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 الطبي والتعلیم المصطلح علم

         د. یعقوب أحمد الـشـــــراح / بقلم
  

  األمین العام المساعد

                                 
 ومنھا المعارف مختلف بھا وُتدّرس تھا،ابلغ تھتم واإلمكانات القدرة محدودة الدول بعض نجد أن العجب لمن إنھ          

 في أخرى بلغات إحاللھا وعدم لغاتھا مع التعامل أجل من القوانین یضع العالم دول من والكثیر. والصحیة الطبیة العلوم
 باألمة مرتبطة اللغة أن أساس وعلى الوطنیة، بلغاتھا اعتزازھا من انطالقًا وغیرھا، والتألیف والترجمة والتعلیم التراسل
 ُندّرس مازلنا فنحن العالم، في اللغات واقع عن یختلف واقعًا العربي عالمنا في نشاھده الذي لكن والتفكیر، والوجود والھویة
 لغة أصبحت األجنبیة اللغة إن بل األجنبیة، باللغات المعارف مختلف الطب كلیات وخاصة التعلیمیة، المؤسسات في أبناءنا

 .العربیة أقطارنا من الكثیر في والنشر والنقل والتراسل التخاطب

 الغربة شعور خلق أبرزھا من والتي العربیة بغیر التعلیم مخاطر یستشعر العربیة، أقطارنا في الواقع لھذا الدارس إن      
 ال التي والنفسیة الذھنیة وتأثیراتھا الثقافي، وبمدھا األجنبیة، اللغة بطابع وثقافتھ فكره وتطبیع المتلقي، عند والضیاع
 أن تمامًا ندرك الذي الوقت في ھذا ،ذلك حاول لو حتى یقاومھا أو منھا یتخلص أن الجامعة أو المدرسة، في الطالب یستطیع
 من األولى المراحل في وخاصة األم، اللغة بغیر التعلیم مخاطر تؤكد واالجتماعیة النفسیة والدراسات التعلیم نظریات
 استخدام أھمیة فیھ تؤكد بیانًا فأصدرت الوطنیة، اللغات بغیر التعلیم مشكالت أیضًا الیونسكو منظمة اكتشفت ولقد.التعلیم
 مجاالت في البحثیة الدراسات ونتائج الدولیة التوصیات ھذه من نحن فأین. ممكنة مرحلة أقصى إلى التعلیم في الوطنیة اللغة

 بسلبیاتھا الثقافات وتتوغل اللغات، فیھ تتنافس عصرًا یعیش العالم وأن خصوصًا والمعرفة، والفكر واللغة التعلیم
 التعلیم في الوطنیة اللغات باستعماالت الُملِزمة للتشریعات إصدارھا خالل من لغاتھا لحفظ األمم وتسعى وإیجابیاتھا،

 .وغیرھا والثقافة والتراسل

 مكشوفة أسبقیة في والوظائف الحوافز وُنقّدم أجنبیة، بلغة أبناءنا ُنعلِّم دمنا ما كثیرًا یسعدنا ال ھذا اللغوي واقعنا إن       
 أن بمستغرب لیس لذلك العربیة، الجامعات خریجي من غیره على األفضلیة لھ األجنبیة الجامعات من یتخرج من كل أن تحدد
 الواقع ھذا وینطبق باألجنبیة، ُتدّرس أو ُتعلِّم التي العربیة الطب كلیات من٪ 90 من أكثر في األجنبیة باللغة أبناؤنا یتعلم
 .والتكنولوجیا والصناعة والمعلومات واإلدارة واالقتصاد العلوم كلیات على

 ال العربیة الطب كلیة من المتخرج أن أبرزھا لھا، حصر ال مساوئ العربیة الكلیات في أجنبیة بلغة الطبي وللتعلیم       
 نحٍو وعلى بلغتین أحیانًا ُیدّرس المعلم وأن خصوصًا األجنبیة، اللغة في وال العربیة اللغة في ال األساسیة المھارات یمتلك

 المحلیة العامیة فیھا اختلطت مّھجنة بلغة مرموقة عربیة جامعات قاعات في ُألقیت محاضرات سمعنا ما وكثیرًا مھّجن،
 في علیھا مقیتة تبعیة فرض إلى وتوحدھا انسجامھا وعدم األمة، عقد انفراط أدى وقد عجیبًا، اختالطًا األجنبیة بالمصطلحات

 شتى في وازدواجیتھ المعّرب المصطلح تعدد في أثرًا التبعیة لھذه وإن والثقافیة، واللغویة واالقتصادیة السیاسیة النواحي
 واتساع اللھجات تباین عن الناتجة المصطلح تعدد فوضى عن لالبتعاد المصطلح بتدریس الجامعات اھتمام كان لذلك. العلوم

 .العربي بالعالم المصطلحي لالرتباك وتجنبًا العربي الوطن جغرافیا
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تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب استكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا ب         
والعلوم الصحیة باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في 

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

ح لكافة المصطلحات ، وقد أنجز المركز وضع الشرو ،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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 والصحة الصیام
 رھام أحمد زیدان /.د إعداد 

 تعبدی��ة ممارس��ة كون��ھ م��ن ال��رغم وعل��ى ، اإلس��الم أرك��ان  م��ن الراب��ع ال��ركن رمض��ان ش��ھر ص��یام ُیع��د       
 ك���ان  إذا الجس���م  لص���حَّة  عظیم���ة  فائ���دة  ذا یك���ونَ  أن للص���یام  ویمك���ن  فّعال���ة،  ص���حیة  ممارس���ة  ك���ذلك  فالص���یام

 ،الفت��رة تل��ك ط��ول عل��ى الصِّ��یام فت��رة أثن��اء الجس��م ف��ي تح��دث الت��ي التغیُّ��راُت وتعتم��د. الص��حیح الوج��ھ عل��ى
 م��ن  ینتھ��ي أن بع��َد وذل��ك وجب��ة، آخ��ر تن��اول م��ن س��اعات ثم��اني بع��َد الصِّ��یام حال��َة الجس��َم ی��دخل الواق��ع، ف��ي

 األساس����ي المص����دَر العادی����ة الحال����ة ف����ي الجلوك����وز ویش����كل الوجب����ة، تل����ك م����ن الغذائی����ة العناص����ر امتص����اص
 ھ��ذا  اس��تخدامُ  یج��ري  الص��یام وخ��الل . والعض��الت  الكب��د  ف��ي تخزیُن��ھ  یج��ري  حی��ث  البش��ري، الجس��م  ف��ي  للطاق��ة

 ھ����ي ال����دھوُن تص����بح الجلوك����وز م����ن الرص����یُد ھ����ذا ینض����ب وعن����دما بالطاق����ة، الجس����م لتزوی����د أوًَّال المخ����زون
 وخف���ض ال���دم ف���ي الس���كر مس���تویات خف���ض عل���ى الص���یام یس���اعد وب���ذلك الجس���م، ف���ي للطاق���ة الب���دیل المص���دَر

 ب��دوره ی��ؤدي ال��ذي ال��دھون مخ��زون خف��ض إل��ى إض��افة البنكری��اس، راح��ة عل��ى یعم��ل مم��ا األنس��ولین، إنت��اج
 .الكولیستیرول مستویات من التقلیل إلى

 الجس���م، دھ���ون داخ���ل تخزین���ھ ی���تم منھ���ا العدی���د إن حی���ث الجس���م م���ن ال���ذیفانات إزال���ة م���ن الص���یام یع���زز       
 والكل���ى الكب���د خ���الل م���ن ال���ذیفانات م���ن ال���تخلص عل���ى ذل���ك فیس���اعد ال���دھون تل���ك ح���رق ی���تم الص���یام وأثن���اء
 الغذائی��ة الع��ادات تعزی��ز عل��ى الص��یام یعم��ل  س��بق م��ا إل��ى إض��افة، ذل��ك ع��ن المس��ؤولة الجس��م أعض��اء وب��اقي

 الص���حیة، األطعم��ة  تن��اول  ف��ي  الرغب��ة  یحف���ز أن��ھ  وج��د  فق��د  الص��حیة 
 تج�����اه الش�����ھیة خف�����ض إل�����ى ،إض�����افة والفواك�����ھ الم�����اء وخاص�����ة

  .الوزن لخسارةً  محفزا یجعلھ مما المصنعة األطعمة

 جی���د أث���ر ل���ھ الص���یام أن إل���ى  الدراس���ات  بع���ض توص���لت وق���د       
 وج���د حی���ث الدموی���ة، واألوعی���ة القل���ب مرض���ى حال���ة تحس���ین ف���ي
 الس����یئ، والكولیس����تیرول الثالثی����ة ال����دھون مس����توى م����ن یقل����ل أن����ھ

 یعم���ل مم���ا الدموی���ة األوعی���ة بج���دران الملتص���قة ال���دھون خصوص���ًا
 ھ��ذه خ��الل ال��دم ت��دفق وتحس��ن ، ال��دم ض��غط مس��تویات خف��ض عل��ى

 الخالی����ا إل����ى الواص����ل والغ����ذاء األكس����جین نس����بة وزی����ادة األوعی����ة
 ف���ي المثی���ر وم���ن. الخالی���ا وعم���ل حیوی���ة ت���زداد وب���ذلك ال���دم، عب���ر
 مس���توى عل���ى ی���ؤثر ل���م  الص���یام أن وج���د ق���د أن���ھ الدراس���ات ھ���ذه

  .الجید الكولیستیرول

 ، ل���ھ القل���ب یض���خھا الت���ي ال���دم كمی���ة وتق���ل الراح���ة م���ن بفت���رة الص���یام أثن���اء الھض���مي الجھ���از یحظ���ى       
 الص���یام یحف���ز، الص���حیة ح���التھم تحس���ن عل���ى یص���ومون ال���ذین الص���دریة والذبح���ة القل���ب مرض���ى یس���اعد مم���ا

 الجس���م وظ���ائف وكف���اءة عم���ل م���ن یزی���د مم���ا ونش���طة، جدی���دة بخالی���ا واس���تبدالھا التالف���ة الجس���م خالی���ا تحل���ل
 جس���مھ بنق���اء الص���وم ش���ھر انتھ���اء بع���د اإلنس���ان یش���عر ل���ذلك  المن���اعي، الجھ���از یع���زز أن���ھ كم���ا المختلف���ة

  الح���االت، بع���ض ف���ي فإن���ھ للص���یام، المتع���ددة الفوائ���د تل���ك م���ن ال���رغم وعل���ى نفس���ھ، وص���فاء طاقت���ھ وزی���ادة
 .الصیام في البدء قبل الطبیب استشارة فیھا ینبغي المعدة وقرحة والرضاعة، كالحمل،



4  

 

 إدارة المستشفیات )1
 كونھ مستشفى ُیدعى الذي الكیان ذلك إن       

 إلیھ یدخل حیث الصحیة، للمنظومة الزاویة حجر
 وقد أمراضھم، یواجھون المرضى من مؤلفة آالف

 على قادرین معافین منھا ویخرجون یصرعونھا
 كیان بالفعل المستشفى إن. جدید من الحیاة مواجھة

 عقول في وملموس حقیقي تغییر إحداث على قادر
 الشفاء مجرد من بالمریض والعبور البشر وأبدان

 إلى الدراسات وتشیر. والھناء الصحة إلى داء من
 األداء ومعدالت المستشفیات خدمات تطور ارتباط

 تؤكد كما ككل، الصحیة الرعایة بمخرجات بھا
 الصحیة الرعایة مستوى تدني أن إلى الدراسات

 الصحیة الرعایة منظومة على یؤثر بالمستشفیات
 ویؤكد المستشفیات دور من یعظم مما الشاملة،

 أھمیة تأتي ھنا ومن أھدافھا، تحقیق ضرورة على
 .المستشفیات إدارة

 في التي االجتماعیة العلوم من علمًا اإلدارة تعد     

 ورقابة وتوجیھ وتنظیم تخطیط عملیة ھي مفھومھا

 إنجاز في وتوظیفھا المتاحة الموارد الستغالل

 المنشأة كانت إذا والسیما المنشآت وإدارة األعمال

 الفریق كوادر تستھدف ھنا فاإلدارة المستشفى، ھي

 اإلنتاجیة الكفاءة لرفع المعاونة الھیئة وكل الطبي

 السلعة كانت إذا والسیما الصحیة والرعایة للجودة العالمیة للنظم وفقًا عالیة جودة ذات سلعة على للحصول

  .االستراتیجیة أھدافھ تحقیق نحو یسیر المستشفى یجعل مما الصحة، ھي المقدمة

 ویتناول المستشفى، وتطور نشأة مراحل عبر لرحلة األول الفصل یأخذنا فصول تسعة إلى الكتاب ھذا ینقسم     

 الیاء، إلى األلف من المستشفى إدارة كیفیة الثالث الفصل ویوضح المستشفیات، تأسیس خطوات الثاني الفصل

 الفّعالة االستراتیجیات ألھم الخامس الفصل ویعرض وأھمیتھا، المعلومات نظم عن لیتحدث الرابع الفصل ویأتي

 إلى تؤدي التي الطبیة والقضایا المشكالت أھم على الضوء السادس الفصل یلقي ثم المستشفیات، كفاءة لقیاس

 الفصل ویتحدث اإلداري، القصور ومواجھة المشكالت حل أسس لیضع السابع الفصل ویأتي المستشفیات، تردي

 المسؤولیات بعض باستعراض وذلك التاسع بالفصل الكتاب وُیختتم. الرئیسیة ومحاورھا الجودة مفاھیم عن الثامن

 .المجتمعات لتنمیة المستشفى عاتق على تقع التي
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 قواعد الترجمة الطبیة) 2 

 ط������رق أھ������م م������ن ومازال������ت الترجم������ة كان������ت    
 تجت���از فھ���ي والحض���ارات، الش���عوب ب���ین التواص���ل
 تت������أثر وال الجغرافی������ة، الح������دود وتعب������ر األزمن������ة،

 ق����د م����ا فتنق����ل والمعتق����دات، اآلراء ب����اختالف كثی����رًا
 المق���ال یش���ھد ل���م م���ن وَیِعَی���ھ لیس���معھ ُكِت���ب، أو قی���ل
 النق���اد بع��ض  یص���ف ح��ین  وف���ي.الكت��اب  یحض���ر ول��م 

 یقول����ون كم����ا ألنھ����ا َف����ّن، بأنھ����ا الترجم����ة والكت����اب
 الممارس����ة، م����ن طویل����ة فت����رة قض����اء عل����ى تعتم����د
 وبط���رق بالمع���اني المرھ���ف والح���ّس الت���ذوق وعل���ى

 والكت�����اب النق�����اد م�����ن آخ�����ر فریق�����ًا ف�����إن. التعبی�����ر
 تس����تند ألنھ����ا الترجم����ة، عل����ى العل����م ص����فة یغلِّب���ون 

 لمق����اییس وتخض����ع المع����الم، واض����حة مب����ادئ إل����ى
 .ثانیًا وبجودتھا أوًال بصحتھا للحكم ومعاییر

 ش�����أن ش�����أنھا والص�����حیة الطبی�����ة والترجم�����ة      
 والوض�����وح البی�����ان ت�����وخي ف�����ي البیانی�����ة الترجم�����ة
 اللغ�����ة مقتض�����یات م�����ع الكام�����ل والتكیی�����ف والدق�����ة

 الس������یاق مراع������اة ف������ي علیھ������ا وتزی������د العربی������ة،
 أو المناس��������بة، العلمی��������ة المص��������طلحات واختی��������ار
 ال���ذین الط���الب عل���ى الطبی���ة الترجم���ة فوائ���د تقتص���ر وال المبتك���رة، المف���اھیم ع���ن للتعبی���ر الجدی���دة األلف���اظ اس���تحداث
 ف���ي ف���رد ك���ل لتش���مل تعمھ���ا ب���ل األم، لغ���تھم غی���ر بلغ���ات أو بلغ���تھم الص���حیة والعل���وم الط���ب كلی���ات ف���ي یدرس���ون
 والص���حي الطب���ي المت���رجم عل���ى الت���ي المواض���یع وتتن���وع بھ���ا، ل���ھ یق���رأ م���ن یس���مع أو األم، بلغت���ھ یق���رأ المجتم���ع
 الطبی����ة للمص����طلحات معتم����دة مص����ادر م����ن العربی����ة اللغ����ة ف����ي یس����تجد م����ا أبرزھ����ا وم����ن معرفتھ����ا، ف����ي التوسُّ����ع

 مص���طلحات ص���یاغة وط���رق اإلنجلیزی���ة، اللغ���ة عب���ر الواف���دة الجدی���دة المص���طلحات م���ع التعام���ل وط���رق والص���حیة،
 .الحاسوب بمساعدة الترجمة من القصوى االستفادة إلى باإلضافة العربیة، باللغة لھا مقابلة

 العربی���ة اللغ���ة إل���ى الترجم���ة أھمی���ة ع���ن منھ���ا األول الفص���ل یتح���دث فص���ول ثالث���ة إل���ى الكت���اب ھ���ذا یقس���م       
 الثال���ث بفص���لھ الكت���اب وُیخت���تم الطبی���ة، الترجم���ة وت���دقیق مراجع���ة آلی���ة الث���اني الفص���ل ین���اقش ث���م واس���تراتیجیاتھا،

 تط��رق م��ا ك��ل الكت��اب ھ��ذا اس��توفى ق��د یك��ون أن نأم��ل الطبی��ة، الترجم��ة ف��ي الش��ائعة األخط��اء ع��ن بالح��دیث وذل��ك
 الطبیة. الترجمة قواعد من إلیھ
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  مصطفى سمیة محمودأ.  / بقلم  
 

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

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

 السبب الصواب الخطأ

 صیام تنِس ال  -1
 شوال من البیض الستة

 .أختي یا

 الستة صیام تنسي ال  -
          شوال من البیض

 .أختي ای

 ، الخمسة األفعال من وھو) تنسین( الفعل أصل ألن 
 فأصبح النون حذفت الناھیة ال علیھ دخلت وعندما 
 ).تنسي ال( الفعل شكل 

  الحقة المعرفة  -2
 .الحقة والرجولة  

 ،الحق المعرفة  -
 .التأنیث تاء تلحقھ فال للتوكید) الحق( المصدر ألن  - .الحق  الرجولةو 

 من طعامًا أكلت ما -3
 .أمس 

 منذ طعامًا أكلت ما  -
 .بالزمان تختص) منذ(، بالمكان تختص) من( ألن  - .أمس

 سوف لحظات بعد -4
 .المغرب یؤذن 

 سیؤذن لحظات بعد  -
 .المغرب 

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

 الرحلة اختصرت -5
 .المال نفاذ لقرب

 لقرب الرحلة اختصرت  -
 .المال نفاد 

 آخر جسم شيء اختراق على یدل) ینفذ ، نفذ( الفعل  ألن -
 تنفیذ على أیضًا ویطلق ،) المقاتل صدر السھم نفذ: ( مثل

 الفناء على فتدل بالدال) نفاد( أما ، بھا القیام أي األعمال
 .واالنتھاء

  جائزة على حصلت -6
   ب مشتروات مقابل

 .دینارًا 15

 جائزة على حصلت  -
 15 ب مشتریات مقابل 
 .دینارًا 

 على زائدة ألفھ مقصور اسم وھو) مشترى( المفرد ألن -
 مؤنث جمع المقصور جمع لقاعدة فطبقًا ، أحرف ثالثة 
 ).فضلیات  ، فضلى( مثل یاء ھنا ألفھ تقلب سالم 

 یذھب لن أنھ قال -7
 .الیوم 

 یذھب لن إنھ قال  -
 .الیوم

 .القول بعد تكسر) إن( ھمزة ألن -
 

 

 مقابل ملكھ غیر في یزرع الذي ھو) المزارع( ألن -  من الزارعون أكثر  - المزارعون أكثر -8
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  -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
  . "CD's" أقراص مدمجة   

  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . الكاملیمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا   -
  www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

  . یمكن عرض استفسارتكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبي  -
  . والرد علیھانقوم بنشر ھذه المشاركة   -
  Acmls@Acmls.org وأخیرًا نستقبل استفسارتكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركز - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225:  ص.ب
 

 

 إعطائھ .األرز زراعة  .األرز زراعة من 
 ، مزارعة ومصدره) زاَرَع( والفعل المحصول من شيء 

 أأنتم: "  تعالى قال) زاِرع( فھو أرضھ یزرع الذي أما
 ).الزارعون نحن أم تزرعونھ

 الحدیث كان  -9
 موضوع على قاصرًا 
 .بعینھ  

 مقصورًا الحدیُث كان  -
 .بعینھ موضوع على 

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

 مع فالن اجتمع  -10
 .فالن و فالن اجتمع  - .فالن 

 واحد من أكثر من الفعل وقوع تقتضي التي األفعال ألن  -
 یكون ال) اقتتل(و) اقتسم( ،)اختصم(،) اجتمع( مثل 

 العطف
 .بالواو إال فیھا 

 لجنة تشكلت  -11
 الكتب لمناقشة 
 .العلمیة 

  لمناقشة لجنة تكونت  -
 .شكل ذا وصار ، وتمثل ، تصور:  بمعنى) تشكل( ألن  - .العلمیة الكتب 

   

 

 
 

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-  تشكلت لجنة
	10-  اجتمع فلان مع
	9-  كان الحديث
	8- أكثر المزارعون
	7- قال أنه لن يذهب
	6- حصلت على جائزة  مقابل مشتروات ب   15 ديناراً.
	5- اختصرت الرحلة لقرب نفاذ المال.
	4- بعد لحظات سوف
	3- ما أكلت طعاماً من
	2-  المعرفة الحقة 
	1-  لا تنسِ صيام الستة البيض من شوال يا أختي.
	 لأن أصل الفعل (تنسين) وهو من الأفعال الخمسة ،
	 وعندما دخلت عليه لا الناهية حذفت النون فأصبح
	 شكل الفعل (لا تنسي).
	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  :-
	 والرجولة  الحق.
	  والرجولة الحقة.
	 أمس.
	 فتدل على الزمن القريب.
	 المغرب.
	 يؤذن المغرب.
	-  لا تنسي صيام الستة البيض من شوال          يا أختي.
	 نفاد المال.
	-  المعرفة الحق،
	 ثلاثة أحرف ، فطبقاً لقاعدة جمع المقصور جمع مؤنث
	 مقابل مشتريات ب 15
	-  لأن المصدر (الحق) للتوكيد فلا تلحقه تاء التأنيث.
	 سالم تقلب ألفه هنا ياء مثل (فضلى ،  فضليات).
	 ديناراً.
	-  ما أكلت طعاماً منذ أمس.
	-  لأن (من) تختص بالمكان ،(منذ) تختص بالزمان.
	 اليوم.
	-  بعد لحظات سيؤذن
	- لأن (سوف) تدل على الزمن البعيد، أما (السين)
	- لأن  الفعل (نفذ ، ينفذ) يدل على اختراق شيء جسم آخر مثل : (نفذ السهم صدر المقاتل) ، ويطلق أيضاً على تنفيذ الأعمال أي القيام بها ، أما (نفاد) بالدال فتدل على الفناء والانتهاء.
	-  اختصرت الرحلة لقرب
	-  حصلت على جائزة
	- لأن المفرد (مشترى) وهو اسم مقصور ألفه زائدة على
	- لأن همزة (إن) تكسر بعد القول.
	-  قال إنه لن يذهب اليوم.
	-  أكثر الزارعون من 
	- لأن (المزارع) هو الذي يزرع في غير ملكه مقابل إعطائه
	 زراعة الأرز.
	 من زراعة الأرز.
	 شيء من المحصول والفعل (زارَعَ) ومصدره مزارعة ، أما الذي يزرع أرضه فهو (زارِع) قال تعالى : " أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون).
	 قاصراً على موضوع
	 مفعول من قصر الشيء أي لم يجاوزه إلى غيره .
	 على موضوع بعينه.
	  بعينه.
	 مثل (اجتمع) ،(اختصم)، (اقتسم) و(اقتتل) لا يكون العطف
	-  كان الحديثُ مقصوراً
	-  لأن (قاصر)اسم فاعل بمعنى عاجز ، أما (مقصوراً) اسم
	 فلان.
	 فيها إلا بالواو.
	-  لأن الأفعال التي تقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد
	 لمناقشة الكتب
	-  اجتمع فلان و فلان.
	 الكتب العلمية.
	 العلمية.
	-  تكونت لجنة لمناقشة 
	-  لأن( تشكل) بمعنى : تصور ، وتمثل ، وصار ذا شكل.

