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معجم مصطلحات علم النفس اللغوي معجم مصطلحات علم النفس اللغوي 

واضطرابات النطق والكالم واضطرابات النطق والكالم   
((عربيعربي  ––إنجليزي إنجليزي ))

)*()*(
  

( ( الجزء األولالجزء األول) ) 

 
(**) عامر جبارصالح .د

 
 

-A- 
  Abnormal شاذ، ؼٌر سوي

الشاذة  العقلٌةالعملٌات 
Abnormal mental 

processes 

  Abnormal psychology علم نفس الشواذ

 Abstract مجرد

 Abstract ability قدرة مجردة

 Abstract content محتوى مجرد

 Abstract idea فكرة مجردة

 Abstract intelligence ذكاء مجرد

 عملٌة اضطراب
 التجرٌد

Abstraction process 

disorder 

  عجز حسابً
فقدان القدرة على )

الحسابٌة  المسائلحل 
  (البسٌطة

Acalculia 

 علىالقدرة  فقدان
إدراك المواقؾ 

(وخاصة اللؽة)  

Acatamathesia 

                                                 
(
*
)
لكلمات تسبق األولى أصال وتقرأ قبل الكلمة الواردة قبل هذه العالمة بٌن الكلمات اإلنجلٌزٌة ٌعنً أن ما بعدها من ا(/)وضع شرطة مائلة كهذه  

 motor alaliaتقرأ motor/Alaliaمثال
 لٌبٌا/جامعة ناصر -أستاذ علم النفس اللؽوي المساعد (**) 
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العجز عن )العً
التعبٌر اللفظً 

 (الصحٌح

Acataphasia 

 Accent نبر

 Accommodotion التالؤم، المطابقة

 التفكٌر الالاتصالً
Acommunicative  

cerebration 

 Acoustic صوتً فٌزٌائً

صفات صوتٌة 
 فٌزٌائٌة

Acoustic features 

 (فازٌاألا)الحبسة 
  اإلدراكٌة

Acoustic – gnostic 

aphasia 

 ،الصوتٌة الفٌزٌائٌة
علم األصوات 

 الفٌزٌائً

Acoustic phonetics 

األصوات   فوبٌا
الخوؾ المرضً من )

 (األصوات

Acousticophobia  

 Actual فعلً، بالفعل

 Actual performance األداء الفعلً

 Addition إضافة

ات اإلضافة اضطراب
نطق الطفل صوتا )

زائدا عن الكلمة 
(الصحٌحة  

Addition disorders 

 Adult راشد،بالػ

 Adult language لؽة الراشد

الصمم العرضً 
(العارض)  

Adventitious deafness 

ناقل لإلثارات )فورد 
(الحسٌة إلى الدماغ  

Afferent  
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 (األفازٌا)الحبسة 
 الموردة

Afferent aphasia 

ارد،عصب عصب و
(صاعد)مورد  

Afferent nerve 

تفاعل المثٌرات 
 الموردة

Afferent stimulus 

interaction 

من )احتكاكٌة -محبسة
 (خصائص األصوات

Affricates 

 Agnosia على اإلدراك فقدان القدرة

دراك اإلفقدان القدرة على 
 الحسً السمعً

Agnosia/auditory,mind- 

deafness 

 اإلدراك فقدان القدرة على
 الحسً البصري

Agnosia/ visual , mind 

blidness 

 اضطراب فً آلٌات
اإلدراك الحسً 

 الحركً

Agnostic apraxia 

disorientation 

 العجز النحوي
ى ــــفقدان القدرة عل)

الكالم وفقا ألصول 
(النحو المتبعة  

Agrammatism 

فقدان القدرة على 
 الكتابة

Agraphia 

الكالم  (أفازٌا)حبسة
األطفال لدى  

Alalia 

األطفال  (أفازٌا)حبسة
عدم القدرة )الحركٌة

(على الكالم  

Alalia/motor 

األطفال  (أفازٌا)حبسة
عدم القدرة )الحسٌة

(على استقبال الكالم  

Alalia/ sensory 

 Alalia /mixed حبسة طفولٌة مختلطة

فقدان القدرة على 
 القراءة 

Alexia 
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اللوؼارٌتمٌة 
 (الخوارزمٌة)

 الكالمٌة

Algorithm 

 Amnesia فقدان الذاكرة

فقدان الذاكرة 

 الهستٌري

Amnesia/hysterical 

كالمً -نسٌان لفظً  Amnesia/logophonic 

 Amnesia/selective نسٌان انتقائً

 Amnesia/verbal نسٌان لفظً

 (األفازٌا)الحبسة 
 النسٌانٌة

Amnestic aphasia 

 Analogy قٌاس

 Analyst محلل

 Analytic- code شفرة تحلٌلٌة

 النطق بسببعسر 
فً المراكز عطل 
العصبٌة والطرق  

Anarthria 

 Anatomy علم التشرٌح

التصنٌؾ التشرٌحً 
تصنٌؾ اضطرابات )

النطق والكالم الذي 
إلى األسس  ٌستند

(التشرٌحٌة  

Anatomic classification 

 Anatomic structure البنٌة التشرٌحٌة

 Anomaly mutation تحول شاذ

فقدان القدرة على 
 تسمٌة الموضوعات

Anomia 

 Anticipation توقع، سبق

 Anticipation error خطأ التوقع
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المفهوم ضد 
الذي )التموضعً 

ٌرى أن الدماغ ٌعمل 
ؾ العقلٌة ـــفً الوظائ

العلٌا ككتلة واحدة 
(ؼٌر متخصصة  

Antilocalisation concept 

م الكال (أفازٌا)حبسة
فة أو آن عالناتجة 
، الدماغفً  إصابة

اختالل الوظٌفة 
للدماغاللؽوٌة   

Aphasia 

 Aphasia/amnemonic حبسة التعبٌر

 Aphasia /amnestic حبسة نسٌانٌة

 حبسة ارتباطٌة
 على فقدان القدرة)

بسبب اضطراب التعبٌر 

أجزاء لروابط بٌن ا
(القوى المركزٌة  

Aphasia/associative 

سة اختالجٌةحب  Aphasia/ataxic 

حبسة سمعٌة، صمم 
عدم القدرة على )لفظً

فهم الكلمات 
(المسموعة  

Aphasia/auditory- Word 

deafness 

 حبسة تامة 
(فقدان التعبٌر تماما)  

Aphasia/complete 

 Aphasia/expressive حبسة تعبٌرٌة

 Aphasia/functional حبسة وظٌفٌة

حبسة كلٌة 
 (ٌةحركٌة وحس)

Aphasia/ global 

(لفظٌة)حبسة حركٌة  Aphasia/motor 

 Aphasia/neurotic حبسة عصابٌة
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سمٌةإحبسة   

(تعذرنطق األسماء)  

Aphasia/nominal 

 حبسة فهم المعانً
 فهم علىالقدرة  عدم)

الكلمات والعبارات 
(والمعانً  

Aphasia/semantic 

 Aphasia/sensory حبسة حسٌة

 حبسة نحوٌة
ى ــــسة تؤثر علحب)

 (صحة تركٌب الجمل

Aphasia/syntactic 

 حبسة كلٌة، 
حبسة شاملة   

Aphasia/total 

 Aphasia/transitory حبسة عارضة

 Aphasia/verbal حبسة  لفظٌة

 حبسة بصرٌة
 على فهمعدم القدرة )

(الكلمات المكتوبة  

Aphasia/visual 

اضطراب الكالم من 
(األفازٌا)نوع الحبسة  

Aphasia type 

 Aphonia انعدام الصوت

 Appeal نداء، استعانة

إشارات النداء أو 
 االستدعاء

Appeal signals 

 Applied linguistics علم اللؽة التطبٌقً

 Approch أسلوب، طرٌقة،مذهب

 Approach / clinical األسلوب العالجً

الطرٌقة المستعرضة 
فً دراسة النمو 

 اللؽوي

Approach/ cross-

sectional 

الطرٌقة الطولٌة فً 
 دراسة النمو اللؽوي

Approach/ longitudinal 
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األسلوب النفسً، 
 الطرٌقة النفسٌة

Approach/psychological 

فقدان  -أبراكسٌا 
القدرة على الحركة 
الؽرضٌة المقصودة 

Apraxia 

أبراكسٌا نسٌانٌة، عدم 
القدرة على القٌام 
الفرد بعمل بعد أن ٌؤم 

سٌانهلن  

Apraxia /amnestic 

 Apraxia /motor أبراكسٌا حركٌة

 Apraxia /sensory أبراكسٌا حسٌة

 انعدام التطوٌح
فقدان الجانب )

فً الكالم الموسٌقً 
 (قاعي،النؽم، اإلالنبر

Aprosodic 

 Arbitrary اعتباطً

 Arbitrary response استجابة اعتباطٌة

العنكبوتٌة األم  
ثة أحد األؼشٌة الثال)

(التً تحٌط بالدماغ  

Archimoid mater 

 Area منطقة، باحة

منطقة اإلحساس 
(فً المخ)السمعً   

Area/auditory sensation 

فً )منطقة الحركة
 (المخ

Area/motor 

 Areas /sensory المناطق الحسٌة

 Areas /speech مناطق الكالم

 Articulation نطق

 Articulation areas مناطق النطق

باثولوجٌا النطق، 
 النطق المرضً

Articulation pathology 

 Articulation sounds األصوات النطقٌة
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 Articulation disorders اضطرابات النطق

الحنجرة  ينطق ذ
 المستأصلة

Articulation of 

laryngektomierter 

 Articulator عضو النطق

 Articulatory movement حركة إخراج الحرؾ

 التصنٌؾ النطقً
Articulatory 

classification 

 Articulatory system جهاز النطق

 Articulatory phonetics علم األصوات النطقً

 Artificial language لؽة اصطناعٌة

علم اضطرابات 
 النطق والكالم الفنً

Artistic logopedy 

 Assimilation التمثٌل

 Association الترابط،اإلقتران

 منطقة ترابط
(فً الدماغ)   

Association area 

 ترابط صوتً،
صوتً تداعٍع   

Association clang 

 الترابطٌة،
مذهب الترابطٌة   

Associationism 

 Associative ترابطً

 Associative learning التعلم الترابطً

 Associative  memory التذكر الترابطً

 Assosiative Thinking التفكٌر الترابطً

لعجز الرمزي ا  
فقدان القدرة على فهم )

(الرموز واستخدامها  

Asymbolia 

 Asymmetric التناظري

الوظائؾ ؼٌر 
 المتناظرة

Asymmetric functions 
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 عدم التماثل،
عدم التناظر   

Asymmetry 

اتجاهاتمواقؾ،   Attitudes 

،خاصٌةسجٌة  Attribute 

 سمعً المنشأ،
سمعً المصدر   

Audiogenic 

 عسر النطق السمعً
عٌوب النطق الناتجة )

 (من عٌوب سمعٌة

Audiogenic dyslalia 

 Audiology مبحث السمع

 Audiometer مسماع، مقٌاس السمع

آلة لتقوٌة السمع أو 
المعوق  بهالٌسمع 

 الطرش سمعٌا، سماعة

Audiphone 

  Auditory سمعً،متعلق بالسمع

 Auditory acuity حدة السمع

ان سمعًنسً  Auditory amnesia 

سمعٌة (أفازٌا)حبسة  Auditory aphasia 

فً )  مركز السمع
(المخ  

Auditory center 

السمعٌة الرجعٌة التؽذٌة  Auditory feedback 

اضطراب اإلدراك 
 السمعً

Auditory imperception 

 Auditory memory الذاكرة السمعٌة

 Auditory nerve العصب السمعً

م األصوات عل
 السمعً

Auditory phonetics 

ذاتٌة، انؽالق الذات، 
 اجترار عقلً

Autism 

 Autistic متوحد،أنانً،اجتراري
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 طفل متوحد
طفل منكب على ذاته )

(ومنسحب من العالم  

Autistic child 

التفكٌر االعتزالً أو 
 االجتراري

Autistic thinking 

 Autocontrol الضبط الذاتً

ةتلقائً، ذاتً الحرك  Automatic 

 Automatic speech كالم آلً، كالم تلقائً

كتابة تلقائٌة،كتابة آلٌة  Automatic writing 

 Aversive منفر

 Aversive stimulus مثٌر منفر

شراط المنفراإل  Aversive conditioning 

شراط المضاد اإل
 المنفر

Aversive counter  

conditioning 

لعالج العالج المنفر، ا
 بالكراهٌة والنفور

Aversive therapy 

حجام واإلقدامإلا  
(فً مواقؾ الصراع)  

Avoidance – approach 

 Avoidance response االستجابة التجنبٌة

 Awareness إدراك،دراٌة

الخلٌة العصبٌة ورمح  Axon 

-B- 

مرحلة 
 (الثرثرة)المناؼاة

Babble stage 

 Baby language لؽة األطفال

ألطفالحدٌث ا  Baby talk 

 الصوائت الخلفٌة
من خصائص )

(األصوات  

Back vowels 

 Backward متأخر

 Backward conditioning اإلشراط المتأخر
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 قراءة عكسٌة
(فً اتجاه معاكس)  

Backward reading 

 Balance توازن، اتزان

 Balance rhythm إٌقاع التوازن

 Band حزمة،عصبة

ها الصعوبات التً ٌجد
بعض األفراد فً لفظ 

 ثقللؽة أجنبٌة، 
م، اللكنة ــالتكل

Barbaralalia 

 Baryencephalia ثقل الفهم

ثقل اللسانعسر التكلم،  Barylalia 

ؼلظة ، ثقل الصوت
 الصوت

Baryphonia 

 Basic أساسً، قاعدي

دائرة المعلومات 
 األساسٌة

Basic information circuit 

 Basic skill مهارة أساسٌة

 Basic system نظام أساسً

 Basic training تدرٌب أساسً

 Behavior سلوك

 Behavior determinants محددات السلوك

 Behavior disorder اضطراب السلوك

 Behavior patternنمط السلوك 

 Behavioral therapy العالج السلوكً

المذهب السلوكً،السلوكٌة  Behaviorism 

ل السلوكتعدي  Behavior modification 

 Bilingual ثنائً اللؽة

 طفل ثنائً اللؽة
(ٌتحدث بلؽتٌن)  

Bilingual child 

 Bilingual education تعلٌم ثنائً اللؽة

 Bilingualism ثنائٌة اللؽة
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 Block سد،مانع،إعاقة

 Blocked معطل، مسدود

النطق يءبط  Bradyarthria 

 ثقل اللسان، 
الكالم  ءبط  

Bradyglossia 

 Bradylalia البطء الزائد فً الكالم

 Bradylexia بطء القراءة الشدٌد

بطء شدٌد فً 
الكالم أساسه 

 وظٌفً

Bradylogia 

 Bradyphasia بطء الحدٌث

بطء الكالم ألسباب 
 نفسٌة

Bradyphemia 

 Bradyphemia بطء الفهم

 Brain الدماغ

 Brain centers مراكز الدماغ

الدماغ اضطراب فً  Brain disorder 

تخصٌص جانبً 
 الدماغ

Brain lateralization 

 Brain lesion آفة دماؼٌة

 Brain localisation التموضع الدماؼً

 Brain lobes فصوص الدماغ

 Brain mechanism آلٌة الدماغ

 Brain potential طاقة دماؼٌة

 Brain organs آلة الدماغ

 Brain stem ساق الدماغ

 Brain structure تركٌبة الدماغ

 Brain tissues األنسجة الدماؼٌة

 Brain waves الموجات الدماؼٌة

 Break كسر، طبع
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 Breaking of habits كسر العادات

 Breathiness voice الصوت الهامس

 فمً،
 متعلق بتجوٌؾ الفم

Buccal 

 Building بناء

 دائرة بناء المعلومات
Building information 

circuit 

 منطقة بروكا
المركز الحركً )

للكالم وٌقع فً الجزء 
األدنى الخلفً من 
التلؽٌفة الجبهٌة فً 
نصؾ المخ األٌسر 
عند الؽالبٌة العظمى 
(من األشخاص  

Broca’s area 

-C- 

 Cacography صعوبة الكتابة

 Cacolexia صعوبة القراءة

الصوت، عجز  
 تنافر الصوت

Cacophonia 

النؽمات متنافر  Cacophonous 

 Categorical organization تنظٌم تصنٌفً

 Category فئة ، نوع، صنؾ

مركزي، متعلق 
 بالمركز

Central 

 اضطرابات مركزٌة
اضطرابات الكالم الناتجة )

من أسباب تتعلق بالجهاز 
(العصبً المركزي  

Central disorders 

الجهاز العصبً 
 المركزي

Central nervous system 

 Central vowels الصوائت الوسطٌة
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 Cerebellum المخٌخ

 Cerebral cortex القشرة الدماؼٌة

 المخ
نصفً الكرة )

(المخٌٌن  

Cerebral hemispheres 

 Cerebration التفكٌر للكالم

 Cerebro-spinal fluid السائل المخً الشوكً

ق، لُخ  ُخ ُخ 
 طبع،صفة،خاصٌة

Character 

قة الكالم بالمضػطري  
Chewing- speaking 

method 

عدم اكتمال نمو كالم 
 الطفل

Child speech 

incompletness 

(األفازٌا)  
 الحبسة الطفولٌة

Childness aphasia  

alalia 

مرحلة الكالم الطفولً 
 الخاص

Childhood specific 

speech stage 

االضطرابات 
اضطرابات )المحٌطٌة 

 ة من أسبابالكالم الناتج
تتعلق بالجهاز العصبً 

(المحٌطً  

Circumferential disorders 

فصل دراسً، 
 طبقة،طائفة

Class 

 كالسٌكً،
 متصل بالقدٌم

Classic 

، اإلشراط الكالسٌكً
 اإلشراط البسٌط

Classic conditioning 

الفصل مخاوؾ 
  الدراسً

Classroom phobia 

 Clinic عٌادة
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عٌادي،عالجً، 
 كلٌنٌكً

Clinical 

اإلرشاد العالجً، 
 اإلرشاد الكلٌنٌكً

Clinical counselling 

 Clinical counsellor المرشد العالجً

خصائً العالج إ
 النفسً

Clinical psychologist 

 Clinical psychology علم النفس العٌادي

 Clonic اهتزازي، رعشً

 Clonic stuttering التهتهة االهتزازٌة

التركٌبات 
(لؽة)لقةالمػ  

Closed construction 

السرعة الزائدة فً 
 الكالم

Cluttering 

 Code رمز،شفرة،ترمٌز

 Codematics علم الترمٌز

 Cognition اإلدراك المعرفً

 Cognitive ability قدرة معرفٌة

 Cognitive approach المذهب المعرفً

الوضوح العقلً 
 المعرفً

Cognitive clarity 

المعرفًالتعقٌد   Cognitive  complexity 

 Cognitive development النمو المعرفً

 Cognitive functions وظائؾ معرفٌة

 Cognitive flexibility المرونة المعرفٌة

 Cognitive generalization التعمٌم المعرفً

 Cognitive interpretation التفسٌر المعرفً

 Cognitive level المستوى المعرفً

طة العقلٌة الخري
 المعرفٌة

Cognitive map 
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العملٌات العقلٌة 
 المعرفٌة

Cognitive process 

 Cognitive psychology علم النفس المعرفً

اإلطار العقلً 
 المعرفً

Cognitive schema 

مبدأ اإلشارة العقلٌة 
 المعرفٌة

Cognitive sign-principle 

التركٌب العقلً 
 المعرفً

Cognitive structure 

 Cognitive universals عمومٌات إدراكٌة

 Combination تولٌؾ 

 Combination changes تؽٌرات تولٌفٌة

 Common مشترك،عام

 Common language لؽة مشتركة

 Communication اتصال 

قنوات االتصال، 
 مجرى االتصال

Communication channel 

 Communication/ mass االتصال الجماعً

 Communication network شبكة االتصال

 اتصال ؼٌر لفظً
Communication/non-

verbal 

 Communication/ social االتصال االجتماعً

 Communication/symbolic اتصال رمزي

 Communication theory نظرٌة االتصال

 Communication/ verbal اتصال لفظً

تصالًاالالتفكٌر   
Communicative 

cerebration  

 مجتمع اتصالً
Communicative 

community 

 قدرة اتصالٌة
Communicative  

competence 

 تعلٌم اللؽة الجماعً
Community language 

learning 
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 Compensation تعوٌض، استعاضة

 competence قدرة،كفاٌة،أهلٌة

 Competence model نموذج الكفاٌة

 Components مكونات

ل المكوناتتحلً  Components analysis 

 Components of speech مكونات الكالم

 Composition تركٌب،تألٌؾ

 Comuolution تالفٌؾ الدماغ

مفهوم،فكرة مجردة، 
 معنى كلً

Concept 

 Concept formation تكوٌن المفاهٌم

 Concept generalization تعمٌم المفاهٌم

 Concept learning تعلم المفاهٌم

 Concept shift paradigm نموذج تحول المفاهٌم

اضطراب اآللٌات 
 المفاهٌمٌة

Conceptual apraxia 

 Conceptual systems األنظمة المفاهٌمٌة

 Concrete ملموس، عٌانً

 Concrete objects أشٌاء عٌانٌة محسوسة

مرحلة العملٌات 
 المادٌة

Concrete operational 

stage 

 Condition شرط، اشتراط

 Conditioned inhibition الكؾ الشرطً

 Conditioned response االستجابة الشرطٌة

 Conditioned stimulus مثٌر شرطً

عسر النطق المتشابك 
 أو المتصل

Connected dyslalia 

 Connection صلة، ربط

 Connector pathway الطرق الموصلة

 Consciousness الوعً أو الشعور
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ثبٌتتقوٌة،ت  Consolidation 

صوت صامت أو 
 ساكن

Consonant 

 Construct  مفهوم تكوٌن

اضطرابات اآللٌات 
 البنائٌة

Constructive apraxia 

أو اإلنشائً البنائً المنهج  Constructive method 

اإلنشائً أو البنائًالتفكٌر   Constructive thinking 

 coservative focusing التركٌز المتحفظ

 Connotative meaning المعنى الضمنً أو النفسً

 Contact صلة أو تماس

 Content محتوى

 Content analysis تحلٌل المحتوى

 Content disorders اضطرابات المحتوى

 Context سٌاق

 Context clues مؤشرات السٌاق

(ةغل)تلوٌث   Contamination 

 Contiguity االقتران

اط االقترانًاإلشر  Contiguous conditioning 

 Control ضبط،سٌطرة،تحكم

 Control of hearing الضبط السمعً

 Control of learning ضبط التعلم

 ممكن ضبطه،
ممكن التحكم فٌه   

Controllable 

 Controller ضابطة

 Convention عرؾ، اتفاق

عالمات اتفاقٌة أو 
 عرفٌة

Conventional signs 

 Convergent تقاربً، متقارب

 Convergent thinking التفكٌر التقاربً
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 Coordination تأزر،تناسق

 Coprolalia بذاءة  الكالم

 Corpus جسم

الجسم )الجسم الثفنً
فً الدماغ (الجاسئ  

Corpus callosum 

 Correction تصحٌح ، تعدٌل

 Correction/ speech تعدٌل عٌوب الكالم

علم اضطرابات 
طق والكالم الن

 التصحٌحً

Corrective logopedy 

 Counter مضاد معاكس

 Counter conditioning االشتراط المضاد

 Counter transference تحوٌل مضاد

الجمجمة ،القحؾ  Cranium 

(مرحلة الحبو)الحبو  Crawling 

 Creation إبداع،ابتكار

 Creative ability قدرة ابتكارٌة

 Creative divergence التباعد اإلبداعً

 Creative process عملٌة إبداعٌة

بتكارياالالتفكٌر   Creative thinking 

 Creature language اإلبداعات اللؽوٌة

 Critical حرج،نقدي

اضطرابات الوظٌفة 
 النقدٌة

(الوظائؾ العقلٌة إحدى)  

Critical function disorder 

 Critical point نقطة حرجة

 Critical stage مرحلة حرجة

 Cultural ثقافً

 Cultural contact اتصال ثقافً

 Cultural transmission نقل ثقافً
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علم الضبط،علم 
التحكم 
(السٌبرنٌتكا)الذاتً  

Cybernitics 

 Cybernitic models نماذج التحكم الذاتً

-D- 

 Deaf أصم

 Deaf-bind أصم أعمى

 Deaf-mute أصم أبكم

مبكَل الَل م ومالصَّص   Deaf-mutism,aneneia 

ممَل صَل   Deafness 

م مكتسبمَل صَل   Deafness/acquired 

صمم عارض أو 
 طارئ

Deafness/adventitious 

إصابة )صمم مركزي
مركز السمع فً 

(المخ  

Deafness /central 

 Deafness/ conductive صمم التوصٌل

صمم والدي،صمم 
 خلقً

Deafness/congenital 

   صمم مخً
سبب إصابة مركز ب)

(السمع فً المخ  

Deafness/ cortical 

 Deafness/functional صمم وظٌفً

صمم عصبً 
نفسً ) هستٌري
(المنشأ  

Deafness/hysterical 

إصابة )الصمم العقلً
مركز السمع فً 

(المخ  

Deafness/ mental 

 Deafness/mind صمم عقلً
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 صمم العصب
ناتج عن إصابة )

(العصب السمعً  

Deafness/nerve 

 Deafness/organic صمم عضوي

ضعؾ السمع المتدرج 
 نحو األسوأ

Deafness/progressive 

 صمم نفسً المنشأ
صمم عصبً )

(هستٌري  

Deafness/psychogenic 

 Deafness/senile صمم الشٌخوخة

صمم لفظً، حبسة 
عدم القدرة )سمعٌة

على فهم الكلمات 
(المسموعة  

Deafness/ word = 

auditory aphasia 

 دٌسٌبٌل
(وحدة قٌاس السمع)  

Decibel=(db) 

ٌحل الشفرة،ٌفك 
 الرموز

Decode 

 Defect خلل،قصور،عٌب

 Defect/cerebral عٌب مخً

 عٌب خلقً،
عٌب والدي   

Defect/ congenital 

 Defect/functional عٌب وظٌفً

 Defect/hearing عاهة أو عٌب سمعً

 Defect/mental قصور عقلً

ب الكالمعٌو  Defects/speech 

اإلبصارعٌوب   Defect/vision 

 Deformation انحراؾ،تشوه

 Deep عمٌق،متأصل

 Deep structure البنٌة العمٌقة

  Delayed مرجأ، متأخر



 22اللسان العربي      

 

التؽذٌة السمعٌة 
 الراجعة المرجأة

Delayed auditry feedback 

 Delayed conditioning اإلشراط المرجأ

اجعة التؽذٌة الر
 المرجأة

Delayed feedback 

 Delayed speech تأخر فً الكالم

 Delabialisation تسطح الشفتٌن

 اختالل العقل،
تدهور الوظائؾ  

 العقلٌة

Dementia 

شجٌرات الخلٌة 
 العصبٌة

Dendrite 

 Denotation داللة، تسمٌة

 Denotative meaning المعنى اإلشاري

 Development نمو ، تطور

 (األفازٌا)الحبسة 
 النمائٌة

Developmental aphasia 

 Developmental stuttering التهتهة النمائٌة

 Developmental type نوع نمائً

 Diagnosis تشخٌص

حٌائًاألالتشخٌص   Diagnosis/biological 

 Diagnosis/defferential التشخٌص الفارق

 Diagnosis/psychological التشخٌص النفسً

 Diagnostic/linguistic التشخٌص اللؽوي

 Diagnostic تشخٌص

 Diagnostic interview مقابلة تشخٌصٌة

 Diagnostic test اختبار تشخٌصً

 Diagnostics علم التشخٌص

ٌقسم إلى قسمٌن أو 
 مجموعتٌن

Dichotic 
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 اإلنصات األذنً
(كل أذن على حدة)  

Dichotic listening 

تقسٌم ثنائً، انقسام 
يثنائ  

Dichotomy 

 Diencephalon الدماغ المتوسط

الحرفان المدمجان فً 
 بداٌة الكلمة

Digraph 

 Direction وجهة، اتجاه

 Directive function الوظٌفة الؽائٌة

القارئ المعاق أو 
 العاجز

Disabled reader 

 Disassociation انعدام الترابط، تفكك

 Disjunction انفصال، عدم اتصال

مفاهٌم القطع أو 
 الفصل

Disjunctive concepts 

 Discrimination تمٌٌز

 Disfunction خلل وظٌفً

 Disorder عزل ، خلع

 Disorder / brain اضطرابات فً الدماغ

نهاكاإلاضطرابات   Disorders/ exhaustion 

 Disorder/functional اضطراب وظٌفً

اضطراب أصٌل، 
اضطراب داخلً 

 ل األص

Disorder/idiopathic 

 Disorder/memory اضطراب الذاكرة

 Disorder/mental اضطراب عقلً

 Disorder/ nervous اضطراب عصبً

 Disorder /organic اضطراب عضوي

 Disorder/ psychiatric اضطراب طبً نفسً

اضطراب نفسً 
 المنشأ

Disorder/psychogenic 
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اضطراب ناشئ عن 
انً فهم خاطئ لمع

 المفاهٌم

Disorder/semantogenic 

 Disorders/speech اضطرابات الكالم

 Disorder/ thought اضطراب الفكر

 Disorders/voice اضطرابات الصوت

 Disorders/language اضطرابات اللؽة

 Disposition استعداد

 Distinctive ممٌز

مجموعة عناصر 
(متنوعة)ممٌزة  

Distinctive elements 

group 

 Distinctive feature السمة الممٌزة

 Distortion تحرٌؾ، تشوه

 Distortion disorders اضطرابات تحرٌفٌة

 Distraction شرود الذهن

 Distribution توزٌع

 Distributed practice الممارسة الموزعة

 Disturbance تشوٌش

 Divergent متباعد، تباعدي

 Divergent associations الروابط التباعدٌة

 Divergent thinking التفكٌر التباعدي

 Dominance سٌطرة،سٌادة

 Dominance/cerebral السٌطرة المخٌة

 Dominant مهٌمن، مسٌطر

 Dominant emotion انفعال مهٌمن

النصؾ  المخً 
 المهٌمن

Dominant hemisphere 

 Drama قصة تمثٌلٌة، دراما

عالج الدراما، العالج 
لبالتمثً  

Drama therapy 



 25اللسان العربي      

 

 Drive حافز، دافع

 Dualism ثنائٌة

سرَل م،  َل كَل بَل   Dumbness 

الجافٌة األم  
أحد األؼشٌة الثالثة )

(التً تحٌط بالدماغ  

Dura mater 

 Dynamic حركً، مرن،دٌنامً

الدٌنامٌة (األفازٌا)الحبسة  Dynamic aphasia 

 Dynamic localisation التموضع الدٌنامً

التموضع الدٌنامً 
 للوظائؾ

Dynamic localisation of 

functions 

 Dysacusia صعوبة السمع

 Dysanagnosia عمى الكلمات

 الحكلة
عسر النطق الناتج عن )

عطل فً المراكز أو 
 (المسالك العصبٌة

Dysartharia 

الكالم  اضطرابات
 الحكلً

Dysarthric speech 

disorders 

العجز النحوي 
 الجزئً

Dysgramatism 

الفقدان الجزئً للقدرة 
 على الكتابة

Dysgraphia 

 Dysglossia تعسر اللسان

 عسر النطق
عٌوب نطق )

 (األصوات

Dyslalia 

النطق صعوبات 

من عٌوب  الناتجة
 سمعٌة

Dyslalia/ audiogenic, 

sensoric 
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عٌوب النطق الناتجة 

 فً حاالت العطل عن

م للكالاألجهزة المحٌطٌة   

Dyslalia / mechanic, 

motoric 

عٌوب النطق الناتجة 
ن أسباب بٌئٌةع  

Dyslalia / functional 

 Dyslalia/ connected عسر النطق المتشابك

 عٌب النطق الخاص
العٌب فً نطق صوت )

(محدد  

Dyslalia/specific 

 عسر القراءة،
اضطراب القراءة   

Dyslexia 

 )Dysorthography) errors أخطاء الكتابة

 Dysorthophony( errors) أخطاء النطق

الجزئٌة (األفازٌا)الحبسة  Dysphasia 

 Dysphonia اضطرابات الصوت

 Dyspnea عسر التنفس

 تعسر التطوٌح
اضطراب الجانب )

 :الموسٌقً فً الكالم
(النؽم،اإلٌقاع ر،النب  

Dysprosodic 

 


