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مصطلحات طبية HHSM307
للبدء في اجراء اختبار تجريبي للمادة فضال اضغط هنا
مالحظة  :سوف يظهر الحل الصحيح بعد االنتهاء من الحل مع
الدرجة الكلية الختبارك .

شبكة الياقوت التعليمية
www.Qz8.org

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أتمنىىىن أن تحىىىوا هىىى ع المىىىادة علىىىن استحسىىىانكم ن اصىىىبت فمىىىن هللا و ن
أخطأت فمن نفسي والشيطان ه ع مادة مصطلحات طبية HHSM 307
قمىىىىىىىىىىىىىىت باختصىىىىىىىىىىىىىىار الكلمىىىىىىىىىىىىىىات لىىىىىىىىىىىىىىي موجىىىىىىىىىىىىىىودة بدايىىىىىىىىىىىىىىة
بىىال  )The Prefixesثىىم  )The Suffixesثىىم ر أ أقىىالم ال The
 )Prefixesوال  )The Suffixesثم قمت بجمع بعى المتشىابهات التىي
لكىىي نفىىرن بينهىىا) ثىىم قمىىت
قىىد ال يفىىرن بينهىىا ال ا كانىىت بجانى بعى
بجمىىع االختصىىارات وأرجىىوا التأكىىد مىىن بع ى الكلمىىات التىىي لىىم اسىىجلها
أتمنن التوفيق للشبا جميعا  .ارجوا الدعاء ه ا العمل خالص لوجه هللا.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
أبو عمر القحطاني
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The Prefixes
Meaning

Term

Meaning

Term

ًٌتعلك باألذن أو سمع

:Audi- , Audio-:

بدون أو غٌاب

A-An:

hearingسمع

Auditory

ضمور فً النمو

Atrophy

علم السمع

Audiology

بدون اعراض

Asymptomatic

ٌتعلك بالذات

Auto-:

بدون ازرلاق

Acyanotic

ًذات

Autoimmune

بدون رأس

Anencephaly

مرتٌن

Bi : )B(حرف

للة كمٌة البول

Anuria

كال الجانبٌن

Bilateral

فمر الدم

Anemia

بطء أو للة

Brady:

)بدون الم (مخدر

Analgesia

بطء فً خفمات الملب

Bradycardia

بعٌد ـ انفصال

Ab:

بطء فً عملٌة التنفس

Bradypnea

بعٌد عن مركز الجسم

Abduction

لصبة أو شعبة هوائٌة

bronch- , broncho-:

لرٌب من مركز الجسم

Adduction:

منظار رئوي

Bronchoscope

غدة

Aden-(o):

التهاب المصبة الهوائٌة

Bronchitis

ورم الغدد

Adenoma

سرطان

Carcin (o):

ًورم الغدد السرطان

Adenocarcinoma

سرطان خبٌث

Carcinoma

التهابات الغدد

Adenitis

للب

Card-Cardio-:)C(حرف

لبل

Ante-:

تضخم الملب

Cardiomegaly

علم الملب

Cardiology

رأس أو دماغ

Cephal (o)-:

ضد

Anti-:

Cephalomeningitis

مضاد للفٌروسات

Antiviral

Cholecyst (o)-:

مضاد للمٌكروبات

Antimicrobial

تحصً المرارة

Cholecystolithiasis

مضاد للتشنجات

Anticonvulsive

التهاب المرارة

Cholecystitis

مضاد حٌوي

Antibiotic

إزالة المرارة

Cholecystectomy

شرٌان

Arteri -(o):

لولون

Col (o) , Colon (o)-:

تصلب الشراٌٌن

Arteriosclerosis

فتحة فً األمعاء الغلٌظة أو المولون

Colostomy

التهاب الشرٌان

Arteritis

= = = = منظار

Colonoscopy

مفصل

Arthr -(o):

= = = = استئصال

Colectomy

التهاب المفاصل

Arthritis

جمجمة

Crani (o):

آالم المفاصل

Arthralgia

فتحة بالجمجمة

Craniotomy

سحب السوائل من المفصل

Arthrocentesis

التهاب األغشٌة المحٌطة
بالمخ
مرارة

Before لبل المٌالد
Birth
Before لبل الوالدة
delivery
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Antepartum
Antenatal
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Arthrotomy

فتحة بالمفصل

Cranioplasty

تجمٌل لعظام الجمجمة

The Prefixes
Term

Meaning

Term

Meaning

Cyan (o):

ازرلاق

Endo-En:

داخل

Cyanosis

ازرلاق الجلد لنمص وصول األكسجٌن

Endotracheal

داخل المصبة الهوائٌة

Cyt (o):

خلٌة

Endoscope

منظار داخلً

Cytology

علم دراسة الخلٌة

Enter:

األمعاء الدلٌمة

Cytotoxic

سموم الخالٌا

Enteritis

التهاب األمعاء الدلٌمة

Circum:

حول around

Enterostasis

تولف حركة األمعاء الدلٌمة

Circumoral

حول الفم

Erythr (o):

أحمر red

Chondr (o):

غضروف

Erythrocyte

خالٌا الدم الحمراء

Chondroblast

الخلٌة الغضروفٌة البانٌة ” أرومة
غضروفٌة ”

Erythrocytosis

زٌادة عدد كرٌات الدم الحمراء

Chondrectomy

إزالة الطبمة الغضروفٌة

Eu-:

جٌد أو طبٌعً

Cost:

عظام المفص الصدري ”الضلوع“

Euthyroid

غدة درلٌة سلٌمة

Costal

تتعلك بعظام المفص الصدري

Euthanasia

الموت الرحٌم

Costectomy

ازالة احد عظام المفص الصدري

Epi- :

فوق

(حرفDent (o) , Denti:)D

أسنان

Epigastric

فوق المعدة

Dentology

علم دراسة األسنان

Epidermis

الطبمة الخارجٌة للجلد

Dentitis

التهاب األسنان

Extra-:

خارج

Derm (a) (ato):

جلد

Extracellular

خارج الخلٌة

Dermatology

علم دراسة الجلد

Extravascular

خارج الوعاء الدموي

Dermatitis

التهاب الجلد

(حرفFore-: )F

فً الممدمة  ،لبل

Dis-:

إزالة أو فصل

Forehead

ممدمة الرأس "الجبهة"

Tissue Dissection

فصل األنسجة لدراسة التشرٌح

Forearm

ساعد

Dia-:

بٌن

(حرف: Gastr(o)-:)G

معدة

Diaphragm

الحجاب الحاجز بٌن البطن
والصدر

Gastrostomy

فتحة بالمعدة

Dys-:

صعوبة

Gastritis

التهاب المعدة

Dyspnea

صعوبة فً التنفس

Gastrectomy

استئصال كلً للمعدة

Dysphagia

صعوبة االبتالع

Gen- :

بداٌة أو تكوٌن

Dyspepsia

عسر الهضم

Genesis

تكوٌن الجٌنات

(حرفEch (o):)E

صوت sound

Spermatogenesis

عملٌة تكوٌن الحٌوانات المنوٌة
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Echocardiogram

تخطٌط عضلة الملب
باألشعة الفوق صوتٌة

Organogenesis

تكوٌن االعضاء

Ectop:

خارج عن المكان الطبٌعً

: Gingiv (o)- :

اللثة

Ectopic pregnancy

حمل خارج الرحم

GingivitisـGingival

التهاب اللثة ـ ٌعود للثة

The Prefixes
Term

Meaning

Term

Meaning

Gloss (o)-:

ٌتعلك باللسان

(حرف: kerat (o)-)K

األنسجة الممرنة

Glossitis

التهاب اللسان

keratin

مادة الكرٌاتٌن هً عبارة عن طبمة من األلٌاف البروتٌنٌة
تكون أساس األنسجة المرنٌة مثل الشعر واألظافر

Glossal

ٌتعلك باللسان

(حرف: Lact (o)-)L

الحلٌب milk

: Ger (i) (o)/ Geront

كبار السن

Lactation

عملٌة الرضاعة

Geriatrics

طب الشٌخوخة

: Lymph (o)-

ٌتعلك بالسائل اللٌمفاوي أو الجهاز اللٌمفاوي

Gerontology

علم الشٌخوخة

Lymphadenitis

التهاب فً الغدد اللٌمفاوٌة

Genit (o)- :

ٌتعلك باألعضاء التناسلٌة

Lymphedema

تضخم الغدد اللٌمفاوٌة

Genitals

األعضاء التناسلٌة

(حرف: Mal-)M

سًء

Genitalia

منطمة األعضاء التناسلٌة

Malnutrition

سوء تغذٌة

(حرف: Haem (a) (o) - )H
– )Hem (a) (o

دم

Malabsorption

سوء االمتصاص

Hematoma

تجمع دموي"ورم دموي"

: Macr (o)-

ضخم ـ كبٌرlarge

Hematuria

بول مدمم

Macrocephaly

ضخامة الرأس

Hemoptysis

سعال مدمم

: Micro-

صغٌر small

Hematemesis

لًء مدمم

Microorganism

الكائنات الدلٌمة

Hemi- :

نصف(الشك النصفً ٌم ٌس

Microcyte

خالٌا صغٌرة الحجم

Hemiplegia

شلل نصفً

: Meg (a) Megal (o)-

كبٌر large

Hemiparesis

تخدر أو خذالن فً نصف
الجسم

Megacolon

تضخم المولون (الغلٌظة)

Hyper- :

زٌادة عن المعدل الطبٌعً

Megaloblast

األرومة الضخمة ؟؟؟

Hyperglycemia

زٌادة ارتفاع السكر فً الدم

): My (o) - or – Muscul (o

عضالت

Hypertension

ارتفاع الضغط فً الدم

Myocardial infarction

الجلطة الملبٌة

Hypo - :

نمص عن المعدل الطبٌعً

Myositis

التهاب العضالت

Hypoglycemia

نمص نسبة السكر فً الدم

Musculoskeletal system

الجهاز العظمً العضلً

Hypotension

انخفاض ضغط الدم

(حرف: Narc (o)-)N

نوم

(حرف : Inter)i

بٌن أو خالل

Narcotics

أدوٌة منومة

Intercellular

بٌن الخالٌا

: Nas (o)-

أنف

: Intra-

داخل

Nasogastric Tube

األنبوب األنفً المعدي
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Intracellular

داخل الخالٌا

: Nephr (o)-

الكلٌة

Intravascular

داخل الوعاء الدموي

Nephritis

التهاب الكلٌة

: In-

النافٌة

Nephrolithiasis

حصاوي الكلٌة

Insufficient

غٌر كافٌة

Nephrectomy

إزالة الكلٌة

Inappropriate

غٌر مناسب

: Neur (o)-

األعصاب

The Prefixes
Term

Meaning

Term

Meaning

Neurology

علم دراسة األعصاب

: Psych ( o)-

ٌتعلك بالعمل والعملٌات النفسٌة

Neurosurgery

جراحة األعصاب

Psychology

علم النفس

Neurologist

أخصائً أعصاب

Psychotherapy

عالج نفسً

(حرف: Ophthalm (o)-)O

العٌن

(حرف: Quad- Quadri)Q

أربعة

Ophthalmology

علم دراسة العٌن

Quadriplegia

شلل رباعً

Ophthalmologist

أخصائً عٌون

(حرف: Rect (o)-)R

كل ما له عاللة بالمستمٌم الشرج

: Ot (o)-

األذن

Rectal hemorrhage

نزٌف شرجً

Otitis media

التهاب األذن الوسطى

: Retin (o)-

كل ما له عاللة بشبكٌة العٌن

Otology

علم دراسة األذن وأمراضها

Retinal hemorrhage

نزٌف شبكٌة العٌن

(حرف: Pancreat(o))P

البنكرٌاس

Retinal detachment

انفصال الشبكٌة

Pancreatitis

التهاب البنكرٌاس

: Rheum (a)-

كل ما له عاللة بالروماتٌزم

Pancreatic duct

لناة البنكرٌاس

Rheumatism

الروماتٌزم

: Path (o)-

المرض

Rheumatoid arthritis

Pathology

علم دراسة االمراض ومسببات
حدوثها والتغٌرات التً تحدثها

(حرف: Sub)S

تحت أو ألل من

Pathologist

اخصائً الباثولوجً

Subnormal

تحت المعدل الطبٌعً

: Peri-

حول

Subcostal

تحت الضلع

Pericarditis

التهاب الغشاء المحٌط بالملب

: Supra-Super-

فوق

Peritonitis

التهاب الغشاء البرٌتونً حول
البطن

Suprarenal gland

الغدة الفوق كلوٌة(الكظرٌة)

: Pneum(o)-

الرئة

Superior

العلوي؟؟؟

Pneumonia

التهاب رئوي

: Stomat( o)-

فم Mouth

Pneumothorax

هواء داخل الرئة

Stomatitis

التهاب الفم

: Poly -

زٌادة ـ متعدد

: Splen( o)-

طحال

Polydipsia

عطش شدٌد

Splenectomy

إزالة الطحال

Polyuria

زٌادة عدد مرات التبول

Splenomegally

تضخم الطحال

Polyphagia

زٌادة عدد مرات األكل شهٌة
مفتوحة للطعام

: Semi-

جزئً
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: Pre -

لبل

Semiconscious

شبه واعً

Preoperative

لبل العملٌة

(حرف: Tachy-)T

سرٌع

preeclampsia

تشنج لبل الحمل

Tachycardia

نبض سرٌع

: Post -

بعد

Tachypnea

تنفس سرٌع

Postpartum

بعد المٌالد

: Thyr( o) , thyroid-

غدة درلٌة

postnatal

بعد الوالدة

Thyroidectomy

إزالة الغدة الدرلٌة

The Prefixes
Term

Meaning

Term

Meaning

Thyroiditis

التهاب الغدة الدرلٌة

: Ur( o)-

بول

: Trache( o)-

المصبة الهوائٌة

Urometer

جهاز لمٌاس كمٌة البول

Tracheotomy- Tracheostomy

فتحة فً المصبة الهوائٌة

Urography

تصوٌر الجهاز البولً

Tracheobronchitis

التهاب المصبة الهوائٌة

: Uni -

أحادي

: Thorac( o)-

الصدر chest

Unilateral

جانب واحد one side

Thoracic (thorax):

المفص الصدري

(حرف: Vas (o)-)V

وعاء دموي

Thoracocentesis

سحب السوائل من الصدر

Vasodilatation

توسع فً الوعاء الدموي

(حرف: Ultra-)U

فوق

Vasoconstriction

انمباض فً الوعاء الدموي

Ultrasound

فوق صوتٌة

(حرف: Zo (o)-)Z

حٌوانات

Ultraviolet

فوق بنفسجٌة

Zoology

علم دراسة الحٌوانات

The Suffixes
Term

Meaning

Term

Meaning

(حرف: -ac)A

تعود على

Gastrocele

فتك المعدة

Cardiac

تعود على الملب

: -centesis

عملٌة ثمب لسحب السوائل للعالج
أو التشخٌص

Iliac

تعود على جزء من األمعاء
الدلٌمة

Thoracocentesis

سحب السوائل من الصدر

: -aemia or -emia

تعود على الدم

Abdominocentesis

سحب السوائل من البطن

Anaemia

فمر الدم

: -cide or -cidal

لاتل ومدمر

hyperlipidemia

زٌادة الدهون فً الدم

bactericide

لاتل البكتٌرٌا والمتحوصلة منها

Hypocalcemia

نمص مستوى الكالسٌوم فً الدم

germicide

لاتل الجراثٌم

Hypoglycemia

نمص السكر فً الدم

: -cyte

خلٌة

: -al

تعود على

Erythrocyte

خلٌة دم حمراء

renal

(كلوي)الكلٌة تعود على

Leukocyte

خلٌة دم بٌضاء

Thrombocyte

الصفائح الدموٌة

hormonal

تعود على الهرمون

(هرمونً)
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Placental

تعود على المشٌمة

Melanocyte

Retinal

تعود على شبكة العٌن

(حرف: -derm)D

تعود على الجلد

: -algia

تعود على األلم

Epidermis

الطبمة الخارجٌة

Arthralgia

آالم المفاصل

Hypodermis

الطبمة الداخلٌة

Myalgia

آالم العضالت

(حرف: -ectomy)E

إزالة

(حرف: - cele)C

تعود على الفتك أو تجوٌف
به سائل أحٌانا

Hysterectomy

عملٌة إزالة الرحم

Cystocele

لٌلة مثانٌة (فتك المثانى)

Tonsillectomy

عملٌة إزالة اللوز

hydrocele

أُدْرة = لٌلة مائٌة فً الخصٌة
= فتك أو انتفاخ بسبب سائل

Gasterectomy

عملٌة إزالة المعدة

خالٌا سوداء تكون موجودة فً الجلد

The Suffixes
Term

Meaning

Term

Meaning

: -emesis

لًء

Laryngomalacia

هشاشة الحنجرة

Hematemesis

لًء فً الدم

: -megaly

تضخم

Hyperemesis

لًء متعدد المرات

Cardiomegaly

تضخم الملب

(حرف: -genesis)G

تكوٌن

Hepatomegaly

تضخم الكبد

Organogenesis

تكوٌن األعضاء

(حرف: -natal )N

المٌالد

Spermatogenesis

تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً
الخصٌة

Antenatal

لبل الوالدة Before Birth

: -gram

تخطٌط مكتوب للبٌانات

Postnatal

بعد الوالدة After Birth

)Electrocardiogram (ECG

تخطٌط الملب

Neonatal

)Electroencephalogram (EEG

تخطٌط الدماغ

(حرف: -oma)O

تورم أو نتوء ٌشبه الورم السرطانً
أو غدة سرطانٌة

: -gravida

تتعلك بالحمل

Lipoma

غدة دهنٌة

Primigravida

حمل ألول مرة (خروس)

Haematoma

ورم دموي

Multigravida

حمل ألكثر من مرة

Neuroma

سرطان األعصاب

Nulligravid

لم تحمل مطلما

: -oscopy

فحص باستخدام المنظار

(حرف: -ist )I

تتعلك بشخص معٌن

Gastroscopy

منظار معدة

Cardiologist

أخصائً الملب

Bronchoscopy

منظار رئوي

Ophthalmologist

أخصائً العٌون

Cystoscopy

منظار مثانة

Dentist

أخصائً األسنان

: -ostomy

فتحة

: -itis

التهاب

Gastrostomy

فتحة بالمعدة

Appendicitis

التهاب الزائدة الدودٌة

Tracheostomy

فتحة للتنفس فً المصبة الهوائٌة

Hepatitis

التهاب الكبد

: -oxia

تتعلك باألكسجٌن

Orchitis

التهاب الخصٌة

Hypoxia

نمص فً وصول األكسجٌن

(حرف: -logy)L

علم

Cerebral anoxia

نمص فً وصول األكسجٌن للدماغ
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Ophthalmology

علم دراسة العٌون

(حرف: -pepsia )P

تتعلك بالهضم

cardiology

علم دراسة الملب

Dyspepsia

عسر الهضم

Dentology

علم دراسة االسنان

: -phagia

تتعلك بعملٌة البلع

: -lysis

تكسٌر أو تحلٌل

Dysphagia

صعوبة بعملٌة البلع

Glycolysis

تكسٌر الجلٌكوجٌن إلنتاج
الجلوكوز

: -phasia

تتعلك بالكالم

Hemolysis

تكسٌر الدم

Dysphasia

صعوبة بالكالم

Thrombolysis

تحلٌل أو تكسٌر تخثر الدم

Aphasia

ال ٌستطٌع الكالم

(حرف: -malacia )M

هشاشة

: -phobia

تتعلك بالخوف

Osteomalacia

هشاشة العظام

Photophobia

الخوف من الضوء

The Suffixes
Term

Meaning

Term

Meaning

Hydrophobia

الخوف من الماء

(حرف : -sclerosis)S

تصلب

Acrophobia

الخوف من المرتفعات

Arteriosclerosis

تصلب الشراٌٌن

: -plegia

تتعلك بالشلل

Atherosclerosis

ترسي الدهون في الجدار الداخلي للشرايين

hemiplegia

شلل نصفً

: -stasis

تتعلك بثبات أو ولف

tetraplegia- Quadriplegia

شلل رباعً

Homeostasis

استتباب

: -pnea

تتعلك بالتنفس

Enterostasis

توقف حركة األمعاء الدقيقة ركو ٌد معوي)

Dyspnea

صعوبة فً التنفس

(حرف: -thermia)T

تتعلك بالحرارة

Apnea

ولف التنفس

Hypothermia

حرارة منخفضة

: -ptysis

تتعلك بالسعال

Hyperthermia

ارتفاع درجة حرارة الجسم

Haemoptysis

سعال مدمم

: -thorax

تتعلك بالصدر

(حرف: -rrhea)R

تتعلك بإفرازات السوائل

Pneumothorax

هواء بالصدر

Diarrhea

االسهال

Haemothorax

دم فً تجوٌف الصدر

menorrhea

الحٌض

: -trophy

تتعلك بالتغذٌة أو النمو

Rhinorrhea

إفرازات األنف

Hypertrophy

تضخم أو ضخافة

Otorrhea

إفرازات األذن الخارجٌة

Atrophy

ضمور فً النمو

: -rrhage -rrhagia

تتعلك بالنزٌف

(حرف: -uria )U

تتعلك بالبول

encephalorrhagia

نزف دماغً
ٌ

Polyuria

زٌادة عدد مرات التبول

Hemorrhage

نزٌف دموي

Dysuria

عسر البول

Anuria

انعدام أو للة كمٌة إفراز البول

8

مصطلحات طبية  || HHSM307شبكة الياقوت التعليمية

9

مصطلحات طبية  || HHSM307شبكة الياقوت التعليمية
The Prefixes
Term

Meaning

Term

Meaning

A-An:

بدون أو غٌاب

Erythr (o):

أحمر red

Ab:

بعٌد ـ انفصال

Eu-:

جٌد أو طبٌعً

Aden-(o):

غدة

Epi- :

فوق

Ante-:

لبل

Extra-:

خارج

Anti-:

ضد

(حرفFore-: )F

فً الممدمة  ،لبل

Arteri -(o):

شرٌان

(حرف: Gastr(o)-:)G

معدة

Arthr -(o):

مفصل

Gen- :

بداٌة أو تكوٌن

:Audi- , Audio-:

ٌتعلك باألذن أو سمعً

: Gingiv (o)- :

اللثة

Auto-:

ٌتعلك بالذات

Gloss (o)-:

ٌتعلك باللسان

حرف(Bi : )B

مرتٌن

: Ger (i) (o)/ Geront

كبار السن

Brady:

بطء أو للة

Genit (o)- :

ٌتعلك باألعضاء التناسلٌة

bronch- , broncho-:

لصبة أو شعبة هوائٌة

(حرف: Haem (a) )H
– )(o) - Hem (a) (o

دم

Carcin (o):

سرطان

Hemi- :

نصف(الشك النصفً ٌم ٌس

(حرفCard-Cardio-:)C

للب

Hyper- :

زٌادة عن المعدل الطبٌعً

Cephal (o)-:

رأس أو دماغ

Hypo - :

نمص عن المعدل الطبٌعً

Cholecyst (o)-:

مرارة

(حرف : Inter)i

بٌن أو خالل

Col (o) , Colon (o)-:

لولون

: Intra-

داخل

Crani (o):

جمجمة

: In-

النافٌة

Cyt (o):

خلٌة

(حرف: kerat (o)-)K

األنسجة الممرنة

Circum:

حول around

(حرف: Lact (o)-)L

الحلٌب milk

Chondr (o):

غضروف

: Lymph (o)-

ٌتعلك بالسائل اللٌمفاوي أو الجهاز
اللٌمفاوي

Cost:

عظام المفص الصدري ”الضلوع“

(حرف: Mal-)M

سًء

(حرفDent (o) , Denti)D

أسنان

: Macr (o)-

ضخم ـ كبٌرlarge

Derm (a) (ato):

جلد

: Micro-

صغٌر small

Dis-:

إزالة أو فصل

: Meg (a) Megal (o)-

كبٌر large

Dia-:

بٌن

): My (o) - or – Muscul (o

عضالت

Dys-:

صعوبة

(حرف: Narc (o)-)N

نوم

(حرفEch (o):)E

صوت sound

: Nas (o)-

أنف

Ectop:

خارج عن المكان الطبٌعً

: Nephr (o)-

الكلٌة

Endo-En:

داخل

: Neur (o)-

األعصاب

Enter:

األمعاء الدلٌمة

(حرف: Ophthalm (o)-)O
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The Prefixes
Term

Meaning

Term

Meaning

: Ot (o)-

األذن

(حرف: Sub)S

تحت أو ألل من

(حرف: Pancreat(o))P

البنكرٌاس

: Supra-Super-

فوق

: Path (o)-

المرض

: Stomat( o)-

فم Mouth

: Peri-

حول

: Splen( o)-

طحال

: Pneum(o)-

الرئة

: Semi-

جزئً

: Poly -

زٌادة ـ متعدد

(حرف: Tachy-)T

سرٌع

: Pre -

لبل

: Thyr( o) , thyroid-

غدة درلٌة

: Post -

بعد

: Trache( o)-

المصبة الهوائٌة

: Psych ( o)-

ٌتعلك بالعمل والعملٌات النفسٌة

: Thorac( o)-

الصدر chest

(حرف: Quad- Quadri)Q

أربعة

(حرف: Ultra-)U

فوق

(حرف: Rect (o)-)R

كل ما له عاللة بالمستمٌم الشرج

: Ur( o)-

بول

: Retin (o)-

كل ما له عاللة بشبكٌة العٌن

: Uni -

أحادي

: Rheum (a)-

كل ما له عاللة بالروماتٌزم

(حرف: Vas (o)-)V

وعاء دموي

(حرف: Zo (o)-)Z

حٌوانات

The Suffixes
(حرف: -ac)A

تعود على

(حرف: -logy)L

علم

: -aemia or -emia

تعود على الدم

: -lysis

تكسٌر أو تحلٌل

: -al

تعود على

(حرف: -malacia )M

هشاشة

: -algia

تعود على األلم

: -megaly

تضخم

(حرف: - cele)C

تعود على الفتك أو تجوٌف
به سائل أحٌانا

(حرف: -natal )N

المٌالد

: -centesis

عملٌة ثمب لسحب السوائل
للعالج أو التشخٌص

(حرف: -oma)O

تورم أو نتوء ٌشبه الورم السرطانً
أو غدة سرطانٌة

: -cide or -cidal

لاتل ومدمر

: -oscopy

فحص باستخدام المنظار

: -cyte

خلٌة

: -ostomy

فتحة

(حرف: -derm)D

تعود على الجلد

: -oxia

تتعلك باألكسجٌن

(حرف: -ectomy)E

إزالة

(حرف: -pepsia )P

تتعلك بالهضم

: -emesis

لًء

: -phagia

تتعلك بعملٌة البلع

(حرف: -genesis)G

تكوٌن

: -phasia

تتعلك بالكالم

: -gram

تخطٌط مكتوب للبٌانات

: -phobia

تتعلك بالخوف

: -gravida

تتعلك بالحمل

: -plegia

تتعلك بالشلل
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(حرف: -ist )I

تتعلك بشخص معٌن

: -pnea

تتعلك بالتنفس

: -itis

التهاب

: -ptysis

تتعلك بالسعال

The Suffixes
Term

Meaning

Term

Meaning

(حرف: -rrhea)R

تتعلك بإفرازات السوائل

(حرف: -thermia)T

تتعلك بالحرارة

: -rrhage -rrhagia

تتعلك بالنزٌف

: -thorax

تتعلك بالصدر

بع

الكلمات المتشابهة

(حرف : -sclerosis)S

تصلب

: -trophy

تتعلك بالتغذٌة أو النمو

: -stasis

تتعلك بثبات أو ولف

(حرف: -uria )U

تتعلك بالبول

12
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Term

Meaning

Term

Meaning

Spermatogenesis

تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً
الخصٌة

: Post -

بعد

Orchitis

التهاب الخصٌة

: Pre -

لبل

hydrocele

أُدْرة = لٌلة مائٌة فً الخصٌة
= فتك أو انتفاخ بسبب سائل

Ante-:

لبل

Hepatomegaly

تضخم الكبد

Anti-:

ضد

Hepatitis

التهاب الكبد

Dis-:

إزالة أو فصل

Cystoscopy

منظار مثانة

Dys-:

صعوبة

Cystocele

لٌلة مثانٌة (فتك المثانى)

Dia-:

بٌن

Endo-En:

داخل

: Inter

بٌن أو خالل

: Intra-

داخل

Erythr (o):

أحمر red

: Inter

بٌن أو خالل

Arteri -(o):

شرٌان

Pneumothorax

هواء داخل الرئة

Arthr -(o):

مفصل

Hypodermis

الطبمة الداخلٌة

Auto-:

ٌتعلك بالذات

Epidermis

الطبمة الخارجٌة للجلد

Acyanotic

بدون ازرلاق

Extra-:

خارج

Cyan (o):

ازرلاق

Ectop:

خارج عن المكان الطبٌعً

Atherosclerosis

ترسي الدهون في الجدار الداخلي
للشرايين

Otorrhea

إفرازات األذن الخارجٌة
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تابع المتشابهات

Term

Meaning

Term

Meaning

Anencephaly

بدون رأس

Bradycardia

بطء فً خفمات الملب

Cephal (o)-:

رأس أو دماغ

Cardiomegaly

تضخم الملب

Forehead

ممدمة الرأس "الجبهة"

Echocardiogram

تخطٌط عضلة الملب باألشعة
الفوق صوتٌة

Macrocephaly

ضخامة الرأس

Myocardial infarction

الجلطة الملبٌة

Pericarditis

التهاب الغشاء المحٌط بالملب

Cardiac

تعود على الملب

Postpartum

بعد المٌالد

Cardiomegaly

تضخم الملب

postnatal

بعد الوالدة

Cardiologist

أخصائً الملب

Circum:

حول around

cardiology

علم دراسة الملب

: Peri-

حول

Aden-(o):

غدة

Cholecystolithiasis

تحصً المرارة

Euthyroid

غدة درلٌة سلٌمة

Nephrolithiasis

حصاوي الكلٌة

Suprarenal gland

الغدة الفوق كلوٌة(الكظرٌة)

Cholecystectomy

إزالة المرارة

: Thyr( o) , thyroid-

غدة درلٌة

Chondrectomy

إزالة الطبمة الغضروفٌة

(حرف: -oma)O

تورم أو نتوء ٌشبه الورم
السرطانً أو غدة سرطانٌة

Costectomy

ازالة احد عظام المفص الصدري

Lipoma

غدة دهنٌة

Dis-:

إزالة أو فصل

): My (o) - or – Muscul (o

عضالت

Nephrectomy

إزالة الكلٌة

Myalgia

آالم العضالت

Splenectomy

إزالة الطحال

(حرف: Haem (a) (o) - )H
– )Hem (a) (o

دم

Thyroidectomy

إزالة الغدة الدرلٌة

Hyperglycemia

زٌادة ارتفاع السكر فً الدم

Aden-(o):

غدة

Hypertension

ارتفاع الضغط فً الدم

Euthyroid

غدة درلٌة سلٌمة

Hypoglycemia

نمص نسبة السكر فً الدم

Suprarenal gland

الغدة الفوق كلوٌة(الكظرٌة)

Hypotension

انخفاض ضغط الدم

: Thyr( o) , thyroid-

غدة درلٌة

hyperlipidemia

زٌادة الدهون فً الدم

Lymphadenitis

التهاب فً الغدد اللٌمفاوٌة

Hypocalcemia

نمص مستوى الكالسٌوم فً الدم

Cyanosis

ازرلاق الجلد لنمص وصول األكسجٌن

Hypoglycemia

نمص السكر فً الدم

Epidermis

الطبمة الخارجٌة للجلد

Intravascular

داخل الوعاء الدموي

Derm (a) (ato):

جلد

(حرف: Vas (o)-)V

وعاء دموي

Cost:

عظام المفص الصدري ”الضلوع“

Vasodilatation

توسع فً الوعاء الدموي

Diaphragm

الحجاب الحاجز بٌن البطن
والصدر

Vasoconstriction

انمباض فً الوعاء الدموي

: Thorac( o)-

الصدر chest

: -aemia or -emia

تعود على الدم

Antepartum
Antenatal

لبل المٌالد Before
Birth
لبل الوالدة Before
delivery
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االختصار

الجملة

المعنى

عدد

 االختصاراتAbbreviations
T.P.R

Temperature, Pulse, Respiration

التنفس ـ النبض ـ الحرارة

1

B.P

Blood Pressure

ضغط الدم

2

C

Degree centigrade

درجة مئوٌة

3

F

Fahrenheit

فهرنهاٌت

4

B.M

Bowel Movement

حركة األمعاء

5

CBC

Complete Blood Count

تعداد الدم الكامل

6

WBC/s

White blood cells

خالٌا الدم البٌضاء

7

RBC/s

Red blood cells

خالٌا الدم الحمراء

8

Hb-Hgb

Hemoglobin

هٌموجلوبٌن

9

ESR

Erythrocyte sedimentation rate

معدل الترسٌب

11

BUN

Blood Urea Nitrogen

O

Oxygen

أوكسجٌن

12

OB

Obstetric

تولٌدي

13

CSF

Cerebrospinal fluids

السوائل المخٌمة

14

CNS

Central Nervous System

الجهاز العصبً المركزي

15

MI

Myocardial Infarction

أحشاء عضلة الملب

16

TB

Tuberculosis

مرض السل

17

CHF

Congestive Heart Failure

ًلصور الملب االحتمان

18

CVA

Cerebro Vascular Accident

ًالحادث الدماغً الوعائ

19

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

مرض االنسداد الرئوي المزمن

21

OR

Operating Room

غرفة العملٌات

21

ICU

Intensive Care unit

وحدة العناٌة المركزة

22

Rt

Right

ٌمٌن

23

Lt

Left

شمال

24

15
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االختصار

الجملة

المعنى

عدد

. كميات ـ قدرAmounts
Mg
Gm
Kg
Oz

Milligram

1

gram

2

kilogram

3

Ounce (31.103 grams)

4

Tab

Tablet

لوح ـ لرص دواء

5

gr

Grain (0.0648 gram)

حبوب

6

Ib

Pound (0.45359237 kilogram)

Gtt

Drop

7
لطرة

8

Directions for Instruction توجيهات التعليمات
NPO

Nothing Per OSS (mouth)

عدم األكل

1

DC

Discontinue

تولف؟؟

2

H

Hour

ساعة

3

OD

Once Daily

مرة ٌومٌا

4

BID

Twice Daily

مرتٌن ٌومٌا

5

TID

Three times daily

ثالث مرات ٌومٌا

6

QID

Four times daily

اربع مرات ٌومٌا

7

OOD

Every other day

كل ٌوم

8

 الطرنRoutes
1

PO

Per OSS (mouth)

SC

Subcutaneous

I.M

Intramuscular

3

I.V

Intravenous

4

ID

Intradermal

5

IT

Intrathecal

6

تحت الجلد

2

 اإلجراءاتProcedures
I&D

Incision and Drainage

شك الصرف

1

I&O

Intake and Out Put

مخرجات تناول

2

ECG

Electrocardiogram

تخطٌط الملب

3

EEG

Electroencephalogram

تخطٌط المخ

4

CXR

Chest X Ray

أسعة الصور السٌنٌة

5

IVP

Intravenous Pyelography

تصوٌر الورٌدي

6
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