثل تصویرھا یصعب التي األعضاء من قریبًا الصوت فائق مجس وضع یمكن

 تصویرًا تستخدم حساسة بأضواء مزودة الحدیثة المناظیر بعض وھناك. البنكریاس
 خاصة، وخضراء زرقاء موجیة أطواًال یستخدم التصویر من النمط وھذا الحزمة، ضیق
 الحالة في التنظیر یجرى السرطانیة، قبل الحاالت بسھولة یمیز أن للطبیب یسمح مما

 مخدر األحیان بعض في یعطى المریض أن من الرغم على واع، والمریض االعتیادیة
 یعطى ما وغالبًا ،)الفم مؤخرة في یطبق مخدر بخاخ استخدام الشائع من( موضعي
 فإنھ الفم عبر الدخول خالل من تتم التي لإلجراءات بالنسبة. مسكن دواء المریض
 .األنبوب إقحام عند والشفة األسنان لحمایة للفم واٍق یستخدم
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     الفیتامینات )1 

 یحتاجھ��ا ھام��ة عض��ویة كمركب��ات الڤیتامین��ات اكتش��فت
 الطبیع��ي، والتط�ور  النم��و لتحقی�ق  ص��غیرة بكمی�ات  اإلنس��ان جس�م 

 واألبح��اث الدراس��ات أثبت��ت حی��ث العام��ة، الص��حة عل��ى والحف��اظ
 الجس�م،  ف�ي  المن�اعي  الجھ�از  یق�وي  الطع�ام  ف�ي  التن�وع  أن الطبیة

 بص��حة للتمت��ع الڤیتامین��ات م��ن الكثی��ر إل��ى تحت��اج أجس��امنا وأن
 ك�البري ( األم�راض  بع�ض  أن العلم�اء  اكتش�ف  بع�دما  وذل�ك  جیدة،
 الڤیتامین�ات  بع�ض  نقص إال ھي ما) والكساح واإلسقربوط، بري،

 إج��راء إل��ى الحاج��ة دع��ت ول��ذلك ،المتوازن��ة غی��ر التغذی��ة بس��بب
  .التغذیة سوء عن الناتجة األمراض حول األبحاث

 فھ�����ي الجس�����م، ف�����ي ف�����اعًال دورًا الڤیتامین�����ات تلع�����ب
 ك�ل  یخ�تص  حی�ث  طاق�ة،  إلى بالجسم الغذاء تحویل عن المسؤولة

 منھ�ا  ن�وع  أي نقص أن كما محددة، بوظائف الڤیتامینات من نوع
 ل�ذا  بعض�ھا،  عم�ل  یعی�ق  وق�د  الجس�م،  بص�حة  اإلض�رار  إلى یؤدي
 م�ن  المتن�اول  ب�ین  العالق�ة  ترابط إلى الحدیثة األبحاث بعض تشیر

 كب��ار ل��دى خصوص�اً  الحیوی��ة العملی��ات وظ�ائف  وص��حة المغ�ذیات 
 كمی��ة عل��ى یحت��وي المت��وازن الص��حي فالغ��ذاء واألطف��ال، الس��ن
 ع��دة توج��د. وس��لیمة طبیعی��ة بص��ورة النم��ـو عل��ـى الجس��ـم تس��ـاعد التـ��ـي التأكس��د  ومض��ادات الڤیتامین��ات م��ن كافی��ة

 بع��ض أن كم��ا المرض��یة، الح��االت بع��ض معالج��ة وب��ین الڤیتامین��ات بع��ض تن��اول ب��ین ت��ربط ونظری��ات افتراض��ات
 ل��بعض معرض��ًا الجس��م تجع��ل المغ��ذیات ھ��ذه م��ن المتن��اول نق��ص إل��ى ت��ؤدي الت��ي الص��حیة غی��ر الغذائی��ة الس��ـلوكیات
 .  اإلفراط دون الكافي القدر بتناول تفادیھا یمكن التي الخطیرة الصحیة المشكالت
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  رعایة المحتضرین) 2 
 
 المج�ال  ف�ـي  حـدث الذي الكبیر التقدم أدى لقد 

 أن فبع�د  كبی�ر،  بش�كل  التمری�ـض  دور تطور إلى الصحي
 الجس��مانیة  الرعای��ة ھ��و  الرئیس��ي التم��ریض  دور ك��ان

 ھ��ذا  امت��د  دوره، أداء ف��ي الطبی��ب  ومس��اعدة  للم��ریض
 الش��املة كالرعای��ة الن��واحي، م��ن العدی��د لیش��مل ال��دور

 واالجتماعی���ة والنفس���یة الجس���مانیة الن���واحي لمختل���ف
 لیش��مل كبی��رة بص��ورة متوس��عًا أص��بح كم��ا والروحی��ة،

 التعام�ل  لھم یتیح بما وتعلیمھم وأسرھم المرضى تثقیف
 .منھا الوقایة أو األعراض مع

 الرعایة إلى المحتضرین رعایة مصطلح یشیر
 عل���ى المش���رفین للمرض���ى تق���دیمھا ی���تم الت���ي الص���حیة
 المزمنة األمراض یعانون الذین المرضى وكذلك الموت،

 ماس���ة حاج���ة وھن���اك المتقدم���ة، األخی���رة مراحلھ���ا ف���ي
 األم��راض  ل��ذوي  الرعای��ة  م��ن  الن��وع  ھ��ذا  مث��ل  لتق��دیم 

 تحتض��ر حت��ى الم��وت عل��ى أش��رفوا ال��ذین أو االنتھائی��ة
 الض��روري وم�ن . معان�اة  ب�دون  المرض��ى م�ن  الفئ�ة  ھ�ذه 
 الغای��ة لتحقی��ق التخصص��ات مختل��ف جھ��ود تتض��افر أن

 المع��اییر اتب��اع م��ع الص��حیة الرعای��ة ھ��ذه م��ن المرج��وة
 .المجال ھذا في والعالمیة الدولیة

 رعـــایـ������ـة( الكتـــ������ـاب ھـــ������ـذا یتضمـــ������ـن
 لألعـــ�����ـراض مفـصــ�����ـًال عرضـــ�����ـًا) المحتضــریــ�����ـن

 المتقدم���ة المراح���ل مرض���ى یواجھھ���ا التـ���ـي الشــ���ـائعة
 قبـــل مــن معھا التعامــل وكیفیة الموت، قبل والمتأخرة

 راحــ�ـة  لضمــ�ـان  والطبی�ة  التمریضیـ�ـة  الرعایـ�ـة  فــرق
 ف�ي  للع�املین  مرجعی�اً  إرش�ادیاً  دل�یالً  الكت�اب  ھ�ذا  ُیع�د  كم�ا  أھ�ـلھ،  معان�اة  من للتخفیف وكذلك احتضاره، أثناء المریــض

 الق�رارات  م�ن  سلسلـ�ـة  اتخـ�ـاذ  تتض�من  المحتض�رین  رعایـ�ـة  مب�ادئ  أن بال�ذكر  الج�دیر  وم�ن . التلطیفی�ة  الرعای�ة  مجال
 طب�ي  إج�راء  ك�ل  تفاص�یل  ع�ن  التس�اؤل  بع�د  أھل�ھ  من عنھ ینوب من أو المریض ِقبل من سواًء وحذر، بعنایة مةالحاس
 الطبی�ة  الت�دخالت  أخالقی�ات  واتب�اع  مص�یره،  تحدی�د  فـ�ـي  المریـ�ـض  حـ�ـق  عل�ى  التأكی�د  م�ع  التلطیفی�ة،  الرعایـ�ـة  ضمن

 وأخالقی�ة،  وطبیة تقنیة لتقدیرات القرارات ھذه تخضع أن الضروري ومن. فعالیتھا على والحرص والروتینیة المعقدة
 .المریض استقاللیة مبدأ تراعي أن یجب كما
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 عماد سید ثابتأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 .الكآبة وجھھ تظھرعلى  - .الحزن وجھھ یظھر  -1
 )الحزن( أما الوجھ، على تظھر) الكآبة( ألن -
 . القلب في مضمرًا فیكون 

 وھو الموظف ُضبط -2
 في رئیسھ على یتحسس 
 .العمل 

  وھو الموظف ُضبط  -
 في رئیسھ على یتجسس 
 .العمل 

 الناس أسرار معرفة یعني) التجسس( ألن - 
 الناس أخبار تتبع فیعني التحسس أما بالشر، 
 :تعالى قال یوسف سورة في ذلك وذكر بالخیر، 
 ) .یوسف من فتحسسوا اذھبوا( 

 على یدل البنت سكوت إن -3
 .أدبھا شدة 

 على یدل البنت صمت إن  -
 .أدبھا شدة 

 أما والحكمة، األدب من یتولد) الصمت( ألن -
 .الخوف من فیتولد) السكوت( 

 أعطاني حین ظلمني أخي -4
 .اإلرث من جزءًا 

  حین حقي ھضم أخي  -
 .اإلرث من جزءًا أعطاني 

 الحق، بعض نقصان بمعنى یكون) الھضم( ألن -
 :  تعالى قال. كلھ الحق في فیكون) الظلم( أما 
 )ھضمًا وال ظلمًا یخاف فال( 

 بین قاسطًا كن أخي یا -5
 .بناتك 

  بین مقسطًا كن أخي یا  -
 .بناتك 

 في كما والمنصف، العادل ھو) المقسط( ألن -
 أما ،)المقسطین یحب اهللا إن: (تعالى قولھ 
 : تعالى قال الجائر، أو الظالم فھو) القاسط( 
 ) .حطبًا لجھنم فكانوا القاسطون وأما( 

 االفتخار، بعین نفسھ إلى ینظر) المختال( ألن -  .بنفسھ مختال الرجل ھذا  - .بنفسھ یفتخر الرجل ھذا -6
 .االحتقار بعین الناس إلى فینظر) الفخور( أما 

  القرآن من جزًء حفظت -7
 . الكریم 

 القرآن من جزءًا  حفظت  -
 . الكریم 

      كانت إذا) السطر على المتطرفة الھمزة( ألن  -
 ألف بعدھا یكتب ألف، قبلھا ولیس بالفتح منونة

 .الفتح تنوین ویعلوه
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  -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" ورقیة ونسخ إلكترونیةجمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ   -
  . "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 الموقع اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل  - 

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

 

 

 یكتب ال) المربوطة التاء على الفتح تنوین( ألن -  .رائعة قصًة قرأت  - .رائعة قصتًا قرأت -8
 .ألف بعده 

 .الطب في عالم سینا ابن  - . الطب في عالم سینا بن  -9

 

 بین ولیست ،السطر أول جاءت) ابن( ألن  -
 ).ابن( كلمة في األلف تحذف لم لذلك علمین

 كتبت لذلك النداء، یاء علیھا دخلت) ابن( ألن  - .ربك خف آدم، بن یا - .ربك خف آدم، ابن یا  -10
 ).بن( الوصل ألف بدون  

 في اتأخر ال أن أحب -11
 للفعل النافیة) أن( في النون إدغام یجب ألنھ  - . عملي في أتأخر أال أحب  - . عملي 

 .اّلالم تشدید مع النافیة) ال( في المضارع 

   

 

 
 

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- أحب أن لا اتأخر في
	10-  يا ابن آدم، خف ربك.
	9-  بن سينا عالم في الطب .
	8- قرأت قصتاً رائعة.
	7- حفظت جزءً من القرآن 
	6- هذا الرجل يفتخر بنفسه.
	5- يا أخي كن قاسطاً بين
	4- أخي ظلمني حين أعطاني
	3- إن سكوت البنت يدل على
	2- ضُبط الموظف وهو
	- لأن (الكآبة) تظهر على الوجه، أما (الحزن)
	1-  يظهر وجهه الحزن.
	 فيكون مضمراً في القلب .
	 - لأن (التجسس) يعني معرفة أسرار الناس
	 بالشر، أما التحسس فيعني تتبع أخبار الناس
	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:
	 يتجسس على رئيسه في
	 يتحسس على رئيسه في
	 بالخير، وذكر ذلك في سورة يوسف قال تعالى:
	 العمل.
	 العمل.
	 (اذهبوا فتحسسوا من يوسف) .
	 (السكوت) فيتولد من الخوف.
	 شدة أدبها.
	 شدة أدبها.
	 أما (الظلم) فيكون في الحق كله. قال تعالى : 
	 أعطاني جزءاً من الإرث.
	 جزءاً من الإرث.
	 (فلا يخاف ظلماً ولا هضماً)
	-  تظهرعلى وجهه الكآبة.
	 قوله تعالى: (إن الله يحب المقسطين)، أما
	 (القاسط) فهو الظالم أو الجائر، قال تعالى: 
	 بناتك.
	 بناتك.
	 (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) .
	-  ضُبط الموظف وهو 
	 - لأن (المختال) ينظر إلى نفسه بعين الافتخار،
	 أما (الفخور) فينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
	-  إن صمت البنت يدل على
	- لأن (الصمت) يتولد من الأدب والحكمة، أما
	 الكريم .
	 الكريم .
	- لأن (الهضم) يكون بمعنى نقصان بعض الحق،
	-  أخي هضم حقي حين 
	- لأن (المقسط) هو العادل والمنصف، كما في
	-  يا أخي كن مقسطاً بين 
	-  هذا الرجل مختال بنفسه.
	-  حفظت  جزءاً من القرآن
	 - لأن (تنوين الفتح على التاء المربوطة) لا يكتب
	 بعده ألف.
	-  قرأت قصةً رائعة.
	  بدون ألف الوصل (بن).
	-  ابن سينا عالم في الطب.
	 المضارع في (لا) النافية مع تشديد الّلام.
	 عملي .
	-  لأن (ابن) دخلت عليها ياء النداء، لذلك كتبت
	- يا بن آدم، خف ربك.
	-  لأنه يجب إدغام النون في (أن) النافية للفعل
	-  أحب ألاًّ أتأخر في عملي .

