English 183 Vocabulary 2 -- with Arabic Synonyms
Definition/Synonym

Vocabulary

يتسع تدريجيا ً

)Flare (n

دوار  -دوخة

)Vertigo (n

تغطية  :عند إمداد عضو ما باألوعية الدموية بشكل طبيعي

)Perfusion (n

إلغاء  :إبطال

)Abolition (n

علم أسباب األمراض

)Etiology (n

انفتاح

)Patency (n

قاتل  :تشويه خلقي يموت الكائن المصاب به  /شبه قاتل

)Lethal, sublethal (adj

سالمة – كمال – استقامة  -وفاء

)Integrity (n

بثور  -حويصالت

)Blebs (n

اعفيني  :يتغذى على مواد متحللة

)Saprophytic (adj

تشنجات  :رعشات

)Convulsion (n

ينظم و يرتب ) (vنظام و ترتيب

)Array (n

ذبحة قلبية

)Infarction (n

فقر دم موضعي

)Ischemia (n

مادة تستخلص من الطحالب

)Agar (n

تثقيب  :نتيجة التقرحات التي تستمر لفترة طويلة فتحفر في عمق جدار العضو)مثالً معدة(
إلى أن تحدث ثقبا ً

)Perforation (n

ميل  :نزعة

)Predilection (n

مؤذ  ،ضار بالصحة  ،متلف

)Noxious (adj

يتفشى فجأة  ،يتفجر

)Fulminant (adj

المادة التي يعيش عليھا ميكروب معين

)Substrate (n

تنفس أو سحب الدم أو الغاز من الجسم

)Aspirated (v

قرب  :جوار

)Vicinity (n

متغير  /قابل للتغيير  /غير مستقر

)Labile (adj

حتما ً  :ال محالة

)Inevitably (adv

إحراق

)Incineration (n

يسيل الدم

)Extravasate (v

مطھّر

)Antiseptic (adj

مثير  :مھيج

)Inciting (adj

يتآكل  :ينخر  /يتأكسد

)Corrode (v

طمع

)Avidity (n

خاليا النسيج الحيوي الحشوي

Parenchymal cells
)(adj

Latent (adj)

 باطني: كامن

Stenosis (n)

تضيّق

Coarctation (n)

تضيّق

Purulent (adj)

 صديدي/ قيحي

Abrasion (n)

 حك/ قشط

Plaque (n)

صفيحة معدنية

Paroxysmal (adj)

متعلق بنوبة مرض

Ectopic (adj)

خارجي

Erosion (n)

تآكالت

Aneurysm (n)

تمدد األوعية الدموية

Gross (adj)

عام/ إجمالي

Aberration (n)

 عضو شاذ/ اضطراب عقلي

Vegetation (n)
Atherogenic (adj)

حياة نباتية – نمو النبات
مولّد شرايين

Mural (n)

جداري

Disseminate (v)

 يفرق- ينشر

Clammy (adj)

ّ ند
ي

Mantle (n)

 حجاب/ غطاء

Agglutinin (n)

 يكون تجمع لمكونات الدم تشبه التجلط مما يسد األوعية الدموية: لزن
ِ ُم
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