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 المقدمة: 
ظاهرة االقتراض اللغوي، أو األلفاظ األجنبية الدخيلة في اللغة، من الظواهر اللغويةة 

التي تجدر دراستها ورصةدها فةي  ةص ، ةر، نه أجهةا جةنص  و،ن ةر مةن رصةيد ال  ج ةا  

اللغوية ألي أمة، في كن من خالل رصد ال قترضا  اللغوية التي تةدخص اللغةة فةي  ةص ، ةر 

 ها،   ا ي كن دراسة مؤثراتها واج كاساتها في اللغة ال تلقية. شف أجوا،ها ومجالها وأصول

ُ،رف االقتراض اللغوي قدي اً ب  طلحي "ال  ّرب" و"الدخيص"، وقد اختلفت داللةة 

 ص منه ا بحسب ال  يار الذي اُ،تِ د، فهناك ال  يار النمني الذي يستند نلى مفهوم االحتجةا  

ب ،نةةد هةةؤ الص "هةةو لفةةت اسةةت ارب ال ةةرب الصلةة  فةةي ، ةةر ،نةةد اللغةةويين ال ةةرب، فةةال  رؤ

االحتجا ، والدخيص هو لفت أخذته ال ربية في مرحلة متأخرة من ، ر االحتجا ، وقةد تةأتي 

الكل ة   ا هي أو بتحريف طفيف في النطق". وأطلق ب ضهم ،لى ما دخص  ب ةد هةذا ال  ةر 

الف ةص بةين مةا دخةص فةي ،لى أيدي ال ولؤةدين م ةطل" "األ،ج ةي ال ولةد". وجظةراً ل ة وبة 

، ةةر االحتجةةا ، ومةةا دخةةص ب ةةدب، وخوفةةاً مةةن الصلةة  بةةين ال  ةةطلحين، ا،ت ةةد فريةةق  خةةر 

ب" ،لى النحةو التةالي، ال  ةّرب  اال،تداد بالبنية اللغوية م ياراً للتفرقة بين "الدخيص" و"ال  رؤ

ت دخةةص لفةةت مقتةةرض مةةن اللغةةا  األجنبيةةة وضةةا فةةي ال ةةيي والقوالةةب ال ربيةةة. والةةدخيص لفةة

ال ربية من اللغا  األجنبية بلفظه أو بتحريف طفيف في جطقه، من دون التقيةد ب  ةر محةدد. 

وفةةي ال  ةةر الحةةديت ُج  ةةت هةةذب األجةةوام ج ي هةةا خال  ةةّرب، والةةدخيص، واأل،ج ةةي  تحةةت 

"، وهلك لتفادي الفروق بين هةذب ال  ةطلحا  Borrowingتس ية واحدة، هي "االقتراض  

 يين بينها.التي قد ي  ب الت 

ُ،رفت ظاهرة االقتراض اللغوي في ج يا اللغا ، و،لى مّر ال  ةور، ومنهةا اللغةة 

ال ربيةةة التةةي دخلتهةةا مقترضةةا  لغويةةة مصتلفةةة منةةذ أقةةدم ال  ةةور، وب سةةتويا  متباينةةة تب ةةاً 

الختالف الظروف، غير أن هذب الظةاهرة لةم يوِلهةا ال ةرب االهت ةام الكةافي سةواص أ ةان ،لةى 

الدراسةةة والبحةةت أم ،لةةى صةة يد الرصةةد ال  ج ةةي. فقةةدي اً تناولهةةا النحةةاة وأصةةحاب صةة يد 

ال  ج ا  والفقهاص وال فّسرون تناوالً سري اً في نطار االتجاب ال ام ل ؤلفاتهم، فالنحاة تنةاولوا 

بةةة، وخضةةو،ها لشةةرا.  ال ةةو  ال ربيةةة. أمةةا  هةةذب الظةةاهرة مهت ةةين ببنيةةة الكل ةةا  ال  رؤ

بةة لةذ ر م اجيهةا ويقفةون ،لةى هلةك أصحاب ال  ج ا   فكاجوا يوردون ب ة  الكل ةا  ال  رؤ

ب فةي القةر ن الكةريم  بة. أما الفقهاص وال فّسرون فقد أه هم في هلك  له وقةوم ال  ةرؤ بأجها م رؤ

أمةا تص ةي  ظةاهرة الت ريةب و ل اتةه ب ؤلفةا  مسةتقلة، فلةم .ومناقشته بةالرف  أو القبةول.

باً خاصة يق روجها ،لى البحت في هذا ال وضةوم، نال أجهةم ت رضةوا يفرد ال رب القدماص  ت

نلى ما دخص ال ربية من اللغا  األ،ج ية فةي تضةا،يف ب ة  الكتيبةا  أو الرسةا.ص. ثةم جةاص 

الجواليقي، في القرن السادس الهجري، فأفرد لهةذا الغةرض  تابةاً بت امةه سةّ اب "ال  ّةرب مةن 

 ا  في هذا ال وضوم، من هلك "شفاص الغليص" للصفاجي.الكالم األ،ج ي"، ثم تتالت ال ؤلف
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وقةةد لةةوحت ،لةةى محةةاوال  القةةدماص فةةي هةةذا ال ضةة ار ال فويةةة واالضةةطراب و،ةةدم 

التنسيق، والق ور ،ةن تغطيةة اسةتقرا.ية ألم لةة ال  ةّرب، واالقت ةار ،لةى ال  ةّرب األدبةي 

  ال  بية الدينية والنظرة التوقيفية ،نةد فحسب في م ظم دراساتهم وم ج اتهم ال امة، نه أدؤ 

م ظ هم نلى نغفال ال قترضا  اللغوية، والسي ا فةي لغةة ال لةوم، فكةان مةوقفهم مةن الرصةيد 

 ال  ج ي موقفاً اجتقا.ياً قا. اً ،لى االختيار وال فاضلة ونغفال ال  ّرب ال ل ي. 

االهت ام، والسي ا أما في ال  ر الحديت فقد أخذ  ظاهرة االقتراض اللغوي ب    

ب د اجتشار ب ة  ال نةاها اللغويةة الحدي ةة،  ةال نها ال قةارن والتةاريصي والتقةابلي، نه ظهةر 

ب ةة  الكتةةب التةةي ُ،نيةةت بةةايراد األلفةةاظ األجنبيةةة، والسةةي ا فةةي الن ةةف األول مةةن القةةرن 

لةى صة يد ال شرين، نال نن م ظ ها ر ؤن ،لى األلفاظ الحضارية التي تتداول بةين ال امةة. و،

ال  ج ا ، فقد ا تفى م ظم ال  ج ا  اللغوية ال ربية ال امة الحدي ة بةادرا  ب ة  الكل ةا  

األجنبيةة، والسةي ا مةا يت لةق بال  ةطلحا  األدبيةةة والفنيةة والدينيةة واألط  ةة واأللبسةة ومةةا 

بةذ ر شابه هلك. أما ال  ج ا  ال ل ية ال تص  ة فقد تحولت نلى مسارد ثنا.يةة اللغةة تكتفةي 

ال ةةةادة ومقابلهةةةا األجنبةةةي، مةةةن دون التطةةةرق نلةةةى الشةةةرغ أو التأصةةةيص. وهكةةةذا طغةةةى ،لةةةى 

 ال  ج ا  ال ربية الحدي ة نه ال ال فردا  األجنبية، مادة أو تأصيالً أو تأريصاً أو ت ريباً.

ب ةة  الفجةةوا  التةةي خلفتهةةا  نلةةى سةةِدّ    ةةصواجطالقةةاً مةةن هةةذا الوضةةا، يسةة ى هةةذا ال

ة الحدي ةةة، مةةن خةةالل متاب ةةة الجهةةود السةةابقة خبةةادرا  مفةةردا  أجنبيةةة ال  ج ةةا  ال ربيةة

حها ، وشةةر،ةرض تأصةةيلها وبتتبةا تةةب وال  ج ةا  ال ربيةةة الحدي ةة، ومقترضةة أغفلتهةا الك

اللغويين أو الهيئا  اللغوية وال ل ية، في ا يت لق  ألبرزوفي ج ا ب   اإلسهاما  ال تب  رة 

، التةةةي أُه ةةةص م ظ هةةةا، ولةةةم ي ةةةرف لكل ةةةا  الدخيلةةةةبوضةةةا ال قةةةابال  ال ربيةةةة لةةةب   ا

 .  تهااست  اال

،  وصفي ال نها اليحاول هذا ال  جم أن يرصد ب   ال فردا  األجنبية الدخيلة، وفق 

، ا،ت ةاداً ،لةى م يةةار القرر  العشررر  فةي  تةداولتمةن خةالل ندرا  الكل ةا  الدخيلةة التةةي 

كرارهةا فةي الكةالم، أو فةي وسةا.ص اإل،ةةالم ، أي ،لةى مةدذ هيةوم اسةتصدام الكل ةةة وتالشريو 

ال صتلفةةة خال كتوبةةة وال سةة و،ة وال ر.يةةة ، وفةةي الكتةةب ال امةةة ال صتلفةةة. سةةواص أ اجةةت هةةذب 

 مفردات علمية، من أثاث وديكور وألبسة وأط  ة وغيرها، أم ،اّمة حضار ة مفرداتال واد 

م ةطلحا  خاصةةة بفئةةة تحولةةت جتيجةة الشةةيوم واالسةت  ال مةةن والتةي ، تص  ةية متداولةةة

رر ةةة، نلةةى دة ومص ؤ محةةدؤ  والتةةي ي كةةن ، ، تتةةداولها مصتلةةف الشةةرا." والفئةةا ةمفررردات عام 

من أم لة هذب ال  طلحا  التي خرجت من خ وصيتها وأصةبحت  .بالدخيص ال ام اتس يته

 : التي أدرجها هذا ال  جم  ،ةمفردا  ،امؤ 

أدرينالين، استروجين، أ ني ا، ن لينيكية، أجسولين، اجفلوجنا،  في مجال الطب هناك :

 أجي يا، بروستا ، بر نسون، بروجستون ...

و فةةي مجةةال الحاسةةوب: أتوماتيةةك، اجترجيةةت، اجفورماتيةةك، أوفيسةةت، باوربوينةةت، 

برجاما، بروسيسور، بيسيك، سيديه، فلوبي، فوتوشةوب،  وبةول،  ةود،  ومبيةوتر،  يبةورد، 

 روسوفت، جيت ورك، وورد، ويب....ماوس، مايك
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بنةةك، بنكةةو ، بورصةةة ، بولي ةةة،   نلةةى جاجةةب مفةةردا  تجاريةةة ،امةةة، مةةن م ةةص:

 تروست، فاتورة،  اش،  ارتص،   بيالة،   سيون ...

لةت نلةى مفةردا  ،امةة باإلضافة نلى ال فةردا  ال ت لقةة بةالفنون ال صتلفةة، التةي تحوؤ 

جحو: اسكتش، أفيش، أَ شن، باجورام ، بروفا، تِراجيةديا، جتيجة شغف الناس بالفنون ال صتلفة، 

 ترامبيت، تشيلو، دراما، زوم، سبراجو، فلو ، فيولينه،  الرينت، موجودراما ....

وجحو هلك أس اص ب   ال حر ا  و ليا  النقص، التةي قةد يصتفةي ب ضةها، أو يتطةور 

 ربيد،  اّرو ...بتطور النمن: بلدوزر، ترازينه، ترامواي، ترولي، تلفريك، تو

وغير هلك من مفردا  من مصتلف ال جاال  خمن  ي يا.ية، وفينيا.يةة، وجيولوجيةة، 

وزرا،يةةة، وم  اريةةة وهندسةةية، وغيرهةةا  التةةي خرجةةت مةةن خ وصةةيتها لت ةةب" مفةةردا  

،امة تتداول بين الناس من مصتلف الشرا.".   ا أدر  هةذا ال  جةم ب ة  ال فةردا  الدخيلةة 

من م ص : أجدبوري، بايخ، تنبصخت بص ، ِدغري، ِزِ ر  ، اللهجا  ال امية ال ست  لة في ب  

... خ وهذب ال فردا  ال امية تشةكص جسةبة ضةئيلة جةداً فةي هةذا ال  جةم، مقارجةة مةا ال فةردا  

 األخرذ التي يشترك في است  الها ال ستويان ال امي والف ي" .

 .  مادة3800،لى خ ما ينيدال  جم هذا ،دد مواد  بلي

 فتةةرة زمنيةةة لرصةةد الكل ةةا  األجنبيةةة الدخيلةةة،  اختيررار القررر  العشررر   أسرربا ،ةةن 

،ةدة، منهةا: ننؤ القةرن ال شةرين شةهد تطةورا  ،ل يةة وفكريةة  سةبابنلى أ  كن نرجام هلكفي

التواصةةص بةةين الشةةرق  مجةةاال  بيةةرة تر ةةت  ثةةاراً  بيةةرة ،لةةى مصتلةةف ال ةة د،   ةةا ازداد 

والغةةةرب ،لةةةى ال سةةةتويا  ال صتلفةةةة، ال ل يةةةة والفكريةةةة وال قافيةةةة واالقت ةةةادية والسياسةةةية 

واالجت ا،ية واإل،المية والتقنيةة، وغيرهةا. وشةهد  هةذب الفتةرة أيضةاً ج ةو ال جةاما اللغويةة 

ص ت ريةب ال ربية وال نظ ا  ال صتّ ة بالت ريب التي قامت بجهود ونسهاما  ،ديدة في سبي

تتةداول بةين  ،ديةدة ال لوم ال صتلفة، نال أجه ،لى الرغم من هذب الجهةود ظلةت مفةردا  أجنبيةة

ال امة والصاصة، نما بسبب سر،ة اجتشارها أمام ب ص ، لية الت ريب، أو لص وصةية ب ة  

ال  ةطلحا  وال فةردا ،  ةةأن تنسةب نلةةى أسة اص مبتكريهةا أو مبةةد،يها، أو أن تح ةص أسةة اص 

وقةد تكةون ألسةباب خاصةة  واآلال  وال ناصر الكي ا.ية ووحةدا  القيةاس ال صتلفةة،األجهنة 

 التباهي والتفاخر، أو الرغبة فةي االختةنال واالخت ةار بصةالف ال  ةطلحا  ال ربيةة التةي 

 ي يص ب ضها نلى اإلطالة والتر يب، وغير هلك من أسباب.

ال  جم، مادة وتأصيالً  التي واجهت وضا هذا الصعوباتوالبد من اإلشارة نلى ب   

وشرحاً، منها ما يت لق بج ا ال واد، نه ُج ا بطرا.ةق وم ةادر مصتلفةة، منهةا طريقةة الج ةا 

ال يةةةداجي، مةةةن خةةةالل ج ةةةا ال ةةةواد الحضةةةارية ال ت لقةةةة باأللبسةةةة والةةةديكور وال فروشةةةا  

الكتب  واألط  ة وال القا  واألدوا  واآلال  وغيرها، و ُج ا ب ضها اآلخر من ثنايا ب  

والدوريا  ال تص  ة باألبحاث اللغوية والت ريب ال ادرة من مجاما لغوية أو مةن مكتةب 

ال  ج ا  ال تص  ةة، سةواص أ اجةت صةادرة مةن  ب  تنسيق الت ريب، ومنها ما ُجِ ا من 

  أفراد متص  ين، أم من هيئا  ومؤسسا  لغوية و،ل ية مرموقة. 

االجتهةاص مةن ، ليةة ج ةا الكل ةا  األجنبيةة   ا القى هذا الكتاب ص وبا  أخةرذ ب ةد 

هةةي مشةةقة تأصةةيص ب ةة  الكل ةةا  األجنبيةةة، والسةةي ا ا. ة فةةي اللغةةة ال ربيةةة الحدي ةةة، الشةة



4 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

ال تداولة بين الناس ال امة، نه  ةان ب ضةها محّرفةاً ،ةن لغاتهةا وجطقهةا األصةيص بشةكص  بيةر، 

ول هةةذا وشةةرحها، فقةةد حةةا فكةةان ي ةة ب م رفةةة أصةةلها أحياجةةاً. وفي ةةا يصةة   تأصةةيص ال ةةواد

، ب ةا تسة " بةه اإلمكاجةا  والطاقةا  ال  كنةة وال تةوافرة، وهلةك الكتاب تأصيص م ظةم ال ةواد

ال  جةم  "Oxfordباال،ت اد ،لى م ادر ومراجا ،ةدؤة، مةن أبرزهةا: ال  جةم البريطةاجي "

الرا.ةد فةي التأصةيص والتةةأريخ، فكةان مرج ةاً فةي تأصةةيص م ظةم ال قترضةا  األوروبيةة، نلةةى 

" األمريكيةةةةةةةة اإللكتروجيةةةةةةةة. باإلضةةةةةةةافة نلةةةةةةةى م جةةةةةةةم Encartaجاجةةةةةةةب موسةةةةةةةو،ة "

"LAROUSSE   .الفرجسي " 

وقةةد ي ةةرض الكتةةاب ال قةةابال  ال ربيةةة لةةب   ال قترضةةا  التةةي ُ،ربةةت بطرا.ةةق  

اللغةويين وال جةاما  أبةرز ال ل ةاص و  ومراجا متنو،ةة، مةن هلةك ما،ّربةه مصتلفة، ومن جها

  ل بةد   .   للشةهابي، وخشاللغوية ال ربية، وقد أشير نلةى ب ضةها ب صت ةرا ، مةن م ةص خ

  ل ج ا اللغة ال ربية في مج قال نين بن ،بد هللا الذي  ان مديراً ل كتب تنسيق الت ريب، وخ

 جاما اللغوية، نلى جاجب نسهاما  ب   اللغويَين، من م ص تي ور،   اتحاد الاتحاالقاهرة، وخ

وأجطا ي. باإلضافة نلةى مقةابال  ،ربيةة ،ديةدة شةام م ظ هةا، ولةم يُ ةرف واضة ها، فةأورد 

 ال  جم مصتلف ال قابال  ال ربية، سواص أ اجت مست  لة أم مه لة.

األجنبيةة الشةا. ة ال بد من التنويه نلى أن هذا ال  جم حرص ،لةى ،ةرض ال فةردا  

، نال أجةه ،ةرض القرر  العشرر  في اللغة ال ربية الحدي ة وال  اصرة، والسي ا ال تداولة فةي 

ب   األلفةاظ األجنبيةة ال قترضةة القدي ةة التةي مةا تةنال متداولةة فةي ال  ةر الحةديت، أشةار 

 ية:وفق تقسي ا  زمنية مصتلفة ا،ت اداً ،لى تاريخ اللغة ال رب أزمنتهاال  جم نلى 

يشةةةير نلةةةى ب ةةة  ال فةةةردا  األ،ج يةةةة القدي ةةةةخ م ظ هةةةا مةةةن ، ةةةر )قرررد     -

 ، بص ظلت مست  لة في ال  ر الحديت.نقرضاالحتجا  ، التي لم ت

، العصرور العربيرة الوسر   منةذشراع  يضم ال قترضا  األ،ج ية التي  )وسيط  -

ال باسي ال اجي وال  ر ال  لو ي نلةى بدايةة ال  ةر  ور التالية من ال  روالتي تش ص ال  

 الحديت، والتي ما تنال تستصدم في ، رجا الحالي. 

فلةةم يرمةةن نليهةةا بةةأي رمةةن ألجهةةا تشةةكص م ظةةم مةةواد هةةذا الحد ثررة أمةةا ال قترضةةا   -

ال  جةةم،   ةةا أجهةةا مق ةةد هةةذا الكتةةاب، فضةةّ ت مقترضةةا  حدي ةةة وم اصةةرة، والسةةي ا التةةي 

 ال شرين. شا،ت في القرن

و قد ُرتبت ال واد بحسب الترتيب األلفبا.ي لألبجدية ال ربية، وهيّص في الصتةام ال ةواد 

األوروبيةةة الةةواردة بحسةةب ترتيةةب األحةةرف الالتينيةةة، لتيسةةير الرجةةوم نلةةى ب ةة  ال ةةواد 

 د تهجئتها في اللغة ال ربية. األجنبية التي يصتلف جطقها أويت دؤ 

  جةةم ،نةةد ه ةةرب األصةةول الفارسةةية وال   اجيةةة لةةب   البةةد مةةن اإلشةةارة نلةةى أن ال

الكل ا ،  ان يكتفي بكتابتها مةرة واحةدة ،نةد نيةراد ال ةادة ال  ج يةة وفةق األحةرف ال ربيةة، 

و ان يضطر أحياجاً نلى  تابتها مف لة مرة أخرذ، في حال وجةود اخةتالف  بيةر فةي النطةق 

تينيةةةة، ،لةةةى جهةةةا ة وفةةةق األحةةةرف الالأو التهجئةةةة.   ةةةا أورد ال ةةةواد ها  األصةةةول اليوجاجيةةة

 التي ت ت د األحرف الالتينية في  تابة ال فردا  اليوجاجية.ال  ج ا  الغربية، 
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وفي ا يص  ضب  ال واد األجنبية ،ند  تابتها باللغة ال ربية، فقد قلّص هذا ال  جم  في 

 فةةردا  الأ  ضةةب  ب ةة  األحةةرف بالحر ةةا  الق ةةيرة خ الفتحةةة والضةة ة والكسةةرة ، هلةةك 

األجنبية الحدي ة ،ند التهجئة، ت يص نلى استصدام ال ةوا.ت الطويلةة خاأللةف، والةواو، واليةاص  

فةي اسةتصدام فرثرر ذر ا المع ر  اعسرتعاهة بهر ا المرنهج بدالً من استصدام ال وا.ت الق ةيرة، 

ال وا.ت الطويلة أ  ر من است  ال ال وا.ت الق يرة. أما مةا يصةّ  ال ةوامت، ففةي حةال 

 دد جطق ب   ال وامت، والسي ا األحرف ال تقاربة في ال صار  خمن م ص  "  ، و ش " ت

، أو  "  ، و ط، و د" ، أو  " ز، و س"،  أو  " ،  ، وك " ....  فكان ال  جم يشير ويحيص 

 نلى التنوم النطقي لها في مواض ها.

اجتشةارها فةي اللغةة ال ربيةة شرا   هذا ال  جم نلى رصد األلفةاظ األجنبيةة التةي  هدف

الحدي ةةة، ونلةةى سةةدّ ب ةة  ال غةةرا  فةةي ال  ج ةةا  ال ربيةةة الحدي ةةة في ةةا يصةةّ  ال فةةردا  

األجنبية، سواص أ ان في ج ا ال ادة والتأصيص والشرغ، أم في وضا ال قةابال  ال ربيةة التةي 

فةي مسة ى  لم يلَق م ظ هةا االجتشةار والتةداول ،لةى الةرغم مةن جهةود اللغةويين فةي وضة ها.

ليكون هذا ال  جم شةاهداً ،لةى جواجةب مةن ،لةوم وثقافةا  وتقاجةا  متنو،ةة ومصتلفةة ُ،ِرفةت 

التةي تشةهد ،لةى حضةارة  الوريقة التار خيرةوتداولت في القرن ال شرين. نه يظص ال  جم هو 

ر لثقافررة ة مةةن النةةواحي اللغويةةة والفكريةةة وال ل يةةة وال قافيةةة والحضةةارية، وهةةو األّمةة المرردخر 

 ب ةةة  األوضةةةام وال ةةةادا ، فقةةةد تضةةة حص لم تمرررو، والمررررا ر للتحررروعت اع تماعيرررةا

االجت ا،ية في حين تبقى موادها ال  ج ية محفوظة ال تندثر، ويظص ال  جم الوثيقةة الطبي يةة 

  ن خالل موادب ي كن دراسة شيوم ظاهرة م ينة أو خبّوها.فأيدي الناس و،قولهم،  ل ا ، لته

  جم قام باستق اص ونح اص شامص لج يا ال فردا  األجنبية التةي ال جدّ،ي أن هذا ال

محاولة عستيفاء ال هرود الررابقة وللبنراء عليهرا، ولكمرا  تداولت في القرن ال شرين. فهذب 

أججنب السابقين، ولسدّ ب   ال غرا  التي أه لها اللغويون وال  ج يون. وي كةن أن تفسة"  ما

  ة.ة، أم ال تص ؤ أ ان ،لى ص يد ال فردا  ال امؤ  ال جال للتوسا وال تاب ة، سواص

وفي هذا ال جال جتذ ر قول جوجسونخ يتوق  ص  من يؤِلّف  تاباً نلةى ال ةدي"، أمةا مةن 

 ي نِّف م ج اً فحسبه أن ينجَو من اللوم .
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واسةة ه فةةي الكلداجيةةة القدي ةةة  بةةو. وفةةي اآلشةةورية  الشةةهُر ال ةةامُن مةةن الشةةهوِر الش سةةية ،آ : 

 والبابلية والكن اجية وال برية والنبطية  ب.

 }تي ةةور{،ةةا ا الضةةوص. حاجةةب الضةةوص. ظلةةة ال  ةةباغ  :نيطاليةةة )Abat-jourأَبررا ورة 

أُطلقت ،لى حاجِب جةور ال  ةباغ ال سة ى بكاِسةر الضةياص، وأُطلقةت ،لةى الغَل ةق أمةام بلّةوِر 

 س ى بقَفَ  الُشباك وال س ى بالَ فَق. النوافذ ال 

  خفرجسية : ،ربيها الش قة. الَ س كُن من بناٍص هي طبقا . Appartementأَباْرتما  

 خفارسية : التابِص، البَهار.أَباز ر

 فارسية أب : السطوم، الل  ان، وبها البهاص. أبراذيرة )

  الحرير.: أحسُن  خقديم  خ فارسية اِبريشم  الْبر   ر  

رريرة   خقةةديم : َمن طقةةة  مةةن الةةبالد  parochia ،ةةن الالتينيةةة Paroikosخمةةن اليوجاجيةةة األَْبَرش 

ضا لسلطِة األُسقف.   تَص 

 خقديم : الذَهُب الصال  .  خ فارسية من: بخماص + رينخسكب  الْبر ز

 .ا.صوالسب تُ ألو،اص  له أهن وُخرطوم ،ربيها  التامورة. : خ فارسية  برين  خقديم  الْبر ق

: الشةةهُر الرابةةُا مةةن الشةةهور الروميةةة  Avrilخالتينيةةة ،ةةن طريةةق الفرجسةةية  Aprils أْبر  ررل

  يقابله جيسان من الشهور االسرياجية.

ام. :خ فارسية  بنن   األَْبز   ُض الَح ؤ  َحوض  من الَ   دن وجحوب لالستح ام. ،ربيها َحو 

 : ُ،روة  َم  دجية  في أحةد طرفيهةا لسةان  توصةص بةالحناِم وجحةوب لت بيةِت فارسية نزيمخ  األَْبز  

 طرف الِحناِم اآلخر ،لى الوس .

أي  Epistemeخ،ةةةةن طريةةةةق اإلجكلينيةةةةة مةةةةن اليوجاجيةةةةة Epistemology ا ب ْرررررت مولو ي

 ال  رفة : جظريةُ ال  رفة والسي ا ما يت لق بنظرياتها وقواجينها ومجالها.

 : مادة  في الدم تسا،دُ الكريؤاِ  البي  ،لى opsonionخ نغريقية Opsonin وهي  أبُر

 هضِم البكتريا.
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 فرجسية : القُروُغ، الُجرو .) Abcés أَْبري

 خفرجسية : ت ني الحاجن. لوغ  خشبي خفيف.  Blocage   أبلكاج

 : جوم  من التطرين.  apllicareخ فرجسية من الالتينية Appliqué أبلكة أو إطباقة 

 وزخرفة مطبقة ،لى ال وب.

رسة.تر ية :  Ablah( أَْبلَه  األُخُت الكبيرةُ، وتقال أيضاً لل دِّ

 فارسية  ب لُو  خقديم : الُسكؤُر األبي .أُْبلوج )

 يوجاجية خقديم : الشؤيطاُن . والُ تََ ِرد.خ  Evlipisإْبل يس 

 ق ،لى الجدران.: تَُحف  مننلية  تُ لؤ  Eplic إ ْبليك

شةجر  يَنبةُت فةي الحبشةة والهنةد، خشةبه أسةود  : خقةديم  Ebenosخيوجاجية  Eboniesآبنوس

األبنوسةةية: مةةادة  سةةوداص  َصةةِلبة،  -2 ثةةاث.األويُ ةةنا منةةه ب ةةُ  األدواِ  واألواجةةي و َصةةلب،

 تُتصذ من خل  ِالكبريت بالَ ّطاط النقي، غير موصلة بالكهرباص.

خفرجسةةية : مةةا يضةة ه ال سةةكريون ،لةةى أ تفةةاهم مةةن وشةةاحاٍ  ههبيةةة Epaulette'أبوليرر  

 تتدلى.

 فرجسية : ال شترُك في ال شروم،  ال شترك في جريدةٍ أو هاتف. Abonné (آبوهة 

التي ت ني شةجر، رب ةا ج ةوه   ebenosمن اإلغريقية  ebenusخنيطالية Eboniteإبوهي  

 من ال ا  : مطاط  ُم لّد بالكبريت.

ُص ال قدؤُس ،ند الفَراِ،نة.Apisآبيس   : الِ ج 

: أتبةاُم ال ةذهِب الةذي أسسةه الفيلسةوُف اليوجةاجي أبيقةور، وهةم خيوجاجيةة  Epicure أبيقور ة

يقي ون الفلسفةَ ،لى مذهٍب مادي حسي فةي األخةالق، ويتصةذون مةن اللةذةِ هةدفاً أ،لةى للحيةاةِ 

لحك ةةِة ال  ليةةِة ،نةةدهم ال نطةةق وال لةةم السةة يدةِ الصاليةةِة مةةن اآلالِم وال صةةاوف. ومةةالُك هةةذب ا

  الطبي ي .

 األميُر. السيّد. مربي أوالد ال لوك. :ختر ية أَتَاب ك

، جا،ُم األغ اِن والورِق وال  ر، ث رب  اللي ون، وهو ههبي اللون، وه ةي ،الي: شجر  أُتُْرجر 

 الرا.حة، حام  ال اص.

 في السويد : ،ن ر  فلن جادر. ytterbyخالتينية حدي ة من  Ytterbium أتر بيوم

 خنججلينية : م باغ  يدوي.electric إتر ك

َ َرة. أتشلك أو أطشلك خ تر ية ،ن الفارسية. أتشي: النار، ولك : أداة الظرفية ال كاجية : الَ ج 

 الو،اُص الذي يوضا فيه النار.

  لة  هاتية. يُنظر في أتوماتيك. Automation: أَتمتة

 التينية من اإلغريقية : ،ربيها السؤكاك. الفضاُص الُ حي  بالكرة. Atmosphere (أَتْموْسفير 

 خ نغريقية  : الج يا، واصطالغ  في ل بة ال ولو.Atoutآتو 

 حافلة  ، ومية. سيارة   بيرة  لنقِص الر اب.  :) فرجسيةخ Autobusأُتُوبيس

يوميةةةةا . روايةةةةة  خ،ةةةةن طريةةةةق الفرجسةةةةية : ُمةةةةذَ ؤرا .Autobiographieاُتوبيوغرافيررررا 

ُن ،لى التاريخ الشص ي. د  هاتي يُرّ ِ را . َسر   شص ية. ُمفَّكِ
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الطريةةُق الر.يسةةي  أو : الشةةارُم ال ةةري  . الالتينيةةةخ نيطاليةةة مةةن Autostrada  اُتوْسررت راد

 ال ام، أو الَصُ  الر.يسي في الهواص والبحر واألرض.

تَبِد  Aftomatosمن اليوجاجية خ Autocraty)أوتوقراطي   توْقراطياُ  . الحكُم الفردي  : ُمس 

 االستبدادي الُ طلق في السلطة.

 : ،ربيهةا  لةي، Automatos ،ن طريق اإلجكلينية مةن اليوجاجيةة ) Automatic أُتوماتيك

  هاتي. ال  ُص الذاتي، أو الحر ةُ الذاتية لآللة، فت  ص اآللةُ بدون اهت اٍم أو تفكير.

:،ربيهةا السةيؤارة. مةن )خالتينيةة ،ةن طريةق الفرجسةية  Automobile أُتومبيل)أوتوموبيرل 

 وسا.ِص النقِص الصاصة وال امة.

 خالتينية ،ن طريق الفرجسية : حافلةُ سكة الحديد. Automtrice أُتوموتْر  س

ي  وُجنازة تُل ةق ،لةى  -2 ،لُم األصوِل واللباقِة االجت ا،ية -1:فرجسية خE'tiquette ا تيك 

 . بيان س رها وجو،هاالبضا،ة ل

 جوم  من الُكحوِل الكي ا.ية. خيوجاجية : Ethanolإراهو   

فةي الكي يةاص غةاز  هيةدرو ربوجي سةريُا  خيوجاجيةة ،ةن طريةق الفرجسةية : E'thyléneإرلي  

وط م  الهم ، يَج د نها ت رض  فهو سا.ص  زيتي طيّار ،ديُم اللون، له را.حة  جافذة ، االشت ال.

للهواص والضوص، ويَذوب في الغولخ الكحول  والبننين، وهو ِصب ي   ي ياوي، يُتصذ من تقطر 

 النيلا ما البوتاس الكاوية.

،لُم وصِف الشة وب وثقافةاتهم :  يوجاجية ،ن طريق الفرجسيةخ Ethnographie ا رنوْغرافيا

 و،اداتهم وطبا. هم .

،لةُم األ،ةراق. دراسةةُ طبةا.ا  : ليوجاجيةةخفرجسية من الالتينية ،ن اEthnologie ا رْنولو ية

 الش وِب و،القاتها. 

مادة  ال تقا تحت وزن، تتصلص األجسام، يُ لؤةص بهةا امتةداد ال ةو   -1:  يوجاجيةEither( أَرير

تَصدُم في ال نا،ة. -2والنور. نَُا من الكحول، يُس    سا.ص  يُ  

خسةةرياجية خقديم : شةةجر  مةن الف ةةيلة الورديةةة، ث ةرب حلةةو لذيةةذ، يُطلةق فةةي سةةورية ال را  

قوق وشجرب.  وفلسطين وسيناص ،لى الُك   َري وشجرها. و ان يُطلق في م ر ،لى البَر 

 .والحوُض حول الشجرة -2نجاص  تُغ َسُص فيه ال ياب . -1فارسية :خ Anguiyan إ َ اهة

ُق الُ ِ د  للبناص :  راميOgour( آُ ر  .اللبُن الُ حرؤ

 : دُّ ان الَ يدلي.تر ية  )أو أرزخاهه  أ زخاهة

 : الَ كشوف، ال ري".خوسي    açikختر ية أچاق أَ ق 

 ختر ية : من م طلحا  ال،بي الشطرجا ، أي ال يفت".آ ماز

لبة. :خفارسية نَ اجه  أ نة  أداة  من الحديد الُ لب، وتست  ص في  سر األجسام ال  

 ُمفَِكةرة.،ربيهةا   :Agentiaالالتينيةة ،ةنAgenziaخفرجسية من اإليطالية Agendaأَ ْندة 

 جدوُل األ، ال.

  و الة. ،ربيها : Agentiaمن الالتينية فرجسيةAgence( أَ ْنص

االخراطيةة يصةت  بتحضةير ونججةاز قسةم  مةن Atlaskartography):   أخراطيرة األطرالس

 األطالا الجغرافية.
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: تِقنيةةةة  موضةةةو،ها نججةةةاز  Kartography topographischeأخراطيرررة ال بوغرافيرررة 

واسةةتغالل ال الحظةةا  ال ت ةةلة بوضةةا ال ناصةةر ال لوسةةة ال وجةةودة ،لةةى سةةط" التربةةة فةةي 

 هويتها.وقت م ين وال الحظا  ال ت لة بشكص هذب ال ناصر وبأب ادها وتحقيق 

 وم ناب ملك ال لوك. : لقُب ملوِك الفراِ،نة،أَْخشيد

خقةةديم : حيةوان  بحةري، أسةطواجُي الشةةكص، لةه ث ةاجي أرجةةص )يوجاجيةة  Oktapodi(اُْخُ بُروط

َرُب به ال  ُص في ِشدة التَشب ت ب ا ي سكه   .رأسية، يُض 

نو . Khalkosاألَْخََلط  لوط والَ     خيوجاجية  : الَ ص 

يرة. : خ فارسية   األَخور)الياخور   مأوذ الدَواب.  اإلسطبص.،ربيها الَحظ 

 قُن فُذيّةخش . جنُا جباتا  شا.كة من ال ر با  األجبوبية النهر.E'chinops:  أخينوبس

 .  جبا   يُ رف برأِس األف ىيوجاجية   خقديم : خ echion   أخيو 

ندروجةين خايةدروجين :gené+ مةاص  hudro):فرجسية مةن اليوجاجيةةHydrogen( ا ْدرو ي 

أو الهيةدروجين : غةةاز  ال لةةون لةةه وال ط ةةم وال را.حةة يَتحةةد مةةا األو سةةيجين بنسةةبة خاصةةة 

ن ال اص   .فيكّوِ

 خفرجسية : ال نوان. Adresseأَْدر س 

ةةر، وهةةي فةةوق الكليةةة. Adrenalin أَْدر  نررالي  ةةَرُز بواسةةطة غةةدة الَكظ  ةةرين. ُهرمةةون  يُف  : ُ ظ 

  ص  ُ نَِشٍّ  وُمنَبِّه.وي 

: خهندية سنسكريتية : يُقر  أن براه ا هو الحقيقةُ الوحيدةُ، ونن ال نا.يةةَ بةين Advaita أَدفا تا

 النفا وال الم أو بين الروغ وال ادة  ليست نال ث رةَ الوهِم أو الجهص.

 األلهة .واسُم أحِد  ب  نى سيد : سُم النبا .  adon فينيقية Adonis( أَدوهيس

  خنغريقية :  اِظُم الحرارة. Adiabtyأد اباتي 

 الشهُر ال الت من الشهور السرياجية يقابله مارس من الشهور الرومية. آذار:

زهُرب أصفر أو أح ر ههبي في وسطه ح ص أسود، وهةو مةن  : جبا   زهري  خريفي،آذر و 

 ف يلة ال ر با  األجبوبية، من جنا  اجدوال.

ِر . Arakouzز أو كرا وز  )كراكوراكوزاَ   ختر ية : ُمه 

 خفرجسية  : فَن  الَنخرفِة ال ربي. Arabesqueأََرب رك 

بَريArbian أَْربيا  َجرادُ البَحر. جوم  من الَسةرطان البَحةرّي، وحيةوان  صةغير  مةن ،  : الَج  

 الِقشرياِ  صال"  لأل ص.

 نجكلينية من الفرجسية ،ن الالتينية : ،ربيها الفَّن. خ  Art أَْرت

أسةلوب  فنةي يُ ةِوُر الجسةدَ بدقةة، ظهةر فةي أواخةر القةرن   فرجسةية :Artdeco(  أَْرت د  كو

 التاسا ،شر، ما ال درسة الرمنية.

 خجسبة نلى مقاط ة في ش ال فرجسا حيت ُحِفَر أوُل بئر : بئر. Artois ا رتوازي 

خفرجسةية : ،ربيهةا فنؤةان. احتةراُف ِمهنةٍة فنيّةٍة والسةي ا فةي مجةاِل الةةَرقِ  Artiste أَْرتيرر 

 والغناِص والت  يص.

الرأي ال ستقيم، تُطلق ،لى ال سةيحيين الةذين باليوجاجية  ام ناه: يوجاجية خOrthos أُْررُوذكس

  لل سي". ةيقولون بالطبي ة الواحدة وال شيئة الواحد
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نتي    نسباجية من الالتينية : خام  من  بريتيد الفضة.  Argentite (أَْر  

جيّةة أر وا  لةه زهةر  شةديدُ الُح ةرةِ حسةُن ال نظةِر،  خفارسةية خقديم : شةجر  مةن الف ةيلة القَر 

 وليست له را.حة . والِ بُي األح ر.

تر   .خالتينية من اإلغريقية : ِمقياُس الطاقة Ergometerإْر وم 

غةةازي ،ةةديُم اللةةوِن والرا.حةةة، ويوجةةدُ فةةي الهةةواِص بنسةةبة قليلةةة، : ،ن ةةر  خ فينيقيةةة  أر ررو 

تَصدُم في مصص ال  ابي" الكهربية.  ويُس 

يلي    . : ،ن ر  َصل َ اليArgilliteأَْر  

  : مج و،ةُ ُجنر. archi- chief خ نيطالية من اليوجاجية Archipelago   أَْرَخبيل

ِمكيال  يسةا أرب ةة و،شةرين صةا،اً ، أو سةت ويبةاب .  -1:  يوجاجية خقديم Artabi( األَرد 

ميد -3 والقناةُ التي يجري فيها ال اُص ،لى األرض.  -2  . والقَر 

دج ةة، Ordonnéeأْردْهة  خفرجسية : ب  نى الُ نَّظ ة. من م ةطل" التجةار قةولهم : بضةا،ة أر 

 . يريدون: متساوية الجنا وال قادير وال قاييا

ة : َحَجةةةر  َصل َ ةةةالي ، هو لةةةوٍن أد ةةةن يضةةةرب نلةةةى الُنرقةةةة أو فرجسةةةيخArdoise أردواز

ةةتَ  ُص فةةي سةةقوف ال نةةازل، ويُتصةةذُ منةةه ألةةواغ  للكتابةةة،   ةةا تُ ةةنا منةةه أحياجةةاً  ةةرة. ويُس  الُصض 

  أجابيُب ال ياب.

ةنوبريِة دا.ةم الصضةرة ،  Ariza (ة  أو فينيقيخ Archi أَْرز يوجاجية  : شجر  من الف ةيلِة ال ؤ

نَ   ُا منه السفن.يُ  

ْسرتُقراطية ت نةي حكةم األفضةص :    aristokratia  خفرجسةية مةن اليوجاجيةةAristocratie أَر 

حكُم الطبقاِ  الرفي ِة خال ليا ، أو الطبقةُ االجت ا،يةُ التي ينت ي نليها النبالص  ،ربيها السؤراة. 

أجشئ هذا الحكم في فرجسا في الفترة مةن القةرن الرابةا ،شةر نلةى القةرن ال ةامن ،شةر، ثةم   .

 أسقطتها ال ورة الفرجسية.

ةةً ي  يُل ةةُق ،لةةى األسةةالِك "isolation" خنجكلينيةةة استيشرر  ب  نةةى ،ةةازل  : شةةري   ُم  

 .الكهربا.ية

 .: الكرسّي الُ  د  لجلوِس الناس)"escabelle" خفرجسية إسكملي

أي مفتةةاُغ ربةة  هو لولةةب : أداة  ها  أحجةةام "screw Spanner" خنجكلينيةةةسرركو  سررباهةإ

وتكةةون هاَ  لولةةٍب تتسةةُا  وأشةةكال مصتلفةةة تُسةةتصدُم لةةربِ  ال ةةواميص والبراغةةي وفتحه ةةا،

 .وتضيُق بحسب الحاجة

 :ختر ية من الفارسية : وت ني أسد.  أرسَل )رسَل  

ك وهي من األجوام القدي ِة لألبواب ال ر بة, أما بالدارجة خفارسية : النافذةُ أي الِشبّا أرسي

الواس ةُ ها  الشبابيك ال ديدة وال حالة بنقوٍش بدي ٍة وتُستصدُم الستقباِل  فهي الغرفُ 

 .ب  ابِة غرفة االستقبال الضيوِف أي

يةرة :  أطلقو Mandraيوجاجية ب  نى الر.يا و (Archiأَْرشمند    هةا ب  نى القاليّة والَحظ 

 ،لى ر.يِا األديرة.

 صاحُب ُرتبة في الكنيسة.  :يوجاجية  )Archmidet أَْرشميدت

 .خ،ن الفرجسية  ر.يُا األساقفةArchiduc أَْرشيدوق
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َمكةان  لحفةِت الِسةّجالِ  الحكوميةِة أو ال امةِة أو  ،ربيهةا الِسةِجص.:ة فرجسيخArchive أَْرشيف

  الوثا.ق التاريصية.

 خفرجسية  : جوم  من أزهاِر النينة. Hortensiaأُْرطاسة : 

 تر ية أورته : الوس ، البيئة، الناس.أُْرطة )

 جبا   من جوم األفاوية. :armolse أرطماسيا

 يُطلق ،لى جبا  بصور مريم. :خالتينية وقد تكون  رامية Artonito أو َعَرُطنثيا  اريَ نْ طَ رْ ا

 شجر  ث رب  الِ نؤاب. أرطي:

خالفرجسةةية :  لةةة  موسةةيقية  جفصيةةة، بهةةا منةةافيخ  جلديةةة   Orgueخيوجاجيةةة  Organon  ُغررأرْ 

  وأجابيب  ومفاتي"  لتنغيِم ال و  .

مار  هو قََ بتين ُم َقبتين نحداه ا أطول من األخرذ. :أرغو   ِمن 

تر يةةة ،ةةن الفارسةةية " رَق " أي الَظهةةر، وداش أي ال الةةك : ال  نةةى ظهيةةري، آْرقررداش )

 الرفيق، ال احب.

 : الت ةويُر الفنةي أو األدبةي للحيةاة ال  اليةة التينية من اإلغريقيةة) Arcadiunism أْركاد رة

 حيت  ان الر،اةُ والُحوريّاُ  وغيرهم من الشص يا  األسطورية.

 ر.يُا القرية. أَركو :

ُر  : ،لُم  ثاِر القدي ة. الفنوُن واآلثا،ن طريق اإلجكلينية خيوجاجية Archeologyأْركيولو يا 

 القدي ة. البحُت في حفرياِ  م رفيٍة تكوينية.

 األسطوُل اإلسباجي الذي هنمه اإلجكليُن في القرِن السادس ،شر ال يالدي. أْرماد:

رم أو اللبَن. أْرَما   خفارسية أو تر ية : الشؤا ريّة. طبيخ  من اللحِم ب ظ ه ما الُح  

 ال َطيّةُ أو الَهديؤة تُقدم من ،ا.د من سفر.تر ية ،ن الفارسية يرمغان أو أرمغان : أْرَمغَا )

 . خنجكلينية  : الجنُص الدواُر من ال حر اِ  أو ال ولداِ  الكهربا.يةArmature ر م چآر

 . خيوجاجية : جوم  من ال  ادِن الحجريِة تُست  ص لل نِل الَحراري Asbest آزبر 

 اللوحة التي فيها الش ار. نيطالية ،ن طريق التر ية : ،ربيها الفتة. ) Arma آْرمه

 جبا . :أروكار ا

 خفارسية  خقديم : ُمشتقة  من الّرون أي الِشدة. م ناها ال و . :أروها 

د . :  يوجاجية Arikoite (أر كة  َمق  د  ُمنَجؤ

نسباجية : جذوُر جباتاٍ ، شبيهة بالبطاطا الق بية  اجت تُيبَُا وتُطَحُن،  خ ل لهاHarinaأَر نا 

 فيُتصذُ الصبُن من طحينها لفقراِص البادية أيام القُح  في ال غرب.

تر   : ِمقياُس األقطاِر الدقيقة خللصيوط واألسالك .  Eriometerأر وم 

 : جوم  جيد  من الت ر.خفارسية  آزاد

شةجر  لةه ث ةر ،ربيها القُب قُبةان. : Azedarach)خفارسية، اإلجكلينية منها  َزْهَزلَخ  أزدرخ 

 .يد،ى الَحن َظص يشبه النَبَق، م ناها الشجُر الُحر. يقال له بال ربية ُسم  األرض، ال َل قَم

خيوجاجية خقديم : ،ربيها الِ ن قَار، الِ نَحت.  لة  لتسوية ِحرِف الَحَجر  Smileأو Zmiliإزميل 

  جقرب، و ذا الصشب.أو 
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غةةاز  بةةدون لةةوِن أو  .Nitrogenيقابلةةه باإلجكلينيةةة خجتةةروجين   :خ فرجسةةية   azote آزوت

ِفير الجو.  ط م أو را.حة يشكص أرب ة أخ اس من ات وس 

خ،ةةن طريةةق الفرجسةةية :  ربوجةةاُ  النحةةاِس القا،ديّةةة. فح ةةاُ  النحةةاس Azurite أزوَر رر  

 الطبي ية.

 َخ يرة ، فطيرة. : ،ربيهاAzymeأَز   

َرةِ ، بيضي الورق، أو أبي  النهر أو ورديةة، ،طةري ،  -1خقديم :  اآلس شجر  دا.ُم الُصض 

َ ُص غضة. وتُجفُف فتكون من التوابِص. وهو من ف يلة اآلسيا . ورق   -2 وث ارب لُبيّة سود تُؤ 

 من أورأق الل ب ها  جقطة واحدة.

يتي   َ   كروجةُ الَرفي ة.خنيطالية : ال Spaghettiا ْسبَاك 

أّم الفةر . رحةى خم.م . جبةا   مةن الُصَضةِر الشةتويّة  : ،ربيهةاخ يوجاجية Spinach ا ْسباهاخ 

 من الف يلة السرمقيّة يُطبَُخ ويُؤ ص.

 خفرجسية : ِحذاص  ق اشّي أو ِحذاُص الرياضِة البدجية. Espadrille إسبدر ل

ةةدام خأل اجيةةة : اسةةتيُص ح ةة  Aspirin ا ْسرربر    ةةتَ  ُص طبيةةاً فةةي ،ةةال  ال   الساليسةةيك، يُس 

وماتينم.  والر 

 . خنيطالية   : الببّور Spinaاسبنراهة 

تَشفى.Ospidaleأسبيتا    خ نيطالية : الُ س 

 :،باسةي  -خقةديمخفارسةية اسةفيدا ، مر بةة مةن سةفيد"أبي "+  جةك" رصةاص"  اسبيداج 

 تُستصدُم في أ، اِل الطالص . ،ربيهاالغُ نة.  ربوجاُ  الرصاص، مادة  بيضاص  

خجسةةبة نلةةى اسةةم مبتكرهةةا : لغةةة  ،ال يةةة  خاصةةة وسةةيطة  Esperantoا ْسبيَرْهتو)اسرربيراهتو  

 لالت ال بين الش وب ال صتلفة ت ت دُ ،لى جذوِر اللغا  األوروبية الر.يسية.

خنيطالية : م طل"  تجةاري  ب  نةى الجيةد، وال وافةق، يةرادُ ال وافقةة ،لةى  Stbene ْستابيناا  

 ال باي ة.

 -Statike: 1)خ،ةن طريةق اإلجكلينيةة أصةلها مةن الالتينيةة ،ةن اليوجاجيةة   Staticا ْسرتاتيكا

 سكوجي. -2فرم  من ال يكاجيك. 

 ما يُلَف  ،ليه الغنُل باألصابا ليُنَسُا. ا ْستاج:

ةةاحة  ُمغلقةةة  مةةن األرض لألل ةةاب والُ نافسةةاِ   ،ربيهةةا َمل  َةةب.  : فرجسةةيةخ Stade ا ْسررتاد ِمس 

  الرياضية.

 ُم َلِّم، وال اهُر في ال نا،ة. ولقب  ،ل ي  ،ال في الجام ة. :خ فارسية  استاد أستاذ

 . األرب ة، في الوزن أرب ة م اقيص وج ف م قال :خ فارسية   إستار

 الج ال. خيوجاجية :،لمُ  ا ْستاطيقي

 خنجكلينية : ورُق الحريِر ال ستصدم في االستنساخ . Stencik   ا ست نرل

  الديباُ  الغليت. ثياب  من حريٍر وههب. :خ فارسية من استبرب  خقديم  ا ْستَْبَرق 

 : َخ يرة  حالة  للدهن في ُ، ارة البنكرياس.Steapsin إ ْستَبري 

َسم. استديو Studiumمن الالتينية  خ نيطاليةStudioا ْستد و   :،ربيها : استديو الرسم: الَ ر 

َرف. اسةتديو النحةت: الِ ن َحةت. اسةتديو ال  ةال: الَ    َةص غرفةة ، ةص الرسةام أو  ال ن ة : الِ ح 
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ر أو الغُرفةةة أو ال ةةالة، أو الغُرفةةة التةةي يةةتم فيهةةا التسةةجيُص والت ةةوير  ةةا  أو ال  ةةّوٍ النحؤ

 رفةُ التي تَبت منها براما الراديو أو التلفنيون باجتظام.السين ا.ي، أو الغ

: ،لةُم وصةف طبقةا  ) strategiaفرجسةية مةن اليوجاجيةة خStratégraphie  ْسرت راتي رافياإ

األرض. ودراسةةةُ التتةةابا التةةاريصي. أو مج و،ةةة  مةةن األ، ةةال ال تناسةةقة يُةةراد منهةةا نججةةاز 

 مشروم محدد.

فُن ،ربيها التصطي . االحتراب.  : strategiaسية من اليوجاجية فرجخStratégie  ا ْستراتي ية

تشةةغيص الصطةةة فةةي الحةةرب، والسةةي ا حر ةةة الجيةةوش والغةةنوا  فةةي ال واقةةا ال تقدمةةة مةةن 

القتال. أو مج و،ة من ال هارا   ال تناسقة يُراد منها نججاُز مشرومٍ محةدد، أو  لتصطةيِ  أيةة 

 مسألة. 

 لى مدينة روسية : فَرو الِح الن ال غيرة.خ جسبة ن Astrakhan أستراخا 

 خ نجكلينية : ، لة  نجكلينية.Sterling ْسترلينيا

اإلغريقيةةة التةةي ت نةةي الةةدورة الننويةةة ،نةةد  oestrusخ مشةةتقة مةةن  Estrogenا ْسررترو ي  

موجا  الَ بي . الحيوان   : أحدُ ُهر 

 astrologieخنجكلينيةةة متوسةةطة ،ةةن طريةةق الفرجسةةبة القدي ةةة  Astrology ا ْسررترولو ي

: ،ربيها ،لُم التنجيم. دراسةُ تحرك األجرام الس اوية ،ن اإلغريقية  astrologiaوالالتينية 

 وتأثيُرها ،لى البشر.

 خروسية :  أس  صغيرة  لشرِب الشاي. ctakanhا ستكاهه 

 ال طبو،ِة بنَ   خاّصِ تُتصذُ ج وهجاً.خ نيطالية : األوراُق Estimare   ا ْست مارة

بل  : ،ربيها دَمغة. ِختم.خفرجسية : Estampille ا ْستَم 

 خفرجسية : ،ربيها االختنال. السر،ةُ واإليجاُز في الكتابة. Sténographie اْست نُوغرافيا

 خفرجسية : ،ربيها ِمد َ،َكةخالرسم .Estompe ا ْستُومب

تر اإلغريقيةةة : مقيةةاُس  metronالفرجسةةية و  acideة مةةن خمر بةة Acidometer ا ْسرريدوم 

 الَصّص.

جةةوم  مةةن الطؤلةةِق دُهنةةي  -2َحَجةةر  صةةابوجي . -1خالتينيةةة مةةن اإلغريقيةةة :  Steatite أْسررت ي 

 الَ ل َ ا.

،ة يلبسها الَكَهنةةا ْستيخار  . خيوجاجية :ُمدرؤ

  : جوم  من الُ  َلَجا .Asticأْستيك 

خفرجسية : غاُز بدون لون، والذي يحترق بالضوص السةاطا . ويُسةتصدُم Acétyléneا ْستيلي  

  في م ابي" الكربيد، ولقطاِ ال  ادن.

 . وحدةُ بُنياِن ال ظم األصّم  Haversian system جظام هافِرس) Osteon :اُْستيو  

 وتتكون من صفا." ،ظ ية تحي  بقناة طولية دقيقة تس ة بقناة هافرس.

يوجاجيةةة : البقايةا ال تصلفةةةُ مةةن ال ةنا،اِ  الكتاجيةةِة والقطنيةة وتُسةةت  ص فةةي Stippi (أْسرَ بة 

 .تنظيف اآلال  

يرةُ الصيص. Stabulum ا ْسَ ب ل  خالتينية : َحظ 

اغاس ر   . خ يوجاجية :  لهة ا ْس  
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رع  جهةاز  اسةت  له ال تقةدمون فةي ت يةيِن  : ) ،باسةي -يوجاجية  خقديم   Astrolavos(ا ْس  

راِم الس اويِّة وم رفة الوقت والجها  األصليةارتفا،ا   .  األَج 

ق س  .األصةةُص البسةةي  يتكةةون منةةه الُ َر ؤةةب :خقةةديم  خ،باسةةي   خيوجاجيةةة  Stichiyon أْسرر  

  .واألسطقسا  ال ناصر األرب ة ،ند القدماص ، وهي ال اُص والهواُص والتراُب والنار

واهة ) ف ُصلب  بنهايةاٍ  دا.ريةٍة متسةاويٍة  -1 :خقديم  خ،باسي فارسية  ستونا ْس   جسُم ُمجوؤ

َواجة. -3ال  ود.  -2أو منتظ ٍة وَحواٍف ُمنحنية.  وَشريُ  التسجيِص ،لى ااِل  

الحقةا.ق غيةر تت لةق بق ةة  قدي ةة  اُقتبسةت مةن ال اضةي  :يوجاجية خقديم خIstoriya أُْس ورة

 ال شكوك فيها.

و  مج و،ةةة  مةةن السةةفن تُ ةةد للحةةرب أو للنقةةص، و ةةذلك  :يوجاجيةةة  خ قةةديم خ Stolos  اُْسرر  

 مج و،ة الطا.را .

ختر يةة : ب  نةى م لةم أو خبيةر. أصةبحت رتبةةً ،سةكريةً فةي م ةر  usta أُْس   )أوْس ه 

 ب نت ِف القرن التاسا ،شر . وتوازيها اليوم رتبةُ جندي.

: ُح ةةر. قفةةرة. قفةةر اليهةةود. هةةود. Asphaltonخفرجسةةية مةةن اليوجاجيةةة  Asphalte  ا ْسررفَْل 

ويس ى ،ند ال رب ِص ي الج ا.ن. يحتفت به. أحدُ ال نتجاِ  ال قيلةِة التةي تَتصلةُف ،ةن تقطيةِر 

  البتروِل الصام ، وتُست  ُص في تَ بيِد الُطرِق وجحو هلك.

، رخةةو الجسةةم ، هو مسةة -1 :خ قةةديم  يوجاجيةةة خ Spongie  ا ْسررفَْنج ام حيةةوان  بحةةري  جبةةاتي 

وجوم    -3   يا  لالستح ام والتنظيف وجحوه ا، ويُستصرُ  من الحيوان السابق. -2واس ة . 

 من الك ك.

ةرة :  Apsinthionيوجاجية Sofizma (   ا ْسفَْند. ْسفَْنط . هو جفسه أفسنتين، من أسة اص الَص  

دَُل األبي .ال طيّب من ، ير ال نب.   الَصر 

الوتدُ الصشبي  يُد خُص في أحد ثقةوِب النيةر ليب ةد ال سةافة  يوجاجية :Sfen(أو   Sphina اْسف ي 

ةتَ  ُص فةي أغةراض   يةرة ، منهةا ربة  جسةم بةبخر، أو اإلبقةاص  بهةا. ويُس  بين الحيةواجين أو يُقّرِ

 ،لى االجفرا .

مةةرض  ي ةةيب الجسةةَم مةةن سةةوص  داُص الحفةةر.: مةةن اليوجاجيةةة فرجسةةية خ Scorbut ا ْسررقُْربُوط

التغذية، وحالة  مرضةية  للةدم يحةدث جتيجةة تنةاول اللحةم ال ةال"   يةراً وقلةة أ ةص الصضةروا  

 . والفوا ه، و ان يُك ر بين البَحارة قدي اً، من أ،راضه الض ُف ال ام ، و الم  في األطراف

 خيوجاجية : فوق الِقسيا ودون الِ طران . E'piskpos أُْسقُف

: َضرب  من الَنواحف يكون في البالد الحارة، أ بر من الِ ظاصة وأضصم، و ق يُر ْنقُور اْسقَ 

 الذيص.

 .دََرقة. خش . جنُا زهٍر من الف يلِة الشفوية  Scutellariaإسقوتَلر  ة

: مةةةرض  ينشةةةأ مةةةن وجةةةوِد دود فرجسةةةية مةةةن الالتينيةةةة مةةةن اليوجاجيةةةة )Escariehا ْسرررَكار ة 

 وجحوها.اإلسكارس في األم اص 

 خفرجسية : َشريحة  من اللحم الَ قلي.  Escalopeا ْسَكالو 
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: زهرة أي ،شب  scabiosaخنجكلينية وسيطة من الالتينية الوسيطة Scabieuse إسكبيوزة

باسيؤة . قدي اً  ان ي الا بها في ب   األمراض الَجَرب خش . جنُا زهٍر من ف يلة الدِّ

 الجلدية.

 قبة ،ريضة الطرفين.،قدةُ ر Ascot : أسْكتُة

ت   ،ربيهةةةا صةةةورة  -skhedics  : 1خنيطاليةةةة أو أل اجيةةةة مةةةن اليوجاجيةةةة Sketchا ْسرررك 

والغنةةةاُص الحةةةواري.  -2مصطةةة   ،ةةةام  بةةةدون تفاصةةةيص، وسةةةر،ةُ صةةةنا الصطةةةوط.تصطيطيةةةة. 

 ومسرحيّة  هنلية  ق يرة، أو قط ة  من الكتابة. 

 : ُخةةةّف. الِحةةةذاُص Escarinخنيطاليةةةة وفةةةي الفرجسةةةية  Scarpino اْسرررَكربي  أو ا سررركربينة 

 النسا.ي.

نجةاص  صةغير  تُوضةا فيةه الكةوامُخ وجحوهةا مةن الشةهيا  ،لةى   :   خ فارسية اسةكرب اْسَكْر ة

 .ال ا.دة

خيوجاجية ،ن طريق التر ية : رأُس األر يلةة، قب هةا الةذي يتقةي بةه هبةوب  Skoufa أُْسُكفر 

 الرياغ، يكون صغيراً جحاسياً مربوطاً بسلسلة ما َجنرة الرأس الحلبي. 

لَة  : ال يناُص ها  الشأن scalareمن الالتينية  Escalierخ نيطالية وفي الفرجسية Scala  ا ْسك 

 التجاري. أو سلؤم.

 خالتينية ،ن طريق التر ية  : الِ ق  َد، الكرسي، أو الطاولةُ ال غيرة. Scamnum ا ْسَكمبيل

 ختر ية  : القديم.أَْسكي

 : ثوُب الراهب. يوجاجية  خ قديم ) اسكي 

 جيص  من الناس يسكنون القطَب الش الي. أْسكيمو:

وأ سةةيد  فرجسةةية مةةن اإليطاليةةة ،ةةن األل اجيةةة : زجةةا   أزرق  مةةن السةةليكاSmalt(  إْسررَمْل 

 الكوبَلت.

ْن  َمسحوق  يتكون من ،ربيها ِمالط.  : caementum التينيةخ فرجسية من الCiment  ا ْسم 

َمحروق الَحَجر الجيري والَطفص، يُضاف لناتجه ةا جسةبة  صةغيرة مةن الِجةب ا، ويُسةت  ُص فةي 

  ص من أجوا،ه ال صتلفة أغراض  أخرذ.تَ البناص، و

 األزرُق الصفيف.: اللوُن ا ْسَمْنُ و 

يوم )عتينية :  مادة   ي يا.ية. اْسم 

 : الفارس والقا.د في الجيش.   فارسية ) أسَوار

 خ ن اجية  ب  نى الوس ، أو خسنسكريتية  ب  نى الشرف. نحدذ القارا  الص ا. آسيا:

 : خةص. سةا.ص  طيؤةار ،ةديُم اللةون، لةه را.حةة جفةاهة م يةنة، يةذيبخفرجسية Acétone أَْسيتو 

 .منهاب    ال واد والسي ا الشفافة 

 فرجسية : خلّي. ح   خليك.Acétique(  أسيتيك

. ح ة    ي يةا.ي  يُةذيب ب ةَ  Acidusخفرجسية ،ن الالتينية  Acide أْسيد  : ح ة ، َخةص 

 .ال واِد ال ضوية

يُسةت  ُص جسم  حّريف  قوي  الرا.حة فرجسية ،ن الالتينية  : Acide phénique(  أسيد فنيك

ر.   ُ َطّهِ
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 خفرجسية : ِجسم  بلّوري  يتر ُب من حامِ  البوِل ما األو سجين. أْسيد ور ك

 : فقُر الدِم ال وض ي، جاشئ iskhaimosخالتينية حدي ة من اإلغريقية  Ischemiaإسيميا 

 ،ن ،قباٍ  ت ترض تدفَق الدم في الشرايين.

جةةوم  مةةن اإل سسةةوار ،لةةى شةةكِص  جةةاب.،ربيها ِوشةةاغ أو حِ :خفرجسةةية   E'charpeإشرراْر 

 ِوشاغٍ ق اشي.

 خفارسي م رب من َشباجَه : لون  أح ر  شقا.قي، أي شديد الُح رة. أْشباهي

خسرياجية ُشوشبينا : من يقوم بصدمِة ال ريا في رتبةة النيجةة. أحةدُ شةاهدّي الةنوا ،  أشبي 

د.   افُِص الطفِص الُ  َ ؤ

ر، الوضوغ، اإل،الن.ختر ية ،ن الفارسية أَْشَكرا    شكارب : الَجه 

 يهودُ أوروبا من أحفاد يافت.أَْشكناز : 

ُن ،لى الشجر وال صور. أَش  :  جبا   يتكوؤ

 خالتينية ،ن اإلغريقية : َحّنازة. Lichenأُشنة 

ز E'toffe)خنيطالية وفةي الفرجسةية  Stoffaأَْصُ وفا  : ضةرب  مةن النسةيا الحريةرّيِ ال طةرؤ

 بالذهب.

له شوك  وورق  أخضر جاِضر، وث رب لُبّي ، تُؤ ص برا، ه ، : جبا   من الف يلِة الكبريةاَصف

 ُمصللّة أو ُم لؤحة.

ير ْنص  ِجهاز   ةالُحجرة فةي ال  ةارة، ينقةص النةاَس  خفرجسية : ،ربيها ِم   َد.Ascensour أَص 

 نلى الطبقاِ  ال ليا بقوة الكهرباص.

. مةةن شةةبه الَنجبةةقتلوجهةةا أبةةي   ة،دَهليّةةةخش . مةةن جباتةةاِ  النينةة :خالتينيةةة Dahlia الياضررأَ 

 مر با  األجبوبية النهر.

  الر.يُا من الروم . أو القا.دُ من قوادهم. التينية :Tribunus(  أَْطَربو 

مج وَم م وراٍ  جغرافيِّةٍة، وأطلقةه القةدماُص ،لةى شة الي نفريقيةة.  :يوجاجية خAtlas أَْطلَس

ر في األساطير ،لى هيئة جبّار يَح ص الكرةَ األرضية.    ويُ وؤ

سيّد. ب  نى األب أو ال م الكبير أو األخ  :تر ية من الفارسية  قا  خمن ال  ر الوسي   أَغا) 

سةكرية أو نداريةة أو حتةى منحةة سةلطاجية أو الكبير . و ةان يُلقؤةُب باآلغةا  ةص مةن لةه صةفة ،

 .منحة ي نحها الباشا نلى من يحظى لديه باالهت ام 

 م دن.Aegirite:  أغر  

الشهُر ال امُن من الشهور الرومية ، يقابلةه  ب مةن الشةهور  : التينيةخ Augustusأُُغْرُ س 

  السرياجية.

 أي ال فتاغ : ما يفت" به. Clavisخفرجسية من الالتينية  Clef أغليق

 الواس ة. من ال وديال  والت اميم الحدي ة لل البا. فرجسية  : أي الفوهةُ )E'vaserه فاز ر إ

 جوم  من ال ياب.  :،برية أفخارسيتا )

   ِب ال ُ اِل يتألُف من ِصدريّة وبِن َطال.و   خفرجسية :Ouverierأَفَُرو  

 : Friseخيوجاجية أو من الفارسةية ب  نةى الرفيةا، ال ةالي.  فةي الفرجسةية  Phrygiumإفر ز 

 َطنَف البناص أو ما أشرف منه جاتئاً ،ن البناص.
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حاجبيّةخش . تس ى النهرة او النحلة الحشةرية ألجةه أزهةار  ب ضةها تشةبه    Ophrysأُْفر س

 ب   الحشراِ   النحِص والذباب وال نكبو . 

نتي  جبةا   ورقةه  ةورِق السؤة تر،  :،باسي   -خقديم   Apsinthio يوجاجيةخ  absinthe أَْفر 

 تُست  ص   طر ول نا شراب  حولي. ط  ه ُمّر.

أو  Afthendisمةةن التر يةةة لَقةةب ااِلحتةةرام ب  نةةى السةةيّد ،ةةن اليوجاجيةةة خEfendi أَفَنرردي 

Afentis   أو ،ن التينية القرون الوسطىAphentés:  سةه. ال سةتقص  الذي يقوم بال  ةص بنف

شةةام اسةةت  الُها فةةي ال  ةةِر  بذاتةةه.أُطلقت ،لةةى األمةةراص األتةةراك بطريةةق االحتةةرام. والسةةيّد.

اسةةت ر حتةةى جهايةةة االحةةتالل  ال   ةةاجي  لقةةِب باشةةكاتب. ولقةةب ر.ةةيا الكتةةاب فةةي الةةدا.رة.

 الفرجسي.

ى مةن ختر ية من اليوجاجيةة : خسةيدي . و ةذلك خ نجابةة جةداص   تةرد ،لة EFENDIM  أفندم

 يطلبك.

 نسباجية، وقد تكون نيطالية : ،ربيها محامي. Avocado (أفوكادو

 الُصشَصاش، تُست  ُص للتصدير والتنويم. خيوجاجية : ُ، ارة Opion أَْفيو 

 : ُخفيؤةخش . جنا زهر من ف يلة ال ر بة.Crepis إْقربر يس

خيوجاجية : جوم  من الَسراطين البحرية من طا.فةة الِقشةريا ، سة اب ابةُن  Karidhesا قر دس 

 البيطار قِِريدس وهو اإلربيان.

 1248درهةةم أو  400يوجاجيةةة ،ةةن طريةةق التر يةةة : مةةن األوزان القدي ةةة ت ةةادل ) Okaإ قرره 

 ً   .غراما

  يوجاجية  خقديم  :،ربيها ِمف تاغ.  )Euclidإقليد 

جةةنص  مةةن األرض تجت ةةا فيةةه صةةفا  طبي يّةةة أو  :،باسةةي  -خقةةديم يوجاجيةةة خ Klimaإقلرري  

 .اجت ا،يّة تج له وحدة خاصة

ة. ياقوتيةخش . َحدَقي. زهرة من الف يلة الوجبقية.Hyacinthus أقنثوس  : ُمَكحؤ

الجةوهر، والشةص ، واألصةص. واألقةاجيم يُسةت  ُص ،نةد  : )خقةديميوجاجية  )Qnoumo أُْقنوم 

  لداللة ،لى ال الوث الُ قدؤس.ال رب ال سيحيين ل

: صةفة  لكةّصِ ُمت يةٍن بةال لِم  akademeia )خ فرجسةية مةن اليوجاجيةةAcadémicienأََكراد مي 

َ ا أو مؤسسة.  وجدّي بالبحِت في نطار ،القته بجام ة أو َمج 

مدرسةُ الت ليم ال الي ألغراض  : akademeiaخفرجسية من اليوجاجية  Académieأكاد مية

 غيرها.وخاصة، ،ل ية، ،سكرية أو موسيقية، 

 ،ربيها َسن  ، الطل".أقاقيا. جوم  من جباِ  النينة. يوجاجية : Akakia(  أَكاسيا

 شجر الكافور.  :Eucalyptusيوجاجية خ Ekaliptos أكالبيتوس

  : مج و،ة  من الُجنِر الُ تقاربة.Alactrodeاَعْكترود 

مةةن الشةةهوِر الروميةةة يقابلةةه تشةةريُن األول مةةن  خالتينيةةة : الشةةهُر ال اشةةرُ  October أُْكتُرروبَر

  األشهِر السرياجية.

 : ِجبلة  خارجية.Ectoplasm ا ْكتُوبَلزما
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رم ت نةةي خةةار  : فةةي الجيولوجيةةا يةةدل ،لةةى  ektosخالسةةابقة اإلغريقيةةة Ectoderm إْكتُررود 

 طبقٍة خارجية.

 خنجكلينية : تهدُف نلى ندخاِل منايا تفا،ليٍة نلى صفحاِ  األجترجيت.active xاَكتيف إكس 

تر خنغريقيةةة  ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة : ِمقيةةاُس الطاقةةِة اإلشةة ا،ية Actinometry  أَْكتينرروم 

 خخاصة من الش ا .

 ُمحِدُث تغييراٍ  باإلش ام. نغريقية :Actini(  أَْكتيني

 مادة   ي يا.ية. :Aktis)وجاجية التينية من الي actinium(أَْكت ينيوم

تَكن لها، وال سبيَص ل  الجتها.  أْك ه  ختر ية : ال ُمر 

خفرجسية من اإلغريقية : جنص  من جواةِ الصليِّة ال يتلةّون بسةهولة،  Achromatin أَْكُروماتي 

 ،ديُم اللون.

 خفرجسية : رتبةُ شهادةٍ جام يٍّة فوق الد توراب. Agrégéأَكر زة 

وِدهةاُن اإل ريليةك  -2قِ اش  م نوم  مةن َخلطةاٍ   ي يا.يةة. -1خالتينية  : Acrylic إْكر ليك

 يُستصدم من قبص الرسامين،هي ،جا.ن  لوجية  تُذابت في ال اص لها خاصيّةُ اإل،تام .

من األمراِض الجلديِة التحسسةيِّة  . ج لة.،ربيها األُ لة أو القُوباص: خ يوجاجية  Eczemaأَْكز  ما

ً ُن بالبُقاِ والَحكؤةيَت ي  . ، يُ بُ" الجلدُ خشناً ومتورما

بر س    : ال ضغوط والسريا.Expressueخنجكلينية ،ن الالتينية   Expressإْكر 

 واإلضافي.  : ب  نى النيادة، واألجود.Extraخنجكلينية ،ن الالتينية   Extra إْكرت را

 الجترجيت الصاصِة ب ؤسسٍة م ينة.خنجكلينية : امتداد  لشبكِة اExranet ا ْكرتَراهي   

ْررروار َ ةةاُ  والَ َكٍ ةةالُ  سةةواص فةةي التج يةةص أم الةةديكور أم Accessoire( اْكر  فرجسةةية : الُ تَ  

  ال ياجة أو غيرها.

َ بةAxle أكرل  .خنجكلينية : محوُر ال جلِة أو الدوالب أو الِ ر 

رنتري خالتينيةة ،ةن اإلغريقيةةة : م ةطل"  ميكةاجيكي للداللةِة ،لةةى دوالب ال  Eccentrie إْكر 

 ت ر ني.

 التينية من اإلغريقية : ِدب قيؤةخش . جنُا زهٍر من الف يلِة السوسنية. Ixia(إكريَة

 خفرجسية : الحادثةُ ال ارضِة أو الطار.ة.Accident آْكريدا 

ُل خيوجاجية : حجُر الفالسةفة. مةادة  مُ  Elixir إْكرير َر بةة ،  ةان األقةدمون ين، ةون أجهةا تُحةّوِ

 الَ   دَن الرخي  نلى الذهب. وشراب  في ز، هم يطيص الحياة.

خ،ن طريق اإلجكلينية : دراسة  جقديّة  ل بادئ البرهنة ،لةى ،لةم Axiomatics  أَْكريوماتيكا

 ما، والسي ا في البرهنة الهندسية.

 الحر ةُ في الفن.خ،ن طريق اإلجكلينية  Action أَْكش  

نوتي.أكليري  : َ ه 

 صدرية تلبسها الطباخة فوق ثيابها. -2يست  لها الن ارذ للقدامية  -1ختر ية أو لك : أُْكلُك

ُب الضوِص ،ن األرض. E'clipse ا ْكليبس  خفرجسية : ،ربيها  سوف الش ا. َحج 

  : قِا.Klirosخمن اليوجاجية  Clerc اكليركي 

 جية : َ َهنة البي ة. أُسقف  أو قِسيُا الكنيسة الكاثوليكية.خيوجاKlirosإْكليروس 
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 خسرياجية  ليال : النواُ  الَكنَسي ،ند النَ ارذ. إْكليل

خفرجسةةةية مةةةن اليوجاجيةةةة : ،ربيهةةةا سةةةريرية. مكةةةان  للَ  ةةةالا الطبيؤةةةة  Clinique إْكلينيكيرررة

 . والسريريؤة

 : Akkordionمةن اليوجاجيةة   accordareفرجسية من اإليطالية خAccordéon أُُكوْرد و 

  ال   موسيقية  نيقا،ية  جفصية، لها خيوط م دجية ومفاتي". ،ربيها الِ ئ الف.

ختر ية : من م طلحا  ال،بي الطاولةة ب  نةى االثنةين والواحةد، ي بةرون ،ةن أقةص إكي بير

 الرشقا .

 صصر م دجي الما.  Aikinite:أكي 

  نةةى ،لةةى الفرجةةون، أطلقوهةةا ،لةةى ضةةرب مةةن ق ةةة خفرجسةةية : بAlabrosseأعبررروس 

 الش ر.

 خالتينية حدي ة ،ن اإلغريقية : نسفلت شبه َمّطاطي.  Elaterite إعتر  

ختر ية وفي الفارسية أليجةة أي النسةيا الحريةري ال قلّةم : ضةرب  مةن الحيا ةة اليدويؤةة أع ه

 ال قلّ ة، أ  رها صفراص وسكريؤة. 

 تر ية  خال  ر الوسي  : ،ربيها فرقة. خ  آعي

أي األبي  : ِرداص أبي  واسا يلبسه  albusخنجكلينية قدي ة من الالتينية  Alb(Aube)ألب

 الكاهن في الهيكص.

 : ،ربيهةا دفتةر ال ةور. اللوحةةُ البيضةاص.   Albusفرجسةية مةن الالتينيةة Album (أْلبُروم 

 اقيا أو أسطواجا  ُمَسّجلة.الُ ذَِ را . مج و،ة طوابا أو صور أو تو

 ختر ية : ِسباب ب  نى الَوضيا أو الَحقير. أَْل اق

 ختر ية نيلجي : السؤفير. إل ي

 ختر ية : القفّاز.إلدوا 

ة   :  aldehyde+steroid+oneيتألف مةن:  Aldosterone ( أَْلدوْست يرو  هرمةون  ُمنَّشِ

 األمالغ.يَ ت   ال وديوم ،ن طريق الكلية، ويُنظم ال اص و

 ختر ية  ليتك : جَقد  ،  اجي  ب  نى هي الستة من القروش. أل ك

 : أغلُت طبقا  ال وِ  النسا.ي. نيطالية  Alto(آْل و 

جتةرون شةحنتها 2بروتةون+2: أشة ة  جوويؤةة  تتةألُف مةن التينيةة مةن اليوجاجيةة  Alpha (أَْلفرا 

 موجبة.

 .جنص  من ال ادة له قوة  هربا.ية سالبة خنغريقية  : Electronإل ْكترو   

 : َحَجةرة   ري ةة  صةفراص   ،ن طريةق الفرجسةية Electronة  نغريقيخ Electriqueإل ْكت ر  ك 

 تَجذب األجساَم الض يفة.

 : صفا."  مر بة  من أل نيوم وديورألومين.Alclad أَْلَكَلد

Electrode .خنغريقية : قطب. َمسري. أو قضيُب ِلحام 

خ،ن طريق اإلجكلينية  : أداةُ طبا،ٍة ،لى الةورِق ب ةورةٍ Electro-static روستاتيكيةالكت

 ضو.ية.

 خنغريقية : جهاز  لتوليِد الشحناِ  الكهربا.يِة بالَحّت. Electrophorus  الكتروفور



20 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

لةةةول  Electrolyte الكتروليَررر  خنغريقيةةةة ،ةةةن طريةةةق الفرجسةةةية : الُ نحةةةّص بالكهربةةةاص، َمح 

  هربا.ي.

خنجكلينيةة وسةطى ،ةن طريةق الالتينيةة مةن اإلغريقيةة : َمةنيا  طبي ةّي  Electrum الكتروم

فَر من الذَهب والِفضة.  ُم  

خنغريقيةةة : مقيةةاُس فةةرِق الُجهةةِد الكهربةةا.ي االسةةتاتي. وِجهةةاز  Electrometer الكترومتررر

 للكشِف ،ن اإلش ا،ا  الضئيلة وقياسها.

 سيّارة  تسيُر بالبطارياِّ  الكهربا.ية. :ية خنغريقElectrommbile  الكتروموبيل

 خنغريقية : جسم  ،ازل  هو قطبين  هربا.يين دا. ين. Electret الكتر  

َحَجةةر   ةةريم، َشةةديدُ ،ربيها السؤةةامور. الشةةامور خاألب أجسةةتاس . نغريقيةةة :خ Almas أْلمراس

  ال البة.

نيرروم ، فضةةي  رجةةان ، قابةةص   فرجسةةيةخ Aluminum أَلَم  مةةن الالتينيةةة : َم ةةدن  خفيةةف  أبةةي  

ِر، اليَ ةةدأُ فةةي الهةةواص . ويُضةةاف نلةةى النُحةةاس ل  ةةِص سةةبيكٍة تشةةبه  للَطةةرِق والَسةةحِب والَ ةةه 

 الذهب. ولصواصه الك يرة يُست  ص في   يٍر من األغراض.

يني   الصور البر اجية.: خام  من أ اسيد الحديد والتيتاجيوم، يوجد في  Ilmente إْلم 

اِ صامدة للحرارة.Alundumالْنُدم   : مادةُ َسح 

لغةةة  خوارزميةةة   :Logos)مةةن اليوجاجيةةة  Logarithmusخالتينيةةة Logarithm أُلوغررارتي 

 تر يبية  تُست  ص في برمجِة ال سا.ِص الرياضيِة وال ل ية.

 خفرجسية : أ سيدُ األل نيوم. Alumine أَلُومي 

 :  بريتاُ  األلومنيوم ال ا.ية. Alunogenأَلوهو ي  

 : خاُم الشؤب. Alunite أَل وهي 

 .}فحام {خأل اجية من اإلغريقية : تحسا   Allergieالير يا

 خنجكلينية من الفرجسية ،ن الالتينية : خيال، صورة. Image إماج

اسةت  اريؤة. و ةص   حر ةة     :Imperiumخفرجسةية مةن الالتينيةة  Impérialism   إْمب ر  اليرة

 أشكاِل التوساِ والسيطرة. 

 ،لُم الطب. : يوجاجية ) إْمب ر ولو ية

 ِغالف.،ربيها   :خفرجسية أَْمبََلج 

 الوحدةُ الف ليّةُ من قوةِ الَسيّاِل الكهربا.ي. :  فرجسية Ampére(أَْمب ير

ر ريوم   التينية : ،ن ر  اصطنا،ي  ُمِشا.Americium( أَم 

خمن التر ية وت ني الحل ة : است  لت مجازا ب  نى " ال بسةم " وهةو حامةص السةيكارة  أمزك

 ً باألصةص ت نةي حل ةة زجاجةة الرضةا،ة وهةي ال  ةروف باسةم "  الةتصم وهةي ويسة ى أيضةا

 ." ال  يّة أو ال ّ ة

غنل  التينية من اإلغريقية : َطلق. حجر الفتيلة، مصاط الشيطان،Amiante(  أمنيط ، امني 

 . وقد فكر الناس في جسجها منذ القدم.}م م  { الي. حجر في شكص خيوطالس

  :،ربيها روُغ النشادر.Ammoniacusخ،ن الالتينية Ammoniac أَموهياك

 : َحرير  َصصري  جاِ،م .Amiunthusأَْمياْه  
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: َخ يةةرة  أي جشةةاص  amylumمشةةتقة مةةن الالتينيةةة  amylخالسةةابقة Amylosinأَميلو ررري  

 ُ، ارة البَن كرياس.في 

 : ِسلكيا   ما.ية  بُر اجية.Analcite أَهالري  

تَدي  خ برازيلية :Ananasأَهاهاس   ؤ ص طازجاً أو تُ لؤب.تُ ، ة   غليظة  طويل اأوراقه ةث رة   ُمس 

طريق اإلجكلينية من األل اجية ،ن اإلغريقية : وجةود   خ ،ن Enantiotropyأهاهتيوتروبية 

 بلوري  ثنا.ي ال ورة.

: األجبة. ،نبة. شجُر الَ ن َجة،  جةنُا أشةجاِر م  ةرة مةن أشةجاِر Mango, Mangue)خأَْهب ج 

البَط يا  من الف ةيلة البط يةة ث ارهةا جوويةة لذيةذة تُؤ ةص، وتُرتةب وتُ  ةر شةراباً وتُصلؤةص، 

 ، ويوجد اآلن في   ير من البالد. البالد الدافئة. موطنها األصلي بالد الهند وهي من أشجارِ 

  جهاز  تُقطؤُر منه السوا.ص. :،باسي  -خقديم  يوجاجيةخ Anbiqأَْهب يق 

. مرض  ُمهِلك  َم درها ال اشية الَج رةُ الَصبي ة،ربيها  :من اليوجاجية ) Anthrax أَهتراْكس 

 وقد يُ يب اإلجسان.

خنجكلينيةةةة : تسةةةتصدم فةةةي ال ؤسسةةةا  الكبيةةةرة، وال يشةةةترط أن تكةةةون Interanetاهتراهيرر  

 مت لة بشبكة االجترجيت.

 :خ من اإلغريقية Enterogastronإهتُرغاسترو   

 نغريقيةة أي ال ةو   phoneفرجسية قدي ةة أو التينيةة، و Interphone  inter( أَْهت رفو 

 جهاُز جقص ال و .

يناز   .خنغريقية ،ن طريق الفرجسية  Enterokinaseإهت ُرك 

 : شبكةُ م لوماٍ  دوليةٍة ُمت ةلٍة بجهةاِز Inter+networkخنجكلينية من  internet إهتْرهي 

 الكومبيوتر.

،ضو التناسص الذ ري في م ظم مستورا   .}ش{مئبرية Sntheridia: }اتحا {أهتر دات

 النهر.

 َمد ِخص. يُطلُق ،لى َمد ِخص البيت أو ،لى ُمقَباِل  الط ام.خفرجسية : ،ربيها Entrée أْهتر يه

نريا:  م قفون ُم ل ون في روسيا. إْهت ْل  

 خفرجسية : ب  نى ضد وخالف. Antiآهتي 

 ُمضاد  َحيوي.: خنغريقية  Antibiotic أهتي بيوت ك

 :،ربيها قديم أو أثري. Antico)خ فرجسية من اإليطالية  antique أَْهتيك 

 ،ربيها َمت َحف. ختر ية :أهتيكخاهة

 خ من الالتينية :  جهاز  لإلرسال واستقبال البَت.  Intelاَْهتيل

  : هةو Ethmosمةن اليوجاجيةة   Ethmoeidesخنجكلينية من الالتينيةة  Antimonأَْهتيمو  

ص  وهو ،ن ر  م دجي  أبي  ُمفَضؤّ  َهّش. .اإلث د الذي هو َحَجُر الُكح 

خفرجسية مةن الالتينيةة ،ةن اإلغريقيةة : ،ربيهةا ،لةُم طبةا.اِ  Anthropologieيا أَْهثربولو 

 . دراسةُ الجنِا البشري من ال اداِ  وال قافا .البشرية 

 .: ِص ي  َزَهريّ Anthocysnin أَْهثوسياهي 
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: هي الكوَمترا في ب   البلدان، جةوم  مةن Cométras)خسرياجية خ أو من اليوجاجية إه ا  

 ال يفية . خينظر نجاص .الفا هة 

َرة ساةُ السفينة. :   يوجاجية خ Ankira أَْه    ِمر 

صاص.Anglesiteأَْه ليري     : خام  من  بريتا  الرؤ

خيوجاجية خ قديم  : م ناها البِشارة.  تاُب النَ ارذ ال قدس ،  تاُب هللا  E'vaguelionإه يل 

ل ،لى ،يسى ،ليه السالم  .الُ نَنؤ

صاص والقذا.ف. اَهداخ  هام وغيرها  الرؤ  ختر ية ،ن الفارسية : الرمي. ت ويُب الّسِ

تر ية ،ن الفارسية ت ني هندي جسبة نلى  ل ة اجد اي الهند التي ارتحص منها النةور أَْهَدبوري)

 في القرن الصاما ال يالدي : ،ربيها َ س الن، َوِغد، فقير.

تْرو    ي اِ  األوليّة.: ِص اُم ت داِد الُجس Inditronإهد 

خنغريقية : مج و،ةُ ُهرموجاٍ  ه ريؤة تفرزها الص يةُ تُسا،د ،لةى  Androgenأهدرو ي  

 الن و وتُحافت ،لى الص ا.ِ  الذ  وريؤة.

 : جنُا زهِر من الَصلَن جيا .Andromeda أهدروميدة

 ال   اجية . االجكشارية ختر ية : سراويص جنا.رية ومغربية،  اجت تلبسها فرقة أْهدر  را

ِرس.  Indexا ْهد كس  خالتينية :،ربيها فِه 

 : سويداُص البِنرة.Endospermإْهدوسبرم  

: قلم  داخليخش ، القلُم الذي يصر  من تحةت النهةرة مباشةرة ولةيا  Endostyle إهدوستيل

ة ال بي .  في قِ ؤ

 .خالتينية : ،ن ر  فِلني جادر Indiumإْهد وم 

نفةراز   . َخ يةرة  بروتينيةة   ي يا.يةة. ،ربيهةا َخ يةرةخأل اجية من اإلغريقيةة   Enzymeإْهز   

 يَصر  من الصاليا الحيّة يُحدث تغييراٍ   ي يا.يةً في الُ َر ؤباِ  التي تَحويه دون أن يتغير.

امبل  .ةطقم  يتألف من قط تين، السترة والبنطال أو التنور : فرجسيةخ Ensemble  أْهر 

ولي  : هرمون  تَفةرزب ُجةنُر الججةر هةاجن بالبَن كريةاس    Insulaخمن الالتينية Insulin  أْهر 

ت  ب  ليا  أي  الكربوهيدرا .  يُست  ص في ُم الجِة مرِض الُسكؤري.و ويَص 

ت نةي جبتةة : جبةا   َحةولّي، زهةُرب صةغير   ανηθονيوجاجية Anison(أو  اهرو     آهرو )

فةةي أغةةراٍض طبيةةة، وللنكهةةة  ، يُسةةتصدمطيةةُب الرا.حةةة وأبةةي   ، وث ةةُرب صةةغير  أبةةي ، 

 والتداوي.

: فقةةةر دم حةةةادّ جاشةةةئ ،ةةةن امت ةةةاص ب ةةة  الديةةةدان  Ancylostomiasis أهريلوسرررتوما

 الُطفيلية للدم من ال  ي الدقيق.

 طولي ويس ى في م ر خ بوصة  . نجكلينية : مقياس Inch ( إه 

َمب حُت الوجةود، دراسةةُ الكةا.ِِن فةي هاتةه    :اليوجاجيةخالتينية من   Ontologia    أه ولو يا

 ُمستقالً ،ن أحواله وظواهرب. وتأتي ب  نى ال جاميا الش رية في ب   الكتابا  ال  اصرة.

،  Influenzea خنيطاليةة مةن Influenza أْهفلروهزا ةى ُم ديَةة يُسةببها فيةروس  الالتينيةة : ُح ؤ

 صدام  وأرق، وم احب  للح ى و الم ،ضلية. يت ين بالتهاب رشحي أو ، بي، ي حبها



23 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

نجكلينيةةة : ،ربيهةةا  االت ةةاال ، اإل،ةةالم. تقنيةةاُ  االت ةةال  Informatic (  إهفورماتيررك

 والسي ا ،ن ب د،  التلفون والراديو.

 خالتينية من اإلغريقية ،ن طريق الفرجسية : ب وضة ال الريا. Anopheleإهفيل 

  بذوُر جباتاٍ  تُست  ص للتداوي.،ربيها َجّري. : يوجاجية ) Anguillesاْهقليس 

 . خقديم : الرصاُص األسوداألهك

 خفرجسية : االرتباط، الُ الزمة. Engagerاهَكا ي : 

أي ال يتنحةنغ مةن أجگر" خيوجاجية : السفينة وهو مرساتها .. وقولهم"ضةارب  ankira أهگر

 .مكاجه أبدا

صحن جحاسي  بير , صينية الط ام الكبيرة توزم فيها األط  ة  خفارسية أو تر ية  :ري نگأ

 .ب  ابة " الق  ة " التي توضا إلط ام الجنود ،لى الناس وهي

 خ يوجاجية : السصرة. ال  ُص دون أجر، الدوُر في ال  ص ال جاجي.Angariya أْهَكر ة 

شاري ) ةَكر.  اجةت تطلةق ،لةى فرقةة مةن الجةيش ال  ا ْهك   ةاجي، ثةم أطلقةت ،لةى تر يةة : ال َس 

 الجيش ال   اجي  له تجاوزاً.

تَِكربُ الُ حبة.أهكل   خفارسية : من ياُلزم الشص  وين،جه، الشص  الُ س 

خنجكلينيةةة : هةةي قط ةةة مةةن حديةةد الناويةةة أو مةةا شةةابه  angle Iron ذهگَل نهأو  إهگَل هه 

 .والشبابيك و ذلك في البناص أيضا تست  ص في صنا،ة األبواب

لي  : مذهب  يت ص بكنيسة في anglicanusمن القرون الوسطى التينية Anglican(  كا أْهك 

 ، أو  نيسة مت لة بها.نجكلترة.

نار )أه ينار   : الُحرشوف. أرضي شو ي. ختر ية ،ن الفارسية أْهك 

خنيطالية أي التين الهندي : ث ر  هو جوذ   يةر لذيةذ الط ةم. موطنةه  Figuédindiaأَْهكيدهيا: 

 األصلي اليابان.

 : ال  اُل الذي يُ  ص ،ليه الشيص .خفارسية ج ودب أَْهموذَج 

 أي ماص :  بريتاُ  الكالسيوم الالما.ية.hudor خنغريقية  Anhydriteاْههيدَر   

 .بال ماص أي ماص:hudor خنغريقية Anhydride  أْههيدَر د 

دَم. هو اتسام مرضي في شريان aneurusmaخنغريقية Aneurysm أهورسيما  : أُم  الدؤم.أُم 

 أو في القلب، أو تنفخ في جدار الشريان.

 . : سا.ُص التحليِص ال جاور لألجودAnolyteأهولي   

لألهةةداف. خيوجاجيةةة : ،ربيهةةا فقةةدان ال  ةةايير. أو سةةلوك  اجحرافةةّي بالنسةةبِة Anomyأَهوميررا 

ال  اييُر ال قبولةُ أو ،لى موقٍف ا،تراضي بالنسبِة للوسا.ِص ال قبولِة اجت ا،ياً لتحقيِق الن اه ِ 

 االجت ا،يِة للسلوك.

خفرجسية : الشر ة الُ غ فَلَةة. أو ،لةُم اإلجاسةة. دراسةةُ الج ا،ةا  البشةرية  Anonymeأَهوهي  

الفطريؤةةة. أودراسةةةُ اإلجسةةان ب ةةورة ،امةةة. وتطةةوُر ال  نةةى نلةةى دراسةةِة فرداجيةةِة اإلجسةةان 

 وجو،يتِه بالنسبِة للحيواجاِ  األخرذ.

تةص  تر يبُةه، ويَ ةحبهُ يوجاجيةة  : فقةُر الةدم. مةرض  يَةنقُ  فيةه الةدم، أو يَصخ Anemiaأَهيميرا

  ُشحوب  وَخفَقان.
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 : رغراغين. Inulinاهيولي 

شجر  ينبت في الهند و ابص وال ين، ث ُرب ،لى هيئِة حةّبِ ال ةنوبِر   :خ فارسية هليلهإذليلج

 .الكبار

 تر ية : أدواُ  ال نا،ِة، ويُطلقها الُسكارذ مجازاً ،لى ال اَزب.أواداْهلق )

أَهةةن: حديةةد غيةةر م ةةفى  : جةةوم مةةن الحديةةد يكةةون سةةهص الكسةةر مقةةاوم  خفارسةةية ، ذرري آ

 . لالحتكاك

ل األحةةرَف  Optophoneأوبتوفررو   خنغريقيةةة : ِمسةة ام  ب ةةري. جهةةاز  الكتروجةةي يُحةةّوِ

 ال طبو،ةَ نلى أصوا .

تر   خنغريقية : ِمقياُس الب ر, ِمقياُس خطأ االجكسار في ال ين.Optometer أوبتوم 

  .خنيطالية من اليوجاجية : مسرحيؤة  ش ريّة  غنا.ية  وتر يب دراماتيكيOpera األوب را

 خفرجسية : فُن دُق  ريفي.  Aubergeأوبرج

نيطاليةةة  :ال سةةرحيةُ الغنا.يةةةُ الق ةةيرة، وهةةي مسةةرحية  موسةةيقية  خفيفةةة  Operetta(اوب ر رر 

مةةن الحةةواِر ال لفةةوِظ تشةةت ص ،لةةى َحب َكةةٍة ،اطفيةةٍة جهايتهةةا سةة يدة،   ةةا تَحتةةوي ،لةةى مواقةةَف 

  والرقِ  الت بيري أو االست راضي.

 خفرجسية من الالتينية : جبا   له زهر بنفسجي في الرياض. Aubrietia أوبر تا

خنيطالية : خم ناها الصشب الحاد وقد يس يها ب ضهم ها  الريشةتين  ,مةن  ال  Oboe أوبوا

شةفتيه أثنةاص ال ةنف فيحةدث مةن الةنفخ النفخ الصشبية، يضةا ال ةازُف الريشةةَ ال ندوجةة بةين 

تذبذبا  تسبب ت اقب منةتظم مةن الضةغ  فةي ال ةامود الهةوا.ي ال حبةوس قةي ق ةبة اآللةة و 

 بالتالي نصدار ال و  ال طلوب .

 جبا   :أوبوباهكس

 ختر ية : ب  نى قليص الحياص.أوتنمار

ُن فيهةا الُ ةذ راُ  أو  ،ربيها دفتُر التوقيا.:  خفرجسية Autographe أوتوغراف ُمذَّ رة  يُدوؤ

 وتأتي ب  نى خّ  ال ؤلف جفسهخال صطوط األصلي لل ؤلف .التواقيا.

تَبِد.  :يوجاجية )  أوتوقراط  ُمس 

 نجكلينية : الت  يُم الَهن دَسي بوساطِة الكومبيوتر. AutoCAD(أوتوكاد 

  الر  اب.خنجكلينية مهجورة : سيؤارة   بيرة  لنقصِ  Autocarأوتوكار 

 ينظر في أتوماتيك. : Automatic أُوتوماتيك

 : ينظر في أتومبيص.  Automobile أُوتومبيل

 : ينظر في أتوموتريا. Automtrice أُوتوموتْر  س

 خفرجسية : فُن دُق. Hotelاوتيل

 ختر ية قدي ة " أو " النار : مكواة. أوتي

 ختر ية : ال يّاد.أو ي

خالتينية ،ن اإلغريقية : خام  من سيليكا  الحديةد وال غنسةيوم واأللومنيةوم  Augiteأو ي  

 يوجد في ال صور النارية. 

 خيوجاجية :األديُب سليُص الشرف. Evieniosأو ي  
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 : ،لُم التناسِص األفضص. Eugenicsأو ينية 

 أوتوماتيكية.خنغريقية ،ن طريق اإلجكلينية : ِمرس ةُ َمسار   Odographأودو غراف 

خنغريقيةةةة ،ةةةن طريةةةق اإلجكلينيةةةة : ِمرسةةة ةُ تحديةةةد أسةةةنان  Odotographأودوتررروغراف 

 التروس.

خفرجسية من اإلغريقية : ،دؤادُ مسةافاٍ  هو بكةرةٍ دّوارة. بكةرة  تُسةجُص  Odometreأودومتر 

 طوَل السلِك الغاطا.

 ،ضوي .خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : تر واز  Odontoliteأودوهتولي  

خنغريقيةةة : أحةةدُ  وا ةةب ال ج و،ةةة الش سةةية التسةة ة ، وهةةو أوُل  و ةةٍب Uranusأوراهررس

واسةُم أحةِد  -2ا تشف في ال  ر الحديت، يةدور حةول الشة ِا مةرةً  ةّص أربةاِ وث ةاجين سةنة.

  لهِة اليوجان.

 1850م ةةةدن  هو نشةةة ام أبةةةي  يَةةةذوُب بدرجةةةة حةةةرارة  : التينيةةةةخ Uraniumأوراهيررروم 

تَصدُم في صنا،ة القنبلة الذرية.سنتغراد  ، ويُس 

خ،ةن طريةق اإلجكلينيةة : ُمسةّجص السةطوم الب ةري   Orthochromaticاورروكرومراتي 

 بدقة خبسبب حساسيته لألخضر واألزرق والبنفسجي .

 : سبيكة  مغنطيسيّة ،الية اإلجفاهية من الحديد والنيكص.Orthonik أورروهيك

 ،ربيها ابتدا،ي أو ابتكاري. :خفرجسية  Originalأوْر ينا   

 خنجكلينية : طلب  تجاري.  Orderأوْردر 

 ،ربيها الجيش.  :تر ية  خال  ر الوسي  أوردي )

تد   خجسبة نلى ،الم طبي يا  داج ار ي : وحدةُ شدةِ ال جال ال غنطيسي. Oerstedأوْرس 

جةةوم  مةةن  جسةةبة نلةةى مهنةةة فةةي الواليةةا  ال تحةةدة : lorganzaمةةن  Organza( أوْرغرراهزا

 الِق اِش الحريري الَرقيِق يَت يُّن بليوجته ول  اجه.

ْرت را  مج و،ةُ أشصاص ي نفون ،لى اآلال  ال وسيقية م اً.  : يوجاجية)Orkhestra  اوْرك 

 خنغريقية : طا.رة  ها  جناحين خفاقين. Ornithopterأورهثوبتر 

 يقي م ناب البياض : نحدذ القارا  الص ا، وأصص أوروبا.خفينEuropeأوروبا 

 خنغريقية : ِمقياُس ارتفامِ الجبال. Orometerأورومتر 

 :  ربوجا  النحاس القا،دية.Azurite أوزر   

 خالتينية من اإلغريقية : ِمقياُس الضغ  االجتشاري. Osmometerأوزمتر 

 َم  بود  من َم  بودي ال  ريين القدماص، وهو ،ندهم حامي ال وتى. أوزور س:

مكةةون  مةةن األو سةةجين برا.حةةٍة ُمنِ شةةٍة   :ozeinمةةن اليوجاجيةةة أل اجيةةة خ Ozone أوزو 

  وحادة، وله تأثير اجت اشي،  فهو  الهواِص الُ ن ِ ش ال افي   ا في شواطئ البحار.

 . متجاجا  من الحديد والكربون: َمحلول  جامد  Austeniteأوسيتني  

 خ ،ن طريق اإلجكلينية  : ِمرس ةُ تذبذبا .Oscillographأوسيلوغراف 

 تر ية : ر.يُا غرفة البوابين.أوضه باش)

فة.)  Oda أوضه  تر ية : ،ربيها ُغر 
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تةُب  ةص شةةيٍص فةي محلةه، وهةي باهججةةان تةادفي ُمقَطؤةا دوا.ةر مقلةةى أوطورتمره) تر يةة : الُ رؤ

 واللحِم والبندورة في الفُرن.بالس ِن 

 : مدينة أثرية في الالهقية. وي ود نليها أقدم األبجديا  في ال الم. Ugaritأوغار   

 : الفأل.Auguriumتر ية : اليُ ن، البر ة والصير والسا. يداجيها في الالتينية أوغور)

 تر ية : أي الش ؤم.أوغورسزي)

 األخضر.: ضرب  من ال َقيق Uvaroviteأوفاروفي  

 : ُرخام أخضر. Ophite أوفي 

تَب.  officeأوفيس   خنجكلينية من الالتينية  : ،ربيها َمك 

نجكلينيةةة مةةن الالتينيةةة : طبا،ةةة  حدي ةةة  ،ةةن طريةةِق َصةةّبِ األحةةرِف مةةن Offset (أوفيررر  

صاص.  الرؤ

 خ يوجاجية : قارة  تَضُم أوسترالية وجيوزيلندة.Oceanus أوقياهوس:

 خيوجاجية : جنص  من اثني ،شر جنصاً من الرطص ال  ري.Ounguiya أوقية

َصة  تننيال .: ،ربيها )التينية ،ن طريق الفرجسية Occasion( اوكاز و  تصفيضا . الفُر 

 الساجِحة.

 خنغريقية :  َشَجُر الكافور. Eucalyptusأوكالبتوس 

  امن في السنة ،ند الرومان.نجكلينية قدي ة من الالتينية : الشهُر ال October( أوكتوبر 

،ن ر   ي يا.ي، وغةاز  بةدون لةوٍن أو َط ةٍم أو : يوجاجيةخOxighonon)أُكر ي   أوْكر  ي 

 را.حة، موجود  في الهواص، وضروري لوجوِد الكا.ناِ  في الحياة.

يدوأ  صدأ  ي لو الِجسَم من اتحادب باألو سيجين. : خفرجسية Oxide ْكر 

  : موافق، حسناً.oll Korrectخمن اإلجكلينية القدي ة  okأوكيه 

ختر يةةة ب  نةةى القيةةاس أو التقةةدير والكيةةص  : مةةن م ةةطلحا  الصيةةاطين. نه يقيسةةون لچي أو

 . مسافا  الجسم بواسطة شري  مقيا

َرجةةان  رياضةةي ، فيةةه أجةةوام  ُمصتلفةةة  مةةن الرياضةةاِ   :خ يوجاجيةةة Olympiad  أولْمبيررة َمه 

لاِ وغيرها.    أل اِب الِقوذ والِسباحة والج باِز والتَن 

 خفرجسية : صصور   لسية  َسر.ية ُحوراسية. Ooliteأولي  

 خجسبة نلى ،الم أل اجي : وحدةُ ال قاومِة الكهربا.ية. Ohmأوم 

 اس  دقيق  ل  ايرةٍ دولية.خ نغريقية : ِمقيOmtimeter أومتميتر

. ط ام  يُتصذ من بي  يُضرب }م م  {خفرجسية من الالتينية : ال جة  Omelette أومليه

 ويُقلؤى بالس ن أو النيت.

  ،ربيها الحافلة. ،ربة  ، وميّة  لنقِص الر  اب.  التينية : Omnibus(أومنيبس

 خالتينية : َمنسصةُ رسوم. Omnigraphأومنيغراف 

َهةر ُمتَ اِمةد  Omnimeterأومنيمتر  خنغريقية : ِمقياُس أب اٍد يتألف من تيودليت زوالي وِمج 

 ما خّ  ب ر ال رقب.

ختر يةةة  : اصةةطالغ  َ،سةةكري ،نةةد األتةةراك ب  نةةى ر.ةةيا ال شةةرة، أدجةةى أوهباش)أهباشرري 

  مرتبة ،سكرية.
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 ال الي التردد.ِص اُم تفريي توهجي للكشف ،ن اإلش ام Endoscope:  أوْهُدْسكو  

 خنغريقية : ِمقياُس هَب ذَبة األموا . Ondometerأوهدومتر 

والن ةةب واالحتيةةال واألوجطجةةي هةةو  تر يةةة : الكسةةب غيةةر الشةةر،ي،) Avantaأوه ررة 

 الن اب. 

 خنيطالية : حفلةُ شرف و،ن ومجد.  Onorأوهور 

خأحةةرف مصت ةةرة مةةن ،بةةارة الشةةرغ : منظ ةةة  دوليةةة  لل قافةةة وال لةةوم  Uniscoأوهيررركو 

 والتربية.

 ختر ية : ، ُص اإلبرة ، تصاريُم ال ياِب وحواشيها. أو ا 

 نجكلينية : قلُم تصطي  ال يون. يُست  ص في التنيين.Eye liner (آي ع نر 

 الشهُر الصاما من األشهر السرياجية ، يقابله مايو من األشهر الرومية. آ ار :

 : سليكا  الكالسيوم واألل نيوم والحديد ال  يأة.Epidoteا بدوت 

 :  حول خينظر في نثاجول . Ethanolإ تاهو  

،لةُم  : etumologieخفرجسية ،ن طريق الالتينية من اليوجاجية E'tymologie ا تمولو ية

 التأصيِص اللغوي.

 خيوجاجية : السلوك. ال ادة. Ethosا ثوس 

خيوجاجية : البحةُت ،ةن أسةباِب األمةراض، ويُ كةُن تطبيقهةا ،لةى  ةّصِ Ethiologieإ ثولو يا 

 بحٍت ُم لٍص ،ن األسباِب في ال لوِم اإلجساجية. 

 Acquired immuned ficiencyخمر بةةة  مةةن بةةدايا  الكل ةةا  التاليةةة    Aidsا  ررْدز

syndrome  : . مرض  يؤدي نلى جَق ِ  ال نا،ِة الُ كتسبِة ويَنتقُص ،ن طريِق الدم 

 خنغريقية : ِمنساُخ الرسوما . Eidographإ دوغراف 

األحكةام،  ،ربيهةا ،لةُم األفكةار،:  idealogosفرجسية من اليوجاجيةخIdeologie ا د ولو يا

ُص أسةاَس النظةاِم  ا،تقادا   خاصة  ب جت ةاٍ فةي لحظةٍة مةا، أو ُم يةناُ  الشةصِ  ُمجت  ةة يُشةّكِ

 السياسي و االقت ادي.

تر   خنغريقية : ِمقياس  ُمدؤر   لتحليص الغازا  . Eudiometerإ د وم 

 خ،ن طريق اإلجكلينية : ت ارين  رياضية  في الهواص الَطلق.  Aerobic أَ روبيك

 الجو. خ،ن طريق اإلجكلينية : وصفُ Aerographyأ رو رافية 

خ،ن طريق اإلجكلينيةة : هُيةرا   ُصةلبة  أو سةا.لية  يح لهةا الهةواص. هبةاص Aerosolأ روسو  

 جوي.

  خ،ن طريق اإلجكلينية : ،لُم األجواص ال ليا.Aerologyأ رولو يا 

 : فرن   هربا.ي لَ هر الفواله. Heroultإ رولي  

 خ نجكلينية : سلك هوا.ي.Aerialا ر ا  

 الهواص. نجكلينية : مكيف air -conditioned (ي اخت ار لكل ةوه a/c من (اى سي

  َم  بودة من َم  بودا  ال  ريين القدماص، وهي زوُ  أوزوريا. إ ز س:

خمشتقة من الالتينية ،ةن طريةق اإلجكلينيةة : ،ربيهةا بوظةة. حلةوذ Ice-creamآ س ْكر   

 والُ نَِكها .ج ُف ُمج دة تتألف من الُسكؤِر والحليِب والنبدة 
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 خنغريقية : خ   تساوي الضغ  الجوي. Isobarأ روبار 

 خنغريقية : سبيكة  مغناطيسية من النيكص والحديد والكوبلت. Isopermأ روبرم 

 خ،ن طريق اإلجكلينية ،ن التينية :  قويُم اللون. Is chromaticأ روْكروماتي 

ر    خنغريقية : سبيكة  مشا ص   خر في التر يب ويصالفه في الصواص. Isomerأ روم 

 خفرجسية : الوضُا غير ال تقاطا ال نحرف للصار . Effacéeإ فاسيه  

تصةت  بةالرموز والشص ةيا   خيوجاجية  : ،ربيها الَ نَم، ال ةورة والت  ةال. Ikonأ قوهة 

 ال سيحية.

 .خنغريقية : طبقةُ الجو ال الحة للكا.نا  الحيّة Echosphereأ كو ْسف ير 

تر  َهر. Eikonometerإ كوهوم   : ِمقياُس القوة التكبيرية للِ ج 

تري   : ِمقياُس الظاهرا  االقت ادية.Econometricsإ كوهوم 

 : َصصر  َم  دَجي  الِما.Aikiniteأَ كيني  

 أثر مروجتها بتغير الحرارة.: َسبيكة  من الفوالِه والنيكص ال تتElinvarإ لنفار 

 راميةةة نيلةةوال : الشةةهُر التاسةةا مةةن األشةةهر السةةرياجية يقابلةةه سةةبت بر مةةن األشةةهر  إ لررو  )

 الرومية.

 خ،ن طريق الفرجسية  : زرجيصا  النحاس الكبريتية. Enargiteا نار ي  

 37900تُ ادل خجسبة نلى فينيا.ي أل اجي أمريكي : وحدةُ طاقٍة نش ا،يٍة  Einsteinإ نشتَي  

  الوري .

 خجسبة نلى فينيا.ي أل اجي أمريكي : ،ن ر  اصطنا،ي  منيا. Einsteinium ا نشتَينوم

جير. ،شب  طويص، له وردة  ح راص، وورقهُ ،ري   يُؤ ص. فارسية )أَْ هقا  : في ال ربية َجر 

دَل البَرّي، وله جور  أصفر.   وهو اسُم الَصر 

ِلةا   :نوان، دخص ال ربيةة مةن ،هةد ملةوك الفةرس مةن األسةرة الساسةاجية  خ فارسيةإ وا   َمج 

  بير  ،لى هيئة صف، لها سقف  َمح  ول من األمام ،لى ،قد، يَجلا فيها  بار القوم.

خجسةةبة نلةةى ،ةةالم أل ةةاجي أمريكةةي : شةةاردة، هرة أو مج و،ةةة هرا  ها  شةةحنة  Ionأ ررو  

  هربا.ية.

خجةنصان مةن أصةول نغريقيةة : بروتةون مؤتلةف مةا  Ion hydroniumأ رو  ذيردروهيوم 

 جنئ من ال اص.

 ختر ية : في الل ب است  لوها للجولة الواحدة من ل ب الطاولة.أ و 

 خنغريقية : الغالُف الجوي  ال تأيُّن خفي جو األرض . Ionosphereأ وهوْسفير 

تر   حجرة  أيوجية لقياس اإلش ام ال ؤيّن. خنغريقية  : Ionometerأ وهوم 

 الناس.بين ال ادةُ أو ال ُرُف الُ تؤبُا  :فارسية )اآل ي 
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 : األب. والةر.يُا األ،لةى للكنيسةة الكاثوليكيةة  papasفرجسةية مةن اليوجاجيةة  Papa (   بابرا

 .والكنيسة األرثوه سية

 ختر ية : ط ام  يتألف من الباهججان الَ شوّي الُ دقّق والُ تَبؤص. بابا َغنر وج

 : أسطورةُ ال َجوز الذي يح ص الهدايا نلى األطفال في ليلة ال يالد.Pap Noël بابا هَو ل

: نجنيُم مةادةٍ أحيةٍة بروتينيةٍة يُسةتصَرُ  مةن ثَ ةر ببةو األمريكةي غيةر جاضةا،  Papainبابائي  

م.يُطرّي لحوَم األط   ص ، ليةَ الَهض   ة،   ا يُسّهِ

  فرجسية :،ربيها ن،الن. ت ريُف الج هوِر نلى شيص ما أو الترويا له.Publicité(باْبليرتيه  

من التر ية" بابو " ،ةن الفارسةية" بةا" أي الرجةص القةدم، و"بةوش" أي لةبا القةدم : بابوج )

 يُلبا في البيت. يس ى بال غرب البلغَة. ُخف  أو ِحذاص  بدون رقبة

،ربيهةا  -2،ربيهةا البةاخرة.  -Vapor : 1خنيطالية ،ن طريةق اإلجكلينيةة   Vapour بابور

قِد. -3البُصار. القطار البصاري.  ،ربيها َمو 

،باسةي  : ،ربيهةا أقحةةوان. جةنُا جباتةاٍ  ،شةبيٍة مةن ف ةةيلِة  -قةديمخه خفارسةية بابوج برابوهَج

تَ  ُص في الِ باغِة أو التَداوي .  الُ َر ؤبا  يُس 

خ جسبة نلى ال الم بابين : جنا من األوالي يتطفص ،لى  ريا  الدم الح راص Babesia بابيز ا

. 

 .: فِضة أل اجيةAlbedaاْلباتا 

  : ،ربيها ِم ال. جَ وه . جََ  . ِم يار.Patronusالتينية خفرجسية من ال Patronباتْرو  
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 خفرجسية : ق اش قُطني أو  تاجي رقيق. Batiste باتيرتة

 خفرجسية : دُّ اُن الحلويِّا  الُ  ّجنة.Patisserie باتيريري

زحلقةةةُ  -2 ِحةةذاص  يسةةير ،لةةى ال جةةال . -1خفرجسةةية : ،ربيهةةا ِمةةنال . Patinageباتينرراج 

 دواليب السيارة.

 ،لُم األمراض.  Pathologia):التينية من اإلغريقية Pathology(بارولو يا

خ أل اجيةةة مةةن اإلغريقيةةة :  تلةةة  َضةةص ة  مةةن ال ةةصوِر الناريّةةِة الُ تدخلةةِة Batholithباروليرر  

 السؤحيقِة ال  ق.

تر   األ، اق.خأل اجية : ،ربيها ِم  َ اق. ِمقياُس  Bathometerباروم 

 من اإلغريقية : طبقا   صصريّة  من أواس  ال  ر اليوراسي.Bathonian (باروهيا  

 والضرا.ُب والجنية. -2ألوان  من األط  ة.   -1خفارسية باژ  :بأج

، وتلفةت فاجايةا أي الِقنةام الحربةي : Facciaiaتر ية بجه، ،ن اإليطاليةة با اي أو با ا ة ) 

 ال سل ة ،لى وجهها.جِقاب  أسود  رقيق  تض ه 

 الولدُ من اإلجسان والحيوان. ال بي. با ه:

فارسةةية بةةاد ه":" بةةاد" أي الهةةواص، و"هةةا" رمةةى وقةةذف : ملقّةةُف الهةةواص، برراْدهج أو برراتْنج ) 

ةه  خةارَ  البيةِت نلةى الغةرب، لتلطيةِف  وس اب ال رب راوِدق النسيم، وهةو مسةرب  للهةواِص موجؤ

 حرارةِ الغرفة.

 كلينية : جوم  من البلوزا  يلت ُق بالجسم.خ نجBody يباد

يةر " أي جالةب : منفةذ فةي الجةدار يجلةب الهةواص مةن گباد" أي هواص و "  خفارسية من ر گباد

 أ،لى السط" نلى السرداب.

 خنيطالية : مادة ،ازلة وماج ة للرطوبة وتست  ص في البناص.  badloe ادلوپ

 الِ نَِب أدجى طبخٍ ف ار ُسكيراً.خفارسية : ما ُطبَِخ من ، يِر باذق

َكةب،  باذْه ا  بادْهَكرا  خفارسةية باِهجاةان  خ قةديم  : ،ربيهةا أسة اص ،ةدة : الَ ِغةد، الوغةد، الَكه 

َكم، الَحي َ ص، الحدق، اللُفاغ، الشرجيان، األجفحة، وهو رأس الف يلة الباهججاجية، هو ث ر  الَكه 

ر .  أسود أو أبي ، ُمستطيص أو مكوؤ

،ربيهةةا الحاجةةة. مكةةان  لشةةرب  -1نجكلينيةةة مةةن الفرجسةةية القدي ةةة ،ةةن الروماجيةةة : ) Bar بررار

 وحدة  لقياِس الضغِ  تُ ادُل مليون داين ،لى السنت تر ال ربا. -2 الص ور.

 : وحدةُ ضغٍ  ت ادل دايناً واحداً ،لى السنت تر ال ربا.Baradباراد 

الِ نطاد.الِ َظلؤةةةة الواقيةةةة لهبةةةوط الطيةةةارين أو فرجسةةةية : ،ربيهةةةا  ) Parachute باراشررروت

 . ال  دا  ال سكرية وما شابهها

خالتينيةةة متوسةةطة مةةن اإلغريقيةةة : َم  لةةم مقةةدار متغيةةر القي ةةة ختت ةةين  Parameterبررارامتر 

 باحدذ قي ه جقطة أو منحني أو دالة . 

  ادل ربا القرش.تر ية ،ن الفارسية : القط ة أطلقها الفرُس ،لى النقد الذي يبارة)

ج  جسيا صوفي رقيق م نوم في مدينة بار  الفرجسية. فرجسية :Barege(  بار 

 : سفينة  ها  بر  من سفن األُس طول الحربي.بار ة

 خفرجسية : ما يلبسه الذُ وُر شتاًص فوق ال ياب.Pardessus باردسُّو 



31 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 خفرجسية : ،ربيها ،طر.Parfum  باْرفام

،ن الالتينيةة مةن أصةص نغريقةي :  Parcنجكلينية متوسطة من الفرجسية القدي ة خ  Parkبارك

 ،ربيها ُمن تََنب أو حديقة أو ميدان. .} ،بد الحق {روض 

: مةذهب  فةي القةرن ال ةامن ،شةر يةردّ الحقةا.َق  لؤهةا نلةى الفكةِر وال Berkeleianismباركلية

 يُسلُِّم بالوجوِد الذهني.

 قةُ توتِر السط"ِ السا.ِص بك افته.: َ،اَل Parachorباَركور 

خ فرجسية : مدرسة  ش رية  فرجسية  تقوم ،لةى أسةاس رفة  اإلسةراف  Barensieh بارهرية

 في ال اطفة، وبصلوب ال ن ر الذاتي وباي اجه " الفُن للفن".

خ نغريقيةةةة : األشةةة ة الصشةةةبية وتسةة ى اللح ةةةة أو ال لح ةةةة، وهةةةي Parenchymeبارهشرري  

 ال ؤلف من خاليا حية تس ى خاليا اللح ة. النسيا الحشوي

خنغريقية : مرسة ة  تلقا.يةة  تُسةجص باسةت رار تقلبةاِ   Barothermographباروترموغراف 

 الضغِ  الجوي والحرارة م اً.

ِخلةة   مةةن ملةة" البةةارود، أو الكبريةةت، أو الفحةةم، يكةةون فةةي قةةذا.ف  :  يوجاجيةةةخ Piritis بررارود

 في النَس ف أيضاً. األسلحة النارية، ويُست  ص

 خنغريقية : ِمكشاف  تقريبي لتغيرا  الضغ  الجوي. Baroscopeباروْسكو  

 خنغريقية :  ِمرس ةُ الضغ  الجوي. Barographباروغراف 

 خنغريقية :  صفحةُ الضغ  الجوي. Barogramباروْغرام 

 اإليطاليةة فرجسةية مةن البرتغاليةة ،ةن أصةص مجهةول ،ةن طريةق مةن الخ Baroqueبراروك 

Parrucca صةةفة  مسةةت دة  مةةن ال  ةةران والتشةةكيص وتطلةةق غالبةةاً ،لةةى األ، ةةال ال شةةحوجة : 

 بالنخارف اللفظية.

ة ة  أوالش ر :خفرجسية  Perruque باروك   ال ست ار.،ربيها الُج ؤ

تر َواز. ِمقيةاُس الضةغ    : Baros Metronخفرجسةية مةن اليوجاجيةة Barométre  باروم  ِمةر 

 يُستَ  ص للتنبؤ بالطقا وقياس ال ستويا  ال ليا للبحر.الجوي، 

 : وحدةُ تدريا الباروِمتر بالنظام ال تري.Baromilباروميل 

تَ  ص في أوروبة.خ Barone بارو   نيطالية : لقُب شرف.  ان يُس 

 فارسية : الَح ير من الق ب.) بار اء

  من م طلحا  ال وسيقا واألوبرا، يدل ،لى ال و  الةذوري خ نيطاليةBaritone بار تو 

 الغليت 

 : مةن أال  الةنفخ الصشةبية Baritone Oboe -Heckelphone  ذيكلفرو  -بار تو  أوبروا

 ها  الريشة ال ندوجة، تُ د من ف يلة األوبوا لكنها ت تاز ب وتها الحنين

 خ التينية : َم  دن  فِّضّي .Bariumبار وم 

 وام   يرة.أجطير  من الجوارغِ يُ اد به وهو  :سية  خ فار باز

   : السوق.Bazar فارسية) بازار

 تر ية  : ر.يُا السوق. بازارباش)

 ختر ية ،ن الفارسية"بازرگان" بازار أي السوق، و ان أداة النسبة .بازركا  
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 الُصضار الُ تََسِلقة. : من Baselléخمن التر ية بازاليا ،ن اليوجاجية ، وفي الفرجسية زعءبا

ْل   صصر  بر اجي  دقيُق الُحبي بَا  لوجه نلى السةواد، يُك ةر خالتينية من اإلغريقية :  Basaltباز 

 في الهضبة الحبشية .

 بَقص  يُنرم في الهند. البسلة في الشام. Baselle: بازلي

 : زّحاف خرافي ُمهلك األجفاس والنظرا .Basilisk باز ليريق

ختر يةةة ،ةةن الفرجسةةية : ضةةرب  مةةن النسةةيا، مةةن صةةنوفه، ترلةةي بةةازين أي  Basineبرراز   

ن.  ال لوؤ

 خنجكلينية : االجتياز .  Passباس

خنسةةباجية : يطلقهةةا اليهةةودُ الةةذين جةةنغ أجةةدادهم مةةن نسةةباجية ،لةةى السنبوسةةك الغربةةي باسررت لس

 الُ تََصذ من الس يِذ ال بسوِس بالنيت. 

 : ضرب  من الحلوذ الُ  ََجنّة، وس ي بالصبن الجر سي. )خنيطاليةPasta  باسته

  : جوم  من األقالم. Pastelloخفرجسية من اإليطاليةPastelباستيل 

ي  بو   ل بةُ  رة اليد الرياضية.نجكلينية  :  خbasketball باْسك 

 :  نيسة  مستطيلة.Basilica   باسليقا

الي في الشر ، تحت الغشاص ، دو ريديسرياجية : مرض  يحدث منه ت دد و Basora) باسور

 ال صاطي غالباً.

: ضةةرب  مةةن ال ةةصوِر ال  دجيّةةة يتكةةون فةةي م ظ ةةه مةةن سةةيلكا  ال غنسةةيوم Basiteباسرري  

 ال  يأة.

هةةو الوريةةد الحةةادث مةةن اجت ةةام أوردة فةةي بةةاطن الِ رفةةق ثةةم ي تةةد فةةي  : Basilic باسرريليق

 ال َضد بجوار الجاجب اإلجسي لل َضلة ها  الرأسين.

أي ال لةك : ريحةان. حبةق. يسة ى ج نةا  basileusالتينية من اإلغريقية خ Basilic  باسيليك

 . الَحوك والبَاهَرو  والح اِحم.}م م  {ال اص

ي الةرأس : رتبةة  ،سةكرية  ،نةد ال   ةاجيين فةوق الجةاويش ودون ختر ية"باش أباش  او   

 الُ الزم األول.

أصلها باش أي الرأس   شام استصدامها  لقب ي ن"  :تر ية  خ ال  ر الوسي   ) Paşaباشا 

 لكبار الضباط والقادة ورؤساص األقوام.

يل  َصل َ ة  بيضاص. : فرجسية   Béchamelle(باشام 

 حافلة  ، ومية  لنقِص الر  اب. :خنجكلينية Bass با 

: خنيطاليةةة : أغلةةت فئةةة مةةن األصةةوا  الذ وريةةة فةةي Bass- baritone بررار تو  -بررا  

 األوبرا.

نيطاليةة : ال ةاّر، ال ةابر. مةن اصةطالغ الصيّةاطين الةذي ي نةي التسةري" الرخةو )Passa باصرة

 للتأشير ،لى محص الِصياطة.

 جواُز السفر الصاص باجتياز الحدود القريبة من البالد.فرجسية : ) Pass Avant باَصَوا 

َ ين.Patta باطا  بَ" فيه أحد  من الَص    خنيطالية : الدوُر أو الجولةُ في الل ِب ال يَر 
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ش  خفارسية مر بة من "بةا" الط ةام،و"تُرش" الحةام  ،ةن طريةق التر يةة : باهججةان باْطر 

م واللحم الُ قلّى   والجوز.َمشوّي ما اللبن ال توؤ

تَ  لوجه لوجه اللحف. Batista باطيس  خنيطالية : ضرب  من جسيا الِكتؤان، يَس 

 خفارسية خقديم : نجاص  ،ظيم  من الُنجا ِ وغيرب يُتَُصذ للشراب.باطيرة

جوم من اللدا.ن التي   .Micaختر ية : السلحفاة. وبالستيك. ال  روفة باسمخميكا Baga باغا 

،رفوها ،لى هيئة م نو،ا  خفيفة م ص األسةاور واألمشةاط وجحوهةا . ومةادة شةبه زجاجيةة 

  هربا.يا. ي كن أن تكون ،لى شكص صفا." أو شرا." رقيقة تتصذ ،ازال

خفرجسية : مكان  لحفت األشةياص الشص ةية فةي محطةة السةفر أو فةي Bagage باغاج أو باكاج

 السيارة.

  أو الورد وغيرها.: حنمة  من البقص.  فرجسية خ Bouquetباقة

 خرب ا برتغالية أو نسباجية :  وز بال ،روة.Bacalباقو 

لي  )باكيلي      : راتينا اصطنا،ي .جسبة نلى مصترم أل اجيخBakeliteباك 

 ،ربيها رزمة أو لَفيفة أو ُصّرة. :خنجكلينية   Packet باكي 

 ،ربيها حو . حيوان  بير ضصم الرأس من الف يلة البالية. با :

 تر ية : باال السيف هو الحدين ال ريضين.باع )

 : ت اثص  لة الطنبور في شكلها ال  ل ي. Balalaika  باعليكا

 بهو ،ام للهو والرق . : ،ربيها فُن دُق. فرجسية :( Palais باعس

: ،ربيها ِ،كم، ووَسق.  األلبسة ال سةت  لة Balle)خفارسية جقلت نلى الفرجسية  Paletotبالة 

 ال ستوردة.

 .أو دلو ال اص أو الصنان ال غير لل اصِمغراف  خهندية : السطص أو بالدي

،ةةةن الهولنديةةةة :،ربيها الِ   َطةةةف. ِمد ر،ةةةة.  Paletotخفرجسةةةية أو مةةةن   Manteau برررال  و

 ِسترة. ساص  شتوي.

خفارسةةية بةةالوهة أو فةةالوه  : ،ربيهةةا ال َ ةةيدة. ط ةةام  يُ ةةنا مةةن ، ةةير البرتقةةال  بالوظررة

 والسكر.

خ فرجسية من اإليطالية :،ربيها الِ نفاخ. ِمن طاد.  يا  مطاطي صغير يست  له  Ballonبالو 

 األطفال.

 : رق ة نسباجية. وِسترة فضفاضة.Baléro باليرو

 : راق ةُ باليه.Ballerineبالير نا 

مةةن الالتينيةةة  baleineخ نجكلينيةةة متوسةةطة ،ةةن طريةةق الفرجسةةية القدي ةةة  Baleenلي  بررا

balaena.ظم الحو . صفا." قريبة مت لة بالفك ال لوي في الحيتان أو جنا البال،:  

  :،ربيها الرق  الرمني أو ال امت.،رض  Ballettoخفرجسية من اإليطالية Balletبال يه 

وسيقى ، يحكي ق ة أو ي بر ،ن فكةرة ، وهةو أجةوام ت ةرف مسرحي، أساسه الرق  ما ال 

 بالت يين والوصف.

فةة Bambooباْمبُو  خ،ن طريق اإلجكلينية : ،ربيهةا َخي ةَنران. حشةا.ش  خشةبية  ، القةة مجوؤ

 تن و في ال دار االستوا.ي، يُستصدم في صنا األثاث.
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 ُصضار لأل ص.يوجاجية  : جبا   مصروطي بجذور خضراص يُست  ص   Bamia(باميا

سة صفراص رفي ة .Bananaباهاها   خ ،ن طريق البرتغالية أو اإلسباجية : موز. فا هة  مقوؤ

. بابو . ج ص  يُرتدذ في البيت.Pantoufle باْهت وف ل  خفرجسية : ،ربيها ُخف 

تر   خمن الالتينية ،ن اإلغريقية : جهاز  هو أسطواجتين لقياس النوايا. Pantometerباْهتوم 

:  لة من جوم الغيتار وهي ها  صندوق صغير مستدير هي وجه مةن الةرق ,  Banjo  باه و

 مشد  24 -8م بت في نطار م دجي به ،دد من ال شدا  يتراوغ ،ددها بين 

خفرجسية من الفارسية بند خقديم :،ربيها ضة ادة . قط ةةُ  ق ةاش رفي ةة منبسةطة Bande باْهد

 تُستصدم للت بيت.

خنجكلينيةةة : ب  نةةى ال  لةق أو ال تةةدل, اسةةت  لت هةةذب مجةازا لتةةدل ،لةةى قلةةم pendant اهردا پ

  .في جيب السترة خ الجا يت   أو الق ي  الحبر الذي ي لق

: من م طلحا  السةين ا، تقةوم ،لةى نسةقاط ال ةور ،لةى شاشةة ، القةة Panrama باهراما

 ج ف  روية ت طي ال شاهدين اجطبا،اً بأجهم في الفضاص.

 خ نيطالية : ،ربيها م رف. Banc بَنك

 خ نيطالية : حاسب. أمين ال ندوق، والجارسون.  Banco باْهكو

: " أي رؤيةةة  horaoأي منظةةر مةةن  horama" شةةامص+  panخمةةن" panorama برراهورام

 منظر شامص ،ام في  ص اتجاب. جظرة شاملة ل وضوم ما.

،لى مغسص الح ةام.،ربيها الحوض أو ال ِغطا. األبنن خما ق . خ نيطالية : Bagnioباهيو 

  شكص ِمغطا  بير لالستح ام.

ةةَرة فةةي السةةودان. تبِلةةدي. شةةجرة  نفريقيةةة أو  Baobabباوبررا   خرب ةةا نفريقيةةة : ،ربيهةةا ُحَ ي 

 أسترالية. ث ارها لّب لها ساق غليظة وفا هة صالحة لأل ص، ت ّ ر طويالً .

ر ب و نر  خنجكلينيةة : جةوم  مةن البةراماِ الكومبيوتريةة ُمص ؤ ةة  إل،طةاِص  PowerPoint باو 

 الُ حاضرا  أو البِطاقا .

 خنجكلينية ،ن الالتينية : وحدةُ وزن، وِرط ص نجكليني. Poundباوْهد 

 نجكلينية : ،بارةُ السالم.Bye bye(  باي باي

ال ستصدمة في جقةص ال يةاب والةنف . نجكلينية : الَ جرذ. الُشبُ  خم.م . األجابيب )Pipe    پا پ

 والغليون، أداة يوضا فيها التبي للتدخين.

ةةدَجي يَتَر ؤةةُب ،ةةادةً مةةن سةةلكيا  ال ةةوديوم Albiteبا رر   خ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة : خةةام  َم  

 .  واأللومنيوم

 وفارسية : درجه, رتبه , مننلة, وت ني بالدارجة د ة البيت أو ،تبته والسلم أو الدر  ها ه )پ

قي، الَ ن ِ ب.  . ايا  ،ديدةپ تبة، الدؤرجة، الر   وت ني القَِدر، الر 

 خ فارسية : الباردُ وغير ال قبول.با خ

 )ايةةدار   ب  نةةى ها  نقةةدام, ثابةةت, رصةةينپخنجكلينيةةة أو مةةن الفارسةةية خ  ا رردارپا رردا  أو پ

pedalرفاس, دواسة, مسند القدم في الدراجة وسواها :   

كس   . جوم  من النجا ِ ال اِمِد للحرارة. ويست  ص في الطبخنجكلينية : خ Pyrexبا ر 

 خفرجسية من الالتينية : حجُر جار بيريت م دن.Pyrite با ر   
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بو   خنجكلينية :  رةُ القا،دة . لُ بة  رياضية .   Baseball  با ر 

 تر ية : من أجوامِ الَحَ ام.با ملي)

ُر  الَم ببغاء  الناس.: طا.ر  يُكّرِ

 .Bébéسرياجية : الطفُص يداجيها في الفرجسية ب بُو)

 خفرجسية : ربطةُ ال ُنِق م ص الفراشة. Papioneببيو  

 خ تر ية  ثرثرة فارغة. ب  بته:

تَُق من البتروِل أو الغاِز الطبي ي. بتروكيمياو ات:  مادة  تُش 

للوقةةةوِد واالست ةةةباغ، :  جفةةة . زيةةةت  Petroleumخفرجسةةةية مةةةن التينيةةةة    Pétroleبتْرررُرو 

تَن بَ  من ب ِ  أجواف األرض، ومن ُمشتقاته النف ، وم ناب زيت الحجر.   يُس 

  : رب  ال  ص. من والد أو أب patronusخفرجسية قدي ة ،ن الالتينية  Patron بَتْرو 

 : خام  من تلوريد الفضة والذهب.Petziteب تْز    

 التطارُغ الغرامي، ويُست  ص أيضاً ب  نى التأجق والبََطر.ختر ية ،ن الفارسية بيتيك : بَتَك

ورقةة  : تويجةة. هةي نحةدذ أقسةام أوراق الةوردة. petalum خيوجاجيةة والتينيةة   Petal بَتَلَرة

 تويجية تويجة أو قُفالة. هي  ص قط ة ورقية من تويا النهر.

 صنا هذا الحرير.ال لون ،لى طريقة جاوة. أو طريقة الحرير  : صنف منBatik  بَتيك

 خنغريقية : صصر  جاري  ُمتَبِّلر ُمتباين الطبقا . Pegmatite ب ْ ماتي 

 خفارسية : الحت  والطاِلا.بَْخ 

 .تر ية من الفارسية  : ،ند الحجازيين الحديقة  Baça ( بخشة

 خفارسية ،ربيها هبة. ن رامية.بَْخشي  

 خفارسية : َصنم.بُد 

 من اليوجاجية : قبو. بيت  تحت األرِض للسكِن أو للصنن.  ختر ية Bodromبَْدروم

 . خفارسية بدگوجه : الشيص األ،و  والناوية ال نحرفةبَد كوهية 

 خفارسية : ،ربيها  الُحلؤة.بدلة

 ت رين. خفرجسية : ،ربيها ال ََ لي.  Pratiqueبَراتيك 

  : ال اصفةُ البحريّة.Burrascaتر ية ،ن اإليطالية برا كا)

 خنيطالية ،ن طريق ا إلجكلينية  : أحسنت.Bravo برافو

 خأل اجية من الالتينية : َش ا  َم دجّي. Paraffinبرافي  

 خنغريقية : ،لُم الُ  ارسة. Praxeologyبراكرولو يا 

 .خنجكلينية   : د،امة , حامص ال  ابي" الكهربا.ية Bracket براكي 

 وي من ِحجاِب ال رأة في ال  ِر ال   اجي.خفرجسية : القسُم ال ل Pélerine بَرالي 

 خهولندية : َمشروب  روحي. Brandyبراْهدي 

 من صوف متقاطا الصطوط. : ق اشPrince-de-Galles براهس دوغا 

 :،ربيهةةا الُكةةّراث.  ضةةرب  مةةن الُصضةةاِر Praconتر يةةة ،ةةن اليوجاجيةةة بَراهصررة أو براهصررا)

 يُشبه البَ َص الكبير.

 خسنسكريتية : ال  بودُ األ،لى في ال الِت الهندي. Brahmmaبراْذما 



36 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 خفرجسية  : ثوُب الطفِص الُ قفؤص من األسفص. بَرباتوز

 تر ية ،ن الفارسية : الَصِرب، الفاسد، الُ حّطم، الَهبَاص.برباد)

 خ فارسية  بربت خقديم : ال ود. و لة  موسيقية  وترية   اجت شا. ة في بالد اإلغريق،   ا بَْربَط

  اجت الِقيان يَضربن ،ليها في باِلط الغَساسنة.

نيطالية ،ن الالتينية : ضةد اال،تةداص، أُطلقةت ،لةى ضةرٍب مةن األسةلحِة ) Parabello بََرب لرو

 الناريِّة.

فارسةةية"بار" أي ال ةةدفا، و"بنةةد" ال قةةدة : الِربةةاط. أطلقوهةةا ،لةةى الشةةّرابِة الحريريةةِة بَْربَْنررد)

بَان ،ن َشجِر الفُستق.تَتَ ُص بضفيرةٍ  تَ  لها الناطوُر لطرِد الغُر   يَس 

ذ فيه هرا،اب وساقاب.Barboteuseبربوتة   : ثوب صبي من قط ة واحدة تُ َرؤ

وز ال غير ال  لةوم الحافةة يوصةف بكوجةه ال يغةرق نها لا ة   التنخفارسية : خ شبيه ا بربوگ

ال يتسةرب نليةه ال ةاص, ومنةه جةاص  في النهر حيت ي يةص بفوهتةه ،لةى سةط" ال ةاص بوضةا القي

 البغدادي " بربوگ ميغرگ "   ا تطلق  ناية للتافه والحقير من اإلفراد وتست  ص ،ادة ال  ص

 .بين النساص بق د الشتي ة

 : مادة  تُسا،د ،لى التصديِر والنوم. Barbiturateبْربيتورات 

 جسيا صوف تُ نا منه السترا  أو ال  طر.  :جسبة نلى صاج ها  Burberry(بربيري

 الدليُص ال اهر. :بُرت 

فوي ل ف ص الورك.  Perth: برتز  التهاب ال ظم والغضروف الُ شّوب ال ؤ

ورقة  رس ية  تُحّرر بناص ،لةى طلةِب  :  protestariخفرجسية من الالتينيةprotester برترتو

ةحوِب ،ليةةه مةن قبةةوِل الِك بيالةة، أو الوفةةاص بهةا أو بالَسةةنَد  صةاحب الشةةأن، إلثبةاِ  امتنةةامِ الَ س 

 اإلهجي.

خنيطالية  : جسبةً نلةى بةالد البرتغةال، شةجر  صةغير  ُمسةتديُم الُصضةرةِ مةن Portogalloبُْرتُقَا 

ِل". أزهارب بي   ،طرة الرا.حة، يُنرم ل  رب، ومنه ضروب  الف يلِة السؤذبيّة من جنِا ال وا

   يرة.

 أل اجية : ،ن ر فِلني نش ا،ي.Protactinium(بُرتَْكت نيوم

فرجسية : الجنص، القسم، الِحّ ة. است  لوها ب  نى مج وم خ ا جوال  في ) Partie بَْرتي

 ل ب الطاولة أو ثالث جوال .

ر  في الطبقاِ  النفطية.: قار  Albertiteبَْرتي    ُمتحّجِ

رة تغطي الكتفين. Berthe( بَررية  جسبة نلى بيرث والدة شارل ان : قَبؤة جسوية ،ريضة ُمدوؤ

 -3 –وأحدُ برو ِ الس اص.  -2الِحِ ن. والبيت الذي يُبنى ،لى سوِر ال دينة. -1خ رامية : برج

 .ُ  الَحَ ام، بِناص  خاص  يَأوي نليهبُر

وم ناب ،ندهم رمة" أو سةارية  يوجاجية : هدف  يُن ُب ،لى ِرم"ٍ أو سارية. خر فرجابر اس)

 في أ،الب  رة من ههب أو فضة، يَرميها الحذّاُق وهم ،لى الجياد.

 ِ ساص  ُمصَط   غليت ، يَ لَُ" للصباص وغيرب. :التينية Paragaud(  بََرَ د

تُ بت أحده ا وتدور حولهةا األخةرذ، تُرسةم :  لة  ُمَر ؤبة  من ساقين مت لتين، فارسية ) بر ل

 له بر ار وفرجار. بها الدوا.ر واألقواس. ويُقال
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 ختر ية ،ن الفارسية بارجين : الِ س  اُر الَ   دَجي يُسِ ر  القط ةَ من الطرفين.بَرچ 

: مذهب  فلسفي أمريكي، مؤادب أن م ياَر صدق الفكرةِ أو الرأي هو Pragmatism بَرْ ماتيرة

 تيجةُ ال  ليةُ التي تَتَرتب ،ليها من حيت  وجها مفيدة أو مضرة.الن

َواز ررررة فرجسةةةية : ،ربيهةةةا الطبقةةةة ال توسةةةطة أو ال وِسةةةرة. الطبقةةةةُ Bourgeoisie (بُْر  

االجت ا،يةُ ال توسطةُ أو الحا  ةُ التي التَ  ص بيديها ِخالفاً لل اِمِص والفالغ. وصفة  تُطلق ،لى 

باالجغ اِس في ال  ال"ِ ال اديِة ما التَشبُِت بقيٍّم أخالقيٍة واجت ا،يٍة ُمحافظٍة خوفاً من من يَتِسُم 

 أي تغييٍر في األوضام الراِهنة.

 ل بة. وججُم ال شتري. بَْر يس:

 .ختر ية برداك : قدغ برداغ

  : ،ربيها ستا.ر. perdeخفارسية پردب  بردا ه

 فرجسية : ،فواً.) Pardon بَْردو 

ا أي ال ةوم ة : البيةُت الَ ب نةي مةن Barraquia   فرجسية أو مةن اإلسةباجية )Baraque كةبرر

 الصشِب و َصحا.ِف التَنَك، وهم يطلقوجها ،لى  ّصِ بيٍت صغيٍر وَحقير.

خامي.Albers-shoenbergشوهبرغ  -البرز  : مرض ال َظم الر 

 من وقِت ال وِ  نلى البَ  ت.: الحاجُن بين الشيئيين. بين الدجيا واآلخرة،  خقديم بَْرزخ

ل الطريَق األ،ظم. بَْرزق  خ فارسية  : ج ا،اُ  الناس. الطريُق التي َحوؤ

 نيطالية : قط ةُ لحٍم من الِضلا الَ شوّي.)  Braciuola بَرزولة

 التهاب  في الحجاِب الذي بين الكبد والقلب. ب ْرسام:

: غةةدة  تُحةةيُ  بِ ُنةةِق Prostates)مةةن اليوجاجيةةة  Prostataخمةةن الالتينيةةة Prostate بُرسررتات

 ال  اجة.

: جهاز  ب دساٍ  ومرايا، ُمنَظؤم  من أجِص اج كاِس منظٍر أسفِص األجبةوب، Periscopeب ْرْسكو  

 وبذلك يأخذ الناظُر جظرةً من مستوذ أ،لى من ،ينيه.

لي، أوراقه ُمرَ  بَْرسي : جية، وهو ُ،ش ب  َحو  ّ بةة  ثاُلثيّةة ها  أهينةا . وأزهةارب من الف يلِة القَر 

تَ  ُص في ال َلَِف ُرُطباً ويابساً.  بي ، وبذورب ُصفر ت يص نلى الح رة، ويُس 

 َح ير  صغير  من َس ِف النَصص، يُجلا ،ليه.بُرش: 

جاجه : لُف  تُحشى أدوية. خ بُْرشام ام ،ن الفارسية بَر   تر ية بَرج 

لوق أوب رش ) بوخ. فارسية برشته : الَ س   الَ شوي أو الَ ط 

 : ب  نى أيضاً ،ند ال  ريين.) تر ية(  Birde برضه )برضو

 ،ربيها األسكفة .َ،تبةُ الباب. بَرطاش:

شوة. برطيل  خ فارسية پرتله : الرؤ

ختر يةةةة بةةةوري أو بةةةورو"أي األجبةةةوب، ومةةةن "زن" الفارسةةةية أي القةةةرم بََرظرررا  أو بررررزا 

 البوق.والضرب : ،ربيها النَفير، ال ور، 

 ختر ية ،ن الفارسية بُرغول  الِحنطةُ الَ سلوقةُ الَ قشورةُ والَ جروشة. َجريُش الق ".بُْرُغل

وض ، شديدُ الَوثب. بَرغوث:  ضرب  من ِصغار الَهَوام، َ،ض 
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الِ س اُر   :يُشبه بالبوق اللتوا.ه م ناب البوق , حيت أن البرغي وأصص  burguختر ية  بُْرغي

اللةةولبي. ال  قةةب. اللولةةب وج  ةةه براغةةي وهةةو ال سةة ار اللةةولبي الةةذي يةةدخص بالفتةةص و/ أو 

  . ما ب ضه ا بالضغ  لرب  قط تين

مج و،ةُ ِجيناٍ  ُمضطِربة تَتضةَ ُن مةوادَ ِغذا.يةةً ُمضةطربةً  خنغريقية : Porphyriaبُْرف ر ة 

 وِصبغياٍ  ملوجةً تُفرز ،ن طريق البول.

وت نةي  -بيةرق  -م ناها حامص البيرق. مر ةب مةن  :تر ية من الفارسية  بيرقدار خ أو اربَْرقَد

وت ني ال احب. و اجت رتبة ،سكرية ،  اجية تاب ةة للقةابي قةول وهةو مكلةف  -دار  -الراية 

 .بح ص رايتهم. حيت  اجت لكص فرقة من فرق القابي قول راية خاصة بها

خفرجسةةةية : النظريةةةةُ الِ ل يةةةةُ التةةةي تَةةةدُل نلةةةى جشةةةوِص وج ةةةو  Bureaucratization بُرق رررة

البيروقراطية بسبِب تَنايد ال القةاِ  غيةر الشص ةية وال جةردة، أي ال القةا  بةين األشةصاص 

 التي تتوسطها مسافة ب يدة.

شةةجر  مةةن الف ةةيلِة الورديّةةة، ين ةةو فةةي ال نةةاطق ال  تدلةةة،   :التينيةةةخPraccoqus بَْرقرروق

 وردية، وث رب مصتلف األلوان. نجاص بري صغير.أزهارب بي  

 : قوس  من البندق.بَْرقيل

َسُص بواسطِة ِجهاز التلغراف. بَْرقيرة:  رسالة  تُر 

 ُسندُس ُمنخرف. Brocatelle :بُركاتل

  :  لة  ها  ساقين لتحديِد الدوا.ر. ،باسي  -خقديمفارسية پَر  ار  ) بَْركار

مجهول  : ثوب جسةا.ي مةن النسةيا القطنةي الرقيةق يشةبه  خفرجسية من أصص Percale ب ركا 

  اليكو .

 .خ فرجسية : ق اش  قطني لتجليِد الُكتبPercalineب َركالي  

 : Bouracanالتينيةةة ،ةن طريةةق اإلجكلينيةةة الValcanusمةةننيطاليةة خ Volcano بركرا 

وأبصرة، يكون غالباً َمصروطي وغازا    فَتحة  في الِقشرةِ األرضيِة تَصِرُ  منها مواد  ُمن َ ِهرة  

 الشكص. ويُطلق  ذلك ،لى الجبِص الذي يتكون من هذب ال واد.

 : التغطيةُ بطبقٍة من فوسفا  الحديد.Parkerبَْرَكر 

ْنرو   خجسبة نلةى ،ةالم بريطةاجي : الشةلُص الر،اشةّي. مةرض  يت يةن بر،شةٍة  Parkinsonبَْرك 

 ، بيِة الَ نشأ في ،ضو ما.

يضةُم أ،ضةاَص يُ  لةون فئةاٍ  .  جلا،ربيها دار النيابة أوال :  فرجسيةخ  Parlement بَْرلَما 

 م ينة.

لَن )برلنط  أ،لةى أجةوامِ األل ةاِس صةفاًص  جةوم  مةن الَحَجةِر الكةريم. :  فرجسةية Brillant(  بر 

 ول  اجاً.

ي. خفرجسةةية مةةن الالتينيةةة :  صةةصر  لؤلةةؤي ، صةةصر  جةةاري  ُزجةةاجي حامضةة Perlite ب رليرر 

 ضرب  من الفواله.

 : ِص اُم تفريي غازي هو  اثود ساِخن.Permatronب ْرماتْرو   

 : ،ازل  من خشِب الَنان الُ شَرب بالبا ليت.Permaliب رمالي 

 خ،ن طريق الفرجسية من الالتينية : الش ُر ال ج ّد أوال ت و . Permanentب ْرماهات
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 لةٍة فةي  مةواد  تُقةدؤُم فةي  تةاٍب أو : programm  يوجاجيةة مةن الالتينيةة  Program (بَرْرمج

 .بك ياٍ  صغيرة

قا. ةةةً مةةن ال بةةاراِ  واألحةةداِث  : programm يوجاجيةةة مةةن الالتينيةةة  Program بَْرم ررة

 أو ن،داد خطوا  ، ص في الحاسب. ،لبَّتِ ،بر التلفنيون أو اإلها،ةلوغيرها 

 : الشهُر السابُا من الشهوِر القبطية.بَرمهات

 : الشهُر ال امُن من الشهوِر القبطية. وهو في ف ص الربيا.بَْرمودة

 بِن طال  نلى حدوِد الُر بة. بَْرمودة:

: و،ةةاص  مةةن الصشةةِب وجحوهةةا يُحفةةت فيهةةا que ( barriنيطاليةةة أو فرجسةةية  Baril(بَْرميررل

 السوا.ص ال صتلفة.

 جيص  من اليوجاجيين. خنغريقية :ب ْرهاس 

 َمذ َهب  فكري. خنغريقية : ب ْرهاسية

الورقةةُ الجام ةةُ للِحسةاب، أو التةي programm):يوجاجيةة نلةى الالتينيةة Program ( بَْرهامج

مةةا، ومةةا يُح ةةص مةةن بلةةٍد نلةةى  خةةر مةةن أمت ةةٍة وسةةل هم. والِصطةةةُ ال رسةةومةُ ل  ةةِص  ،يُرسةةم فيهةةا

ج.  بةةراماِ الةةدؤرِس أو اإلها،ةةة  ن اإلغريقيةةة : الشةةص  خالتينيةةة مةة Programmeur ُمبرررم 

الذي يصتّ  بوضا ال صططا  البرمجية وبكتابةة البةراما باحةدذ اللهجةا  ال سةت  لة ق ةد 

 ج لها صالحة للتطبيق بواسطة جوم من النظاميا .

 حبوب  تؤ ص َمطبوخة. فارسية : رز.خب ْرهج

ينيةةة مةةن خنيطاليةةة  : شةةرفة فةةي الةةدور األول. برجةةدة : هنةةاك مةةن قةةال اجهةةا التVerndaبرهررد  

  ب  نى الفاصص او الحاجن فى االججلينيةة والهنديةة خ فراجةدا   وفةى الفارسةية برجةدة  barraخ

 هى ،بارة ،ن باحة فى مدخص ال ننل غير مبنية.

ْهس    : أمير، قا.د.Princesفرجسية من الالتينية  Prince(ب ر 

فاض  هو غطةاص  : Birrosأو  Virrosخمن اليوجاجية  Burnoose بُْرهُس أو بُْرهُص ثوب  فِض 

ام.  للرأس. وقلنسوة  طويلة. ورداص  هو ِ َ ين يُلبا ب د الَح ؤ

 تر ية تحريف بورون أوتي : َحشيشةُ األجف.برهوطي)

ةر لةه را.حةة  حةادة  ثقيلةة  تَطةِردُ الحشةراِ  وجويراتةه برهوف : جبا   مةن الف ةيلة ال ر بةة، ُم  ؤ

   يرة  صغيرة  بيضيّة.

 خنيطالية : لباُس الرأِس ،ند اإلفرجا.     Birrettaب رهي ة

را    :منسوب نلى برجيقا في نسباجية خبرهيقي ِصب ي  م نوم  من بذِر الِكتان تُةدهُن بةه الُ  ةوؤ

 وغيرها.

واز : ،ربيهةةا اإلطةةار. مةةا يُحةةي  بالشةةيص.  الرفةةاس فةةي ال ا نةةة  السةةيارة برررواز) فارسةةية پَةةر 

 .  والطيارة والباخرة وسواها

 خهندية براتة : خبن مقالة خ خبن طاوة  . براوطة

ٍد،ايةةة،  -2الةةد،وة لقبةةول شةةيص. -1خنيطاليةةة ،ةةن الالتينيةةة :   Propaganda بروباغاهرردا 

 تَرويا.
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 الحيّةةةُ األساسةةيةُ فةةي خاليةةا اإلجسةةاِن خنغريقيةةة : َهيةةولى. ال ةةادةُ   Proplasma بروْبَلزمررا 

 والحيواِن والنبا .

 َحشوة  تُوَضُا في ، لياِ  تج يِص الصدود. : بروتاز

من الالتينية : مذهب  َمسةيحي جشةأ ،ةن حر ةِة اإلصةالغِ   خفرجسية Protestant بروت ْرتَنتيرة

الدينيِة التي قادها لوثُر ويد،و نلى تحرِر الفرِد مةن سةلطاِن الكنيسةة، وج لةه مسةؤوالً أمةام هللا 

 وحدب.

تجا .  خ فرجسية من  protester بروت رتو  الالتينية  : ،ربيها اِح 

،ربيهةا الَ راِسةم.  : protokollonوالالتينيةة فرجسةية مةن اليوجاجيةةProtocole( بروتوكرو 

 ،لُم األصوِل الرس ية. .ال ُرُف السياسي، االتفاقاُ  الدولية

 : أحةدُ الُجسةي اِ  األساسةيِة التةي تةدخُص فةي تر يةِب جةواةِ  protosخيوجاجيةة Proton بروتو 

  الذؤرة، وشحنته موجبة.

 خفرجسية و أل اجية من اإلغريقية : مادة   حيّة. Proteinبروتي  

رتْرو   : َزل فوان، ُهرموجا    ي يا.يّة  تُساِ،دُ ،لى الكشِف ،ةن الح ةِص  Progesteroneبرو  

 في الَرحم.

فرجسةية : ِمنةوار.  ّشةاف النةور. جهةاز  يُسةلّ  النةوَر القةوي. ُمكبِّةُر )Projecteur برو ْكتور 

 ال و . جهاُز ،رض.

 خفرجسية من الالتينية الحدي ة من اإلغريقية : غدةُ ال  اجة.Prostate  بروستات

خ،ن طريق اإلجكلينيةة مةن الالتينيةة : وحةدةُ م الجةِة َمر  نيّةٍة فةي  Processor  بروسيرور

 الكومبيوتر.

 خجسبة نلى ،الم اسكتلندي : جوم  من الجراثيم. Brucellaبروسيلرة 

ةةبَك  أو.خفرجسةةية : Proche بررروش قط ةةة  مةةن ال جةةوهراِ  الحقيقيةةِة أو مةةن ُحلّةةي النسةةاص، َمش 

 الُ َنيفة تُوضُا ،لى ال َوب.

َرجةاٍن Brochure بروشور ِ ةُص برجةامَا َمه  اس. الُ ذ رةُ التي تَح  خفرجسية : ،ربيها ُ تيِّب، ُ رؤ

 ما أو أيِة مناسبٍة أخرذ.

ةصةُ Prova بروفا  خنيطالية : ،ربيها النَ وه ، والِ  ال والَطبَق. وت ني التجربة، الت  يص، النُس 

 التي تُ د  للت حي".

فةةي الطبا،ةةِة الُ سةةودة. ن،ةةادةُ  - 2،ربيهةةا التةةدريب والتجربةةة.-1خ فرجسةةية : Proverبروفررة 

 ،ناصِر ال رِض قبص ،رضها ،لى الج هور، للتحقِق من صالحيتها.

 فرجسية : الكفاصة، شهادةُ الدراسِة اإل،دادية.) Brevet بروفيه

 خمن الالتينية : ،ربيها األستاه. Professor بروفرور

 وم  من النسيا جا،م موّشى بصيوط ههبية أو فضيّة أو غيرها.: الُ ق ؤب. ج Brocart بروكار

ِرُس مواد الدروس.)Programme بروَكرام  فرجسية : الَ ن َها ، الِصطة، فِه 

 فرجسية : اإل،الن، الت ري".) Proclame بروكَلم

ب ةد : هرمون  يُفَرُز من غدةٍ أمامية جصامية، تُساِ،د ،لى فةرِز الحليةِب  Prolactinبروعكتي  

 الوالدة.
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فرجسةية :،ربيها طبقةة الكةادحين. تيّةار  ظهةَر فةي القةرِن ال شةريِن Prolétariat ( بروليتار ا 

يَت يُن بال ورةِ ضد الواق يِة والطبي يِة الشا. ة، واالهت ام ب شا ِص الطبقِة ال املِة من حيت هي 

 وبين اإلجسان واآللة.مظهُر ال رامِ الطبقي والننامِ ال ست ِر بين ال  ص ورأس ال ال، 

 خالتينية من اإلغريقية : ،ن ر  الفِلني. Bromبروم 

سةٍب نالنحةاس األصةفر. أُشةابةُ النحةاِس والقَ ةديِر وب :فرجسةية أو نيطاليةة   Bronze(بروهرز

جِك والفوسفور  .ضئيلٍة من النؤ

 الش بية. : مرُض الننلِة Bronchitisفرجسية وفي اإلجكلينية )Bronchite البروهشي 

 .ُمقدم السفينة): نيطالية( Prua بُرووا

ا الش ر.Brillantine بر اهتي   خفرجسية : ِطالص  يُلّ ِ

نجكلينية : الجسُر، ُس يت بها ل بة  راقية  مةن أل ةاِب الَشةدؤةِ تُقةام )إ Bridge البر ج أو البر دج

 لها مباريا   ،ال ية.

تَح ةُص الرسةا.ص. والرسةول. وال سةافة بةين منةنلين. أصله الدابةة التةي  :خفارسية  خ قديم  بَر د

 . وأميال  اختلف في ،ددها. والرسا.ص. والكتب الرس ية

 خنغريقية : صصر  جاري  َخِشُن الُحبي بَا . Periodotiteبر دوتي  

 فرجسية : ال أخذُ الكهربا.ي.) Prise ب ر ز

 ُ، لة  َم رية  قليلةُ القي ة. بَر زة:

 ورق  مقّوذ صقيص. :Bristolبر رتو  

 خنيطالية من األل اجية : َصصر  ُمؤلؤف  من شظايا زاوية متالح ة. Brecciaبر شا 

 خ نجكلينية : فرامص السيارة، مكاب".Brake بر ك

 نجكلينية متوسطة من الالتينية ،ن اإلغريقية : ،ن ر  فِلني أبي . Beryllium( بر ليوم 

  . خنجكلينية : موقد  لي يشتغص بالنف  , ويكون له في ال ادة ضجيا شديدPrimus ر مزپَ

 خنيطالية : األول، الدرجة األولى، ال  تاز. ببور الكاز األصفر. Primo بر مو

 .خنيطالية :  لة ججارة أو حدادة ل قب الصشب أو ال  ادن Barren بر نه 

 حالة.فرجسية : ضرب  من الُ   ّجناِ  ال ُ ) Brioche بر وش

 ِحرفةُ البينار.  :فارسيةالبزدرة )

:  لةُ طرٍب تُشبه ال ود. يُسةت  ُص ،نةد الفةرس  خ فارسية م ناب الكبير جظراً لطول رقبتها بُُزق 

 واليوجاجيين وغيرهم.  لة ها  صندوق وثالثة أوتار.

  ي يا.ي فِلنّي  جووي أبي .خالتينية من م در مجهول : ،ن ر   Bismuthب ْزموث 

 خنجكلينية : أ، ال.مشغول.Busynessبزهز 

 خنجكلينية : رجص األ، ال.man  Busyness بزهز ما 

 :  تراب  بر اجّي يُ نُ  ل ناِ الِ الط الهيدرولي.Puzzolanبُزوع  

 خ فارسيه : تست  ص لإلسكا  او االج ا .بس

 .فرجسية : جواُز السفر  Passeport (  بَرابورط)بربورت 

 دَقيِق والُسكؤِر والسؤ ن .الحلوذ تُتصذُ من  :سية خ فاربَْربوسة
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: ُجنينةة  فيهةا جصيةص متفرقةةة خ فارسةية بوسةتان مةن: بةةو"ال طر"+ سةتان"مكان" خقديم  بُررتا 

 ي كن النرا،ة بينها، ونال  اجت حديقة.

خجسبة نلى ،الم فرجسي : ، ليةُ تَص يِر اللةبن وت قي ةه ،لةى طريقةة  Pasteurبَْرترة، بَرتور 

 بستور ،ن طريق البكتيريا.

من التر ية ،ن الفارسية "بسةته" أي الةرب ، و" ةار" الحقةة فارسةية  )بَْرت نكار أو بَرت ه هكار

 تدل ،لى الفا،لية : اصطالغ  موسيقي.

أو الفصةار طليةت مةن الةداخص والصةار   خ رامية بستوقة  : جرة أو برجية من الصةنف برتوكة

اللون, تحفت فيها ،ادة ال واد الغذا.ية  الدهن والةدبا وال صلةال  خالطرشةي    بطالص اخضر

 . شابهها وما

 نيطالية : اسُم أحِد أجوامِ ورِق الشدؤة األربا، ويس وجه أيضاً ماجا.)Batoni بَْرتوهي 

رَمة:  وابص، ثم يُضغ  ويُقدؤد.لحُم فَصٍذ يُ الا بال وم والت بَْر  

 نيطالية : ، ا يتو أ ،ليها.) Pastone  بَْر و 

ررْكل ي    kuklos +خاثنةةان    biخمةةن اليوجاجيةةة ،ةةن طريةةق الفرجسةةية  Bicyclette ب ر 

 اجة.الدر ،ربيها  :خ،جال  

و    : ال ُسةوس.   coctus+  خاثنةان   Biscuit: :bis التينيةة مةن خفرجسةية Biscuit ب ْررك 

  الهشيش. أقراص  َهّشة تُتصذ من دقيٍق وبيٍ  وُسكؤر ودُهن.

جيةا  الفراشةية، ضةروبه   يةرة، وتُطةبخ Baselleب رلَة  : بازليا. بَقص  زرا،ي َحةولّي مةن القَر 

 قروجه .

نيطالية : شريحة  من فصِذ الغَنِم تُقلّى أو تُشوذ. أواللحةُم )Bisteccha ب ْرما كا أو بيرما كة 

 النار مرتين. يُ َرُض ،لى

 َحوُض السباحة.خفرجسية : ،ربيها َمسب". Piscine ب ري 

 تر ية ،ن الفارسية "پيش" : الدفُا سلفاً.ب ري )

 خ فارسية  خپُشت أي الظهر  : ،باصة  واس ة. والظهر وما دوجه. ب ْش 

 ختر ية : الناموسيؤة. ب شخنه 

التةةي ت نةةي اإلجسةةان : ِمئ ةةنر  مةةن  خفارسةةية: "پوشةةت" أي الظهةةر، و"مةةان" التر يةةةبُْشررَ ما 

ام النساُص الغنيا .  الحريِر تأتنُر به في الَح ؤ

ير خفارسية مر ب من بيش: أمام + ير : أخذ : ،ربيهةا ُمن َشةفة. فوطةة   بيةرة  يُنّشةُف بهةا  بَْشك 

 ب د االستح ام.   

  : أطلقوها ،لى النقِد الذي ي لو خ سةَ قروش.بَشلك )تركية

 َشَجر  ُم ِ ر  من الف يلِة الوردية، يُنَرُم في سواحِص الشاِم وم ر. بشملة:

 : الشهُر التاسُا من األشُهِر القُب طيّة.ب ْشن س

ختر ية مةن الفارسةية "پةيش" األ ةاك، و" هنةك" ال  ةادف : يُطلَةُق ،لةى دواِب الج ةِص بََشْنك

 يَتقدُم القافلة.

َرم في األحواض.جبا   ما.ي  من الف يلِة النيلوف بَشني :  رية، يَنبُت ،ادةً في األجهار، ويُن 

 تر ية ،ن الفارسية پشين : َمب لي  يُد فَُا ُمقدماً.ب شي )
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ختر ية بستيص : ُمجفؤُف َ، ير الفوا ةة، منهةا القََ ةردين وصةفا.ُ" مةاص ال نةب. ويسة ى بَْص ق

 الَ ل بَن والش دق.

 -و"مةةق" داللةةة ال  ةةدر. باصةة اق ختر يةةة باصةة ق : مةةن "بةةاص " أي  ةةبا،  بَصرر  بصررمة

الَكةب ا،  .م ناب أن يطةأ الرجةص بقدمةه : وتحةول نلةى أن يطبةا بابهامةه ،لةى األوراق الرسة ية

 الضغ ، وَخت ُم الشيِص أو طب ه. 

 حلوذ شبيهة بالكنافة مشهورة جداً في طرابلا. :بصمة

ِخناجة  صغيرة  ُمَجّ  ة  من  فرجسية من الالتينية : ،ربيها ِمش حن   هربا.ي.Batterie( بَ ار رة

 أجناٍص تَ  ُص  ي يا.ياً، ويُؤخذ منها التيار الكهربا.ي ،ند الحاجة، وهي أجوام.

 خنيطالية من الالتينية : ال ف  من ال دافاِ في الحرب.  Battriaبََ ار رة 

رة تُؤ ص  نبا . Patata  بَ اطا  خنسباجية : ،ربيها الفَق ا أو فُقَا. جبا   بأجابيٍب ُمدوؤ

ق ةُ ال غيرةُ من الورِق وغيرب، ويُكتُب ،ليها بياُن ما Pitakion ( ب  اقة يوجاجية  خقديم : الر 

 ت لق ،ليه.  البِطاقِة الشص يِة وال ا.ليِّة وغيره ا .

 فارسية : القارورة.بَ ة)

: ُمقةةدؤُم الن ةةارذ. ور.ةةيُا  patriarkhes)خفرجسةةية مةةن اليوجاجيةةة Patriarche بَْ ر  َررْرك

  األساقفة. وال الُم ،ند اليهود.

: َشكص  تنظي ي ،ا.لي حيت السةلطة الُ  تةّرُف بهةا ت ةود نلةى ر.ةيِا Patriarachy بَْ ر  َركية

ث باالسةةتناِد نلةةى ال ا.لةةة. والسةةلطةُ ، ومةةاً مةةن ج ةةيِب بطريةةرك، يةةتم  تةةوارث االسةةم وال يةةرا

 التسلسِص األُبوّي.

: ِجةنا  مةن طيةِر ال ةاِص  خقةديم  Patrice)خ يوجاجيةة ،ةن طريةق الفرجسةية Patrikios بَْ ر  ق

 ق يُر الجناحين س ين، ويك ُر في ال ناطِق القطبيّة.

  .خنجكلينية : قنينة. ت نا ،ادة من النجا  أو اللدا.ن خ البالستك  Bottel   ب ل

 حلوذ سيغة  تُتصذُ من دَقيٍق وَس ٍن وتُحشى بالِقشدة والُجبن. : هنديةبغاشية)

ختر يةةة بوغ ةةه : اسةةُم ال  ةةدر من"بوغ ةةق" أطلقوهةةا ،لةةى ال قةةِد مةةن ِحِلةةي النسةةاص، أو بُغمررة

 الِقالدة، أو الشلة من اللؤلؤ تَتحلى به النساص.

 .خفرجسية : جنُا أزهار Begonia بَغُوهيَة

  القطني  األبيُ  الهندي.هندية : النسياُ بَفته)

أو شةرحاُ  لحةِم   : ،ربيها لحم  بَقَةري  Beef-steakفرجسية ،ن اإلجكلينية ) Bifteck ب ْفت يك

 أوِشواُص فصِذ ال جص. َمقلي.

 ال ّرة.  قِ اش  ت لؤُف فيها األلبسة. :ختر ية بوغجه  بق ة

بَقلة  من الف يلِة الَصي يِّة، تُنَرُم لرا.حِة ورقها، وهي مةن   :،باسي -خقديمخيوجاجية  بَْقدوه س 

 الُصضرةِ ال شهورة.

 : شجر  يُشبه اآلس خشبه صؤلب تُ نُا منه ال ال،ق وجحوب.بَقَس

َ اط.بُقر اط:  بَُن ويَُجفُّف. ويس ى في ال غرب بِش   اسم  لنومٍ من الصبِن يُص 



44 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لّرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي. ن راميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.الحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوان  . ا الَ ن حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة. :تر ية ) بَْقشررررررررررررررررررري 

تر ية : جوم من الصبن وهو ،بةارة ،ةن خبةن جةاف يسةت  ص فةي فتةرا  الطةوارئ  (بقرماط 

 حين ال يتوفر الصبن الطاز  يؤ ص ما الشاي في الصليا ال ربي.

 بق م ختر ية : جوم من الصبن.

شى.ختر ية  بَْقَلوى   : فِطير  ي تصذ من رقا.ق، يُحلؤى ويُح 

 األصفر.ببور الكاز ب ك: 

شجر   Lauréat: األث اُر ال نبية، و  Bccaفرجسية ،ن الالتينية ) Baccalauréat بَكال ور ا

 ان من ،ادةِ الفرجسيين أن يِكلّلةوا الفةا.َن فةي الفحةِ  با ليةص  ال اجوية ال امة. الِدفلى : ،ربيها

 الِدفلى بأث ارب ال نقودية، ثم اُست ِ لَت لشهادةِ ال اجوية. 

مةن أصةغِر أجةوامِ أشةكاِل الكا.نةاِ  وأب سةِطها، يوجةدُ فةي الهةواِص  :يوجاجية خ Bacteriaابَْكت ير 

وال ةةاص والتةةراب، ي ةةيُش وي ةةوُ  فةةي ال صلوقةةاِ  والنباتةةاِ  ال يتةةة، وهةةو ضةةروري  لحيةةاةِ 

 الكا.نا ، ويُسبب أحياجاً األمراض.

 ،لُم األحياص.ربيها ، :Bacteria+logosمن اليوجاجية :( Bacterilogy بَْكتير ولو يا

تَصَرُ  من ثِ اِر التفاغِ أو اللي ون والفا هة الطازجة، يُست  ص  Pectinب ْكتي   : مادة  ُهالميّة  تُس 

  جيص.

 ختر ية : الَحَرس.بَْك ي

جقطة ال ورة. أصغر ،ن ر في ال ةورة الرق يةة،  خ ،ن طريق اإلجكلينية  :Pixel بكرل 

 وي كن لل ورة الجيدة أن تتكون من  الف البكسال .

 : ضرب  من البالستيك.Bexoidب ْكرو د 

 خفرجسية : ل بةُ قِ اٍر، من أل اب ورق الشدة.Baccara بَك ارة

 خفرجسية : اإلجنيُم فيه ال روة ولسان ينوب ،ن النر.Boucle  بُْكلة 

 بكليه أو بو ليه  : َشكلة. ختر يةكبُكلي

نجكلينيةة أي النهايةة الكبيةرة  : مةن أجةناص السةيارة وضة ن هرام توصةيص  Big End (  بگ 

 .الكرجك ما ال كبا

ْنبودر  : بودرة  تُستصدُم في صناِ الحلويا  إلزالِة الروا."ِ ال كروهة. ب ك 

خجسبة نلى مصترم الهاتف : وحدةُ التفاوِ  في مسةتوذ الشةدةِ بةين صةوتين متسةاويي  Belب ل 

 التردد.

  . خنجكلينية :  البتين تست  ص لفك البراغي وألغراض هندسية أخرذ pliers بَل س

خشةةب أو م ةةدن يوضةةا  }م م  { : صةةينية  Platelمةةن الفرجسةةية القدي ةةة خ Plateau بَلتررو

  شروبا .،ليه الط ام أو  ؤوس ال

َنُ  ما  ههب  أبي . : خفرجسية Platine بََلتي  َم  دن  ث ين  َرمادّي يُستصدَُم في الجواهر، ويُ  

 م ادن أخرذ في ال نا،ة.

خالتينية ،ن اإلغريقية : ت اليم  َمسيحيّة  تتلصُ  في نه اِر الصطيئِة Pelaganismب َل يوسية 

 األولى وجفي الشّرِ ،ن اإلجسان.

 أصفر  مر.ي  يح ُص دَم الصاليا و ريا  الدم. واللنفا. خيوجاجية والتينية : سا.ص   Plasma ب َلزما
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لبةاُس  -2 النسيُا الصشُن من الِقنؤةب يُتصةذ منةه األ يةاس. -1تر ية باالس ،ن الفارسية :بََلس)

 ساط  من َش ر.بِ  -3الدراويِش والفقراص. 

   : طيّا. لَد ن. مادة  تُشكؤُص بسهولة. لالتينيةفرجسية من اليوجاجية وا Plastique(ب َلْستيك

 فرجسية : في ل بِة الكوجكان ورقة  واحدة  ت طبق ما أوراق أخرذ .) Placée ب َلسرة

 : َهيوالز . ح يرة الليفين.Plasmase بَلسماس

 : مكيا   أومواد  تَج يليّة  وتَنينيّة  إلضفاِص اللوِن األح ِر ،لى الصد.ب َلش

ضةةرب  مةةن الِحجةةارة تُفةةرش بةةه األرض، ويسةةتوذ بةةه  -1يوجاجيةةة  خ قةةديم : Platiya(ب ررَلط 

 وق ُر الحاِ ِم وحاشيته. -3ومن األرِض وجهها الَ لب.   -2الحا. . 

 الحلقوم. بلدم:

ارة لشةةّقِ خنجكلينيةةة مةةن أمريكةةا ب  نةةى ال ةةور الةةدافا :  Bull Dozer بلرردوزر جّرافةةة. وَجةةرؤ

ت هيةداً  ن اآللية تشتغص ب جال  , تست  ص في قلةب األرض وتسةويتهاجوم من ال كا.الُطرق. و

  .إل،دادها للنرا،ة

 -1فرجسةية : ،ربيهةا الِ  طةف. ) Pélerine،ند ب   ال امة   )بارالي  أو بيرلي  أو ب ل ر  

الِكسةةاُص النسةةا.ي  الصةةارجي ال أ  ةةام لةةه يُلةةبا ،لةةى  -2َطي لَسةةان أسةةود يلبسةةه حّجةةاُ  أوروبةةا .

 .الكتفين

يوجاجية : َشَجر  له زهر  أبي   صغير   هيئِة ال َناقيد، وهةو مةن الف ةيلِة )Balsamon  بَْلرا 

بِةةُت ب ةةيِن شةة ا. أو مةةرهم يُسةةت  ص  البصوريّةةة، ويُسةةتصَرُ  مةةن ب ةةِ  أجوا،ةةه دُهةةن ،طةةر يَن 

 للتهد.ة.

 : جوم  من الصشب.Palissandre بَل راْهدر

 ق اش  يُ نّى بالكوي. :   Plisserلالتينية فرجسية من ا) Plisséب ل رريه 

جيّةا  الفراشةية،  -1: ِمجنا،ة.  balsmon )خيوجاجيةBalsam بَْلَر   ِجنا  من َشَجِر مةن القَر 

ب، وهةي مةن  يَسيص من فرو،ها وسوقها نها ُجِرَحت، ، ارة  راتنجية  بَلس ية  تُست  ُص في الّطِ

مةادة   -3مطريّاِ  الَش ِر تُستصدُم ب د الشامبو فةي االسةتح ام.جوم  من  -2أشجاِر البالِد الحاّرة.

 ِص غيّة  تُض د بها الجراغ.

: ِمجنا،ةةة . هةةذا النبةةا  نها ل سةةت ث ةةارب الحساسةةة التةةف وج ةةر Balsaminaceae بلرررمينة

 }ش{بذورب

 .}ش{ : فاغية الجنانBalsmumخنجكلينية قدي ة من الالتينية    Balsamiteبَْلرميرة

 تر ية  : ورطة مأزق. خ بلشة

مةةذهب  شةةيو،ي يةةرذ أن مةةن ال سةةتحيِص ،لةةى الهيئةةِة االجت ا،يّةةِة أن  :bolshevismبَْلَشررف ي ة 

تنتقَص طفرةً من النظاِم الرأس الي نلى النظاِم الشيو،ي، وأجةه البةد مةن دوٍر اجتقةالي يُطبؤةُق فيةه 

 مذهُب الج ا،ية.

ال سةت  لة فةي قطةا األخشةاب مةن األشةجار وهةي فأس حربيةة أو الفةأس  ختر ية بالته :بَل ة 

ط بها الصراط. . البلطجي قاطا األخشاب شبيهة بالطبر. ومنها  الحديدةُ التي يُصّرِ

  خ يوجاجية : مادة  صفراص  شفافة  تَصرُ  من الفَِم وغيرب. Plegma بَْلغَ 

 نجكلينية : َصّ اُم  اوتشوك أو مّطاُط السيارة.) Valve بَْلف
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 ختر ية بلوك خ ، ر الوسي   : ،ربيها سرب.بلُك 

،ربيهةا ُشةرفة أو َطنةف نها   :نيطالية ،ن الالتينية ب  نى الجسةر الصشةبي) Balconeبَْلكو  

 ان مكشوفاً، أما نها  ان مغطى فهو الُكنؤة خما ق . بناص خار  البيت يستشةرف منةه ،لةى مةا 

 حوله.

 ختر ية : ت ني رب ا و احت ال وتوقا . بلكي

 خفارسية أو هندو أوروبية : زورق, قارب.  Palam بلَ 

 : الّح ام. ومن يصدم في الحّ ام خينظر في مادة بيلون .بََلر 

جا .بَلرور   خأ ادية بور للو : حجر  ابي  شفاف . وجوم  من الن 

 سرياجية خقديم : من شجر األحرا ، غليُت الساق،   ير الصشب من الف يلة البلوطية.بَلروط)

خاوة.بَلَْنط خام نال أجه دوجه في الهشاّشِة واللين والرؤ  : َحجر   الر 

خجسبة نلةى ،ةالم أل ةاجي  : مةرض  ُمةنِمن  ينتشةُر فةي ب ةِ  أجةناِص  Bilharziosisب ْلهارسيا 

جةةنا  مةةن الُ  قؤبةةا ، يَت يّةةُن ،ةةن بقيةةِة نفريقيةةا وجنةةوِب أمريكةةا، ينتشةةُر فةةي دِم األسةة اك. وهةةو 

 ال الذ ر ،ن األج ةى، وهةي ت ةيُب اإلجسةان والحيةوان، وتسةبُب البةول الةدمي األجناِس باجف

 والدوسنطاريا، وت يُش في األو،يِة الدمويِة وال  اجِة البابيّة.

خاُص وَس َة ال يش. بَْلَهنيرة:  الرؤ

 : َصصر  جوفي نجدساسي َخشُن الحبيبا .Plutoniteب ْلوتوهي  

 : جوم  من ال وسيقى الش بية للنجو  األمريكيين. Blues بل وز

َرة. ُسةةترةخفرجسةةية مةةن م ةةدر مجهول ،ربيهةا صةةدريّة.  Blouse بل روزة . ثةةوب ال امةةص. َوز 

 ق ي   ورداص يغطي الجنص ال لوي.

 : لباس  يتألف من بِن طال وصدريّة.Pullover بلوفر

أصةص مجهةول : مج و،ةةُ أوراٍق نجكلينية ،ن طريةق الفرجسةية القدي ةة مةن Block ( بلوك  

 َمضبوطة غير ثابتة.

  : ،ربيها لَبِّنَه. تدل ،لى أجناص البناص الحا.طي . boluk من التر ية (بلوك

 : رصُف الحجارة في الطريق قبص ت بيدب.)خفرجسيةBlocage  بْلوكاج

 خفرجسية، م ناها الحاجن  : لوغ من خشب خفيف.   Blocega بلكاش

 كلينية : ضربة جناص.خنجPenalty بلنتي

 خفرجسية : الدفتُر ال صّرم جذر أوراقه . Bloc-notes بلوكنوت

 : خنيطالية  ،ربيها مهر .ب لياتشو 

  نلى الفجوة.  : لُ بة  تتألف من  را  صغيرة تدفا ب  اخ نيطاليةBilliardo ب لياْردو

خفرجسةةية : ألةةُف مليةةون ،نةةد األمةةريكيين والفرجسةةيين ومليةةون مليةةون ،نةةد  Billionب ليررو  

 اإلججلين واألل ان. 

 : جسيا الِحداد.Bombasineبُمباز   

 .  خ تر ية : وردي اللون Pembe بمبه

 وهو الضاب  الذي يرأس ألف جندي. ،ربيها لواص. رتبة  ،سكرية ،  اجية. : ختر يةب ْنباَش

 :  أساور وحلى ههبية جسا.ية تلبا فى اليدين وتس ى  ذلك خالصلا .هندية خاردو   بنا ر
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 خنغريقية : مج و،ةُ خ سة هرا  أو مج و،ة م ينة منها. Pintaب نتا 

 خفرجسية : بِن َطال  ق ير  مابين الر بة والقدم. Pantacourtبَْنتاغور 

 ومجلةةا    : مقةةر  Pentagononخ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة مةةن اليوجاجيةةة  Pentagon ب ْنترراغو 

 .في واشنطن ر ييرس ي أم

  أساسه نن غايةَ 1832خنجكلينية : مذهُب الَ نف ة الذي قال به بنتامخ Benthamismب ْنتامية 

 األخالِق تحقيُق أ بر قدٍر م كٍن من الَ نف ة.

 : ُسكر  بسي   ُخ اسي الكربون.Pentoseب ْنتُوز 

 ي الكربون.: ُسكر  ُ،دادي خ اسPentosanب ْنتوزا  

 : األحياُص القا،يؤة.Benthosب ْنتوس 

 فارسية پُن اك  خ،باسي : ،ربيها التَصدير.  بَْنج )

  ف  اإلجسان. :خ فارسية پَن جه  بَْن ه

 : خةةرم ، Punctureخ نمةةا مةةن الفارسةةية پن ةةرب أي فتحةةة، أو مةةن اإلجكلينيةةة  َ ررر أو بْنَشرررپن

 ةص مةن يقةوم بت ةلي" اإلطةارا  ال  طوبةة   يرلپن وا،طةب فةي نطةار السةيارة أوالدراجةة 

  . وملئها بالهواص

ُم لال ةا -Band  :1خأصلها من السنسكريتية و،ن طريق الفارسية اجتقلةت نلةى األوروبيةة  بَْند

 و،لى الفقرةِ الكاملِة من القاجون. -3ويُطلق ،لى رجاِل القاجون  -2الكبير. 

 الس ر.من أجص رفاِ  حتكُر البضا.َا ويَتربُ  بها: التاجُر الذي يَ خ فارسية   بُْندار

سى السفن في ال يناص . -1خفارسية : بَْنَدر  ويُطلق ،لى البلِد الكبير، يتب ه ب ُ  القرذ. -2َمر 

َرة  دأ.Bonderبُْند   : طريقةُ الطالِص بالفوسفاِ  ل ناِ ال ؤ

،ربيها الَجلّوز. جنا  مةن الف ةيلِة البتوليةة، منةه جةوم   -1 خقديم :  خ يوجاجيةPondika بُْنُدق

و ةرة  فةي حجةِم البندقيةة،  -2يُنرُم ل  ةرب، وأجوا،ةه تُةنرُم فةي األحةرا  ، أو تُةنرُم للتةنيين.

 يُرمى بها في القتاِل والَ يد.

دق في صيد الطيور.  : قناة  َجوفاص   اجوا يرمون بها البنBenedicttaخ جسبة نلى مدينة بُْنُدقية

 سالغ  جاري هي النؤ لة الطويلة.و لةُ حديٍد يُقذَُف بها الرصاص ومنه أجوام، فهو 

خ نسةةباجية : جةةوم  مةةن البناتةةاِ  لهةةا بةةذور، ولوجهةةا أح ةةر ل يّةةا، يُؤ ةةُص Poemdoraبَنَرردورة 

  صضاٍر جيئاً أو مطبوخاً.

َخّطار.  رة  خفيفة  ُم َلؤقةة  مةن جقطةٍة  خالتينية : ،ربيها جّواس أو رقّاص أو Pendulumبَنَدو 

ثابتٍة وبذلك تتأرجُ" بحرية، ِجسم  ُمتحِرك  حر ةً تذبذبيّةً حول محور أفقي ثابت، فيُستصدُم فةي 

 تنظيِم حر ِة السا،ة.

 : ُمستحضر  ِص غّي إلبقاص الش ر أملا أو مج د.Bandoline بندولي 

 : الراية، ال لم. )نيطالية Bandiera(بَْند رة

 خ فارسية  م ناب الُ ضاد للسم. يُطلق في م ر ،لى اللي ون الحام .بَْنَزذير

 : جوم  من الوقود غير ال كرر. Benzolب ْنزو  

نجكلينيةة  : سةا.ص  سةريُا االشةت ال، يَنةتُا مةن تقطيةِر البتةرول، ويُسةت  ُص Benzene( بنرز   

 الداخلي، وهو يُذيُب ال وادَ الدُهنية. بك رةً في الُ حِر اِ  هاِ  االحتراِق 
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 نجكلينية : صفحة  جحاسية  صغيرة  تُ ادُل خ سة قروش. ) Pence بَْنرة

  : لَقَ  ،  ّ اشة تُشد  بها البَراغي.Pincerخفرجسية من  Pince بَْنرة

خالتينية حدي ة : جوم  من الُ ضاداِ  الَحيويِة تُن تُا طبي ياً أو اصطنا،ياً،  Penicillinب ْنرلي  

،قار  يُوقف ج و الجراثيم، ويُفيةدُ فةي  يَ نُا تكاثَر ب   األمراِض التي تُسببها ب   البكتيريا.

   يٍر من أمراِض التَق ي".

 يت .فرجسية من الالتينية  : فُن دُق  صغير  لل ب Pension( بَْنريو 

خنجكلينيةةة متوسةةطة مةةن الفرجسةةية القدي ةةة مةةن الالتينيةةة : وحةةدة قيةةاس لحةةروف  Point بُررْنط 

 من البوصة. 72الطبا،ة تساوي جنصاً من 

 نيطالية : الن قطة. )Punto بنط 

منرف للسراجين تستصدم ،لى الجلود وال ؤشر الةذي خنجكلينية أي مؤشر :   Pointer بن ة

  . يتم بواسطته التأشير

بال. لباُس الجنِص الُسفلي من الِجسم. فرجسية من  Pantalon( بَْنَ لُو   اإليطالية  :،ربيها ِسر 

خ،ةن طريةق اإلجكلينيةة : ،ربيهةا  ةرةُ الِ نضةدةِ أو الطاولةة. ل بةة     Ping-Pongب نر  بوهر 

 رياضيّة  تَتألُف من ال،بين أو أرب ة يَستصدمون ال ضارَب و رةَ بني بوجي.

 جسيا ُمَضلؤا من البنغال. Bengaline : ب نغالي 

جبا   زهري  مةن جةنِا فيةوال مةن الف ةيلِة البنفسةجيِّة يُةنَرُم  :خ فارسية بنفشه خقديم  بَنَْفرج 

 للنينِة ولنهورب، ،طُر الَرا.حة.

ةةِرف. : نيطاليةةة  ( Bank بَْنررك قةةوم ب  ليةةاِ  اال.ت ةةاِن بةةاالقتراِض تُمؤسسةةة  ،ربيهةةا َم  

 واإلقراض.

  .خهندية بنكها ، أي ال روحة اليدوية : ال روحة الكهربا.ية كهبن

 : سا،ةُ الرمص .بنكام

ر اس ،ربيهةا الُ  َ كلةة. أ بةُر غةدةٍ ،نةد    : pankreasيوجاجيةةخالتينية من ال  Pancreas بَْنك 

 اإلجساِن تَفرُز نجني اٍ  هض يٍة نلى األم اِص تقُا خلَف الَ ِ دة.

 : بيت يبنى مةن الصشةب  بيت من طابق واحد خنجكلينية ب  نى الكوخ أو Bungalow  بنگله

  .يكون سقفه ج لوجا غير مسط" وال فا." ال  دجية وغير هلك من وسا.ص البناص, ،لى أن

: أوراق  م رفية  رسة ية  مطبو،ةة  يَت امةُص بهةا النةاُس بةدالً   نجكلينيةخ Bank-note بَْنكنوت

 .ا ال ينيونمن النقد، وأوُل من اتصذه

ير   خنيطالية : الَ ّراف، الُ  ّول. Banchiere بَْنك 

 .خنجكلينية أي الغطاص : غطاص مقدمة السيارة Bonnet بنيد

 هندية : ضرب  من التوابِص الحّريفة.بَهار)

 اسُم ملٍك فارسي. -3و ضرب  من الرياحين  -2.ال ّريخ -1بَهرام

رهُم ال بطص السكة.الت ويا.: Bahrakخ فارسية من الهندية  بَْهرج  الباِطص . الدِّ

ِر . -3رياضي.  -2بطص. قوي.  -1: خ فارسية پهلوان  بَْهلَوا   ُمه 

  البيو .ةُ مقدم :خ فارسية  بَهو

 خ ،ن طريق الفرجسية : جوم  من النسياِ القطني. Popeline بوبلي 
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في الفرجسية :،ربيها َجنمة. حذاص  ُمةنرر طويةص  قةد  Bottineفي اإلجكلينية و  (Boot بُوت

 يَ ص نلى الُر بة.

 مرض جَصر ال  لب أي ال  ود الفقري.Pott:بوت

 : ،ربيها قِل ي.Potasse بوتاس

، مةن مج و،ةِة  : (potash+iumالتينيةة مةن  ) Potassium بوتاسريوم ،ن ةر  فِلةني  لةيّن 

 القلويّا .

غوط. :  Potogaz بوتاغاز  م.موقدُ الط ااسم  تجارّي للبوتين الَ ض 

 .الو،اُص الذي يُذيب ال ا.ِي فيه الَ   دَن :خقديم  خ،باسي   فارسية بوته) بوتقة وبودقة

 تقليم األظافر.،ربيها تطريف. : بوتوكير

 خ ،ن طريق الفرجسية  : َمحُص بياِ أدواِ  التج يص ولوازمها.  Boutique بوتيك

 جسية  : مفتاغ زجاجة ال ياب الغازية.خفر Bouche بوج

 فرجسية : ِميناجية، دفتُر الوارِد والَ رف.) Budget بو ه

خفرجسةية ب  نةى الفوهةة، ال نفةذ، ال سةرب : ال دخنةة , ال سةرب أو األجبوبةة Bouche  بُو ه

خالكةورة   وهةي محرقةة اآلجةر واألواجةي  التي يتسرب منها الةدخان, وت نةي بالدارجةة مدخنةة

  . الفصارية

خفرجسةةية : الشةة  ة، وحةةدةُ النةةور، وأُطلقةةت ،لةةى قط ةةٍة لهةةا ،القةةٍة باجةةارةِ  Bougie بررو ي

 السيارة.

:البصةار أو الرا.حةة وت نةي بالدارجةة البصةار .") أو من ال غولية " بةو صا " وپخ رية "  بوخه

  .ال ت ا،د من ال اص ال غلي

 حوق  جاِ،م  أبي ، يُستصدم في الطِب والتج يةصِ : َمس    تينيةاللافرجسية من )  Poudre بودرة 

 وغيرها.

 خ روسية : رمدا .Podzolsبودزو  

 .نجكلينية : ،ربيها حارس  شص يBodyguard(بودي غارد 
ق م  واسة ةُ االجتشةاِر فةي الهنةِد 483 -ق م563: دياجة  أسسةها بةوها الهنةدي خBuddhi بوذ ة

 والشرِق األق ى.

 أمالغِ حام  البوريك.: أحدُ Borateبورات 

 خهولندية : أل اس  غير جقي تُلقؤم به ال ُدد القاط ة.Bort  بورت

َجُب الكبيةر. ِخناجةة  صةغيرة  تُوضةُا فةي مقدمةِة Portechapeau بوْرت شابرو خفرجسية : الِ ش 

َ ُص ،ليها الَ  اِطُف والقب اُ  وماشابه هلك.  البيِت يُح 

 خفرجسية : ،ربيها حامُص الَ فاتي". Portekleyبوْرت  ْكَلي 

 خفرجسية : اللوحاُ  التي تُ بر ،ن الوجوب والشص يا . Portraitبوْرت ر ه 

رو  فرجسية : ،ربيها جدوُل الرواتب، سندُ الَ رف.) Bordereau بوْرد 

 فرجسية : جبيذ  فرجسي.)Bordeaux بوْردو 

َجا .خفرجسية من اإليطالية  :  Porcelaine بوْرَسلي   مادة  َغضاريؤة  تُطلى بالن 

 خنيطالية  : ،ربيها سوُق األوراِق ال اليّة.Borsaبوْرَصة 
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 خمةةن  مةةن الفارسةةية بةةورب ،ةةن طريةةق ال ربيةةة بةةوَربخالتينيةةة  Borax  بررورق أو برروراْكس

بةودرة  بيضةاص، يُسةت  ص ل ةناِ البورسةالن،  بوراُ  ال وديوم ال ا.ية، -1ال  ر ال باسي : 

َجا .   ومل"  يُذوُب بسهولة في ال اِص الدافئ وب  وبٍة في ال اِص البارد. -2وفي صنا،ِة الن 

قط ةةةُ موبيليةةا ها  طةةراٍز قةةديم تشةةبه الِصناجةةة لكنهةةا دون أبةةواب وجوافةةذ لهةةا بُورما)تركيررة : 

 لية.جّرارا  تُحفَُت فيها الفرُش وال ياُب الداخ

 : خام  جحاسي.Borniteبورهي  

 : ،ن ر  الفِلنّي.Boronبورو  

فَق.Purée  بوري أو بور  لَُق ثم تُص   خفرجسية : َ، يدة. َهريسة. وبطاطا تُس 

ختر ية أو مغولية بورو : أجبوب م دجي أو لدا.ني يست  ص ل ةرور ال ةاص نلةى الةدور أو  بوري

  .ال نشب 

 : ضرب  من الس ِك النهري.بوري

 خفرجسية : حام   يُست  ص   طّهر خفيف.Borique   بور ك

 . مادة بلورية.}م م  {اس ه القديم تنكار  Boric :بور ك

سلفور حديدي أو جحاسةي لةه بلةورا  ها    :pyritesفرجسية من الالتينيةخ Pyrite بور كس

 ل  ان ههبي.

 من أجوامِ الَحَ ام.ختر ية : بوز 

 خفارسية پوژ : الفُم وما حواليه. بوز

ترو    : ُ هيرب  موجُب الِشحنة هو  تلة ت ادل  تلة االلكترون.Positronبُوز 

 خجسبة نلى ،الم هندي : دقا.ق  جَووية  في تر يب الذرة. Bosonsبوزوهات 

 نجكلينية :  الن،يم. الُ دير. Boss( بوس 

 خنجكلينية : ،ربيها بريد.  Post بوْس 

 فارسية بوش : قبلة.خ بوسة

 : ُمل قا . لوحة   بيرة  تُست  ُص في الديكوِر واإل،الجا .Posterبوْست ر 

 خ ،ن طريق الفرجسية : ،ربيها الش ُر الُ ست ار. Posticheبوْست يج 

َ بة  اُست  لت قدي اً للبريد.Positaنيطالية ،ن الالتينية ) Posta بوْس ة   : ،ربيها ِمحفؤة. َمر 

 : فار  . وت ني بالدارجة أيضاً ،ب اً, ال فا.دة مرجوة من ، ص أو محاولة ما.ختر ية  بوش

 : حب  الذرذ يُشوذ ويُقلّى .بوشار

ل  يال  س ته حوالي Bushel بوش   لتيراً. 35خنجكلينية متوسطة من الفرجسية القدي ة : ِمك 

 وحداِ  القياس. : من Pollexخفرجسية أي اإلبهام، ،ن الالتينية  Pouce صة بو

تَصدُم لت ييِن االتجاها .Bossolaخنيطالية  Boussoleبوْصل ة    : جهاز  يُس 

 : ضرب  من السفن.بوصي

 خفرجسية :،ربيها ُخّف. حذاص  له أزرار ،لى جاجبيه أو َمّطاط . Bottine بوطي 

دُ والجليد. وبوظة ما ج د من ال رطبا .بُوظ   ختر ية بوز : ال اُص الُ َج ؤ

 َشراب  ُم لؤا  بال اِص والسكِر والحليِب من الُ َرِطبا . ختر ية بوز :ظةبو

 ختر ية : الَ  ُر الضيُق بين الجبلين، أو الَ  ُر الضيُق لل اِص بين برين.بوغاز
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 ش ور  بالقلق . بوفار رة:

بخ ، ،ربيها  ما.دة أو س فرة. قط ة  من ال وبيليا تُوضُا في ال -1خفرجسية : Buffet  بوفيه َ ط 

وجبة  تتألُف من أطباٍق ،دة  -2وضا لها الُسكردان، الِ قلدَة، الِصناجة، حفلة  أسوة بالفرجسيين. 

 صوان لحفت أدوا  ال ا.دة.َمق َ ف.  -3وحيت يَصدُم الضيوُف أجفسهم. 

ف  وُمستطيص  يُنفخ فيه وينمر. Plitea (بوق   يوجاجية خقديم : شيص  ُمَجوؤ

  :  وز  بال ،روة.Vavkalionخ من اليوجاجية  Bocal بُوقالة.  بوقا 

تر يةةةةةة بةةةةةوك: أي الحنةةةةةي، ورا: الحقةةةةةة فارسةةةةةية ب  نةةةةةى ال ف وليةةةةةة ، فةةةةةال  نى بُوكرررررارا)

 ال حنية :أطلقوها ،لى ال  ا يتو ئون ،ليها، ولها ِمق بَ  َم  قوف. 

ر   نجكلينية : من أل اِب ورِق الشؤدة.)Poker بوك 

،ةةةن  pyxisمةةةن الالتينيةةةة  buxisي ةةةة مةةةن الالتينيةةةة ال تةةةأخرة خنجكلينيةةةة قد Box بررروْكس

  : ،ربيها لَك  ة. ضربة  لقبضِة اليد. وال لبة الحاوية. puxosاإلغريقية

 ،ربيها َشبَك. َ،قَ  الّش ر. خ،ن طريق الفرجسية :  Boucler بوكليه

 .}م م { .. باقة النهورحنمةخفرجسية : ،ربيها الطاقة أو  Bouquetبوكييه 

 -2،ربيها الطابا.  الطةابُا ال ةالي أوالبريةدي.  -1خنيطالية ،ن طريق التر ية :  Bollo بو 

 والقط ةُ من قطا الدومينو. -3قط ة  واصطالحاً من أحجار الطاولة 

تَق َطب Polaroidبوعرو د   .خالتينية : ِغشاص  ُمس 

أي الحامال  الكروية :،جلة تتكةون مةن طةوقين يفضةلها  خ نجكلينيةBall Bearing بولبر 

  . را  أو اسطواجا  فوالهية لتسهيص الحر ة

 : قِ اش  اصطنا،ي. يَدخُص في تر يبه النايلون.Polyester بولرتر

 خروسية : األغلبيةُ األ  رية.بولشفيك

ر ،لى ) Boulevardبولفار   طرفيه.فرجسية : طريُق السياراِ  الواساِ الُ َشجؤ

نجكلينية : الدرجةُ األولى في القطاِر والباخرة والسةين ا.   ةا  ةان يطلةق ) Pullman بوْلما 

 ،لىنوم من باصا  النقص الصارجي. 

نجكلينيةة : ل بةة  تُل ةُب مةن خةالل ِمضة اٍر طويةٍص وقةواريَر   ،ةن طريةق Bowling ( بولنر 

 خشبية تتدحر .

ل بة الكرا ،  قواجينها تشبه ل بة الهو ي، تُل ب ،لى  : ل بة  شرقيةُ تيبتية األصص،Polo بولو

 الجياِد ما ، ا َم  قوفة طويلة.

تر   خنغريقية : ِمقياُس الطاقِة اإلش ا،يِة الحرارية. Bolometerبولوم 

 فرجسية : زا.دة  تن و في رحِم ال رأةِ والَ  اجةُ وال َين.بوليب )

 .}فحام {:  سليلة  Polypoid بوليب

 يطالية ،ن اليوجاجية : السياسة.)إ Politica بوليتيكا

 ِسترة فضفاضة تبلي الص ر طوالً. Boléro:بوليرو 

طةُ التةي ت  ةُص ،لةى   politiaخفرجسية من الالتينية Police بوليس  : ،ربيها ضابِ  . الَشةر 

 خدمِة الناِس وح ايتهم.

 : ألوان  زيتية  يَستصدمها الفنان.Polister بوليْرت ر
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الةةةُ : ،ربيهةةا وثيقةة. politela) مةةن اليوجاجيةةة  نيطاليةة) Pollizza بوليصرة  الضةة اجة. الحوؤ

  حالة  مكتوبة  بال باراِ  تَدُل ،لى ،قٍد أو تأمين. ال اليّةُ بطريِق البريد.

 خفرجسية : ، ليةُ قذِف القنابص.Bombardement بوْمباْردوما  

 : قارب شرا،يخفي الصليا .Boom بوم

ر. )Bomba بوْمبة   القذيفِة اليَدوية. قنبلة. نيطالية : الُ كوؤ

 خفرجسية من الالتينية : زالل الدم. Albumine البومي 

 خأل اجية : َمطاط  اصطنا،ي ُمبلَ ر. Bunaبوها 

 خفرجسية : قطا  من الحلوياِ  ال غيرة. Bonbonبوْهبو  

 تر ية : الَصَرز.بوه وق)

أُسلوب  في الحياةِ ال يُقةيم وزجةاً لل  ةاييِر والقةيِم  خ،ن طريق الفرجسية : Bohemia بوذيمية 

االجت ا،يةةة.وال يُقةةيم ،لةةى حةةال أو مكةةان م ةةين، وهةةي مةةن مظةةاهِر ال ةةورة الروماجتيكيةةة فةةي 

الن ِف ال اجي من القةرِن التاسةاِ ،شةر. وبوهي يةة جسةبة نلةى منطقةة فةي تشيكوسةلوفا ية  ةان 

 يقطنها الغجر.

  ية : ،ربيها الطالص. مادةُ طالِص األحذية.ختربو ا

ف.بو وردي)  تر ية : شرؤ

جةوم مةن ال شةبكا  : " brc Bar For Reinforced Concerets" خنجكلينيةة  بي آر سي

  .الحديدية

 ختر ية : من مقاماِ  ال وسيقا.بياتي

ال اشةي : فةي االصةطالغِ ختر ية، بيادةُ ال اشي راجالً ،ن الفارسية بيادة أي الراجةص أو بيادة

 ال سكري ال شاة.

 .نيطالية :  لة  موسيقية  تُشبه الكورديون) pianola  بياهَل

، وهةةي أداة   بيةةرة  بلوحةةِة مفةةاتي" وُصةةندوٍق موسةةيقية  نيقا،يةةة نيطاليةةة :  لةةة   Piano ( بيرراهو

 خشبي ُمغلَق وخيوٍط م دجية.

  نى االمتالص وال ؤدذ دون امتالص : من خفارسية من"بي" ب  نى دون أو بال، و"بار" ببيبار

صوف.    اصطالغِ ال  ابِن، ال ابون الَ ر 

 خنجكلينيةةة متوسةةطة ،ةةن طريةةق الالتينيةةة مةةن اإلغريقيةةة : َطيةةُف األشةة ة البا.يةةة،  Betaبيتررا 

 أش ة  جووية  تَتألُف من مج و،ٍة من اإللكتروجيا ، شحنتها سالبة.

ص  هرومغنطيسي. Betatron :بيتاترو   ُم ّجِ

َخراسةةةةاجة. جةةةةوم  مةةةةن   : Bitumeأو  Bitumenفرجسةةةةية ،ةةةةن الالتينيةةةةة ) Béton بيتررررو 

 اإلس نُت الَ  نوُ  بالنحاتة أو الرمِص والح ى ما ال اص. االس نِت الُ سلؤ".

اللوُن  2  -جسيا صوف طبي ي غير م بو  . -1خ فرجسية من أصص مجهول :  Beige بيج

 رُب نلى ال فرة، لون  رملي أس ر  فات"  وشاحب.الرمادي الضا

 ثوُب النوم.،ربيها الَ نامة.  :خ أوردية Pyjamaبي اما 

 الفوضى.   :خيوجاجية ،ن طريق اإلجكلينية  pedagogy بيداغو يا

 ما يُداس ،لى الق "ِ والش ير.  :خ فارسية من پاي: قدم+ در: ساحقة  بَْيَدر
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 . : َحَجُر النرد pondikkayaيوجاجية أو Pandik(بَْيَدق 

 خالتينية : قياُس قُدرةِ سطاٍ ،لى ،كِا النور.Albedo اْلبيدو 

. و،اص مةن ال ةفي" خأي رقةاق الحديةد  يح ةص فيةه النيةت }م م  {: ال فيحةBidon بيدو 

 وجحوب.

: Bier)،ةن األل اجيةة  Birraخ نجكلينية قدي ة ،ن الالتينية ال تةأخرة  أوخنيطاليةة Beerبيرة 

ِكر  خفيف .  ،ربيها الِج ّة. مشروب  ُمس 

 الُح ؤىخش . :حشيشةpurethron )خالتينية من اإلغريقية   Pyrethrumبيررروم

تر   : ِمقياُس اإلش امِ األرضي .Pyrgeometerبيْر يوم 

 : جوم  من الشطا.ر يحتوي ،لى لحم البقر.Burgerبيرغر

 الفارسية بايراق : َ،لَم ، راية، لواص. تر ية من Bayrak(   بَْيَرق

 :خفارسية : الراجص وال اشي. الجندي من ال شاة.بيدق 

تر   : ِمقياُس قوةِ حرارةِ اإلش ام الش سي.Pyrheliometerبيرليوم 

 خنغريقية : قطُن البارود. Pyroxilin بيرو ْكرلي  

يريةةدون بوسةة ي أن  : ب  نةةى أ،ةةرَض وأقتةةرغ، Je proposeخفرجسةةية مصت ةةرة مةةن بيرررو

 أدخَص في ال  ر ِة ما الَشريك.

ِر الغاز الُ ح ى باج كاساِ  ال جاِل ال غنطيسي.Pyrotron بيروتْرو   : جهاُز َح  

 :  جهاز  أتوماتيكي لضبِ  الحرارةِ ال الية. جهاُز نجذار.Pyrostatبيروْستات 

 الُ لتهبة. الغالُف الُ ل تَِهب.،ن طريق الفرجسية :  الكرةُ الباطنيةُ Pyrosphere( بيروْسفير 

خ،ةةن طريةةق الفرجسةةية : خةةام  َصل َ ةةالي مةةن سةةيلكاِ  األل نيةةوم Pyrophylliteبيروفليرر  

 ال  يأة.

التةي ت نةي مكاتةب،  bureau،ن طريق الفرجسية مشةتقة مةن ) Bureaucratieبيروْقَراطية 

 . الحكُم بواسطِة  باِر ال وظفينأو  اإلجراصاُ  اإلدارية ال  قدة. أو شر ا .. : حكُم ال كاتِب.

تر  َرم، ِمقياُس درجاِ  الحرارةِ ال الية.Pyrometerبيروم   : ِمض 

 نغريقية : فلسفة  نغريقية.perinea(  بيروهية

 خفرجسية ،ن اإليطالية : قب ة  يلبسها اليهود. Béret بيري

ُمرب ة ي ت رها رجةال الةدين   : قب ةBirrusخنيطالية أو نسباجية من الالتينية Biretta بير ته

 ال سيحيون.

  سؤارةُ جوذ النيتون ما ، رب يبي ه الفّحام للتدفئة أو للطبخ. :بير  

 خفرجسية ب  نى قب ة باسك : قلنسوة مستديرة ُمسطحة. Beretبير ه 

 خ ،ن طريق الفرجسية : طاقيّةُ صوف. Berret بير ه

 طيرة  من ط اطم ولحٍم مفروٍم وُجبن.خنيطالية : جوم  من الُ  جنا ، فِ Pizzaبيزا 

خ فارسةية مةن بةاز: مةن طيةور الكواسةر+ يةر: صةاحب : الحةراث. وحامةُص البةازي فةي  بيزار

 ال يد.

: ،لم  يبحُت فيه ،ن أحواِل الجوارغِ وم رفِة ال الماِ  الدالةِة ،لةى قوتهةا فةي فارسية ) بَيزرة

 وخفته.ال يد. وقد أخذ اس ه من البازي لشهرته في ال يد 
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ية  خالتينية : ُمناقشا   في قضايا باطلة.  Byzantium بيَزْه  

ِرك. Piston بيْرتو  بَُا في الُ ح   خفرجسية ،ن الالتينية : من م طلحاِ  ال يكاجيكا الَ ك 

 خالتينية : ثور  أمريكي. Bison بَيرو  

اِ فةي أحةدُ البةرام : Begimerssymobolic Intruction Codeمر بةة  Basic( بيرريك

 الكومبيوتر.

 خفرجسية : ينظر بسين.piscine  :بيري 

فارسية من "پةيش" أمةام أو مقدمةة، و"ُروشةنا" الشة ام : تُطلةق اصةطالحاً ،لةى بَيشاروس )

 قا.ِد الرحالِ  وموّجه السهرا  في البيو ، والسي ا تلبيسة ال ريا.

ال  تنةةي بةةةدواب وي الجهةةا, والبيطةةةرة فةةي اإلجكلينيةةةة ): خالتينيةةةVeterinarius بي ررار 

Veterinary. 

 : طبيُب الحيواجا .Veterinarian بَْيَ ري

 : ُمساِرم  جووي جهدب حوالي ستة  الف مليون فل .Bevartonبيفاْرتو  

قدي ةة أصةلها فارسةية  : ت نةي حكةيم أو مقةدس أو مفصةم . اسةتصدمها ال   ةاجيون  تر ية بيك )

 لقةةب رسةة ي بةةدصاً مةةن ال لةةوك واجتهةةاص بةةأوالد القةةادة . ومةةا تةةنال شةةا. ة نلةةى اليةةوم  تشةةريف 

 .ألصحاب ال را ن والوجهاص

 فرجسية : ،ربيها جقّار.  لة  يَنقر بها الحّجار الحجَر ها  رأسين مسنين.)Pic بيك

 فرجسية : من أشكاِل ورِق الشدة األرب ة ويس وجه ال اجا والبستوجي.)Piqueبيك 

 خالسيارة  شاحنة صغيرة.-2خ في الحا ي   الالق . -1خنجكلينية  : Pickup بيك أ 

 خفارسية باي  ب : حوض لل اص م نوم من الحديد. پپ 

: حَ ةُ  الِ لةة"ِ مةن ح ةةِ  ثةاجي  ربوجةةا  ال ةوديوم، مضةةاد   Bicarbonate بيكربوهرات 

  للح وضة.

 : باد.ة ب  نى جنص من بليون.Bicroبيكرو 

خ ،ن طريق الفرجسية : َخليؤةة  أوليةة قطباهةا مةن الَنجةك والكربةون  Bichromateبيكرومات 

 وسا.لها محلول من بيكروما  البوتاسيوم وحام  الكبريتيك ال صفّف.

 ثوب السباحة للسيدا  من قط تين تُبقيان م ظم الجسم ،ارياً. Bikini: بيكيني

َ ُص في الكّف.) Pileبيل  بَاغ   هربا.ي يُح   فرجسية : ِم  

 نيطالية : الِ ينان، وال يناجية السنوية، وت فيةُ الحساب.) Bilancio بيَله و

 أل اجية من الالتينية : أحد أخ اب ال فراص وم ناب ُح رة ال فراص. Bilirubine (بيلروبي 

 يوجاجية : ينظر بلسان. )Balsamonبَْيلَرا  

 خفرجسية : من أل اِب ورِق الَشدة. Belote بيلوت

 : وال ربيةة َسة ؤت Balneaيوجاجية ب  نى الحّ ام، والحّ ام في الالتينيةة )Valaniyon بيلو 

و حجةر  َصل َ ةالي َغضةاري جقةّي يُسةت  ُص لالسةتح اِم إلزالةِة ال ةواِد الد هنيةِة الحّ ام الباّلن. هة

 والِقشرة.

 خفرجسية : ،ربيها تذ رة ، بِطاقة. قط ة  ورقية  صغيرة  لت نين ، ص ما. Billetبيلي  
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خنجكلينيةةةة : مسةةة ار مةةةن حديةةةد يوضةةةا فةةةي أسةةةافص اللولةةةب لضةةة ان ،ةةةدم اجفةةةال  Pin  ررر پ

 .منها ال اموال 

تَشفى.خفارسية من بي ارخمري  +ستان  بيمارستا   خ ال  ر الوسي  : الُ س 

 خ فارسية  :  تامين أو ض ان. بيمه

 . جسبة نلى مدينة حلب  : جسيا من حرير وصوفAlepine(  البي  ) الحلبية

 خفرجسية : من أل اِب ورِق الَشدة. Pinacleبينكل

  البُر اجية.: ، ود  من الدُخاِن والَ قذوفا ِ  Pinoب ينو 

 تر ية بيفاز ،ن الفارسية بيواز : القبوُل واالستحسان.بيواظ)

 : ُمر ؤب  ،ضوي  يُستصدُم في صنا،ِة الَ ّطاط االصطنا،ي.Butadieneبيوتادا ي  

 .}م م  {: زبدين  Butlene بيوتلي 

 خجسبة نلى ،الم فرجسي  : ال يكا السوداص. Biotiteبيوتي  

 : صصور  ُش يبية.Biostromsبيوْستروم 

خ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة مةةن الفرجسةةية ،ةةن الالتينيةةة الحدي ةةة ،ةةن  Biographyبيوْغَرافيررا 

 اإلغريقية الوسطى : ترج ة  هاتية. تالحق حياة شص ية أدبية.

 .من األل اب ينطوون فيه ،لى الظهور من مسافا  تحد بص  خنسباجية : جوم piola بيوع

خحيةةةةةاة +  Biosيوجاجيةةةةة  أل اجيةةةةة ،ةةةةن طريةةةةق الفرجسةةةةية مةةةةن الخ Biologie بيولو يررررا

Logos بكتريا . ،لم األحياص. ،لُم الحياةِ الفينيا.يِة للحيواِن والنبا .خ،لم :  
 

 

 

 

 

  ت)

 
 خفرجسية : ،ربيها قا. ة، َسبورة.Tablée تابله

 خفرجسية : ،ربيها لوحة، َمنظر.جدول.Tableau تابلو

رَ  :Tabooتابو  .ما الُ ح 

 ُصندوق  من َحَجٍر أو َخَشٍب تُوضا فيه الِج ة. حبشية خ قديم :تابوت)

 : أرَمديص.Tatou تاتو

 ،لى الجسِم والوجه.يُوَضُا جوم  من الَوشِم  خفرجسية : ،ربيها َوَشم.Tatouer تاتور

   كةُ الفا هة. خفرجسية : فطيرة.Tarteتارت 

 خفرجسية : ُرتَي الص. TArentuleتارهتيل 

ف  صغير  جسبياً يُ أل بال اِص وماشابهها.Tasse طاستاس أو   خ فارسية : و،اص  مجوؤ

ترو  خمن الالتينية : مفتاغ  صة امّي نلكتروجةّي تَ  ةُص فلطيةةُ الشةبكِة فيةه ،لةى Tacitron تاس 

 التَحكِم بتياِر األجود.

ومة  ،ن الفارسية تاُسم : السيُر أو الِقدّة التي تُ بُت الحذاَص بالقدم. خ تر يةتاس 



56 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

: جةوم  مةن  taftaخنجكلينية متوسطة من الفرجسية من الالتينية مةن الفارسةية Taffetas تافته

 النسياِ الحريري.

 خفرجسية من غرب هند :  جوم من الُ سِكرا .Tafia تافيه

َسلة.: جظام  رادي لل الحِة Tacanتاكا   طِة الُ ر   الجويِة بين ال دذ واالتجاب الناوي للَ ح 

 خ نجكلينية : سيارةُ أُجرةٍ ُ، وميٍة لنقِص الناس. Taxi تاْكري

لي    : بازلت ُزجاجي أسود.Tachyliteتاك 

 : َصصر  حديدّي َصواجّي.Taconiteتاكوهي  

تر  ِمقيةةاُس أب ةةاد تلسةةكوبي  ل سةة"ِ األب ةةاد. وَ،ةةدؤادُ دوراِ   : خنغريقيةةة Tachometerترراكيم 

دو  ال ورة  .ِمقياِس السر،ِة الناوية. وِمقياُس أب اد ُمن 

 فرجسية : سدّادة. ختم. واالصطداُم بين أدوا  النقِص وغيرها.) Tampon تاْمبو  أو طاْمبو 

 : جبا   من الِهنِد يُ ضي ورقه.تاهبو 

غ.Turrisلالتينية خفرجسية من اTour تاو ر   : ،ربيها بُر  . َصر 

 .ختر ية : ال قالةتاو 

 خفرجسية : ،ربيها ج وه . طابا. قاِلب الّسبك.Type تا ب

تَ  َ ص صابوجاً.)نجكلينية)Tide  تا د  : هُرور  يُس 

خنجكلينية : قط ة حديدية مسطحة طولها قدم أو أ  ر تسةت  ص السةتصرا   Tyrelever تا لبر

 .وجن،ها ،نها اإلطارا  من ال جال 

 خ نجكلينية : نطاُر السيارة. Tire تا ر 

: فةةي النظةةاِم الرأسةة الّي التقليةةدّي يكةةون ال  ةةُص ال ةةأجوُر هةةو الشةةكُص Taylorisimتا لور ررة 

 الر.يسي الستصداِم قوةِ ال  ص.

 يتألف من قط تين، ِسترة  وبِنطال أو تنورة. َطقم  ،ربيها الحلّةُ النسا.ية. :  )خفرجسية تا ور

 " أو مةن االجكلينيةة مةن مقط ةين "Tappo " أو مةن االيطاليةةتپه " خمةن التر يةة "  دورتپ

Tap" ب  نى سدّاد و" Door " سدادة الفوهة: الفلين أو سدادة القناجي مدخص أو فوهة أي.  

تبشي  : صينية صةغيرة تقةدم فيهةا  ةؤوس الشةاي وب ضةها يسةت  ص إلجضةا   خفارسية تَبري

  .م ص الس ك أو الباهججان أو الكليجة وغيرها الط ام باألفران

مةةن الفارسةةية : الَ ةةحن. ويُسةةت  ُص  ِ ن فضةةِة السةةجا.ِر أو األر يلةةة  Tepci تر يةةةتَبررريرة)

 النحاسية.

ةت َ ص تةدخيناً وسة وطاً، سةجا.ر. خنسباجية :   Tabaco  تَب   جبةا   مةن الف ةيلِة الباهججاجيةِة يُس 

 قلواجي التبي تُكاف" به الحشرا . :تبغين -2ومضغاً، ومنه جوم  يُنرم للنينة. 

سةةراويص  ق ةةيرة  نلةةى الُر بةةة أو مةةا  : فارسةةية مر ةةب مةةن: تنخجسةةم +بانخحارس  )التُّب ررا  

 فوقها تستُر ال ورة، وقد يُل بَا في البحر.

ال : ال تساق  من الحديد أو النحاس حين الطرق . وقد اسةت  لت مجةازاً ل ةن پخفارسية تو ت بَل

  .يتهالك ،لى غيرب من الناس يتساق  أو

  . خأ ادية تبالو  : م  د النصلة في موس ي التلقي" وحين ال ح ول تَبَليه

 ل.: مسحوق  شديدُ التفجِر يُست  ُص في ص اماِ  اإلش اTetrylت تْر ل 
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 .تر ية :  م ناب بالتر ية الدخان) تت 

 هندية  : ت ني الصنجةت وري)

وَمكةةان  ُمرتفةا  للجلةةوِس أو سةرير  -2و،ةاص  تُ ةان فيةةه ال يةاب.  -1 :فارسةةية  رديةة وخ تَْخر 

 ومن النهرةِ ما يَح ُص أوراقها. -4وجوقةُ ال وسيقيين وال غنيين. -3للنوم. 

  .قا. تين للجلوس ،ليها أو لتقطيا اللحم والب ص وسواهافارسية : لوحة خشبية ها  تَخته )

 .  فارسةةةةةةةية : السةةةةةةةقف ال كةةةةةةةون مةةةةةةةن ألةةةةةةةواغ خشةةةةةةةبية رديةةةةةةةة وختختبنرررررررد 

  .من الصشب وش : غرفة فوق السرداب سقفهاپخفارسية  تصته  وشتختپ

 ِمحفؤة  لها هرا،ان من األمام وم له ا من الصلف، يح له دابتان. :خفارسية  تَْخت روا 

 جنُا طيٍر من ف يلة الدجاجيا ، يوجد في بالد الفرس :خ فارسية تَذ رو  جتُدرُ 

  .األقةةةةةةةةةةةراط التةةةةةةةةةةةي ت لقهةةةةةةةةةةةا النسةةةةةةةةةةةاص فةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةح ة اإلهن:  چيتررررررررررررا

ألجهةا  اجةت تتصةذ مةن النقةود الذهبيةة والفضةية التر يةة للت ليةق فةي  " األصةص : مةن " ترا ةي

 . شح ة اإلهن

،ربيها ال أساة، األحداُث الُ  يرةُ :  tragoidia يوجاجيةال خفرجسية من   Tragedie  ت ْرا يد ا

 وال أساوية.

مةدُ الُحبيبةي، مةرض  ُم ةدٍّ يُ ةيُب الُ لتَِح ةةَ  :يوجاجيةة   خ  Trakhoma ت ْراخومرا  والقَرجيةةَ  الرؤ

 يُ ينب التهاب  واح راُر الُجريباِ  والسيص.

 : شاحنة  صغيرة. ت ْراز نه

،ربيها الُ ستشرف. َسط "،  :  Teraceالفرجسية من اإليطالية،ن طريق خ  Terrasseتراس

طبة. ظهر البيت نها  ان مستوياً الجبساطه.  َم  

 خ نيطالية من الالتينية : ترُسبا   جيريّة  من مياِب الينابياِ الحارة. Travertineت ْرافْرتي  

ارة.  لية  زرا،ية.،ربيها ِمحراث. جَ  :  التينيةنجكلينية من ال  Tractor (  ت ْراكتور  رؤ

 فرجسية من اإلغريقية : صصر  بُر اجي  دقيُق الُحبي بَا .Trachyte ( تْراكي  

َ ةةةب  ،ةةةام  يَسةةةيُر بالكهربةةةاِص ،لةةةى :خنجكلينيةةةة Tram ت رررَرام قضةةةباٍن حديديةةةٍة فةةةي الُ ةةةدِن  َمر 

 وضواحيها.

 النحاسية.: من  الِ  النؤفخِ في ال وسيقا )خفرجسيةTrompette ت ْرامبي  

تَسةيُر ،لةى الصطةوِط ، سيارة   هربا.ية  تُستصدُم للنقِص ال ةام :خنجكلينية   Tramway ت ْرامواي

 ،بر الشوارمِ ال امة.

تْرررو   : صةة اُم هبذبةةٍة ماسةةي هو شةةبكة سةةالبة Transitio)مةةن الالتينيةةة  Transitronت ْراْهز 

 اإلجحياز.

رررتْور س  : ِمةةةذيام الجيةةةب خم.م . ِجهةةةاز    transخنجكلينيةةةة مةةةن الالتينيةةةة  Transistor ت ْراْهز 

يُسةا،دُ ،لةى الَسة اِ واألجةوامِ األخةرذ مةن  مج و،ةِة الراديةو، نلكتروجَي صغير، يُسةتصدُم فةي

 .األجناِص الكهربا.ية

 ال ُبوُر و النقص، من بضا.َا وأصواٍ  وغيرها. :خنجكلينية  Transite ت ْراْهز  

 التينية  : ،بر، ما وراص، ما ب د.خ Transت ْراهس

 : َص ام  ثاُلثي.Triodeترا ود 
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 ِمنال   من حديٍد يُغلَُق به الباُب من الداخص . ،ربيها منال . خفارسية :ت ْرباس

 جوم  من الحشراِ  ال غيرةِ جداً، تفتُك بنباتاٍ  ُمصتِلفة. تُربس:

 .خنغريقية : َخ يرة  في ُ، ارةِ البنكرياس Trypsinت رْبري  

خنجكلينية متوسةطة ،ةن طريةق الفرجسةية القدي ةة مةن الالتينيةة : زيةت  Turpentineتُْرب نتي  

 راتينجي.

: أ،لةةى التروبوسةةفير خحيةةت ال تتغيةةر درجةةة الحةةرارة باالرتفةةام ، Tropopauseت ْربوبرروز 

 منطقةُ الر ود.

خنغريقيةةة  : الطبقةةةُ السةةفلى مةةن الغةةالِف الجويخحيةةت تتنةةاق   Troposphere تربوسررفير 

 درجة الحرارة باالرتفام .

طاولةةةة  ،ربيهةةةا الِ ن ضةةدة أو ال ا.ةةةدة.  : trapezaخفرجسةةةية مةةن اليوجاجيةةةة Trapéze تََربيررزة

بَا  منحرف.  صغيرة. ُمر 

 : زيو   ،طرية  هيدرو ربوجية  ُمتطايرة.Terpenesت ْربينات 

 خالتينية حدي ة جسبة نلى قرية سويدية التي ا تشف فيها : ُ،ن ر  فِلني.Terbiumت ْربيوم 

 ال وِف مقلؤم بصطوط. قِ اِش فرجسية من الالتينية : جوم  من  Tartan  (تَْرتَ 

 خالتينية : ،ربيها اللؤَ ا. قطا  م دجية  الم ة  تُوضُا  ا سسوار.  Tradereتَْرتَر

 طة  لنقِص اللغة .: واس  Truchementتُْر ما 

 : الوضوُغ والبياُن وجقُص الكالِم من لغٍة نلى أخرذ.تَْر مة

 الصيّاط  . : فارسية درزي ) تَْرزي

  : ال ََجلةُ الحديديةُ يسيّرها ، اُل سّكِة الحديِد باليد.)فرجسية)Draisine  ت َرز نة

َنن األسلحة. :  خ نيطالية من ال ربية دار ال نا،ة  Arsenal ترساهة  َمص 

 الس لحفاةُ البحرية. :خ فارسية تيرس  ترسة

 ِجنا  بَري  من الفطوِر يُطلَُق ،لى م ظِم أجوامِ الك أة. تُرفاس:

 جوم  من األمراض. :ترفيل

ْكرنات  م  من األسلحِة الجرثومية، تَفرُز الجراثيَم القاتلة.و: جت ر 

واز  جةوم مةن  خنجكلينية متوسطة ،ن الفرجسية القدي ة من التر ية : فَيروز. Turquoiseت ْرك 

 األحجار الكري ة. ويطلق ،لى اللون األزرق الفات".

نَُا مةن البِطاجةِة أو مةن الصاصةِة تَْرلك ) قية تُ   تر ية : "تر" الَ َرق، و"لك" أداة ال كان : ال َر 

 أو تُن َسُا باإلبرة.

رةِ الُ تنو،ة ما اللحم.ختر ية : جوم  من اتُْرل ي  لط اِم يتألُف من الُصض 

خ. ترلل   ختر ية : خفيف ،قص أو سصيفأ أو ُمَ   

: من  ال  النفخ ال وسةيقية النحاسةية، وهةي ها  ثةالث أجابيةب طويلةة Trombone  ترمبو 

وهةي ،لةى جةو،ين أحةده ا مةا صة اما  و األخةر  Uاسطواجية تؤلف شةكص حرفةي متقةابلين 

 بدوجهم .

ْركو    خمن اإلغريقية : ِمك شاف  حراري.Thermscopeت ْرم 

 :  َ، ودُ الحرارة.أي حرارة  thermoخنغريقية Thermopile تُْرموبيل 
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ُص ،ةةادة  :خفرجسةةية مةةن الالتينيةةة  e Thermogrammم ت ْرمررو را ةةجؤ ِمقيةةاُس الحةةرارة، ويُس 

 بالقياِس ال ئوي.

َنمية. َ ظي ةة.،ر -1من اإلغريقية : )  Thermos ت ْرُموس جاجةة  ،ازلةة  تُحة بيها الَنم  فُت از 

   جبا   له حب  ُمف رَط"  يُؤ ُص ب د م الجته بالنَقا. -2السا.ص وبرودته.  حرارةِ  ،لى

 خمن اإلغريقية : ُم بؤت  أوتوماتيكي لدرجِة الحرارة.Thermostatت ْرموْستات 

خمةةن اإلغريقيةةة : الِغةةالُف الَحةةراري خحيةةت يُطةةرد ازديةةاد  Thermosphere  ت ْرموْسررفير 

 الحرارة حتى الفضاص الصارجي .

 خمن اإلغريقية : ِم يار  َحرارّي صوتّي لل كروفوجا . Thermophoneت ْرموفو  

تر ةَرار. مقيةاس  أو thermometrum مةن الالتينيةة خفرجسةية Thermometre ت ْرمروم   : ِمح 

 اُس زالزٍل شديد الحساسية.ميناُن الحرارة . وِمقي

ْهت يَل  : َرق ة. Tarentella تَر 

ْهج  ث ر  من جنِا اللي ون. وال امةُ تس يه الَكبؤاد. :خ فارسية  ت ر 

غ خ فارسية تُُرجاان تُُرْهَ ا  : هو جفسه مليسيه. جوم  أ،شاب التفويه ومن الرياحين. م ناب ُمفةّرِ

 القلِب الحنين.

 خفارسية ترجابين : ال سُص الرطب.ترْه بي  أو ال اه ي  

ررْند  هتاليررة ْهر   :  ةةص  مةةذهٍب  Transcendentalis التينيةةة متوسةةطةTranscendental(  ت ر 

 يقوم ،لى مبادٍئ وصوٍر أوليٍة تحكُم التجربة.

 خفرجسية : ِرداص  للِوقايِة من ال طر.Trench-coat ت َرْهشكوت

 الِغنا.ي الوجداجي.خنسباجية : ج    من الِش ِر تُروبادور 

شى ،لى جاجبي الشارم، الرصيف.)فرجسية)Trottoir  ت ْروتروار  : الَ   

 خنجكلينية : ،ربيها نرهاب. Terror ت رور

نجكلينية متوسطة : مج و،ةُ ُمنشبٍ  اقت اديٍة تنت ي نلةى شةر اٍ  ُمنف ةلٍة  Trust( ت ْروس 

 قاجوجياً ،ن ب ضها.

 ذ.: جوم  من الحلو  Trustتُْروس 

 : تكوينا   دقيقة  من الِفريت والس نتيت توجد في الفواله.Troostiteتُروستا   

 خمن اإلغريقية : حام   أميني.Tyrosineت ْروسي  

 خمن اإلجكلينية ال امية : حافِلة. Trolleyتُرولي 

ها  أجابيةةب مسةةتقي ة اسةةطواجية مةةن  ال  الةةنفخ ال وسةةيقية النحاسةةية، : Trumpetترومبررا 

 الشكص حيت تتسا تدريجياً حتى تنتهي ب ا يشبه الجرس .

 : ما يَ نا ميكاجيكياً امت اص الس ِم من ال  دةِ واألم اص.يوجاجية  خ قديم  )ت ر اق

 تر ية من الفارسية ترياك : أفيون.تر اكي)

 خنجكلينية  : مشوار أو خ  اتجاب واحد. trip تر ب

 خالتينية من اإلغريقية : جواةُ التريوم. Tritonت ْر تو  

 : باد.ة ب  نى مليون مليون.Tregaت ْر  ا 

 : ِمفتاغ  الكتروجي هو فُرجة شرر غازية.Trigatronت ْر  اتْرو  
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 خأل اجية من اإلغريقية : َضرب  من السيلكا.Tridymite ت ر د مي  

 ورِق الشدة األرب ة، ويس ى أيضاً سباتي وسنك.فرجسية : أحدُ أجوامِ ) Tréfle ت ْر ف ل

 خنجكلينية : الَسَحب، اصطالحاً في ل بة ال ولو ب  نى الَ فقة من الرب".Trick  ت ْر كة

 ال وِف الرفيا.جسيا  من  : من الالتينية   فرجسيةخ   Tricoter تر كو

  نجكلينية : جسيا  اصطنا،ّي متينTerylene(ت ر لي  

 .فرجسية : ألُف مليون Trillion(  ت ْر ليو 
خفرجسية : ،ربيها قِطةار. مةن وسةا.ِص جقةِص الُر ةاِب ال  وميةِة تسةيُر ،لةى السةكِك  Trainت ر  

 .الحديدية
 : َص ام  ثاُلثي األجابيِب الكاثودية ل رِض ال وِر ال لوجة. Trinscopeت ْر نوْسكو  

  . دد ال يكاجيكية لتكون جاهنة لل  صختر ية  : منضدة ال  ص توضا ،ليها اآلال  والا  گتز

ةةَرُز مةةن  Testosteroneت ْرتوْسررتيرو   ةةُ  الُ  يةةراِ  ال اجويّةةِة الذ وريةةة، تُف  : هرموجةةا   تُنّشِ

 الِص ية.

 خجسبة نلى ،الم نمريكي : وحدةُ الحّت الِ غ نَطيسي . Teslaت ْرَل 

 خنيطالية :  لة وترية موسيقية تشبه الك ان. Celloتشيلو 

طبوغرافيةا.  :م رسة ) +graoh (مكةانخ  ):topos يوجاجيةةخ  Topographic تََضرار س

 وصف  ل يناِ  األجهاِر واألوديِة والطرق، ل كاٍن م يٍن أو ُمقاط ة.

 : ِمرَس ةُ االرتفام.Altigraphالت ْغراف 

 فارسية : ينظر في تافته.تَْفتَه)

 مجازاً ،لى الجوخ. تر ية : صوُف ما،ن أجقرة، أطلقه األتراكتَْفتيك)

 خنغريقية : َمق ذوفا   صصريّة  بُر اجية.Tephra  ت فرا

 : َصصر  بازلتي دقيُق الُحبيبَا .Tephriteت ْفر   

 ختر ية ،ن الفارسية تفنك : السالُغ النارّي،البندقية.تَفَْنَكة

 : ورق  اصطنا،ّي راتينجّي التراب . حنمةُ خيوٍط َش رية.Tufnol تُْفنو 

،ةةةةن اليوجاجيةةةةة  Technicusخ ،ةةةةن طريةةةةق اإلجكلينيةةةةة مةةةةن الالتينيةةةةة Technic يررررةت ْقن  

Tekhnikos.تَفاصيص  وجظريا   تكنولوجية :  

 ِوسادة  صغيرة  تُستصدم للتو أ. ،ربيها مسورة.:خفارسية  تكا ا

: متشةكّصِ  tektonikos)مةن اإلغريقيةة   Tectonicus خالتينية متأخرةTectonic تكتوهي 

 القشرة األرضية.بتحر ا  

 : taktiké ،ةن اليوجاجيةة   Tacticaخ،ةن طريةق اإلجكلينيةة مةن الالتينيةة   Tactic:تَْكت يرك

 ال امُص الفني، الُ نّام. ،ربيها تصطي .

 : صصر  بُر اجي َرضيصي.Taxiteتَْكري  

َسنة الدم.Toxaemia تُْكريما  : تَك 

 ينتا من تنشي  ال ضادا  الحيوية.خ نغريقية : الذيفان. الس ين. سم قد Toxin تكري 

 ِرباُط السراويص. :خ فارسية أو تر ية  تَك ة

  . تو  ق " أي السكب : هو من يقوم بسكب ال  ادن ،لى هيئا  م ينة " ختر ية تُكمچي
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خيوجاجيةةة : السةةلطةُ التةةي يَسةةتحوهُ ،ليهةةا التقنيةةون فةةي ال جت ةةاِ  Technocracyتْكنوْقَراطيررة 

 ال نا،ي.

تَطبيةق    :tekhnologia  يوجاجيةةخ ،ن طريةق اإلجكلينيةة. مةن ال Technology ت ْكنولو يا

 ُمنظؤم  لل لوِم ل هاٍم ، ليٍة في ال نا،ة.

 : سبيكة  شديدةُ االحتفاظيِة بالَ غ نَطة.Ticonalت كوها  

خنغريقيةةةةة : مةةةةرض  وراثةةةةي يحةةةةدُث بسةةةةبِب اضةةةةطراٍب فةةةةي  Thalassaemiaت َلسرررريمية 

اليَح وِرخهي و غلوبين ، ينتشُر هذا ال رُض فةي دوِل البحةر ال توسة   ونفريقيةا وب ةِ  دوِل 

 أسيا.

 جنا أزهار من الف يلة ال ليبية. Thaspi(Iberis) :خنيباريا  تَلَربي

َصةد. : يوجاجيةة خ   Telescopeت لْرركو  ُب األشةياِص الب يةدةِ ،ربيهةا َمر  ويُسةت  ُص  ِمن ظةار  يُقةّرِ

 . لرصِد الكوا ِب والنجوم

 ،ربيهةا: خيوجاجيةة    Tileghrafyonخ،ن طريق اإلجكلينية أصلها مةنTelegraphت ل ْغراف

 . ِجهاز  إلرساِل الرسا.ِص واستقبالها ،بر ال سافا  الب يدة.برق

ِة ،بةر خ،ن طريق نجكلينية : ِجهاُز نرساِل الرسةا.ِص ال كتوبةِة وال طبو،ة Telegram ت ل ْغرام

 ال سافاِ  الدوليِة الب يدة.

: ،ربيهةةا مر بةةة  ُم لؤقةةة  أو جويةةة. ُغرفةةة  صةةغيرة  تسةةيُر بةةين  فرجسةةية خTelefrique ت ل ْفر ررك

 . سياحية م ألغراٍض ديُستص الجبال والوديان ،بر أسالك  هربا.ية،

جَاة. خ  Télévision ت ل ف ز و  جهةاُز جقةِص فرجسية مشتقة من اليوجاجية :  ،ربيها الرا.ي أو الِ ر 

 .ال وِر واألصوا  بواسطِة األموا ِ الكهربية

الهةاتف، وهةو ِجهةاز   هربةي  : اليوجاجيةة Tilefonon خفرجسةية مةن    Téléphone  ت ل فرو 

 ينقُص األصواِ  من مكاٍن نلى  خر.

  ،ربيها بَرقيّة. جظاُم نرساِل البرقياِ  الدولية.  :اليوجاجية   من ) Telexت ل ْكس

 خالتينية : ،ن ر  شبه فلني. Telluriumت لرور وم 

تر  خفرجسية  : مقياُس ال سافا .Télemetre ت ل م 

مج و،ةةُ الت ةاليِم والتقاليةِد اليهوديةِة ال نقولةِة شةفهياً ،ةن رجةاِل  :،بريةة خ Talmoud تَْلمود

 الدين.

 خادُم األستاِه من أهِص ال لِم والفِن والِحرفة. وطالُب ال لم .  :تل يد  خفارسية ت ْلمي 

 خنغريقية : ِمرس ةُ الري"ِ الب يِد ،ن ِجهاِز القياس. Tele-animographت لي أهيموغراف 

 خنغريقية : ِمرس ةُ الضغ  ِالب يدةِ ،ن جهاِز القياس.Telebarographت ل يباروْغراف 

تر  ص قياساته ،ن ب د.Telebarometerت ل يباروم  ّجِ  خنغريقية : ِمضغ   يُس 

  يُا الصيش. : خفارسية تَْليس

 خنجكلينية من الفرجسية القدي ة ،ن اإلغريقية : سبيكة  من النحاس والنجك. Tombacتُْمباك 

 نيطاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :  ال  ها  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق :  Timpani( ت مبرررررررررررررررررررررررررررررررررررراهي

سم  80 - 50ة يتفاو  طول قطرها بين طبول  ها  صندوق  بير ،لى شكص أجية ج ف  روي
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وت نا من النحاس بحيت يشد ،ليها من األ،لى غشاص جلدي , وفي أسفلها توجد فتحةة لحفةت 

 تساوي ضغ  الهواص و يدق ،ليها ب ضارب من الصشب تغطى رؤوسها باإلسفنا أو ال طاط.

   :  سول.tembelخ تر ية  تَْمبَل

ض.،ربيها : تر ية   خ ال  ر الوسي  ) تََمْر ي  م ّرِ

 . : منيا من النحاس والنجك tembageخفرجسية من ال الينية  Tombac تنبك

 فرجسية : ِصبغةُ اليود تُست  ص لتطهيِر الُجرغ.) Teinture Dide تنتْر ود

فرجسةةية ،ةةن طريةةق التر يةةة : ال ّضةةرس أو ال سةةنِّن. ظريفةةة  تُةةنيُّن بهةةا ) Dentelleتَْنتَرره 

 ِشباك  منسوجة  ،لى أشكاٍل مصتلفٍة لتنيين ال ياب. فهيحواشي ب ِ  النسيا، 

ةةِرب. :  فرجسةةية القدي ةةةخنجكلينيةةة مةةن ال  Tennisت ررْنس ل بةةةُ  ةةرةٍ بةةين  ،ربيهةةا  ةةرةُ الَ ض 

 ال،بين، تف ُص بينه ا الشبكة، ويتقاهفان الكرةَ ب ضربين.

وجوم  من الدباباِ   -2 صفا."  رقيقة  من الحديِد َمطلية  بالقَ دير. -1 : نجكلينية خ  Tankتَنَك

 الُ َ فّحة.

 : بورق خام.  Tincalتنكا  

ً تنگ  : خفارسةةية  تُنگه  الكةةوز, القةةارورة مةةن الفصةةار لحفةةت ال ةةاص وت ةةرف بالدارجةةة أيضةةا

   ا ت رف بال فيحة ال  دجية. .بالَشربة

 حالوة يُؤ ُص.: شجر   ال نوبِر حبه فيه تَنو 

:  مةن  ال  الةنفخ ال وسةيقية النحاسةية، وهةي ،لةى شةكص أجبوبةة مفةردة مسةتقي ة  Tuba توبا

 ها  أربا ص اما  . 

خم ناهةةا صةةو  األجابيةةب  : مةةن  ال  الةةنفخ ال وسةةيقية النحاسةةية،  Tubaphone  توبررافو 

 ت نا من أجابيب م دجية و ت تاز بليوجة األصوا  التي ت درها .

 شجر  من ف يلِة ال نوبريا ، منه أجوام للتنيين، وأجوام  يُتصذُ منها أخشاب. تَنوج:

 ،ربيها جُقبة. تَْنورة:

، خصينية : حيةوان  أسةطورّي يَج ةُا بةين النواحةف والطيةور، ويقةال أن لةه مصالةب أسةدت ْني  

 وهجُب أف ى، وأجنحة جسر، ويُتصذ في ب ِ  البالد رمناً قومياً.

ِخناجةةةة  و  -3مةةةادة  ،طريةةةة   -2و،ةةةاُص الغةةةا.ِِ  أو البةةةول   -1:فرجسةةةية خ  Toilette تواليررر 

 ِمنضدة  تُح ص ،ليها موادُ النينِة والتج يص .

 نجكلينية : ،ربيها الِقّ ة. Top(  تو 

مةةةن الالتينيةةةة ،ةةةن  Topaceخنجكلينيةةةة متوسةةةطة ،ةةةن الفرجسةةةية القدي ةةةة  Topazتُوبررراز 

جد. ياقو  أصفر. حجر   ريم  ُمصتِلُف األشكاِل واأللوان، يتألُف مةن سةيلكا   اإلغريقية : َزبَر 

 األل نيوم والفلورين.

 : ما يتطايُر من ال  ادِن ،ند طرقها.توبا  

صاد .   :خ فارسية توث  خ قديم   توت ، يُةنرم ل  ةرب شجر  من الف يلِة القَراصيا،ربيها الِفر 

 ويُربى ،ليه دود القن ، وأجوا،ه   يرة.

 : تَندمُا الدولةُ بكص مناحي الحياةِ الوطنية.Totalitarismتوتاليتار ة 

 حجر  يُكتحُص ب سحوقه. :  أل اجية Tuthia( توتيا
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 : َصدَف  بحري  له شوك  ومن داخله شيص  الُ "ِ األبيِ  يُؤ ص.  Tutie,Tuthieتوتيا

نجكلينيةةة متوسةطة ،ةةن الفرجسةية القدي ةةة ،ةن الالتينيةةة ،ةن ال ربيةةة : أُ سةةيدُ  Tutty(توتيراء 

ج ك الصام. الجذاهة. حجارة الذهب وقطا الفضة ال غار.  النؤ

خجسبة نلةى فينيةا.ي نيطةالي : وحةدةُ ضةغٍ  جةوي ت ةادل ضةغَ  ملي تةر واحةٍد مةن  Torr تور

 الن.بق.

ل ،لةى موسةى ،ليةه السةالم، و،نةد أهةِص الكتةاِب : الكتةاُب الُ نةنؤ   خقديم ،بريةخ  Tora تَوراة

 أسفار موسى الص سة، وال هد القديم ،ند الن ارذ.

َغّواصةة  ،لةى شةكِص سةيكار رأسةها :  torpidus التينيةةخ نجكلينية مةن ال   Torpedoتوْربيد

 .تَ د  بالطاقِة لتسيَر تحت مياب البحار م لوص  بال تفجرا ،

ك دّوار ي  ةةةص بطاقةةةة Turbo-binis)خفرجسةةةية مةةةن الالتينيةةةة  Turbine توربينرررة : ُمحةةةّرِ

 الضغ . طا.رة تورينية : دواميّة.

جةوم  مةةن   كةةُ الفا هةة. ،ربيهةةا فِطيةرة.  :tarta ) فرجسةةية مةن الالتينيةةخ  Tourte توْرترة

 الحلوذ ،لى شكِص قالِب الكيك يتكون من الطحيِن والسكِر والس ن وغيرها.

خفرجسةةية ،ةةن السةةينغالية اآلريةةة : حجةةر   ةةريم  يتةةألُف مةةن سةةيلكا   Tourmalineتورمررالي  

 البورون واألل نيوم.

 خنسباجية : ن، ار  قَ   ي. Tornadoتوْرهادو 

خنجكلينية :  لة  ل قص وقطةا ال  ةادن ،ربةت نلةى خمصرطةة  والتةورججي هةو Turner تورهة

  . اطالصرؤ 

  لة  لصلا األشياص. أو برم البراغي أو غيرها. .البراغي ِمفَكُ  ،ربيها: Tour Nevisتوْرهبيز 

وهو جبا   مةن الف ةيلِة ال ر بةِة : ،ربيها ،بّادُ الش ا.  فرجسية   خ  Tournesolتوْرهرو  

 . تتجه جورته نلى الش ا 

 خنجكلينية : ،ربيها سا.". مسافر  يجوُب الدوَل للتننب.Tourist تور ر 

 : ،ربيها تنييف.Tocتوك 

 : جوم  من الِق اِش الشفؤاف.جسبة نلى مدينة فرجسية أول صاج ة لها  Tulle ( تو 

 خ هندية  أردو : ،يار للوزن. توله

ر بَقلي من الف يلة النجبقية.Tolipe  توليب  : ُخنامى.خش  جنا زهر م  ؤ

 : َصصر  بُر اجّي بازلتي دقيق الُحبيبا . Tholeiteتولي  

 طير. تومري:

 : صصر  بُر اجّي َخِشُن الحبيبا .Tonaliteتوهالي  

فوظةاً Tuna توهة : س ك   بير، قد يبلي طوله ستة أمتار، يُؤ ُص لح ةه طازجةاً أو م لحةاً أو َمح 

 النيت. في

 السهوب الجليدية ال  شوشبة. Toundras :  توهدرا)تربة

ة . جةوم  مةن النهةر . ومةاص   : Tonikosخفرجسية مةن اليوجاجيةة Tonique توهيك ُمقَةّوِ ومنّشِ

 وسا.ص  تج يلي يُ طي البشرةَ  جضارة.

 خ فرجسية ،ن طريق التر ية : جَفَق. Tunnel تُوهيل
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 جوم  من اللباِس يتألف من قط تين، البلوزة والسترة. :نجكليني  خ  Twins تو نز

 خنجكلينية : جوم  من البلوزاِ  الق يرة. T-Shirt تي شيرت

 ،ربيها الَ سرغ. :Thearon   من اليوجاجية نيطاليةخ   Teatro تياتْرو

  الُ َرّ بة، توجد في البقوِل والحبوب.B: فيتامينا  خ Thiamineتيامي  

 فرجسية : ِطراز، طابا. خينظر في تايب .) Type تيب

 خنغريقية : باد.ة  ت ني ،شرة ماليين مليون دور. Teraتيرا 

 : الَسَحب.)فرجسية)Tirage  تيراج

َحُب سدّاد القناجي) Tire-bouchon تيربوش   .فرجسية :  لة  تَس 

 نيطالية : الدرجةُ ال ال ة.) Tirzo تيرسو

 خ فرجسية  رسالة  جام ية.Théseتيز 

  . خفارسية  : ج ص ال نشار أو سكين رجدة النجارتي 

 : ستارة, حاجن, قاطا مةن اآلجةر أو غيةرب يف ةص بةين دار وأخةرذ أو سةط"خفارسية  تيغه 

 أو غرف الدار الواحدة و خر

ح ةى ُم ديّةة َطف حيةة  تت يةُن بالتهةاٍب جنلةي وتقرحةي بالِغشةاص  :  يوجاجيةخ Tifoidhis تيفوئيد

 . فية والُطحاللوتورم  بال قِد ال ال صاطي لألم اص الدقيقة،

ى الن شية. مرض  ُم ةٍد مةن  Tifosأو  Typhusتيفوس  خالتينية حدي ة ،ن اإلغريقية : الُح ؤ

وظهور َطف" بق ةي أو حبةري ،لةى  واإلغ اص، ضه، ال دام وارتفام الحرارة والهذيان.أ،را

 الجلد.

مةداري اسةتوا.ي فةي : ن، ةار  أي اإل، ةار الكبيةر  tai fung خصةينية Typhoonتيفرو  

 منطقة الفلبين أو ال ين.

 .ة، بِطاقة رَ  َ ذ  :  ،ربيها تَ خنجكلينية    Ticketتيكي  

تُ ةنا منهةا الِحبةاُل  جبا   من الف يلِة الَصبازيّةة، يُسةتصرُ  مةن سةيقاجه أليةافُ  -1تر ية :ت يل )

 الشريُ  ال  دجي، الحبص، السلك. -2 واأل ياس.

 نيطالية : النسيُا الرقيُق الشفّاف.) Tella تيَلر 

تر   خالتينية : مقياُس االرتفام.  Altimeterالتيم 

: فينةةول أو حةةام   ربوليةةك بلةةوري أبةةي ،   thumonخمةةن اإلغريقيةةة Thymolتيمررو  

ر.  يح ص ،ليه من النيت والن،تر، ويست  ص   طّهِ

د  في األوبرا. Tenor تينور  خنيطالية : ال و  الذ وري ال غّرِ

 خفارسية : نطار السيارة الداخلي .تيو  

 خالتينية حدي ة من أصص مجهول : ها  قراصتين ، ودية وأفقية.Theodoliteتيودلي  

خالتينية حدي ة من أصص مجهول :  لة قياس زوايا االرتفام والنوايا  Theodolite ودولي ري

 األفقية.

جةوم  مةن جظةِم الحكةم، يج ةا فيةه الحةا م بةين السةلطتين  خيوجاجيةة :  Théocratie تيوقراطية

 الدجيوية والروحية
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  ث)

 
 : ال الوسيا .Thallium راليوم

ام  غازي ساِخن الكاثود.: Thyratronرا راترو    َص ؤ

 : َ ربيد السليكون ختقص  ُمقاومته   يراً بارتفام الحرارة .Thyriteرا را   

م تراجنستوري.Thyristorرا رْستور   خنغريقية : ُمقّوِ

ْرتور  بارتفةام  : ُمقاوم  هو م امص مقاومة حراري  بير سالب تقةّص مقاومتةهThermistorر ْرم 

 الحرارة.

ل  خفرجسية : تِرموِمتر هو مندوجة حرارية . Thermal ر ْرم 

تر  اس أو ميةةةنان خفرجسةةةية ،ةةةن الالتينيةةةة الحدي ةةةة : ِمحةةةرار. ِمقيةةةThermometreر رمررروم 

 . ومقياس زالزل شديد الحساسية. خينظر في ترمومتر .الحرارة

 : مليون  الوري.Thermieر ْرمي 

حتةراق  مةن مسةحوق األل نيةوم وأ سةيد خأل اجيةة : مةنيُا ِلحةام خشةديد االThermite ر ْرمي  

 الحديد.

 : أيون حراري تطلقه مادة متوهجة . Thermionر ْرميو  

 خالتينية  : ال  باغ.تر ك 

 : سيلكا  ال وريوم الطبي ية.Thoriteرورا   

 : جظير  ُمِشا للرادون.Thoronرورو  

 : ضرب  من ال طاط االصطنا،ي.Thiokolريوكو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 

 

  ج)

 
خفارسية جي ب  نى ال غنل  : بكرة طويلةة تلةف ،ليهةا خيةوط االبريسةم ت هيةدا لبرمهةا   اغة

  .بال غازل

خ ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة : مةةن م ةةطلحا  االجترجيةةت، وت نةةي اسةةتصدام منايةةا Java افررا 

 ديناميكة نلى ال فحا ،  اضافة الرسوم ال تحر ة، وأس ار البورصة الفورية.

خ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة : لتسةةهيص نضةةافة منايةةا تفا،ليةةة نلةةى  Java script  افررا سرركربي 

 صفحا  ويب.

 خفارسية : ،ربيها الفَِهد. ؤذر

 . لباُس النساص يغطي الجنَص السفلي من الجسم. خفرجسية  : تنورة  Jupon  ابو 

 تر ية : ال  ُب القاسي.اتي  ) 

 الشرقية مقدم األساقفة.: ،ند ب   الطوا.ف ال سيحية خيوجاجية  خقديم  ارليق

 ختر ية : دفتُر ضريبة الدواب. ا ور

 شارم. ،ربيها :خ فارسية  اد ة

 .خي ة ،ربيها :خفارسية چادر

 خجسبة نلى اسم ال اِلم : ،ن ر  فِلني  جادر. Gadolinium ادولينيوم 

فرجسةةةةية : قط ةةةةة  مةةةةن ال وبيليةةةةا ها  مةةةةر ة وَحةةةةوض لألزهةةةةار ) Jardinière  ارد نيررررا

 االصطنا،ية.

 ،ربيها الغاُلم أو النادل. الذي يصدم في ال طا،م.   :خفرجسية  Garçon ارسو   

 ختر ية : السوق.چارش

 تر ية ،ن الفارسية : الِ ال ، التدبير، الوسيلة، ال صل .چار )

 تر ية : ِحذاص  ِجلدي  يلبسه القرويون.چاروخ)

  ، تُنسب نلى زجو  أمريكا.خ نجكلينية : جوم  من ال وسيقى الغربيةjazz  از

 : أحدُ مستقطرا  النف .خمن أمريكا الجنوبية Gasoline  ازولي 

 : الَ ِحُن الكبيُر يُقدّم فيه الط ام.)فرجسية)Jatte   اط

: محلول  من  لوريد وهيبو  لوريةت البوتاسةيوم ، يُسةت  ص لتبةي  ال يةاب أو Javelle افيل 

 للتطهير.

 الِنجاد يُق تدَغ به النار. تر ية  :چاْقَمق)

 خفرجسية جسبة نلى مصتر،ها : جسيا  أوروبي  يُست  ص للبا والفرس. Jacquard  اكار

 تر ية َجيكيا ،ن الفارسية :ال طرقة.چاكوچ)

ةةام السةةباحة، ي ت ةةد ،لةةى الةةدفا القةةوي لل ةةاص م ةةا ينشةة   Jacques   رراكوزي  : جةةوم  مةةن ح ؤ

 الدورة الدموية في الجسم.
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ى غطةي الجةنص األ،لةى مةن الجسةم حتةتُ ِسةترة   .،ربيهةا السةترة خفرجسةية :Jaquette    اكي

 الورك.

 تر ية : القبّاُن القديم الروماجي يُ لّق ال وزون بكال يب فيه. اكيرة )

 3،78لتراً في نجكلترة، و 4،54خفرجسية ،ن الالتينية : ِمكيال  للسوا.ص ِس ته  Gallon الو  

 ال تحدة.لتراً في الواليا  

، التينية األصص : صاالُ  galleria من اإليطالية،ن طريق اإلجكلينية  Gallery  ( اليري

 رض اللوحا  أو التُحف أو غيرها.،

 : ،ن ر فلني، مةادة  ي ا.يةة جا، ةة لوجهةا أبةي  Galliaخالتينية حدي ة  Gallium اليوم 

 منرق .

اتينا،  ررام يَنبةةُت فةةي ال رتف ةةا  البةةاردةِ يُسةةتصر  منةةه ختر يةةة : شةةجُر التَنّةةوب أو شةةجُر الةةرؤ

 القطراُن.

 وجوم  من األس اك. فرجسية.ا  الطا.رجوم  من ال :Jumbo  امبو

الجةنُص ال لةوي مةن خفرجسية : ،ربيها فصَنَرة خم.م . شرا.ُ" لحٍم بقري. وJambon  امبو 

 رجص الصننير يُ لؤ" ويُجفف.

 تر ية ،ن الفارسية : بلّور، زجا . امة)

 تر ية : اللبن يُفرم فيه الصيار والصّا والبَقلة. امق)

تةُب خةدام الدولةة تر ية أو فارسية من جامه"قي ةة"+  ةي"أداة النسةبة"  خ قةديم : مرؤ )  امكيرة

  من ال سكرية وال لكية.

 .امرلك : جناحا السيارة أو الدراجة للوقاية من الطين واألوحال ختر ية  امل چ

،ربيهةا الِفرصةاد.  :خقديم  السنسكريتية:"  او" ال ور، و"ميش" الشاة خفارسية ،ن  اموس 

 .حيوان  أليف  من ِجنا البقر وف يلته يربى للحرث ودّرِ اللبن

 الُ شتغُص ب نا،ة النحاس.چاْه ي: 

 خ تر ية جاجورك : ،ربيها ُزليؤق. ث رةُ الصوخ ال غير. اهُرك 

 الرز. فارسية گاورس : جبت  هو حّبٍ يشبه اَورس)

ْرمه ْرمه أو شاو   ختر ية جويرمه : اللحُم الَ شوّي ،لى الَج ر دا.رة بقوة اللهب.چاو 

 ختر ية : ُرتبة  ،سكرية  فوق أوجباشي. او   

 خفارسية من خچاي + خدان  أي مكان الشاي : نبريُق الشاي.چاْ َدا  

 تر ية : مر،ى الدواب في الربيا. ا ر )

َنُن تر ية ) بخاهة  .السالغ:َمص 

 تر ية ،ن الفارسية : الشري . بر)

ْبس   gypsos  .من مواد البناص .  خ يوجاجية   :  الِج  

 : أجر رخو بّراق. )التينية )Gypsum َ ْبصي  

 تر ية ،ن الفارسية  : الغليون. القضيُب األجوُف  ان يدخن التبي فيه.چبَق)

 تر ية : جسيا  من غنل ال وف.چتارة)

 خفارسية : الِ ظلة، الصي ة.چتر، چادر، تشادر
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خهندية ب  نى ال ظلة أو الش سية : جسيا س يك من القطن أو الكتةان يتصةذ للوقايةة مةن  چتري

 .الش ا ال طر أو أش ة

 تر ية : ضرب  من الَحَ ام والدواجن.َچْخَ رلي)

 تر ية : ال فحةُ الُ صططةُ خطوطاً متوازية يسجص فيها الحساب. دو )

جغرافي ، الص  الجديسي خ  ي ةص   : م طل"Geodaites خنغريقية  Geodetic د رية

جقطتين بكيفية متناهيةة ،لةى سةط" ي تبةر طولةه الحةد األق ةى أو األدجةى للصطةوط ال جةاورة 

 الواصلة هاتين النقطتين.

 .رابو  : و،اص جلدي, م ص الكياگخأ ادية  َ َرا 

 خفارسية : ،جلة, دوالب چَرخ

: م ةدن  فح ةي  graphe)األصةص  خأل اجية ،ةن طريةق الفرجسةية يوجاجيةة  Graphite رافي 

 .ت نا منه مادة الكتابة في أقالم الرصاص حديدي

راق  : بابو .  

. حجر مر ب }م م  {أ،بص : granumمن الالتينية   granitoخ نيطالية  Granit  راهي 

 من ال رو والطلق وهو متبلور.

راهي     Graniteينية مةن اإليطاليةة خ،ن طريق اإلجكلGranito  مةن الالتينيةة(Grained :

 حجر  ُصلب  هو ألوان مصتلفة، يُستصدم في البناص، يُتصذ منه ال ُُ د واألساطين.

رب ا   . : جيُب الق ي خفارسية   

  . جهار باپة  أي أربا قوا.م  : سرير من حديد هو أربا قوا.م ،الية للنوم  خفارسيةربا ة چ

األصص. والغَل  ة. وجنص من حيوان أو جبا  صال" لئن ينتا حيواجاً أو جباتاً أخةر، : ُ ررومة

 الحبةةة فةةي النبةةا ، أو البيضةةة أو البييضةةة فةةي الحيةةوان، واألحةةادي الصليّةةة مةةن النبةةا  أو 

 الُحييا .

 خ،ن الحبشية :  لة  يُداس بها الح يد، النور .Gargar  َ رَ ر 

 شرشف. غطاص يوضا ،لى السرير.فارسية :   ردية وخ َچرَچف:

يةب. وهةي نطةار ال ةور  را  : وج  هةا )خفارسية جهار جوب  أي أرب ة أضالموبة چرچَ

  .وغيرها

 أليهقان.ا: جباُ   ر ير

 أ َص بي ينه ومنا بش اله لئال يتناوله غيرب. خ فارسية  گردب أي   ص الرغيف : رد 

   .: الغليُت من الصبن خ فارسية گردب  خقديم  ردق

  : السؤطص. فارسية ) رد 

 تر ية جورك : ضرب  من الِصّن الليّن. رك)

الُصةةف  الق ةةيُر يُلةةبا فةةوق الصةةّف،  :خ التينيةةة ،ةةن طريةةق الفارسةةية  Gallicura َ رمرروق

 ويس يه ال امة الكالوش.

ُم تَض ه النساص ،لى رؤوسهن.َ رواي) رة : النسيُا الُ صرؤ  تر ية َجو 

ْر َا    Korallion   ِصب ي  أح ر.يوجاجية خ : 

ر  تير   خفرجسية  : قُ اش  أزرق  قِطني س يك.  
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ر ز    Xerés.جوم  من الص ر : 

 .قاجون  اقت ادي  يُقّر أن النقودَ الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول  ر شام:

فَظةُ النقود.خفارسية مر ب من جنص+دانخمحص   ُ ْزدا   :ِمح 

 .  : الحذاُص هو الساق الطويص من الجلد أو ال طاط أو النايلونCizmeتر ية جيرمهَ ْزمة)

زو      Jésuites .خفرجسية : اليسو،يون 

م ناب الشكص أو ال يغة، ثم أُطلقت ،لى مذهب مشهور في ،لم  : أل اجية خ Gestalt َ ْشَ ْل 

 النفا وفي التفسير الفلسفي للوقا.ا ال ادية والبيولوجية ،امة.

ص   Gypsos  من مواد البناص جبا:) يوجاجيةخ ..  

 تر ية : شو ةُ الط ام.َچَ ل)

،لةةم  يَةةةدرس  :geographia) فرجسةةية مةةن اليوجاجيةةة والالتينيةةةخ Géographie ُ غرافيررة

والحيةةةوان  الظةةةواهر الطبي يةةةة لسةةةط" األرض ،  الجبةةةال والسةةةهول والغابةةةا  وال ةةةحارذ

 السط" .لهذا  واإلجسان،   ا يَدرس الظواهر البشرية

ْف  مةندو  ، الةنوُ  مةن ال ةدد. سةالغ  جةاري  هي الن ةلين مةن الجفةت : تر ية أو فارسةية )چ 

 ال تقدم. ويُطلق ،لى فوهة  الباررود.

خالتر يةةة   ةةف  يةةر ب  نةةى جةةاهب النفةةرة التةةي تتكةةون فةةي اللحةةم مةةن القةةدور : وهةةو   رررچفچ

 ل حون .مغرفة م قبة يستصر  بها الس ن من القدر ،ند نفراغه في ا

 تر ية صوجوق : السكُر الُ  قّد.ُ ْق َمْلبَ  )

ك النةداف مةن حيةت  خفارسية : مطرقة النداف الصشبية, ويكنى ق ةير القامةة بأجةه م ةص  كچ

 الق ر

نجكلينيةةة ب  نةةى راف ةةة:  لةةة حديديةةة ترفةةا بهةةا ،جةةال  السةةيارا  ،نةةد نرادة   Jack (  ررك

  . نصالحها

  .ال كتبة وتستصدم في السيارا   حافظة األدوا  وال دددر     چه : ختر ية چَكمچه 

 .خرم نبرة، هو ثوب خيطي هو خرم وثقوب ي رف باسم تول):خفارسية ك  برا

 ال سُص أو السكُر ُ،ِقد ب اص الورد. وماص الورد. :خ فارسية ُگص  ب خقديم ُ َل 

النبالةة والت ظةيم ،لةى  خ تر ية من الفارسي : سيد . أطلقةه ال   ةاجيون  لقةب مةن ألقةاب  لبي

 .أ،يان دولتهم 

َلتينا     Gelatinaمادة  ِص غيّة  يُ الا بها الس  ال.)خنيطالية : 

ُر األملا. والبُن دُق الذي يُرمى به.خ فارسية جله  َ َلذق  : الِطيُن الُ دوؤ

ْلبرت    Gilbert.وحدةُ القُوةِ الداف ة ال غنطيسية : 

ررر   ل ر     Glycerin  خفرجسةةية مةةن اليوجاجيةةةGleukos   ةةديُم اللةةون، حلةةو، ، : سةةا.ص  لةةن  

 يستصدم  ُ لين. الط م. و هو يتحد باألح اض ال ضوية.

 ،امص يجلف  ويقلف السفن. Calfat:  لفاط

 هو الدرابنين. قوا.م  من خشٍب أو حديٍ تُ بت ،لى جاجب السلم لتقي من النلص.  َ ْلفَق:

 : اجتا   Galvaniخجسبة نلى فينيا.ي نيطالي Galvanisation  لفنة، غلفنة،  لوهة

  هربا.ي بتأثير  ي يا.ي. 
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لَك)  تر ية : التوُ  اإلفرججي.  

لكوز   Glucose   فرجسية من اليوجاجيةخ  gleukos: .مادة  سكرية  جباتية 

مان  خقديم : خ ُ لَنار   زهر الرمان.فارسية  ُگص خورد  + جارخر 

 ،ن الفارسية جاالك : الظريف، الجيد.تر ية الَ لنك)

 تر ية : شبه قرن صغير من الذهب يتحلى به في الرأس.َ لْنك)

لُوبر )  خجسبة نلى  ي يا.ي أل اجي :  بريتا  ال وديوم، تُست  ص   سّهص. Glauberمل"    

 التينية : فِلن  جادر.Glucinum ( لوسينوم 

 ل ين، وهو أجوام .مرض  يَت ين بارتفام الضغ  داخص ا  لوكوما:

خروسية  : أفق تربة توجد فيها ،لى الدوام طبقة ما.ية تت ص  ،ن  Gleyختربة    ل 

 تر ين ال ل ال والحديد.

خنجكلينيةةة  : ت ةة يم  للبِن طةةال بحيةةت يكةةون ،ريضةةاً مةةن Charleston  ليرررتو ) شليرررتو 

 ورق ة شا،ت في ال شرينيا . األسفص ،لى شكص م لت.

 جاماشير : ال ياُب الداخلية، ال ياُب الُ  دّة للغسيص.تر ية َ َماشير)

 خالتينية  : اللؤلؤ.  Gemunaُ ما 

مبارا  وهي حلقة جحاسةية تضة ها چالرق  : وج  ها  ال بارة  أي بارا  ختر ية  ارةچُمپ

  .فتحدث ت ديا  موسيقية نيقا،ية الراق ة في أصابا يدها ت فق بها

جةوم   ، أومن الفارسية مةن جةان بةاز :Gymnastsيوجاجية نجكلينية من الخ  Gymnast مباز

 من األل اب الرياضية.

 تر ية أو ج جاق : الِ ل قةُ الكبيرةُ تُستصدم ل ّب السوا.ص.َچْمَچة)

 الُ دَاس. الُ ْمُ  :

ةاا : ،ربيهةGumruk)  التر يةةة التينية  بواسطخ Commerciumُ ْمُرك ُج ةص  يُؤخةذ . َمك 

 .من البالد األخرذ

 :  سقف  ُمحدؤب  ،لى هيئة سنام الج ص.الَ ملو  

 تر ية ،ن الفارسية : جباُ  الُحلبة.َ َم )

الطةوق, محةي  الةدا.رة, نطةار  نبر : أو مةن الفارسةية    بر التر ية   نما منخچنبرأو َ چَمبر 

الجلد يست  لها البا،ة ال تجولون وال ابتين ل رض  وبالدارجة لوغ خشبي ربطت به ح الة من

 .بضا،تهم

ْنب   .ختر ية ،ن الفارسية: جان بصش" :  لة  موسيقية  وترية  

ْنت ْلما      Gentlemanالرجُص الَشهم واألجيق.)خنجكلينية : 

خفارسية ِجنطايه :  خ فارسية :  يا الدراويش أو ج بة ال ياد . ،ربيها الَحقيبة. يطلق نتهچ

 اآلن ،لى أجوام الحقا.ب ال غيرة والكبيرة.

 ختر ية : السراويُص الواس ةُ يلبسها ب   جساص الريف.َ ْنتيا 

 خفارسية دخص األردية والهندية : شجار و،راك. ن ا  

  لة  َخشبيؤة تُتصذ ل قص ال ياب وبسطها. َ ْنَدرة:

ْرَمة  الَشِرطة. ،ربيها  : فرجسية Gendarme(َ ْند 
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ن را    General  خ فرجسية التينية األصص(generals، :.ُرتبة ،سكرية. ربيها فريق أول  

تُست  ص  الشةري  لقيةاس   اجت  ِسلسلة  من ال  ادن :،باسي  -الفارسية زججير  خقديم) نز ر

 ال سافا  الطويلة.

 فرجسية : الِقسُم الحديدي  من دوالب السيارة.) Gente َ ْنط

جسةبة نلةى اسةم ملةك : جةوم  مةن  gentiana خنجكلينية قدي ة من الالتينيةة Gentianَ ْن يا  

  النباتا  تَنتشر في ال ناطق الجبلية، لوجها بنفسجي أو أزرق زاهي.

 : النسةةيُا Canvaccioختر يةةة "جةةاج فا" ،ةةن الفارسةةية"جاجفرا" اسةة ه باإليطاليةةة َ ْنفررا 

 الصشن.

 تر ية : َصِحن.َ نَق)

 ا جريان ال اص.ختر ية : مكان  في مجرذ النهر فيه حجارة يَشتد  ،ندهَ نَقة

 خفارسية َچن كك : الُطنبور. وهو من  ال  الطرب.َچنَك

ختر ية ،ن الفارسية َچناال ،ن الهندية : ُ اّلب. ِمشبَك. قَبضةُ اليد، الِ تراس في الباب َچنَگل

 وجحوب.

 م بص خأي يسق  ورقه  من الف يلة الطقسوسة. شجر Ginkgoales:  نكيات

(  فارسية : قرم.َ  ر

 : ، لة جقدية.Guinée ُ نيه

 خفارسية : اصطالغ  موسيقي ب  نى ال قام الرابا.چهارگا 

 تر ية ،ن الفارسية : الوجهُ ال ابا.َ هر )

 : ،برية خقديم : من أس اص النار للت ذيب في اآلخرة. َ َهن   

افة:  فا هة تشبه الك  ري. من أمريكا الش الية. َ ور

والةةه : الكةةيُا الكبيةةر. و،ةةاص  مةةن صةةوف أو شةة ر أو ختر يةةة ،ةةن الفارسةةية گَ  ُچرروا ،  والررق

 غيره ا  الغرارة. ،ند ال امة الشوال.

، فضلة ، جقاوة ال صتلفة ال قياس. Gob ُ و   خنجكليني : اصطالغ  تِجاري 

 ختر ية : القسُم الفُصاري  الَ  قوف يُ بت في رأس الغليون. وبُوق

 خنجكلينية من الالتينية : ليُف اِلِقنؤب. Jute وت 

 تر ية ،ن الفارسية : جوم  من جسيا ال وف. وخ)

 الحفرة.  وخة:

لقةب موظةف مةن ال هةد ال   ةاجي وظيفتةه مرادفةة لوظيفةة الج ةدار فةي ال  ةرين   : وخردار

  . األيوبي وال  لو ي وهو من غير ال سكريين مه ته اال،تناص ب البا السلطان أو الباشاوا

 فُن القتال الياباجي والدفام ،ن النفا. :  Judo ودو

 لباُس الِرجص. :خ فارسية گور+ پا أي قبر الرجص  َ ْوَر 

 جسبة نلى خيّاطة فرجسية : اسُم ضرٍب من النسيا الحريري.Georgette( ور ي 

 فرجسية : اسُم ضرٍب من النسيا ال ّطاط.) Jersey  وْرسيه

 خنجكلينية متوسطة ،ن طريق الفرجسية القدي ة : جريدة ، دفتر اليومية. Journal ورها   

  ر  يُؤَ ص.ث: خ فارسية ُگوز خقديم  وز
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 : خام  سطحي مؤ سد من م دن  بريتيدي.Gossan وسا  

 الق ُر ال غير. والح ن. خ فارسية جوسه  : وشه.َ ْوَسق

 ختر ية ،ن الفارسية :  ُسصاُم ال داخن. وغا 

 أو ج ا،ة  من الناس. ر ية : فرقة.ختَ ْوقة

  .خنجكلينية : ب  نى الصاجق, وهو من أدوا  السيارا  و،ددهاChoke وكچُ

تر يةةةة ،ةةةن الفارسةةةية : ال  ةةةا الرفي ةةةة مةةةن الصيةةةنران يُضةةةرب بهةةةا الح ةةةان، ُ وكاهررره)

 ال ولجان.

 تر ية : اسُم ضرٍب من ح ام الكّشة. وكا  )

 في السيرك، ومن أوراق الل ب ،ليها صورة ال هر .نجكلينية : ُمهّرِ   ) Joker  وٍكر

 : خيّاُل الِسباق.)نجكلينية)Jockey   وكي

ماليةين نر  .  10خجسةبة نلةى فينيةا.ي بريطةاجي : وحةدةُ قيةاٍس للطاقةة ختسةاوي  Joule و  

 هي تولّدُ الحرارة في جسم مقاوم ،ند مرور التيار الكهربا.ي ،برب. وظاذرةُ  و 

 : ال حراص. فارسيةتر ية ،ن الچو )

 خ،ن طريق اإلجكلينية : ،ربيها الذهبي.Golden  ولد 

 .ن أو أرب ةال بة  يَل بها شص   : kolfاسكوتلنديةخ Golf ولف

 تر ية ،ن الفارسية : الَسصّي، الكريم.ال وَمْرد)

:  ال   م دجيةةة  ،لةةى شةةكِص اآلجيةةة ت طةةي  ةةص منهةةا صةةوتاً مةةن أصةةوا  السةةلم  Gong  رروهج 

 ال وسيقي و يدق ،ليها ب ضارب ها  رؤوس من اللباد .

 : ،ربيها الن  فية أو التَنورة.  وه لرة

 الشيص. و ص  حجر  ريم. أصصُ  خفارسية گوَهر :َ ْوَذر

ال طةةاطي ال سةةت  ص فةةي محةةرك  نجكلينيةةة، ب  نةةى الُ َوصةةص  : األجبةةوب Joint ( ُ ررو  

  .السيارا 

: م ناهةةا األصةةلي "أصةةفر" وتسةةت  ص ج تةةاً ل ةةحافة الفضةةا."  )خنيطاليةةةGiallo   يررالرو 

والرواية البوليسية، ت ني فئة من التريلر" ها  ال يناجيةة ال ةغيرة خةالل السةنوا  السةب ينية 

 خمن القرن ال شرين  والتي يصتل  ،نفها بالر،ب والتهييا الجنسي.

 : ضرب  من السيارا  ال غيرة.)نجكلينية)Jeep يب 

 فرجسية  : تنورة.خ Jupe  يب

السةالغ فةي التر يةة :  الشةص  ال سةؤول ،ةن  خاللفةت مةن النسةبة نلةى الَجبةة وهةي چي يبه 

 .الحربية وتقال أيضا ،لى م ل" األسلحة توزيا األسلحة وال  دا 

 .نجكلينية ،ن طريق التر ية : النسيُا القُطني يوّشى يطبا أشكال ها  ألوان Gheet ي )

  Kitharaيوجاجيةةة األصةةص Guitare    خنسةةباجية ،ةةن طريةةق الفرجسةةية  Guitara  يتررار

 . لة  موسيقية  وترية :قي ارة 

 خالتينية : خام  من أ سيد الحديد ال  يأة. Goethite يتا   

الة ال وقؤا ،ليها.)Giro   يرو  نيطالية : التوقيا. الحوؤ

 مادة  ُهالميّة  لِنجة. التينية :) Gel يل
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 ،: مادة  شبه زاللية geleta،ن الالتينية  gelatinaخفرجسية من اإليطالية gélatine يَلتي  

لينة  لَِنجة  غيُر قابلٍة للذوبان في ال اص تُستصر  من ،ظةام الحيةوان وأجسةجته باغال.ةه الطويةص 

 في ال اص.

 تر ية : ث ر  جباتي أرضي يشبه التو ، الفرين. يلك)

 .  : ،ربيها صدريّة    yelek  ،ن التر ية   jileco   ونسباجية خفرجسية Gilet  يلي  

ُمج ةدة. ُم لجةة. مةادة بروتينيةة شةفافة  ،ربيها هالميةخم.م . ُخ يرة. :خفرجسية Gelée  يليه

 تستصر  من األجسجة، تج د ،ند الجفاف وتتحول نلى سا.ص بالرطوبة. مادة  ُهالميّة  لنجة.

ال  ةطلحا  ال يكاجيكيةة تطلةةق ،لةى  لةة مةةن خنجكلينيةة أي م ة ي : مةةن  Jummed  َ رير 

  .فهي مجي ة الحديد أو جحوب تت لب وال تتحرك

ال ةةوطن األصةةلي ل ةةنا،ته : جةةوم  مةةن الق ةةاش القطنةةي  Januaخ،ةةن الالتينيةةة Jeans  ينررز

 القاسي.

   ال ةينية: " جةن  ةو " أي صةنا فةي بةالد ال ةين, أو مةن الالتينيةة االيطاليةة خمةن  نكروچ

Zinco صفا." م دجية من النجك تتصذ ألغراض البناص والتسقيف: وهي . 

يني    Genetic.ما يَت لُق بال ورثا  والنشوص : 

خيوجاجية : جغرافية السياسية أو الجغراسيا. سياسةةُ تَن ظةيم مةوارد  Geopolitics  يوبوليتيك

 األرض تب اً لحاجا  الناس.

  ساحة التطبيقي.خالتينية من اإلغريقية : ،لُم ال Geodes  يود رية

 خنغريقية : فينياُص األرض. Geophysic يوفيز ائية 

،لم  يَةدرس تةاريخ   :)،لم)+logos(أرضge(من اليوجاجية  التينيةخ Geologia   يولو ية

 األرض من حيت تكوينه أو ال وامص ال ؤثرة فيها وقشرتها وصصورها.
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 .: سيدة. ال رأةُ الشريفة خمن ال  ر الوسي  مغولي تر يةخ  Khatounخاتو 

 .ختر ية  : ال ل قةخاشوقه

فارسةةية مةةن خةةارچيني، مر ةةب مةةن خةةارا: حجةةر صةةلب+ چينةةي : صةةيني : فِلةةن  )خارصرري 

  الق دير يُست ان به ،لى تفا،ص ال واد الكي يا.ية وغيرها.

ر. :فرجسية خ   carteخارطة   ،ربيها ُم وؤ

 : ، ةةود  ُمةةدبؤُب الةةرأس،  ةةاجوا يُجلسةةون ،ليةةه الُ ةةذ جِب فةةي األزمةةان ختر يةةة قةةازيق خررازوق

 .الغابرة، فيَدخص من دبرب ويصر  من أ،الب

 خال  ر الوسي  : لقُب ملوك التُرك.ختر ية    Hakanخاقا 

 خفارسية خاك :أي تراب وتلفت  ا ي.خاكي

 خفارسية : شامة.خا 

 البسي . الجلدُ لم يُدبي. النسيُا غير مفتول.النئ ُغير الناضا. األصلي والطبي ي. خام:

 الَ ت َجةر. والحةاجو .  فارسية  دخلت اللغة ال ربية في ال  ور اإلسةالمية األولةىخ Hanخا 

ال ننل الكبيةر أو الفُن ةدُق، الةذي ينةنل بةه التجةار وي رضةون بضةا. هم فيةه   ةا يةتم فيةه البيةا 

 ل أيضاً . ويست  ص أيضاً  لفت لالحترام والتبجيص لكص  بير في ال قام.والتداو

 ختر ية خوسي  : سيدة.خاهوم 

 ختر ية ،ن الفارسية : الَنَغب. الوبُر النا،م. الَصَ ص.خاو

 تر ية َخواردَب : الشريف. الشهم. البطص. اله ام.خاورضه)

 خفارسيه  : ال جنون.خبل

 .ختر ية : الشيخختيار



75 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

د  وي  لقةُب حةا م م ةر تحةت  :خفارسية أصلها من خديو من خدا أي ال الةك أو ال ةاحب  خ 

  سيادة ال   اجيين في ب   ال هود ال اضية.

خفارسية من َخرب: طين+  تين: متكةون : ،ربيهةا لحةم األرض. ديةدان  ح ةراص ِطةوال َخراطي 

 تكون في طين األجهار.

بُن خقديم : البطيخ خربز  األصفر.خ فارسية َخر 

 تر ية ،ن الفارسية : ،ربيها جفقا  السفر.را )چَخرْ 

 تر ية : ال ادي. الرخي .خر ي)

 .: صو  تحريك األشياص واصطدام ب ضها بالب   اآلخرخفارسية خَرخشه 

 فارسية : قطا صغيرة.ُخرد )

 خفارسية  خقديم : ،ربيها الحريرة. ال رقةُ باللحم.ُخرد ق 

 ال ال ادية التي ي كن أن تُل ا أو يُحا  بها.كأشياص  موجودة  في األش خرساهة:

 تر ية ،ن الفارسية : خور ال ستحسن، الال.ق.ُخرستا )

نيطالية : جبا   من الف ةيلة ال ر بةة األجبوبيةة النهةر، فةي طرفةه ث ةرة خ Carciof ُخرشوف

 .مغلفة بأوراق، يطهى ويؤ ص

 خفارسية : أجف.خرشوم

 .حشو السالغ الناري :  Artichoke  يطاليةأصلها من اإلخ Cartoucheَخْرطوش 

 أجبةةوب لنقةةص السةةوا.صوأصةةب" يُطلةةق ،لةةى  ةةص األجةةف، ويُسةةت  ص خ وصةةاً للفيةةص.  ُخْرطرروم:

 وال اص .

 فارسية : شجر  ُم ّ ر يَتصذون منه الص ر.َخرهو )

رسم اصطالغ لظواهر مل وسة أو مجردة ي كن ح ةرها فةي حيةن  Carte  :(Kart)خر  ة

 مكاجي بأوضام جسبية ويكون الرسم ،ادة مستوذ السط".

ز)  ،ربيها الحرير. :فارسية   خقديم  خ 

شراب  يُ  ص مةن النبيةب والتةين وجحوه ةا  ،ربيها النقيا. :خ فارسية خوش  ب خقديم ُخشاف

 .ل اص من الفوا ه ب د جق ها أو نغال.ها في ا

ْشكار  : الصبُن األس ُر غير النقي. خ فارسية  خ 

شكنا    وخفارسية خقديم : خبنة  تُ نا مةن خةال  دقيةق الحنطةة، وتُ لةُئ بالسةكر واللةوز، أخ 

  وتُقلى. الفستق

 : َحَجر   ريم. Calce`doine خلقيدوهي

 .والدبا والصصخفارسية  ُخ ب : و،اص أو جرة فصارية تحفت فيها السوا.ص  الدهن ُخ  

ْنَ ر  لسّكين. ،رببها ا :خ فارسية من، خون: دم+  ير: الحقة فا،لية خقديم خ 

الطبق أو ال ينية ال غيرة يؤ ص ،ليها الط ام  -1صان ه : وتلفت " ن ه واصخفارسية   خُنچه

وهةي مةن األشةكال الهندسةية الشةبيهة بةال  ين وال ط  ةة بقطةا  -2أو لتقديم القهوة أو الشاي. 

 .ال رايا والنجا  ال لون ت بت في السقوف وت لق في وسطها ال ريا  يرة منصغ

 خفارسية : الص ُر القدي ة.خندر س

 فارسية َ ن دَب  خقديم : ُحف رة . َخْندق)
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 . : ال ظيم. السيد. التاجر. ال  لم وال ربيخ فارسية َخوا ه

 . الط امما يُوضا ،ليه ،ربيها ال ا.دة أو ال نضدة.  :خ فارسية خوا 

 . ،لى الرأس وضا ِمغفر  يُ  خ فارسية   خقديم :خوذة

بناهةةا الن  ةةان بةةن ال نةةذر  خقةةديم : ، ةةارة  بدي ةةة مةةن خرا.ةةب الةةدهر خفارسةةية خرجكةةابخورهررق

 .واسم جهر في أرض الكوفة -3ول له ق ر السرور.  -2لبهرام  ور.

 خفارسية : ب  نى جيد، مستصدمة في الصليا ال ربي.خوش 

ةةد و الِق ةةاص.  ضةةرب  مةةن  :رسةةية أو هنديةةة  خ قةةديم مةةن ال  ةةر ال باسةةي خ فاخيررار ،ربيهةةا القَن 

 الُصرجوب، من الف يلِة القَرجية، ث رة  خضراص  صيفية  تُؤ ص. 

نَُا منه أجوام  ُم ينة  من الصشب. شجر  هندي  :َخْيَزَرا   يُ  

 خفارسية :  يا من الق اش.خي  )أوخيشه 

 

 

 

 

 

 

 

  د)

 
 تر ية من الفارسية :غالم أو جارية.خ دادا 

تابص من أصص أسيوي يقطر منه الكافور. وهي  :قديم خ  أي الشجرة ال ينيةخ فارسية دار ي 

مان، وتد،ى بَ د قوقة القرفة  . بتصوم ال ين  الر 

 سرياجية دروخا : ُغ ُن شجرةٍ أو شجيرة يكون غضاً.داُروخ )

جظريةةة  فةةي ال لةةوم  خجسةةبة نلةةى ال لةةم البريطةةاجي مةةارك دارويةةن : Darwinismدارو نيررة 

 الطبي ية تَدرس تطور الكا.نا  والطبي ة.

 ختر ية : د  شك ال بادلة.داَك 

 فرجسية : اتفاق.D'accord(داكور 

ُرم تُن ب في الدور وتُ ّرش.دالية) م والُح    سرياجية دليتا : أطلقوها ،لى شجرة الَكر 

 فرجسية : السيدة. والدام في ورق الشدة يس وجها أيضاً البنت.) Dameدام 

ُر ال لك.داما)  تر ية : ِصه 

نيطالية ،ةن طريةق التر يةة : ب  نةى الدمشةقي، أطلقوهةا ،لةى النسةيا ) Damascoدامرقو 

 سداب حرير ولح ته ق ب، يُست  ص ألثاث ال قا،د وجحوها.

بأ  ةام  هةي سةترة ج ةف ،ليةا، نال أجهةا نسباجية ت نةي ج ةفي : فةي ال غةرب( Dimid داميدا

 .منررة، تُلبا فوق البد،ية للشبان، ثم د،يت بالكبو  ب د أن قلد فيها الكبو 
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م. :  فرجسيةDantelle (داْهتيل  حواشي النسيا بشغص اإلبةرة أو ، ةص  جوم  من النسيا ال صرؤ

 الظؤريفة.

الروماجيةةة مةةن أصةةص مجهول :،ربيهةةا خ نجكلينيةةة مةةن الفرجسةةية القدي ةةة ،ةةن Dance داهررس

  الرق .

:  مدرسة  في الفن واألدب تت ين ب حاولةة الةتصلّ  مةن قيةود ال نطةق خفرجسية  Dadaداود ة

 ال  تادة وال القا  السببية في التفكير والت بير.

 : غابة دا. ة.Dauerwald داوروالد

 لوالدة.التي تقوم ب  لية ا. ال رأة القابلة،ربيها : خ فارسية دا ة

  .:  لة أو ،دة ت نا أسناجا لألجابيب والقضبان ال  دجيةخنجكلينية   Diceدا س 

 : الكترود ُمه ته الر.يسة نصدار االلكتروجا  ال اجوية.Dynodeدا نود 

 : ِص اُم هَب ذَبة لألموا  الدقيقة.Dyotronدا وترو  

 من النهر. تر ية ،ن الفارسية دوبارب : الحيلة، الُصد،ة. وزو دُّبار )

  .خهندية : و،اص حفت األشياص الغذا.ية وله غطاصDabba دبرا

 ختر ية : الِقسُم الصشبي السفلي من ال ارتينة وجحوها.َدب ك

بَك  جكلينية : جسيا  قطني  نجكليني أسود  وِصبغته ال تحول، تتُتصذ منه سراويص.)إ Debak د 

 فرجسية :  رر، مضا،ف.) Double  َدبل

  خاتم.،ربيها  : خمن الالتينية Duplus ُدْبلَة

 نجكلينية : جوم  من الترج ة ال وتية يترافق ما النطق وليا ما الكتابة.Doubling( َدْبلَج

ْبلوم  درجة  ،ل ية  جام ية  ب د اإلجازة الجام ية. :فرجسية من اليوجاجية خ Diploma د 

ْبلومرراس تةةدبيُر شةةؤون البلةةد بواسةةطة  : Dhiplomaنجكلينيةةة مةةن اليوجاجيةةة ( Diplomasد 

 وزير الصارجية في الوطن.  من قبص في الصار ، من مب وثين ووزراص، وتوجيههم  ين موظفي

بوز تو هن، الودي ة، الَضَ ان.)إ Deposito د   يطالية : الرؤ

 الهراوةُ ال غيرةُ الُ قّ  ة ، رأسها الضصم ُمسنؤن.،ربيها النؤ ص.  :توبوز خ فارسية َدبروس

 : ُمصَ لين.Duvetyn(Duvetine) تي فد

خ تر ية : ِم طف جسوي واسا الردجين ،ند اإلب  Dolman(Doliman) دُّلما  دولما 

 ضيّقه ا ،ند الرسي.

خ نجكلينية قدي ة  : ثوب َ َهنوتي للقدّاس، أو ثوب يرتديه ال لك Dalmatic د لَم يق

 البريطاجي.

خفرجسية ورب ا التينية : برجا الكرجافاال  ما قنام ج في . أو قنام  Domino دُّمينو

 ج في.

خ فرجسية قدي ة من الالتينية متأخرة ورب ا من أصص  لتي بريطاجي : Drab(Drap) درا 

 ق اش رمادي ُمس ر.

رابز   حةاجن.  : َجل فةق. Trapézionخ فارسية من"در"باب، و"بنين" الصشةب. أو يوجاجيةة د 

مةةن الحجةةر أو ال  ةةدن أو الصشةةب. ،لةةى هيئةةة القةةوا.م  فةةي السةةاللم، ٍم مةةن السةةقوطِسةةتار  حةةا

 ال  فوفة.
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 ق اش  تاجي غليت. Drbbet :درابي  

راخما  ال  لةُ النقديّةُ الُ تداولةُ في اليوجان. : drakhméيوجاجيةDrachma(د 

راسور  خفرجسية :خناجةُ األطباق.Dressoirد 

ْرالو   خنجكلينية : جسيا  اصطنا،ي  ُمر ؤب من خيوط االكريليك. Dralon د 

رامررا : روايةةة  تُ ةةد  للت  يةةص ،لةةى  يوجاجيةةةأصةةلها مةةن ال  خ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة Drama  د 

 ال سرغ أو التلفاز.

راماتيكي   .أحداث  م يرة  :drama)   اجيةجوأصلها ي خ،ن طريق اإلجكلينية Dramaticد 

را كوْلد   : ثاجي أو سيد الكربون الجليدي. Drikoldد 

ْرباس  :السد. اإلغالق. خ فارسية د 

ربا   البّواب. ،ربيها:فارسية )د 

ررررة : مةةةةن  الِ  القةةةةرم ال وسةةةةيقية، وهةةةةي ها  خ ةةةةر خ فارسةةةةية تةةةةابوراك أو دُجبلةةةةك ُدْربَك 

 .وفتحتين.أغلق أحد الفتحتين بأحشاص حيوان أو غيرب

 من"دور" ال بد، و"ديدن"  : الرؤية.تر ية ،ن الفارسية دوربين دربيل)

 تر ية ،ن الفارسية : األلم ، ال رض، الت ب، الغم.َدْرد)

 الداهية . ال جوز الفاجية. َدْرَدبيس:

،ة.) Dreadnought دْرَدهوط  نجكلينية : السفينةُ الحربيةُ ال قيلةُ التسل"، الُ درؤ

اق ْنة  رر  يوجاجية : ضرب  من الصوخ.) Dhorakiononد 

 . الصيّاط،ربيها  :خ فارسية ْرزيدَ 

َرْفس  خفارسية ِدَرف ش : الحرير.د 

 طريقة  لتشكيص ال  ادن. درفلة:

 . خفارسية : ثياب  من الحريردرقل

  َشِرطة. ،ربيها  :تر ية  َدَرك )

 تر ية ،ن الفارسية "در" في، و" نار" الهامش : أي هامش الكتاب.َدْرَكنار)

 تر ية : من أل اب نخفاص الصاتم تحت أحد الفناجين.َدْرَكوز أو دسته كور)

 دخص فيه.  :سرياجية درمج )

 . فرجسية : أداة لفك وت بيت ال سامير اللولبية خ البراغي Tournevis ( درهفيس

   قط ة  من فضة مضروبة للت امص و ال داولة. :  خ قديم يوجاجيةخ Dhrakhmiدرذ 

 الباب.فارسية : البوابة . مقدمة  (دروازة

روبس  نجكلينية : القطُا السكريةُ الُ ط ؤ ة بشتى الط وم.)Drops  د 

فةي ال ةوفية الناهةد الجةوال. الفقيةُر ال سةكين   :خ فارسية من، در: باب+ بةشش: أمةامَدْرو  

 . الواقف ،لى الباب

 خ فارسية :جافذة. در شه

ْر اق:  الترياقخقديم : الص ر. د 

 نصالغ الطرق الحديدية. َدر رة:
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ةةتَكاب : مةةن اصةةطالغ ُم ةةلِّحي األحذيةةة، لةةوُغ ال  ةةص، قط ةةة  َدْزَكرره ) تر يةةة مةةن الفارسةةية دس 

 خشبية  س يكة  لها قوا.م يُت َصذ من شجر الجوز.

 ما تُطلى به ال رأة وجهها. ختر ية :َدزَكو 

زمةُ Douzaineنيطالية ، وفي الفرجسية ) Dozzina َدْز نه   قط ة.  12تضم   : الر 

 اليد. الِلباس. :خ فارسية َدْس 

مة. القَب ضة :خفارسية َدْسته  . ال ج و،ة . الِحن 

 القاجون األساسي. :خ فارسية َدْستور

ْسك أو د ررك خفرجسةية : ،ربيهةا قُةرص . يُطلةق ،لةى  ةص مةا يح ةص شةكص قةرص  Disqueد 

 دا.ري، م ص أسطواجة الفوجوغرافي. وقرص الكومبيوتر.

خقديم : بنةاص   الق ةر حولةه بيةو  لأل،ةاجم فيهةا الشةراب وال الهةي، يكةون خ فارسةية َدْسكرة

 لل لوك.

  .خنجكلينية : من ،دد السيارا  ويراد بها لوحة ال قاييا Dash Board دشبو 

َ ُص منه. :خقديم  خ،باسي خ فارسية  َدْش   ال حراص، وج لة  من الورق غير ال رتب. والُ ه 

 تر ية ،ن الفارسية دوشك : ،ربيها فراش. َحشيّة  يُجلا ،ليها.ُدَشك)

الِ نن،ةُ ها  الحنكين البارزين ال سنين من الداخص يننم  -1تر ية أي ها  األسنان :دشلي )

 الدوالُب الُ سنؤن يُسيّر  خر مسنناً. -2بها الحذّاص القالب أو غيرب.

َ ن ،ن الفارسية دشنام : اُدْشَما )  ل دو. الضد.تر ية دُش 

 ختر ية دوغري أو دوغرو  : ال ستقيم.ُدْغري

لي )  تر ية : الصروُف الذي ، رب سنة واحدة.ُدغ 

 ختر ية طاغلي : الجبلي.َدغلي

اسة. :  فينيقيةخ Difthera َدْفتَر  الُكرؤ

 الُ وظُف ال الي الُ كلؤُف بتنظيم الوارد وال ن رف من أموال الحكومة.  :تر ية )َدْفتَْردار

ْفت ر ا  . ،ربيها الُصناق. جوم  من ال رض  :Dhifthera من اليوجاجية  Diphtheria (د 

فلة) تر ية دفله ،ن اليوجاجية  : ،ربيها  الص. جبت  له زهر أح ر ال يأ له الحيةوان، يَنبةُت فةي د 

 شواطئ األجهار وفي الصراما .

 ختر ية  : ال طرقةُ الصشبية.ُدْقماق

 َجر. وشيص   ال  طبة ي قد ،ليه . الَ ت   : فارسيةخُدكرا 

ْكتاتور)د كترراتور  ،ربيهةةا مسةةتبد، طاغيةةة. حةةا م  لةةه سةةلطة  :روماجيةةة قدي ةةة خ Dictatorد 

 . مطلقة، والسي ا الذي ح ص ،لى السلطة بالقوة أو بطريقة غير جظامية

ْكتاتور رررة حكةةةُم الفةةةرد أو الج ا،ةةةة دون االلتةةةنام ب وافقةةةة  :روماجيةةةة قدي ةةةة خ Dictatorد 

 ال حكومين.

  درجة  جام ية  ،ليا، ب د ال اجستير. :أوروبية ) Doctorate ُدْكتوا 

ب ،لى ال لوم الطبية. :  Doctorمن الالتينية فرجسيةخ Docteurُدْكتور   الشصُ  الذي دُّرِ

ْكرتْروز   خالتينية : ُسكؤُر الِ نَب. Dextroseد 

كْ  ي  جََشوي. Dextrinرتْر   د   خفرجسية من الالتينية : ِص  
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  .مگختر ية دغ ه : زر والج ا د گمهدُ 

تند. ورقة  مكتوبة  أو مطبو،ة  نلكتروجياً، مةنودة   Document ُدكومن  خفرجسية : ،ربيها ُمس 

 . بال  لوما 

ْكيتلو  خفرجسية : اآللةُ الكاتبة. Dactylo د 

ْلتا   خنجكلينية وسطى ،ن طريق اإلغريقية من الفينيقية : داُل النهر. وأش ة. Deltaد 

  دُخا. حيوان  بحري  أليف.،ربيها :  يوجاجية ومن الالتينيةخ Dalfin َدْلفي 

 :،ةةا.قخش . جةةنُا delphinionخالتينيةةة حدي ةةة مةةن اإلغريقيةةة   Delphiniumُدْلفينيررو 

 زهٍر من الف يلة الحوهاجية.

 . : دويبة  جحو الهرة الطويلة الظهر تُشبه السنجاب، يُ  ص منها الفروخ قديم  .فارسية دلهخ َدلق

 فارسية دول : مايسقى به.دلو)

 نجكلينية : رصاص. جسبة  نلى مقاط ة في الهند فيها م  ص الرصاص.) Dumdum ُدْمُدم

 هاَ  وثاَر من حرارة أو شرب دواص. :خ فارسية َدم 

  الضريبةُ والِجنيةُ والَصَرا . وال اَلمة. :تر ية )َدْمغة

 .البردُ ما الري" يصشى اإلجسان من  ص أوب حتى يكاد أن يقتص  :خ فارسية دََمهَدَمق

ر. Demaskمْقسدِ   خجسبة نلى دمشق  : ق اش ُمشجؤ

مة والطرد ال شدود.َدَمك)  تر ية : الِحن 

 ِحلية  حول ال ضد.   :فارسية )َدْملَج

 . لُ بة. ت  ال.: َصنَمُدْمية

 ختر ية : األثاث. األدوا  الدا. ة ل كان.دميرباش

هَمو  لد   هربا.ي. Dynamoد   خنغريقية : موؤ

 : ر.يُا القرية أو اإلقليم. و ص  من له مال وجفوه ، والتاجر.َدْذقا 

ْذليز  . خُص بين الباب والدار. والحنيّةال د :خفارسية د 

 طاقين، من الِكتان وجحوب، يصاط به أو يُشد.خفارسية : خي   غليت هو دوبارة

:أمين  موجود  في الجسم وهو  ِجهاز نرسال لإلشارة نلى ال ةواد التةي  Dopamine دوبامي 

 تتض ن األدرينالين. 

خنجكلينية : ،ربيها اإلزدواجية.  الترج ةُ ال وتيةُ ب ا يتناسب ما حر ة Doubling دوْبَلج

 شفاب  م  لي اللغة األصلية.

 الذي يقوم بدور البديص لل   ص الر.يسي في األدوار ال  بة. خنجكلينية :Doubler وْبليرد

 فارسية : من اصطالغ ل بة الطاولة والدومينو. أي مضا،ف الص سة.دوبي  )

 يطالية : اصطالغ  تجاري  ب  نى الحساب ال ندو . )إ Doppia دوبيرا

رمه) دة. دْودرمه أو ُضْنض   الُ َرِطبا . البوظة.تر ية :  الُ ج ؤ

قد، َ،ن بَُر النوم.)Dortoir دورتوار  َجا. الَ ر  َجا. الَ ض   فرجسية : الَ ه 

نبريق   بير  هو ،روتين وال بلبلبة له. نجاص من النجا  يوضا فيه   -1:خ فارسية دورب  َدْورق

وضةةةرب  مةةةن القةةةاجا  ةةةان يلبسةةةها ال تنسةةةكون لةةةذا سةةة وا  -2 الشةةةراب . ومكيةةةال الشةةةراب.

  بالدورقيين.
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نلى دوريك وهةو نقلةيم باليوجةان القدي ةة : وهةذا ال ةنف ي تةاز  جسبةDoric (خصنف  دوري

 بالبساطة في البناص.

 فرجسية : أثنا ،شرة.)Douze دوز 

 فارسية : زوُ  ال الث من أوضام النهر في ل بة الطاولة.ُدوساي)

 مرض  في األم اص ي احبه نسهال و دم لن  ما البول. :)يوجاجيةخTrapezionدوسن ار ا 

 اإلضبارة. ال لف. ،ربيها:فرجسية   dossier(دوسيه

،ربيهةا الِ شةن أو ال جةا  أو ال نضةصة  :)  docciaخفرجسةية أصةلها نيطاليةة Doucheدوش

 خم.م . ِرهاهُ  ال اص يُستصدم في الح ام. 

  الِفراش. ،ربيها :فارسية )دوشك

  : ،ربيها البا.نة. الَ هر.فرجسية Dot( دوطة 

: مذهب  ي يص نلى نثبا  ال قص وقدرته ،لى ال  رفة ونمكان الوصةول نلةى اليقةين دوغماطيقية

 ،ويقابله مذهب الشك.

 لقُب شرٍف اجت ا،ي في أوروبة .  :  التينية خ  Duxدوق

بةةدوكمرره  رري) ا  واللو سةةا  تر يةةة : البةةّواب أي الةةذي يسةةكب ال  ةةادن. ومةةن يُ ةةلِّ" الُطُرم 

 والبوابير.

 ،جلةة -2 ِخناجةة الكتةب أو ال البةاأو مكتبةة، ،ربيهةا الِصناجةة.  -1 :خفارسية  خقةديم دوع 

 وسا.ص النقص.

: ال  لةةةةُ النقديةةةةُ ال تداولةةةُ فةةةي  نةةةدا والواليةةةا  ال تحةةةدة  أو فل نكيةةةة أل اجيةةة خDollarدوعر

 األمريكية وغيره ا.

 : صةةفحا   مسةةتطيلة  مقسةةومة  نلةةى Dominosنجكلينيةةة ،ةةن الالتينيةةة ) Dawlasَدْولَررس 

 مرب ين، شأن زهر الطاولة.

خجسةةةةبة نلةةةةى اسةةةةم الجيولةةةةوجي الفرجسةةةةي :  ربوجةةةةا  الكالسةةةةيوم  Dolomiteدولوميرررر  

 وال غنيسيوم البلورية.

 خفرجسية : ،ربيها  جسة.Demoiselle دوموز ل

: ل بةة  تقةوم ،لةى دفةا حجةر الةدومينو Dominus )خفرجسية مةن الالتينيةة  Dominoدومينو

 األول مسبباً وقوم  صؤ األحجار.

 خنسباجية من الالتينية : ،ربيها السيّد.Don دو 

  : سيدة برتغالية أو نسباجية.نسباجية من الالتينيةخ  Donaدوها

 ختر ية : مساحةُ أرٍض زرا،ية ت ادل قدي اً أرب ين هرا،اً.دوه 

 فرجسية : القسُم الذي يدخص فيه ال  باغ الكهربا.ي.) Doilla دْوي

 نيطالية من الالتينية : ،ربيها ثنا.ي. يُشام نطالقه ،لى الغناص ال ندو .Duo ( دو تو

 فرجسية : ما بطص هوقه.) ' Démodé دي مود 

من الالتينية  diapreالقرون الوسطى ،ن طريق الفرجسية القدي ة  خنجكلينية Diaperد ابر 

  : جسيا ُمضلّا أو مشجر من حرير أو  تان.diasprum،ن اإلغريقية 

 خنغريقية : صصر  جاري  ُمحبؤب.Diabaseد ابيز 
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خالتينيةةة حدي ةةة مةةن اإلغريقيةةة : ُطحلةةب  ِمجهةةري  ألحةةادي الصليةةة جدراجةةه  Diatomد رراتوم 

 مشب ة بالسليكا.

خالتينية حدي ةة مةن اإلغريقيةة : خ يةرة  جباتيةة  هّوابةة قةادرة ،لةى تحويةص  Diastaseد استاز 

 النؤشاص نلى سكر.

،ربيهةةةا الحةةةوار. محادثةةةة بةةةين   :dialogosخفرجسةةةية ،ةةةن اليوجاجيةةةة Dialogueد رررالوج  

 شص ين أو أ  ر.

من  ،ن الالتينية أصلها dialectiqueخ،ن طريق اإلجكلينية أو خفرجسية  Dialect د اليْكتية

 : ،ربيهةةا جدليةةة. شةةكص  مةةن الِحةةوار مةةن ال ةة ب الوصةةول نلةةى جقطةةة Dialektosاليوجاجيةةة 

 .قضة لل اديةناال  الفلسفة الجدلية محددة.

 حجةةةر : magnesأي ،بةةةر، و diaتر يبةةةان نغريقيةةةان،  Diamagnetic (د امغن يرررري

 ض يُف االجفاهية ال غنطيسية.

. والةديبا  ِديباجة الوجه حسةن بشةرته. وديباجةة الكتةاب فاتحتةه قديم  :خ خ فارسية ديباب د باج

 هو الحرير.

 نيطالية : بِرسِم األماجة.) Deposito د بوز تو

 : الظالم . التراب األغبر الضارب نلى السواد  الرماغ .د  ور

،ربيها رق ةي. رمةوز و  يةا  م  لةة  قةيم مت يةنة  : digitahisالتينية  Digital ( د  يتا 

   يا  فينيا.ية  الفول .من 

 خالتينية :  قِ  يّةخش . جنا زهر من الصنازيريا . Digitalisخش   د  يتاليس

 .الحرس. و الرقيب. والطلي ة،ربيها ال ين و :خفارسية  َدْ َدبا 

فرجسية : ،ربيها ،جلة القيادة  فةي السةيارة. ال قةَود ألدوا  السةير. ) Direction د ركريو 

ه.   ال وّجِ

 نلى اتجاب محدد دون تغيير. ال ذا   : direactusخمن الالتينية  Direct  ك د ر 

مان د رم  .خ هندية  : ِصبغةُ الر 

 خفرجسية  : رسم. تصطي . ت  يم.Dessein د زا  

قاطرة  تَسير محر اتها ،لى مبةدأ االحتةراق  -1خجسبة نلى مصتر،ه األل اجي :  Dieselد ز  

 زيت ال حر ا .  -2الداخلي.

 خالتينية حدي ة من اإلغريقية : ،ن ر  فِلني  جادر. Dysprosiumد ْربروسيوم 

 : وحدةُ قياِس التفاو  في منسوب طاقتين أو التفاو  بين شدتي صوتين.Decibelد ربل 

خديسي : التينية، وغرام: نغريقية : وحدةُ وزن ت ادل واحد من ،شةر  Decigramد رغرام 

 غرام.

 خوان  من فِضة. فارسية خقديم :َدْ َرق)

القةةرُص ال ةةرن فةةي الكومبيةةوتر لتسةةجيص ال  لومةةا  أو جقلهةةا أو  : خنجكلينيةةة Diskد رررك  

 .غيرها

 وحدةُ وزٍن ت ادل واحد من ،شرة ليتر. أو مئة سنت تر مربا. :خالتينية  Deciliterد رلتير 
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لشةةهُر ال ةةاجي ال اشةةر. ا : ب  نةةى Decembreخفرجسةةية ،ةةن الالتينيةةة  Décembreد رررمبر 

 ،شر من األشهر الرومية، يُقابله  اجون األول من األشهر السرياجية.

وحةةةدةُ مسةةةافاٍ  ت ةةةادل واحةةةد مةةةن ،شةةةرة متةةةر. ،شةةةرة   :خالتينيةةةة Decimetreد ررررمتر 

 سنت ترا .

 خالتينية : باد.ة  ب  نى ،شر. أو جنص من ،شرة. Deciد ري 

 مرب ة.: ،شرةُ أمتار Deciareد ري آر 

 : وحدةُ توهين. Decineperد ري هيبر 

 لبت الفضا.ي ،بر األق ار االصطنا،ية.لتقاط اقرص  ال  :خنجكلينية   Dishد  

  .لي " ب  نى هو : اإلطار ال سنن وج  ه ديشليا  " ختر ية من " ديش " أي السن و د شلي

 % زجك.5و% ألومنيوم، 45% جحاس، و50: سبيكة  تتكون من Devardaد فاْردا 

 خفرجسية : ،ربيها ،رُض األزياص. Défiléد فليه

   خفرجسية : ،ربيها ،يب  أو شا.بة.Défaut د فو

 ر.خفارسية ديكك : أثافي الِقدد  قا  

 خنغريقية : باد.ة  ب  نى َ،َشرة أض اف.  Dekaد كا 

 خفرجسية : ق ةُ ش ٍر متدرجة.Dégrader د كارد ه 

 ليترا .: ،شرةُ Dekalitreد كالتر 

  : ،شرةُ أمتار.Dekametreد كامتر ة 

 خالتينية ،ن طريق الفرجسية : وحدةُ قياس ال سافا .   Decametre د كاميتر

 : ترتيُب أثاث البيت وتنظي ه وتج يله. فرجسيةخDécorد كور

 جوم  من اللباس النسا.ي يت ين ب ري الكتف والذرا،ين.خفرجسية  : Décolleté  د كولتيه  

 : فرز  باالجتشار الغشا.ي، مين غشا.ي. Dialysَد لَزة 

أي  gogosأي النةةاس، و  demosمةةن  demagogosخنغريقيةةة Demagogic د ماغو يررا

 حالة  سياسية  تكون السلطة في يد الش ب. القيادة :

 فارسية : الُ ضيص . الالما. أطلقوب ،لى جوم من النسيا البّراق.د َمه)

،لةةةم  :  Demography خ يوجاجيةةةة ،ةةةن طريةةةق اإلجكلينيةةةة Dimographeد موغرافيرررة 

 نح اص السكان.

يكةةةةون الحكةةةةم والسةةةةيادة للشةةةة ب.  :فرجسةةةةية مةةةةن اليوجاجيةةةةة  خ Democratie د موقراطيررررة

 والرأي. واجت ا،ياً أسلوب الحياة يقوم ،لى أساس ال ساواة، وحرية التفكير 

م .ِص أي الطاقة :  Dynatron dunamis(د ناترو     ام  ُمفرؤ  ي  ص   ذبذب أو  ُ َضّصِ

ً قدي  : ضرب  من النقود الذهبيةخ قديم )التينيةخ Denariumد نار . وحالياً ، لةة متداولةة فةي ا

  الكويت.  ب   الدول

:  ا.ن   بير  وضصم  جداً له هيص من ف يلة النواحف، منقرض منذ زمن Dinosaurد ناصور

 ب يد.

لتغييةر قةوة البصةار وقةوة ال ةاص نلةى قةوة طاقة  مولد.  :dunami) يوجاجية  ( Dynamoد نامو

  هربا.ية.
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 خنغريقية : جهاز  ي  ص   حرك ومولِّد  هربا.ي.Dynamotorد ناموتور 

 خنغريقية : ِمق َوذ. مقياُس القوة أو الضغ . Dynamometer د نامومتر

 ال ناجم. جاسف. متفجرا   قوية  تُستصدم  في :  يوجاجية Dunamis(د نامي 

 : قوة  فينيا.ية  تُدفا الجتا  القوة.  يوجاجيةخ Dynamiteد نامي 

 : ،لةةم  يبحةةت فةةي الحر ةةة Dinamikos يةةةاليوجاجفرجسةةية مةةن خ  Dynamiqueد ناميكررا

 ب  ناها ال ام.

 خالتينية : جاتُا أ سدة الكحول جن.ياً.  Aldehydeالد هيَد 

 : الكتبة. ومكاجهم. ومج وُم ش ر الش راص. و ص  تاب ش ري.فارسية دوان  خ قديم  خد وا 

 خفرجسية من الالتينية ،ن اإلغريقية : وحدةُ قياس قوة ال دسة. Diopterد وْبتر 

مردي ، سليكا  النحاس ال  يأة.Dioptaseد وْبتيز   : النحاُس الن 

 الكالسيوم وال غنيسيوم.: بيرو سين يتكون من سيلكا  Diopsideد وبريد 

 خالتينية حدي ة : الهيدروجين ال قيص.Deuterium  د وتر وم

 خنغريقية : جواة هرة ديوتريون. Deuteronد وتيرو  

 خالتينية : سبيكة  أساسها األلومنيوم. Duraluminد ورالومي  

 : سبيكة  حديدية  صامدة  للحوام .Durironد ورا رو  

 من اإلغريقية : صصر  بُر اجي ُمتبلِّور . خفرجسية Dioriteد ور   

 : ُحَنم  بوغية  ُحبيبية فح ية. Durainد ور   
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جد  الطويص.)خفرجسيةRabot رابوت   : من اصطالغ النجارين. الرؤ

  ِص ُي ال نوبر. :،باسي -خقديم يوجاجية ) Retino راتينج

 في صنا الورجيش وحبر الطبا،ة.: يُست  ص Coumaroneراتينج الكومارو  

خنجكلينية جسبة نلى اسم شر ة منتجة للسكا ين : تطلق هذب اللفظة ،لى السكين rogers را ز

  .الحادة  ذلك استصدمت ألداة التدوير اآللية

ورقةة  يَ ةُف الطبيةُب فيهةا  .: وصفة  طبيةة   ) Recipeمن الالتينية  نيطالية)Ricetta را يتا 

  ل ري .واص الالزم لالد

جهةاز  يبةين ،لةى الشاشةة بواسةطة ،ربيهةا الراصةد.  فرجسية من اإلغريقية :) Radarرادار  

صدذ الراديو أشياص صلبة داخص طبقتها يُستصدم من قبص قبطان السفينة في الضباب أو الظالم 

  وما  حول موق هم وحر تهم وسر،تهم.لوالذي ي طي م 

 خفرجسية من اإلغريقية : قُبةُ هوا.ي  الرادار خفي الطا.رة . e Radomرادوم 

 خالتينية : ،ن ر  غازي  ُمِشا.Radonرادو  

ً radiatio)خ التينية  Radiator راد اتور  .: شيص  ي در أش ة ، أو حرارة ، أو صوتا

 التينية : الكشُف ،ن الفا،لية اإلش ا،ية  وتقديرها. جهاز رادياك.Radiac(راد اك 

 تأييدُ اإلصالحا  السياسية واالجت ا،ية.   :خالتينية   Radicalisراد كالية  

ات ةةال  باسةةت  ال األمةةوا  الكهرمغنطيسةةية مةةن دون  :فرجسةةية ،ةةن الالتينيةةة خ Radioراد ررو

 توصيص األسالك. 

 خالتينية : نش ا،يا . رتبةُ حيواجا  وحيدة الصلية. Radiolariaراد وعر ا 

 ،ن ر  ش ا،ي.  :خالتينية  Radiumراد وم

تر   : مقياُس اإلش ام. Radiometerراد وم 

 : ُجسيم  من مكوجا  أش ة ألفا أو بيتا.Radionراد و  

 خفارسية : لحن موسيقي.راس  

 : ،ربيها جاب . راسور 

 : ألياُف جصِص الرافية أو النصص هاته.Raffia  رافية

 : سكر  بَلوري  ضئيُص الحالوة. Raffinoseرافينوز 

ِرب. Racket راكي  خنجكلينية من اإليطالية ،ن ال ربية "راحة" أي راحة اليد : ،ربيها َمض 

  رةُ ل ب من ال طاط، تُل ب بين ال،بين أو أرب ة في ساحة تف ص بينهم حاجن.

 خفرجسية : من أل اِب ورِق الشدة.Rami رامي

 خروسية من البولوجية : أراض ها  منحدرا   لسية. Rendzines راهدز نات

فو  فرجسية : ،ربيها مو،د.) Rendezvous راهد 

 نجكلينية من الالتينية : حرير  اصطنا،ي  م نوم  من الرايون. Rayon(را و  

بوت    .فرجسية :،ربيها تقرير) Rapportر 

 لى اللوحة.تحسيُن صورةٍ أو رسم  لبضا ل سا  ، :خفرجسية  Retoucheرتوش 

ْهَكوت    : بَد لَة  تُلبا لر وب الصيص.Riding coatخفرجسية ،ن اإلجكلينية  Redingoteرد 

با   القا.د.  :خفارسية ر 
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تة ش   : ينظر في راجيتا.  رُّ

ف   مسند  من خشب أو غيرب توضا ،ليه األشياص. خفارسية :ر 

ْه بار  خالفارسية : تَكيؤة. الكادغ. رر

ْهَدج )  رجدب :  لة  يُسوي بها النجار سط" الصشب.فارسية رر

هررك اللةةون. والشةةكص.  -2شةة ار  لل لةةوك واألمةةراص األتةةراك وال  اليةةك ب  ةةر. -1خ فارسةةية   :رُّ

  وال ف.

وليرر   ت نةةي ال جةةال  : ل بةةة  rotaو  rotellaخفرجسةةية مةةن الالتينيةةة ال تةةأخرة Rouletteرر

 .قِ ار

 من الحبوِب تُستصدم في الطبخ. : يوجاجية من ال ينية )رز

 .  : موضا  فيه مج و،ة قرذ، أو بيو  مجت  ة خ فارسية روستاك خ قديم أو رستاق  ُرْزداق

ته َرْزدق   : ال ُف من الناس أو األشجار . خ فارسية َرس 

ْس    خفرجسية : في ل بة البو ر ت ني الباقي من ال بلي.Reste ر 

  السب ة األصلية في ال وسيقى أوُل ال قاما  :خ فارسية َرْس 

ْست ورا    َمط  َم. : خفرجسية  Restaurant ر 

 موضا  في رأس الدابة. :خ فارسية َرس  

شته   َ،جيُن فِطير يَ  ص رقاقاً ويقا طوالً ويُكسر حين يجف، ويُطبخ باللبن غالباً. :خ فارسية ر 

 ،ربيها ال ؤرفان أو اآلجك أو األُسرب.  :خفارسية أرزين رصا  

 خالتينية  : م طل"  َم رفي  يأتي من تفاضص ال ادرا  والواردا . Residumرصيد

ل  ط   ،ن الالتينية : ،ربيها لتر. وحدةُ وزٍن قدي ة. اثنتا ،شرة أوقية.)Litre ر 

 الفضة.خيوجاجية : الِفضة. الطالُص بطبقة رقيقة من الذهب أو Aryiros  رغرل 

فيو  خنجكلينية : ،ربيها مقابلة. Review ر 

جوم  من األسلحة الُجرثومية تشبه البكتريا ، ولكنها ها  منشةأ جبةاتي وت ةيش فةي  ركيترات:

 ال ضوية الحية، تُحِدُث أمراضاً قاتلة.

ف لتوليد الذبذبا  ال الية التردد. Rhumbatronُرْمبتَرو    خالتينية : ِمرجان  هو حيّن مجوؤ

ناً.Hargne ره ة أو رهكة   خفرجسية  : جوم  من الس ك يُ لؤ" ويُجفؤف ويُحفت ويُؤ ص ُمدخؤ

خفارسية وتر ية : شفرة النجار خ فارة   التي تقوم ب قص وتن يم الصشةب والرجةدة أيضةا َرهد  

التةةي تقطةةا ب ةة  الصضةةار  الب ةةص والصيةةار ومةةا شةةابه ويطلةةق ،ليهةةا  ةةذلك اسةةم  األداة

 . أما في الف ي" فهي خ ال سحا    خال بشرة ،

 ِحنقة  لت بيت البراغي .رهد له: 

خ فارسية رهنامه : الدليُص الذي يسلك به َربؤان البحر ويهتدون به في م رفةة ال راسةي رذنامج

  وغيرها.

: أُطلقت ،لى الفرس نها  ان لين الظهر في السير يفيد م ناب فةي هةذا ال  ةر خ ردية  رذوا 

 له ال تقن له النشي  دا. ا . بالسريا في ، 

 فرجسية : ال لك .أحدُ أوراق الشدة.) Roi روا
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خ يوجاجية : تالميذُ زينون الفيلسوف اليوجاجي، ألجه  ان ي ل هم في الةرواق، ويُسة ون رواقيو 

  أصحاب ال ظلة.

 خفرجسية  : ،ربيها ثوب.Ropeرو  

 الغرفة. أي ال وب البيتي.فرجسية : ثوُب ) Robe de chambre رو  دي شاْمب ر

 نيطالية :،ربيها األسقاط. مكاُن بيا األدوا  ال ستصدمة.روبابيكا)

 خأوروبية من الفرجسية : م دن  أبي   يُست  ص في القنابص الذرية.Robage روبا  

 خروسية  : وحدةُ النقد الروسي. Ruble روبل 

 ختشيكية : ،ربيها نجسان  لي.Robotروبوت 

 : قِريدس. جوم  من األس اك.Robianروبيا  

 خسنسكريتية : وحدةُ النقِد في الهند وبا ستان وسيالن.  Rupeeروبية

  : ج  ية أهدافها ماسوجية.rotariusخالتينية Rotary روتاري

 خفرجسية :خبن  ُمحؤ ؤ .Rôtieروتي 

 خهندية : لحم  َمش وي.Rotiروتي 

ر البلورا . Rutileروتيل   خفرجسية أو أل اجية ،ن الالتينية : ثاجي أ سيد التيتاجيوم الُ َح ؤ

 خفرجسية : طريق  محددة تجري ،لى ج   واحد في ، ص األشياص.  Routineروتي   

 خفرجسية   : مكيا   إلح رار الشفاب والصدود.    Rougeخ روش     روج 

 يَست  لها الحذّاُص في ت ري  حاشية الحذاص.فرجسية  : ت فية. ألة  )Roder  رودا

 : الت رين. من م طلحا  أرباب السيارا .)خفرجسيةRodageروداج 

 : ِصب ي  أح ر.Rodamineرودامي  

 التينية : ،ن ر  فِلني .Rhodium( رود وم 

 : وحدةُ قياٍس نش ا،ي.Rutherfordروذرفورد 

 ،ربيها التقويم السنوي.خ فارسية من: روزخيوم +جامهختاريخ  : ُروزهامه

 فرجسية : ،ربيها الَ ش وي . Roast( روس 

 نيطالية : شرحةُ لحِم فَصِذ ال جص تُقلؤى بال وم والبندورة.) Arrosto روستو

َشم.َرْوَس  )  فارسية : الرسم الذي يُصتم به . وقيص الَرو 

 .الكوة. الش ام. الضوص :خ فارسية ُرشن َرْوَش 

 . خفرجسية : ،ربيها َ ش كشRocher روشيه

  .خنجكلينية : قضيب فوالهي أو م دجي Rod روطه

 خفرجسية :  لة  إلطالق الرصاص من ال سدس. أداص الدوالب.  Revolver روفرفر

 : جوم  من ل بة  رة القدم م روفة في أمريكا و ندا.خنجكلينية  Rugbyروكبي

 : جوم  من الِجبَن. )فرجسية)Roquefort روكفور 

 خفرجسية : ،ربيها س ك سلطان نبراهيم.Rouget روكي 

   : ت اقُب جغ ا .roulerخفرجسية من  Rouladeروعد 

 .: م دن  فِضيّ   Roulzرولز 
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خنجكلينية : ،جلة ضص ة ،ريضة اسطواجية الشكص من الحديد يسةار بهةا ،لةى  Rollerروله 

  .أو التسوية األرض لغرض الت ديص

 .،ربيها لفؤ  فرجسية : Rouleau( رولو

روجي ، دوالب ت قيب مسنن الحافة. وجهاز  هو ،جةص Roulette رولي   خفرجسية : شكص  دَح 

 دّوار يقف ،لى رقم ي دّ صاحبه رابحاً.

 : ُمسكر  ُمص ر  مستقطر من ق ب السكر.)خنجكلينيةRhum روم 

م  . شةبه  : الرثيّةة  Rhumatismeخنغريقيةة ،ةن طريةق الفرجسةية  Rheumatismروماتيز 

 جدر. م طل"  طبي يُطلق ،لى  الم في ال فاصص وال ضال  واألجسجة الليفية.

حالةةة  جفسةية  ،امةةة ، أهةةم خ ا. ةها زيةةادة الحساسةةية   :فرجسةةية خRomantique روماْهتيكيرة

و،دم القنا،ة ب ا ي ليه ال قص والحك ة. وفي األدب جقي  الكالسيكية يت ين باالهت ام بالطبي ة 

 الشص ية.  ال بادئ ال نطقية واستبدالها باالجف اال وال ورة ،لى 

 : ينظر الروماجتيكية.روماهرية

خجسبة نلى ال الم األل اجي : أش ة  تُسل  بجهاز فتصترق االجسةام الك يفةة Roentgen روْهتكي 

 وت ورها .

َوْهد)  فارسية : جبا   ،ريُ  الورق خاصته الطبية نطالق البطن وتقوية ال  دة.ر 

خ نيطالية : جوم من أجوام التأليف اآللية ينح ر فةي ج لةة موسةيقية أساسةية Rondo روهدو 

 تست  ص لتكوين مقطو،ة ها  جنص واحد.

  : خفارسية من ، رو: وجه+ جيك: حسن خقديم : حسن الوجه.َرْوهَق

 خالتينية ونغريقية : وحدةُ قياس ال يو،ة . Rheري 

 أي ال لكي : وحدةُ النقد في الس ودية ونيران. Royal خنسباجية يقابلها بالفرجسية   Reulلاير

 . خفرجسية : ،ربيها شري . الشري  ُ الحريري ال لونRuban ر با 

ً خ ردية ر ز خ السةاف   فةي  : ال ف من الحجارة أو اآلجر خ الطةابوق   ويسة ى الريةن أيضةا

  .البناص

 خفرجسية  : ،ربيها استطالم. تقرير.  Reportageر بورتاج

 خأل اجية : سكر  يُوجد في فيتامينا  ونجني ا  ،ديدة. Riboseر بوس 

  من الالتينية  : ،ربيها ِح ية. طريقة تغذية ال ري . فرجسيةRégime(ر  ي 

 خالتينية : أجنيم  مصتنل. Reductaseر دكتاز 

ة وتُست  ص في األصبا . Resorcinر زوْرسي    : مادة  ُمطهرؤ

: جهةةاز مةةا التلفنيةةون أو الراديةةو، Recipere)خفرجسةةية مةةن الالتينيةةة  Receiverر رررفير

 وُمِستَِقبُص نشارا  األق ار االصطنا،ية. . محول لبت ال ور أو ال و  وغيرها

 مجاري ال رف ال حي في الشوارم ال امة. ر غارات :

 خفارسيه  : خلي  ال اص والطين.ر غــه

خجسبة نلى ،الم األمراض األمريكةي : جةوم  مةن الطفيليةا  ال ةغيرة   Rickettsia ر ْكتْرية

 تسبب أمراض التيفوس والح ى.

َطرة. القا،دة. طريقةُ الصياطة الفرججية.)إRegula ر كوع   يطالية : الَ س 
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 خمصت رة : جيُش االستطالم. Reconر كو  

 .خنجكلينية : جهاُز تحكم ،ن ب دRemote controlر موت كوْهترو  

 : مسكرة الرموش. Rime'nر مي  

 خالتينية : ،ن ر  فِلني. Rheniumر نوم 

 : نجنيم  يُفرز من ال  دة يُسبب تص ر الحليب في ال دييا .  Renninر ني  

 خالتينية من اإلغريقية : مسارُم نلكتروجا .  Rheotronر وترو  

 خنغريقية : ِمكشاُف التيار. Rheoscopeر وْسكو  

 خأل اجية من اإلغريقية : صصر  بر اجي دقيق الُحبيباَ . Rhyoliteر ولي  

 خنغريقية : مقياُس التيار. Rheometerر ومتر 

 ز
 م دن  سا.ص.  : zivandakخ فارسية من سيم خ فضة +  ب خ ماص  من البهلوية زئبق 

  مل"  يُست  ص في الِ باغة. وال امة تس يها الجاز. :،باسي  -خقديمخفارسية زاك   زاج

 وب  نى االبن. تر ية من الفارسية : السالغ . الذرية.زاد  )

خمن اللغا  اآلرية والكراشية : ب  نى ر بةه الجةان أو روغ شةريرة تسةت  ص فةي الصلةيا زار 

 ال ربي.

رين ت ني لسان خشةبي يةدخص خفارسية وتر ية : فم السيكارة , والنباجة باصطالغ النجاَزباهه 

ال  نو،ا  الصشبية لت بيتها و  ا ت ني اسطواجة م دجية أو بالستيكية توضا في  في تجويف

 .أخرذ إلطالتها أو لرب  أجبوبين ما ب ضه ا اسطواجة

ْبد رة  : صحيفة  من الَصنف. ز 

ج بر   النينة. و ص  شيٍص حسن. والذَهب.  :خ فارسية  ز 

 .:حجر   ريم  يُشبه النمرد. في لوجه األخضر وقيص هو النمردخ فارسية َزبْرَ د

  الح راُص وال فراص. ةُ الِ بغ :فارسية )َزبَرق

تَهل ك، ال  يُص التجاري.زبو   لغبي. الحقير.  ا خفارسية  الُ س 

 خ يوجاجية : النينة. حّسن. Zoghrafiya ُزخرف 

راد ش   .جبي فارسي.  تابه خاألفستا  ز 

خفارسةية :  يةؤمن بوجةوِد ،ةال ين ه ةا الصيةر والشةر والظلةم   Zoroastrianismزرادشرتية

 والنور.

: حيوان  مةن هواِ  الظؤلةِف فةي حجةِم الب يةِر،  ق ةيُر الةرجلين طويةُص فارسية ُزرجابة ) ُزرافة

اليدين جلدب ُمبَقَا  جلد الن ر، و،نقةه   نةِق الفةرِس نال أجةه أطةول وأ  ةر اجت ةاباً ولةه  قرجةان 

 صغيران.

 .وِصب ي  أح ر - 3-والص ر.  -2قضباُن الكرم. :،باسي  -خقديم خ فارسية زرَ ون َزْر و  

 السفينةُ الُ درّ،ةُ من النرخ.زرخلي : 

    : حجر  بلوري.zirkon خأل اجية  Zircon زرقو 

 . زينة. حرير  منسو   بالذهب :خ فارسية  من زرخأصفر +  شيدن خ سحب .َزْرك 

 شجر  طيُب الرا.حة. يُد،ى رجُص الجراد، يدخص في األدوية.: زرهب
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الحجُر ال  روُف هو ألةوان منةه األح ةر واألصةفر واألغبةر  :يوجاجية  خ Arsenikonَزْرهيخ 

  وبلون الذهب.

 . الذهب وماؤها :خ فارسية  من زرخ ههب + ب خ ماص َزْر ا 

ه فر)  وا ِ الن.بةِق بالكبريةت، ومسةحوقه فارسية شنَكرف : م دن  بّ اص، حاصص  مةن ازدزر 

 أح ر جاصا  يَست  له الكتّاُب وال  ورون. ويُدهن به الحديدُ ليسلَم من ال دأ.

: جبا   طيُب الرا.حِة يُصلف بنر الريحان، زهرب أبةي  نلةى Sarriete زعتر وسعتر وصعتر

 الغبرة.

خسةةرياجية قدي ةةة : جةةوم  مةةن الفا هةةة، يُشةةبه التفةةاغ ال ةةغير، ويقةةال لةةه أيضةةاً التفةةاغ  زعرررور

 ال ربي.

 من اسفلت. القار  ويُست  ص لت بيِد الطرِق غالباً. خيوجاجية  :   Asfutosزف 

 : س نجوجي. حجر   ريم  بنفسجي ي دّ ب د مرتبة األل اس.Zéphir Saphir,زفير 

ق   : ِمحفظة غ ا.ية لألبوا .Thekeإلغريقية خالتينية من ا Theca ز 

 ختر ية فارسية : الشهم القوي. زگرت

 .}م.م {ت رجا    :Zickzackفرجسية من اإلغريقية خ  Zigzag كزاكز

لَزلخ    : ،ربيهةا azedarashخفارسية  من:  زاد خ حةر + درختخشةجر . فةي اإلجكلينيةة ز 

  الِققبان. شجُر النيتوِن الُ ّر.

 الح ى ال غاُر الُ لا .َزلَط: 

 فارسية : مكاُن ملتقى ش ر الرأِس بش ِر اللحيِة من الصدين.ُزلف)

 خمن الفارسية  : جنا زهر للتنيين من الف يلة البوقي ية. Zelkowaخش   َزلوقة

خ فارسية بنم  ورد : ط ام  من البيِ  واللحم . والُِّرقاُق ال لفوف باللحم. وحلوذ يقال زماورد

 القاضي. لها لق ة

 .خيوجاجية، ومن الفارسية زبرجد : حجر   ريم  شفّاف  شديدُ الُصضرة smarayزمرد 

التََرج م.  الد،اُص الذي ينجم ،ن ال جوس بين شفاهم  جةاص ط ةامهم وغيةرب.  -1فارسية : َزْمَزم) 

 وماص  موجود  في ال كة. -2

 : ِشفرةُ الِحذّاص.زميل

 نام.خيوجاجية : ،ربيها حِ  Zonari زهار

س يُلَُف ،لةى زهبرك خ فارسية زجبورك .: الناب .  لولب  م دجي  شري  من الفوالِه طويص ُمقوؤ

  .محوِر السا،ِة وجحوها

 جوم  من النهور. .  خفارسية : سوسنَزهبق 

 فارسية زبيّص  : َسلّة.زهبيل) 

ةُص الحةامَ  النةووي، ويةدخص فةي تر يةِب  -Xanthine  :1زهتي   يوجد في الةدِم والبةوِل يُ ّطِ

 فيروس  أصفر أو برتقالي يوجد في النباتا . -2الكافيين والكحول. 

هاد   خفارسية زجد : حجر النجد أو النجاد وهو ال قدحة أو القداحة وبالدارجة خجداحه .ز 

ْه ار  خ فارسية زجَكار  : صدأُ النحاس. ز 
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: جبةا   ،شةبي  هو ،ةروٍق تسةري فةي األرض،  خمن الهندية القدي ةة زججةابيرا  خقةديم بيلزه 

يفة الط م   .ويتولد فيها ُ،قد  َحّرِ

ْه ي:   اإلجساُن األسودُ اإلفريقي.ز 

 فارسية  جننير : سالسص  م دجية.زه ير) 

ال ةالِم وأُطلةق ،لةةى خ فارسةية زجةدب  خ قةديم : مةن يةؤمن بالنجدقةة، وهةو القةوُل بأزليةِة َزْهرد ق 

النرادشتيّة، وال اجويّة وغيةرهم مةن ال ِنويّةة، وتوسؤةا فيةه فةأطلق ،لةى  ةّصِ شةاٍك، أو ضةاٍل أو 

 ملحد. وهو  تاُب الَ جوس.

ْهزاهة:  .الِسجن ز 

ْه ار ا  مرض  في األم اِص ي احبه نسهال  ودم  لن   ما البول. خيوجاجية :  Trapezionز 

م دن  صةلب  أبةي   ُمةنرق  خأل اجية من اإلغريقية : خارصينخم.م . طلى.  سا.  Zincَزْهك 

  يُستصدُم في تغليِف صفا."ِ الحديد واألسالِك من أجِص الح ايِة ضد ال دأ.

ش  بالُسةكؤِر زهَكل  خفارسية من: "ُزن " األ ص، و"َ ص" الورد : رقا.ُق ال جيِن تُقلؤى بالنيِت وتُرؤ

فَة.  والقُر 

 تر ية : الغنى وال راص.ْهكيل )زَ 

 :  بريتيد الرصاص واألجتي ون.Zinkeniteزهيكني  

 خ من اسم أحد األ،الم : جنا زهر من الف يلة األخدريّة.Zauschneriaخش   زوخنار رة

  : ُمخ.Euziأرمنية  ردية أو خ زوز أو ظوظ : 

  خفارسيه : البساط.زوليه

ب الكاميرا أو أب دها Zoomزوم   بسر،ة ارتفام مفاجئ. وتغيير الت غير والتكبير.: قرؤ

 خنغريقية : جهاُز صفر الطاقِة لدراسِة التفا،الِ  الحرارية. Zetaز تا 

 شجر  طويُص البقاِص في األرض.ز تو : 

 ص   تاب يتض ُن جداوَل فلكيةً يُ َرُف منها سير النجوم ويُستصر  بواسطتها التقويم  -1 ز ج:

 البناص، و،ربيته الِ ط ر.وخيُ   -2السنوي.

 .) قدر  بير لل اص . خ  زير : ز ر

،باسةي : شةجر  َحَرجةي أبةيُ  الصشةِب طةري، لةه زهةر   -خيوجاجية   خقةديم Zizfonَزْ زفو  

ق. ويتداوذ به.  أبي  اليُ قَد ث راً، يُتصذ من زهرب شراب ُم َرؤ

  خفارسية : طرُف ال وب.ز ق

  يُلؤُف ،لى الدّوامة.فارسية : الصيُ  الذي ز ك )

خنغريقية : ِمنقرة  خشبية  لدراسِة خ ا.ِ  الصشِب من حيت الذبذبة  Xylophoneز لوفو  

 واإلجهاد.

 : زيُت الصشب، ُمَر ؤُب البننيِن ال نا.ي الِ  يص.Xyleneز لي  

خنغريقيةةة : ،ن ةةر  غةةازي هو را.حةةة ،ةةديم اللةةون، يوجةةد فةةي طلقةةة الجةةو  Xenonز نررو  

 ر، يُست  ص في اإلجارة.أت وسفي

خ من اسم جباتي أل اجي : زينة في دمشق وهي جةنا أزهةار مبذولةة فةي  Zinniaخش   ز نية

 الحدا.ق من الف يلة ال ر بة.
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ويُطلةق أيضةاً ،لةى ب ةوِر  -2حةب  ُمةر  ُطفيلةي، يكةون مةا الحنطةة  -1خفارسةية  زوان: ز وا 

 الوجه.

 .م دن  صواجي. }م م  {: غالية  Zéolite ز ولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  س)

 
: ،ربيها ق ر اصطنا،ي. جسم  دا.ةري  Satelles)خفرجسية ،ن الالتينية Satelliteساتاع   

 ُمق ؤر  تَستقبُص نشاراٍ  من الق ِر االصطنا،ي للبَت.

 أطلا. جوم  من النسياِ يت ين بل  اجه. :التينية متأخرة ،ن اليوجاجية  ) satanساتا  

نجكلينية متوسةطة ،ةن طريةق الفرجسةية القدي ةة مةن ال ربيةة جسةبة نلةى مدينةة  ) Satinساتي  

 صينية جستك ياجي ب  نى الحرير. ضرب  من النسياِ الحريري ال نقّش.

 ق اش بال جقوش، وهو لون واحد. وقهوة سادة : بدون سكر .  : فارسية  ( ساد 

ذةِ الجنسةةيِة ظهةةر فةةي القةةرِن ال ةةامِن فرجسةةية جسةةبة نلةةى دي سةةاد : مةةذهُب اللةة)Sadismسرراد ة 

 ،شر.

َحد. الصالُ  غير ال شوِب وغير ال نقوش.  :سادبخ فارسية ساذج  لون  موؤ

 مرض  ُم ٍد ينتقَص ،بر التنفا، سببه فيروس  ينقله الطيور. :sarsسارس 

 :  حامُ  البوريك.Sassoliteساسولي  

 القديدُ ال حشو باللحم ال فروم ال تبّص. خفرجسية : ،ربيها ُسُجق.Saucisson ساسي و

 خمن مالينيا ،ن طريق البرتغاليين : دقيق  جََشوي يُ د من لُب جصص ساغو . Sagouساغو 

 خفرجسية : ،ربيها َحقيبة.Sac ساك

خقد تكون نيطاليةة مةن رداص الجنةود ال طبةق ،لةى الرقبةة : قِنبةاز. الياقةةُ ال لفوفةةُ Saco ساكو

 دُ بنٍر داخلي و خر خارجي.،لى الَرقبِة تُ ق

  : قا،ة.خفرجسية Salle سا  

،ربيها الَشطيرة خم.م . ُخبنة تُشةق   :خ نجكلينية  جسبة نلى صاج هاSandwich ساهدو ت 

 ويوضا فيها اإلدام.

 دون تكليف. ):خفرجسيةSansfacon  ساْهرفاو 

  : الُ َراقِب.Censuaفرجسية من اإليطالية ) Censure ساهرور
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خنجكلينيةةة : تسةةتصدمه مةةنودا  التجةةارة اإللكتروجيةةة ، لتةةدقيق  Cyber Cash كرراش سررا بر

 م لوما  بطاقة اال.ت ان.

 صقلية : أحدُ أجوامِ ورِق الَشدؤة األرب ة، وضرب  من الحشا.ِش الغََضة.)Spati سباتي

 .ينظر في اسباجخ خ فارسية :سباهخ

 خنسباجية : حذاص  يلبسه الرجال.Zapati سبراط 

الشةهُر التاسةُا مةن األشةهِر  : Septembere ،ةن الالتينيةة  خفرجسةية  Septemberسربتمبر

 الرومية يقابله شهر نيلول من األشهر السرياجية.

 خرز  أسود. :خ فارسية  َسبج

ثوب  له  م  صغير  تبتذلةه ال ةرأة فةي بيتهةا. والسةبجة الق ةي : مةا يوسةا بةه  خفارسية : ُسْبَ ة

 بدجه.

أ،لةى طبقةاِ   ،ربيهةا ال ةو  النسةا.ي. :،ةن الالتينيةة Sopraخنيطاليةة  Sopranoُسْبراهو 

 ال و  النسا.ي من حيت الِحدّة. 

 خفارسية "سبَر"الواقي، "طاقي" طبقة : الطبقةُ األخيرةُ من   ِب الِحذاص. َسبَرطاكو

 يَُرُش بها الش ر.. مادة  سا.لة  }م م  {خ رب ا هولندية أو أل اجية :ُم َبُِّت الش رSpray  سبري

 : ِمرس ةُ الَطيف.Spectrographسبكتروغراف 

 خفارسية من،  س ان: س اص+گون:لون : فروة  من جلوِد ال  الب.َسبَْن وهَة 

 ال ر بةُ األخيرةُ من القطاِر الحديدي. َسبَْنَرة:

بوْت ع    خنجكلينية : ،ربيها بُق ة ضوص.Spotlight  س 

  : ،ربيها رياضة. زواف.sporaنية أصلها التينية  ،ن طريق اإلجكلي) Sportسبور

 الحبؤار. حيوان  ما.ي  ُهالمي يُؤ ص. خفارسية سشيدا  : ،ربيهاَسبيَدج 

 خ فرجسية :  حول.Spiritueuxسبيرتو 

ْبيرتو خنيطالية : ،ربيها ُم قِّم، ُمطّهر. سا.ص  شفّاف  سةريُا التبصةر، َحّريةُف الَط ةم،  Spirtoس 

تَِ ر.يُستصرُ  من   تقطيِر النبيِذ أو ، يِر الِ نَِب الُ ص 

ررتات  خنجكلينيةةة وسةةطى مةةن الالتينيةةة : باد.ةةة  تشةةيُر نلةةى  ةةوِن الوحةةدةِ مةةن الوحةةداِ   Statس 

 الكهربا.ية.

تات كولوم   .: وحدةُ   يِة الِشحنِة اإللكتروستاتية Stat coulombس 

 . فرجسية ،ن اليوجاجية : اإلح اص) Statistique ستاترتيك

تاتوسكو   : مقياُس تغيِر ارتفامِ الطا.رةِ النسبي.Statoscope س 

تاتيك   خالتينية حدي ة من اإلغريقية ،ن طريق اإلجكلينية : سكوجي. Staticس 

 خفرجسية : ،ربيها تَ رين. تَدريب. Stage ستاج

 خنجكلينية : مل ب. staid ستاد

تار  : ججم سين ا.ي أو فني.Star س 

 خنجكلينية : ضرب  من التفاغِ األح ر. Starken ستاْرك 

 خفرجسية من اإلغريقية : دُهنين . َشحم  َش  ي. Stéarineستار   
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تار    هيدرو ربون، سا.ص  تُست  ص بولي تراته في صةناِ  التينية من اإلغريقية :Styrene (س 

 الَ ّطاط.

تاسيو  َطةُ الِقطار.) Station س   فرجسية : َمح 

تاف  ،ربيها فَريق. :من األل اجية  staefنجكلينية قدي ة )  Staff س 

تاْهدار  نجكلينية : ،ربيها قياسي.) Standard س 

تا ل : ،ربيهةا ِطةراز، نجكلينية ،ن الفرجسةية القدي ةة مةن الالتينيةة ،ةن اإلغريقيةة  خStyle  س 

 أسلوب.

ترف  يطالية : التكويم. وضُا األشياِص فوق ب ضها مرتبة .)إ Stivare  س 

تد و  يوجاجية : ،ربيها ُمحتِرف. ينظر استديو. Studio( س 

ررتْراس  أل ةةاس اصةةطنا،ي. جةةوم  مةةن اإل سسةةورا  مةةن أحجةةاٍر أو م ةةادَن توضةةُا  :Strassس 

 ،لى الش ِر أو ال ياب.

س  تْر   ،ربيها ضغ   جفسي.:  Strictusخ،ن الالتينية   Stressس 

تْروبيا   بة.نيطالية : ال فاجأةُ الغري)إ Stropiaس 

ررتْرو ي  اإلغريقيةةة التةةي ت نةةي الةةدورة الننويةةة ،نةةد  oestrusخ مشةةتقة مةةن   Estrogen س 

 : أحدُ هرموجاِ  ال بي . الحيوان 

تْر   فلوش  خنجكلينية : أ،لى ورقٍة في ل بِة البو ر. Straight flush س 

تْلَلر تور   خالتينية : َمفا،ص  جووي يتحكُم به َمجال  مغنطيسي خارجي. Stellaratorس 

مة  للطباِ والرسمscintilla) خالتينية  Stencilستنريل   .: صفيحة  ُمصرؤ

تَْنليْرتيل : م دن  من الفوالِه يحتوي ،لى الكروِم ُمقاوم لل ةدأ، يسةت  ص  Stainless stell س 

 في أدوا  ال ا.دة وال طبخ. 

تو    نجكلينية : ،ربيها قِف.)  stop س 

مةةةن الالتينيةةةة  estoreالقدي ةةةة مةةةن الفرجسةةةية القةةةرون الوسةةةطى خنجكلينيةةةة  Store سرررتور

instaurare.ستا.ر م دجية :  

توق َر  الذي ال قي ة له. ،من الدراهم :خ فارسية  س   النيف، البَه 

تْوك  نوجة.)إ Stock س   نجكلينية : البِضا،ةُ الَ ص 

تْير   خفرجسية من اإلغريقية : ِمتر  مربا. Stereس 

تْيرو   : مج و،ة  طبي ية  من مواٍد  حولية. Sterol س 

تْير و    ،ربيها ُمَسّجلة.يوجاجية : خ Stereoس 

 :،ربيها َميجار. ال  ا تُضرُب بها  رةُ البلياردو.)خنيطاليةStecca ستيكة 

تْيلو   للحبر.فرجسية : القلُم الذي فيه ُمستودم  ) style س 

تْينوغرافي  فرجسية ،ن اليوجاجية : الص   الَضيق.)  Stenographieس 

يل  : الطيُن الُ تََحِجر.خ فارسية سنكك  س  ر

ق رر   جةةوم  مةةن  تر يةةة صةةاجا  : ،ربيهةةا الِرجةةازة. فةةي الُ ص ةة  البةةن سةةيدب : الرجةةا.ن.)س 

  رب.َم ي يُحشى بقطا اللحم وال الط اِم يتألُف من النقاجِِق الُ تَبَلة.

 : ال ر ة. والذهب. وسبا.ك الفضة. والن،فران.يوجاجية  خ قديم  ) Sexangulusَسَ ْنَ ل 
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 جلدُ ال ا،ِن نها دُبي. :خ فارسية  َسْختيا 

بَةةُا ال ةةاص. خ فارسةةية  سةةدر َسررد ر : بنةةاص  هو ثةةالث شةة ب، أوقبةةة  فةةي ثةةالِث قِبةةاب متداخلةةة. وَمن 

 .وال ُشب. وسديُر النصِص سوادب ومجت  ه

األتةراك و،ةنهم   : ال ق ةد أو الكرسةي اسةت  لها خنيطاليةة ،ةن طريةق التر يةة Sedia َسرد ه

  .تسربت نلى اللهجة الدارجة : جقالة ال رضى والجرحى وال وتى وتد،ى أيضاً ببلة الحدباص

،ربيها فيجن. جبا   يُشةبه شةجَر الرومةان، ورقةه  ةالن،تر، وزهةرب  :خ فارسية ُسداب  َس ا 

 ته مكروهة، يُفيد في الطّبِ وهو خطر.أصفر، ورا.ح

: حةةا.   أو خ فارسةةية مةةن: سةةر:رأس+ پَةةردب : سةةتار. أو سةةر+ دارأي صةةاحب خقديم ُسرررادق

 ما يُ د  فوق صحِن الداِر والبيت. حاجن  من جسياٍ غليٍت حول الصي ة.الِدهلين.

راج  خسنسكريتية من سوَر  أي الش ا خقديم : م باغ. س 

، ةةر الوسةةي  : ،ربيهةةا الق ةةر. بيةةُت السةةلطان. َمر ةةُن دواويةةن الدولةةة. فارسةةية  خ ) َسرررا ا

 َمر ن الحكومة.

 ثَوب أو ِدرم . وبِن طال. :خ فارسية من، َسر: رأس+ بال: قامة خقديم   ُسْربا 

ْربْنتي   خنجكلينية القرون الوسطى من الفرجسية القدي ة ،ةن الالتينيةة : حجةُر  Serpentineس 

 الحيّة . سليكاُ  ال غنيسيوم ال صريِة الُ َ يؤأة.

 ختر ية : صلب , فت , شرس, ،ديم ال روجة ْسرت

 خفرجسية : ،ربيها شهادة. وثيقة  رس ية  ُمّ دقة.Certificatَسْرتقيكا 

گين الفهلوي Sargin َسْر ي   الُنبص.،ربيها  ة الفارسية :خَسر 

 جبا   خريفي    يف اسود اللون. :خ فارسية َسْرَخس

 خفارسية "سر" رأس، "طوش" الجيد أو ال سرور : ،ربيها السؤكران. َسْرخوش

ْردا   .قَبو ،ربيها :خ فارسية  من َسرد خبارد +خ  ب ماص  س 

 .ال الي الشأن :خ فارسية  َسْردار

 .،دُم االهت ام :دخبارد +ياص النسبة خ فارسية  من: سرسردي

نسةةوب  نلةةى م : Sardo اليوجاجيةةة،ةةن   Sardinaالالتينيةةة فرجسةةية مةةنخ Sardineَسررْرد  

 . جوم  من الس ِك ال غيِر يَُ لؤُ" ويُحفُت ويُ َلؤُب مكبوساً بالنيِت يُنحم. جنيرةِ سردينية

 خ تر ية : ،اطص ،ن ال  ص.َسْرَسري

قسُ   ُشقُق الحرير، أو أجودب. :َسَرب خ فارسية ر 

،وضةاً ،ةن   قةراطيا خ ،باسةي  : وضةُا الفةرِس مقابلهةا اليوجةاجي -خقةديمخ فارسية  َسْرسام

ورم  فةي حجةةاِب الةدما ِ تحةدث ،نةةه ح ةى دا. ةة، تتب هةةا أ،ةراض  رديئةة   السةةهِر  :السرسةام 

 .واختالِط الدُهن

ج ناك  Zaratanَسْرطا   ومرض  خبيت. -2،قرُب ال اص.  -1 :خرب ا من الفارسية خَخر 

 التينية حدي ة من أصص مجهول : جبا   بحري  بني .Sargasso(سرغوس

 خ،ن الالتينية : خدمة، وسياراُ  الصدمِة ال  ومية.Serviceَسْرفيس 

َطِب طيُب صادق الحالوة ،رييها في الي ن الِ بر .  :سركرا   .جوم  من الر 
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التةي الغلگ رتا  الباب وت رف بالدارجة أيضاً بالسقاطة أو  ختر ية سر و : منال  ,گي ُسر

  .الف ي" الغلق جاص  من

 مرض. :Sacromaَسْركود ة 

 الَ فيّة: ورم  لح ي ل في خبيت. َسْركومة

 خفارسية : منمار. بوق. ُسرهاي

 شجرة  دا. ةُ الُصضرة. ،ربيها ،ر،ر. خقديم :  Sarvخ فارسية بهلومية سرو

 أتربة قلوية . Szik: سز ك

 من  ّصِ شٍئ طرفه. و من األرض : الغليظةُ القليلةُ الصير. والَصرا . س بنك:

ْرتي   : ح ة   أمينةي  بريتةي، يتةألُف مةن نجني ةا  ،ديةدة، ويةدخُص فةي أط  ةِة Cysteineس 

 الِح ية.

م   : خنجكلينية القرون الوسطى مةن الفرجسةية القدي ةة ،ةن ال ربيةة السة اوا    Azimuthسر 

 قوس  س اوي ل  رفِة االتجاب.

شوار   فرجسية : ُمجفف. أداة  لتجفيِف الش ر.Séchoir( س 

ل قةة  ن ةف الةدا.رة  : Situlaص أو يوجاجيةة تفارسية ش)َس   َجةِص لةه َ،الؤ نجةاص  مةن م ةدٍن  الِ ر 

 مر بة في ،روتين.

جبا   طيُب الرا.حِة يُصلِّف بنر الريحان، زهرب أبي  نلى  :Sarrieteَسْعتر)َزْعتر وَصْعتر   

 الغبرة.

 سندُ أماجٍة لل ال. :سفته من، سفت: متين+ چه: ،المة الت غير خوسي   فارسية) َسْفتَ ة

 . شجر.  ث ةر  يُشةبه   sfargloوالسرياجية    soupourillaتوافقت فيها اآلشورية  ) َسفَْرَ ل

 التفاغ.

 ما.دة. سفر :

: االسةةتدالُل والقيةةاُس الباطةةُص أو الةةذي  Sophisticatusخ مةةن اليوجاجيةةة  Sophismْفَررر ةسَ 

 يق د به ت ويه الحقا.ق.

ير َسار: الصادم . القيُّم باألمر الُ  ِل" له :فارسية خقديم  )َسْفر   .الِس  

ْفل س  م ٍد. : ،ربيها ُزه ري. مرض  جنسي  بكتيري Siphilis خمن الالتينيةSyphilis س 

 ينظر اسفنا. َسفنج:

 س نجوجي. جوم من الياقو  األزرق. Saphir:سفير

قْر    .الِسرجين. الُنبص : ،باسي  -قديم خ فارسية خس 

ص  للبطنِ  َسْقموهيا:  وُمنيص  لدودب. جبا   يُستصرُ  منه دواص  ُمَسّهِ

 خنيطالية : الَحِسم. Scontoَسقوْه و 

كارصة   السيارةُ يستأجرها شص   لشوٍط ُم ين.: ال ََجلةُ أو Scarsaس 

 -scalare :     1مةةن الالتينيةةة  Escalierخ نيطاليةةة وفةةي الفرجسةةية  Scalaسركالة) إسرركالة 

فأُ السفن. -3الُسلؤُم الُ تنِقص.  -2ألواغ  خشبية  لرفاِ ال ُّ ال.  وَمر 

 لحم ال جص.خفرجسية : َشريحة  رفي ة  من اللحم الُ قلّى والسي ا Escalope سكالو 

  .خأ ادية سكاجو : دفة السفينة أو مقود ال ر بة ُسكا 
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كاْهد وم   خالتينية : ،ن ر  فِلني. م دن  أبي   فضي جا،م  جادر. Scandiumس 

ْكباج ط ام  يُ  ص من اللحِم ،ربيها ص ف ة.  :خ فارسية من :سر ه" خ" +با" قدم" .خقديم  س 

 .والَصّصِ ما التوابِص وأفاويه

خمشهد مسرحي ق ير  . فلم ق ير . ويقةال فلةم هو استكتشةا  خنجكلينية : Sketch  اسكت 

،ن فلم طويص مؤلف من ،دة أفالم ق يرة، قد يكون نخراجها مةن ، ةص سةين ا.يين مصتلفةين، 

 حول موضوم مشترك.

ْكتشر   .خنجكلينية : ،ربيها رّسام تصطيطيSketcherس 

رركرا  صةةا  وتشةة ص قط ةةا حديديةةة أو أدوا  م دجيةةة نجكلينيةةة : جفايةةا  . ق اScrap  ( س 

  .قدي ة أخرذ مستهلكة أو

 لتر ية صاقالدان : ِخناجةُ ال ياب.ا خ نيطالية جاص  تحريفاً ،ن Secretarioَسْكَرتو  

أمةيِن سةّرِ ل هةاٍم  موظةف  يقةوم بوظيفةةِ أمةين السةر.  خفرجسية : ،ربيهةا Secrétaire سكرتير

 ا.ُم ينٍة وتنظيِم أموره

: نجاص  صغير  يُؤ ُص فيه الشيُص القليُص من األدَم . و ص  ما يُوضةُا فيةه الكةوامخ خفارسية ُسُكرُّ ة

 للتشهي والهضم.

 خفرجسية : سكا ُر ُمَر ؤبة. Sucrosuriaُسكرز ة 

 شراُب الذرة. ُسكركة:

 سيناريو مقطا . مصطوطة للق ة ال فلّ ة .: Script  سكر ب 

كر الفحةةم الحجةري. مسةةحوق أبةةي  شةديد الحةةالوة يسةةتصر  مةةن : سةة Saccharineُسركر   

 مرة ،لى حالوة السكر.  300قطران الفحم الحجري تنيد من حالوته 

 : و،ةةاُص السةةّكر خم.م . أو  و،ةةاص Zuccherieraواإليطاليةةة  خفرجسةةية Sucrierُسرركر رة 

 الحلويا .

 خنجكلينية من الفرجسية القدي ة ،ن الالتينية : جنا، م ير. Sex  س كس

  لة  موسيقية  جفصية  هوا.ية. :فرجسية خ Saxophoneَسْكَرفو 

 من السنسكريتية القدي ة خ قديم : هرور  يُستصدُم لتحليِة الط م. خفارسية ُسكرر

ْكَلمات ان يُسةتصدُم سةابقاً خاخت ار السم  ي يا.ي  : ح ُ  سلفيت ُمَر ؤب،  ةCyclamate س 

 في التحلية. 

ْكلَم    اللوُن األح ر الفات". -2بصوُر مريم.  -1خفرجسية :  Cyclamen س 

ن Sclerotome سرركليروتوم : نحةةدذ الكتةةص النوجيةةة مةةن الطبقةةة الوسةةطى فةةي الجنةةين وتكةةّوِ

 الفقرا  والضلوم.

َكْن ي   م  وحلو.خفارسية من ِسر  ه:خص+ اجابين:،سص : شراب  مّر ب  من حاس 

 وجوم  من النباتا .  -2 ل بةُ الكواتش. -Squash: 1سكوات  

"سةين ا سةكوب"  الرؤيةةُ الُ َجّسة ة.ب  نةى النظةر :  skopeoنغريقية مةن   Scope(سكو  

 ت ني طريقة ل رض فلم ،ادي ،لى شاشة ،ريضة باستصدم جهاز منيّي.

كوتي   مادة  الصقة . :فرجسية  ) Sicotineس 

  : ،ربيها الَ د رسة.Scholaخنيطالية ،ن الالتينية ٍ Scuola سكوع
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 :،ربيها بَهو. ختر ية سَلملك

 الرأُس الطويُص اللحيتين. واللفت.  :فارسية شلغم)َسْلَ  

 خفارسية : حيوان  له قبة يُ رف ببطئه.ُسْلحفاة

ل ْريتي   : خام  من  بريتاِ  السترجشيوم.Celestite س 

صل  خمةتن . ط ةام  يُ  ةُص مةن الُصضةِر الُ قط ةِة أو  : التينية  فرجسية منe   )Saladَسلََ ة

 اللبن، أو الَطحينة مضافاً نليه الصّص واللي ون وال ل".

: مواد  من سةلفيتا ، قةادر  ،لةى  األل اجية  sulfonخمشتقة من  Sulphonamideُسْلفوهاميد 

 مناِ تكاثر ب   البكتيريا ال رضية.

لفي    البوتاسيوم الطبي ي.:  لوريد Sylvineس 

 : ،ن ر  يُك ر في الرمص وال وان والبلّور وال قيق.silex-icis)خالتينية  Silica سلكاء

 ضرب  من الس ِك البحري. :خيوجاجية   Siluridَسلرور 

 قارب  ما.ي  يشبه السلحيّة . : salamedraيوجاجية خSalamanderسلمندر 

 .جوم  من الس ك :خالتينية  Salmon َسلَمو 

 : يََصنةُ طرا.د. لحم  مفروم  محشو بال  ّي الغليت Salamiخفرجسية أو نيطالية Salmis َسلمي

 ال قدؤد.

لوفا   السلوفان ورق  شفاف  ،ازل  للتغليف. خالتينية : ورقُ   Cellophaneس 

ل وليد  خفرجسية : مادة    ي يا.ية  شفّافة. Celluloid س 

ل ولير  : ،ربيها َخليّة. الهاتُف الصليوي.Cellulais)خفرجسية من الالتينية Céllulaire س 

ليكا   خالتينية : ثاجي أُ سيد الِسليكون. Silicaس 

ليكو   خالتينية : ُمر  ؤب  سةليكوجي ُمبَل َ ةر صةامد  للرطوبةة، ويةدخص فةي صةنا،ة  Silicone س 

 النجا .

ليلوز  ال تذوب، تُشتق من ُسكؤِر غليكوز.خ فرجسية  : خليوس .خليون. مادة  Cellules س 

لينوس  في دمشق. جنُا زهٍر من القََرجفُليا . ج نومةSiléne: خش   س 

لينوغرافية  : جغرافيةة سةط" ب  نةى الق ةر  seleneخمشتقة من اليوجاجيةة Selenographyس 

 الق ر.

 مواد  ُمغذيٍة للتربة. : يوجاجية خ  Spodos  َسماد

 ،ن طريق التر ية : ِمغالة الشاي خم.م . نجاص  إل،داِد الشاي.خروسية Samovar َسَماور 

 خفارسية سنبوسه : فطا.ر محشوة باللحم. سنبوسك

 خيوجاجية : الطريق. حسُن االتجاب. Semitaَسْم  

 فارسية "ُسم" الحافر، و"ت راش" القّ  :  لة يقّطا بها البيطاُر حافَر الدواب.سَمتراش )

ْمرررار  الوسةةيُ  بةةين البةةا.ِا والُ شةةتري لتسةةهيِص ال ةةفقة. وِس سةةاُر  :ة يوجاجيةةخ Sicamonس 

 األرِض ال الم بها.

يوجاجيةةةة : ،شةةةب  ،طةةةري  مةةةن الف ةةةيلِة الشةةةفوية، ويسةةة ى  ةةةذلك خ Samcamon َسْمَررررق

دَ وش.  َمر 

 جلجالن، س سق.:   sesamum  sesamon sesameالتينية  Sésame(سمر  
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:  . ياِب واألدواِ  الِ حيّة ،امُص تر يِب أجابيِب ال َسْمَكرير

اق نجكلينيةةة متوسةةطة ،ةةن طريةةق  الفرجسةةية القدي ةةة أو الالتينيةةة ،ةةن ال ربيةةة  Sumac( ُسررمر

س اق : الت تم وال برب وال ربرب وال ننب وال ترب. جبت  ان ماؤب يضاف نلى أجوام  مةن 

 الطبيخ ال ربي . وس اقية ط ام مطبوخ بالس اق.

ور )سَ   حيوان  يشبه ال  لب. :فارسية  خقديم مر

 ُ،ضاية من الضفد،يا . ت يش ،لى ال اِص واليابسة. َسَمْندر أو َسَمْند :

ررموك  لباس  رسةة ي يرتديةةه الرجةةال فةةي ،ربيهةةا ِحلّةةةُ السةةهرةِ،. : نجكلينيةةة خ  Smokingس 

 الحفال  وال ناسبا .

نجكلينيةةة متوسةةطة مةةن االسةةكندجافية القدي ةةة  Smith-peterson (خمسةة ار ب ترُسرر  -سررمي 

smithja .وبترسن اسم ،لم : يست  ص في  سور ُ،نُق َ،ظم الفَصذ ، 

يد م   .لب  الدقيق. أو الصبُن األبي  :خ فارسية س يذ  س 

خنجكلينيةةة مةةن أوروبيةةة : أداة  تُسةةتصدم فةي ال  ليةةاِ  الجراحيةةِة إلخةةرا ِ البولةةب  Snareسرنار 

 وغيرب.

خفارسية من، سناك: حجر+ پا :قدم : ضرب من الياقو  يُست  ص سةحيقه فةي صةقص ُسنباذج 

 ال  ادن والحجارة والبلور.

 . جبا   طيُب الرا.حة، غير سنبص الق ". :خ فارسية خقديم  ُسْنبُل

   : قاِرب .التينيةخSambacceusسنبوق 

 مر ُن الشيص . :التينية   Center( َسْنتَر 

ررْنترا   ال  الجةةِة ةُ ووحةةد -2مر ةةني.  -Centralis   :1فرجسةةية مةةن الالتينيةةة خCentral س 

 ال ر نيِة في الكومبيوتر.

لةةه مئةةة درجةةة بةةين جقطةةة  ميةةناُن الحةةرارةِ  :ة  فرجسةةية مةةن الالتينيةةخ Centigradeْسررنت غراد 

د وجقطة غلياِن ال اص.  التج  

ْنت ْغرام  .واحد  من مئِة غرام :ة  من الالتينيخ Centigram  س 

ْنتليتر  واحد  من مئِة ليتر. : Centralis)ةمن الالتيني)Centiliter  س 

تر  واحد  من مئِة متر. :ة من الالتينيخ Centimeter َسْنت م 

ْنتي ُستوك   : مادة  لنجة   ي ياتية.Centistokeس 

ْن ا  ه، له هَجَب  طويص    يُف الش ِر يرف ه ص د يتصذ منه  :خ فارسية  س  حيوان  أ بر من الِجر 

 الفراص، لوجه أزرق رمادي.

في التقسيِم اإلداري اللواِص ،ربيها راية.  :خ تر ية أو فارسية سنجه خال  ر الوسي    سن ق

 أو ال ديرية.

ندا   ديدية وسةواها مةن ال  ةادنخفارسية : أداة حديدية ثقيلة تطرق ،ليها ال  نو،ا  الح س 

 .ال لبة

يُ Sandarakeسندروس   .يتداوذ بها ال صروطيا ، شجٍر من رتبةِ  خ يوجاجية : ِص  

َ ا  َ نَسي.   Sindos من اليوجاجية )Synods ُسْنُدس    : َمج 

 َحرير.  :فارسية  خقديم  ُسْنُدس)
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 ينظر في صندل. : Sandalion )فرجسية من اليوجاجية) Sandale َسْنَد 

ْند ا   شجُر البلّوط. الشجُر الَجبَلي الضصم. خ فارسية  : ،ربيها باُلخ. س 

 فرجسية : من تن به ال حك ة لت فيِة طابق اإلفالس.)Syndic َسْند ك 

ْنرار:  حيوان  من ف يلِة ابن ،رس. س 

 لةة  مةن  الِ  الَطةَرِب تشةبه القةاجون، أوتارهةا مةن جحةاس  :فارسية زجتور أو سنتور )َسْن ور

 يُضَرُب ،ليها.

 تر ية ب  نى الذباب : ضرب  من الورِق الّشدؤة خالسباتي .الَرنَك )

نك    .خنجكلينية  مغسلة, بالو،ة Sinkس 

بَة رّ ب. ْسنكة طبق  ختر ية سوجكوطاق : : ني از  ،سكري  ب  نى الَحر 

ْنكرو أي الوقت   syn-khromosمن اإلغريقية  synchronusمتأخرة تينية ال Synchro(س 

 جهاز  تنامني اإلرسال واالستقبال.:

تر  ْنكرو هوم   : ،دّادُ هبذباٍ  لضب  التنامن.Synchronometer س 

رررْنكروترو   : ُمسةةةارُم ُجسةةةي اٍ  فةةةي مةةةداٍر دا.ةةةري متةةةنامن مةةةا ال جةةةاِل Synchrotronس 

 ال غنطيسي.

نكروسررريكلوترو  : ُمسةةةارم  مضةةة ُن تةةةردد ال جةةةاِل ت ةةةُص سةةةر،ة Synchro-cyclotron س 

 .الُجسي اِ  فيه نلى ما يقارب سر،ة الضوص

فارسةية قدي ةةخ اسةين" حديةد"+  ةار" ،امةص : ال شةتغُص بالتنةِك يُ ةنُا منةه اإلبريةق َسْنكري )

 والَسِطص.

نَكرررار الشةة ِب فةةي البيةةاِ : مج ةةوُم تةةراجِم ال ةةالحين يُقةةرأ ،لةةى يوجاجيةةة  )  Sinaxarionس 

 الن راجية.

: من اآلال  ال وسيقية النفصية. تتألف من أجابيب مصروطيةة الشةكص Saxophone  سكرفو 

,ضيقة في جن.ها ال لوي وتتدر  في اتسا،ها حتى تنتهةي فةي جن.هةا السةفلي ب ةا يشةبه شةكص 

 الجرس, وت تاز بقدرة ج  ها بين أحد أصوا  السوبراجو و أغلت أصوا  الباص .

 : تتكون من سب ة أجابيب وهي ها  ثالث ص اما  . سكرهور 

 نيطالية : جوم  من الس ِك الُ قدؤد.) Salamoraَسنمورة 

 ومنه أهلي وبري. . حيوان  أليف  من الف يلِة السنورية واللح ية، من خير مب له الفار َسنرور:

 أو ل روة  بيرة.: الشصُ  ال بالُي في االحترام، ل ر ٍن اجت ا،ي رفيا Snobسنو  

 جوم  من الَصطاطيف. سنوهو:

 نيطالية : السيّد.)إ Signorسنيور 

 خنيطالية  : األميرة .Signora  َسْنيورة

 َمرض. َسنيور ة:

وار   طوُق اليد. :خ فارسية س 

 ختر ية من الفارسية : الصيّال. الفارس. سواري

 خفرجسية : ،ربيها حفلة ساهرة.Soirée سوار ه

  : ضرب  من شوربِة الُصَضر. Soupفرجسية أو نجكلينية) Soupe سوبا
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 التينية ب  نى األس ى : ،ربيها جيد جداً. م تاز. زا.د. Super( سوبر

 فرجسية : الفاخر  جداً. deluxالتينية ، و  Superخ Superdelux سوبر د لوكس

 الصدمِة الذاتية.: َمت ِجر   بير  يبيُا بطريقِة خمن اإلجكلينية  Supermarketسوبر مارك  

 : ينظر في سبراجو.سوبراهو

 : جسيا  شبه فليني.Suberinسوبر   

ةدة. حاملةةُ الّ ةِدر. ِحةنام يحضةُن ثةديي Soutien  سروتيا  خفرجسةية : ،ربيهةا ،ربيهةا الُ نهؤ

 ال رأة لينهدا.

 خفرجسية : ال هريُا لل ا. اِ  السي ا لل ازو .Citerneسوتير 

 ،ربيها ال َرقية. سوتير:

 .ال قر. والشاهين :خ فارسية سوهب  َسْودق

 فرجسية : لقب   هنوتي لطا.فٍة من الراهبا  ب  نى األخت.)Soeur سور 

  الِضيافة والولي ة. والحاِجن. والسدّ.: خ فارسية سور

ة )  تر ية : اللبُن الُ نّشُف يُضاف نليه ال لُ" والن،تُر والحبّةُ السوداص والياجسون.سورك 

أصوله مستديرة  بيضاص  تُؤَ ُص َمشوبة ويتداوذ بها لوجةاِ  الشنبليد. جبا ُ  :رسية خ فاسوره ا 

 ال فاصص.

مذهب  فني  وأدبي  ي ني ما فةوق  ،ربيها فوق الواق ية. : )فرجسية) Surréalismeسور الية 

   الية.الواق ية، وتحرير اإلبدام  الفني من قيوِد ال نطِق واالهت ام بالنواميِا األخالقيِة والج

 تر ية : الَوَ،د.سوز )

 : جبا   يُستصر  منه ، ير.وجاجية  خيSeaسوس 

 جبا   للنينِة هو النجبق. ،ربيها رفيف.:فارسية  خقديم  سوس )

   ،لُم االجت ام. :يوجاجية ،ن طريق اإلجكلينية خ Sociologyسوسيولو ي 

 خفرجسية :،ربيها فّت، وحشي، سوقي.Sauvage سوفاج

فرقةةةةةة  يُنكةةةةةرون الِحسةةةةةيّا   : Sophisticatusيوجاجيةةةةةة )Sophisticates  سوفرررررر ائية

 وغيرها. والبَديهيا 

 فرجسية : السوُق ال اُم الُ غّطى.) Hall سوق الها  

 : الُسكؤُر االصطنا،ي.Sucarylسوكر  

يُسةتقطُر مةن البتةرول. وهةو أقةص   سا.ص  قابةص  لالسةت  ال :Solaris)خالالتينية   Solar سوعر

   افٍة من وقوِد الدينل.

خالتينيةةة حدي ةةة مةةن اإليطاليةةة : جبةةا  صةةغير لةةه أوراق فةةي شةةكص Soldanella سررولداهيَل

وريدا  ينبت في جبال األلب ،ند هوبان ال لو  في األراضي الرطبة وهو مةن ف ةيلة زهةرة 

 الربيا أو النهريا .

 :  بريتا .Sulfate سولفات

 أتربة قلوية متغيرة.: Soloti(Solod)سولوتي)سولود  

 أتربة ملحية. Solontchak: سولوهتشاك

 أتربة قلوية.  Soloetz: سولوهيتز
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 فرجسية : خاتم  أل اس.) Solitaireسوليتير 

 اللوُن ال ا.ص نلى النهري. سومو :

ام البُصار.فنلندية : ،ربيها  ) saunaسوها  ح ؤ

ي ةةةةنف   . الت ةةةةقت التسةةةة ية   أي خ Sonareخمةةةةن الف ةةةةص اإليطةةةةالي خ Sonata سرررروهاتا

بال قطو،ا  التي ت نف بةاآلال  ال وسةيقية فةي مقابةص النو،يةة ال اجيةة مةن ال وسةيقى، وهةي 

 التي  اجت تغنى بال و  البشري وتس ى خ  اجتاجا   .

 : جهاُز سب ر بال دذ لكشِف مواقا األشياص تحت ال اص.Sonarسوهار 

 والش يَر وتتلفها. فرجسية : حشرة  تَأ ص الحنطةَ ) Souné سوهة

 : ق ةيدة  تتةألُف مةن أرب ةين خطةاً، أو أي  Sonettoخفرجسية من اإليطاليةةSonnet سوهيتو

ومج و،ةةة  خاصةةة  مةةن السةةوجتا  يؤلفهةةا الشةةا،ر فةةي  ،ةةدٍد مةةن اإليقا،ةةا  الَرسةة ية النَ طيةةة.

 مناسبٍة م ينة، واللوُن الغالب فيها الغنل والتتابا في السوجتا .

 أل اجية ،ن طريق اإلجكلينية : ،ربيها التحويلة. ( Switch لفون  خفي التسو ت  

: القشةةرةُ السةةطحية خالغراجيتيةةة  مةةن الِغةةالف ال ةةصري  وم ظ هةةا مةةن ُمَر ؤبةةا  Sialسرريا  

 السليكا واأللومينا.

 : ِصب ي  حّساس  تُطلى به أقالم للت وير ال لون.Cyanine سياهي 

 خفارسية سه: ثالثة+ پا: قدم : ،ربيها ُسلّم. سيبا

 ضبُ  االت ال في الحيواِن واآللة. -2فُن القيادة .  -1خيوجاجية :   Cybernetics سيبير نتية

 .: ُمَر ب  هيدرو ربوجي برافيني جقيCetane سيتا 

يتوبَلزما َوة. ينظر في البالزما.                  Cytoplasmس   : َحس 

: أصلها من ال ايةا سةكان أمريكةا الجنوبيةة    cigaroخفرجسية من األسباجية  Cigareسي ار 

: قِةد ر  مةن التبةي الُ قةري Cigaretteسيجارة  -2لفافة  غليظة  من التؤبيِ غير الُ قري الصال . 

 يُلُف في ورقة رقيقة ليدخن.

 تر ية ،ن الفارسية : الَسفّود. السكين.سيخ)

 جقِ  ال نا،ِة الُ كتسبة. اإليدز.خفرجسية : مرُض Sida سيدا

يدر   : ، ير  التُفاغ يُصّ ُر فيُسَكر.)فرجسية)Cidre س 

 .}م م  {خ ر التفاغ Sidre :سيدر

 : حديدُ النيازك، حديد جيكلّي.أي الحدي  siderosخنغريقة Sideriteسيدر   

خنجكلينيةة : القةرُص الليةنري اإللكتروجةي  ال ةلب ال ضةغوط فةي الكومبيةوتر،  C.Dسيد ه 

 تُحفت فيها البياجا  أو ال  لوما .

َر    ،ن اإلغريقية : خام  من  لوريد الفضة ش  ي الَ ظهر.Ceragyrite(  سيرا   

ار  م نوم  من طيٍن Keramikos)خ،ن اليوجاجية Ceramic سيراميك : َخنفيا  خم.م . فصؤ

 قاسي.

ُسم و ةان يُسةتصدُم تالنيُت ال س :،باسي  -خ قديمخ فارسية شيرب سيرج)شيرج  صرُ  من الُس  

  اِل الفواجيِا وفي الطّبِ الَش بي والسي ا في الس ال.شفي ن

 مل ب  وميداُن ،روض.ال ل ُب الش بي.  : circus ) الالتينية من فرجسية خCirqueسيرك
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 الرصاص.:  ربوجاُ  Cerussiteسيروسي  

ص الدم.Serumسيروم  ص. َم    خالتينية : ،ربيها َم  

 .: ،ن ر  فِلنيّ Ceriumسير وم 

،ن ر  فِلةني  مةن ال ناصةر النةادرة يشةبه خالتينية ،ن طريق األمريكية :  Cesiumسيز وم 

 ديوم في خواصه، لكنه أجش .وال 

راز. النوم.)فرجسية)Systéme سيرتي    جظرية  ل درسة ما.النظام. خطة  أو  : الّطِ

خفرجسية مةن اليوجاجيةة  : ،ربيهةا الَ   َةب أو السةّحارة أو الصةنان أو صةندوق Siphonسيفو 

 صندوُق الضغِ  الذي يكسُ" ما في الِ رحاض.الطرد خم.م . أجبوب  ملتٍو ل نا جفوه الروا.". 

 فرجسية : ،ربيها مدجي.) Civil سيفيل

 : ،اريا  البذور. Cycadalesسيكاسيات 

 : ل بةُ السيوف.اب: مقام  گخ فارسية من، سه: ثالثة+سيگا 

 :  مبنّي بحجاٍرة غير متناسقة األحجام.Cyclopean سيْكلوبي

 : ُمساِرم  مداري للبروتوجا .Cyclotron سيْكلوتْرو 

 :  لةُ طباِ النسخ ،ن االستنسيص.Cyclostyle سيْكلوستيل

 ،ربيها الَض ان. التأمين. :نيطالية ) 'Sicurta سيكورتا

 .،لم النفاخ يوجاجية  : ،ربيها Psychological سيكولو ية

 : جهاُز الكتروجي الختبار ال  ادن.Cyclographسيكولوغراف 

 خنيطالية : الدرجةُ ال اجية.  Secondo سيكوهد

 خالتينية : زجا   ُمقاوم  للحرارة. Silexسيلْكس 

 اليوجاجية : األسطواجة. ال  ود.،ن  خفرجسية  Cylindreسيلندر 

 : ألواغ  خشبية  ،ازلة  للحرارة وال و .Celotexسيلوت ْكس 

نة  تحت الجلد. :خفرجسية  Cellulite  سيلولي   الطبقاُ  الدهنية، وِس  

: الطيّف الِظلّي ينطبق ،لةى األشةكاِل السةوداص ال  ت ةة ال رسةومة ،لةى Silouetteسيلولي  

 راية بيضاص.

التينية : م دن  ،ن ري  من ال ج و،ِة الراب ِة في ترتيةِب منةدالييف Cilicium ( سيليريوم

 وهو من ال واِد شبه جاقلة. 086و27ووزن هري  14برقم هري 

 .}م م  {خ التينية : َصّوانSilicate  سيليكات

، رمةادي المةا بلةوري. 14،ن ر   ي يةا.ي  هو طاقةة هريةة  -1خ التينية : Silicon سيليكو 

 و مادة  بالستيكية  دُهنية  تُحقُن في جنٍص ُمحدٍد من الجسِم لتكبيرها وتج يلها. -2

 : ُمن تَِفخ خج نومة في دمشق . زهر  من القرجفليا . Sile`ne(Behen) سيلينوس

رري  خفارسةةية ب  نةةى الفضةةة : السةةلك أو التيةةص يوضةةا ،لةةى الشةةبابيك من ةةا لتسةةرب الةةذباب  س 

ذ مةةن السةةيم الصشةةن أو النةةا،م خ ال ةةوف الفوالهيةةة   لتنظيةةف يتصةة والحشةةرا  األخةةرذ.   ةةا

 وال حون وال ال،ق وسواها ويطلق ،لى هذا النوم من السيم الجالفة أدوا  الطبخ  القدور

: القشرةُ ال  يقةُ خالبازلتية  من الغالِف الَ صري وم ظ ها مةن ُمَر ؤبةا  السةليكا Simaسيما 

 وال غنيسا.
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سارية تُن ُب فةي محطةاِ  السةكِة  ،ربيها ، ود اإلشارة.:فرجسية ) Sémaphore سيمافور

 الحديديِة في أ،الها هرام متحر ة يشير اجصفاضها نلى خلو الطريق من ال واجا.

 خ،ن طريقة الفرجسية  : ،لُم الداللة. Sémantiqueسيماهتيك 

 ام. االجسجام. : التوازن. الِهندSimmetriya،ن اليوجاجية  خنيطالية Simetra  سيمتر ا 

فرقةة   : Sumphoniaخفرجسية ،ن طريق الالتينية ،ن اليوجاجيةة   Symphonie سيمفوهية

 .ت نُف األلحاَن الكالسيكية 

 خنجكلينية  : حلقة بحت.seminar:  سيمنار

خجسةةبة نلةةى اسةةم الكهربةةا.ي األل ةةاجي : اسةةم  لوحةةدةِ ال واصةةلِة ال شةةهورةِ Siemensسرريمنز 

 بالَ وص.

خ ان يست  ص للتبريد .Cymogene سيمو ي   : منيا  هيرو ربوجي خفيف 

،لةةةُم  : Semeitikosخ،ةةةن طريةةةق اإلجكلينيةةةة مةةةن اليوجاجيةةةة  Semiologyسررريميولو يا 

 اإلشارة. وحاصلةُ نحداِث م االٍ  خياليٍة ال وجود لها في الِحّا.

 .: ،ضو  في مجلِا الشيوخ  Sentusخ،ن الالتينية Senatorسيناتور

  اتُب السيناريو.  Scenarist:   سينار ر

ةهدية.  : sceneنيطالية من الالتينية خ Scenarioسينار و مصطةُ  ال سةرحيِة أو ،ربيهةا الَ ش 

ت لي ةةةاِ  ال صةةةر ِ الفنيةةةِة مةةةن حيةةةت ال نظةةةر واألثةةةاث ويتضةةة ُن الفةةةيلم . وجةةة   ال سةةةرحيِة 

  واإلضاصة والحر ة واألداص الت  يلي.

ينكلك )  الذبابي : سيُر جلٍد يُرب  ،لى جهِة الِح ان لطرِد الذباب ،نه ا.تر ية ب  نى س 

ال ةةةوُر  : ،ربيهةةةا الشاشةةةة ال ريضةةةة. Kinima فرجسةةةية مةةةن اليوجاجيةةةة خ  cinémaسرررينما

يُ رُض من خالل هذب الشاشة  ال تحر ةُ ،لى الشاشِة أمام الناظرين. والداُر التي فيها ال ور.

 األفالم.

ال تحر ةةَ  ال ورَ  : جهاز  ي كاُ خفرجسية من اليوجاجية Cinématographe  سينماتوغراف

 . ،ارضة أفالم، نظهار أفالم ق يرة.،لى الشاشِة أمام الناظرين

  ا تةأتي ب  نةى الطبقةة الراقيةة فةي ب ة   خفرجسية : طقُم ال ناسباِ  الرس ية. Cinéسينيه 

 اللهجا  ال امية.

 

 

 

 

 

 

  ش)

 
 خفرجسية : ،ربيها قب ة. برجيطة توضُا ،لى الرأس. chapeau شابرو

دَشة، ُمحادثة.  Chat شات  خنجكلينية : ،ربيها دَر 
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 فرجسية : ال ازُل الكهربا.ي.)Chatterton شاتْرتو  

 فارسية : الُسرادق. الِستارة.ال فّةُ حول البناص مت لة به.شادروا  )

 ،ربيها ِمن نفه. شادوف:

ألياف تصر  من ِس حاق ال َظم ثم تنغرس في داخص ال فا."  Sharpey :خألياف شاربي

 السطحية لل ظم.

 : الُ َش ِوه. ال دّ،ي. من ي نو Clarlatonفرجسية ،ن اإليطالية ) Charlatanشاْرعتا  

 ال فاخر نلى جفسه. 

 .: جسبة نلى شارل، رق ة  ُمست دة  من زجو ِ أمريكاCharlestownشاْرلْرتو  

 : شال  تُ بؤُت به ُخ لة  من ش ِر الصيِص متساويِة األطراف، تكون  ردية خ  شالي شارلي )

للداللة ،لى مقدمة . في رأِس الراية ال ظي ة، است  لها األيوبيون ش ار الجهاد والفروسية

وقلب الجيش. وبقي مست  الً نلى اآلن ما تحوير م ناب الذي أصب" يدل ،لى خ لة الش ر 

 . في الرأس

 : هيكص. قا،دةُ السيارة.)خفرجسيةChassis  شاسيره 

خفرجسية. وقد تكون من الفارسية خشاش  ،ن الهندية : ،ربيها ِغفارة. Chéchia شاشيره

 ق اش  غربول  شفؤاف.

 خفارسية : شادي. القرد. غير هادئ.شاضي 

اُص بصيٍ  نّ :القط ةُ ال  دجيةُ التي يربطها البأو ،برية شاغول  ة راميخ Chaqouloشاقو 

 لتسويِة بنا.ه ارتفا،اً.

خل لها فارسية من" شاب" ال لك، و" اسه" القدغ : يطلقها الن ارذ ،لى الو،اِص شاكاسة 

 الواساِ الفم، ي بّون فيه الحليَب والَسحلب والبوظة. 

 فارسية جا رية : سالُغ ال بيِد الذين يحرسون السلطان وجحوب.شاكر رة)

َرقةُ ال غيرة  çekiçخ فارسية چكش أو تر ية شاكوش  .: الِ ط 

 الكتفين. و رداص  يوضُا ،لى الظهر،ربيها الُ طَرف.  :فارسية  خشا 

تر ية : شال  ت ن ه طرابلُا الشام وتُقلؤدُ به شال الهور، س وب بأحِد أس اص الشاِل شاعكي )

  في تر ية.

 : Chalumer،ن طريق الفرجسية  khalups-ubosخنغريقية  Chalumeau شالومو

 . ق بة المت اص ال شروبا  في النجاجا  واأل واب. }م م  {شفؤاطة

 ،ربيها أُقنة خم.م . مننل  ُمستأَجر  يُستصدُم لألغراِض السياحيّة. : خفرجسية Chaletشاليه

نَُن الهواِص الداخلي في دوالِب السيارةِ )خفرجسيةChambre-air شاْمبر ر  َنن  أو َمك  : َمص 

 والدراجِة النارية والدراجِة ال ادية و رةِ القدم. 

 صابون  سا.ص  أو بودرة   لغسِص الش ر. :Campol)من الهندية فرجسية خChampoشامبو

 الطبي.، وهو ،بارة  ،ن جلِد جوم  من الِق اِش الُ ص لي : فرجسية )Chamois   شاموا

 : خام  من سليكاِ  الحديد.Chamositeشاموسي  

فرجسية : ابتناز  بالتهديد. أن ي رَف أحد  م ن يستغّص الحوادث سراً ) Chantage شاهتاج

 ُم  يباً يت لُق بأحِد ال ظ اص فيهدد بافشا.ه، و يتالفى هذا ال ظيم س  ته بالحال.
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 خفرجسية : صدريةُ صوف.Chandail شاْهد  

 خفرجسية : نمكاجيةُ التوفيِق من ب ِ  األشياص.Chance شاْهس

 ختر ية ،ن الفارسية ملك البلوط : الكستنا. أبو فريوة. البَلّوط الَجبَلي الكبير.شا  بلروط 

ار. بَن دَُر ال يناص التجاري. شا  بَْنَدر  خفارسية : شيُخ السوق، أو ز،يُم التُجؤ

  : لقُب حكؤاِم الفرس. خفارسية شا 

  ملُك ال لوك، أو ال لُك األ،ظم. :خ فارسية ذنشا شا

  من جوارغِ الطيور وِسبا،ها، من جنِا ال قور. :خ فارسية  شاذي 

: تر ية مر بة من الكل ة الفارسية " شاب" ال لك+ أورما" اللحم، أي ملك اللحم. ) شاورمه

  جوم  من الشطا.ِر يتألُف من قطاٍ صغيرةٍ من اللحِم أو الفرو .

 خفارسية : رتبة  ،سكرية.شاو  

 جبا   ،لى شكِص أوراٍق يُستصدُم   شروٍب ُمنَبه. خصينية  :Tchha شاي

  : البوق.سرياجية ) َشبرور

 جهري  يلطم. خسرياجية : س ك  َشبروط

 .َمَنق :خ فارسية بيشبارب  َشْبَرق

  تر ية : حلوذ تشبه ِ  اب الغنالة تُقدُم في األ،راس.شبرقوقو )

ب ْبش   ُخف  للقدِم يُستصدُم في البيت.،ربيها الُصّف. : ش 

قد تكون سرياجية أي الضرب، أو أرمنية من شابا  أ  كي أي خبن السبت : َشبُ يرة)

 الرغيُف ال ستطيُص جداً ي  لوجه هكذا ألن ،جينه ال خ يرة له.

 رجيطة. : البِ Chapeau، وفي  الفرجسية  Chapkaختر ية شابِقة ،ن ال جرية َشبقة

 في جولته، أو  فيُص الُ  ؤ د.  : من ي احب أحد ال روسينخسرياجية  َشبي 

  : جوم  من الُحليِة تُندان بها ال رأة الكردية. شبيرة
 ختر ية ،ن الفارسية " شاد"سرور"و"،ربان" ال رب : مقام  موسيقي.َش  َعربا 

 فرم  من النبتة. َشتْل ة:

 ال و .خ سرياجية : طا.ر ،ذب شحرور

 خسرياجية شحورا : الفحم، السواد.شحوار 

 : السفينةُ ال غيرةُ ال ستطيلةُ ها  Cutterفرجسية ،ن اإلجكلينية ) Cotter َشْخ ور

 والشصطورة: من أجوام ال را ب البحرية الشرا،ية وتستصدم لنقص ال ؤن. الساري الواحد.

 القنابِص ها  الشظايا.جسبة نلى ال صترم : جوم  من ) Shrapnel َشَرْبن ل

هَمة : الج ا،ةُ القليلةُ الناس. خفارسية َشْرذَقة  ُشر 

فارسةية وقةد تكةون  ،لةى الفةراش.  ُ سؤةب  تُ  : مةالصة   ردية من جارخأرب ة +شفخليص  خَشْرَشف

َشب، من، چادر: خي ة + شب:    ليص.چار 

 الكهرباص ،ازلة بين األشرطة.خفرجسية : لفافة  ُمنفتة  تُست  ُص في Charta ton  َشْرَط و 

 سرياجية َشرجلة : ،اقه، صدب، من ه، أسقطه، ربطه. َشرَكل )

 تر ية ،ن الفارسية "شرب"لّجة البحر، و"مند"  : ال  نى الك ير الصير.َشْرَمْند )
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الصندُق ،لى جاجبي الطريِق  -Charompo : 1خَشَرمبول التر ية ،ن ال جرية َشرهبُك 

 وأطلقوها ،لى الدرِب ال غيِر بين الحقول. -2ا.ضة. لت ريِف ال ياب الف

 : ،ربيها الِ جقن. جهاُز ِحقن Seringaأو  Siringaختر ية ِشرجقه ،ن اإليطالية َشْره ة 

 الدواص باإلبرة. 

 خروسية ت ني األرض السوداص : األتربة السوداص ال تغيرة . Chernozems شرهوز  

 الُحبي بَا .: غراجيت Charonkiteشرْهوكي  

ْزلوه    َمضَجا ختي ور .  رسي  طويص.  : فرجسيةخ Chaise longueش 

 ختر ية ،ن الفارسية من" شش"ستة، و"خاجه" البيت :أي ستة بيو .َشْشخ 

 َمسحوق  يُذَر في ال ين ل الجها أو تقويتها.  :خفارسية   شمچ)شش 

ل بة  تُل ب ،لى رق ٍة ها  أرب ة وستين مرب اً، وت  ص دولتين  :هندية شترجك  ) َشْ َرْهج

  متحاربتين باثنتين وثالثين قط ة ت  ص ال لكين والوزيرين والصيالة والقالم والفيلة والجنود.

  خ قديم : ،يدُ األحِد الذي قَب َص الفُ ".سرياجيةخ،بربة أو َشعَاهي 

ْفرة  السكين  ،ربيها الجفر. -2 بيها رمن، َطالِسم.،ر -1خ،ن طريق الفرجسية :  Chiffreش 

 حد السيف. جاجب النَِ ص.

  . لية لحفر ورفا األتربة والنفايا الكرك، أو ال جرفة .خنجكلينية :  Shovelَشفل 

خسرياجية شقيفا : الجل د، وأطلقوب ،لى الحجِر األبيِ  الذي تَنحُت منه م ظُم أحجاِر شقيف

  األبنيِة.

 ورق  متين  محددُ الوزِن يُ بأُ فيه اإلس نت وجحوب.:  يا  أو شكارة

اُم الحشا.ش.َشْكبَا   : َمحالة  يج ُا فيها الُنرؤ

ربارة ختر ية ،ن الفارسية "َشَكر" ُسكر، "بارب" القط ة، يريدون قط ة  َشكرربَر أو  َشك 

ُ ِش الجيد.  سكر : من ضروِب الُ ش 

 : ورُق الكرجب ال لفوف الُ َ لؤ". و ُ رجب  ُمصلؤص. Choucroute شكروت

اإليذاص وال ذاب والت ب : من اآلال  النجارية وهي ماسكة حديدية  خفارسية ت ني شكن ه

 .متحر ة تست  ص لكبا األلواغ الصشبية ها  دفتين نحداه ا ثابتة واألخرذ

 .فارسية : الَ بر)َشكيب

 الدبِا وجحوها يأ لوجها في رأِس السنة و،يد البربارة. خل لها سرياجية : خبي ةُ  شَللعيرة

  من الحديِد ،ند ال امة القضيب منه. :سرياجية )َشلف

 خفرجسية :  بريتاُ  القينا. Sulfate شلفاطة

 خفارسية جله ،ن طريق التر ية. وقد تكون من ال ربية ثُلّة ،ن السرياجية : مج و،ة. شلرة 

  رقاُق ال جيِن تُحشى بالجوِز والسّكِر وتُصبن بالفرن.تر ية ،ن الفارسية : شلرق )

ل     خنجكلينية من أصص تيوتوجي : جقد  نجكليني.  shilling  ش 

 سرياجية شليفا : الجوالُق والكيُا وما يُلقى ،لى ظهِر الدابة.شليف )

 حيوان  نفريقي اصغر من الغوريال. :من  وجغو  فرجسيةخChimpanzeeَشْمبازي 

ارة.   :) فرجسيةخ Champagne اَشْمباهي  جوم  من ال شروباِ  الكحوليِة الفوؤ

َنن الهواص. Chambera'airَشْمب ر ر   خفرجسية : اإلطاُر الداخلي لل ََجلة، ب  نى َمص 
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 خفرجسية : ،ربيها بطص وبطولة.Champion َشْمبيو 

 .: اللئيم ، وال نحوسخ فارسية شمختر

 . ،رذ : سرياجيةخ  Choumroَشَمر

  ويُر ن ،ليها الش ا حين االستضاصة به. ،َمنارة :خ فارسية من ش ا + دان خ مكان  َشْمعَدا 

اس:   دون الِقسيا.واصطالحاً  الصادم.بالسرياجية م ناها  شّ سا  خ سرياجيةَشمر

جوس. سنبلةُ الذرةِ البيضاص.  َشمروط  خسرياجية ش وطا : ،ربيها الُ ط ر وال ُر 

 ، جبا   غليُت األصِص يَتصذُ منه الُسكؤر. ث رة  ح راص  ُسكؤرية: ج ندر  خ فارسيةَشَمْنَدر

مْنُدفير تر ية ،ن الفرجسية : طريُق الحديد، سكةُ الحديِد التي يسير ) Chemindefer ش 

 ،ليها القطار.

ميز   : قَ ي .)خفرجسية Chemiseش 

مجلسه ،ادةً أ،لى من أو سرير ال لك ويكون  خالفارسية شاهنشين وت ني مجلاشناشيل 

سط" غرفة ال جلا ال لكي : شرفة بارزة من نحدذ غرف الطالق ال لوي من الدار وال طلة 

النقاق ها  جوافذ ،ديدة من الصشب ال نجا ينفذ منها الضوص, و ص جافذة  ،لى الشارم أو

 )بحاجن خشبي متحرك يطلق ،ليه خ بنك تفت" وتغلق

. خينظر في لَحقيبةا ،ربيها يش أو ج بة ال ياد . خ فارسية :  يا الدراوخشنطة شنته

 جنطة . يطلق اآلن ،لى أجوام الحقا.ب ال غيرة والكبيرة.

 سرياجية ّ،ب، وجّكص به.)َشْنَد 

 تر ية : الَ حبوب، البَهيا.)شنشا 

 فرجسية : الَحّت، الس د.) Chance شنص

بَك، ُ اّلب. حديدة ت سك فارسية َچن اص : وقد ينطقها ب ضهم شنكار. ،ربيها َشْنَكل) الِ ش 

 . الشباك وجحوب

 خقد تكون تر ية : ضرب  من الِجب ن ال ّص ر.َشْنَكلي 

ْنيو  خفرجسية : ،ربيها    كة خم.م . ُ  يكة، ُ،قي ة.،قدة  أو لف  يُرتب خلف Chignon ش 

 رأس ال رأة.

 فارسية : ال سُص في ش  ه.) َشْهد

 .لتجار .شيخ ا  خفارسية : شاهبندر)شهبندر 

 .بنُر شجر الِقنؤب :خ فارسية َشْهداهج

 ضرب  من البِ ، ق يُر الرجلين ألق اللون أصغر من اللقلق. :ة فارسي)َشْهَرما 

  يُا خيش.  :خ فارسية شوا ) وا  

 خسرياجية شوبا : ِشدةُ الحّر، القَيت.شو  

 خفارسية : ن رام. هتاف االستحسان. النقود التي تن ر في حفال  األ،راس. شوباش

قاق. فارسية جوب  اف : خشوبك خشبةُ الَصبؤاز التي يُسوّي بها ال جين قبص خبنب  ،ربيها الِ ر 

 وهي اسطواجيةُ الشكص.

 .الِحساص،ربيها :خ فارسية من شور خ مال"  +با خ قدم  شوربة

   بِن طال  ق ير.نجكلينيةShort(  شورت
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 فارسية : م طل"  موسيقي، ال صتل ، ال نيا.) شوري

 :،ربيها ِمد فئة مر نية.  تدفئة  مر نية  تَ ت د ،لى شبكِة أجابيب داخلية.Chauffageشوفاج 

 ختر ية : َ،لَفية  من ف يلِة النجيليا ، ف يلة  من الحبوِب يأ لها الدواب.شوفا 

 ،ربيها سا.ق. شص   موظف  لقيادةِ السيارة.خفرجسية : chauffeur شوفير

َوة، القدرة.)ُشْوكة  فارسية : َشك 

من مكسيك : مادة  ،لى شكِص بودرةٍ أو  Ciocclata،ن اإليطالية خ  Chocolateشوكوعته

 لوغ، تُستصرُ  من شجِر الكا او، يُ نُا خليطاً ما ال اص الحار أو الحليب.

نه  قِد. ِمد َخنة. الِ د فأة. Cheminéeُشوم   خفرجسية  : ،ربيها َمو 

  : جبا   غليت.Chofondorفارسية ) َشَوْهَدر

 : الحبةُ السوداص، ال  روفةُ بحبة البر ة.شوهيز

 خهندية  جيت. :شي 

 خفارسية : رابطة  َخيطية  تُ قد في الناويِة الصارجيِة للكتاِب لدذ تجليدب لشدّب. شيرازة

 خفرجسية : مق د  طويص  ،ري .  Chaise Maurice مور سشيز 

 م ناها مشقوقة skhizo+anthosمن اإلغريقية خالتنبية  Schizanthusخش   شيزهثوس

 النهر : لوجود َحّن في زهرتها وهي جنا زهر من الف يلة الباهججاجية.

 phrenاجف ام +  skhizoحدي ة من اإلغريقية التينية  Schizophrenia(شيزوفر نيا 

،قلي : اجف ام الشص ية. مرض ههني ،قلي يت ين باجهياز ال القا  في األفكار واألحاسيا 

 وال شا،ر، وغالباً ما ي احب باألوهام واالجسحاب من الحياة االجت ا،ية.

جباتا  بدا.ية تتوالد باألقسام البسي . تش با  البكتريا   Schizophytesشيزوفي  

 .ومج و،ا  طحال أو أشنا  زرقاص

 دَورة ُطفيلية في القنوا  الدموية ،ند ال دييا  والطيور. Schistosomum: شيرتوزوموم

 خفارسية أي ستة : يست  لوجها في ل ِب الطاولِة ول ِب الدومينو. شي 

 ختر ية : السفّود، السيخ.شي 

 والبقدوجا.ختر ية : رقا.ُق ال جيِن تُقطؤا وتُحشى باللحِم ال قلؤى والب ِص  شيشبََرك

 النرجيلةُ التي تُستصدُم في التدخين.الُنجا . البلّور. :  فارسية من الهندية خ Chiteشيشة 

 خ،برية خقديم : اإلبليا. وروغ  شرير،  ص  ،اٍ  مت رٍد من أجٍا أو ِجن أو دابة.شي ا 

 خفرجسية :  بيُر الُطهاةِ أو ر.يُا الطباخين.Chef شيف

 جوم  من الق اِش الشفؤاِف النا،م م نوم  ب هارة من النايلون. :خفرجسية  Chiffonشيفو 

ان ُمدؤر  Chiffonnier شيفوهير  .}م م  {: َصوؤ

 .خفرجسية : ،ربيها أجاقةChic شيك

ُن فيه قي ةُ ال اِل الذي ،ربيها َصك. نجكلينية من الالتينية : خ Checkشيك سند  م رفّي يُدوؤ

 سيُسحب.

الفرجسية ب  نى نشارة أو ،المة : يطلقها شاحنو البضا.اِ ،لى  Signalختحريف ،ن  شينار

َسص نليه ووزن ما تحويه.   ما يكتبوجه ،لى أ ياِس البضا.اِ من ،نواِن الُ ر 

 : رحيق السكر. )فارسية  ( شيرة
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ة  م ةنو،ة  مةن النيةو  أو دمةا مرادفها غاسةول. :،باسي  -خقديم خيوجاجية  Saponصابو  

 الدهون تُست  ص للغسص والتنظيف. 

 صفيحة  م دجية  يُصبن ،ليها الك ك والصبن. :تر ية سا   خصاج

  : خلي   يُست  ص في طالص الجدران واألحواض.خ فارسية سارو  أو شاروق صاروج

 تر ية صاالججان  :من م طلحا  النجارين، الرجد  ال دور.صاروه ا )

خ نيطاليةةةةة : القديةةةةدُ ال حشةةةةو  Salsiccioneأو  Salsicciottoأو  Salsiccia صاصرررري و

 باللحم ال فروم ال تبّص.

غرفة مت ةلة فةي جهايةة  :)أي مص د ال و  أو  اتم ال و  خنجكلينية Silencer  صالنصة

تت دد وتبرد و،ةادة تتكةون مةن صةفا."  أجبوب ال ادم للسيارا  والتي تس " لغازا  ال ادم أن

 .ال ادم بة و،وارض غرضها تقليص الضوضاص فيم قو

 قا،ةُ ،رض . غرفة واس ة .بهو،  فرجسية :)Salonصالو  

ذ. قط ة من الحديد ال جوفة لولبيةا  somunصامولة خ محرفة ،ن التر ية    : ،ربيها ال حوؤ

 و يدخص فيها ال س ار خ ال  قب   

 ال  نوم من الجوخ الصشنخ تر ية : اطلق ،لى جوم م ين من اللباس صا ة 

 تر ية : أحدُ ال قاما  ال وسيقية.َصبَا )

باذ ي   .ختر ية ،ن الفارسي سيباهي : الجنديص 

 تر ية ُصوجوق : اللذيذ. الطؤري. اللحُم ال فروم الُ قدؤد.ُصُ ق أو ُسُ ق)

ختر يةةة سةةاچ ه : رصةةاص جةةا،م يطلةةق مةةن بنةةادق ال ةةيد  ةةذلك ت نةةي الكةةرا  أو  صَچمه

التةةي تحتويهةةا الحةةامال  ال تدحرجةةة خالبولبرجةةا   وتسةةت  ص أيضةةاً  األسةةطواجا  الفوالهيةةة

  أو النيص من شأن أحدهم بأسلوب خفي ومبطن ,أي غير مباشر . لإلثارة أو االستفناز

  .ص ال ستصدم في ال كا.ن والبويلرا نجكلينية  : بصار ال اSteam( صد   

 خقديم : الطريُق ال ستقيم.   Streetخالتينية يقابلها في اإلجكلينية  Strada صراط

خنجكلينية من الفرجسية القدي ة ،ن الالتينية ،ن اإلغريقية : ضرب  من ال قيق  Sard َصْرد 

 األح ر.

  الجلد. :خ فارسية جرم ُصْرم

 سرموزب  : الحذاُص البلدي من الجلد. فارسيةصرماي أو صرما ه)

 فارسية  ُسرجاي : منمار. ُصرها ة )
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ال سن لشةحذ اآلال  القاط ةة  السةكا ين ومةا شةا لها :  خفارسية سنبادب " وهو حجر ُصمباد 

 ورق م  ي وس يك أل قت به هرا  زجاجيةة تتصةذ لت ةفية وصةقص األخشةاب يطلةق ،ليةه

 أو ق اش تكةون الةذرا  ال ل ةقة بةه مةن بةرادة الحديةدبالدارجة خ  اغد جام   ذلك هو ورق 

 .وهو ل قص وتن يم القطا وال فا." ال  دجية

فؤ  في بيو  القرذ.َصْمنَدرة   ختر ية من "ص ان" التبن،و"درب" الوادي : الُ ص 

  شجُر الدؤلب. :خ فارسية چنار َصنار

نج)  رب ،لةى األخةرذ للَطةَرب. فارسية َچن اك : صفيحة  ُمدّورة من النحاس األصةفر تضةص 

 والّ نا  لة  أخرذ للطرب لها أوتار.     

ُخف  بن ص متين له سةيور مةن   -1  خقديم  :sandalionفرجسية من اليوجاجية خSandalَصْنَد 

شجر  هنةدي    -3قارب من الصشب. ،ربيها الناقلة النهرية.َصن دَل  -2 الجلد ي بت بها في القدم.

 طا.ر. -4 جر الجوز وله حب  أخضر  في ،ناقيد.طيُب الرا.حة يشبه ش

و،اص  مةن خشةب أو م ةدن وجحوه ةا مصتلةف األحجةام تحفةت فيةه   :خ فارسية سندوقُصندوق

وال البا وجحوها. ومج وم ما يةدخر ويحفةت مةن ال ةال   ةندوق الةدين ، وصةندوق  الكتب

 توفير البريد.

ص يُ لؤا به الصشُب وجحوب. َصْنفَرة:  ورق  ُمرمؤ

 خفرجسية : سلسلة حديديةخالصليا ال ربي .Sangleصنقل 

ْهر ج  .خ فارسية سارجا : مصنن  يبنى تحت األرض تجت ا فيه مياب ال طر ص 

 ختر ية : ،ربيها مدفأة. قد ت  ص ،لى الوقود أو الكهرباص أو غيره ا.صوبا 

 تر ية : الذَج ب.صوبرا )

 : أداة  يُبَسُ  بها ال جين ويرقق.َصوبج

خالتينيةة مةن ال ربيةة سةواد : مر ةب   ي يةا.ي  يتةألف مةن  ربوجةا  ال ةوديوم   Sodaصرودا

  يُستصدم ل نا،ة ال ابون والنجا . ال نا.ية.

اق، أبةي   فضةّي، قلةوّي،  Sodium صود وم خ،ن طريق الالتينية : ،ن ر  فِلني  رخةو بةرؤ

 بالُي النشاط، يتأ سدُ بسر،ة في الهواص.

 الطير والدجا  وجحوه ا. سرياجية : فرخُ صو  )

 .خ نسباجية  : مرقةُ ط اطم Sauceَصو 

د في بيت فاها لم يكن فيه سرير فهو حجلة. خفرجسية : َ نَبة أو أريكة Sofaصوفا  . سرير منجؤ

 : ال افي الصال . و، ا م قوف طرفها يضرب بها الفارس الُكنة.صولج

  قوفة الرأس. خ تر ية چوگان :،ربيها ال يجار. ال  ا ال َصول ا 

 فرجسية : ت فيةُ الحساب التجاري ، الرصيد.)Solde صوْلد 

 خنيطالية : من أل اب ورق الشدة، ب  نى االجفراد واالستقالل. Solo صولو

 خش  خفرجسية : جنا زهر من الف يلة ال ر بة. Solidageصوليداجة

أو البالستيكية أو خراطيم : األجابيب ال طاطية )َسوجد " ب  نى خرطوم الفيص " خهندية صوهد 

 .ال ياب

 : مصنن بيا األدوية.صيدلية
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 : با.ا ال قاقير.صيدعهي

 طبق  يُتصذ لتقديم الشيص ،ليه ويكون من قش مضفور، أو من م دن.  :صينية صينية)

 -2الِجنُص ال رتفُا من صحن الةدار  وال سةقوف.   -1فارسية سايبان أو  سايه وان : صيوا )

 . وجوم  من الحجر القاسي  -3 من الق اش ما ي رف بالسرادق. الصي ةُ الكبيرةُ 

 

 

 

 

 

 

 

  ض)
 

 ختر ية دامه أو فارسية : ل بة  تَ ت د ،لى التفكير والحت، تدجو من الشطرجا وال نقلة.ضامه 

 ختر ية طابان : قط ة  من الجلد أو الق اش أو ال قّوذ تفرش في باطن الحذاص.ضبا  

 سّكِ النقود. تر ية : محص  ضْربخاهه)

 خفارسية تَن اك : الضيُّق من  ص شيص.َضنَك 

 :  تلةُ لحٍم  بيرة تُسلق ثم تَُشُق ويَدخص فيها ال وم ما البندورة.)نيطالية)Adooubbo ضوبرو 

َ ص.  Donatoضوهاُضو أو دوهاتو   خنيطالية جسبة نلى اسم صاحبه : جوم  من الُ ص 
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  ط)

 
ر، الكرة.طابة)  تر ية طوب : الُ دوؤ

والةةدوُر فةةي ال  ةةارة أو  -3واآلجةةُر الكبيةةر.  -2ظةةرف  يطةةبخ فيةةه. -1: خ فارسةةية تابةةه  طررابق

 .البيت

ج ا،ةُ ال سكر من ث اج ا.ة نلةى ألةف. ،ربها  تيبة.  :تر ية  تابور خال  ر الوسي  ) طابور

 من أهص البلد أو ال قي ين فيه.وال ف. والطابور في ال رف السياسي : أج ار ال دو 

  : سدّادةُ الِقنينة.)نيطالية)Tappo  طابور 

(  تر ية : الت ليك.طابور

 خسرياجية طيب وثا أي الطيبة : ،ند ال وارجة ما يلبسه الكاهن ،لى رأسه .طابية 

 خفرجسية ،ن طريق التر ية : القل ة، الح ن، التلة الترابية. Tapia طابيرة

وجاجيةةةة  : ،ربيهةةةا الِ قلةةةى أو مقةةةالة. صةةةحاُف الط ةةةام مسةةةتديرة  ،اليةةةةُ خيTighanonطرررا   

 الفرن. الجواجب تُتصذ من الفصار ويُنضا فيها الط ام في

  .يوجاجيةةةةةةةةةةةة : الطبةةةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةةةذي يقلةةةةةةةةةةةى بةةةةةةةةةةةه teganon (طرررررررررررا  

 .وال امة تس يها طاوة م ناب مقالة "األصص : من 

 حديت  وجديد.   :تازب ةفارسي)طاَزج

،ن طريق ال ربية طاسة من  Tasseخنجكلينية متوسطة من الفرجسية  القدي ة  Tasse طاس

 أصص فارسي َطست : نجاص صغير مق ر يشرب به وتغسص به األيدي ب د الط ام.

و،اص من النحاس يست  ص للشرب ول ب ال اص . يستصدم في الح امةا  بشةكص  :خقديم  طاسة

 خاص .

وقوسي. جافذة ،ليا صةغيرة فةي الجةدار. ومنهةا طاقةة،  ص  سقف منحني .  وةخفارسية : طاقة 

 وطاقية .

 ،ربيها التقيّة. قب ة .خنيطالية : طاقيرة 
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ضةرب  مةن األوشةحة يلةبا ،لةى الكتةف، ويحةي  ،ربيهةا ِوشةاغ.  :خ فارسية تالشةان طالرا 

ر  أخضر واسا ال أسفص له. . بالبدن، خال من التف يص والصياطة  ِرداص  ُمدوؤ

 صحيفة.  :خيوجاجية Tomarionرطامو

. أو ال نضةةدة أو ال كتةةب :،ربيهةةا ال ا.ةةدة  Tabolaخالتينيةةة ،ةةن اإليطاليةةة  Tabula طاولررة

 ول بة ُالنرد.

 طا.ر  حسُن الشكص   ير األلوان، ينشر هجبه  الطاق.طاووس: 

 . ،ربيها الِ قص:  ال صرة ال ظي ةخسرياجية أي  طا ة

ةةتَ  ص للكتابةةة ،لةةى السةةبورا   :تباشةةير خ فارسةةية أو تر يةةة َطباشررير لةةوغ  مةةن مةةادة  لسةةية يُس 

  ال درسية.

  .خفارسية تبر : فأس شبيهه بالبلطة ُطبر

 ختر ية طوبراق : التراب، األرض، ال حّص.طبراق

 صحن.  :خفارسية تَبَاك  خقديم َطبَق

ال ةةري  فةةي  لوحةةة  تُ لؤةةُق بجاجةةب سةةرير -1فرجسةةية ،ةةن طريةةق التر يةةة :) Tableauَطْبلررة 

 قا. ةُ ط ام الجند أو ط ام الطالب الليليين. -2ال ستشفيا  ت لن سير ال ري . 

  خوان  يُؤ ص ،ليه. :خفارسية َطبلية

 . جوم  من السالغ دون البارودة : تر ية أو فارسية تشاج ه.)َطبَْن ة

بيةةاُن ال المةة" ال امةةة لسةةط"  :يوجاجيةةة ،ةةن طريةةق الفرجسةةية ) Topographie طبوغرافيررة

 . ينظرخ تضاريا .األرض طبي ية  اجت أو م نو،ة

خأل اجيةةة ،ةةن اإلغريقيةةة ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة : دراسةةةُ الص ةةا.  Topologyطبولو يررا 

 الهندسية للتضاريا والس ا  السطحية.

يقاجهن خنسباجية : في ال غرب هي  لفا.ف من جلد، تلفهةا جسةاص الباديةة ،لةى سة Traba طرابق

الةروم  التوجه نلى الغابة أو السفر أو التسوق،،لى جحةو مةا  ةان يف ةص رجةال الحةرب مةن ،ند

 .وتستصدم اآلن لقوا.م الصيول

 : غطاص.Tarpaulin طربا 

راز  : النؤ   والشكص.خ فارسية  خ قديم  ط 

 ختر ية ،ن الفارسية  : الُ صلؤص.طراشي 

 الصّصِ وال وم.تر ية : الكامخ يُتصذ من طراطور )

 خالتينية من اإلغريقية :  ِلحية التيا. فوميخش .Tragopogon ُطراغوبوُغ 

 فارسية  : الشرام . طربا )

غطةةاُص الةةرأس يُ ةةنا مةةن جسةةيا صةةفيق مةةن   :خ فارسةةية سةةر: رأس+پةةوش: غطةةاصَطْربرروش

 صوف أو جحوب، وقد تلف ،ليه ال ََ امة.

قذيفةة  ضةص ة  تَطلقهةا غواصةة أو زورق أو طةا.رة  : torpidus خالتينية    Toripid ُطْربيد

  ،لى سفن ال دو أو مواق ه.

  : ،ربيها طاولة. ينظر تربينة. trapezaخ يوجاجية َطَربيزة

 النور  الذي يُدق به ما يُح د. ُطربيل:



115 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 : َ،نَفة.Turbine ُطْربي 

 ةالقطر ينبةت فةي  جبا   ُطفيلي  من الف ةيلة السةنومورية. ومنةه جةوم طويةص ُمسةتدؤق طرروث:

 بادية م ر وحول بحر الروم.

 خقد تكون سرياجية  : ،ربيها الِص ار أو النؤ ف. َطْرحة

ويس ى أيضاً الحوهان. بقلة  زرا،ة  ُم  رة  من الف يلة ال ر بةة األجبوبيةة  :خ يوجاجية َطْرخو 

  النهر، تنرم لرا.حة أوراقها، وهذب األوراق تؤ ص.

 خفرجسية : ال حُن الكبيُر يُسكب منه نلى صحون الط ام. Terrine طرر نة 

 يطالية : ال ََجلةُ ال غيرةُ تَسير ،لى سكة الحديد بين محطة وأخرذ.)إ Terezinaطرز نة 

 خفرجسية : مل"  يَتصذون منه شراباً ي ن  بالسكر وزهرة الكو رد.Tartrique َطْرطير 

 خفرجسية قدي ة : زهر ُ روي الشكص من الف يلة الحوهاجية. Trolleخش   طُرليوس

 خ نيطالية ،ن طريق التر ية : مضصة.  لة  تَ تّ  ال اص. Tromba ْطُرمبة أو طرهبه

بةوق  -2طبص  صغير هي سةطحين.  -1خنيطالية ،ن طريق التر ية :  Treumbétaُطُرْمبي  

 صغير.

 خبُن الِ لّة. : خسرياجية Tarmousoَطْرموسة 

ْهج: ر   س ك. ط 

،بؤاد الش ا. وهو جبا   من الف يلة ال ر بة تتجه ،ربيها  :خ فرجسية Tournesol ُطرهُشو 

 . جورته نلى الش ا

تر يةةة توزلةةق : مكةةان  أو أداة  تَ ةةون مةةن الغبةةار وأطلقوهةةا ،لةةى ِدثةةار القةةدم يغطةةي ُطزلررق )

 الحذاص.

ررر  شرر  أو ط  نجةةاص م ةةدجي أو بالسةةتيكي  بيةةر,  ةةان ي ةةنا مةةن : خ فارسةةية تَشةةت  خقةةديم ط 

  .ال البا النحاس غالبا, مرتفا الحافة تغسص فيه

ةر  مةن الف ةيلة ال ر بةة األجبوبيةة :خنسباجية   Tabacoط باق   الدخان، وهو جبا   ُ،شةبي  ُم  ؤ

 .النهر. ويُست  ص في ب   أجحاص الشام في تنبيب ال نب ل د النجابير

: من اصطالغ سا.قي السيارا  أطلقوها ،لى جهاز في السيارا  )فرجسية)Tacoze طرقر وزة 

 مه ته جقص النيت من مستود،ه نلى ال باب. 

 : tofusمن الالتينية ال تأخرة  tufo،ن طريق اإليطالية  tuffeأو  tufخفرجسية  Tuffُطفرة 

 صصر  فُتاتّي يتجّ ُا من مقذوفا  البرا ين.

اُم والترتيب. و،ند الن ارذ  جظام الصدمةة الدينيةة أو شة ا.رها النظ : يوجاجيةخ  Taxisطقس

 .واحتفاالتها

 األدوا  في أغراض خاصةاللباس أو  متكاملة  من خاليوجاجية : مج و،ة   Taghma َطق  

 ،ربيها رموز، جقوش، خطوط. :،باسي -خقديمخ يوجاجية  Télizma طلر 

جبةا   َحةولي  زرا،ةي  Tomate)   : ،ةن البرتغاليةة  فرجسية من اإلسةباجية)Tomato  طماط 

 من الف يلة الباهججاجية، يؤ ص جيئاً أو مطبوخاً. 

 خفرجسية : ينظر تامبونTampon  َطْمبو 

 : وزن  لألثقال يُقدؤُر بألف  يلو جرام.  فرجسيةTonne (ُط ْ 
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 : ال َجلةُ يسوقها الحيوان ها  الدوالبين.)فرجسية)Tombereau ُطنبر 

 :  لةة  مةن  ال  الل ةب واللهةو والطةرب، ها  ال نةق وأوتةار، تشةبه خ فارسةية دجبةه بةربَطْنبور

  ال ود.

قِةدر  أو صةحن  مةن جحةاس أو  :  tencere يوجاجيةة ،ةن طريةق التر يةة) Tanaghra َطْنَ رة

  جحوب.

 البساط. ال وب.  :خ فارسية مر ب من: تنخجسم +باسخحفت  طنفرة 

 .الَص ي. الصادم :تر ية طواشي)

 تر ية ،ن الفارسية تايه أو تاوب : سقُف البناص يكون ،لى شكص الَجَ لون.َطوا )

  لة ،سكرية لدفا القذا.ف النارية. تر ية : الِ دفا.طو  )

وي ني ال ةدفا : الطوبجيةة هةم رمةاة ال ةدفا تشةكلت مةنهم وحةدة  - توب -ختر ية من  طوب ي

قةول ومه ةتهم أثنةاص الحةروب تهةديم قةالم ال ةدو بال دف يةة ،سكرية من أبةرز وحةدا  القةابي 

 . و اجوا ي ن ون ال دافا ويهت ون ب ياجتها .وفت" ثغرا  بالح ون

 من اإلسباجية : من ال فردا  التي است  لها اليهود في حلب، ب  نى ال نشفة.طوبا ة)

 . نقدي ة :   رامية ب  نى األجرة. والحسخطوب 

خيوجاجية : ما ال يوجد في أي مكةان، ويةراد بهةا  ةص فكةرة أو جظريةة ال تت ةص Utopia طوبيا

 بالواقا وال ي كن تحقيقها.

 خفرجسية : السفينةُ التي تلق  األلغام.Torpille طوربيل 

 يطالية :  لةُ ِخراطِة الحديد.)إTorno طورهو 

يقي وهو صنف م  اري روماجي يقلد ال نف الدوري اإلغر Tuscan :خصنف  طوسكاهي

 ي تاز باألقواس ج ف الدا.رية وب سافا  جاتئة.

:الت بيُر الديني أساسه اال،تقاد بوجود قرابة ووحدة م ةير بةين القبيلةة Totemismطوطمية 

أو ال شةةيرة وبةةين حيةةوان أو جبةةا  أو ظةةاهرة طبي يةةة. وال ةةورة األولةةى لل  تقةةدا  الدينيةةة 

 البدا.ية التي ت ت د األخالق.

 صر  جيري مسامي ُمحبؤب يَترسب حول الينابيا.: صTuffaطوفة 

  : ضرب  من الس ك.Thunnonفرجسية ،ن اليوجاجية ) Thonطو  

 خفارسية تاوب ،ن طريق التر ية : ،ربيها الَ قلى . ال قالة. ط وا ة 

ش   : طوش فالجاً خ اب وجب ه رب.طور

 فارسية : ، فور  صغير.طيفور )

 طالسان.ينظر في فارسية : َطْيلَرا )
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(   

 
 : صفة  لكّصِ ما يولا في وصفه وما يفوقه شيص. الذ اص ال الي والصاّلق.سرياجية ) َعْبقر ة

َمر  بة  ها  ،جلتين أو أربا يجره ا ح ار أو   :Arma) من اليوجاجية تر يةخ Araba  َعَربَة

  ح ان، تُنقص ،ليها األشياص.

 .سا.ُق ال ربة،ربيها الُحوهي. ختر ية :  َعْربَ ي

ما ي جص مةن الة  ن ،لةى أن يحسةب منةه نن مضةى البيةا، ونال  :أرامية  خArbounoَعربو 

  استحق للبا.ا.

 خسرياجية : أ ُص اللحم من ال ظم.عْرَدش 

  خ رامية :  يُطلُق ،لى جبا  بصور مريم.  Artonitoعرطنثيا

 .خ فارسية  أرمود : اإلجاُص ال غيرَعْرموط

 خفارسية لشكر خقديم : الجيش، ومجت  ه.  َعْرَكر

 تحريف  تشجي التر ية : الَوقؤاد في الباخرة أو في القاطرة.َعْ َش ي )

  : ضرب  من األحجار الكري ة يكون أح ر أو أصفر. Akhatis يوجاجية)  Agateَعقيق 

فةي القنةاة الهضة ية مةن خ فارسةية  خقةديم : مةادة  ،طةرة  راتينجيةة شة  يةُ الشةكص تحةدث َعْنبَر

 حو  ال نبر، فيفرزها وتطفو ،لى سط" البحر   لة سوداص أو صفراص أو رمادية.

 خ تر ية : بَناص  للصنن  أو ال  ص، ومأوذ الجنود، أو ال رضى. َعْنبَر
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نيطالية : يُراد بها نيذاص من ال يستحق األهيةة. وهةي تُطلةق ،لةى )Avania عواهة او عواهية 

 ظل اً و،دواجاً ،ن طريق الوشايا  والتهم الباطلة. ص مال يغت ب 

خنيطاليةةة : ضةةرر  يَطةةرأ ،لةةى السةةفينة أو ،لةةى مح ولهةةا فةةي السةةفن. وهةةو Avaria عور رررة 

 اصطالغ تجاري يق د به ،يب يطرأ ،لى البضا،ة وهي في بلدها قبص شحنها.

دون موجةةب، ثةةم نيطاليةةة ،ةةن طريةةق التر يةةة : قةةبُ  ال ةةال مقةةدماً مةةن ) Avanteَعَوْه ررة  

 است  لت ب  نى الحيلة.

 تر ية  يران  : اللبُن الصاثِر يُ ن  بال اص ليكون شراباً.عيرا  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غ)

 
جد.غار   خفارسية : شجر الرؤ

 خفرجسية : ،ربيها ِمر ب. مبنى لحفت السيارا .Garage غاراج

 ،ربيها حديقة. خنجكلينية متوسطة من الفرجسية القدي ة ،ن األل اجية : Garden غاْرد  

التينية حدي ة جسبة نلى ال الم الطبي ي االسكتلندي  : من األزهار  Gardenia(  غاْرد نيا

 الطبي ية ي يص لوجها بين البنفسجي واألبي  وها  را.حة جكهة.

يقوم بصدمة النبا.ن في ال طا،م  خفرجسية : ،ربيها خادم، جادل. شص .oncGar غاْرسو 

 وال قاهي.

 : حالة  من حاال  Khaostمن اليوجاجية Gas خهولندية ،ن طريق اإلجكلينية Geestغاز 

ال ادة ال الث تكون في ال ادة شفافة، تت ين بأجها تشغص  ص حين توضا فيه وتتشكص بشكله، 

 ارة والضغ  ال اديين.  الهواص واألو سيجين وثاجي أو سيد الكربون في درجا  الحر

التينية من أمريكا الجنوبية ،ن طريق اإلجكلينية : بترول. ويُشكص   Gasoline (غازولي 

 روغ ال حر ا .
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 : gelatinaخنجكلينية متوسطة من الفرجسية القدي ة من الالتينية   Galantineغالنتوس

 زهرةُ اللبنخش .

موق. Kalopous،ن اليوجاجية  Galliculaخفرجسية من الالتينية  Galocheغالوش   : ُجر 

موق، ولم يَست  له أحد. حذاص  مطاطي ضد ال ا، يُلبا فوق  َوضا لها ال ج ا ال ل ي الُجر 

 البوتين ليُقيه من الطين.

 خفرجسية من الالتينية : ينظر جالون.Gallon غالو 

الالتينية ال توسطة : ،ن galleria خ ،ن طريق اإلجكلينية من اإليطالية Gallery غاليري

 ينظر جاليري.

خجسبة نلى اسم ،الم رياضيا  أل اجي : وحدةُ الَحّت ال غنطيسي ما سويص  Gaussغاوس 

 للسنتي تر مربا.

 : م دن  فح ي حديدي تُ نا منه أقالم Grapheخأل اجية من اليوجاجية Graphite غرافي 

 الرصاص.

رافيك   : ينت ي نلى الفن الب ري Grapheخفرجسية من الالتينية من اليوجاجية Graphiqueغ 

 يستصدم في الرسم والكتابة والحفر والنقش.

: وحدةُ وزن ت ادل واحد باأللف من gramma )الالتينية خفرجسية منGramme غرام 

  الكيلو غرام.

لالتينية من ا granitoخ ،ن طريق الفرجسية أصلها من اإليطالية Granite غراهي 

Graind.حجر  صلب  هو ألوان مصتلفة، يُستصدم في البناص، ويُتصذ منه ال  د واألساطين :  

 خجسبة نلى اسم ال الم : قاجون  ي يا.ي في اجتشار الغازا .  Grahamغراذام

 خفارسية  : جرة ال اص .غرشة

َ ضة.Gargar َغْرَغر  : ،ربيها الَ ض 

  : ،ربيها مج و،ة، أو فرقة.Gruppoخفرجسية من اإليطالية Groupe غرو 

 تر ية : جوم  من الحلوذ يتألف من الدَقيق والس ن. (غر بة

خجسبة نلى  ي يا.ي فرجسي : مر ب   ي يا.ي من ال غنيسيوم  Grignardغر ْنيارد 

 والهاليدا  لتحضير ال ر با  ال ضوية.

 :  بريتا  النجك. Goslarite ُغْرلَر  

 ،ربيها مرطبا ، م لجا ، بوظة. جوم  من الحلويا  ال  لجة.خفرجسية : Glace غَلس

 : ،ربيها ُم نّف. ُم نّف  لحفت األوراق.Glasour غَلسور

 خنغريقية : سكُر اللبن. Galactoseغَلكتوز 

خجسبة نلى اسم الفينيا.ي اإليطالي  : صدمة  أو تنبيه  يُستصدم لتوليد  Galvanic َغلفاهية

 ي يا.ية.الكهرباص بواسطة مواد  

 خالتينية حدي ة جسبة نلى ،الم جباتي أل اجي :  سلطاُن النهور. Gloxiniaخش   ُغلُكرينية 

  : ،ربيها  رة. شيص مدور  روي.Globusخفرجسية من الالتينية Globe غلو 

نما مشتقة من الفرجسية أو الالتينية : مج و،ة  من ال واد البروتينية خ  Globulin(غلوبلي   

 اآلحية  يَت ُف بأجه يذوب في محلول ملحي، يُست  ص في قسم  بير من َمِ ص البروتين للدم.
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 خالتينية : بروتين موجود في الهي وغلوبين. Globin  غلوبي 

 خفرجسية من الالتينية : مادة   زوتية. Glutenغلوتي  

  : سكر  أخضر جباتي.Gleukos خفرجسية من اإلغريقية  Glucoseغلوكوزأو غليكوز 

 سكُر ال نب.

سا.ص   :أي السكر أو الحلو   glukerus   فرجسية من اإلغريقية   tGlycerol(غليررو  

ص.  لن   باِهت  حلو ال ذاق، يَدخُص في صنا،ة ال ابون، يُست  ص  ُ طّرٍ وُمسّهِ

: أي ح   أي السكر أو الحلو  glukerus   خفرجسية من اإلغريقية  Glycerideغليرر د 

 دهني .

أي السكر أو الحلو : ينظر  glukerus   فرجسية من اإلغريقية خ Glycerine  غليرر  

 جلسرين.

 خأل اجية من اإلغريقية : ح    أميني بسي  يدخص في تر يبة البروتين. Glycineي  غلير

: النشاُص الحيواجي،  أي السكر أو الحلو  glukus  خمن اإلغريقية Glycogen غليكو ي  

 يَدخص في جسيا الحيواجا ، ينتا الغلو وز .

 .  : أداةُ تدخين ،لى شكص أسطواجة م قوفةخيوجاجية Ghalion غليو 

 66خجسبة نلى ،الم رياضيا  بريطاجي : سلسلة لقياس ال ساحة  تساوي   Gunterغنتر 

 قدماً.

 خ أل اجية : حجر متبلور وهو البلن . Gneissَغْنس

 : األ ؤال. ت فُن أجسجة Gangrenaخفرجسية من الالتينية ،ن اليوجاجية Gangrene َغْنغَر نه

 الجسم من خالل اجتشار جراثيم ملوثة.

 : ،ربيها قُفّاز َمطاطي.Gant غواه 

ُي جاوة.Gutta-percha غوتابرشا  : مادة  ِص غية  ،ازلة . ِص  

 خفرجسية : ،ربيها دليص.Guide غود

ت )الغورتي ، لوغارتي    جسبة نلى خوارزم : الحساب الرمني. نجراُص  Algorithm(الغور 

 .ال  ليا  الحسابية باحالل األرقام الهندية محص ال بارة

 : قرد   بير  أسود  ضصم.غور َل

   : ال  ور الوسطى.gothicusفرجسية من الالتينية ال تأخرة Gothique ( غوطيرة

 خمن ال ربية الكحول .Alcohol  الغو 

 : ِمالط  رملي  اس نتي يُليّ  بضاغ  هوا.ي.Guniteغوهي  

 خالتينية حدي ة جسبة نلى ،الم جبا  جرويجي : جنا زهر.  خش Gunnera غوهيرة

 خفرجسية من اإلغريقية : ِمن قص . مقياس النوايا.  Goniometre غوهيومتر 

م.Guipure غيبير  خفرجسية : ،ربيها تصريم. جوم  من الق اش الُ صرؤ
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  َم  َ ص.: ،ربيها )خنيطاليةFabbrica فابر كة 

خنيطالية : ،ربيهةا القُن ةدَاق. أو  شةف الحسةاب. اصةطالغ  تجةاري  ل ةحيفٍة Fattura فاتورة 

 يُكتُب ،ليها اسُم البضا،ِة وس ُرها و،ددها.

: من  ال  النفخ الصشبية، ها  الريشتين، وت تاز باقتران شة بيتي الق ةبة Fagotto  فا وت

 حرف الراص.ال تجاورتين , مصتلفتي الطول ،لى شكص 

 : ماص  نرتشاحي شبه جوفي.Vadose فادوز

 : وحةةدةُ السةة ة الكهربا.يةةة. Fradayخاخت ةةاراً السةةم الفينيةةا.ي البريطةةاجي  Faradفرراراد  

 وهناك ظاهرة فارادي حول دوران مستوذ االستقطاب في مجال مغنيطسي.

 : مك ف  تتغير س ته حسب الفُلطية.Varactorفاراْكتور 

ْستور   : مقاوم  ُمتغيّر .Varistorفار 



122 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

تر    : مقياُس فل  أمبيرا  ال فا،لة.Varmeterفاْرم 

ل  هاتي دّوار .Variac فار اك   : محّوِ

 .: مينوجا   مشحوجة  مصتلفةُ الكتلةVaritonesفار توهات 

ضؤر من فوسفا  األل نيوم ال  يأة. فازلين هالم النف .Varisciteفار ري    : خام  ُمح 

 ،ربيها الَ نهريّة.  جيةُ ال ا.دة. : خفرجسية Vaisselleفازة 

   : مادة   ُملِّينة  ُمطريّة.  Wasser+elaionخ أل اجية من اليوجاجيةً Vaselineفازلي 

، التةةةي ت نةةةي حنمةةةة مةةةن  fecesمشةةةتقة مةةةن الكل ةةةة اإليطاليةةةة  خنيطاليةةةة Fascis فاشرررية

ال ولجاجا   اجت تُحَ ص أمام الحكام فةي رومةا القدي ةة دلةيالً ،لةى سةلطاتهم. وفةي تسة ينيا  

" تسةةتصدم فةةي نيطاليةةا لتشةةير نلةةى ج ا،ةةة أو fasciaالقةةرن التاسةةا ،شةةر بةةدأ   ل ةةة فاشةةيا "

نيطاليةة، حر ةة  سياسةية  بةرز  فةي  :رابطة سياسية ،ادة ما تتكون مةن اشةترا يين ثةوريين. 

 والسي ا بين الحربين ال ال يين.

خ،ن طريق اإلجكلينية : ،ربيها ِطراز أو موضة. االتجابُ السا.د، والسةي ا  Fashion فاشي 

 في ال البا. 

القرجية، تُنرم  ةبَق لَة  َحولية  زرا،ية  من الف يل،ن اليوجاجية الحدي ة : ) Fssouliaفاصولياء 

 ويابسة، وهي أصناف.ل  رها وبذورها، تُطبخ رطبة 

طؤ .) Faconne فاصو   فرجسية : جسيا  صوفي  غليت  ُمص 

جهاُز جسخٍ بريدي مطبوم، لإلرسال  أي جهاز جسخ : facsimileخاخت اراً من  Fax فاكس

 بين ال سافا  الب يدة.

م في طيّة محدبةPhacolithفاكولي    .: صصر  جاري  َ،دَسي ُمف حؤ

 : رق ة  أوروبية.Walzer)خفرجسية من األل اجية  Valse فالس

  : غير حقيقي, الُ نيؤف، التقليد، الت ويه.Falseخ نيطالية، في اإلجكلينية Falso فالصو 

وال ةةاِص وال سةص، وتُ ةةنا اآلن مةةن النشةةا  الةةدَقيقِ  َحلةةواص تُ  ةُص مةةن :خ فارسةةية  پةةالودب فرالوذج

  وال اِص والسكر.

 طالية : ،ربيها ال ا.لة واألسرة.ني)Famiglia فاميلية 

 : االبتهةةةةةا ، Fantacia،ةةةةةن اليوجاجيةةةةةة  Fantasiaخفرجسةةةةةية أو  Fantastiqueفاهتاز رررررا 

 .السرور، االحتفال، ال هرجان، الُ باهاة. الصيالي

  أي القسةةةةةم األول مةةةةةن fanخ الكل ةةةةةة مر بةةةةةة بةةةةةدما  ل تةةةةي "فةةةةةان" خFanzine فرررراهز  

fantastigue والقسةةةم ال ةةةاجي مةةةن "ماغةةةازين" خmagazine أي مجلةةةة. فالكل ةةةة الجديةةةدة  

 "فاتنين" , ويق د بها ال جال  التي يكتبها محبو السين ا وهي ها  اجتشار ضيق.

مسةةتقلة، جواجبهةةا مةةن النجةةا  يوضةةا فيهةةا   خ،باسةةية :  ُمشةةكاة  يوجاجيةةة خ Fanonsفرراهوس

 ال  باغ ليقيه من الهواص أو الكسر.

خنيطالية : جبا   ُمتسِلق  يُغنل ويُنسا من ث رب ما يلبا ،لى الجسةد مباشةرة. Fanella  فاهيلَة

 أصله من أمريكا الالتينية.

 : ث ةرةُ الَوجيلّةه، لت طيةر الحلةوذ Vanillaخنسةباجية ،ةن طريةق اإلجكلينيةة  Vanilleفاهيليرا

 والك ك. جبا   أمريكي استوا.ي.
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 ترُك ال  ص لالستراحة.: ال طلة. )يوجاجية)Fidhous فا دوس 

قِةةةةةةةةةةةةةةد أو ِمد فَئةةةةةةةةةةةةةةة.Fireplaceفررررررررررررررا ر بررررررررررررررَلس                                                    خنجكلينيةةةةةةةةةةةةةةة : ،ربيهةةةةةةةةةةةةةةا َمو 

 مساحة  من األرض. سرياجية خقديم  :)فَد ا 

 خفرجسية : اسُم شهِر شباط.Février ف برا ر 

خالتينية :  ليفةين. مةادة  حيّةة حيواجيةة أو جباتيةة تُسةتصر  مةن الةدم ،لةى شةكص  Fibrin فبر  

 ال ينحّص خالل الدورة الدموية.خيوط بي ، 

 خفرجسية : الُ فرق اُ  الناريّة.فَتراش 

 فرجسية : ال اُص أو ال ا. ا  ال بّرد تبريداً خارجياً.)Frappée فراهرة 

 فرين.  :  نيطاليةخ  Fragolaفََراولة

 نيطالية : النوابا، الرياُغ الشديدة.)Fortuna فُرت   

مةن أدوا  ال طةبخ، ِمل  َقةة ،لةى شةكص  شو ة الط ةام. ،ربيها  :نيطاليةخ Forchettaفَْرتيكة 

 شو ة.

 .ينظر في بر ار :فارسية پَر  ار )ف ْر ار

ال حسؤة.  لة  من حديد لها أسنان تُنظف بها الدابة. وأداة  ها  شة ر  :خ فارسية برجين  فَر و 

 .تنظف بها ال ياب وجحوها

البستاُن الجاما لكص ما يكون في البساتين. واسم جنة  :خقديم  يوجاجية خParadeisos ف ْردوس 

 من جنا  اآلخرة.

ضر.Verditeف ْرد     : صصُر ميكا الُ ص 

دَب خ فارسية فََرزدق   خقديم :  قطُا ال جين.پَراز 

  م تقريباً. 8هرام. ي ادل 12ثالثةُ أميال هاش ية. وقيص  : خ فارسية فَرسن اك خوسي  فَْرسخ

 أداة  للتنظيف، ،لى شكص أوبار طبي ية أو اصطنا،ية.:   خفرجسية Brosseفُْرشاة 

 .لحذاص وبطاجته فوق الك ب: أُطلقت ،لى الجلد الحذّاص بين وجه حافة ا)فرجسية)Forte فُْرط 

 منق.  :سرياجية )فَْرفَط 

خصيني من فغفوري وهةو لقةب  ةص ملةك ال ةين : األواجةي ال  ةنو،ة مةن الصةنف  فَرفوري

 . .الجيد الذي يؤتى به من ال ين

 خالتينية : سكر  بسي  يوجد في ال سص والفوا ه. Fructoseفركتوز 

 ،ربةُ الر  اب أو ،ربةُ الشحن.نجكلينية : تلفت فا ون. )Waggon فركو  

 نيطالية : الباِرجةُ الحربيةُ أو الُ دؤر،ة.)Fregata فركي ة 

خنيطالية : مبدأ  ضو.ي ،ن تحديد أق ةر األوقةا  فةي ت يةين مسةار الضةوص  Fermatف ْرمات 

 بين جقطتين.

 نيطالية : ج  ية  ،ال يّة  ِسريّة  ت اوجيّة .) Frammassone فَرماسو  

  : ،هدُ السلطان للوالية.فارسية   )فََرما 

 : الفَروةُ الق يرةُ والطويلة. فرماْهليرة أو فرَمليرة

  : ،ربيها ال يدلية . الدواص.Farmkonنيطالية ،ن اليوجاجية ) Farmaciaفَْرَمشي ة 
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قِةد، أُتةّون  : Farnus مةن الالتينيةة ،ن طريق اإلجكلينيةخFurnace فُْر  خم.م . ،ربيهةا َمو 

قِد  يرفا درجة حرارة ال ادة.  َمو 

فةُ الكبيرةُ في البِناص.)  Veranda فََرْهدا   ينظر في خبرجدب . نيطالية : الُشر 

 : ال ُ لةةةُ النقديةةةُ التةةي  اجةةت ال تداولةةة فةةي فرجسةةا  francorum خالتينيةةة  Francفَرهررك

 .اليورو وسويسرا وغيره ا قبص االجض ام نلى ال  لة األوربية ال شتر ة

 خفرجسية : ثياب  تُ نا من جلود الحيواجا   ال  لب أو الد ب أو السؤ ور.Fourrure فَرو

 : فا هة  وث رة.Fruitفروت 

 فرجسية : بطاطا تُقطؤا رقيقة تُقلّى وتؤ ص.)Frites  فر   أو فري 

 فرجسية :األخ، وس وا بها طا.فة من الرهبان.)Frére فر ر 

 فرجسية : ضرب  من ال  ار ويس ى بالتو  اإلفرججي.)Fraise فر ز 

 .أداة  يُ قؤُب بها الصشب وال  دن ):فرجسية)Fraisoir فر زة 

ثالجةة  ُمجّ ةدة لحفةت اللحةوم والصضةار ل ةدة ،ربيهةا الُ جّ ةدة.  :  نجكلينيةةخFreezer فر  رزر

 طويلة.

 خفرجسية  : تج يد الش ر. Friserفر ز يه 

بَ"، فرملة. جهاز يوقف أدوا  السير. Frenoفرجسية أو نيطالية ) Freinفر      : ،ربيها ِمك 

 دَور في ال اجية. 10خجسبة نلى فينيا.ي فرجسي : وحدةُ تردٍد تساوي  Fresnelفر نل 

خنسةةباجية أي داخلةةي : فةةي ال غةةرب، ج ةةفي يلةةبا تحةةت الق ةةي  بك ةةين  Infirior فر ررو 

 ل جوزا .ضيقين ق يرين للبنا  ال حتش ا  وا

 حشرة  ُمضرة  خبي ةُ الرا.حة. وتس ى بالبَقؤة. فَراف س:

مصتلةةف  ،ربيهةةا ثةةوب. لبةةاُس النسةةاص : التر يةةةطريةةق ن ،ةة تفارسةةية دخلةةخFustan فُرررتا 

  األشكال واأللوان

َرجةةان. فتةةرة  زمنيةةة  لالحتفةةاال  الرسةة ية أو Festival ف ْرررت فا  خ،ةةن طريةةق الفرجسةةية   : َمه 

 . الفنيةالدينية أو 

ته Pistacheفُرتق  را . :خفارسية پِس    جوم  من الُ كّسِ

خفساطي    جوم مةن األبنيةة التةي هةي دون السةرادق . تبنةى  اج  ه فارسية م ربة  ر اط )ف

 ،لى ،جص ليجت ا بها الناس.

 جبا   خبيُت الرا.حة. فُرفس والفرفاس:

خام وجحوها مسةتدير غالبةاً، :حوض   piscinaفرجسية من الالتينية ( Vasqueفُرقيرة  من الر 

 ت ا ال اص من النافورة، ويكون في الق ور والحدا.ق وال يادين.

خالتينيةةة  : مةةادة    يفةةة  تتةةراوغ بةةين ال ةةالبة والليوجةةة، مر ةةب سةةللوزي Viscousف ْررركوز

 لتحضير الحرير االصطنا،ي.

خةةام أو فُريفررراء ةةبة أو الصةةرز أو جحوهةةا يضةةم خروميةةة : قطةةا  صةةغار  ُملوجةةة  مةةن الر  الَح  

 ب ضها نلى ب   فيكون منها صور ورسوم تنين أرض البيت أو الجدران.

أُجبوبة  صةغيرة  مةن النُحةاِس أو الكرتةون تُ ةأل بةاروداً أو بنةدقاً لحشةو األسةلحِة  :تر ية فََشك )

 النارية.
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د  أو مسدس.   :تر ية وفارسية فشناكفََشْنك)  فَر 

: الطلقةة أو القذيفةة مةن البندقيةة أو ال سةدس وت نةي بالدارجةة  رسية فشةناكتر ية وفافشكه )

والفشكة بالدارجة أيضاً القط ة, ويقال : فشةك التفاحةة أو الرماجةة فشةكتين  ل يلهالرصاصة وا

  .قط تين أي قط ها

،نةةد اليهةةود ه ةةرذ خةةروجهم مةةن م ةةر. و،نةةد ال سةةيحيين ،يةةد ه ةةرذ قيامةةة السةةيد  فُصرر :

 ف بال يد الكبير.ال سي" ويُ ر

خالجةةةنص األول التينةةةي وال ةةةاجي نغريقةةةي : ِمرسةةة ة  ِمجسةةةاميةُ  Vectographف ْكتررروْغراف 

 االستقطاب.

 ،ربيها نضاصة.  :خفرجسية  Flecheفَلش 

د  نلى الوراص Flashback فَلش با   جظرة نلى الوراص.  –استرجام –خ نجكلينية : َ،و 

نكو   م حوبة  برق ٍة ثوريٍة ،لى أجغاِم الجيتار.: أغنية  نسباجية  Flamencoفَلم 

خنجكلينية أي الدوالب الطيار : ،جلة ثقيلة ت ت  وتصتنن الطاقة ،لى  Fly Wheel فَلو  

  .شكص ،نم دوراجي

 ، لة  جقدية  صغيرةُ القي ة تُست  ص في م ر وغيرها. ف ْلس:

ئ األولةى وتفسةيُر ال  رفةة ،باسةي : دراسةةُ ال بةاد  -خقةديم يةة يوجاجخ Philosophy فَْلَررفة

ر ،لةى ال نطةق واألخةالق  ةلوم ج ي اً، اقت ر  فةي هةذا ال  تفسيراً ،قلياً. و اجت تش ص ال

 . و،لم الج ال وما وراص الطبي ة

طريةةق ال ربيةةة اجتقلةةت نلةةى  خسنسةةكريتية ومنةةه نلةةى الفارسةةية پُلشُةةص، و،ةةن pippali فُْلفُررل

 حب  هندي. وم ناب ،ند الهنود التينةُ ال قدسة. خقديم  :   fliأوروبة

خيوجاجيةةة : خشةةبة  م قوبةةة  الجةةاجبين يةةدخص فيه ةةا حبةةص يُ قةةد طرفةةاب وتضةةرب  Falanxفَلَررق 

 الرجالن بال  ا أو بال قر،ة.

 خفارسية : ال دار يسب" فيه الجرم الس اوي.فلك

 : سدّادة  للقارورة من الِفلّين.ف لرة

  : شري   ت ويري  أو تسجيلي. نجكلينيةخ Film ف ل  

صصر  بر اجي  نله النار وال  ادن :  vulcanجسبة نلى اإلله الروماجي  Vulcanite (فلنكا   

 دقيُق الُحبي بَا .

خ،ن طريق اإلجكلينيةة : القةرُص ال ةرن فةي الكومبيةوتر لحفةت  ال  لومةا   Floppyفلوبي 

 ،ليها.

يوجةةد ،لةةى جةةدارها ثقةةوب تغطةةى بغ ةةازا   : وهةةي ق ةةبة جوفةةاص تشةةبه النةةايFlute فلرروت 

,وت تاز بسهولة ح لها و نمكاجية ضةب  طبقةة أصةواتها حتةى تتفةق مةا طبقةة أصةوا  اآلال  

بيكولةةو  - .  الفلةةو  ال ةةغير Theobaldفلةةو  بةةيم خ -1األخةةرذ . وهنةةاك أجةةوام: منهةةا :

  .  ألطو فلو  . باص فلو . Piccoloخ

 ر  غازي.نجكلينية متوسطة : ،ن )Fluorفلور 

 : ِمكشاُف الفَلورية.Fluoroscopeفلوروْسكو  

 خفرجسية : حجر  الكالسيوم البلوري. Fluoriteفلوَر  
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 خفرجسية : مادة  تدخص في م جون األسنان Fluorideفلوَر د 

 خفرجسية : تراب  ُمن ِ ص  ينيص اللون.Floridinفلور د   

 محلولها في ال اص ب رور أش ة الضوص. خفرجسية  : بلورا   يتفلورFluoresceinفلور ري  

 خفرجسية  : جقد هولندي. Florin فلور  

خالتينية من اإلغريقية جسبة نلى جباتي محترف : قَةبَاخش . جةنا زهةر مةن  Phlox فلوكس

 الف يلة البوالموجية.

 مةن  : مادة  ِدم  ة  مطاطة   توم  ال تةت فن ، تُسةتصر Fellinosخ،ن اليوجاجية  Phalline فلي 

 لحاص جوم من أشجار البلوط، ويُ نا منها سدادا  للقوارير وغيرها.

خنجكلينية وسطى من الفرجسية القدي ة ،ةن اإلغريقيةة : صة ام  غةازي   Phanatronفَناتْرو  

 ُمقّوم هو  اثود ساخن.

تي   ن لأللم.Phenacetinف ناس   : ،قار  ُمسّكِ

 ريليوم.: م دن  زجاجي من سيلكا  البPhenaciteف ناسي 

 : أُجبوب  لقياِس تَدفُِق السا.ِص أو الغاز.Venturiفنتوري 

تُشةرب فيةه القهةوة ا، قَةدَغ  صةغير  مةن الَصةَنف وجحوهة،ربيها القَدَغ. : خفارسية پِناان  فُنُ ا 

  وجحوها.

  جُنل يُهيّأُ إلقامة ال سافرين باألجر. :خيوجاجية  Pandocharon فُْنُدق 

بَاغ.يوجاجية : )Faros فنر   الفَنيص. الَ ش  َص. الِ   

خهندية : نحدذ الفرق الهندية الفلسفية والدينية الكبرذ ت ّجد " فنشو" Vishnuism فنشنو ة 

 وت دد ال وجود االس ي الذي يصلق ال الم ويحفظه.

ض  الدخار ال اص ال ذب ، ويُست  ص للت وين في السةفينة. وو،ةاص   بيةر أسةطواجي  ف ن اس: َحو 

 وا.ص.لحفت الس

ر.فنيك ّهِ لول  سام ُمط   : َمح 

 من شهورهم ال برية. و : ،يد  لليهود يقا في اليومين الرابا والصاما ،شر من  هار.فُهر

س : الكتاُب، تُج ا فيه أس اص الكتب مرتبة بنظام م ين. وُملحق  يُوضا في أول خ فارسية  فُْهر 

وضةو،ا  واأل،ةالم، أو الف ةول  ال الكتاب أو في  خرب يذ ر فيه ما اشت ص ،ليه الكتاب مةن

 .واألبواب، مرتبة  بنظام م ين

ْهها     خجسبة نلى فينيا.ي أل اجي : مقياس  لدرجة غليان ال اص أو تج دب. Fahrenheitفَْهر 

 خفرجسية : غطاص  رقيق  وشفاف  لوجه النساص وقب اتهن.Voilette  فوال 

 لقدم.نجكلينية : ،ربيها ُ رةُ اFootball ( فوْت بو 

نيطاليةةة : ،ربيهةةا ت ةةوير ش سةةي. صةةورة  تُسةةجص بواسةةطة ف ةةص خ Fotografiaفرروتغراف 

ضؤرة، أو في فيلم في الكاميرا  . ي يا.ي للضوص ،لى صفيحة زجاجية ُمح 

 خ،ن طريق اإلجكلينية : فَن  الت وير باستصداِم الكومبيوتر. photoshop فوتو شو 

 الَجذؤاب في ال وِر الشص ية.: ال ظهُر Photogenic فوتو نيك

 خ من اإلغريقية : ِجهاُز جسخٍ بالت وير الفوتوغرافي.Photostatفوتوْستات 

 : الكرةُ الضو.ية، سط" الش ا النيّر.Photosphereفوتوسفير 
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َصة. استنساخ صورة ،ن األشةياص بواسةطة تةأثير ضةوص Photocopy فوتوكوبي : ،ربيها جُس 

 خاص ،لى سط" الشيص. 

تر   : ِمضواص. مقياُس الشدة الضو.ية بال قارجة. Photometerفوتوم 

 خنغريقية : وحدةُ  ٍم ضو.ي. Photonفوتو  

 : جهاز  بسي  لت وير الش ا.Photoheliographفوتوذليوْغراف 

وم نةاب خالهةروب، : ألن األصةوا   اجةت بدايةة  Fugareخ من الف ص اإليطالي  Fugaفو ه 

تالحق ب ضها  أجها في حالة هةروب أو مطةاردة. ،بةارة ،ةن ج لةة موسةيقية واحةدة تسةاجدها 

 ج لة أخرذ ق يرة تكون ب  ابة ظلها وجوابها ,

أو باألحرذ حوار بديا بةين الج لتةين , تةارة تتقةدم األلفةاظ ال وسةيقية وتتةأخر , وتةارة ترتفةا 

فةةي أسةةلوب نجشةةا.ي بةةديا . وقةةد تصةةتم هةةذب ال حادثةةة بج لةةة لحنيةةة واضةةحة يؤديهةةا وتةةنصف  

 ال ازف أو مج و،ة ال نشدين في جظام موحد را.ا .

 :  ابت ال فير حا ية باألصوا  ال  طن ة  لياً.Vodasفوداس 

 ،ربيها الَ ل َهاة.   ا أجها أجشودة  خ ريّة  في فرجسا. :خفرجسية  Vaudeville فودفيل

 خروسية  من ال شروبا  الكحولية الروسية من الش ير ال قطؤر.Vodka دكافو

ا Fortran فورتَرا  ، ي طي نمكاجية  Compilerاسم لنظام برمجي يشت ص ،لى لهجة ومج ؤ

  تابة الت لي ا  البرمجية في شكص م ادال  حسابية.

 نيطالية : قالُب الحذاص.)Forma فورما 

 : جوم  من سباق السيارا  الرياضية .خالتينية  Formula فورموع

 خمجهول األصص : جوم  من البالستيك ال ؤلب يُست  ص في الصشب. Formicaفورميكا 

فرجسةةية : ملةة"  مةةن أسةةيد الفوسةةفوري، يُسةةتصدم بشةةكص  بيةةر فةةي خ Phosphate  فوْسررفات

  النرا،ة.

ة م ةص  : مةادة  غيةر  Phosphoro  خيوجاجيةة أو التينيةة Fosforos فوْسرفور ةفرؤ م دجيةة ُم  

 الش ا، تَلتق  النار بسر،ة، وتُضئ  في الظالم.

خش   خفرجسةةية مةةن الالتينيةةة الحدي ةةة جسةةبة  نلةةى ،ةةالم جبةةاتي أل ةةاجي :  Fuchsiaفوشررية

اللةةوُن النهةةري، لةةون  أح ةةر متةةوها يشةةبه زهةةرة  الفحشةةاصخاتحا . زهةةرةُ الج يةةص فةةي دمشةةق.

 الفوشيا.

تُنشةف بهةا األيةدي  ق ةاش  ر بةه الصةدم. و،نةد ال امةة هةي قط ةةمةا يةأتن :تر ية فوتة ) فوطة

 . وتس ى أيضاً ال نشفة.

 نجكلينية : اسُم رق ٍة أمير  ية األصص، م ناها جطة ال  لب.)Foxtrot فوْكرتْروت 

 : ِصب غة  ح راص  غامقة  يُست  ص في ال يدلية. Fuchsineفوكري  

 جوم  من البُقوليا  غني بالبروتين. :  التينية خ Faba فو 

 جوم  من الُ لب متين جداً ويُ نا بصل  ال لب ،ناصر أخرذ. : خ فارسية پوالدفوعذ

 من اإل سسوار قط ةُ ق اش توضا ،لى الرقبة.للنيين.  :خفرجسية  Foulard فوعر

 سم.40سم/ 30نجكلينية : ورُق  تابة قياسه  Foolscap(فولركا  
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خجسبة نلى فينيا.ي نيطالي  : وحدةُ قوة  هربا.ية، القوة التي تح ص واحد أمبير  Voltفولط 

ظاهرةُ فلوط ظاهرة فينيا.ية تولد فرق في الجهد و من التيار ضد مقاومة واحد أوم.

 الكهربا.ي ،ند ت اس صفيحتين م دجيتين مصتلفين.

ربيها فَّت، سوقي، : ،Vulgaris)خ،ن طريق الفرجسية من الالتينية Vulgaire فوْلغيه

 ُمب تَِذل.

دراسةُ ال ادا  ،ربيها ال أثورا  الش بية. نجكلينية قدي ة من األل اجية : Folklore(فوْلكلور

 وال  تقدا  والحكايا .

 خنجكلينية : بودرةُ األساس. Foundationفوهدشي  

 فرجسية : الحديدُ ال ّب.فوهط )

 ،ربيها حا ي.: Phonographe،ن طريق اإلجكلينية   يوجاجيةخ Fonoghrafosفوهغراف 

جهاز   لةي  يصةر  األصةوا  ال سةجلة ،لةى أسةطواجا  خاصةة، بةابرة وسة ا،ة، وقةد خم.م . 

 .يكون له بوق

فرجسةية مةن  liteأي ال ةو   phoneمشةتقة مةن اإلغريقيةة phon )Phonolite فوهولير  

 صصر  جاري رجان. أي حجر : lithosاإلغريقية 

 خنغريقية :  م  حراري في الشق البلوري. phonon فوهو 

 : Phoneticos،ةةن اليوجاجيةةة Phoneticusمةةن الالتينيةةة  فرجسةةية خPhonétiqueفوهيتيررك 

 ،لُم األصوا 

خالتينية : سلف الفيبرين أو مولد الليفين. بروتين فةي بالزمةا الةدم  Fibrinogen فيبر نو ي 

 ف ص نجنيم ال ُرومبين.غير قابص للذوبان يتحول نلى فيبرين ب

مةادة  ،ضةوية  متنو،ةة  توجةد بقلةة فةي  Vita):   فرجسةية مةن الالتينيةةخ  Vitamineفيترامي 

   ير من األط  ة. وهي ضرورية إلت ام التغذية وتنشي  الحيوية.

خ م ناب األصوا  ال تذبذبة  : قطا  م دجية  مصتلفةُ األطةوال, تر ةب Vibraphone فيبرافو 

مجوفة ي كن فتحها أو غلقها في أثناص ال ةنف ،ةن طريةق جهةاز ميكةاجيكي بسةي  ،لى أجابيب 

ي طي أصوا  هذب اآللة طابا الذبذبةة و ترتةب قطةا أصةواتها فةي صةفين ،لةى شةكص أصةابا 

 البياجو .

 خفرجسية : ،ربيها واجهة. خناجة  زجاجية.Vitrine فيتر  

 ة ال  تقدا  التي ترذ أن ب ة  خبرتغالية : ت ني وثن النجو . وهي سFetishismفيتشية 

األشياص الطبي ية خالحجارة واألشجار والينابيا  أو ال  نو،ة خالت اثيص واألوثان  هي مأهولة 

بأرواغ وتستحق اإلجالل وال بادة. استصدمها مار ا  لوصف خاصية ، لية االستالب ،لةى 

 أساسهاخفيشية السل ة .

  .ستيكي خ لدا.ني  للقياسبرتغالية : شري  م دجي أو بالFita(  فيته

خالتينية : ،ربيها النق . حُق ال نا، وهو اآلن يقترن بةالحق الةذي خولةه مي ةاق   Vetoفيتو 

األمم ال تحدة مالً من الدول الص ا صاحبة ال ضوية الدا. ة في مجلا األمن في وقةف تنفيةذ 

 ما ال ترضاب من قرار ال جلا ال ذ ور.
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  مذهب  فلسفي  ديني  هندي خالقرن ال الت ال يالدي .: Phythagoranismفيثاغورث 

 الج ا،ةُ من الناس. والسحاب. :خ فارسية پَيك خقديم  فيج

،ن الالتينية  اتحادي. جظام  دولةي  اتحةادي قوامةه اشةتراك دولةة أو أ  ةر Féderal(  فيدرالية

 بحكومة مر نية واحدة.

: تلفنيةةةون  لتسةةةجيص ال ةةةور أي الرؤيةةةة  Videreخنجكلينيةةةة مةةةن الالتينيةةةة  Videoفيرررد و

 التلفنيوجية واألصوا .

 . أداة ل ق  الش ر.}م م  {: م ق ة Fer فير

 : جوم  من ِسباق السياراِ  الرياضيّة.خالتينية  Ferrariفيراري

لون السة اص   حجر   ريم  غير شفاف م روف بلوجه األزرق :خ فارسية پيروَزب  خقديم فَيروز

  الصضرة، يُتحلى به.أو أميص نلى 

 ا.نةةا   دقيقةةة  ال تةةرذ بةةال ين ال جةةردة تنفةةذ مةةن الراشةةحا   : خالتينيةةة    Virusفيررروس

 البكتيرية، وتُحدث ب   األمراض.

 .تأشيرة السفر فرجسية من الالتينية : ،ربيهاخ  Visa افيز

 خفرجسية : وصُف ودراسة التضاريا الطبوغرافية. Physiographieفيزوْغرافية 

،لةةُم ال  ةةص الطبي ةةي  خفرجسةةية مةةن الالتينيةةة ،ةةن اإلغريقيةةة : Physiologieفيزولو يررة 

 .لألشياص الحية، والسي ا الحيواجا 

 بِن طال  ضيق  ملت ق  بالجسم. ويطلق أيضاً ،لى جوم من فرو. خفرجسية  :Visone فيزو 

مج و،ةة  مةن ال لةوم تت امةص مةا   :physicaفرجسية من اليوجاجية والالتينيةخPhysicفيز اء 

 .ال ادة والطاقة  الحرارة والضوص وال و  باست ناص الكي ياص والبيولوجيا

 نيطالية : ،ربيها األجر.)Visita فيز تا 

توصيلة. قابا  للتوصيص  االت ال. ُجنازة. : الواحدة، القط ة، وريقة.)فرجسية)Fiche في  

أو بالسةةتيكية تسةةتصدم فةةي م ةةامال  ال  ةةارف  بةةين جقطتين.والفيشةةه  ةةذلك قط ةةه م دجيةةة

  . والكوجكان وما شا ص هلك وال طا،م وال اب الورق م ص البو ر

 : م دن  بلوري  يتر ب من فوسفا  الحديد ال ا.ية.Vivianiteفيفاهي  

 .}م م  {خمن الالتينية : ُم َبُِّت الش ر Fixature فيكراتور

 الشرف ،ند اإلفرجا.: من ألقاب )التينية)Viconte فيكوه  

حيةوان  ضةصُم الجسةم، مةن ال واشةب ،ربيهةا الكل ةوم. : الفارسةية پيص خقةديم  ،ن طريةق) فيل

ال دييةة، هو خرطةوم طويةص يتنةاول بةةه األشةياص  اليةد، ولةه جابةةان بةارزان  بيةران يتصةذ منه ةةا 

 ال ا .

،ربيهةةا ال ةةدام، الفةةدام، ال  ةةفاة خم.م ..  : Philtronة يوجاجيةةخفرجسةةية مةةن philterفيْلتررر

فّي  ّصِ شيصوالراشا والراووقومنطبة. فّي ال اص وُم    .ُم  

 خيوجاجية : ال شتغُص بالفلسفة بالبحت ،ن ،لص األشياص وأسبابها. Philosophyفَْيلَروف 

 خنيطالية من الالتينية  دار  واس ة  قد تتكون من طبقا  ،دة. Villaفيَلر 

  : فقه اللغة.Philologiaخفرجسية من الالتينية ،ن اليوجاجية  Philologie فيلولو ي

 لحٍم أو بطاطا ،لى شكص أصابا. : شرا."ُ  فرجسية  Filet(  فيليه
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م الجة حريجا  داخص حرجة. است  ار بقطوم بحسةب أسةاليب  Femelschlag:فيميلشَلغ 

 البستنة.

 ال غيرةِ ها  الش ِر الطويص.نيطالية : ضرب  من الِكالِب )Fino فينو 

ر. Phénol فينو  ّهِ  خفرجسية : البننين. ،ن ر   ي يا.ي. حام  الكربوليك، يُست  ص  ُ ط 

: ،لةةةُم الظةةةاهرا . دراسةةةةُ الظةةةواهر مةةةن حيةةةت ج ةةة  Phenomenologyفينوموهولو يرررا 

 .ظهورها

 : حامي األجهنة الكهربا.ية.)فرجسية)Fieuse فيوز 

أوتةةار مشةةدودة فةةي  6 -5نيطاليةةة : م ناهةةا الةةوتر .   لةةة الك ةةان مكوجةةة مةةن ) Violaفيرروع 

 مستوذ واحد . و أسرة الك ان مؤلفة من أربا  ال  وفقاً الختالف أحجامها .

 :مةةةةةةةن اآلال  الوتريةةةةةةةة تشةةةةةةةبه الك ةةةةةةةان، وأحةةةةةةةد أجةةةةةةةوام فيولينةةةةةةةه . Violin فيولينرررررررة

 :من اآلال  الوترية تشبه الك ان، وأحد أجوام فيولينه . :  Violoncello الفيولينشيل

 خنيطالية  :   ان. Violon فيولو 

 فرجسية : زهرة البنفسا. Violette ( فيولي 
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  ق)

 
 خيوجاجية : البرميص . أو دوالب  يُصر  بدوراجه ال اص.Kadhos  قادوس

 ال غيرة.يوجاجية : السفينةُ )Karabos   قار 

 خ تر ية  خّنان ال اص.قازا  

 : ينظر في  اصة.قاصة

  .خفارسية  اَمه : مديه طويلة وهي ضرب من األسلحة  الصنجر والحربة والسيف قاَمه

  : شكص. هيئة. الشكُص ال طلوب يُ نا م له.الفارسية  الب  قالب )

 . ُم  َجم :،باسي  -خقديم يوجاجية  قاموس)

 أو أورما : ختر ية : لحم الصروف يطبخ بدهن. قاورمة

  ،باسي : مقياُس  ص  شيص وطريقه. - خقديمقاهو 

   : سجن. حبا.kavushخ تر ية قاووش 

 الفرس. ،ند  قلنسوة  طويلة  من مالبا الرأس :خ فارسية قاووق

 خ تر ية  ايش : حنام أو جطاق لنقص الحر ة أو ال واد.قا  

التر يةة : الكبيةر، و" ز" الفارسةية ب  نةى مةن، و"َ ةار" الفارسةية داللةة خمن" قبةاز" قبازَكار 

 الفا،لية : أ بُر مقياس في ال رامي.

ال يةناُن الرومةاجي هو الةةذرام : ،ةن طريةق الفارسةةية  شان خقةديم التينيةة خ Campane قب را 

 ما يوزن.الطويلة ال قس ة أقساماً، يُنقص ،ليها جسم  ثقيص  يس ى الرماجة، لت يين وزن 

 خفارسية  بك خوسي  : الَحجص. قَبج

 تر ية قبجايه : دبوس. َجن َكص  صغير  من ال  دن و،روته يُست  ص في األلبسة غالباً.قُْب اي )

 نيطالية  :هو الكابتِن والقا.ِدُ في الطيران أو اإلبحار .خ Capitaonقب ا  

 ختر ية  بك : غطاص , سداد . قَبَ  

  ِجر والنُحت.نَ لة  لل :قردوم ،برية )قَد وم

يوجاجية : شةجر  م  ةر  مةن الف ةيلة الورديةة، وتُطلةق فةي خKe'race'a أو   Kerasosقََراصيرا

فؤف. قوق الُ جفؤف، وتُ رف في الشام بالصوخ الُ ج     م ر ،لى البُر 

  خيوجاجية  :  حنو السر .Kripis   قربوس

 التر ية : سالغ  جاري  ق ير، فوهته واس ة.خ نيطالية ،ن طريق Carabina قَربينة 

 التينية   : الصبُن الغليت.قُْربينه )

  -2 بيةةر يصشةةى شةةرب.  ،جةةنا  مةةن األسةة اك الغضةةروفية  -1 :التينيةةة  )groschen  قُررْرش

وجوم  من ال سكو ا  يت امص بةه، وقةد اختلفةت فةي األقطةار مقةدارب، فهةو جةنص مةن ما.ةة مةن 

 الجنيه أو الليرة.

  خالتينية : لُ  البحر. Korsanقُْرصا 
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 خالتينية : السطو ،لى سفِن البِحةار. وحةدي اً تُطلةُق ،لةى  ةّصِ ، ليةِة سةطٍو أوKorsanقَْرَصنَة

 سيطرةٍ أو اقتحام.

 جوم  من الُكّراث. وحلق  يُوضا في األهن.: خيوجاجية   Kerationق ْرط

  فيها.يوجاجية : ال حيفةُ التي يُكتب خKhartisق ْرطاس 

 يوجاجية : السلةُ من القضبان أو الق ب.) Kartallos  قرطل

ختر ية : اصطالغ  ،سكري  تر ي ب  نى هي االثنين واألرب ةين، أطلقوهةا ،لةى قرق إ كيلك 

 .ال دفا األل اجي

  تر ية : األرب ينيا ، يريدون أوتاد األرض األولياص األرب ين.قَْرقَلر)

 ر الشرطة. : مصف qerekolختر ية قرقو  

 يوجاجية : أصُص الشجر، واألصص مطلقاً.) Kormos قُْرمة

 .: جر أح ر. وما يُطلى به  الِجّ  وجحوبيوجاجية  خقديم قَْرميد )

  ما.ة ،ام. :يوجاجية  )chronos   قَْر 

 ختر ية : ال حتال وال ّكار، والسي ا في اقنتاص ال ال والبصيص.قرها  

: جةةةةنا  مةةةةن أزهةةةةار مشةةةةهورة تسةةةة ى   Karuoppulonيوجاجيةةةةة  )Karyofllonقُُرْهفُررررل 

ال شتري، وهي من الف يلة القُُرج فُلية، وتُطلق أيضاً ،لى جنية من الف يلة اآلسية، تُنرم في 

 .تابالً  ةالبالد الحارة الست  ال أزهارها ال جفف

 خنيطالية :  لة  موسيقية  تُنفخ.Cornetta  قرهي ة 

 باجبص : دويبة  سوداص.تر ية قرب قر  باهبا )

 تر ية : ال حُن النحاسي الُ س طؤ" يأ ص منه الجنود، ومجازاً ط ام ال سكر.قرواهة)

خيوجاجية : جوم  من الَسراطين البحرية مةن طا.فةة الِقشةريا ، سة اب ابةُن  Karidhes ق ر  دس

 البيطار قِِريدس وهو اإلربيان.

 .شص    واحدختر ية  ريوله : سرير حديدي لنفر خ  قر وله

َجص.قنغان"  نان"  تر ية )قََزا    : قِدر   بير  من النحاس، وهو الِ ر 

 ودودةُ القَن، دودةُ الحرير. . : الحريُر الُ ستصر  من ال لجةخ فارسية خن خقديم  قَزر 

  .قَنمه ختر ية  ازمه : م ول خاص للهدم والحفر احد رأسيها مدبب واآلخر مسط"

 رجُص الدين ال سيحي. . : رامية ق س)

    ،ربيها مينان. : خقديم التينية أو يوجاجيةخCustodia ق ْر اس

ال طةاط تةدخص  فةةي مجةرذ البةول لتفةّرِ  ال  اجةةة. خالتينيةة : أجبوبةةة  مةن   Quaestorقَْررَ رة

  الحاال  التشصي ية للقلب. جوم  منو

ر.ةةيا  مةةن رؤسةةاص الن ةةارذ فةةي الةةدين، وهةةو فةةي مرتبةةة بةةين األسةةقف  : راميةةة )ق ررريس

اس.والحاِهق.  والَش ؤ

 تر ية قوشاق : سير  يَ ُص بين دوالبين فيُحرُك أحده ا اآلخر.ق شاط )

 نيطالية : الُجب ُن البَلقاجي.)Katchkaval قَْشقَوا  

ه قابلية ،الية للبسِ  يُ كن م ها ،ن ر  فِلني  فضي  اللون، ل :) يوجاجيةخ  Kassiterosقَْصد ر

ةَهُر مةا الرصةاص  طرقه نلى أوراٍق َرقيقٍة جداً تُستصدُم لتغليِف   ير من ال واد الغذا.ية، ويُ  
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َن أُشابةَ اللحام. و ان الق ديُر قبص ا تشاف صنا،ِة الَصَنِف مادةً هامةً في صنا،ِة اآلجيةِة  ليكّوِ

غالةب نجتاجةه فةي صةنا،ِة ال ةفي"، وتُطلةى بةه  جيةة  وما شا لها، وفي وقتنا الحاضر يُسةت  ص

  النحاس والحديد لحفظها.

خفارسية من "قطر" ال ربية، و" مين" الحاوي وال ستو،ب : و،ةاص  زجةاجي  لصةنن  قَْ َرميز

 ال واد وحفظها.

 تر ية : الق يُر القامة.) Qutuz ق ز 

 كص.تر ية قاداجه  : الح اُن الَ جرّي الَجسيُم الَهيق نة )

 الُصف  الق ير. :خ فارسية  فش قَفَ 

ثةوب  فضةفاض   ،ربيهةا القبةاص. والُجبّةة الواسة ة.  :  مةن األلباجيةة تر يةة )   Kaftan قُْف را 

 .مسقوُق ال قدم، يَضم طرفيه ِحنام، ويُتصذ من الحرير أو القطن. وتُلبا فوقه الُجبؤة

خأي ورق النصةةص  يجتنةةى فيةةه  خالتينيةةة : شةةبه زجبيةةص صةةغير مةةن خةةوصCophinus قُفرررة 

طب.  الر 

مسةة اُر قةةالووظ ، هو سةةن ملولبةةة، ي بةةت بالتةةدوير ال بالةةدق. واشةةتق منةةه قلةةوظ: أي  قَررَلووظ:

 صن ه ،لى هذا الوضا.

ختر ية  الي : م دن الق دير ويس ى أيضةا بالرصةاص األبةي  يسةت  ص فةي تبيةي   قََلي

  .  ا يدخص في صنا ال لب ال  دجية  القدور وال واجي وما شا لها األواجي النحاسية

ةَرةُ الناِسةك ، )  Cellaقَل رة يوجاجية ،ن الالتينية خقديم : الصلوة. اسةت  لها اليوجةان ب  نةى ُحج 

َم َة. قُف والَ و   وَسَكُن األُس 

 : قب ة الجندي التر ي قدي اً.Colback قَْلبَق 

 ِغطاص الرأس. Calpac :قَلبَق 

الجورُب الطويص، وهم أطلقوها ،لى الِحةذاص الُ ت ِصةذ  ):اإليطالية تر ية ،ن)Calzino  قل ي 

 من الجوخ يلبسوجه في البيت أو الِحذاص يلبا تحته ِحذاص  خر.

 ختر ية قولتوق :  رسي  له مسندان لليدين .قُل ق 

ي  شةةفاف  يشةةدّ مةةا يُةةدلك بةةه أوتةةار الك نجةةة وقشةةاطا  Kolofoniyi قلفوهررة  خيوجاجيةةة : ِصةة  

 را . ال وتو

 : القُِلن سةوة. مةةا يلبسةه الكةةاهن ،نةةد Calanticaخنيطاليةةة ،ةن اليوجاجيةةة  Cappuscioقلروسرة 

 الشرقية.

 . بهوما يُكتب  ، ال ود وجحوب: يوجاجيةخKalamoقَلَ  

  لباُس الرأس مصتلف األجوام واألشكال. : يوجاجيةخ  Calanticaقُْلنروة

   ص  ما يُنسا من الحرير والقطن وجحوه ا. :خ فارسية   اش ق ماش

تر ية قامش : الق ب، وض ها األتراك لألجبوب الق بي في األر يلة، مه ته ني ال قْم ة )

 دخاجها نلى الفم. 

  : غرفةُ الربؤان في السفينة.Chambreخنيطالية وفي الفرجسية  Cameraقُمرة 

الصيص ال صت ر تست  له القبا.ص : في ال غرب، شراب  من لبن Koumis,Komys قمز 

 البدوية في أواس   سيا.
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نجاص  صغير  من جحاس أو فضة أو خنف صيني يج ةص فيةه مةاص الةورد. ومةا يسةصن فيةه  قُْمقُ :

 ال اص من جحاس وغيرب ويكون ضيق الرأس.

يل  ام ، أُتوجها.)Kaminos قمر قِدُ الَح ؤ   يوجاجية : َمو 

  تحت السترة غالباً. : لباس  رقيق  يُرتدذ  التينيةخ  Camiciaقَْميص

 يوجاجية : مجرذ اصطنا،ي لل اص تحت األرض.)Kannavos قَناة 

 تر ية  : ال ننل، الصان، محطة السفر، الق ر. قُناق)

محطةةةُ بةةٍت   :  Kannabisمةةن اليوجاجيةة   Canalis التينيةةةخ فرجسةةية ،ةن الChanel قَنَرا 

  تلفنيوجية أو فضا.ية. 

 : الِقنؤب. وجسيا  Caneveخنيطالية من أصص فرجسي قديم  Canavessoو شا أو أهاو  ا قَنَا

 هو ثقوب تسلك فيها خيوط ملوجة ،لى أشكاٍل تنينية.

 تر ية : ثوب  طويص  فضفاض  يُشد ،ليه الِنجار في الوس .قُْنباز ) 

ِرقة أو ُمتَفَِجرة.تر ية قنبرب أو قومبارب : القذيفةُ ال شحوجةُ ب واد قُْنبُلة )   ُمح 

 تر ية : األحدب. قنبوز ) 

 خيوجاجية  : جبا   من ف يلة الكرجب يُطبخ . ال امة تقول قرجبي .  Kramvihionقَنَبيط 

 َ،سُص الُسكر نها ُج د. Conditor:)خ باألل اجية Candi  قند

الق ةاُش الةذي  ةان ،ربيها قِ ةاط.  -1يوجاجية ،ن طريق التر ية  خ قديم : ) Kondaki قُْنداق

 ،ربيها الفاتورة، دفتُر حساب التاجر. -2 يُلف به الرضيا.

 يوجاجية ،ن طريق التر ية : ،ربيها الِحذاص. ) Khandros  قُْنَدرة

الفراص، وله هجب قوي مفلط"، وغشاص بين  ير: حيوان  قارض  من الف يلة القندسية،   ق ْندس

 ستوطن في أوروبة وأمريكة الش الية.أصابا رجليه يَست ين به ،لى السباحة، يَ 

 خ يوجاجية : من يقوم باش ال قناديص الكنيسة، ثم أطلقوها ،لى خادمها. Kandelaftis قَْنَدلَف  

  التينية : م باغ   الكوب في وسطه فتيص، يُ أل بال اص والنيت ويُش ص.خ  Candela ق ْند ل

النا.ُب ،ن الدولة األخرذ يح ي حقوقها وتجارتها ،ربيها و يص.  :  التينيةخ Cansul قُْنُصل

تبة السفير ض، وَمرتبة هذا دون َمر  تبة الوزير الُ فوؤ  . ويدافا ،ن ر،يتها، ومرتبة دون َمر 

 : حشيشة  ُمّرةُ الط م ُمقويّة  لل  دة.قن ار و 

 اص. يوجاجية : ما يُبنى ،لى ال اص لل بور، وهم لم يقيدوها بال ) Kamptir قَْنَ رة 

 ،باسي  : ال هندُس الصبيُر بال اص تحت األرض وحفر القُنى.  -يوجاجية  خقديم) ق نق  

 جوم  من األشجار، يُ نا منه الِحبال، وأ ياُس الِقنؤب.ق ن ب: 

 أميُن ال لك وو يله الصاص بتدبير دخله وخرجه.  :فارسية )قهرما 

  ُمدبرةُ البيت ومتوليةُ شؤوجه. :خ فارسية قَْهَرماهة

 : اسطواجة الكراموفون خ الحا ي   وتطلق أيضاً ،لى أغلفة ال قةذوفا   ردية قه واجهخ قواهه

 طلقا  البنادق وال سدسا  وال دافا. النارية م ص

 ختر ية من فارسية :،لبة من ال في" .قوطي 

َمرض  َم وي  ُمؤلم  يَ  ُب م ه خروَ  البُراز والري"، وسببه التهةاب  :يوجاجية  خقديم قولَنج)

 القولون.
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 :  الَ  ي  الغَليُت الضيُق الذي يت ص بال ستقيم. خفرجسية Côlonقولو  

 : جبال  جباتية. مشروبا  ُمصاطيّة. فطور ُمصاطيّة.Phytosarcodines قيتوسركود  

  ها  ست أوتار.خيوجاجية :  لةُ طربٍ   Kitharaقيثارة

 200وحدةُ الوزن لألحجار الكري ة يساوي  :،باسي -خيوجاجية  خقديم Keraionقيراط 

ميلغرام أو حوالي ثالثة أو واحد وج ف ال قص.وهو م ياُر في الوزن وفي ال قياس، اختلفت 

مقاديرب باختالف األزمنة. وهو اليوم في الوزن أربا ق حا ، وفي وزن الذهب خاصة ثالث 

حا . وفي القياس جنص من أرب ة و،شرين، وهو من الفَدؤان يساوي خ سة وسب ين وما.ة ق 

  متر.

 يوجاجية :  ص  بِناٍص ،ظيم.قَيرار ة )

َك ةةةُ السةةدِّ تحةةت ال ةةاص.  cassoneفرجسةةية مةةن اإليطاليةةة Caisson( قَيرررو   : مق ةةورةُ ُمح 

امةُ التطويف.  َ،وؤ

  لقُب ملوك الروم والروس سابقاً.:    من الالتينية خ Caesarقَْيَصر

ق.م : ، ليةة توليديةة  44خالتينية جسبة نلى حا م روما يوليوس القي رCaesarian قيصر ة

 جراحية.

 : ُسلفا  ال غنيسيوم  ال ا.ية. Kieseriteقيصَر   

دَم.قَي و   : الَ ص 

 : َوريد  في الجاجِب الَوحشّي من ال َُضد.قيفا 

 ختر ية : الِقشدة. قيَمق

 تر ية : اللحُم ال فروم جا، اً.) قيَمه

 : خام  من سلفا  ال غنيسيوم ال ا.ية ال  نوجة بكلوريد البوتاسيوم.Kainiteقيني  
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 خفرجسية : ِدثاُر الكتفين أو ِدثار  بقب ة, وهو ِم  َطف  طويص  َمصروطّي الشكص. Cape  كا 

 : قُب طةان. ومقابلةه فةي الجةيش جقيةب.  Capitaon نجكلينيةة مةن اإليطاليةة Captain (كرابت  

 القا.ِد في  ّصِ شيص سواص  أ ان في الطيراِن أم اإلبحاِر أم لُ بِة ُ رةِ القَدَم وغيرها.

نجكلينيةةة :جهاز يقةةوم هاتيةةا ب  ليةةة خلةة  وقةةود البنةةنين مةةا الك يةةة Carburator(كررابر  ترره

  .  بصار قابص لالحتراق , وتس ى ال كربنإلجتا ال ناسبة من الهواص

 األصص، وقد تكون ،ربية من حبص : أسالك. فرجسية التينيةCâble(كابل

 : في الهندسة القضيُب الُ  َبؤت من طرٍف واحد.كابو 

ضةةرب  مةةن الحلةةوذ يأ لةةه الن ةةارذ ب ناسةةبة موسةةم ال رافةةا، تُتصةةذ مةةن السةة يذ يُ  َجةةن كاتررا: 

 يُحشى بال جوة أو ال اموجية.مبسوساً بالس ن ثم 

 : ،ربيهةا دفتةر ال  روضةا . katalgous اليوجاجيةة خفرجسةية مةن  Catalogue كاترالوج

ِرس بأس اِص مفرداِ  ب ِ  األجةوام،  كتلةو  الكتةب والنبةا ، وقةد يكةون مةا هةذب األسة اص  فِه 

  صورها  كتالو  الصياطين والنجارين.

 :  نيسةة   بيةرة.  نيسةةُ Cathédraleخيوجاجيةة ،ةن طريةق الفرجسةية Kathedra  كات ْدرائيرة

 الكرسي األسقفي.

خفرجسةةية : البسةةطة. الفرجيةةة خم.م . . حلةةوذ تتةةألُف مةةن الةةدَقيِق والس ةةكِر   Gâteau كرراتو

ِن وتُغطؤا وتُحلؤى بحسب الذوق.   والبيِ  والسؤ  

 : أيون موجب الشحنة الكهربا.ية.Cationكاتيو  

أسةفص" :  "cata"  +hodos"مؤلفة مةن  "طريةق   Kathodos نغريقية Cathode(كارود 

بٍ .  َمه 

  خيوجاجية : ت اليم  وم تقدا   للكنيسة الكاثوليكية الروماجية.   Katholikos كاروليك

 ،ن طريق الفرجسية : ِمقياُس األب اِد الشاقولية الُ تقاربة. Catheometre (كاروميتر 
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: شةةجرة  أمريكيةةة  اسةةتوا.ية، يُسةةتصر  منهةةا جةةوم  مةةن cajo )برتغاليةةة Cashew (كررا و

 ال كسرا  والجوز.

ر    : ،ناصر. فريق. فرجسيةCadre (كاد 

خ نيطالية  : وضا لهةا ال ج ةا ال ل ةي ال ةالك، النِطةاق. اإلطةار، واسةت  ص  Quadroكادرو 

 ب  نى تشكيال  الوظا.ف. 

 : الحدّ. )خنيطاليةCadstro  كادسترو 

  التينية : ،ن ر  فِلني.Cadmium( كادميوم 

 : َهديّة  وتِذ  ار.خفرجسية Cadoauكادو 

نة. َ،َ ص.كار ) فة، ِمه   فارسية : ِحر 

 " يد" : لُ بة  ياباجية للدفام ،ن النفا.  teفارغة" +  "karaياباجية  Karate (كاراتيه

 : ينظر غارا .Garage كاراج

 خنجكلينية : بيُت ال قطورة.  Caravan كارافا 

 : البِطاقة. من ُم ايدة أو شص ية أو د،وة وغيرها.Carteكارت 

: مةن أشةكال التفةاهم ال ةنا،ي يسة ى ) Cartello خفرجسةية مةن اإليطاليةة  Cartel كارت رل 

للسيطرة ،لى السوق لتنظيم اإلجتا  بين ال ؤسسا  ال صتلفة. واتحاد ال  ارف أو الشر ا ، 

 ال نا،ا  لل حافظة ،لى الس ر ال رتفا، وتقييد الُ نافسة. وُمناملة

 : مار ة  م روفة  في ،الم ال جوهرا  أو السا،ا  وغيرها. Cartierكارتيير 

 : اسم  تجاري  ل اجي أ سيد الكربون الجليدي. ال لُا الجاف.Cardiceكارد س 

لبابا ومستشارب، ولهم الحق في التينية  : أحدُ األحبار، وهم صحابةُ اCardinalis(  كاْرد نا 

 اجتصابه من بينهم.

 : خام  يحوي الراديوم.Carnotiteكارهوتي  

و   خنيطالية : ،ربة  تجرها دابة  ُمغطاة.كارر

 خفرجسية : ق ةُ ش ٍر ،لى شكِص ُمَربؤا. Carreau  كارو

خأل اجيةةة مةةن الالتينيةةة : الَجةةَنريين. ِصةةب ي  جبةةاتي أصةةفر أو برتقةةالي أو  Caroteneكرراروتي  

  .Aأح ر، يوجد في الجنر، غني بفيتامينا  خ

اري : ال ربةةةا  التةةةي تجرهةةةا الصيةةةول ،لةةةى سةةةكة الحديةةةد وال سةةة اة " گخفارسةةةيه "  اريگ

 الترامواي" .

التةي ت كنةه مةن التةأثير يوجاجية : ال واهةُب ال تةوافرةُ لةدذ شةص  مةا و)Charismaكار ْر  

 ،لى اآلخرين ،بر القدرة ،لى نقنا،هم ببرا.ه أو قيادتهم.

فرجسةةةية مةةةن اإليطاليةةةة : ،ربيهةةةا الرسةةةم السةةةاخر.  الشص ةةةيةُ  Caricature (كار كررراتير 

ال سةةرحيةُ أو الق  ةةيةُ ال بةةالي فةةي مسةةخ صةةفاتها بق ةةد اإلضةةحاك والسةةصرية. صةةور  فنيةةة 

  ساخرة.

 .بلم مح ول : سرير متنقص لح ص الطفص أي زورق أو خنجكلينيةCarry Coat  كاري كُوت

 : ينظر في غاز.كاز
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را  خم.م . .مياب  غازية  و خنيطالية Gazzosa كازوزة يقال أجها ،ربية من ،رق سوس : فوؤ

 فّوارة.

 نجكلينية : مادة  قابلة  لالشت ال.)Gasolineَكازولي  

 َجريدة  رس ية.نيطالية : )Gazetta كاز  ة 

خالتينية : ُجبنين. مةادة  بروتينةة  الر.يسةية فةي الحليةب، وهةي ال سةؤولة ،ةن  Caseinكاز ي  

 تص رب لتحويله نلى ُجب نة، يُست  ص في البالستيك والطالص والِغراص.

 خنجكلينية : توزيا األدوار ،لى ال   ليين.Castكاس  

 ق دير : َحَجُر الق دير. أي kassitrosنغريقية  Cassiterite(كاسترا   

  َشريُ  ال سجلة. :  خ فرجسية Cassette كاسي 

نسةةباجية أو فرجسةةية : مج و،ةةة  أو شةة ب لةدذ الهنةةود الح ةةر فةةي أمريكةةا.  Cacique(كاسريك 

وت ني  اليوم سلطة شص ية ،لةى مج و،ةة تشةك ر،يتةه، بشةرط أن تكةون السةلطة شةر،ية، 

 ولو ض ن حدود.

 مال  يُ رف أو يُقب  شيكاً مقابص جقد.خ نجكلينية : Cashكاش 

خناجةة حديديةة لحفةت   : الت نيُف والتبويةب.Casierنيطالية، وفي الفرجسية  )Cassa كاصرة

 .النقود والحلي وال جوهرا  وال ستندا  والوثا.ق ال ه ة

 .ورق. ينظر فيخالقرطاس  خيوجاجية :كاغد 

شةجر  مةن الف ةيلة الغاريةة يُتصةذ منةه شةفافة بَلّوريّةة الشةكص  :خهندية  اپور Kafoura كافور

 .ي يص لوجها نلى البياض را.حتها ،طرية وط  ها ُمّر، وهو أصناف   يرة

 خفرجسية : بيُ  األس اك الكبيرة. Caviar كافيار 

 نيطاليةة : ،ربيهةا الَ ق َ ةف. Caffettiera خ من أمريكا الالتينيةة أو  Cafeteria كافيتير ا 

 َمط  َم  صغير، حيت يقدم ل ج و،ة من النبا.ن الوجبا  نلى موا.دهم.

 ِمن قص النار أو موقد. : ة فارسي( كاهو 

م طل" يطلق ،لى الج لة التي تحلق في أوضام متقابلة للكورال خ نيطالية : Canon كاهو 

 ب  احبة األرغن.

  الالتينية : ج ش. تابو .نجكلينية متوسطة من الفرجسية القدي ة من ) coffinكف  

 : شةجر  مةن الف ةيلة   Coca طريةق اإلسةباجية مةن أمريكةا الالتينيةة  خ،ةن Cacao كاكراو

صنا منه حلوذ. ُُ   البرازية أمريكي األصص، يُتصذ من مسحوق بذورب شراب، وُ 

 فارسية من خاك : ق اش   ا ي . أو بدلة ،سكرية. لون أس ر.  Khaki (كاكي 

 calamine   نجكلينية متوسطة من الفرجسية مةن الالتينيةة ال توسةطة  Calamine( كاعمي 

 "رؤية" : حجُر التوتيا. cadmiaتغيير من الكل ة الالتينية 

أي  لةةا :  ربوجةةاُ  الكالسةةيوم  calxمةةن الالتينيةةة  calcitأل اجيةةة )  Calcite كالررري 

 البلورية.

 : فيتةةةامين خد  حةةةاٍو ferousأي  لةةةا+  calxالتينيةةةة مةةةن Calciferous (كالرررريفرو  

 الكالسيت.
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التينيةةة : مةةادة  بيضةةاص  جا، ةةة، ويَةةدخص  قا،ةةدةٍ  ي يا.يّةةٍة نلةةى تر يبةةاٍ  Calcium (كالررريوم 

 . أساسيٍة ،ديدةٍ للحياة،  الِ ظام واألسنان, وغيره ا

ُحريرة. س رية. ،لم قياس  ُس  ر.  : ،ربيهاCalor  فرجسية من الالتينية خ Calorie كالوري

دة فةي الط ةام. قط ةةُ مةن  الحرارة النو،ية. وحدة  حراريةة. ُسة  رة  حراريةة. وحةدةُ طاقةة ُمةّنوؤ

   الوري. 100الس كر م الً منود بحوالي 

 : ينظر في قالوش. )خفرجسيةCaloche كالوش 

أي  melasأي ج يلةةة+  kalosالتينيةةة حدي ةةة، رب ةةا مةةن اإلغريقيةةة   Calomel(كالوميررل 

 أسود، ألجه يحتوي ،لى خلي  الن.بق والكلوريد :  لوريد الن.بقور .

 خفرجسية : ،ربيها َغل ق.Calone ) الو  كالو 

 نجكلينية  : من مكاييص ال ا. ا . )  Gallon َكالو  

 ،ن ر  فِلني. التينية :Californium( كاليفورهيوم 

 .اسم أول صاجا له : ق اش  قطني أبي بريطاجي جسبة نلى  Calico( كاليكو

خ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة : مؤلفةةة مةةن الج ةةا بةةين  ل تةةي  ةةاميرا   Camescope كاميررركو 

وماجييتوسةةةكوب خأو ال غنةةةي  التسةةةجيلي  . هةةةو الشةةةري  ال غنطيسةةةي الةةةذي يسةةةجص صةةةور 

 التلفنيون  وهذب اآللة تج ا اآللتين في جهاز واحد

 خفرجسية : ،ربيها شاحنة. سيارة جقص.  Camion كامبيو 

خفارسةةية  اَمةةه : ،ربيهةةا ُمصلؤةةص . وندام . ِحسةةاص  م ةةنوم  مةةن اللةةبَِن والحليةةِب و،ةةدٍد مةةن كرامخ

 األبارين.

رو    ق ي   جسا.ي  داخلي  يُغطي الجنص األ،لى من الجسم.   :خفرجسية Camisolكام 

 ت وير.  التينية األصص :   لةُ  نجكلينيةCamera (كاميرا 

 زهرةُ اليابةانخش . التينية ،ن طريق الفرجسية :جسبة نلى ،الم جباتي .خخ  Camelliaكاميليا

اق وزهر  بير وردي أو أح ر. رة هو ورٍق برؤ  شجر  تنييني دا.ُم الُصض 

 : فئةُ ال ر با  الهيدرو ربوجية الدهنية ال شب ة.Alkanesالكاهات 

 : هةةي القناويشةةا. جسةةيا  هو ثقةةوب Canavosخنيطاليةةة ،ةةن الفرجسةةية  Canavaccioكاهافررا 

 تَسلك فيها خيوط ملوجة ،لى أشكال تنينية.

  ب  نةةى خ مةةا يغنةةى   Contareخ مشةةتقة أيضةةاً مةةن الالتينيةةة وأصةةلها خ Contana:  كاهتاهررا

 بال و  البشري. من م طلحا  األوبرا.

ص  يُبام فيه الشةراُب خفرجسية  : ،ربيها َمق  ف. Cantine كاهتي   خاجا   ،لى الشاطئ. وَمح 

 أو الط اُم لفئٍة م ينة،   ا في ال دارس وال  سكرا .

 : الشهُر ال اجي ،شر من األشهر السرياجية، ويقابله ديس بر من األشهر الرومة.كاهو 

نو . و،ند أصحاب الدياجا  األخركاذ   ذ : ،ند الن ارذ واليهود من ارتقى نلى درجة الَكه 

م الذبا." والقرابين ويتولى الش ا.ر الدينية.  من غير ال سل ين: من سا  له أن يُقدِّ

 خقد تكون فرجسية أو نسباجية : النقص الداخلي ال حظور. Cabotage كاوبتاج

 خنجكلينية : بِن طاُل الجينن.  Cowboy كاوبوي
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. مةادة  مرجةة   مطاطمن الهندية :  ،ن طريق فرجسية أو اإلسباجية)Caoutchoucكاوتوشوك 

تَصر  من شجرة وهلك بأن تُشةق الشةجرة طوليةاً فتُرشة" بةه ثةم تُ ةفى، يُ  ةص منةه دواليةب  تُس 

 السيارا ، واإلسفنا ال نا،ي وغيره ا.

جي.Kayserكا زر   :  وحدةُ ال دِد الَ و 

من اإلغريقية : أجبوبة ال ورة. أجبوبة األش ة الكاثودية التي  Kinescope ( كا نركو 

 ت رض ،ليها ال ور التلفنيوجية.

ب  جسبة نلى ،الم داج ار ي :  يلوباوجةد، ألةُف رطةص نجكليةني. جهةاُز  ةب هةو لتوليةد ) Kipك 

  بريتيد الهيدروجين أو غاز  خر. 

 خفارسية :اللحُم ال فروُم الَ شوي ،لى النار.كبا  

 ب  نةىلگبن ې ومنها لفظة اان : قبّان أو مينان لل حاصيص والبضا.ا ال قيلة کشفارسيه ُخ برا گ

  .الّوزان

التينية ،ن طريق الفرجسية : ،ربيها الَ سهر أو ملهةى ليلةيخم.م .. وهةو  Cabaret (َكبَار ه

  مكان  للرق  والغناص.

 أحدُ أوراِق الشؤدة. و خ نيطالية  ،ربيها  أس،  وب. القَدَُغ ال ُ،روة له.Coppa ُكبرا رة 

 خ نجكلينية : الِصناجة.  cabinet كب 

 خ فارسية : مغرفة الط ام.أو كب ا ة  كب ة

 فارسية  وبيدب : لحم  يُدّق  ويُضاف نليه جريش الق " قبص أن ينضا ويُكبت ويُطهى.ُكبرة )

 : َم  طةف  لةه قُلُن سةوة تُغطةي الةرأس، Cappottoفرجسةية مةن اإليطاليةة  خ  Capote َكبرروت

اسُ   في الشتاص.  يلبسه الجنودُ والحرؤ

 أل اجية : ضرب  من الَصّا أصغر منه. )Kapoz  َكبروس 

ب، ما يُ لق ،لى الحا. . كب ائة )  تر ية : الُكالؤ

 خفارسية تَبير، وقد تكون يوجاجية : الطبُص هو الوجه الواحد. كبر

مةن اإلغريقيةة   capparisمةن الالتينيةة   carpresنجكلينية متوسطة وفرجسية  Caper( َكب ر

kapparis  ربيها القبّار. برا،ُم زهوِر صغيرة ُمصلّلة أو مطبوخةة يُسةت  ص فةي الُ صلؤةص أو، :

 الَ َرقة.

  خفرجسية من اإلسباجية : ضرب  من النسيا يُقي من ال اص وال طر.Gabardine َكبَْرد   

 ال تَحِجر.نغريقية : س ادُ الغا.  kopros خالسابقة  Coprolithe كبرولي 

 سبيكة  من النحاس والنيكص.  :Cupro-nickelكبروهيكل 

ْبر    خفارسية وقد يكون أ ادياً خقديم :الذي يَتِقد فيه النار.ك 

ْبس  خفارسية : البيُت من الطين.ك 

 : فةي القذيفةة جةنص  يحتةوي ،لةى مةادةٍ Capsula فرجسةية مةن الالتينيةة Capsule ( َكْبرولة

 ت ُص فيبدأ التفجير. وظرف  صغير  من فلقتين متضامتين بداخله دواص. سري ِة االشت ال، تُش

 ختر ية : حاجن خشبي أو م دجي متحرك لغلق ال حال  والحواجيت . وحاجن خاص کپنگَُ 

  .بنوافذ الشناشيص

جا، ِم  َطف.خ فرجسيCapuchon َكب شو    ة : بُر 
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: فةةرم  مةةن رهبةةان الِقةةديّا فرجسةةيا األسةةيري لهةةم أديةةرة )خ فرجسةةية Capucinsكبوشرريو  

  . 17ومدارس في الشرق منذ القرن خ

 من الالتينية  : قَسي ةُ االشتراك.  فرجسيةCoupon ( ُكبو  

بيرة   فرجسية : قُب ة  َ،سكرية  فرجسية. خKépi ك 

بيرنرة ََ ةرة  فةي خ فرجسةية Cabine  َك السةفينة، ينةام فيهةا : ،ربيهةا خلةوة خم.م .. القُ ةرة. ِحج 

 ال سافِر أو ،لى شاطىص البحر يَصلا فيها الُ ستَحم ثيابه أو يلبسها. وبيُت الصالص.

 خ نغريقة  : نجنيم  يُقلِّص من الهيدروجين والبرو سيد.  Catalase كتاعز 

 خرب  : سيدُ البيت. ، دةُ القرية. خفارسية من  دخالبيت + خدا َكتُخدا

نغريقية : ال نحص بالكهرباص. سا.ص يحتوي ،لى أيون ويستطيا أن  خ Electrolyt الكترولي  

 ينحص بالكهرباص.

خ فارسية : يق د بها صورة قبيحةة ال نظةر ت ةنا الخافةة األطفةال .. مةا يةنال مسةتصدما  كخ

 نلى اآلن بهدف منا األطفال م ا ال يستسا  ف له

 : وثيقةُ ملكية الِ قار.Cadastre كَدْسترو

خ فرجسية من األل اجية جسبة نلى  روا  ال رب : ،ربيها أُربة. ربطة  Cravate كرافات

 ال نق. ،قدة  تُشد  ،لى ياقة الق ي  لتنيينه.

 خأل اجية من السويدية : ورُق لدٍن من ل ّب الشجِر الُ  الا بيكبريتا  الكالسيوم.Kraft كرافَ  

اكتير  حاة  سا.لة  ل س"ِ الِحب ر Correcteurُكر  ". ِم    .خ فرجسية : ُمَ ّحِ

فَةةر.  ةةان يُطلةةق ،لةةى كراكررو  ) تر يةةة قراغةةول أو قراقةةول أي الشةة بة السةةوداص : ،ربيهةةا َمص 

فَر الليلي ثم أطلقت.  الَ ص 

 خ يوجاجية :  لةُ تسجيِص ال و .Gramophone  َكراموفو 

 : ضةرب  مةن الحلةوذ تُتصةذ مةن قطةر اإلسةباجيةcaramelo  فرجسةية  Caramel (َكراميرل

د ما الحليب والفاجيليا.  السكر يُج ؤ

  لة  لت لي"ِ اآلليا .َكراهج : 

 : الِفراش، السرير، واُست  ص لل ق د الطويص.)ختر ية ،ن اليوجاجيةKravatos كراو   

را َزاهتي  خ أي النهر khrusanthemonخالتينية من اإلغريقية  Chrysanthemum ك 

لَة في م ر خاتحا . أو زهرة الغريب في دمشق.  الذهبي : األقحوان. األَراو 

را وليرررر   ت نةةةةي التج ةةةةد : ألومينةةةةا  ال ةةةةوديوم  cryoخ السةةةةابقة اإلغريقيةةةةة  Cryoliteك 

 الفلوريدية.

 :،ربيهةةا  السةةوط. سةةوط  جلةةدي يُضةةرب بةةه Korbatckخ فارسةةية  وربةةه أو مجريةةة ُكْربرراج 

 ب به غيرب.ِح اُن ال جلة. أو يُضر

با ،ن طريق الفارسية  : ثوب  غليت  من القطن.كرباس  خهندية ِ ر 

أي  karposمن اإلغريقية  Carpelumخ فرجسية من الالتينية الحدي ة  Carpelle َكْربَلَة

. أوراق تحولت وتألفت منها مدقؤة النهرة أي ال بي  والقلم }اتحا{ث رة  : خباص، أخبية

 الصباص ،ند ال رب و،اص الس نبص .والّسِ ةخ من م اجي 
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: َمج و،ة  واس ة  من الُ َر ؤبةا  مةن س ةكٍر وجشةاص وسةيللوز  Carbohydrate َكربو ذيْدرات

 ويحتوي ،لى األو سجين والنتروجين والكربون.

  : سبيكة  شديدةُ ال البة.Carboloَكربولو 

م دجيةة، يوجةد بشةكص صةافي  : مةادة  غيةر Carbo)  خفرجسية من الالتينيةة Carbon َكربو  

 في األل اس والجراجيت، وبشكص غير صافي في الفحم. 

 برتغالية : ماس  أسود.Carbonado( َكْربوهاد

 ختر ية : حاجن خشبي أو م دجي متحرك لغلق ال حةال  والحواجيةت . وحةاجن خةاص کپنگ

  .بنوافذ الشناشيص

بةةةين ،قةةةب القةةةدم والحةةةذاص لتسةةةهيص : أداة م دجيةةةة أو لدا.نيةةةه مق ةةةرة تةةةدخص ختر يةةةة  َكَرتررره

  .وتطلق الكرته أيضاً ،لى من جروم أهاجته وتحقيرب فن فه بأجه  رته,دخوله

 ورق  مقّوذ.  :خ فرجسية من اإليطالية  Carton كرتو 

ر  خشبي  يل ب ،ليه األطفال.كرج   خ فارسية : ُمه 

 أصلها  ردن بند : أصُص ال ُنُق. خ فارسية َكْرد

  قاما  ال وسيقية.نحدذ الُكرد: 

خ فارسةةية أصةةلها  ةةردن بنةةد : الِقةةالدة. وفةةي ال وسةةيقى ثةةامن ال قامةةا  وهةةو جةةواب  َكررْردا 

 الرست.

 فارسية : الس لم . كردبا  )

دت ر  ض، ُسلَف. Crédit ك   خ فرجسية : ،ربيها ا،ت اد، قَر 

 جنود روماجية.. فرقة أو الصيص  خقديم : قا.دُ الجيش Cohors يوجاجيةخ Cohorts ُكردوس

اس  خهندية ُ ّراسة : الدَف تر. ُكر 

خ فارسة أصلها  اراسته : ت ني ألواغ ومواد خشبية مصتلفة للبناص. ما تنال مسةتصدمة  كرسته

 ،دة الشغص ولوازمه. -الى اآلن لدذ ال هنيين في الشام وت ني 

الةةرجين مةةا :  خم ناهةةا صةةو  النجةةا  . و ت تةةاز بحةةالوة Crystallophone  كرسررتالوفو 

 ،دم است رارب طويالً بحيت ال يصاف من تداخص رجين النغ ا  ال صتلفة ب ضها ما ب  .

جبا  يشبه ال دس ط  ه مر وحار ويستصدم ،لةف لألبقةار واألغنةام. ظهةر  :خفارسية  كرسنة

 مؤخرا ،لى شكص بسكويت.

ك )   سرياجية : رغب، حبّب، حّت، حّ .َكرر

وزة  َ بة وال ََربة، ومجازاً طريق هذب ال ر با .خنيطالية : Carrozza َكرر  ال جلةُ والَ ر 

قوق، ولكنه أصةغر منةه، ويُقةال لةه أيضةاً Kourzo (كرز يوجاجية : شجر  يح ص ث راً يشبه البُر 

 .ُ رين

ْرش  خسرياجية : البطُن البارز.ك 

قسم من األخراطية يصةت  بتحضةير ونججةاز الكةوار  Globuskartography:  كرغرافي

 ضية.األر

قسةم مةن األخراطيةة يصةت  بدراسةة  ةوار  األرض Globuskartographia:  كرغرافيرة

 ويتض ن بحت تاريصها ووصفها وت ليم است  الها.
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 خ فرجسية : فُم ميناب جاتئ. Gargoyle َكْرَغل 

ْرفس    رامية : بَقلة  تُؤ ص وتُوضا في السلطا .  خKrufso ك 

 ما يكون من فرو السؤ ور.خ تر ية : رداص  هو فرو، وأ  ر َكرك

حيةوان  ثةديي مةن هوا  الحةافر، ،اِشةب  ،ظةيُم الج ةة،  بيةُر الةبطن، Karkdono : َكْرَكردا 

ق يُر القوا.م، غليُت الجلد، له قرن واحد قا.م فوق أجفه، ولذلك يقال له وحيةد القةرن، ولةب   

 أجوا،ه قرجان الواحد فوق اآلخر، وهو هندي ونفريقي. 

ال ربيةة : جبةا   مةن الف ةيلة الَصبازيّةة، يُ ةرف  السنسةكريتية ومةن ومةن تينيةةال خ َكْرَكد رة

اض األح ر، موطنه األصلي السنغال وغينا، ويُنرم في السودان، ويُسةت  ص مةن  ةاس  بالَح ؤ

 أزهارب الح راص اللح ية مشروب  ُمن ِ ش  لذيذُ الَط  م.

فُر. الَورس. خ التينية من السنسكريتية  Curcumaُكْرُك   فَران. ال ُ    : الَن، 

: ،شب  َحولي من الف يلة الشفوية هو زهر أبةي  وأزرق، ول  رتةه قةرن ق ةير لةه كركما 

 منقار طويص، بذورب م ص حّبِ الُحلبة نال أجه أصغر منه، تأ له السا. ة.

ي  أح ر.َكْرَكند  : ِص  

ْركي ين أبتةُر الةذجب قليةُص اللحةم يةأوي نلةى ال ةاص : طا.ر   بير  أغبُر اللوِن طويُص ال ُنُق والرجلك 

 أحياجاً.

رلي  الش ُر ال ج د. :،ن طريق اإلجكلينية  Curly (ك 

يوجاجيةةة : جبةةا   ثنةةا.ي الحةةول، مةةن الف ةةيلة ال ةةليبية ولةةه سةةاق ق ةةيرة Kramvi (ُكُرهررب 

غليظة. وبُر،م في الرأس، َمل فةوف ورقةه ب ضةه ،لةى ب ة ، وينبةت فةي ال نةاطق ال  تدلةة. 

 ويس ى في الشام ملفوف. 

ر  صحي. Quarantine َكرهتينة  خنيطالية : ِحج 

 التينية : برجاما  ترفيهي  في الشوارم، أو مدينةُ ال الهي ال تنقلة Carnival (َكْرهَفا 

رهي    : مادة  بلورية  شفافة  تُ تبر م دراً من م ادر البورق.Kerniteك 

 : طا.ر  ما.ي، صوته ج يص.َكَروا 

 خقد تكون ،برية : ال قربون نلى هللا وال ال.كة.كروبيو 

   دستة لغيرها.12 :،شُر دستا  لب   األصناف وخمن الالتينية فرجسية)Grosse كروز 

 :،ربيها َ،َجلة.       Krauseكروسه

. قط ة من الصبن أو }م م  {خفرجسية : شق الق ر. أو الصبنة الهاللية Croissant كروسو 

 شكص هالل.البطيخ ،لى 

ت ةةغير صةةنار أو ُخطةةاف أو ُ ةةالب : ِحيا ةةة  أو تطريةةن   crocخفرجسةةية  Crochetكروشرريره 

 بالِ نؤارة.

: ،ن ر فلني مادي ي يص نلى البياض. khroma )خ أوروبية من اليوجاجية   Chrome كروم

والت ةةفي"، م ةةدن  أصةةفر  يلةةّون ال ةةادة، يُسةةتصر  مةةن أمةةالغ الكةةروم، ويُسةةتصدم فةةي الطةةالص 

 ، ُصلب  ال يَ دأ يُست  ص في ب   السبا.ك.وال طاط والسيراميك

  . ارابو  : سرير خشبي , اريكه, تصت خشبي أو من اليوجاجيةکرفي  " تر ية " خ كرو  

 خ فرجسية : جسيا  حريري  ومبروم ورقيق وج د.Crêpe  كر ب
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 فرجسية : مرُض الننلِة ال درية. )Grippe كر ب 

  نجكلينية : فا هة  م ص البرتقال الكبير لكن بط م األسيد.Grapefruit ( ْفروتكر ب 

ر ْبترررو   خ نغريقيةةةة : ،ن ةةةر غةةةازي خامةةةص، مةةةنيا  مةةةن الغرافيةةةت والطفةةةص  Kryptonك 

 والكربوراجدم.

ر     : وزُن ليتر من الهيدروجين.Crithك 

  .خ نجكلينية :  لة لت هيد وتسوية التربة وتس ى بال  هدة  Grader ر درگ

 خ نيطالية ،ن اليوجاجية  : األزمة. النوبة. Crisaكر زة 

 : بلّور. ُزجا   بَلّوري. حجر أبي  شفاف. crest) من الالتينية  خ فرجسية  Cristalكر ْرتا 

 خنجكلينية : ضرب  من الح ضيا  حام  وحلو.Grapefruit َكر فو  

ةةحاة. اآللةةةُ التةةي  كر ررك فُش، الَ ةةّر، الِ س  ختر يةةة  ةةورك ميتصدمةةة منةةذ ال  ةةر ال باسةةي : الةةرؤ

الصشةةبةُ التةةي يَةةدفا بهةةا الصبّةةاُز األرغفةةةَ  تَجةةرُف التةةراَب ودقيةةَق الَحجةةِر والفحةةَم والطةةين. و

" ،ةري  يحفةر ويَجذبها. وأداة  ها  يٍد خشبيٍة طويلٍة تَن تهي بسةالغٍ مةن الحديةد ُمن بِسة  ُمف لِطة

 بها حفراً خفيفاً ويَنتقص بها التراب وجحوب. و لة  حديدية  تَرفا بها ،جلة السيارة.

خمجهولة األصةص : ل بةة  رياضةية  فةي الهةواص الطؤلةق فةي حقةص ُ،شةبي  بيةٍر  Cricket كر كي

 بكرة ال ضرب لفريٍق يتألف من أحد ،شر ال،باً.

 التينية : مادة  اصطنا،ية  إلصالغ التُربة الطينية الفقيرة. Krilium (كر ليوم 

  خ فرجسية : ،ربيها ِدهان البشرة. َمس حوق  قد يكون طبي أو تج يلي.  Crème كر  

. جوم  من ُمشتقا  اللبن }م م  {خفرجسية :  ري ة مصفوقة Créme chanillyكر   شاهتيل

 وهي دون القشدة قواماً وتتكون بالَ ص .

خفرجسية :  الِقشدة. والك اة والصالصة والِقلدة والكدادة. خاللسان . َحلواص  ،لى  Crème كر مة

 . شكص َرغوة تُوضا ،لى الحلويا  للنينة

  .خنجكلينية : راف ه ضص ه لتح يص وتفريي الح وال  من البواخر والسيارا  Crane كر  

 خفرجسية : قطران. ل ياجة الصشب. Créoste كر وزوت

تر ك  : تِرمومتر لقياس درجا  الحرارة الشديدة االجصفاض.Cryometerر وم 

 رامية :،ربيها التِقدة. جبا   من األبازير يُ رف بنرها بالجلجالن. أخ Kouzbarto ُكْزبََرة

زة   ختر ية َ ِني : جوم  من النسيا الحريري.ك 

 ختر ية  وزلك : جظارا   تُوضا ،لى ال ين.ُكْزلُك

خنجكلينية : ال ادم في السيارة أو أية مر به أو ما نةه , البصةار ال سةتنفذ مةن  Exhaust زوزگ

  .ال حرك في السيارة أو أية ما نه اسطواجة

   :،ربيها  الَ ل هى. جادي للق ار.casa خنيطالية من الالتينية Casino َكز نو

لِشةةكال. بنةةد فارسةةية مةةن ُ سةةتيخزجار + كخ،المةةة الت ةةغير  : ،ربيهةةا السلسةةلة واَكْرررتَك)

 السا،ة. أو سلسالها.

واص. َشريحةُ لحم.Custletَكْرتَليته   :،ربيها الّشِ

 : ،ربيهةا بَلّةوط. أبةو فةروة. kastanon أو يوجاجية Chestnut خالتينية   Castanea َكْرتَنه

 شجر  م  ر  من أسرة البَلّوط.
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خفرجسية من ال ربية : ط ام  َمغربي يُتصذ من طحين البر ال فروك  Couscous كركس

 ينضا بالبصار.

رة.  Casqueفرجسية ت غير ) Casquetteَكْركي   ف. قُب ة  أمامية، َ،    الفرجسية  القَح 

ِوه.كركي )  تر ية : القاِطا، الِ َشح 

ي.َكر     ختر ية  هيئة، شكص، طراز، ّزِ

ناهةةا صةةو  الصشةةب :  لةةةُ جقةةٍر ُمؤلفةةة  مةةن مج و،ةةِة قطةةاٍ خ م  Xylophone   كررريلوفو 

خشبيٍة رجاجٍة مصتلفِة األطواِل مضبوطة أصةواتها بحيةت ي ةدر ،نهةا ،لةى الترتيةب أصةوا  

سلم موسيقي م ين , و يُدق  ،ليها ب ضارب بسةيطة ت ةنا مةن الصشةب و تكةون ها  رؤوس 

 مرجة .

ا، قط ة  م دجية  خفارسية أجاشت : نصبا+ بان: حامي: ُكْشتَبا  أي حامي االصبا :،ربيها قِ  

تغطي رأس األصبا. يُغطي طرف نصبا الصيّاط ليقيه وخن اإلبر. وفةي ال وسةيقى قط ةة مةن 

 الَ   دَن مفتوحة الطرفين، تُلبا في السبابة، ويُضرب بها ،لى القاجون.

 خفارسية : َطَرد، َسَحب. ك  ر 

والتجوال، يست  ص فةي الصلةيا ال ربةي، هةي اسةم  خفارسية من  ستن : الطواف والتننب كشته

 مف ول، وقد اشتقوا منهاخيكشت أي يتننب، و شتنا أي تننهنا.

ْشك خفارسية م ةرب جوسةه أو جوسةق :،ربيها الظ لةة. الش ةرفة الُ غطةاة بالنخرفةة الصشةبية. ك 

 وجوم  من الط ام  اللبَنيّة والَهريسة   ص منطقة ،ربية ت دها بطريقتها.

 : ،ربيها  ال نيا . قط ةُ ثوٍب ال  ناة وال ضافة ،لى ال وب للنينة ،ند الصيّاطين.َكَشةَكشْ 

 : قرطاسية. والو،اُص الذي يَج ا فيه الشّحاهُ رزقه.  َكْشكو 

 تر ية : زبيب. ِ،نَب  صغار  ال جوذ له.ُكْشُم )

  .مق د السيارة ب  نى مق د , وسادب , مصدة : نجكلينيةCushion ( ُكش 

ن أب ادَ َكشيدة  خفارسية ،ن طريق التر ية : من اصطالغ ال طابا، النا.دةُ الَ   دجيةُ تُناد لتكّوِ

 ال فحِة ال تساويِة ،لى شكٍص م يّن.

 : خبن  يُ  ص من الدَقيِق والس كِر والسؤ ِن ويُسّوذ ُمستديراً.خفارسية  اك خقديم Cake َكْعك

 من اللحم.خفارسية  وفته : ط ام  َم نوم  ُكفتة

 روماجية : ضرب  من خشب الشوغ.)Cafrage  َكفراج

ُ   بيرة  ها  ثقوب.َكْفكير   ختر ية ،ن الفارسية : الَ غ َرفة. ِمل  َقة 

خفارسيه "  البتةون : أسةالك دقيقةه جةدا مةن الةذهب أو الفضةة تسةت  ص فةي التطريةن  كلبدو 

  .الرجالية أو ال ياب النسا.ية مصاطه فوق ال باصة

َلر  تر ية : غرفةُ ال ؤجة.) ك 

 خجسبة نلى مكتشفها : أقلرقيّةخش . جنُا زهٍر من ال لؤوريا . Clarkia خاتحا كَلركيا

أسطواجية الشكص , ت نا من الصشةب و فةي جهايتهةا السةفلى اتسةام بسةي   Clarinet كَلرهي 

و أهم ،لى شكص بوق لتقوية ال و  و تضصي ه , باإلضافة نلى وجود ثقوب تغطى بغ ازا  

 كَلرهيررررررررررررررررررررررررررررررررررر  سررررررررررررررررررررررررررررررررررري . :  لكَلرهيررررررررررررررررررررررررررررررررررر ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيلة ا

 با  كَلرهي  سي . و
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ُز خيةوط اآلغ  Chalaze كَلزا خالتينية حدي ة من اإلغريقية ت ني حبا  البرد ال ةغيرة : دَر 

. 

 الطبقةُ الرفي ة. فرجسية : خ  Classeكَلس 

واإلغريقةي القةدي ين فرجسية : ،ربيها اإلتبا،يةة. ال سةتوذ الالتينيةة  Classique (كَلسيكية

 في الفّنِ واألدب وال قافة. و ص  ما هو مشهور  بسبب طول تاريصه .

 خروسية  : بندقية  روسية أو رّشاش.كَلشينكوف

 نجكلينية : ،ربيها جَفير، زموز.  لة  التنبيه في السيارة.) Claxكَلْكس 

 : مادة  ،ازلة  ُصلبة  ل با،دة الكبول ،ند اقتراجها. Kalaniteكَلهي  

 ختر ية ،ن الفارسية  : الرأس، ومجازاً القُلُن سوة. لباُس رأس الدراويش الطويص.ُكَلر  

 خنغريقية : مّولدُ هبذبا  ستن ترية.Klystronكَل رتْرو  

سلسله تقيةد بهةا أيةدي الجنةاة,  "،المة الت غير : ه تر ية من "الكاّلب" ال ربية، و" َكلَْبچة)

 أصفاد. قيد  يُوضا في يدي من يصشى فرارب. 

  .خنجكلينية  : الفاصص األمامي لسر،ة السيارةClutch   كلج

 خ تر ية : يق د بها بيت الورود . استصدم ل كاتب الرسا.ص السلطاجية. كلخاهة

لدا    في الُ َرّ با  ال ضوية.:  طريقة  في الفينياص لتقدير   يا  النتروجين Kjeldahك 

 ليتر. 36,4: مقياس  نجكليني للفحم ي ادل Chaldronكلدرو  

 ما يقوم به الحجر والرخام وجحوه ا ويتصذ منها باحراقها.خ التينية : Calse كلس

  : لباُس القَدَم . الجوارب.  za Calخالتينية ،ن طريق اإليطاليةCalcea َكْلره

 ،ربيها سروال صغير داخلي.خفرجسية :  oncCaleَكْلرو  

خ التينية حدي ة : َحافريّة. دمشقيةخش . جنا زهر من  Calcerolaria َكلريوعر رة

 الصنازيريا .

 تر ية : أصلا، أقرم.َكلَ  )

 خ جسبة نلى فينيا.ي بريطاجي : اسُم لوحة الكيلو واط سا،ة. Kelvinَكلف  

خفرجسية من الالتينيةة الحدي ةة : مةن ال ةذاهب البروتسةنتينية تةد،و نلةى  Calvinismكلفينية 

 نض اف سلطة الكنيسة.

 :  بريتا  النحاس ال  يأب.Chalcanthiteكلكنتي  

 خ نغريقية : خاُم النحاس األصفر.Chalcopyriteَكلكوبير   

 : خام  من  بريتيد النحاس.Chalcociteكلكوسي  

 لّه : ِدثار  هو ثقوب يُ دّ ،لى السرير يتوقى به الب وض.تر ية ،ن الفارسية   كلرة)

 تر ية : قَذ يفة الِ د فا.َكلرة) 

 فارسية : الفأُس الحربي.َكْلنَك )

تر ية ُ ورك  ِشي ب  نةى مغرفةة الط ةام : أطلقهةا األتةراُك ،لةى ط ةاٍم يتةألف مةن ُكلَه كاش )

غص يسلقان ويُ ب  ،ليه ا اإلدام.  ،دس وبُر 

 ،ربيها الِ نوار.خنجكلينية :  Globeكلو 
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 :  ي يةةاص لوجةةه أخضةةر باهةةت، را.حتةةه غةةاز ي سةةام Khlorosخ يوجاجيةةة Chlorine كلررور 

ر للجراثيم، وفي ب    خطير، يتكون من أمالغ م روفة خ  لوريد ال وديوم  يُست  ص  ُ َطّهِ

 ال نا،ا .

. أي خضةراص  +chloros  أي حياةphullon فرجسية من اليوجاجيةخChlorophyllكلورفيل 

 ال ادةُ ال سؤولةُ ،ن اخضراِر لوِن أوراِق النباتا . :حياة خضراص  

: ُمَرّ ب  من الكلورين اإلغريقية التي ت ني األخضر  chloroخمشتقة من  Chlorideكلور د

الةةذي هةةو غةةاز  فِضةةي  ُم ةةفّر  برا.حةةة سةةيئة يُستح ةةص مةةن األمةةالغ الشةةا. ة، م ةةص  لوريةةد 

  ال وديوم، يُستصدم في ال نا،ة.

خ ،ةةن طريةةق اإلجكلينيةةة : غلّةةق خب  نةةى ج ةةص صةةورة الوجةةه تغلةةق أو Close up كلرروز أ 

 تغطي  ص مساحة اإلطار  . 

ف يلة من هوا  الفلقتين ،ديدة التويجيا ، سفليا  األسدية  Clusiacées:خش   كلوز رات

 تش ص الكلوزية وجوز جندم وشجرة األجداص.

 خفرجسية : ثوب  جسا.ي ،لى شكِص َجَرس. Cloche كلوش

،ن طريةق الفرجسةية  : ت ةوير اسةتغيابي . طريقةة م لوماتيةة تسةت  ص   (Clonageكلوهاج 

 إلجتا  صور افتراضية اجطالقاً من م  ص تكون حر اته وت بيراته قد سّجلت مسبقاً.

 رافق الغناص غالباً.خينظر في فيديو : أفالم  ت ويرية  تُ Video clip خ فيديو  كليب 

ةةكال أداة فيهةةا قطةةا Kaleidoscopeَكليدسرركو   ش  ُِ خنغريقيةةة :  ِمنظةةاُر الن ةةاه  ال تغيةةرة. ِم

ن. ،ة من الُنجا  الُ لوؤ  ُمنوؤ

 : مهم  فةي ، ليةة اإلية  والتحةول Chole+stereoخيوجاجية من  Cholesterol كليرترو 

 الشرايين.وجوم من الدهون، ينيد من ت لب  الغذا.ي.

ل يشة لي ة أو ك  خفارسية : حلوذ تتألُف مةن الةدَقيِق والسؤة ِن والس ةكِر وتُحشةى بال كسةراِ  أو ك 

 الت ر وغيره ا بحسب الذوق.

وسم أو الطابا.   Cliché كليشيه لوغ  من الصشِب أو الَ   دن   1خخ فرجسية  : ،ربيها الرؤ

يستصدم ،ادة لإلشارة نلى  ل ة   2خ غيرها.تُطبا به ال وُر والرسوم البياجية أو النقش و

شا. ة تستصدم بشكص تصطيطي.   ا يستصدم " ليشيه"   رادف أ  ر حيادية لل ورة 

 الن طية، أو اللغة ، أو ال يغة.

 خجسبة نلى مدينة هندية : شيت خق اش قطني . Calicot كليكوت

 خ تر ية ،ن الفارسية َ ِليم : البساُط ال وفي. كلي 

ُن بالَحّت. Kjellinكلي    : فرن   هربا.ي يَُسصؤ

اإلغريقيةةة التةةي ت نةةي االجحةةدار : مقيةةاُس الَ يةةص  klinoمشةةتقة مةةن Clinometer(كلينررومتر

 واالجحدار.

 : ُسلفا  البوتاسيوم واأللومنيوم ال ا.ية. Kaliniteَكليني  

 فرجسية : ،يادةُ الطبيب.)Clinique كلينيك 

 وترية  وقوس  تُوضا ،لى الكتف.خ فارسية  :  لة  َكَما 

 .خفارسية :  لةُ طرٍب ها  أرب ة أوتار وقوس، توضا ،لى حضن ال ازفَكماه ة
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 خ فرجسية جسبة نلى أول مكان صن ه : باتيستة. قُ اش قطني أو  تاجي.Cambric َكمبر كي

ْمبيالة ن فيه قي ة خنيطالية : ،ربيها حّوالة. سند  تجاري  بين الدا.ن وال دين  Cambiale ك  يدوؤ

 الدين.  

ف النقود.( Cambioَكْمبيو ف. س ُر َصر   نيطالية : ،ربيها َصر 

 أرامية : نجاص. Komatro (ُكْمثَري

لَ"  غليت  من اللبّاد يلبسه ر،اةُ الغنم من األ راد واألتراك.َكم ي )  تر ية : َمش 

 .،ربيها ِحنام  أو جِطاق. وشاغ للص رخفارسية :  Cummer َكَمر 

ص أو  التَذ  ري.ُكمراري ِ ّ  : ،ربيها الُ ح 

 خفارسية  ف ه :   ية. قبضة. كمشة

 : ف يلة جباتية وحيدة الفلقة.Commélyneخش  كُملي 

: يوجاجيةةة مةةن الالتينيةةة، ورب ةةا مةةن نحةةدذ اللغةةا  السةةامية  Camiخ فرجسةةية Cumin َكمررور 

 ،ربيها سنو . جوم  من البهاراِ  الُ نكؤهة للط ام.

 : شاحنة.خ فرجسية Camion َكميو 

 خفارسية : جهة. جاجب. طرف ال وب.كنار

خ فرجسةةية : طةا.ر  صةةغير  مةن طيةةور النينةة، يَت يةةن بألواجةه الج يلةةة وصةةوته Canari َكنراري

 ال ذب. 

 خ تر ية : جوم  من الحلوذ . ُكنافة

نا     : صصر  بُر اجي  دقيُق الُحبي بَا .Kenyteك 

،ن طريق التر ية : ،ربيهةا الُ تََكةأ أو  Konopiyon،ن اليوجاجية خفرجسية   Canapé َكنَبَة

 أَريكة  ُمنَجدّة  وثيرة  تَتسا أل  ر من جالا.ال ق دُ الطويص.أَريكة . 

نجكلينيةةة متوسةةطة ،ةةن طريةةق الفرجسةةية القدي ةةة مةةن الالتينيةةة ال توسةةطة خ Quintalَكْنتررا 

quitale  وهو م يار مصتلف ال قدار ،ند الناس، ي ادل مئةة : وحدةُ وزنٍ ال ربية قنطار من ،

باوجةد فةي نجكلتةرة، وفةي م ةر مئةة  112 يلو غرام. أو مئةة باوجةد فةي الواليةا  ال تحةدة، أو 

  يلو غراما . 45رطص أي قرابة 

جة من الغضروف. Chondroblaste:ُكندُربَلس    الغَضرفة. هي الصلية الُ كوؤ

 ِحذاص. ينظر قندرة.يوجاجية :  Khondros (ُكْندرة

ندك  خاجكلينية، الحروف األولى السم أول شر ة إلجتا  ال دد اليدوية قامت باجتاجه Kindc  ك 

King Dom Corporation   :  مفتاغ براغي وصاموال  ي كن تغيير مقاسه بواسطة

  .الحر ة اللولبية

 جوم  من الحيواجا  ال ديية يُك ر في أسترالية. Kangaroo : َكْنغَر

  .خنجكلينية  : غطاص االسطواجة في ال ر با   السيارا  وسواهاCover  َكفَر

نوتْرو    :  ِص ام  ثنا.ي هو  اثِود ساخن.Kenotronك 

ص  ال بادة. وَم  بَدُ اليهود.  Knouchto (َكنيرة   رامية : ،ند الن ارذ َمح 



149 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

تَنشأ ،نه ب ةفة ،امةة ظةواهر  : ال امُص الطبي ي  الذي Kahruatخالفارسية البهلوية  َكْهرباء

التجاهب والتنافر التي تحدث في حاال  م ينة جتيجة للدلك أو التسةصين أو التفا،ةص الكي ةاوي، 

 أو جتيجة لحر ة جسبية بين ال غناطيا ودا.رة م دجية موصلة.

َ،لك  أحفةوري أفرزتةه أشةجار  مةن ال صروطيةا ، ،اشةت فةي ، ةور  -1خ فارسية :َكْهَرما 

 وتدبيُر البيت. -2ي ة. جيولوجية قد

 األرض. فارسية : مجرذ ال اص تحتَكْهر ز )

 خ سرياجية  هنوتا خقديم : وظيفةُ الكاهن.َكْهنوت

 تر ية : خضروا   ما اللحم تطبخ بالفرن. َكواج )

: سةا،ة  مضةبوطة  م ةنو،ة  مةن Kwardy)خ أل اجية من سلوفينية الغربية  Quartz كوارتز

 ال رو.

 فرجسية :،ربيها َحاّلق، أو ُمنيّن الش ر.Coiffeur( كوافير

دها .َكواليس  : خلُف ال شهد، وخلُف الستا.ر، وفي الر 

 :  أُس لشرِب السوا.ص.خ فرجسية من الالتينية ال توسطة Coupe  كو 

 خ نسباجية : راتينا يُست  ص في صناِ الِدهان. Copalكوبا  

  بريتيد زرجيصيد الكوبالت.: خام  يحوي Cobaltiteكوباْلتي  

 خ ردية : الَ شلُ" ما اللبّاد.كوبا  

 : ،ربيها جسر.Coupriكوبري 

 وزن ليتر من الهيدروجين.و خالتينية : أ سيدُ النحاس األح ر. Cupriteكوْبر   

خأل اجية : مادة  م دجية  مغنطيسةية  بيضةاص  فِضةية، يُصلة  مةا ،ةدة م ةادن مةن  Cobaltكوبْل  

 جحاس وجيكص وغيره ا.

،ن طريق اإلجكلينيةة : لغةة  تُسةت  ص غالبةاً فةي برمجةة ال سةا.ص االقت ةادية CoBol(كوبو  

 . واإلدارية، وتَ تاُز بامكاجيا   بيرة في م الجة الِسجال 

 فرجسية : قسي ةُ االشتراك. Coupon ( كوبو 

 خنجكلينية : جُس صة  ،ن الشيص.Copy كوبي

 خنجكلينية : السترة.   Coat  كوت

: الحّ ةةة. وفةةي التجةةارة الح ةةة التةةي تقررهةةا الحكومةةة لالسةةتيراد )خفرجسةةيةQuota  كوتررا

 والت دير، ويُق د بها الُ ص  ا .

،ةن طريةق اإلجكلينيةة م ناهةا األوراق ال ةينية : جةوم  مةن ورق  Cod china (  كوتْشرينة

 الل ب.

 خنجكلينية : هرور  سام يُبيد حشرا  القطن.Cotodust كوتوهداس  

 خفرجسية  : تنورة. ورق ة فرجسية أو موسيقاها.  Cotillon كوتيو 

ْو ري   : الُ تشِرد. رديةخ ك 

ْوَ ك )  تر ية : الغالُم الرقّاص.ك 

 خفارسية :  ص  بيت ُمسنّم من ق ب بال  وة. بيُت ال نارم.كوخ



150 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

،ربيهةةا رمةةن. وفةةي الحاسةةب مج و،ةةة أجظ ةةة خنجكلينيةةة مةةن أصةةص مجهةةول :  Codeكررود 

 وقواجين وأوامر.

خنيطاليةةة : اصةةطالغ  تجةةاري  ب  نةةى األسةةاس ال تفةةق ،ليةةه فةةي ال  املةةة Codice كوَدَ ررة 

 التجارية.

الالتينية حدي ة : جظاُم حكٍم يتن، ه "  وديو" باإلسباجية هو خمشتقة من Caudalism كود ة 

 .الن،يم الذي يقود الش ب نلى الحرب. أو الذي يقود حنباً أو حر ة أو ج ا،ة سياسية

 فرجسية : التيار.e  ) Courantكورا  

جسبة نلى مدينة  وراجت اليوجاجية  : وي تاز باست  ال ورقة Corinthian (خصنف كوراهثي 

 األقني ة ال  روفة بشو ة اليهودي في البناص.

    خالتينية حدي ة من اإلغريقية Coreopsis }ش {قوربسيا }اتحا{كوربريس

Koris+opsis      أي البقّة الظاهرة :  بَقِّيؤة. زهرة البق، تس ى أيضاً ،ين ال فريت ومصيف

 زماجهخب امية دمشق .

 : نجهاض.خ فرجسية Cortage  كوْرتاج

 : يساوي هيدرو ورتينون. Cortisolتيزو  كورْ 

: هرمةةةةون  اصةةةةطنا،ي، يُسةةةةت  ص طبيةةةةاً فةةةةي م الجةةةةة االلتهةةةةاب  Cortisone كرررروْرتيزو 

 والحساسية.

: ،ربيهةةا شةةري ، جديلةةة، َحبةةص  صةةغيُر النِطةةاق أو خ نيطاليةةة وفرجسةةية Cordone كرروْردو 

 سيا .

 من اللحم الُ قدؤد.خفرجسية : ط ام  فرجسي فاخر  Cordone bleu بلو كورْدو 

 ِجن ُا ز.بق النصيص. Cordyline: كورد لي 

قة. و فرقة ال غنيين.  Khoros خالتينية من اليوجاجية Corsus كوْرس  : ،ربيها الَجو 

أي  currere curs،ةن الالتينيةة  coursنجكلينية متوسطة من الفرجسية  Course (  كوْرس

 الر   :،ربيها درس، دورة.

 خفرجسية : ،ربيها صدريّة.Corsage كوْرساج

جوم  من ال شد يُوضا ،لى البطن والورك  مقّوذ.: ،ربيها الِ شد. خفرجسية Corset كوْرسيه

  للتنحيف

 خجسبة نلى فينيا.ي روسي : ،ن ر  فِلني.Kurchatoviumكوْرَشتُوفيوم 

الحةداد وال ةا.ي األ ديةه خ  ةورو ,  يةر : فةرن اآلجةر ,  ةور  خ راميه "  ورا " أو من ُكور 

  . أيضا خلية النحص أو النجابير خالدبابير والكالّس خالجّ اص  والصّناف ,   ا ت ني

:من  ال  النفخ ال وسيقية النحاسةية، وهةي ها  أجابيةب طويلةة ضةيقة يك ةر  Cornoالكورهو 

التوا.ها وتنتهي بأجبوبة اسطواجية تتدر  في الس ة تنتهي ببوق ،لى شكص جرس وأهم أجوا،ها 

 :  ورجوفا.

: من  ال  النفخ ال وسةيقية النحاسةية، وهةي مصروطيةة الشةكص ضةيقة فةي  Cornet  كورهي 

 يجياً جحو األسفص .األ،لى و تتسا تدر
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افة، طريةةق ، أو شةةاطئ ،ةةام.خفرجسةةية : Corniche  كرروْرهي   و ،ربيهةةا الرصةةيف. شةةرؤ

زوا.ةد توضةا فةي أطةراف الشةيص  التنيينا  في ال نافةذ ومةا حولهةا، حجريةة وغيةر حجريةة.

 زينة له.

ُم به ال يُت في حفلة دفنه : فرجسية )Couronne كورو    . اإل ليُص من النهر يَُكرؤ

 : وحدةُ النشاِط اإلش ا،ي. خجسبة نلى اسم ال الم    Curie ُكوري

ما ق  . َرواق. ِدهلين. الغرفةُ الوسطى تَ ص بةين  {فرجسية : الطرقة)Corridor كور دور 

 الغرف. أو الطريق الضيق في الدار بين الحجر.

من  Coralumخنجكلينية متوسطة من الفرجسية القدي ة ،ن الالتينية  Coral كور ل

، رب ا من أصص سامي : بيجادق . الُ رجان األسود. صغاُر اللؤلؤ   koralionاإلغريقية 

 الصار  من ال دفة وال رجان أشد بياضاً .

 التينية : ،ن ر  فِلني.Curium( كور وم 

 فارسية خقديم :نجاص  َخَنفّي هو ُ،روة وبُل بُص من أجص ال اص.كوز)

  البروتوجا .: ُمَسار،ةُ Cosmotronكوْزموتْرو  

 : مادة ،ظ ية براقة توجد في حراشف أو قشور ب   األس اك.Cosmine طبقة خكوزمي 

 : الطبص. وخشبة  م ل ة تكون ما النجار يقيا بها تربيا الصشب. م روفة بال  لت.كوس

 خفارسية : جوم  ِصغار من القرم، من الف يلة القر،ية، تُطبخ ث ارب.كوسة

 ،ربيها اإلث .خ فارسية : َكْوَسج

 kosmosمةن"  Cosmopolitesخفرجسية من اإلغريقيةة Cosmopolitan  كوسموبول تا 

 أي حضارة" : ،ال ي، غير محلي.  politesأي ال الم+

 خمن الفارسي جوسق، ومنها  شك  ِوسادة. الِ ن َضدةُ التي يُجلا ،ليها ال روسان. كوشة

 ى أن يؤدي ، الً.فرجسية : أح ق. ويُست  ص في م ن)Gaga َكوغا 

: خأصلها  وبرا : هي جوز الهند. ترجا لجنيرة  وبرا اشةتهر  بت ةدير جةوز الهنةد  كوفر 

 ال جفف

قهوة، جوم  مةن  -Cuffia:  1من ال ربية قهوة ،ن طريق اإليطالية Kahvehتر ية خ  كوفي

  افيين: مادة  ُمنبهةُ في البن. -2الُ نَبِها . 

 خ،ن طريق اإلجكلينية : ،ربيها َمق هى.  Coffee shop شو  كوفي

 : ،ربيها اللِّفّام. كوفية

 : جوم  من الفحم ال  دجي.)فرجسية)Coke كوك 

 : جبا   يُستصر  من الكو ا.ين.)نجكلينية)Coca كوكا 

نجكلينيةةة : قَلَةةواجي يُسةةتصر  مةةن أوراق جبةةا  الكو ةةا،  ( Cocaine كوكررا ي ، كوكررائي   

   ا تُسبب ُجر،ا  منه اإلدمان ،ن طريق االستنشاق. مصدراً موض ياً.يُست  ص في الطب 

 َخلي   من ال شروبا  .: َخلطة الفوا ة خم.م  نجكلينية   Cocktail (كوكتيل

د يَتصذوجه طالًص ل داواة الغنم.كوكرد ) ُّ  فارسية : َم  دَن  أصفر  ُمتّق

 نجكلينية : ،ربيها َهدَف.)Goal  َكو  
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: مةةادة بروتينيةةة توجةةد فةةي فةةي النسةةيا الضةةام تنةةتا الُهةةالم ،نةةدما تُغلةةى Collagenكرروع ي  

 بال اص.

دي.كوع   : جبُت البُر 

: لحاُص شجِر الكواليا يحتوي ،لى ال ابوجين، يُسةت  ص إلحةداث َرغةوة فةي ال شةروبا  كوع ا

 وتُستحلب به النيو  في الحالوة الطحينية، وي رف أيضاً ب رق الحالوة.

 : ينظر في  ليسترول. Cholesterol ت رو كولرْ 

 ختر ية : ال ُلبةُ الصشبية   ُلبة اللبَن. كولك 

 خنجكلينية : َمج و،ة  من األشياص.Collection كول كشي 

َرس.كولمبه)كولَبَه  )  يوجاجية : َمح 

 خالتينية : خام  يحوي جيوبا  وتنتالت الحديد وال غنينيوم.Columbiumكولْمبيوم 

 : بودرا  الكالسيوم ال  يأة.Colemaniteكولمن  

 خفرجسية من ال ينية : تغّضر. َصل َ ال  صيني. Kaolinَكْولَنَه 

تر   : مقياس  لك ية الكهرباص. Coulometerكولوم 

  : لباس  يُغطي الجنص األسفص من الجسم، من القَدَم نلى الَصِ ر.خفرجسية Cologne كولو 

 ،طر.: فرجسية  Cologne (كولوهيا

  : ،ربيها ،قيد. رتبة  في الجيش. Colounelloفرجسية من اإليطالية  Colonel(كولوهيل

: ،ربيها الَهي َضةة.  فةة  ومةرض  ُمةدِّمر شةا.ا  Choler)خالتينية من اليوجاجية  Choleraكوليرا

 في البالد الحارة.

 فرجسية : طرُف ال سرغ.)Coulisse كوليس 

جنا  :أي غالف أو غ د  koleonمن اإلغريقية  التينية حدي ةColeus ( كوليوس

 النجدةخاتحا . زهرة الغ دخش ، زهرة السجاد في دمشق.

 خ نجكلينية متوسطة : ،قدُ من األل اس.Collier كولييه

خالتينية من اإلغريقية : ،ربيها سبا . غيبوبة. حالة  من فقةدان الةو،ي ال  يةق  Comaكوما 

 ل دة طويلة، تَحدث بسبب خسارة أو أهذ  بير أو مرض.

  ب  نى ال  ي الالما : ِص ي  صةيني  Gommalaquqتر ية واس ه في أوروبة كوماعكه )

 يُ نا منه الش ا األح ر. 

  امشيون من ال دور لهم في األحداث.: ال   لون اله Comparsكوْمبارس 

 ،ربيها الُ رّ ب.خنجكلينية متوسطة من الالتينية :   Compactكوْمباك  

 .: شر ة صنا،ة أو تجارية)نيطالية)Compagnia كوْمباهية 

 : فا هة  تُسلق وتُحشى. الُصشاف.)خنيطاليةComposto كومبوستو 

و    خفرجسية : ق ي  داخلي جسا.ي. Cobinaisonكومبينر 

نجكلينيةة :  ،ربيهةا حاسةوب، أو حاِسةب. جهةاز  نلكتروجةي لتصةنين  Computer (كوْمبيوتر

  ال  لوما  ،لى أقراص مغناطيسية، يحللها   ا هو مطلوب من البياجا  ،لى األقراص.

 خالتينية : ،ربيها الَ ن دوب. commissaireكومرير 
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:،ربيهةةةا ُ، ولةةةة أو  commissaire) خفرجسةةةية مةةةن الالتينيةةةة commissionكومرررريو  

 َمن دوب أو لَجنة. 

   : ،ربيها صاحب األمر. نيطالية Commandante( كومندا 

 فرقة  من الجيش األمير ي.:   )خالتينية commandos كومْندوس 

 : َصّواجة السرير أو خواجة  commdusخفرجسية من الالتينية  Commode كومود

 .}م م  {يرالسر

 نجكلينية  : ج  ية. لجنة. هيئة.مجلا. )Committee كوميته 

،ربيهةةا الَ ل ِهةةاة. جةةوم  مةةن الفةةن  : Komoidiaخالتينيةةة مةةن اليوجاجيةةة  Comedie كوميررد ا

  الفُكاهي الساخر.

 : لقُب لألشراف.خفرجسية من الالتينية Conte كوْه 

 مجازاً ال  اهدة واالتفاقية.نيطالية : الرب . ) Contratto كوْهتراتو

 تناق .   –ت ا ا  –خ ،ن طريق اإلجكلينية : تضاد Contaste كوهتراس  

: مةةةن  ال  الةةةنفخ الصشةةةبية ال وسةةةيقية ها  الريشةةةة  Fagotto  Contra كررروهترا فرررا وت

ال ندوجة، تتألف من  ثالث ق با  متجاورة مت ةلة بب ضةها بحيةت تنتهةي الق ةبة الصلفيةة 

 من ال  دن , أما األمامية تنتهي من األ،لى بأجبوبة م دجية طويلة ،لى شكص حرف الراص .

.ية في األوبرا، تت ين بالحدة وال لو نيطالية : من األصوا  النسا Conter Alto(  كوهترألتو

. 

 : من اآلال  الوترية تشبه الك ا، وأحد أجوام فيوال.Contrebasse  كوهتربا 

 خنيطالية : من األصوا  الذ ورية  في األوبرا. Counter-tenor كوهتر تينور

 خفرجسية : ،ربيها تَحك م، سيطرة، مراقبة.Control كوْهترو 

 طريق اإلجكلينية : ،ربيها ات ال، ماّس، تكّهرب.خ،ن Contac كوْهتك 

 : قلم  لتصطي  الشفاب. Contournoخ فرجسية من اإليطالية Contourكوْهتور

 خ نجكلينية : ،ربيها مكيّف، جهاز  لتبريد الجو أو تسصينه. Condistion كوْهد شي 

  : حجر   ريم .Kunziteكوْهز   

 السرطان.خ نجكلينية : داُص Cancer كوهرر 

  : فرقة  موسيقية.Consorvatorio خفرجسية من الالتينية Conservatoire كوْهرْر فاتوار

لؤبةةةا . ال ةةةأ والُ  ال حفوظةةةةُ فةةةي ُ،لةةةٍب َم  دجيةةةٍة أو خ نيطاليةةةة conserva كوْهررررْروة : الُ   

 بالستيكية.

أثةاث  يَتةألف  : ِمنضدة البهوخم.م .. تكون مسةتندة نلةى الحةا. .خ فرجسية Console كوهرو 

 من ِمنضدة وِمر ة يُوضا في الَ ّ ر أو ال الون.

خمست دة من ف ص نيطالي م ناب خال شار ة أو ال بةاراة فةي  Concertoكوهشرتو )كوهررتو  

ال نف : القالب ال وسيقي الةذي يتضة ن أ  ةر مةن غيةرب تجسةيداً للحةوار و الةدراما و البحةت 

 ،ن الحقيقة بافتراض الشيص و جقيضه.

خنيطاليةةة : مؤلفةةة موسةةيقية أل  ةةر مةةن  لةةة واحةةدة  Concerto Grosso لكوهشرررتو  رسرروا

ب رافقة الفرقة ال وسيقية حيت تل ب  ص  لة دورا بارزا في هةذا ال  ةص ال وسةيقي، وفيةه تقةوم 
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ب ه ة ال نف مج و،ة  بيرة من اآلال  الوترية , وتقابلها مج و،ة صغيرة , وال ج و،تةان 

 ان في ال نف.تتشار ان وتتباري

: مجلُا الشيوخ األمريكي يَضم أ،يان  منتصبين ل ةدة محةددة. خالتينية Congeries كوْهغرس

 وهو مجلا  حكومي تشري ي.

 فرجسية : ،ربيها مؤت ر. مجلا و الص الدول. )Conférence كوْهفراهس 

خالتينيةةة متةةأخرة : تج ةةُا مج و،ةةة  مةةن الةةدول تحةةت سةةلطة  Confederationكوْهفيدراليررة 

  ،امة واحدة ما االحتفاظ بب   ال يادين التي تبقى من اخت اص سلطة الدول األفراد.

 خالهندية : ل بة  من أل اب ورق الشؤدة. Konkaniكوْهكا  

  خنيطالية : اتفاقية  تُ قد بين ُمفِلا ومدينه.Concordato كوهكْرداتو 

: جةةوم  مةةن الطةةا.را  الفرجسةةية تَت يةةن بسةة تها التةةي تتجةةاوز خفرجسةةية  Concordكرروْرد كوهْ 

 سر،ة ال و .

 فرجسية، جسبة نلى مدينة فرجسية : مشروب  روحي  ،الي التر ين. خCognacكوهياك

خ نجكلينيةةة : م  اريةةة خاصةةة ابتكرتهةةا شةةر ة  بةةص، للت امةةص مةةا Quick time كو ررك تررا  

 ل ن ر الوقت، م ص ال و  وال ورة.البياجا  الحساسة 

 : لوحةُ مفاتي" الكومبيوتر.خنجكلينية Keyboard كيبوْرد

ةبَُا فةوق )Guêtre َكيترر  فرجسةية : َوضةا لهةا ال ج ةا ال ل ةي ال ربةي خِلفاقةة أو ران . مةا يُل 

 الِحذاص للتدفئة . ِحذاص  الُصّفِ نال أجه أطول منه.

 خ نجكلينية :  نبريق. kettle يتلي 

 خنيطالية : أي بلّور  ،ضوي  مر ب من مج و،ة الهيدرو ربون. Ketonكيتو  

 خفرجسية من اإلغريقية : مادة   ي يا.ية. Chitinكيتي  

يتي    : غاز  سام يُحّضر بأ سدة الكحوال  ال اجوية. Keteneك 

يةة نجكلينية : مقيةاس للكهربةاص وال ةاص أو م رفةة سةر،ة السةيارة أو مقةدار   Gauge (   جگ

  .الوقود خ البننين  أو الدهن أو الحرارة . .. الخ

 فارسية : صاحُب الشيص ومالكه.كيخيا )

: زيةت البةارافين. غةاز صةافي مةن الشةوا.ب، يُسةتصدم فةي خنغريقية    Keroseneكيروسي 

 ت وين الطا.را .

 خيوجاجية : و،اص  من ق اش تُحفت فيه أجوام  مصتلفة من األشياص.  Kiss كيس

 ،ربيها د مص، تكيا. مادة متقيحة. خيوجاجية :Kysteكيس 

 : جوم  من الحلوذ يتألُف من الطحيِن والس كِر والسؤ ِن وغيرها.Cake كيك

  : شق  اليفاتي هيدرو ربوجي أحادي التكافؤAlkylateالكيل 

 : وحةةدة  وزٍن نها أفةةرد  تةةدل ،لةةى ألةةف  kiloيوجاجيةةة ،ةةن طريةةق الفرجسةةية Chilio( كيلررو

 وتر ب ما غيرها م ص ال تر والجرام فت ني ألفاً فيقال  يلومتر ،  يلو غرام.

 بتة. 1024: وحدة  لقياس ال  لوما ، أو س ة خنن الذا رة وهي ت ال Kilobyteكيلو با   

.  يلو دور .  Kilocycle كيلو سيكل.  Kilodyne كيلو دا  . Kilocalorie كيلو كالوري

 خ وحدة التدفق ال غناطيسي kilogauss كيلو اوس .Kilo-ergكيلو إرغ 
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 : وحدةُ وزٍن تُ ادل ألف ليتر.خ فرجسية Kilolitreكيلو ليتر 

 : وحدةُ قياٍس تُ ادل ألف متر.خ فرجسية Kilomére كيلو متر

 : وحدةُ قياٍس تُ ادل ألف واط.خ فرجسية Kilowatt كيلواط

 فرجسية : ِسروال  داخلي. خCulotte كيلوت 

ومنها نلى الالتينيةة : مةواد  غذا.يةة  تَتج ةا ،لةى شةكص  Khilos خ يوجاجية Chylous كيلوس 

تَحلَب الط ام قبص امت اصه.  تلة ،جينية في ال  دة قبص أن تدخص األم اص الدقيقة.  ُمس 

 غرام.: وحدةُ وزٍن تُ ادل ألف خ فرجسية  Kilogramme كيلوغرام

 ...خ  يلو دور في ال اجية .kilohertz كيلوذ رتز

خفارسي " ُ لُون " ب  نى القفص الصشبي أي ال غالق : قفص حديدي م بت في الباب يفت"  كيلو 

  ) ويغلق ب فتاغ م دجي يطلق ،ليه خ سويا

ورقي للقدم، وي رف باسم االلتهاب الُ صلصلي Kohler  كيلير  النورقي.: ي يب ال َظم النؤ

 : شق  هيدرو  ربوجي ثنا.ي التكافؤ.Alkyleneالَكيلي  

مليّة والَحَ ويّة.Kame َكي    خاسكوتلندية : تالل  ُمن نلة  من الرواسب الرؤ

 تلةةةةُ الط ةةةاِم  : الُصالصةةةةُ الغذا.يةةةةُ،الالتينيةةةة  Chymus خيوجاجيةةةة مةةةنChimos كيمررروس

وهي مادة  لَبَنية  بيضاص صةالحة  لالمت ةاص تَسةت دها األم ةاص مةن  الُ تحولة جن.ياً في ال  دة.

َح    يُسةا،د ،لةى هضةِم الط ةام ويَفةت" الشةهية مةن خةالل  ال واد الغذا.ية أثناص مرورها بها.

  ي وسية: الحاجةُ نلى الط ام والغذاص. -2 نثارةِ ال  دة.

وا . ِمرسام  الحر ة  Kymograph كيموغراف  أو الذَب ذَبة. خنغريقية : ِم  

 : ِرداص  يُلةبا فةوق ِلبةاس شةيص monoيلةبا، ki ي ني:  kimonoخ ياباجية Kimon كيمو 

 النوم.

خالالتينيةةة : ،لةةم  يَبحةةت فيةةه ،ةةن خةةواص  Chemistryيوجاجيةةة مةةن  Chimiya (كيميرراء

ال ناصر ال ادية والقواجين التي تصضا لها في الظروف ال صتلفة، وبصاصة ،ند اتحاد ب  ها 

 . بب   خالتر يب  أو تصلي  ب ضها من ب   خالتحليص 

نسةباجي : مةادة  شةبه قُلويّةة، دواص  يُتصةذ مةن قشةر شةجرة فةي أمير ةا ويُسةت  ص  Quina (كينرا

 ل قاومة الح ى. 

بَ ة.Alkenesالكينات    : فئةُ ال ر با  الهيدرو ربوجية الدهنية غير الُ ش 

 خنغريقية : ،لُم الحر ة ال جردة اللنوجة الكين اتية. Kinematicsكينماتيكا 

 ف يلة الورديا . Chaenomelesخاتحا  كينوميل س

 خنغريقية : ،لُم الحر ة، دراسةُ أثِر القوة في حر ِة األجسام. Kineticsكينيتيكا 

خنغريقية : أجبةوُب أشة ة الكةاثود الةذي تظهةر ،لةى سةتارته ال ةور Kinescopeكينيْركو  

 التلفنيوجية.

 خمورية أي من ،ند سكان جيوزيلند األصليين : جوم  من الفا هة االستوا.ية. Kiwi كيوي
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 خ تر ية : ال ربي أو ال ؤدب عع

 خ نجكلينية : الحاسب الشص ي ال ح ول.Lap top ع  تو 

 خنيطالية من الالتينية : ُحَ م  بُر اجيّة. Lavaعبة 

 فرجسية : َحَجر الزوردي.عبيس )

  خالتينية  : الُ لكياُ  الِ قاريةُ الضص ة. Latifundism عتيفوهد ا

 خنجكلينيةةة وسةةطى مةةن الفرجسةةية القدي ةةة ،ةةن الالتينيةةة : ضةةرب  مةةن النحةةاس Lattenعترري  

 صفا."  من القَ دير. األصفر.

 َحَجر  َ ريم  أزرق خفرجسية : ،وهق. أزرق.  Lazure عزورد

خفرجسةةةية ،ةةةن اإليطاليةةةة : خةةةام  الزوردي مةةةن سةةةيلكا  ال ةةةوديوم Lazuriteعزور ررر  

 واألل نيوم.

خفرجسية ،ن اإليطالية : خام  أزرق  مةن فوسةفا  األل نيةوم وال غنيسةيوم Lazulite عُزولي  

 والحديد.

 جِجارة البيو .نيطالية : اللوُغ الصشبّي الغليُت تُتصذ منه )Latta عطة 

 خفرجسية : خلي  من ال حاس والنجك.Laiton عطو 

 تر ية لو ون : منيا  من الِكل ِا والنيِت والقطِن يُسدّ به ثقوب أجابيب ال اص.عقومه)

ل ُسّكر اللبن نلى غلو وز. Lactaseعكتاز   خفرجسية  لبنوزخم.م . لَبناز. خ يرة  تُحّوِ
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شةبه السةكر ال ةادي  : لَبَنوز. ُسةكر  اللةبن. أي الحليب  lactisخمن الالتينية Lactose عكتوز 

 ولكنه أقص حالوة.

ان الُ قبّب. Laccolithعكولي    خنغريقية :  تلة  من ال صوِر الُ توافقِة تُشبه الَصنؤ

 . : جوم  من األجوارChandelle)فرجسية )Chandelier عمباد را

ةقَ  المبةر  لرسةم  Lambertعْمبرت  خجسةبة نلةى الفينيةا.ي األل ةاجي : وحةدةُ الن ةوم. وَمس 

 خرا.  الِ الحة الجوية خاصة.

 : خام  أزرق ُمحّضر جادر يتكّون م ظ ه من  بريتا  النحاس ال  يأة.Langiteعْه ي  

 فرجسية : َ،ربة  ،لى شكِص ُغرفة لها جافذتان ُزجاجيتان.)Landau عهدو 

  زورق   لي. : ،ربيها قارب. lanchaنجكلينية ،ن اإلسباجية خ Launch عْه 

 : وحدةُ قياس اإلش ام الش سي.Langleyعْهغلي 

 خأل اجية من الالتينية : دُهُن صوِف الغَنَم. Lanolinعهولي  

 -2 ،طر  يُستصر  من النهر الُ سّ ى الُصنامةى أو جةاردين. -1فرجسية : )Lavande عوهدة 

 ُخنامى .

تر   خ نغريقية :  ِمقياُس ُمقارجة اللنوجِة لسا.لين مصتلفين في  ن واحد.Leptometerل ْبتوم 

خجسبة نلى جنيرة في  ندا : ضرب  مةن الِفلسةبار البرجةت . َمتيةه.  Labradoriteلَْبرادوَر   

 متاهة.

 االلتهاب ال ظ ي الغُضروفي الُ شّوب للورك. :Leggل ْج 

 : خشبين. Lignine ل ني 

  َمل فوف.  :فارسية لهنة) َخنَه )لََخنة

 خالتينية من اإلغريقية : جنُا زهٍر من القُرجفليا . Lychnis }ش{لخنيس

جة. الَ ّطاط.E'lastikosفرجسية ،ن اليوجاجية ) E'lastiqueلَْرتيلك    : ال ادةُ الَ ر 

م يوضةا مسةتوراً فةي يوجاجية  : شبهُ ُصندوٍق أو ُ،لبة تُحشى ب واد متفجرة، ثةLikima ( لُغُ 

  األرض فاها وطئه واطئ اجفجر.

  يوجاجية : شبهُ ِطسٍت من جُحاٍس أو ُصف ٍر َضيُّق القام ُمتَِسُا األ،لى.Lékani ( لَقَ  أولَغَ  

 جراحة لدا.نية إلزالة الش ر.. }م م  {: تلدينLifting لفتين 

تر   : مقياُس شدة اإلضاصة.Luxmeterلَكْرم 

 ال لوثة، الدؤجا، الشا.ِبة، ال َي ب.فارسية : لركرة)

بَاغ .، نجارةاليوجاجية :  ضوص ،ن  Lampasخفرجسية من الالتينية  Lampe لمبا  . ِم  

 خنغريقية :  ،ن ر  فِلني جادر. Lanthanumلْنثاهوم 

 خأل اجية : ،ناصر  أرضية  جادرة شبيهة باللن اجوم. Lanthanidesلْنثاهيدات 

صاص والنُحاس الُ  يأة. Linariteل نَر     :  بريتاُ  الرؤ

 هشاشة ال ظام ِخلقة. Lobstein :لوبرتي 

 .خجسبة نلى ،الم جبا  فل نكي : جنُا زهر Lobeliaلوبيا 

بَق لةة   لها أرب ة أس اص ،ربية: الدّاجر، اللياص، الُحنبص، األجص. :خقديم  )يوجاجية)Louvi لوبياء 

جية خالفراشية  أصنافها النرا،ية   يرة.  زرا،ية  َحولية  من الف يلة القَر 
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وتةر مج و،ةة  12:  لة ال ود، و ملك اآلال  و ، اد التصت ال ربي , يتكون مةن  Luteلوت 

 ،لى شكص ثنا.ي مشدودة بشكص موازي لسط" ال ندوق ال وتي.

 : أيودا  الكالسيوم.Lautariteلوتار   

،ربيها باقلي خقبطي . ،را.ا النيص. حامسةة. زهةرة جيلةوفر. جبةا    :خ يوجاجية  Lotusلوتس

  يُ رف بأجه يُجلب من مسافا  لتف يص الحياة.

 نيطالية : الغرفةُ ال غيرة، الَ ق  ورةُ في التياترو.)Loggia لوج 

 .استراتيجيأي ت نين :  logerخفرجسية  Logistique لو ْرتيك

  مالُك األرض. :نجكلينية ) Lordلوْرد 

 خجسبة نلى فينيا.ي أمير ي : ،ن ر  فِلني نش ا،ي. Lawrenciumلوَرْهريوم 

 .نجكلينية : الشاحنة) Lorryلوري 

مةةان، ث ةةرب ُمفَل َطةة" سةةرياجية، أو فارسةةية لةةوفر  خقةةديم  Lawz (لرروز : شةةجر  يُشةةبه شةةجر الر 

ضةروبه اللةوز ال نفةرك، واللةوز الُ ةّر، ُمستطيص، وهو شجر  م  ر  من الف ةيلة الورديةة، مةن 

  واللوز الحلو.

في الكي ياص مادة  بيضاص  تكون في اللوز الُ ّر. وفي جوذ ال ش ش والصةوخ،  :خ فارسية لوز  

 يَنشأ ،نها بحلِّها بال اص ب   األح اض.

 لوز.من الحلوذ، شبه القطا.ف يُؤدَم بدهِن ال ،ربيها الفَل ذَ .  :خ فارسية لوزينهلوز نج

 لغة  للبرمجِة متطورة.:   logoلوغو

 نجكلينية قدي ة من غرب أل اجية : ،ربيها ال ظهر أو الشكص.Look ( لوك

 ،ربيها الن نل.  نيطالية :)Locanda   لوكاهدة

خنجكلينيةة : م ةباغ متةوها هو فتيةص متةوها يشةت ص بةالهواص ال ضةغوط وت نةي  Lux لوكس

  .لو ا بالدارجة أيضاً ال  تاز والفاخر من األشياص

 haimaأي أبي + leukosخالتينية حدي ة من األل اجية ،ن اإلغريقية  Leukemiaلوكيميا 

  : َسَرطاُن الدم.أي  دم

 فارسية : بُرغي حلنوجي.لولب )

:  راف ةةة مر بةةة ،لةةى ،ربةةة خشةةاريو  يح ةةص هرا،هةةا ال تةةداخص خالتلسةةكوبي  Loumaلومررا 

 الكاميرا. ويتم الت وير بتحكم ،ن ب د وتكون التنقال  األ  ر ت قيداً في منتهى الدقّة.

: لويا جوم من الغرين غير مطبق يت لق خ به ب روته Loessiqesأتربة  خلو رية

 الكلسية.

 خ يرةُ حالّة للدهن. خ نغريقية :Lipaseليباز 

 خ نغريقية : ُجسيم  جووي  ضئيُص الكتلة خ اإللكترون والبوزترون .Lepton ليْبتو 

 : ضرب  من م ادن الِ كا.Lepidoliteل يبدولي  

 غراماً. 327خفرجسية : وزن  ي ادل Livre  ليْبرة 

ال نةادي بتحةرر   : التحرريLiberalisخ،ن طريق الفرجسية من الالتينية  Liberal ليبيرا 

  ا  ال هنية أو التقنية.جالفرد، ،قالجي موجه جحو  حاجا  ال قص ال جحو الحا
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مةةذهب  رأسةة الي ينةةادي بالحريةةِة ال طلقةةة فةةي ال يةةداجين االقت ةةادي :  Liberalismليبراليررة 

 والسياسي.

 وحدةُ وزن.  : :Lytron  يوجاجية،ن ال Litraخفرجسية من الالتينية ال توسطة  Litreليتْر

 : ،ن ر  فِلني أبي  فِضي. Lithiumليتيوم 

 خ نغريقية : ال رتك. أول أ سيد الرصاص. Lithargeليثاْرج 

 خ نغريقية : ِصب ي  أبي   جيد  للوقاية. Lithoponeل يثوبو  

 خمن م در مجهول : ُمشتقا   جفطية  ُمتطايرة. Ligroinلَيْ رو   

 ربّاطا .ختر ية : ِحذاص  له ليچي  

صِد الجوي. Lidarل يدار   : مج و،ةُ لينر ورادار ألبحاث الرؤ

وحةدةُ النقةد فةي نيطاليةة وسةورية   :Libraخنيطاليةة مةن بروفةاجا مةن الالتينيةة   Liraليرْرة 

 .ولبنان وتر يا

 : خام  جحاسي أزرق أو ُمصَضر.Liroconiteل يروكوهَي  

ش . جنُا شجر للتنيين من الف يلة : شجرةُ الَنجبقخ Liriodendre لير ودهدرو 

 ال غنولية.

ةة .Laserلَيررزر  لتوليةةد شةة ام رفيةةا اللةةون  جهةةاز   : تضةةصيُم الضةةوص باجب ةةاث اإلشةة ام ال نّشِ

 ُش ام ُمر ؤن وموجه بقوة. والضوص.

ر.Lysolل يزو    : محلول   ي يا.ي  ُمطّهِ

نجةازة  رسة ية  ل باشةرة :  رخ ةة أو  Licenticخفرجسية مةن الالتينيةة   Licence ليراهس

  صنا،ة أو مهنة.

 .جدوُل الط امقا. ة. خنيطالية : Lista ليْرته 

خجسبة نلى اسم ال الم : حبةُ السةنةخحبة حلةب . مةرض  يَحةدث جتيجةة  Leishmaniaليْشماهيا 

 لس ة هبابة ما.

 فارسية : جبا   تنييني من ف يلة النيتوجا .لَيلك )

 : جوم  من الغُدد مسؤولة ،ن الهرموجا . خالتينية   Lympha ليْمفاو ة

ةى. شةجر  ُم ِ ةر    فارسية لي و و،ن طريق ال ربية اجتقلت نلى أوروبةةخ Limonليمو   : َط  

مةةن الف ةةيلة السةةذابية، يَشةة ص جباتيةةاً أجةةوام البرتقةةال واألُتةةر  والنةةارجِا واللي ةةون الحةةام  

  في م ر، والحوام  في الشام. واللي ون الحلو، وفي  ص منها أصناف. وتس ى ال وال"،

 ، يُر اللي ون يُ ن  بال اص. :خفرجسية   Limonadeليموهاضة

 : َم  دَُن أ سيد الحديد ال ا.ي.Limonite ليموه 

 :  زيت  يُستصر  من قشور اللي ون.Limoneneليموهي  

 فرجسية : ،ربيها خّ . خ   محي  الدا.رة أو ال  لت.)Ligne  لي  

نَنةةُ طبا،ةِة تنضةيِد السةطر  : خ نجكلينيةة  Linotypeلينوتَيرب   لةةُ ل ةِق أحةرِف الطبا،ةة. َمك 

 مسبو اً بكامله.

 زهرة  م ص النجبق  بيضاص. :خ فارسية لينوفر

 خالتينية : ُمشؤ ا لفرش األرض. Linoleumلينوليوم 
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 خ،ن اإلجكلينية :،ربيها ُمباراة.  Matchمات  

 خ فرجسية : ،ربيها جهاريّة. صباحيّة.Matinéeماتينيه 

 فرجسية : من أوراِق ل ب الشؤدة. ) Machetté ما ة 

  درجة  ،ل ية  جام ية  تُ ن" قبص الد توراب.:  masterخالتينية  Magisterما رتير

 خ نيطالية : ِصب ي  أح ر ُمنَرق. Magentaما نته 

 خ فرجسية : ،ربيها سحري. Magique ما يك

  .مكاُن شرب الص رة. مجلُا الفساق :يوجاجية )ماخور

 الص رةُ السهلةُ في الَحلق. ماذ ة:
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 خ يوجاجية :،ربيها ِسباُق الجرّي. Marathonمارارو  

 باللحم ال فروم الُ تَبؤص. : ال  ّي الكبيُر يُحشى)خ نيطاليةMartadelle مارتد َل 

 خ أل اجية : محلول  جامد  من الكربون في الفواله الّ لد. Martensiteماْرتينز َ  

. والشةهر ال الةت خالتينية : نلهُ الحرب في األساطير،ند الرومةان، وهةو ال ةري Mars(مارس

 من الشهور الرومية ال يالدية. ويقابله شهر  هار من الشهور السرياجية.

تَشفى. :فارسية ) مارستا   ةُ أو الُ س    الَ َ حؤ

  : ُمشير. رتبة  ،سكرية.فرجسية من الالتينية ال تأخرة  ) Maréchal مارشا 

 جوم.  ،المة تجارية.: ،ربيها ال المة. خنجكلينية  Mark ماْركة

خجسةةةبة نلةةةى الفيلسةةةوف األل ةةةاجي  ةةةارل مةةةار ا : جظريةةةة  سياسةةةية   Marxism ماْركْررررية

 واقت ادية  يسارية. مذهب  لتفسير ،ام لإلجسان وال جت ا والطبقة.

 خ فرجسية : ،ربيها سوق.Market  ماْركي 

 لقُب شرٍف  ان مستصدماً في أوروبة.خ فرجسية :  Marquis ماْركيز

  : الُ ربّى من الحلويا .Marmaladeنيطالية وفي الفرجسية ) Marmellata تاماْرماع

م م  { من البرتغالية ،ن اإلغريقية : مهروسة أو خبي ةخ فرجسية Marmalade ماْرماعد 

 . جوم  من الحلواص.}

  طا.فة  مسيحية  في لبنان. ماروهي:

 ُمصدرا .مار  واها: 

الكسيلوفون تُست  ُص في فةرق الجةاز وتتةدر  : جوم  من  ال  Marimbaphne  مار مبافو 

أطوال أجابيبها في الق ر و الضيق تب ةاً لتةدر  أصةوا  قطةا اآللةة جحةو الحةدة و يةدق ،ليهةا 

 ب ضارب ها  رؤوس من اللباد .

 : ضرب  من الط ام اإليطالي من لحم ُمتبؤص.خ نيطالية Marina  مار نا

 الحلوذ ،لى سطحه الفستق.  اتو.: ضرب  من )نيطالية) Maringa مار نكا 

 فارسية : شجر  ورقه  ورق النيتون، وزهرب نلى البياض، له ث ر  الكبر. )مازر و 

،ربيها  حيص، خضصاض خم.م . وقود   بترولةي. ضةرب مةن : خ روسية  Mazout مازوت

 النف  األسود رقيق ال خ ورة فيه. 

في يت نةي ت ةذيب الةذا ، ،كةا : مذهب فكةري وفلسةMascochismمازوخيرة أو مازوشيرة 

 السادية التي ت ني ت ذيب اآلخرين.

  : َشريُ  القياس.Mensuraخفرجسية من الالتينية  Mesure مازورة

 ينظر ال اس. َحَجر   ريم  َصلب  جداً. :خيوجاجية  Almas ماس

 . خ نجكلينية : وسا.ُص االت ال أو اإل،الم الج اهيريMass-Media ماس ميد ا 

 .فرجسية  :،ربيها قِنام. مساحيق  طبي ية  أو اصطنا،ية يُغطى بها الوجه خMasque  ماْسك

لج ةص ي تج يٍلةمستحضةر   :  maskمةن ال اسةك mascheraخ نيطاليةة  Mascara ماْسركرة

   وسواداً وج االً. الرموش أ  ر   افة

ُ،لبةةةة  َم  دَجيّةةةة  أو ،ربيهةةةا أُجبوبة.:Mensura) خفرجسةةةية مةةةن الالتينيةةةة Measure ماسرررورة

 .بالستيكيّة لحفِت ال واِد الطبيّة والتج يليّة وغيرها 
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 : ألواُغ تبطين ،ازلة.Masonite ماسوهي 

: مةةذهب  فةةي  oneriecmaخنجكلينيةةة متوسةةطة مةةن الفرجسةةية القدي ةةة  Masonryماسرروهية 

 ال القا  الُحّرة. 

خفارسية  : ملق  للج ر وتحريك النار ،ادة ومنهةا ال اشةا  ال سةت  لة مةن قبةص النسةاص  ماشه

  .ت بيت ش ورهن في

ة  تَب، طاولة.Messa ماصر  خنيطالية : ما.دة ، َمك 

 ورقة. 500فرجسية : ُرزمة  من األوراق يضم )Maon ماعو 

 خنيطالية : ،ربيها ِ، ابا   دوليّة. Mafia مافيا

 نيطالية :  لة  يست  لها الَحذؤاص ون لكّي حاشية األحذية.)Magnetta ماكاهي ا 

 : بال ين ال جردة.Macroscopeماْكروْسكو  

خجسةةبة نلةةى فينيةةا.ي بريطةةاجي : وحةةدةُ الةةدَفق ال غنطيسةةي. وجظريةةةُ  Maxwellماْكرررو ل 

 ما سويص لقياس الُ َحاثة الذاتية، و،ن طبي ة الضوص الكهربا.ية ال غنطيسية.

 .نيطالية : َصن ةُ من ي  ص في ال ا ينا )Machinest ماكنير  

  مساحيق  لتج يص الوجه. :فرجسية  Maquillage(ماكياج

 لةةة  ميكاجيكيةةة  : Mikkaniخنيطاليةةة ،ةةن طريةةق الالتينيةةة مةةن اليوجاجيةةة  Machina ماكينررة

تَ  ص بأجناص ما ب ضها الب   لتطبيق قدرة والسي ا القةدرة الكهربا.يةة والبصاريةة، و قةدرة 

 .نجساجية

تَِهن مهنة وضا ال كيا  وال ساحيق التج يلية وما شابه.Maquiéreماكيير    خ فرجسية : الُ   

ثومي.Malaria ماعر ا   خ نيطالية ت ني الهواص الفاسد : مرض  ُجر 

 أجنيم، فالُق الش ير. Maltase: مالتاز

 : القواجيُن التي تتحكم بتنايد السكان من حيت األسباب والنتا.ا.Malthusianismمالتوس 

 فارسية ماَلَه :   لة  يُطيؤن بها.مالج ) 

 :من مواد الطالص. Mellitinمال ي  

  .خ فارسية  : ليا له ط ممال 

 : مةةةرض  ،قلةةةي، مةةةن Méla-kholiyaمةةةن اليوجاجيةةةة  خالتينيةةةة  Melancholyماليخوليرررا 

 والطبا الحنين. -السوداوية –أ،راضه اال تئاب والقلق والَوَهن واضطراب ال قص 

  : األم.)نيطالية)Mamma ماما 

 فيص  ضصُم الحجِم ُمن قَِرض.خروسية : Mammoth  ماموث

 جد في أشكال الحياة.خ مورية :  اجت ت ني قوة غير م ينة تسكن الكون وتتوا Manaماها 

 شكلها , لكن صندوقها أصغر و صوتها أحد . ال ود في :  لة  وترية  ، ت اثصُ ماهدولي  

 ِرد ن. الِ نوان ال ري . ،ربيها: فرجسية خ Mancheteماهشي 

 نجكلينية : سلسلة  ههبية  يتوسطها َحَجر   ريم  تُحلّي به ال رأة صدرها.) Pendent ماه اطي  

 خ فرجسية : ،ربيها ِم  َطف. ِرداص  خارجي  يُرتدذ فوق ال ياب . Manteauماْه و 

 : فا هة  استوا.ية  تُنرم في ال ناطق الحارة جواتها  بيرة.)خ هنديةManga ماْهغا 

 خ نغريقية  : ِمرس ة  قياس الضغ . Manographماهوْغراف 
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تر   والسا.ص.خ من اإلغريقية : مقياُس ضغ  الغاز Manometer ماهوم 

 مذهب  فارسي من  بين النرادشتية والبوهية والن راجية خالقرن ال الت ال يالدي  ماهو ة:

 نيطالية : األجسجةُ القطنية .) Manefttueماهيفاتورة 

 فرجسية : بيان  تجاري.)Manifeste ماهيفيْر   

  الجديدة.فتاة ترتدي ج اه  األزياص  ،ارضةُ أزياص. :خفرجسية  Mannequinماهيكا 

 فرجسية : طالُص األظافر للتنيين. تسوية األظافر وصبغها.)Manicure ماهيكور 

 خرب ا نيطالية ،ن طريق التر ية :  لة  لرفا األثقال.ماهيوع

 فارسية  :اصطالغ  موسيقي بين األو  والكردان.ماذور )

 أل اجية : سالغ  جاري  باسم مصتر،ه.)Mauser ماوزر 

،بةارة  ،ةن ِجهةاِز  من أجهةنةِ االسةت  ال فةي الكومبيةوتر، : اإلجكلينية ،ن ) Mouseماوس

تَِقص ،لى شكِص فأرة مسئوٍل ،ن تحريِك الُ ؤِشر والقيام ب  ليا  أخرذ.  ُمس 

ةب Maiaالتينية ،ةن اليوجاجيةة ) Maiusما س   : الشةهر الصةاما، األيةار. وهةي  لهةةُ الَص  

 ،ند الرومان.

قا.ةدُ الفرقةة ضةاب  اإليقةام.  ،ربيهةا:   master)الالتينيةةنيطاليةة مةن خ Maestro ما ْررترو

 ال وسيقية.

 :الشهر الصاما من األشهر الالتينية. يقابله شهر  يار من األشهر السرياجية.ما و 

جة  من منياٍ ُمقَبِّص للط ام ُمَرّ ب من النيِت  Mayonnaise(ما وهيز  فرجسية  : َصل َ ة  ُمكوؤ

دَل.  والصّصِ وصفاِر البي  وال ل"ِ والفُل فَص والَصر 

بِن طةةال  ق ةةير  جةةداً ي سةةت  ص  فرجسةةية  : ،ربيهةةا ِلبةةاُس البحةةر أو الِق ةةاط.)Maillot مررا و 

 للِسباحة.

 أمريكا الجنوبية تُغلى بال اص وتُشرب  الشاي.خفرجسية : ُ،شبة  تُنبت في  Matéَمتره 

تر   : ُم لِّم.)فرجسية)Maitre م 

تر : وحدةُ قياٍس في ال ديد من الدول لقيةاس  Metronفرجسية من اليوجاجية األصص Métre( م 

 مساحة الطول وقدرب هرام وج ف تقريباً.

 : سالغ  جاري  سريُا الطلقا .)فرجسية)Maitrailleuse متْراليوز 

ترو  فرجسية : جظاُم سكٍك حديديٍة لنقِص الر  اب بأجفاٍق تحت األرض.) Metro م 

تْروبررو   أي مدينةةة :  polisأي أم+  metroخالتينيةةة متةةأخرة مةةن اإلغريقيةةة  Metropolم 

 يُطلق ،لى مدينة ينبغي أن تكون  بيرة الحجم وتحتوي ،لى مصتلف أجوام ال ؤسسا  ِللَ ب.

  : ُم لِّ ةُ وسيّدة البيت.)سيةفرج )Maîtresse متر س 

خ يوجاجيةة ت نةي ال  ةدن ،ةن طريةق التر يةة : جقةد  مةن النحةاس صةغير  Métallikos متليك 

  رقيق ومنه أصفر وأغلت.

 خفرجسية : سيدة.Madame  َمدام

 خ فرجسية :  جسة.   Mademoiselle َمدموز ل

  اللحُم الَ د قوق بالتَوابِص. ُسُجق. ،ربيهاخنيطالية من الالتينية :   Mortadellaَمْرتَد  لرة

 .: ُ،روق  ُح ر   أصابا الكّف تَطلا من البحر. صغاُر اللؤلؤخ يوجاجية  Margaretes ُمْر ا 
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 خ فرجسية من اإلغريقية : س ن  جباتي صنا،ي. Margarineَمْرَ ر   

بَ ة.مردا   برةُ الَ ط   خ فارسية : َمح 

ي الط رق. مرداهة ) س الحجارة لتُسّوِ  فارسية :  لة  تُدّرِ

دَب  ةوش) مردكروش معرر   َمْرَدقوش  : بَقةص  ُ،شةبّي ،طةري زرا،ةي طبةي مةن الف ةيلة  ُمةر 

فَران. .س سق، ش شق، غنقن، َحبَقمقابالتها الشفوية.   القنا، َز، 

 : :الحبؤاس الذي يحبا ال اص.خ فارسية  مرز

ة أو اجبوبة : ال يةناب. اسةم ات ةص بنةوم مةن السةفن ال ظي ةة التةي خ فارسية م ناها قنامرزا 

 تت ين بطولها.

خ فارسةةية مةةن مرزخحةةدّ + بانخحةةارس : الةةر.يا مةةن الفةةرس. حةةامي الحةةدود. قا.ةةد  َمْرَزبررا 

 ر.يا. وجوم من الحلوذ. و الجيش.وهو دون مرتبة ال لك رتبة.

 .خ جسبة نلى اسم مصتر،ه : ُم الجة القطن ب حلول ال ودا الكاوية Mercerizeَمْرَسر 

فرجسية  : ب  نى سةار. واصةطالحاً موسةيقياً ال  نوفةة ال وزوجةة يسةير  ) Marcher َمْرش 

 ،ليها الجند.

أل اجية ترج ةة ،ةن الفارسةية  : َرخفةةُ البَحةر. سةليكا  ال غنسةيوم  Meerschaum(مرشوم 

 الُ  يؤأة.

 : جوم  من الكاتو باللوز.)أل اجية)Marzipan َمْرَصبا  

 خ فرجسية من اإلغريقية  : ضرب  من الُنمّرد الَوردي. Morganiteُمرَغني  

 : رقؤاُص السا،ة. خ فارسية مرقوس

خ جسبة نلى جغرافي فل نكي : أسقاط مر ةاتور اسةقاط مطةابق ي  ةص فيةه  Mercatorمركاتور

 خ  االستواص بص  مستقيم وخطوط النوال ب ستقي ا  م امدة لص  االستواص. 

ْرَكرري   خ نجكلينيةة وسةةطى ،ةن طريةةق الالتينيةة مةن ال ربيةةة ،ةن الفارسةةية :  Marcasiteم 

 بيريت الحديد األبي .

ْركْنتيلية    الةذين بةدأوا بةالتفكير االقت ةاد 17-16: فكرة  ل ةؤلفي القةرجين خMercantilismم 

 السياسي. بأن غاية االقت اد هو االغتناص.

ْركير خمشةةةةةةةتقة مةةةةةةةن اإلجكلينيةةةةةةةة ال توسةةةةةةةطة ،ةةةةةةةن  Mercurochrome  كررررررررومم 

ةةر  ،ضةةوي   mercuriusالالتينيةةة جسةةبة نلةةى اسةةم مراسةةص بضةةا.ا تجاريةةة : سةةا.ص  أح ةةر  ُمطّهِ

 روم وال وديوم وثاجي بروميد الفلوريسين.ك.بق والُمرؤ ب  من الن

ِلب. خيوجاجية : ُرخام  قاسي أبي .Marmaros  َمْرَمر   جوم  من الَحَجر أو الَ صِر ال ؤ

 : الكر دن. حيوان  ضصم  وحيدُ القرن.َمْرَميس

 : السجيص م رجةخمقلا ال رن . Marne مر  ومر 

  تُداوذ به الجروغ.يوجاجية : طالص  ) Malaghma َمْرذ  

اقة  يُقدغ بها النار.َمرو:   ِحجارة  بي   ِرقاق  بَرؤ

ال والَطبّاخين. مر و :  ِرداُص الجسم يُست  َ ص ،ند ال ُ ؤ

 خفرجسية : ضرب  من الَ رو الدا ن. Marionَمر و  

س  خنجكلينية  ،ربيها  جسة، لقب  يُطلق ،لى الفتاة غير ال تنوجة.Miss م 
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 خ نجكلينية : ملكة ج ال ال الم. Miss- world مس ورلد

راج   ت سيد. خفرجسية  : ،ربيها تَدليك.Massage م 

راج   رسالة  بريدية  أو تلفوجية. :من الالتينية فرجسية خ Messageم 

رتر  خنجكلينية : ،ربيها السيّد.Master م 

ةرة الدا. ةة خ يوجاجية : مادة  ِص غية  يَفرزها ِلحاُص شجِر Mastikkia مْرتكة  البُطم ها  الُصض 

 السي ا ال نوبر ،لى شواطئ البحر ال توس .

رز  خنجكلينية : ،ربيها سيّدة. لقب  يُطلق ،لى ال رأة ال تنوجة. .Mrs م 

وه . : نيطاليةMostra (  َمْرَ َرة   َ،يّنة  أو جَ  

البنةاص ، يُسةوذ بهةا يوجاجية : ،ربيهةا ال سةجة، الُ َ ِلة  ، ال الجةة.  لةة  )  Mystrun ُمر ر  

 اآلجر، ويَضا بها الِ الط بين سطورب.

 السكران وال ذهول. َمر و :

ْرك    ضرب  من الطيب يُتصذ من الغنال ،رييها ال ش وم. :خقديم م 

 خ فرجسية : جوم من األ،ناب لها ط م خاص. Muscat مركي

 خ فرجسية : ،ربيها السيّد.Monsieur ُمريو

قةُ ال ياب. :َمشاب ر  َ،الؤ

 :  تاب  ُمؤلؤف  بال برية في الفقه اليهودي.الَمْشن 

م رية قدي ة :  ةان يُطلةق ،لةى ضةري"ِ ال  ةريين القةدماص. ويطلةق  خ Mastikheَمْصَ بَة

 دؤ ة ،لى ال،لى سط" البيت، و

مةن . شةجر  خم.م .ال لك الرومي :،باسي   - خ قديمMastikhe يوجاجية خ  Mastic َمْص كا

ف يلة البُطيا  يَنبت برياً في سواحص الشام وب ة  الجبةال ال نصفضةة، ويُسةتصر  منةه ،لةك 

 م روف.

د بد،امة. : خ يوجاجية Mastikheَمْص كي    ساريّة  يُنوؤ

هندية تشتهر ب نا،ة األواجةي النجاجيةة : و،ةاص   Martabanختر ية جسبة نلى بلدة  َمْ َربَا 

جاجي لحفت ال واد.  ز 

مةةةةةةن اليوجاجيةةةةةةة  ال تةةةةةةأخرة  Macrareنيطاليةةةةةةة ،ةةةةةةن الالتينيةةةةةةة Macaroni(روهررررررة َمْعكَ 

(makhorna: .جةوم  مةن الط ةام يتةألف مةن ،جةين الةدَقيق القاسةي   ،ربيها أُطرية أو شة رية

 ويوجد بأشكال مصتلفة.

غابرراري  اإلغريقيةةة التةةي ت نةةي ال ظةةيم : وحةةدةُ غةة   megasخمشةةتقة مةةن  Megabaryeم 

 .تساوي مليون دارين للسنتي تر ال ربا

ةةَنن : ،ربيهةةا  Magazineخفرجسةةية وفةةي اإلجكلينيةةة Magasinَمغرراز    ، ،ةةن ال ربيةةة َمص 

 مجلة.

م ةةدن  فيةةه قةةوة تَجةةذب الحديةةد وب ةة    : ،باسةةي  -خقةةديم خيوجاجيةةة  Magnetَمْغنرراطيس  

  ال  ادن.

: ،ن ةةةر م ةةدجي فضةةةي. ،لةةةُم  Magnesخ التينيةةةة ،ةةن اليوجاجيةةةة Magnesium َمْغن ز رروم

 الظاهرة ال غناطيسية وم يناتها.
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 حجر  مغنطيسي . أ سيدُ الحديد ال غنطيسي. خ أل اجية : Magnetiteَمْغني  

  : دواص   ان يُبام في سوق ال َطؤارين مه ته تليين الباطن.خ يوجاجية Maghnic  َمْغنيرية

 خ فرجسية : وحدةُ ال نم ال غنطيسي. Magnétonَمْغني و  

خالتينية حدي ة جسبة نلى ،الم جبا  فرجسي : جنُا شجر وَجن بَة  Magnoliaخش   َمغوليَة

 للتنيين ج يلة الورق والنهر.

 خ يوجاجية   : صفةُ من يصسر ال ال.ُمْفل س 

بَقلةةة  مةةن الف ةةيلة Persil. ،باسةةي :   ةةرفا رومةةي. وبرسةةيص  -قةةديم خ يوجاجيةةة خ َمْقرردوهس

رة ال شهورة.  الَصي ية، تُنرم لرا.حة ورقها، وهي من الُصض 

ْكرو    ينظر في بكتيريا. : ) يوجاجيةMikros (   م 

ْكروْسركو  َهةر.  : ،ربيهةاMikroskopion خ فرجسةية مةن اليوجاجيةة  Microscopeم   الِ ج 

َهر  الكتر بُر األشياص ال غيرة.ِمج    وجي. الِ ن ظار الذي يّكِ

 : وضُا ال ؤثرا  ال وتية ،لى ال شهد السين ا.ي أو التلفنيوجي.مْكراج

ر  ْكر  .  لةة لسةحق الفوا ةة وأخةرا  خم.م . ،اصةرة. مهةراس نجكلينيةة : خةاّلط.) Mixer  م 

  ، ارتها.

 باسم مصتر،ه : ُم طف بال أ  ام هو فتحتين للذرا،ين. Macfartane (َمْكفَرعهية 

بََكةةرة  مةن الَ   ةدَن أو جحةةوب يُلةف ،ليهةا الصةةي   ،ربيهةا وشةي ة.ختر يةة ،ةن الفارسةةية : َمْكروك

وت بت في بيت من ال  دن أو الصشب بحيةت يسةهص دوراهةا واسةت داد الصةي  منهةا. وتسةت  ص 

 ح ة النسيا في سداص.في مكنة الصياطة، وفي جول النسا ل داخلة ل

 : جوم  من الُحّ ى التي تدخص الجراثيم نلى الدم. التينيةنيطالية من ال خ  Malariaاَمَلر 

 سكُر الش ير.: Maltoseَمْلتوز 

 أجنيُم ُسّكر الش ير.:  Maltaseَمْلتيز 

  مال.كة. :رامية خ  Malkouto َملَكوت

فسةةاد  بالقةةدماص َمةةَرض  ،قلةةي، مةةن مظةةاهر: فةةي رأي يوجاجيةةة  Malankholiya(ملنخوليررا

التفكير، ينشأ من تغلب أحد األخالط األرب ة، وهي السوداص في الدم، وهلك ل جن الطحال ،ن 

امت اصها منه.وفي رأي ال حدثين َمَرض  ،قلي من مظاهرب اضطراب الوجدان وتَغَل ب الغَّم 

اضطرابا  ج  اجيةة أه هةا ،ةدم  والحنن والقلق وضيق ال در ، وال يص نلى التشاؤم، وسببه

 .اال،تدال في جشاط الغدد ال م

 . طبخ ويؤ ص: جباتا   تُشبه ورَق الن نام يخ  يوجاجية Malacheَملَوخيرا 

لي  ب  نى ألف : باد.ة  ب  نى جنص من ألةف. ملةي أمبيةر . ملةي بةار،  milleالتينية  خMilliم 

 ملي فاراد....

 يُساوي في نجكلترة ألف مليون، وفي أمريكة مليون مليون.،دد  فرجسية :خMilliardمليار

 فرجسية : ال ري  الذي تقدر ثروته بال ليارا .Milliardaire (مليارد ر

 .}م م { : ترججان، وحبق، وترججاجي خ من أ،شاب التفويه  Mélisse مليريه

ليشرريا الشةة ب. و، ةةابا    : فرقةةة  ،سةةكرية مةةن Miliceمةةن اإليطاليةةة  خالتينيةةة Militia م 

 ُمنشقة.
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لي    .: ، لة  م رية  تُساوي جنص من ألف من الجنيه ال  ريفرجسية ) Millié meم 

 : جنُا زهر فيه ُ، ارة  ُسكريّة.Melianthus ملينثوس

ليو     في ال دد ألف ألف. :ة فرجسي خ Millionم 

ليوهير    جداُ تقدر ثروته بال اليين. خ فرجسية :ثري   Millionaireم 

والصدي ة. ، لية  ،سكرية  يَقوم بها فريةق   خفرجسية  : ،ربيها دسا.ا Manoeuvre ُمناوراة

 من الجيش يُقاتص ب ضها ب ضاً ،لى سبيص التدريب.

 لةة  قدي ةة  مةن  ال  الِح ةار،  ،ربيها الَصطؤةار. :خ قديم  يوجاجية  )Manganikon  َمْنَ نيق

 ى بها حجارة ثقيلة ،لى األسوار فتهدمها.  اجت تُرم

ضيا . : فرجسيةخ Mandarineَمْنَدر    اليوسفي. جوم  من الِح  

 جسبة نلى اسم ال الم الرياضيا  : قاجون  في الوراثة.(  Mandeَمْند 

 خجسبة نلى  ي يا.ي روسي : جدول  لترتيب ال ناصر الكي ا.ية.  Mendeleeffَمْندلييف 

 خ فرجسية :  لة موسيقية. Mandolineمندولينة 

 التينية : َمحارم  ورقية  أو جسيجية.) Mantilé َمْند ل

 فارسية "مان" أثاث، و"أستر" البطاجة : بِطاجةُ اللحاف.منرتر )

 خ فرجسية من اإليطالية : ،ن ر  فِلني . Manganeseَمنغَنيز 

 ختر ية : جقد  جحاسي  يُ د أقص النقود قي ة.منكير 

  : صور ة وتحفة صغيرة.miniumمن الالتينية  miniaturaنيطالية  Miniature (ُمنمنة

ة :  نرصر  الطاولةُ الكبيرة.م 

  فارسية : خاتم  وختم.َمهر )

  : ُمناسبا   لل روض ال صتلفة الفنية وال قافية. و،يد الفرس.فارسية )َمْهَر ا 

ي  خ فارسةةية مهرررق وم ةةقول  للكتابةةة ،ليةةه. ُم ةةقلة  لل يةةاب  : ثةةوب  مةةن حريةةر ابةةي  ُم ةة ؤ

 والورق.ال حيفةُ ال  قولة.

 . خيوجاجية أو فارسية أجدازب  : خقديم  خ،باسي . ُمَ ِ ُم األبنية ُمَهْند س

،ربيهةا النَقؤةال أو الَجةّوال أو : )Mobilisخ،ن طريق الفرجسية من الالتينية Mobile موبا ل

 النقّال الِصليوّي.الهاتُف ال ح ول أو الصليوي.هو 

األثاُث ال ننلي والسي ا الَصَشبيا  من  نيطالية :   Mobeliuأو   فرجسيةخMeuble  موبيليا

  أِسّرة وأرا.ك وِخناجا  وغيرها.

ك. ،ربيها :خالتينية  Motorموتور   ُمحّرِ

 ،ربيها الدّراجة النارية. :ية خنجكلين Motorcycleموتوسيْكل 

خ نيطالية : جوم من األلحان الدينية . تؤدذ بواسطة مج و،ة من األصةوا   Motettموتي  

   .Canonال صتلفة تب اً لنظام الترديد خ

  : استراحة. فُن دُق.Motelموتيل

ْر    : ، راجية خم.م . الجديدُ والحديت. Modernusنجكلينية من الالتينية  خ Modernمود 

ربيهةةا  : ،Modellus،ةةن الالتينيةةة Modello  خ فرجسةةية مةةن اإليطاليةةة Modéle مود ررل

 ِطراز وجََ  .
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فرجسةةية : تشةةريا  تَ ةةدرب السةةلطةُ فةةي األوقةةا  االقت ةةادية ) Moratorium موراتور رروم

 بتأجيص رفا ج يا الديون وااللتناما  ال الية.

 خجسبة نلى ،الم الكهرباص األمريكي : رموز ونشارا .  Morse مورس

 خنغريقية : ،لُم التشكص. Morphologyموْرفولو يا 

رة تُسةتصل  مةن َمحلةوِل  Morphineمورفي   ر.  مةادة   زوتيةة  قلويةة  ُمصةدِّ خأوروبية : ُمَصةدِّ

 ُخالصٍة ما.ية.

ة  ،ظي ة  تُنرم ل  ارها الُسّكرية وتُنبت في البالد الحةارة, ث رخ سنسكريتية :  Mowze موز

 ومنه أجوام للتنيين.ويكون ث رها في ،ناقيد منضداً ب ضه فوق ب  ، 

 تسريحةُ ش ٍر للسهرا  تَ ت دُ ،لى الرفا.  :خفرجسية  Mousambliehموزاْمبليه 

جة. Mosaicusخفرجسية  Mosaiqueموزا يك    من الالتينية  :  القطُا الفُسيفسا.ية ال لوؤ

 : جوم  من الِق اش يُنسب نلى ال وصص يت ين بأجه رقيق  وجا،م.موسلي 

ن  وموسيقي.Moucikar(موسيقار  يوجاجية : ُملَّحِ

  خيوجاجية ،ن طريق الفرجسية : فنوُن ال نف ،لى  ال  الطرب. Moucikiموسيق  

 ِزي، جََ  ، ِطراز حديت.،ربيها البِد ،ة.  : mudusنيطالية من الالتينية خ Modaموضة

 نجكلينية : سين ا أفالم ال ور ال تحر ة .Movie( موفي

 : ،ربيها بِساط. سجاد  Mohairأي  Mociradoفرجسية من اإليطالية خMoquette موكي 

 صوفي  رقيق  يُغطي البالط.

س )  التينية : بنُت الهوذ.موم 

 ج ة  ُمحنَطة  ،لى طريقة ال  ريين القدماص. مومياء:

تج يةةا. ت  يةةر . ترتيةةب . ،ربيهةةا   :Monterخ نجكلينيةةة مةةن الفرجسةةية  Montageموهترراج

باالتفةةاق مةةا . ن،ةةداد ال نظةةر: هةةو ترتيةةب  ال شةةاهد بحسةةب الةةن  أو رؤيةةة ال صةةر ، توليةةف

ا.  ال جّ ِ

 خفرجسية ،ربيها ،ال يّة. Mondialموْهد ا  

 : صصر  بُر اجي خشُن الُحبي بَا .Monzonite هيَ موْهزو

 أي وحيد : باد.ة  ب  نى أحادي أو واحد. monosنغريقية  Mono(موهو 

 ال سرغ الفردي. يل ب ال   ص أداص مسرحية متكاملة.: Monodramaموهودراما 

 :  لةُ تَنضيد األحرف األحادية.Monotypeموهوتيَب 

 : بحُت موضوم يَتق ؤى الدراسة من منظور ،ل ي.Monographieموهوْغرافي 

  : ِطالُص األظافر ،ناية  Manus +curaخيد  خفرجسية من الالتينية  Manicureموهوكير 

 ل ةة  ،ربيهةا الُ ناجةاة.  :Monologos  مةن اليوجاجيةة خ  فرجسةية  Monologueموهولروج

  ُمطولة  يُلقيها ال   ُص منفرداً ،لى ال سرغ ال يَشترط فيها أن تكون مناجاة لنفسه.

أي التحةةدث منفةةرداً :  monologosخفرجسةةية مةةن اإلغريقيةةة   Monologistموهولو يررر 

  ُمَ  ص  يَتفرد ،لى ال سرغ في الت  يص.

 خفرجسية : ،ربيها ،ّريف، ُم َلِّم.Moniteur موهيتور

 جوم  من ال وف يت ين بطول وبرب.  :خ نجكلينية Mohairموذير 
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 خنغريقية : مادة  غير حيّة في الصليّة. Metaplasmميتاْبَلزم 

 جهاُز تحويِص األش ة دون الح راص نلى نشارا  مر.ية. خنغريقية : Metascopeميتاْسكو  

خيوجاجية : ما ب د الطبي ةة، أحةدُ أقسةام الفلسةفة وقةد اختلةف مدلولةه  Metaphysicميتافيز قيا

باختالف الفلسفة. و تس ى ،ند أرسطو ال لم اإللهي، و،ند  اج  ال  ارف التةي تجةاوز جطةاق 

 م رفة بين الالهو  وال لم الوض ي. ديكار التجربة، و،ند 

: خ م ناها صو  ال  ةدن  : قطةا  مصتلفةةُ األطةواِل تُ ةنُا مةن Metallophone  ميتالوفو 

م ةةدٍن خفيةةٍف و تُرتةةب  ُمتدرجةةة تةةدريجياً سةةل ياً ،لةةى غةةرار  ال  الكسةةيلوفون و تر ةةب فةةوق 

 صناديق من الصشب و يدق ،ليها ب ضارب .

 ربيها رب  ال  ص، ُمديُر الَصدَم.خفرجسية : ،Maitre ميتْر

خنيطالية : من األصوا  األج ويةة النسةا.ية ال  يةنة فةي  Mezzo Soprano ميتروسوبراهو

 األوبرا.

 : muthologiaخفرجسةةية مةةن الالتينيةةة ال تةةأخرة مةةن اليوجاجيةةة    Mythologyميثولو يررا 

اصةةة بتفسةةير الكةةون ،ربيهةةا ،لةةُم األسةةاطير. مج و،ةةةُ األسةةاطير أي مج ةةوم الق ةة  الص

وأسرار الحياة وال و  ،ند ش ب ما ،ن طريق تجسيد ال  اجي وقوذ الطبي ة وأحداث الحياة 

 في ق   تت ص باآللهة وأج اف اآللهة واألبطال.

 خ فرجسية : ،ربيها جَقيب.Majoeurمي ور 

ارة.ميخاهه   خفارسية : "مي" خ ر، و"خاجه" بيت  : َخ ؤ

،ربيهةةا :   Medlia،ةةن الالتينيةةة Medagilaمةةن اإليطاليةةة  فرجسةةية خ Médailleميداليررة

 . َ،المة  تُ لؤق ،لى ال دِر َشَرفاً أو تَكري اً.ِوسام

 خ فارسية و،اص الص ر : ساحةُ ال دينة. ساحةُ ِسباق الصيص.َميدا 

سي للوحشية. Madelung :  ميدلنج  تشوب  يحدث في الطرف األسفص للُك بُرة فيتجه الر 

 :  الُ  َقؤةةُب الَحلنوجةةّي جسةةبة نلةةى marinusخنيطاليةةة ونسةةباجية مةةن الالتينيةةة  Marinaَميرهررة 

ن ه.  ُم ؤ

  .: طاوله, ما.دةMesa ) خفارسيه " مين " وقد تكون من البرتغالية ميز

 : ينظر في ِمنراب.ميزا 

يةص الطاقةة : تضصيُم  ال وجا  الدقيقة باإلشة ام الةرادي الُ سةتحّت. جهةاُز تحو Maserَمْيَزر 

 للُجن.يا  نلى طاقة دقيقة األموا . الداخلية

يزودْرم   خ نغريقية : الطبقةُ ال توسطة في جسيا الجرثومة.Mesoderm م 

 فرجسية : قياس. ) Mesure ميزور 

 خ نغريقية : طبقة  من الِغالف الجوّي . Mesosphereميزوسفير 

يزوليتي   الحجري األوس .خ نغريقية : خاص  بال  ر Mesolithicم 

 .: ُجسيم  نلكتروجيMesonميزو  

م.Mega ميغا   خ باد.ة نغريقية ت ني ،ظيم : باد.ة  ت ني مليون. َصح 

-Mega ميغرراواط. Megavolt ميغررافلط .Megaline ميغرراع  . Megajouleميغررا  ررو  

watt .ميغا إرغ Megaerg .  ميغا أوم خوحدة الطاقة Megaohm. 
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 جم  يُ ادل ألفا بايت.: حMegabyte ميغابا  

 : مليون داين خوحدة قوة . Megadyne ميغادا  

 : وحدةُ س ة  هربا.ية تساوي مليون فاراد. Megafaradميغافاراد 

تز    : وحدة  لقياس الترددا  الكبيرة = مليون هرتن.Megahertzميغاذر 

توضةا ،لةى نجكلينيةة : ُمستحضةراُ  التج يةص مةن بةودرة و ري ةا   خ Make up ميرك أ 

 الوجه.

خالتينية : َطلق. بلق مشقق، حجر يحوي البلق والشست وهو الحجر ال شقق.  Mica ميكا

حجر براق يتشظى نها دق صفا."   فا." النجا  وشظاياب تتصذ مضاوي للح اما  بدالً 

 من النجا .

 ،لُم الحر ة والطاقة، و،لم اآلال . : mekhanikosخ يوجاجية  Mechanicميكاهيك

 باد.ة  نغريقية ت ني صغير : باد.ة ب  نى جنص من مليون. Micro(ميكرو 

 ....Microgram ميكروغرام. Micro-ampere ميكرو أمبير، Microbar ميكرو بار

  : الحافلةُ ال غيرة.Microsخنجكلينية مشتقة من اليوجاجية   Microbaseميكرو با  

خفرجسية : مج و،ة شفرا  تَست  ص ، ليا   Microprogrammation ميكرو برم ة

 ُجن.ية دقيقة ص بة ال نال في البرمجة ال ادية.

 : السيارةُ ال غيرة.Micros)خنجكلينية مشتق من اليوجاجية Microgeepميكرو  يب 

ر. ينظر في مايكرو روم. ميكرو كروم:  ُمطّهِ

بَةةٍة صةةغيرةٍ مةةن :  الُف الُ َر ؤبةةا  اإللكتMicroelectronicميكروالكتروهيررك  روجيةةة فةةي ُ،ل 

 شرا." السيلكون.

: الُ  الُا الِ ف ري فةي الكومبيةوتر. دارة  تكامليةة  تَتةألف Microprocessorميْكروْبرسرور 

من  الف ال ناصر وال ر با  ، تقوم ب  ليا  جبرية ومنطقية وم الجة ال  طيةا   الحاسةب 

 ال ادي .

 لةةة  ب دسةةا  لتكبيةةر األشةةياص ال ةةغيرة  :يوجاجيةةة   Micro Telescope (ْررركو لتوميكر

 .والب يدة

هار. Microscope ميكروسكو  ر. ِمج  ّهِ  خالتينية : ُمج 

 : لت وير ترتيب الذرا  في سط" البلّورة.Ion miroscope ميكروْسكو  أ وهي

 من أس اص شر ا  الكومبيوتر. : خ،ن نجكلينية   Microsoft ميْكروسوف  

،ربيها م ةوا  خم.م .  :Microsفرجسية ُمشتقة من اليوجاجية  Microphone(ميكروفو 

  ُمكبِّر ال و  .  لة  لتغيير األموا  ال وتية نلى تيارا   هربا.ية   ا في التلفنيون والراديو.

هةو الفةيلُم الحّسةاُس الةذي   : microsخنجكلينية مشةتقة مةن اليوجاجيةة Microfilmميكروفيل  

ُر ،ليةةه  تسةةجيص فةةوتغرافي م ةةغر لةةن  مكتةةوب أو مطبةةوم، وي كةةن نسةةقاط هةةذا الفةةيلم  يُ ةةوؤ

 ،لى شاشة أوسا ليبدو الن  مكبراً فتسهص قراصته.

 10خ باد.ة نغريقية ت نةي صةغير : جةنص  مةن مليةون مةن ال تةر خيسةاوي   Micron ميْكرو 

  الف أججستروم  

 : جهاُز التسصين السريا للط ام. Microwaveميْكرو ف 
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 : ميص  واحد من األلف. التينية  خMille  ميل

يةةارد، و ت ةةادل أرب ةةة هرام .  1760وحةةدةُ قيةةاس األرض ت ةةادل   :خالتينيةةة   Meleميررل 

 وال يص الهاش ي ألف بام.

 التينية : واحد  باأللف من الغرام. خ Milligramميلغرام

 باأللف من ال تر. : واحد  Mielmétre خفرجسة من الالتينية  Millimetreميلمتر 

 : أحداث   melos+ drameاليوجاجية   خنجكلينية من الالتينية من Melodrama ميلو دراما 

 ُم يرة  في التلفاز أو السين ا أو اإلها،ة. ق  ية  

  خفرجسة من الالتينية  : وحدةُ قياس ويُشكص واحد باأللف من الليتر. Millilitreميليليتر

 ينية حدي ة : جنُا زهر من الف يلة الصبازية.خالتMimulus خش   ميمولوس

خفارسية : ُزجا . َحَجر  يشبه الالزورد تنخرف به الِفضة. طالص  فني  للصنف وال  ادن.  مينا

 النقش  ،لى الُنجا .

 : مرسى السفن.ميناء

نََ ة. Minateurميناتور   خفرجسية : ُمنَ  

جدول يُسجص ،ليها أجةواُم األط  ةة  خفرجسية  : ،ربيها قا. ة الصض خم.م .  Menuمينو 

  أو ال واد ال وجودة في ال ط م.

َنن  صغير. Minimarket ميني ماركي   خفرجسية : دُ ان  أو َمص 

التينيةة :  globinأي ال ضةال  و musنغريقية   myoخالسابقة  Myoglobin ميوغلوبي 

 صبي بروتيني أح ر محتو ،لى حديد يكون في ال ضال  يشبه الهي وغلوبين.
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 خفارسية من : جاخسفينة + خداخصاحب  : مالُك السفينة أو أربابها . هاخ ة

فارسية جارَ يص  : أداة  يُدخن بها التبي، و اجت قا،دتها في األصص مةن وز الهنةد، ثةم  هار يلة)

 اتصذ  من النجا  و جحوب.

جةةنُا شةةجٍر مةةن الف ةةيلة النصليةةة، فيةةه أجةةوام  ،ربيهةةا جةةوز الهنةةد.خفارسةةية جارَ يص :هار يررل

 ى : جةوز للتنيين، وفيه جوم م  ةر، ومةن أسة ا.ه: الش  ةور والةراجا، ويُةنرم ل  ةرب ال سة

 الهند. ويُستصر  منه أجود أجوا،ه الدهن ال س اة: س وجاً جباتية.

 خفارسية جارجَكك : شجرة  م  رة  من الف ي هارهج

لةةة السةةذابية دا. ةةة الصضةةرة تسةة و بضةة ة أمتةةار، أوراقهةةا جلديةةة خضةةرة الم ةةة، لهةةا را.حةةة 

ا مةاص النهةر، وفةي ،طرية، وأزهارها بي  ،بقة الرا.حة تظهر في الربيا ، أزهارهةا ت ةن

 زيت الطيار يست  ص في ال طور، وقشرة ال  رة تست  ص دواص أو في ، ص ال ربيا .

فارسية جازك  : ظريف ولطيف . تحول ليطلق ،لى  ص من ي تني بت رفاته ولباسةه  ) هاز ك

 الى درجة الهوس والتفاخر.

 القومية. : الوطنيةُ االشترا ية. الت جيدُ الُ فّرُط لفكرة Nazismهاز رة 

 : الطبي ةُ البشرية، ويقابله الالهو  ب  نى األلوهية.هاسوت

 خفرجسية : ،ربيها قومية.National هاشوها 

 سرياينة خقديم : حارس.( هاطور

 خيوجاجية : شالل  اصطنا،ي يُنين الحدا.ق. Naphoria هافورة

 خسرياجية خقديم : جرس. هاقوس

 خيوجاجية : ،ربيها ب وض.Nomos هاموس

 نيطالية : ،ربيها الَجدؤة.) Nannaهاهه 

   :  أجُر السفر بالباخرة.Navlonالتينية ،ن اليوجاجية )  Naulun هاولو 

 : صندوق  من خشب أو جحوب يضا فيه الن ارذ ج ة ال يت. ومقبرةُ الن ارذ.هاووس

الطةرفين وهي أقدم  ال  النفخ الصشبية ،لى شكص ق ةبة جوفةاص مفتوحةة   : Naiخفارسيةهاي

حيةةت يقةةا فيهةةا الةةنفخ مباشةةرة ،لةةى حافةةة فتحهةةا ال واجهةةة لشةةفتّي النةةافخ . ولهةةا مفةةاتي" لتغيةةر 

 ال و ، تُطرب بالنفخ وتَحريك األصابا ،لى ال قوب بايقام منظم، وهي اليرام ال  قب.
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 : نلةهُ البحةر ،نةد  neptunusخنجكلينية متوسطة من الفرجسية أو الالتينية  Neptune هبتو 

 رومان. و و ب  س اوي. ال

 يوجاجية : ِم باغ.هبراس)

 نجكلينية من األل اجية : وحدةُ ج ومٍ تُساوي ش  ة لل تر ال ربا.) Nitه   

 خفرجسية من اإلغريقية من أصص سامي :  زوتا ، ،ن ر   ي يا.ي.  Nitrate ه ترات

خفرجسية من اإلغريقية من أصص سامي : ُمتَفجر  مأموُل االسةت  ال ال   Nitramonهترامو  

 يفجر نال ب  امة التفجير.

دة خفرجسية مةن اإلغريقيةة مةن أصةص سةامي : ت ةليدُ سةط" الفةواله ب  الجتةه     Nitrideه تْر 

 حرارياً باألموجيا.

كةةون جحةةو أرب ةةة فرجسةةية : ال ن ةةُر الغالةةب فةةي تر يةةب الهةةواص، نه يNitrogen (ه تْرررو ي 

 أخ اس حج ه.

خنجكلينية متوسطة من الفرجسية القدي ة ،ن  Nitre.nitrie're.nitication منترة، هتر ة

 من أصص سامي  : ُحكاك. مل" البارود. nitron،ن اإلغريقية    nitrumالالتينية 

 خ فرجسية : ال حتوية ،لى  زو .Azotésمنتر ة 

 زيت  شديدُ التفجر.: Nitroglycerineه تْروْغليرر   

 : َس اد  اصطنا،ي من ساجاميد الكالسيوم.Nitrolimeه تْرولي  

 خنغريقية : جهاز لتقدير   ية أ سيد النتروجين.Nitrometer ه تْرومتر 

و  نجكلينية  : ،ن ر   ي يا.ي وفينيا.ي . قَسيم  يَدخص فةي تكةوين جةواة الةذرة.)Nitronهترو  

 بالترّسب. اشف  لتقدير   ية النِترا  

 خفرجسية : ملُ" البارود. أمالغ  تَحتوي ،لى ح   جتروجيني.Nitriteه تْر   

 خفرجسية : ،ن ر   ي يا.ي حامضي أصفر اللون وباهت.Nitrique  ه تْر ك

ختر ية : شبهُ رم"ٍ  ان يح له الدراويش في رأسةهم ت بةت حديةدة ها  طةرفين، أحةده ا هَ ق 

 يشبه الفأس وال اجي يشبه الهالل. 

خفارسية من : مارخث بان+ بياخملتف : ُخرطوم  لنقص ال ةاص. وأجبةوُب النر يلةة الجلةدي هَْربي 

 ال لفوف ،لى شري  م دجي لولبي.

س جبةت  مةن الريةاحين، ،ربيهةا القّهةة.  : Narkissoاليوجاجية خالتينية من  Narcissus  هَْر  

وهو من الف يلة النرجسية، ومنه أجوام  تُنرم لج ال زهرها وطيب را.حتها، وزهرته تشةبه 

 األ،ين. 

رية ، فيةه يشةتهي ال ةرص Narkissoخالتينية من اليوجاجيةة   Narcissus هَْر    : شةذوه  جنسةي 

 اإلغريقيةُ  أجه افتتن شاب بذاته فتحول نلى جرجا.جفسه، تَن،م األسطورةُ 

خفارسةةية جةةردن : ل بةةة  ها  صةةندوق وحجةةارة وف ةةين، تَ ت ةةد ،لةةى الحةةت وتنقةةص فيهةةا هَررْرد

 الحجارة ،لى حسب ما يأتي به ف  النهر، ت رف ،ند ال امة بالطاولة.

ويُسةت  ص منةه أرومتةه : جبا   صغير  طيُب الرا.حة، له ورق طويص،  لوجه نلةى الشةقرة، هَْرد  

 وساقه، وفيه ا طيب الرا.حة.

  : ، بية وتوتر.Neuronمن اليوجاجية   Nervusخفرجسية من التينية  Nerveux هَْرفََزة
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 : ورد بري خش . ورد  أبي   ،طري قوي الرا.حة .خفارسية ،ن اإلغريقية جرجا ه ْرر  

  في الشرق األوس .خفرجسية : م تقدا   مسيحية  ُمتب ة  Nestorienهَْر وري 

 : جوم  من الُ نَبِها  يَتألف من القهوة والحليب. Nescafe ه ْركافة

 خفارسية : ما يُستصر  من الق " نها جقا ومرس ثم صفي.هَشاء

ر  خفارسية : مادة  قلوية  ها  ط م حام . تُ رف بكبريت الدخان. وب ل" النار.هََشاد 

خفرجسية من اإلغريقية : مل" البارودخم.م .  ربوجا  ال وديوم الطبي ية.  Natronهَْ رو  

  موضا. و

 خالتينية من اإلغريقية : جف . َمنيا  بترولي. Naphthaهَفتا 

 : مادة  بيضاص  تُستصر  مةن البتةرول Naphtha خفرجسية من الالتينية Naphtaline هَْفتالي 

 س ال وف و الِ ّت.أو الفحم الحجر، يُستصدم في مكافحة سو

. جوم  من البترول }م م  {خالتينية من اإلغريقية من أصص شرقي :  حيص Naphte هفط

 والوقود.

 : بوق  يُنفخ فيه.هَفير

 خيوجاجية خقديم : مرض.هقرس 

ر  : حيوان  ُمفترس  أوق   من الف يلة السنورية ورتبة اللواحم.ه م 

 ، ،دد.: رقم  Nume'roنيطالية أو فرجسية Numero( ه ْمَرة

 خفارسية : الب ور التي في الوجه.هََم 

 خفارسية ج وهب : م اُل الشيص. َ،يّنة.هَموذج

 : ،ن ر  نش ا،ي.Nobeliumهوبليوم 

ال  ةال. مةذ رة.  اليوجاجيةة : ،ربيهةا  Nota،ةن  Note خنيطاليةة مةن  الالتينيةة Notaهوترة 

ومةا أشةبه هلةك. وهنةاك ومةا يقيةد مةن حسةاب  والصةواطرُ ناشة  صغيرة  تُقيد فيها ال الحظةا  

 النوتة ال وسيقية تدّون فيها الساللم ال وسيقية.

 : ،ربيها  اتب ال دل.)خفرجسية Notaire  هوتَير

 : صصر  َجوفي  قا،دي.Noriteهورا   

يأ ةص :  طا.ر  ما.ي  في حجم الح ام أو أ  ر ي لو في الجو ثم يَن  جفسةه فةي ال ةاص. وال هَْوَرس

 غير الس ك ويد،ى أيضاً " رما ال اص".

خفارسية من جوخجديةد + روزخيةوم  : اليةوم الجديةد، وهةو أوُل أيةام السةنة ،نةد الفةرس  هوروز

 والياباجيين وغيرهم وي ادف اليوم الحادي ،شر من شهر  هار من السنة ال يالدية.

ر  موض ي. Novocainهوفاكا ي    خالتينية : ُمصدِّ

خالتينية : الشهُر الحادي ،شر من األشهر الرومية يقابله تشرين ال ةاجي November هوفمبر

 من األشهر السرياجية.

 : محةةةص  لبيةةةا مةةةواد النينةةةة Novellitosخفرجسةةةية ،ةةةن الالتينيةةةة  'Nouveaute هوفوتيررره

 وغيرها.
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   : مطاط  اصطنا،ي  متوس  القساوة، جا،م  خفيف الوزن.نجكلينية وفرجسية Nylon (هَيلو 

أي اللون األزرق : شةحم  يُ ةالُا بةه الوشةم  Nilaخفارسية جيله من السنسكريتيةهيليج أو هيلي  

 حتى يصضر. وِصبا   أزرق  يُستصر  من ورق جبا  النيص.

 فريقية : وردة النيص. ،روس النيص. باقِلّي قبطي . جامسة في الشام.إNile-lily (هيللي 

ْش   خفارسية من: جيمخج ف + برشتخمشوي  : البيُ  الُ نَضؤا ج ف نجضا  . هيمبر 

 أي جديد : جوم  من ال ّطاط االصطنا،ي. neosخالباد.ة نغريقية  Neopreneهيوْبر   

 ،الي الذبذبة. : ُمضصم  ُم ادلNeutrodyneهيوتْرودا   

 : ِمالط  ُمضاد  للحوام  والنيو  والرطوبة.Novidهوفو د 

 : حلةوذ فرججيةة مةن السةكر ال  قةد Noughaخفرجسية ،ن الالتينية الشة بية  Nougatهوكا 

 وزالل البي  والفستق أو من ال سص واللوز.

 فرجسية : نجرة النقص. خفي الصليا .Nolis(   هو 

: سةةبيكة  المغنطيسةةية ،اليةةة لل قاومةةةُ الكهربا.يةةة، تتةةألف مةةن حديةةد النهةةر Nomagهومرراج 

 والنيكص وال غننيوم.

خفرجسية : ،ربيها ،يد ال ةيالد. شةص   يَح ةص نلةى األوالد ال ةالحين الهةدايا فةي Noel هو ل

 أ،يادهم.

 : وحدةُ توهين.Neperهيبر 

 نجكلينية : ،ربيها شبكاُ  الرب . أجظ ة ات اال   هربا.ية. Network(  ورك هي 

خفارسية جينب خقديم : الرمُ" الق ير. وِجرم  س اوي  يَسب" في الفضاص فاها دخص في جةو  هيزك

 األرض احترق وظهر  أجه ثاقب متساق .

 : الشهُر الرابُا من األشهر السرياجية يقابله شهر نبريص من األشهر الرومية.هيرا 

 ،المة. هدف. ،ربيها وسام.خفارسية خقديم : هيشا 

: ،ربيهةا السةلبية، مسةودةُ ال ةور،  Negativusخفرجسية مةن الالتينيةة Negative هيغاتيف

 جفي.

 : سبيكة  من جيكص و روم.Nichromeهيْكروم 

 قط ة  جقدية  قي تها سنتا  يطلى بالنيكص. -2م دن.  -1أل اجية :  (  Nickel  هيكل

 : صفا."  مؤلفة  من النيكص والفواله.Nicladهيكَلد 

 سبيكة  مغنطيسية  من األل نيوم والنيكص والكوبلت ما الحديد.: Alnicoالنيكو 

و  .فرجسية : قلواجي  سا.ص قابص للذوبان، وهو ال ن ُر الف ؤال في الطبةاقNicotine (هيكوتي 

 التبي. مادة سامة في 

 : خام  من زرجيصيد النيكص.Nicoliteهيكولي  

أي اللةةون األزرق : هةةو جبةةاُ  ال ظلةةم تُ ةةبَُي  Nilaخفارسةةية جيلةةه. أصةةلها سنسةةكريتية هيررل

 ُ، ارته بلون ازرق.

جةنُا جباتةاٍ  ما.يةٍة مةن  وتسة ى البُشةنين. قاتص النحةص.  خفارسية من جيص+برخجناغ  : هيلوفر

الف يلة النيلوفرية، فيه أجوام تنبت في األجهار وال نافا،وأجوام تُنرم فةي األحةواض لورقهةا 

 تِا، أي ،را.ا النيص.وزهرها، ومن أجوا،ه اللو



176 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

خالتينية : الجسُم ال ت ادُل الشحنة الذي يدخص في تر يةب جةواة الةذرة ،ةدا Neutron هيوترو 

 جواة اإلدروجين، و تلته تساوي تقريباً  تلة هرة ندروجين.

أي حيةةادي : دقيقةةة  هريّةةة مت ادلةةة دون اإللكتةةرون  neutroنيطاليةةة  Neutrino( هيوتْر نررو 

 ُ تلة.

خجسبة نلى فينيا.ي نجكليةني : وحةدةُ قةوةٍ فةي جظةام ال تةر.  يلةو غةرام ثاجيةة  Newtonهيوت  

 ألف داين. 100تساوي 

 الحقة نغريقيةة مةن   mycinأي جديد +  neosخالباد.ة نغريقية   Neomycinهيوما ري  

mukes.ت ني فطر :،قّار  ُمردٍّ للجراثيم 

شرارة  هربية، وهو في حالة التصلصةص نجكلينية  :،ن ر  غازي نها أمر  فيه خNeon  هيو 

، تةةوها بضةةوص أح ةةر برتقةةالي، يت يةةن بةةه ،ةةن الغةةازا  األخةةرذ، و  يةةراً مةةا يسةةت  ص فةةي 

اإل،الجا  واإلشارا  الضو.ية، وتس ى األجابيب ال ضيئة ال  لوصة بالنيون ال صلصص: أجابيةب 

  النيون.
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  ذـ)

 
 خنجكلينية : جوم  من الُسُجق. Hotdog دوغ ذات

 خ نجكلينية : األفالم اإلباحية خالقاسية  خالفجة  .Hardcore ذاردكور

: ،ربيهةا  Harmoniaخفرجسةية ،ةن طريةق اإلجكلينيةة مةن اليوجاجيةة Harmonie ذاْرموهي

التناسق أو التوافق. من رب  األصوا  ال وسيقية باألوتار والتنقةص مةن وتةر نلةى  خر.اجسةجام 

 ألصوا  ال وسيقية.ا

مةةةةةةةةةةةةن  Harmonicusخ نجكلينيةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن الالتينيةةةةةةةةةةةةة Harmonica ذارموهيكررررررررررررا

  :  لة  موسيقية جفصية.Harmonikosاليوجاجية

 فرجسية : اللوُن البني الفات".)Havane ذافا  

 ش ام. -2 فوب  من أفاب الطيب ، ال  روف بالحبهان. -1يوجاجية : Alos (ذا  

: دارة الق ر، طفاوة الش ا.  هالة القداسة، نش ام جوراجي، حالة قداسة يحاط  Haloed ذالة

 بالشص .

 خنغريقية : مولؤدُ ال ل" خ الفلور والكلور والبروم واليود . Halogenذالو ي  

 : ُمر ؤب  من أحد الهالوجينا  و،ن ر  خر.Haloidذاليد 

ي ،لةةةى لحةةةم البقةةةر وب ةةة  خأل اجيةةةة : جةةةوم مةةةن الشةةةطا.ر يحتةةةو Hamburgerذرررامبرغر

 الصضار.

 خفارسية من خاجوم التر ية : سيّدة. ذاه 

ب  با  ذاوش   .: جوبا  بها الصاليا الناق ة لل ظمHowship خ َجو 

َراس والِ ن َحاز.  خ فارسية :  ذاو   و،اص  ُمجّوف  من الحديد أو النحاس يُدق فيه.،ربيها الِ ه 

 خنجكلينية : ،الي، فات". High ذاي

 خنجكلينية : الطبقةُ الرفي ة.High class ْكَلس ذاي

 خنجكلينية : الحياة الُ رفهة. واألرستقراطية.Highlife ع ف ذاي

 خنجكلينية : األشقُر الفاتُ". وال الي.High light ذا   ع  

را  ذبرد    خ فرجسية : جوم ح يد من التهاب َ،ظ ي َمف لي  ان أو Heberden خ ت ج 

 تظهر الفقارة و أجها جنص من ال َجن. لتاه ا حتى 

برد    الكبِد ين.  مادة في الكبد وغيرها أي  بد :  haperخالتينية من اإلغريقية  Heparin  ذ 

 ت وق تص  ر الدم وتستصدم في م الجة الَص ر.

 خنغريقية : دراسةُ االرتفا،ا  النسبية لتضارس األرض. Hypsographyذْبروغرافية 

 خ نغريقية : ُمت ِلق  باقتران ترددين متغايرين.Heterodyneذترودا   
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 ينظر في هيدروجين.. خفرجسية   اتحاد  بالهيدروجين Hydrogenationَذْدَر ة 

 خفارسية من: هورخش ا +بُتخصنم : خدُم جار ال جوس.ذراب ة

ْرتز   خجسبة نلى فينيا.ي نجكليني : وحدةُ الذبذبة في ال اجية. Hertzذ 

 فارسية : ضرب  من زهرة ال الوث،  جوم  من البنفسا ال لون.خذر ا ة 

مةةن "هرد"الرخةةو، و"بشةةت" الظهةةر : أي رخةةو النجةةار أو غيةةر مشةةدود   رديةةةَذْرَدب ْشرر  )

 الظهر.

 :  Airesis،ةةن اليوجاجيةةة  Hereticخفرجسةةية ومنهةةا نلةةى اإلجكلينيةةة  Hérétique َذْرَطقررة

 الُ نشق  ،ن ال قيدة.

 : حب  متوس   بين الش ير والِحن طة. هودمان  خفارسيةَذْرطما 

ْرمز  : اسُم  و ب ال شتري.ذ 

ْرمس َ دَن ووحيد القرن. ججم ال طارد.ذ   خفارسية : الَكر 

مادة  تفرزهةا ب ةُ  الغةدد ال ةم فتَنيةد مةن جشةاط األ،ضةاص  :  يوجاجيةHormone (ُذْرمو  

 التي تستقبلها ،ن طريق الدم.

 : زهرةُ ال ساصخش .  hespriosمن اإلغريقية hespriusخالتينية  Hesperis ذربار س

 جنُا زهر من الف يلة ال ليبية.

ْرتامي    : ُمر ؤب  يكون في األرغو  وفي   ير من األجسجة الحيواجية. Histamineذ 

ْرتيد     خ نغريقية : ح    أميني موجود في البروتين وغيرب.Histidineذ 

ْرتير ا :اضةطراب  ، ةبي  hystericus)ن طريق اإلجكلينية أصلها التينية خ، Hysteria ذ 

يُسبب جوبا  ،نيفة من الضحك أو البكاص، أو يُسبب ضروباً مةن األمةراض الوه يةة أو فقةدان 

 السيطرة ،لى الذا . وخوف أو اهتيا  ، بي ال سبيص نلى  بحه.

 خفارسية هفته : األسبوم.َذْفتَق

ْكتار  . ،شرةُ  الف ِمتر مربا : hectorn )اليوجاجيةمن   خفرجسية Hectareذ 

ْكتو ْغرام   خنغريقية : يُساوي مئة غرام ِمن  حة. Hectogramذ 

ْكتوْغراف   خنغريقية :  ِمن سصة  بالجيالتين. Hectographذ 

ررررر   ْكر   : بةةةةةرافين aneأي سةةةةةتة+  hexaخمؤلفةةةةةة مةةةةةن السةةةةةابقة اإلغريقيةةةةةة  Hexaneذ 

 . هيدرو ربوجي

 : سكر  بسي   يَحوي ُجنيئة ست هرا  من الكربون. Hexoseذ ْكروز 

 تر ية : من دون ريب.ذلب  )

 خالتينية : ،ن ر  فِلني جادر. Holmiumُذْلميوم 

: Alussien)،ةةن اليوجاجيةةة  Hallucinatخفرجسةةية مةةن الالتينيةةة  Hallucination َذْلَوسررة

 َهذَيان.

أي  anthosأي ش ا+  heliosخالتينية حدي ة من اإلغريقية  Helianthus ذلينتوس

 زهرة : ،ين الش ا . دّوار الش اخش .

أي  anthosأي ش ا+  heliosخالتينية حدي ة من اإلغريقية  Hélianthéme ذلينمتو 

 زهرة :زهرة الش اخش .
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ليوْستات   : مر ة  دّوارة  تَ كُا أش ة الش ا في اتجاب واحد.Heliostatذ 

ليوْسكو    ِمرقُب الش ا. نغريقية :) Helioscopeذ 

ليوْغراف   خنغريقية : مش اسة، ُمبرقة  ش سية.Heliographذ 

ليوكروْبتر  : َحّوامةة  أو  helix+  pteron خجنةاغ  مةن اليوجاجيةة خفرجسةية Hélicoptére ذ 

 أو الطا.رة األحادية الجناغ. طا.رة  ، ودية  

ليروم النةادرة فةي الجةو. ،ن ةر  : أحةد الغةازا  hélios )اليوجاجيةة خالتينيةة ،ةن  Helium  ذ 

 غازي خفيُف ،ديم اللون.

تر  ليوم   خنغريقية : مقياس  لقطر الش ا واألب اد الناوية الفلكية.Heliometerذ 

ليو   خفارسية : جنا  جباٍ  من الف يلة الن.بقية، فيه جوم  زرا،ةي مشةهور يؤ ةص، وتسة يه ذ 

بريةةة يتبقلوجهةةا ويسةةت  لوجها، وأجةةوام  ال امةةة:  شةةك ال ةةاس فةةي م ةةر، وفيةةه أجةةوام للتةةنين،

  الهليون النرا،ي.

ماتوبي  ت ني الدم : هُبابة َم ؤاصة للدم. haimaخالسابقة  Haematobium ذ 

خفارسةةةةية مر بةةةةة مةةةةن: ه اخالطةةةةا.ر الصرافي +خالحقةةةةة جسةةةةبية : السةةةةلطان ، أو  ذمررررا و 

 .صاحب الس ادةاإلمبراطور. الس يد. 

لفت متداول منذ ال  ر ال   اجي وي ني ال احب . وقةد تحةول م نةاب اآلن فأصةب"   :ذمشري

 يطلق ،لى من ال ي بأ ب ظهرب وال بالتقاليد.

 : شداد السراويص . والِ نطقة. و يا  للنفقة يُشد في الوس .َذميا 

الين فوق Hummyَذمير  : الِجندان ال اِرض. هو ِجندان ،ارض يحدث في ب   الح ؤ

 الساب ة ال ُنقيّة وتس ى الفقرة البارزة. الفقرة

 خفارسية : الحدّ.َذنداز

خفارسية : اسم  ل قياس تُقةاس بةه األطةوال، وشةام اسةت  اله فةي ب ة  األقةاليم وطولةه ذندازة

 ستة وسب ين سنت تراً.

ندام  خفارسية : الحسن والقدّ. الِلباس.ذ 

ْندبا  را،ي حولي ومحول، من الف يلة ال ر بة ،بقص  ز،ربيها الل ؤا،ة. خيوجاجية : Indivia ذ 

 يُطبخ ورقه ، ويج ص سلطة.ط  ه مّر، 

: مئةةة  ِرطةةٍص فةةي الواليةةا  ال تحةةدة ، ومئةةة واثنةةا ،شةةر فةةي Hundredweightَذْنرردردو   

 ال  لكة ال تحدة.

: ال لةةُم الرياضةةي الةةذي يبحةةت فةةي الصطةةوط واألب ةةاد والسةةطوغ والنوايةةا  فارسةةية خَذْنَدسررة

 والك يا  أو ال قادير ال ادية من حيت خواصها وقياسها أو تقوي ها و،القة ب ضهن بب  .

 خفارسية : ،ربيها فّن. ُذنَر

َ ص  له قُبة   اجت النساص تُح ص فيه.ذرْوَدج  خفارسية : َمح 

 خنغريقية : ِمكشاف  لتتبا مسار الُجسيم ال شحون. Hodoscopeذودوْسكو  

 خنغريقية : منحني بيان التسارم ،لى مسار قوسي.Hodographذودوْغراف 

  : ،لُم الحّص. ال لُم الذي يدرس طرا.ق البحت ،ن حص.Heuristicsذورْسيك 
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من  ال  النفخ ال وسيقية الصشبية، تتكون من ق بة مصروطيةة تنتهةي  الكورأهكليه : - ذور 

من األ،لى بأجبوبة م دجية ملتوية التواص بسي  تر ب في جهايتها قط ةة الفةم ال بةة فيهةا الريشةة 

 ال ندوجة وهلك لتسهيص ، يلة ال نف .

 : ُصصور  طينية دَقيقةُ الُحبَي با  .Hornfelsذوْره ْفل س 

 خأل اجية : خام  من سيلكا  الكالسيوم وال غنسيوم والحديد. Hornblendeذوْرهيلند 

 خنجكلينية : ُخرطوم ال اص. hose ذوز

خالتينية حدي ة جسبة نلى ،الم جباتي أل اجي  . جنُا زهر من  Heuchera خش  ذوشيرة

 الف يلة القلبية.

الصشةةةبية خخمجهولةةةة األصةةةص  : ،ربيهةةةا ل بةةةة ال ةةةولجان . ل بةةةةُ الكةةةرة Hockey ذررروكي

 وال ولجان.

 خنجكلينية متوسطة من األل اجية : قا،ة  برذ. Hall ذو 

ه   الشةةر اُ  القابضةةة. شةةر ة  ماليةةة  تتكةةون ح ةةراً مةةن أسةةهم الشةةر ا   Holding:ذوْلررد 

  ال نا،ية أو التجارية.

 : التأثيُر الضو.ي الكهربا.ي.Hallwachذولواك 

 ال  قبة  و ودهولورايت.: هو مصترُم البطاقا  Hollerithذولورا   

 .}م م  {: دباال . مل" الهوس Humateذومات 

 . مادة  س راص في التراب.}م م  {خالتينية : دبال Humus ذومس

 : متجاجُا التقارن أو الف ص.Homodyneذومودا ني 

 خالتينية حدي ة جسبة نلى بستاجي نجكلينية : زهرةُ الش اخش . Hoya ُذو ة

جهر أو تر،ة ها  حاجن  لةي يحةن ال ةاص األ،لةى ،ةن األدجةى حتةى تنقةص : قنطرة  ،لى ذو س

 السفن من أحد ال اصين نلى  خر.

 : ل ُب الورق. Whist ذو ْر 

 خنغريقية : مادة  واضحة  تَحدث جتيجة اجحالل أجسجة م ينة من الجسم.Hyalineذيالي  

 : هو محورين مت امدين في مستويين متصالفين.Hypoidَذيبودي 

: لقب  اتصذب ب ُ  الشباب في الواليا  ال تحدة منذ أواخر القرن ال شرين. Hoboism يذيب

وأصله وصف لنوم من موسيقى الجاز، ثم أطلق ،لى مت اطي ال صدرا ، و،لةى طا.فةة مةن 

 الشباب األمريكي التي ت تبر جفسها واقفة ،لى سر الحياة.

 يُبيّن تغيةرا  الرطوبةة النسةبية فةي : ِمكشاُف الرطوبة، ِجهاز   Hygroscopeَذيْ روْسكو  

 الهواص.

تر  طاب. جهاُز قياس الرطوبة النسبية في الجو.Hygrometerَذيْ روم   : ِمر 

 أي ال اص : ،ربيها ما.يا . hudorخفرجسية من اإلغريقية  Hydrate ذيْدرات

 خنغريقية : باد.ة  ب  نى ما.ي متحد بالهيدروجين.  Hydroذيْدرو 

 + gené):مةاص  hudro فرجسية مةن اليوجاجيةة خينظر في ايدروجين Hydrogen ذيْدرو ي 

 ،ن ر  ي يا.ي، ال لون له وال را.حة.

 خالتينية : خاص  بقوة ال واجا. Hydrodynamicذيْدرود نامي 
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:خ مةن اإلغريقيةة : جهةاز  يَ نةُا تضةرِر الِ رجةص بتحديةد اجصفةاض  Hydrostatذيْدروْسرتات 

 ال اص.

 خنغريقية : ،لُم توازن السوا.ص وضغطها. s Hydrostaticذيْدروْستاتيك 

  : ِمنظاُر األ، اق خللرؤية تحت ال اص .Hydroscopeذيْدروْسكو  

 : ،لُم الِ ساحة البحرية خخاصة ما يت لق بشؤون البحرية .Hydrographyذيْدروْغرافية 

 : ِمس ام  ما.ي .Hydrophoneذيْدروفو  

ن من هيدرو و ربون.Hydrocarbure ذيْدروكربو   خنجكلينية : ُمر ؤب   ي يا.ي مكوؤ

 مادة ال ظم غير ال ُضوية وتترسب في بلورا . Hydroxide :"أباتيت"ذيدروكريد

 خنغريقية : ُجنئ ما.ي .Hydrolذيْدرو  

 خمن اإلغريقية : ،لُم ال ياب . Hydrologyذيْدرولو ية 

 ة : ما.ي، سا.لي.خمن اإلغريقي Hydraulicذيْدرولي 

 ،لم السوا.ص ال تحر ة. -2،ن ر   ي يا.ي. -1خمن اإلغريقية : Hydraulic  ذيْدروليك

خنجكلينيةةةة :زو   مةةةن سةةة ا،ة األهن يُوضةةةا ،لةةةى األهن مةةةن أ،لةةةى Headphone ذيرررْدفو 

 الرأس.

 : سبا.ك  ها  مقاومة الشدّ ال الية.Hiduminiumذيد ومينيوم 

م طل"  نغريقي م ناب الةنقش ال قةدس، أطلقةه الغربيةون ،لةى : Hiéroglyphe ذيروْغليفي

الكتابةةة ال  ةةرية القدي ةةة ال حفةةورة فةةي قبةةور ال  ةةريين القةةدماص وم ابةةدهم، وغيةةر هلةةك مةةن 

 تراثهم.

 : غةاز  خفيةف بةدون لةون، ال يحتةرق، يُسةتصدم فةي  heros أل اجيةة مةن الالتينيةة (ذيررو   

 البالوجا  والسفن الهوا.ية.

ةنَا مةن ال ةورفين. وُمصةدرة   Heroin  ذيرو ي  خنغريقية : مةادة  ُمصةدرة  شةديدةُ ال ف ةول يُ  

  شديدة الصطورة، يَستصدمها ال حششون ،لى شكص بودرة أو حقن.

 خفارسية :  جية  من ِصفٍر أو جحاس يُطبخ فيها.َذْيَ لة

طاب. hygroخ السابقة  Hygrometer ذيغرومتر ِجهاُز قياس  يوجاجية ب  نى الرطوبة : ِمر 

 .}لجنة أردن  {الرطوبة

 خ رامية : ال ورة والشص  والت  ال. البِناُص ال رتفا . َذْيَكل

ا   خفارسية :   ير  من  ص شيص.َذْيلَم 

 خيوجاجية : ال قافةُ اليوجاجية في الشرق األوس  قدي اً.Hellénist ذيلنيْرتية

ر. Haematocymeter ذيماتوسيمير مقياس لتحديد أب اد ال ناصر : ِم َد أب اد الُح  

ر.  ال وجودة في الدم وخاصة الك ريؤا  الُح  

أي دم : حجُر الدم haimatites من اإلغريقية   haematitesالتينية  Haematiteذيماتي  

 خ من مفردا  أجطا ي .

خ نغريقية : سا.ص يح وري. ماص دَ ناص من مشتقا  الهي و غلوبين. Haematin ذيماتي 

 ي حديدي مشتق من الدم.وهو ِصب

 خنغريقية : دواص ينيد مقدار الهي و غلوبين في الدم. Haematinic ذيماتيني
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 خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : َطف" تأمورّي. Hémopéricarde ذيمو بر كارد

ص ُمضاد للننف. Hémoplastine (ذيمو بَلستي   نغريقية ،ن طريق الفرجسية : َم  

خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية : مقياس سر،ة الدم.  لة Hématochométre ذيمو تاكومتر

 لقياس سر،ة الدم في األو،ية.

خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية : هو يكفص جقص األو سجين Hémocyanine ذيمو سياهي 

 في دم الرخويا .

 خ نغريقية : بُحران تَن،نم الدم.Haemoclasia ذيمو كَلز ا

 : نجذار دموي.Haemopronostic ذيموبروهوستيك

 خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : طف" ِصفاقي أو بريتوجي. Hémopéritoine ذيموبر توهي

خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية : طف" زوري. طف" الدم Hémothorax ذيموتوراكس

 ال افي في جوف غشاص الجنب.

 : مرض األو،ية الدموية الدقيقة.ذيموتيَله يوز

 خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية  رسم أو مَصّ  ُسر،ة الدم.Hémodrome`tre ذيمودرومتر

خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية : رسم سر،ة Hémodromographie ذيمودروموغرافيا

 الدم. طريقة تسا،د ،لى تصطي  أو رسم ُسر،ة الدم في و،اص ما.

تر ِمقياس قُطر  خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية :Hémodifractométre ذيمود فر أكتوم 

ر.  الُح  

خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : ش ش ة الدم، ترقيق الدم. Hémodilution ذيمود لوسيو 

 زيادة   ية ال اص في َهيولى الدم أي البالزما بالنسبة لل واد ال حلولة وللكريّا .

خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : ِمقياس ضغ  الدم  Hémodynamométre ذيمود نامومتر

 ألو،ية.في ا

خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : دراسة للُ قوما  التي  Hémodynamicaذيمود ناميكا 

 تكفص للُكتلة الدؤموية حر تها وتوزي ها في مصتلف األ،ضاص.

 خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : ِصبي  أسود  في دم البردا.يا . Hémozineذيموز   

لفرجسية : استدماص الن طفة. وجود الدم خنغريقية ،ن طريق ا Hémospermie ذيموسبرميا

 في النطفة أو الَ ني.

 خنغريقية ،ن طريق الفرجسية : ِمكشاف الدم. Hémospectroscope ذيموسبكتروسكو 

 خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية : َخليّة الدم األصلية.Hémocytoblaste ذيموسيتوبَلس  

تجويف الجسم الذي ي تد من الِجهاز خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية : Hémocéle ذيموسيل

 الدموي ويحتوي ،لى الدم.

 : ،ربيها اليح ور. ال ادةُ الح راص في ُجسي ا  الدم الح ر.Hemoglobin ذيموْغلوبي 

َ ار. ِمقياُس هي وغلوبين.Haemoglobinmeter:  ذيموغلوبي  متر  ِمح 

 استذابة الُح ر.التحرر من الح ر، هو تحرر الهي و غلوبين ب د  ذيموغلوبينما:

نغريقية ،ن طريق الفرجسية : جُناف. جا،ور. است داد للننف   Hémophille (ذيموفيليا

 يظهر في ه ور البشر ،ادة.
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خ نغريقية ،ن طريق الفرجسية : مادة ملوجة حديدية Hémochromogéne ذيموكرومو ي 

 تتكون من اجشطار الهي وغلوبين نلى قس ين.

جق  حجم البالزما دون جق  مناسب في  Hémoconcentration :ذيموكنرنتراسيو 

 حجم الكريا  ال ام.

: ُغبار الدم. أجسام صغيرة في الدم  اسرة للضوص يُظن أجها أجسام Hemoconia ذيموكوهيا

ر.  شح يّة جاشئة من حّصِ الُكرياّ  الُح  

 : الهباص ال نبت، وهو ما تراب في البيت من ضوص الش ا يدخص من الكوة.َذيو 

خيوجاجية خقةةديم ب،باسةةي : مةةادةُ الشةةيص التةةي يُ ةةنا منهةةا،  الصشةةب للكرسةةي  Hol  ذيررول 

 والحديد لل س ار.

 

 

 

 

 

 

 

  و)

 
: خدمةُ جقص ال  لوما  من صةفحة االجترجيةت نلةى جهةاز الهةاتف ال ح ةول واللغةة Wap وا 

 التي  اجت ت ت د ،لى الن وص أ  ر من ال ور. HTMLال ستصدمة تتشابه ما لغة الـ 

 :اللفت ال امي لبابور، ينظر في بابور.Vapour وابور

= جةةول فةةي -خجسةةبة نلةةى مهنةةدس اسةةكوتلندي : وحةةدةُ القةةدرة الكهربا.يةةة خواط  Watt واط 

 ال اجية .

 خ جسبة نلى اسم ال الم : قطا في أطراف الحرجة. Wagner واغنير

 خ نججلينية : سلك م دجي . wire وا ر

 . وج ام  من الجند وغيرهم.ختر ية أجاق.أو أوجاق  :ال وقدو ق

ذر     :  ربوجا  الباريوم.Witheriteو 

َجم. جوم  من النهور. َوْرد  خ فارسية خقديم : ،ربيها الَحو 

 خ نجكلينية : َم  َ ص. Workshopَوْرشة

جةوم  ،ربيهةا دهةان خم.م . الطةالص.  : varniss مةن التينيةة  خنيطاليةة Varnish َوْرهري 

خةةاص مةةن سةةا.ص، يُسةةتصدم إل،طةةاص القسةةاوة والل  ةةان، فيُطلةةى بةةه سةةط" األشةةياص، والسةةي ا 

 الصشب.

 خفارسية خقدي ة بهلوية جطقها ويجيرا : الحاِ م.وز ر

 دَبقةخش . س يت بذلك للنوجتها وهي جنا زهر من الف يلة القََرجفلية. Viscaria وسقار رة

 ختر ية ،ن الفارسية : الَكَرُز الحام  .وشنه 
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:،ربيهةةا الراف ةةة والِ رفةةام.  لةةة  تُرفةةا األثقةةال   ةةا فةةي البةةواخر   خنجكلينيةةة Winch  وهرر 

 وغيرها.

 خفارسية : من  الِ  الطرب. صنا  يُضرب باألصابا. و ر 

خ،ن طريق اإلجكلينية : جوم  من براما الكومبيوتر متص   بكتابةة الرسةا.ص Word وورد

 والتقارير وما شابه هلك.

 : ال واقُا التي يَتم  تَ فُحها ،بر االجترجيت ،لى الك بيوتر.Wibeو ب

 خنجكلينية : موقا الكتروجي محدد لجهة أو شص ... Websiteو ب سا   

 اسم جباتي نيطالي : جنا زهر من الف يلة ال ر بة.خ Vittadiniaخش   و تاد نية 

 .}ش{ زهرة الحواشيختست  ص في حواشي الحدا.ق  Véronique: و روهيكية

نجكليني : جوم  من الكحوليا  والُ سِكرا  يحتوي ،لةى جسةبة ،اليةة مةن  Whisky (و ركي

 ال واد ال سكرة، يُستصر   لياً من الحبوب.

 طلةُ جهاية األسبوم.خنجكلينية : ،Weekend و كند

 خهندوأوروبية : من براما الكومبيوتر. Windows و ندوز

 

 

 

 

 

  ي)

 

 نجش.  36نجكلينية : وحدة طول ثالثة أقدام ، أو  Yard ( اْرد

خفارسية يارب : ضرب  مةن األسةورة، وهةو الدسسةتبند ال ةري  أي ال نبسة   ارق

 غير ال لوي.

ةجالط.  :خ قديم Yasmin)خاتحا  خفارسية   اسمي  َسةق أو الّسِ ُجنينةة  ،ربيهةا الَس  

مةةةن الف ةةةيلة النيتوجيةةةة والقبيلةةةة الياسةةة ينية، تُةةةنرم لنهرهةةةا، ويُسةةةتصر  دهةةةن 

  الياس ين من زهر ب   أجوا،ها.

ب  نةى  " خ تر ية مر به من " يا  " ب  نى الةدهن أو مةن النيةت و " دان  اغدا 

 .و،اص : منيته

 يتي.ختر ية : الطالُص الن  اغلي بو ا

 ختر ية : ال و  وال دذ. اغي

 خ تر ية ،ن الفارسية يافته : ،ربيها الفتة. اف ة

القسةُم  ختر ية ،ن الفارسةية يصةه : ،نةق الق ةي . طةوق ال ةوب، قبةة ال ةوب. اقة 

 ال حيُ  بال نق من ال وب.
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 خيوجاجية خقديم : الحجُر ال  ين.  Hyakinthos  اقوت

ختر يةةة ،ةةن الفارسةةية : ال حشةةي الكةةاهب، يريةةدون ال طبةةوخ   رراعه ي ضررولمه

 بالنيت ،وضاً ،ن اللحم ويتصذ غالباً من ال حشي السلق واليبرق والباهججان.

 : ينظر في  جسون. اهرو 

 ختر ية ،ن الفارسية : مسا،د، م اون، مرافق، ضاب .  اور

 لحم والرز.ختر ية : ورُق الشجر وورُق الِ نَب خاصة ال حشي بال َْبَرق 

 هولندية حدي ة : قارب  للننهة في البحر. Yacht(  خ 

 خفارسية لهنه : من النباتا  تؤ ص.  خن 

 خالتينية من األوروبية : ،ن ر  فِلني  جادر. Europium ُربيوم 

يوجاجيةةة : مةةرض  فسةةيولوجي  يُ ةةيب النبةةا  فيَ ةةفَُر. وحالةةة   Ikteros ( ََرقررا  

بلو  ال  ي بسةهولة، فتصةتل  بالةدم فت ةفر بسةبب هلةك  مرضية  تَ نا ال فراص من

 أجسجة الحيوان. 

 ختر ية : الهدية. والذهب والفضة. وجسيا من حرير. رمغا 

 : دماص الفيص. َ،َرق الدابة. رو 

خفرجسةةية مةةن ال ربيةةة : ِصةةبا   أح ةةر  يُسةةتصر  مةةن قطةةران  Alizarinاليررزر   

  الفحم.

 وال نا والحظر والنهي.ختر ية : القاجوُن والنظام  ََرق

حجر  سليكي ُمتبلر أح ةر أو أصةفر  -2 خفرجسية : جلد  قاسي  محّ ر. Jaspé  ََشب

 بني أو أسود صال" للنينة.

 خفارسية : حجر   ريم  يشبه النبرجد لكنه أصغر منه. ََش 

ة جسيا  خفيف  شفاف  يُتصذ منه جقاب ال ةرأ،ربيها الل ام. ختر ية :   َْشَمك أو  َْشَمق

مةةا يشةةد ،لةةى   شررمق وشررماغول امهةةا وقةةد يطلقوجهةةا ،لةةى الج داجةةة. وفةةي ال ةةراق 

 الرأس خالكوفية . 

 خالتينية من اإلغريقية : جوم من الشيصية أو زهرة الشيخ.  Jacobeaeي قوبية

 ختر ية ،ن الفارسية : فأر، جهب، سرقة، غضب.  غما

 ختر ية  : ال دريّةُ من ال لبوس ، واست  لوها في القُنباز .  َلك

 خفارسية يل ه خقديم : الِقباص ال حشو. َْلَمق

 : ،ربيها فندق. َمكخاهة

   Yen.خياباجية : ، لة  ياباجية 

 : januariusخنجكلينية متوسطة من أججلو فرجسةية مةن الالتينيةة  January  نا ر

 اسم نله السلم والحرب. الكاجون ال اجي. وهو 12شهر 



186 

 

 

 

  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

سةةنة ،لةةى مناسةةبة مةةا،  50سةةنة أو  25خفرجسةةية : مناسةةبة  مةةرور  Jubillé وبيررل

فهناك اليوبيص الفضي والذهبي.أو من ال برية ييبص، صةاغ صةيحة الفةنم، جفةخ فةي 

 البوق،  ان اليهود يقي ون ،يداً  ص خ سين ،اماً احتفاالً بصالصهم. 

خطوبيةةا  . الطةةوبى. حكةةُم الك ةةال االجت ةةا،ي  خيوجاجيةةة : ينظةةرUtopia وتوبيررا 

 ال ستحيص البلو .

،ن ةةر  ال فلةةني َصةِلب، لوجةةه بنفسةةجي  :  Iyodhion )خيوجاجيةةة Iodine  رود 

دا ن، له بريق، وهةو يتسةامى نها سةصن. و،ن ةر  م ةدجي يوجةد فةي ميةاب البحةار، 

 يُستصدم في الت وير.

 خمن اإلغريقية : ملُ" حام  اليودي . Iodate ودات 

ر.Iodoform ودوفوْرم   خمن اإلغريقية : ُمَر ؤب  يودي مطّهِ

 خمن اإلغريقية : مر ب   ي يا.ي شقه الحامضي اليود. Iodide  ود د

 خالتينية : ،ن ر  فِلني  ُمشا. Uranium وراهيوم 

 ختر ية  : اللحاُف يَتدثر به النا.م.   ورغا 

 : ال  لةةةةة النقديةةةةة لةةةةدول االتحةةةةاد Europeanخاخت ةةةةاراً مةةةةن   Euro  ررررورو

 األوروبي.

ختر يةةة فةةي ال  ةةر ال باسةةي : تةةوازي جقيةةب. ر.ةةيُا ما.ةةة جنةةود فةةي   وزباشرري

 ال سكرية.

هندية : مذهب  ُمست د  من الفلسفة الهنديةة يهةدف نلةى السةيطرة ،لةى Yoga ( وغا

 الجسم والفكر. وجوم  من الرياضة الذهنية.

: الشهُر السابا مةن األشةهر الروميةة Junius)خفرجسية من الالتينية Juillet  وليو

 يقابله ت وز من األشهر السرياجية.

خأي اليوجاجي : وي تاز هذا الطراز اإلغريقي بتا  يُكلّص  Ionic خصنف   وهي

 السارية أو األسطواجة له طرفان منقوشان جقشاً حلنوجياً.

 نيطالية خحديت : ،ربيها بَد لَة رس ية. Uniforma ( وهيفورما

 : الشةهُر السةادس مةن األشةهر الروميةة Juniusخفرجسية من الالتينية Juin  وهيو

 يقابله حنيران من األشهر السرياجية.

 خفلبينية : ل بةُ الكرة وال طاط. Yo-Yo  و و
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