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Hur vi bor آيف نعيش
en barack آوخ ، ثكنة
en bondgård مزرعة
en fågelholk عش الطير من صنع اإلنسان
ett garage آراج ، مرآب السيار
en grotta آهف ، مغارة
ett hotell فندق ، أوتيل
en husbil لوري ، شاحنة
en husbåt مرآب معد للسكن
en husvagn آرفان
ett höghus عمارة
ett kedjehus سلسلة دور متشابهة وملتصة ببعض 
en koja آوخ
en kåta آوخ أو خيمة مخروطية الشكل
en lägenhet شقة 
ett radhus مجموعة دور متشابهة وملتصقة ببعض
ett skjul مخزن صغير لالدوات
en skyskrapa ناطحة سحاب 
ett slott قلعة
ett sommarställe منزل صيفي 
ett torp مزرعة بها بيت صغير
en villa فيال
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Trapphuset الساللم
andra våningen الطابق الثاني 
en balkong شرفة، بالكون
bottenvåningen الطابق السفلي 
en brevbärare ساعي البريد 
ett brevinkast فتحة بباب الدار لوضع الرسائل القادمة إلى أهل الدار 
ett dörrhandtag يدة الباب 
ett fönster نافذة ، شباك
första våningen الطابق األول 
en hiss مصعد آهربائي
en källare سرداب ن قبو
en namnskylt لوحةأو بطاقة األسم 
ett nyckelhål خرم أو فتحة المفتاح 
en parabolantenn هوائي يستخدم الستالم االشارات الالسلكية للتلفاز 
ett parasoll شمسية
en port مدخل البناية ، الباب الخارجي للبناية
en portkod شفرة الباب الخارجي
ett portnummer رقم المدخل 
en ringklocka جرس 
en skorsten مدخنة
ett sopnedkast فتحة لرمي النفايات 
ett stuprör أنبوب تصريف ماء المطر من سطح البناية: مزراب
ett tak سقف
ett titthål ثقب في الباب يمكن للشخص من الداخل أن يرى الشخص القادم
ett trappräcke سياج على الجانب الخارجي من الدرج 
ett trappsteg درج 
en TV-antenn هوائي التلفاز 
en vind فسحة تحت السقف تستخدم لخزن بعض االشياء
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Hallen مدخل ، ممر
en byrå مكتب ، خزانة
en byrålåda مجر الخزانة
en dörrmatta سجاد الباب ، سجاد المدخل 
en galge عّالقة المالبس
en gymnastiksko حذاء الجمناستيك 
en halsduk لفاع ، قطعة قماش ُتربط حول العنق
en handske آف ، قفاز
en handväska حقيبة يد 
en hatt قَبَعة
en hatthylla رف القبعات 
en jacka سترة ، معطف 
en kappa معطف نسائي 
en kavaj جاآيت 
en keps آاسكيتة ، قلنسوة 
en klädhängare عّالقة مالبس 
en känga جزمة 
en mössa قلنسوة 
en nyckel مفتاح 
ett nyckelhål خرم أو فتحة المفتاح 
ett paraply مظلة 
en portfölj حقيبة حافظة األوراق 
en reflex عاآس ، قطعة أو شريط عاآس للنور 
en regnrock معطف مطر 
en rock معطف
en ryggsäck حقيبة تحمل على الظهر 
en sandal صيفي، صندلحذاء  
en spegel مرآة 
en sko حذاء 
ett skohorn أداة يساعد المرء أن يلبس به حذاءه 
ett skoställ رف لألحذية 
en strömbrytare مفتاح آهربائي ، قاطع دورة الكهرباء 
en stövel جزمة 
ett titthål ثقب يختلس المرء منه النظر 
en toffel نعال ، خف 
en träsko قبقاب أرضيته من خشب 
en vante آف ، قفاز 
en ytterdörr باب خارجي 
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Köket المطبخ
en besticklåda  مثل المالعق والسكاآين(علبة طقم المائدة (  
en brödkavel شوبك الخبز
en brödrost محمصة الخبز
en diskborste فرشة لغسل المواعين 
en diskbänk مغسلة 
en diskmaskin  لغسل الصحون والمواعين مثال(غسالة(
ett diskmedel مسحوق غسيل 
en disktrasa خرقة لغسل المواعين 
ett durkslag مصفات ذو فتحات آبيرة نسبيا 
en frys مجمدة 
ett förkläde مريلة المطبخ 
en gryta قدر آبير 
en grytlapp مساآة األواني الساخنة 
en kaffebryggare قطارة القهوة 
en kastrull قدر 
en kniv سكين
en kokbok آتاب تعليمات الطبخ
en konservöppnare فتاحة علب 
en kryddhylla رف التوابل 
ett kylskåp ثّالجة
en köksbänk مصطبة ، مقعد طويل يوضع في المطبخ 
en kökshandduk منشفة المطبخ 
en köksfläkt مروحة تهوءة المطبخ 
en köksvåg ميزان المطبخ
ett lock غطاء القدر
en matberedare جهاز آهربائي لخلط الطعام 
en mikrovågsugn ميكروفون 
en potatisskalare مقشرة البطاطس 
ett skåp خزانة ، دوالب
en skärbräda خشبة الثرم 
en sophink سطل النفايات
en soppslev مغرقة الحساء 
en spis طباخ
en stekpanna مقالة 
en stekspade آرك القلي 
en tekanna أبريق شاي
en ugn فرن
en vattenkokare وعاء لغلي الماء 
en visp خفاقة
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Matbordet طاولة الطعام
en assiett طبق صغير
en bricka صينية 
en brödkorg سلة الخبز 
en djup tallrik صحن عميق 
en duk غطاء مائدة الطعام 
en gaffel ملعقة 
ett glas آأس 
ett grytunderlägg حصيرة توضع تحت وعاء الطهي 
en gräddkanna إبريق صغير يوضع فيه القشطة 
en haklapp صدرية الطفل 
en hushållspappersrulle  بكرة منديل ورق 
en kniv سكين 
en kopp آوب ، فنجان 
ett lock غطاء قدر 
en mugg فنجان 
en nappflaska رضاعة ، قنينة الرضاعة 
en osthyvel سكينة الجبن 
en pepparkvarn طاحونة صغيرة لطحن التوابل 
en salladsskål إناء السالطة 
ett saltkar مملحة 
en servett منديل ورقي أو من القماش 
en sked ملعقة 
en smörkniv سكين الزبدة 
en sockerskål إناء السكر 
en stol آرسي 
en tallrik صحن 
en tepåse آيس شاي 
en tesked ملعقة شاي 
en tillbringare أبريق ، دولكة 
en äggkopp آوب البيض 
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Vardagsrummet غرفة االستقبال ، غرفة الجلوس
en balkong بالكونشرفة ،  
en blomkruka آنية خزفية لألزهار 
en blomlåda علبة األزهار 
en blomvas مزهرية لألزهار 
en bok آتاب 
en bokhylla رف للكتب 
en duk قطعة قماش، غطاء مائدة الطعام 
en filt بطانية 
en fjärrkontroll جهاز التَحكم من بعد 
ett fotografi رافيةصورة فوتوغ  
ett fruktfat صحن الفواآه 
en fåtölj  آرسي واسع بذراعين 
ett fönster نافذة ، شباك 
en fönsterbräda خشبة النافذة 
en gardin ستار 
en gardinstång مضيب ستائر 
en golvlampa مصباح أرضي 
en gungstol آرسي هزاز 
en krukväxt نبات الظل 
en ljusstake شمعدان 
en matta سجاد 
en persienn ستار معدني للشبابيك واألبواب الزجاجية 
en radio راديو 
en sladd سلك آهربائي 
en soffa أريكة 
ett soffbord طاولة أريكة 
ett stearinljus شمعة األستيارين 
en stickkontakt شمعة االشعال 
en taklampa مصباح سقفي 
en tavelram إطار لوحة أو صورة 
en tavla لوحة 
en tidning صحيفة ، جريدة 
en TV تلفاز ، تلفزيون 
en vattenkanna أبريق الماء 
en video فيديو 
ett videoband آاسيت فيديو 
ett vitrinskåp فترينة ، خزانة ذات باب زجاجي 
ett vägguttag مأخذ آهربائي 
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Pojkrummet غرفة الولد
ett album ألبوم
en bilbana طريق أو مسار سيارة
en Cd-romskiva أسطوانة
en dator حاسوب
en diskett ديسكيت ، آاسيت
en garderob خزانة الثياب
en kulpåse آيس يحتوي على آرات لعب أو اشياء مسلية
en legobit قطع للتسلية تربط بعضها ببعض
ett modellflygplan نموذج طائرة للتسلية 
en morgonrock روب الصباح 
en mus جهاز صغير يربط بالحاسوب لتحريك السهم : موس الحاسوب

على الشاشة
en pall آرسي صغير بال ظهر وذراعين
en pyjamas بيجامة 
en rullgardin ستار مرن للنافذة
en samlarbild آيس لجمع الصور
en serietidning جريدة دورية
en skateboard عربة تزحلق
en skrivare  ملحقة بالحاسوب(آلة طباعة(
ett skrivbord طاولة آتابة
en skrivbordslampa مصباح طاولة الكتابة 
en skärm شاشة الحاسوب
en säng سرير
ett sängbord طاولة صغيرة توضع بجنب السرير
en sänglampa مصباح السرير
ett tangentbord  لوحة المفاتيح في الحاسوب
ett par tofflor ُخف ، شبشب
en väckarklocka ساعة منبهة
ett överkast  غطاء الفراش
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Flickrummet غرفة الفتاة ، غرفة مخصصة للبنت
en affisch  ملصق
en anslagstavla  لوحة إعالنات
en Cd-skiva  اسطوانة
en dagbok  فكرة ، دفتر مالحظات يوميةم
en freestyle  جهاز آهربائي صغير لسماع الموسيقى: فريستايل
ett halsband  لفاحة
en hårborste  فرشاة الشعر
en högtalare  مكبرة صوت
en hörlur  سماعة األذن
en kam  مشط
ett kassettband  شريط التسجيل ، آاسيت التسجيل
en klockradio  راديو مع ساعة
en kudde  مخدة
ett lakan  شرشف ، غطاء من قماش
en madrass  فراش ، دوشك
en nalle  لعبة في صورة دب
ett nattlinne  لباس النوم
ett påslakan  غطاء على شكل آيس يغطي به اللحاف
en spegel  مرآة
en stereo  ستيريو
en telefon  تلفون
en telefonkatalog  دليل التلفونات
ett täcke  لحاف ، غطاء
en våningssäng  سريران أحدهما فوق اآلخر
ett örhänge  حلقة أذن ، قرط
ett örngott  آيس الوسادة
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Badrummet حمام ، غرفة االستحمام
ett avlopp مجاري 
ett badkar  بانيو
ett badrumsskåp  خزانة أو دوالب الحمام
en badrumsvåg  ميزان يوضع في الحمام
en bebis طفل صغير 
en blöja  حفاظة الطفل
ett bomullspaket  باآيت القطن
en dambinda  حفاظ نسائي
en deodorant  معطر
en dusch  دوش
ett duschdraperi  ستار من جوخ للدوش
en handduk  منشفة يد
ett handfat  مغسلة
en kran  حنفية
ett läppstift  قلم أحمر الشفاه
ett medicinskåp  خزانة األدوية
en nagelborste  فرشة األظافر
ett nagellack  صبغ األظافر
en napp  رّضاعة
en necessär  حقيبة أدوات الزينة
en potta  قصرية ، مبولة
en propp   سّدادة
en rakapparat  ماآنة حالقة
en rakhyvel  موس الحالقة
ett raklödder  صابون الحالقة
ett schampo  شامبو
en tampong  أصبع قطني ، لفافة قطنية للحيض
en tandborste  فرشة أسنان
en tandkräm  معجون أسنان
en toalett  مرحاض ، تواليت ، خالء
en toalettborste  فرشة التواليت
en toalettpappersrulle  ورق التواليت
en tvål  صابون
en tvättsvamp  أسفنجة الغسيل
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Kroppen الجسم
ett ansikte  وجه
en arm  ذراع
en armbåge  مرفق
en axel  آتف
ett ben  ساق ، رْجل
ett bröst  صدر
ett finger  أصبع
en fot  قدم
en fotsula قطعة جلدية توضع في الحذاء 
en haka ذقن 
en hals  عنق ، حلق
en hand  يد
en handflata  آف
en handled  معصم ، رسخ اليد
ett huvud  رأس
hår  شعر
en häl  عقب القدم
en höft  ورك
en kind  خد
ett knä  رآبة
ett knäveck   تحت الطاولة مثال(فسحة لوضع الرآبتين(
ett lår  فخذ
en mage  بطن
en midja  خصر
en mun  فم
en nacke رقبة 
en navel  سرة
en näsa  أنف
en panna  جبين
en penis  قضيب الذآر
en rygg  ظهر
ett sköte   عند وضع الجلوس(حضن(
en stjärt  عقب ، مؤخرة الجسم
en tå  أصبع القدم
en vad  عضلة الساق
ett öga  عين
ett ögonbryn  حاجب
ett öra  أذن
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Tvättstugan och 
städskrubben 

 أدوات التنظيفكانغرفة غسل الثياب وم

en bh  سوتيان ، حامل الثدي
en blus  بلوز ، آنزة
ett par byxor  بنطلون
ett par kalsonger  لباس داخلي للرجال
en kjol  تنورة
en klädnypa  ملقط ثياب
en klänning  فستان
en kofta  آنزة ، سترة
ett par långkalsonger  لباس داخلي طويل للرجال
en mangel  مكواة أسطوانية
en skjorta  قميص
en slips  رباط ، ربطة عنق
smutstvätt  مالبس وسخة
en strumpa  جورب
ett par strumpbyxor جورب بنطلوني
en t-shirt  قميص قصير األآمام
ett torkskåp  ماآنة لتجفيف المالبس
en torktumlare  مجففة المالبس
ett par trosor  لباس أو سروال نسائي
en tröja  آنزة طويلة األآمام
en tvättho  حوض الغسيل
en tvättkorg  سلة الفسيل
en tvättmaskin  غّسالة
ett tvättmedel مسحوق الغسيل
en dammsugare  سة آهربائيةمكن
en dammtrasa  خرقة تنظيف
en fönsterskrapa  آاشطة النافذة
en glödlampa  لمبة آهربائية
ett lysrör  أنبوب نيون آهربائي
en skurborste  فرشاة مسح
en skurhink  سطل لفرشاة المسح
en skurtrasa  ممسحة
en sopborste  مكنسة
en sopskyffel  كنسةلفاطة الم
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Familjen och husdjuren العائلة والحيوانات األليفة
en akvariefisk سمك في حوض زجاجي
ett akvarium حوض زجاجي لتربية األسماك
foder طعام الحيوانات
en fågelbur قفص الطير
föräldrar والَدين ، أبوين
en hamster حيوان صغير آالجرد: همستر
en hund آلب
en kanin أرنب
en katt قطة
ett koppel مقود الكلب
en lillasyster أخت صغيرة
en mamma أم ، والدة
ett marsvin نوع من الخنازير بال ذنب
en matskål إناء أو وعاء الطعام
en orm ثعبان ، حية
en papegoja ببغاء
en pappa أب ، والد
en sköldpadda سلحفاة
en storebror أخ أآبر
syskon أخوة
Tvillingar توأم
en undulat طير الحب
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Gården حديقة ، مزرعة
asfalt أسفلت ، قير 
en barnvagn  عربة طفل
en blomma  زهرة
en buske  ُشَجيرة
ett cykelställ  مكان لوقوف الدراجات الهوائية
en fastighetsskötare عامل معتني بالعقار
en grind  باب السياج أو السور أو البستان
grus  حصى
en gräsklippare  ماآنة قص الحشيش
en gräsmatta  أرض مزروعة بالحشائش: مرجة
en gunga  أرجوحة
en hink  سطل
ett hus  دار
en häck  خط من الشخيرات ُيَكون سياجا
ett klädstreck  تجفيفحبل لتعليق الثياب المغسولة لل
en klätterställning  مكان تسلق في مدينة األلعاب
en kratta  أداة تستخدم في الحقل لتسوية األرض: خرباشة
en miljöstuga  آوخ صغير في الطبيعة
en papperskorg  سلة المهمالت
en parkbänk  مسطبة في حديقة
en parkering  مكان وقوف السيارات
en piskställning  سلم لتعليق البساط لينتفض منه الغبار
en rabatt  أرض صغيرة لزراعة األزهار
en rutschkana  لعبة يتزحلق عليها األطفال
en sandlåda  ملعب رملي
en skottkärra  عربة ذات عجلة واحدة ومقبضين ُتستخدم في الحدائق والبناء
en sopkvast  مكنسة القمامة
en soptunna  وق القمامةصند
en spade  آرك ، آريك ، رفش ، مسحاة
ett staket  سياج
en stege  سلَّم
en trehjuling  ذو ثالث عجالت
en vattenkanna  أبريق
en vattenslang  خرطوم الماء

 



 
 

Arabisk ordlista till Ett skepp kommer lastat - bildordbok 1© Kersti Mattsson, Martin Widmark o Liber AB              15 

 
Cykeln الدراجة البخارية
en baklykta  مصباح خلفي
en barnsits   لبخاريةعلى الدراجة ا(آرسي الطفل(
en cykelkorg  سلة الدراجة
en cykelpump  مضخة لضخ الهواء في إطار الدراجة
ett cykelställ  مكان لوقوف الدراجات الهوائية
en dynamo  دينمو ، مولد آهربائي
ett däck  إطار  العجلة
en eker  برمق ، شعاع دوالب الدراجة البخارية
en framlykta مصباح أمامي 
en handbroms  فرملة يدوية
ett handtag  يدة الدراجة
ett hjul  عجلة
en hjälm خوذة
en kedja  زنجير
ett lås  قفل
en namnskylt  يافطة يكبس عليها األسم
ett nav  محور العجلة
en pakethållare   حاملة على عجلة الدراجة الخلفية
en pedal  دواسة
en ram  رإطا
en reflex عاآس ، انعكاس 
en ringklocka  ساعة جرس
en sadel  مقعد دراجة
ett styre  مقود
en stänkskärm  رفوف العجلة أو الدوالب
ett stöd مسند 
en växel  مقسم ، بدالة ، تحويلة
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Skolgården حديقة المدرسة
en bandyklubba  عصا الباندي
ett bandymål  الباندي ، مرمى البانديهدف 
en basketboll  آرة السلة
en basketkorg سلة آرة السلة 
ett bollplank  لوحة ُتضَرب عليها الكرة
en fotboll  آرة القدم
en fontän  نافورة
en hopphage خطوط ُترَسم على األرض للقفز بينها
ett hopprep حبل القفز 
en klocka  ساعة
ett led  صف من األشخاص خلف بعض
en matsal  صالة الطعام
ett personalrum  غرفة الموظفين
en pingisboll  تنس الطاولة ، آرة الطاولة ، آرة المنضدة  
ett pingisbord  طاولة لعبة تنس الطاولة
ett pingisracket مضرب آرة الطاولة
en rastvakt   الفرصة المدرسيةحارس لمراقبة التالميذ فترة
en rektor  مدير مدرسة
en tennisboll  آرة التنس
ett tennisracket  مضرب التنس
ett tvistband  لعبة شريط ينازع بينه طفالن في اللعب
en vaktmästare  ناطور ، حاجب ، بواب
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Klassrummet حجرة الصف
en almanacka  تقويم
en arbetsprojektor  عمل لعرض الرسوم والكتابة على الشاشةجهاز
en bandspelare  آلة تسجيل ، مسجل
ett blädderblock دفتر مالحظات
ett bord  طاولة ، منضدة
en bänk  مسطبة
en diabild  صورة شفافة، صورة على ورق شفاف
en diaprojektor  جهاز لعرض الصور الشفافة
en elev  تلميذ، طالب
ett hålslag  ثاقبة ورق
en jordglob  نموذج  خارطةالكرة األرضية
en karta  خارطة
en kateder  أنبوب رقيق ُيدَخل في جسم اإلنسان لتفريغ السوائل
en lärare  معلم ، مدرس ، أستاذ
en papperskorg  سلة المهمالت
en pekpinne  عصا التأشير
en pennvässare  مقطاط ، قطاطة
en stol  آرسي
svarta tavlan  اللوحة السوداء
en tavelkrita  طباشير السبورة، طباشير اللوحة
en tavelsudd ممحاة السبورة
en teckning رسم تخطيطي، إشارة ، عالمة
en tejprulle شريط الصق على شكل بكرة
vattenfärger  ألوان مائية
vita tavlan  لوحة بيضاء
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Skolväskan حقيبة المدرسة
en blyertspenna  قلم رصاص
en bläckpenna  قلم جاف
en färgkrita  طباشير ملونة ، قلم ملون مصنوع من مادة طرية
ett gem   لمسك األوراق(مشبك(
ett par glasögon  نظارات
en gradskiva   لرسم الزوايا(منقلة(
ett häftstift  آلبس
ett klister  مغص
ett limstift  صمغ على شكل أبرشية
en linjal  مسطرة
en miniräknare  آلة حاسبة صغيرة
en passare   أداة لرسم الدوائر(فرجال(
ett pennfodral  آيس أو غطاء لحفظ األقالم
en pärm  أضبارة ، ملف
ett räknehäfte  آراسة للحساب
en skolväska  حقيبة مدرسية
ett skrivhäfte  آراسة للكتابة
ett suddgummi  ممحاة
en tejprulle  بكرة شريط الصق
en tuschpenna  قلم حبر
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Gymnastiksalen صالة الجمناستيك
en badmintonboll بادمينتون ، الريشة الطائرة
ett badmintonracket مضرب الريشة الطائرة
en bock مسند خشبي
en bom شبي قضيب خ
en bänk مقعد لجلوس عدد من األشخاص
en idrottslärare معلم الرياضة
en kon عارضة
en kullerbytta حرآة بهلوانية يقلب فيها المرء عقبيه فوق رأسه: شقلبة
ett lag فريق رياضي
ett lekband وشاح أو رباط اللعب
en lina حبل
ett linne ثوب ، صدرة
en matta  ، بساطسجاد
ett mål هدف ، مرمى
ett omklädningsrum غرفة تبديل المالبس
en plint   للتمرين علفى الوثب في رياضة الجمناستيك(صندوق الوثب(
en ribbstol  آرسي خشبي عمودي طويل مدَرج يستعمل في التدريب على

الجمناستيك
en ring حلقة
ett par shorts شورط ، بنطلون قصير
en tjockmatta بساط سميك
en trampett  بساط مشدود بحلقات في دائرة  ُيستخدم للقفز إلى أعلى في

رياضة الجمناستيك
en träningsoverall بدلة التمارين الرياضية
en visselpipa صّفارة
en volt حرآة بهلوانية يقلب فيها المرء عقبيه فوق رأسه: شقلبة
en ärtpåse آيس البازالء
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Textilslöjden أعمال يدوية من القماش
ett blixtlås  قفل شريطي ُيستخدم في المالبس: سّحاب
en fingerborg  آشتبان
ett garnnystan  آبابة ، لفة من غزل صوفي أو قطني
en knapp   زر قميص مثال(زر(
ett knapphål  فتحة الزر
en knappnål  دبوس
ett måttband  ياس طول األشياءشريط لق
ett mönster  آليشة ، آشل ، نموذج
en raksöm  طية مستقيمة ، قماش مخاطة مستقيمة
en sax  مقص
en sicksacksöm  قماش مخاطة متعرجة، زيكزاك
en sprättare أداة لشق أو تمزيق قماش 
en sticka  صنارة النسيج
en stickning  حياآة ، نسج
en strykbräda  طاولة المكواة
ett strykjärn  مكواة
en symaskin  ماآنة خياطة
en synål  أبرة خياطة
en sytråd  خيط الخياطة
en säkerhetsnål   دبوس أنكليزي: آّالب
en textillärare  معلم مادة الحياآة
en trådrulle  بكرة خيطان
ett tyg  قماش
en virkning  رةحبكة ، نسج بالصنا
en virknål  أبرة معكوفة للنسيج: صنارة
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Bildsalen صالة الصور
beige  بيجي
blå  أزرق
brun  جوزي ، بني ، قهوائي
grå  رصاصي ، رمادي
grön  أخضر
gul  أصفر
lila  ليلكي
ljusblå  أزرق خفيف
mörkblå  أزرق غامق
orange  برتقالي
rosa  وردي
röd  أحمر
svart  أسود
turkos  تورآوس ، أزرق مخضر
vit  أبيض
blommig  مزهر
prickig  منقط
randig  مخطط ، مقلم
rutig  ذو مربعات
en bildlärare  معلم الرسم
en burk  علبة
en duk  قماش الرسم
en fläck  بقعة ، تلوث
en mugg  آوب
en palett  لوحة ألوان ، مْلون
en pall  مقعد بال مسند
en pensel  فرشاة التلوين
ett porträtt  صورة
ett staffli  مسند لقماش الرسام
en stege سّلم 
en tub  أنبوب
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Träslöjden أعمال يدوية من الخشب
en bandsåg منشار شريطي أو حزامي 
en borrsväng  مثقب يدوي
en brandsläckare  يقجهاز إلطفاء الحر
en bräda  لوح خشبي
en fil  مبرد
en fogsvans (en såg) منشار يدوي
en hammare  مطرقة
en hovtång   آلبتان(آماشة(
en hyvel  مسحاج
en hyvelbänk  طاولة النجار
ett hårnät  شبكة الَشعر
ett hörselskydd  وقاية السمع ، أداة لوقاية السمع
en kofot   لخلعل( عتلة(
en kontursåg  منشار آفاف ، منشار محيط
en mutter  صمولة
en måttstock   لقياس شيء بالطول والعرض(مقياس(
en pelarborrmaskin  آلة ثقب 
en plåt صفيحة 
en plåtsax  مقص األلواح المعدنية
en ritning   هندسي(رسم أو مخطط(
ett sandpapper  ورق السنفرة
en skiftnyckel  مفتاح ربط ، آندك
en skruv  برغي ، لولب
en skruvmejsel  مفك براغي ، درنفيس
ett par skyddsglasögon نظارات وقاية
en slöjdlärare  معلم مادة األعمال اليدوية من القماش
en spik  مسمار
ett stämjärn  أداة للنحت ، أزميل
en svarv  مخرطة
en tving  مكبس ، فخة
ett vattenpass  قبان الماء لمعرفة آون السطح مستو أم ال
en vinkelhake  أداة على شكل زاوية قائمة تستخدم عادة للقياس
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Skolsköterskan och 
tandläkaren 

ممرضة المدرسة وطبيب األسنان

Skolsköterskan ممرضة المدرسة
ett bandage لفاف ، شريط ربط الجرح
blod دم
ett blåmärke  آدمة ، بقعة زرقاء في البشرة نتيجة ضربة
en tablett حب
en termometer مقياس لدرجة الحرارة، محرار
ett urinprov تحليل البول
utslag طفح جلدي
en våg  ميزان
en blåtira بقعة سوداء حول العين تتكون نتيجة ضربة
en bula َتورم
Tandläkaren طبيب أسنان
en ficklampa مصباح الجيب
en bedövningspruta أبرة تخدير أو بنج
en patient مريض
en kompress آمادة
en röntgenbild أشعة
en krycka عكاز
en borr مثقاب ، آلة للثقب
en spegel مرآة
en medicin دواء
en framtand مقدمة السن ، أمام السن
en tandläkare طبيب أسنان
ett plåster بالستر ، ضمادة الحقة
ett hål ثقب ، فتحة
en tandläkarstol آرسي طبيب أسنان
en hörntand  سن الزاوية
en skolsköterska ممرضة المدرسة
en tandsköterska  ممرضة تعمل مع طبيب أسنان0ممرضة أسنان
en spruta حقنة ، أبرة
en kindtand حن في مؤخرة األسنانسن طا
en tandställning تقويم األسنان
ett stetoskop سماعة الطبيب
en lagning تصليح ، اصالح
en tunga لسان
en syntavla لوحة نظر
en läpp شفه
ett väntrum غرفة انتظار
ett sår جرح
löständer  أسنان سائبة ، أسنان اصطناعية 
ett munskydd  يلبسها األطباء عادةآمامة
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Dygnets 24 timmar  ساعة24) يوم  وليلة(يوم آامل 
en gryning فجر ، وقت طلوع النهار
en morgon صباح
en förmiddag قبل الظهر
Lunch غداء
en eftermiddag بعد الظهر
en skymning الغسق ، بداية ظالم الليل
en kväll مساء
en natt ليل
en soluppgång شروق الشمس
en solnedgång غروب الشمس

 
 
Veckodagarna أيام األسبوع
Måndag يوم اإلثنين
Tisdag يوم الثالثاء
Onsdag يوم األربعاء
Torsdag يوم الخميس
Fredag يوم الجمعة
Lördag يوم السبت
Söndag يوم األحد

 
 
Året السنة
januari يناير/ آانون الثاني
februari  فبراير/ شباط
mars مارس/ آذار
April  أبريل/ نيسان
maj  مايو/ أيار
juni  يونيو/ حزيران
Juli  يوليو/ تموز
Augusti  اغسطس/ آب
September  سبتمبر/ أيلول
Oktober أآتوبر/ تشرين األول
November نوفمبر/ تشرين الثاني
December ديسمبر/ آانون األول

 
 
Årstiderna فصول السنة
vår ربيع
Sommar صيف
Höst خريف
Vinter شتاء
ett datum  تاريخ
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Väder och väderstreck  واإلتجاهات األربعة) طقس( جو
Det blåser. تهب الرياح
Det är dimmigt. مضبب ، جو أمليء بضباب
Det haglar. حالوب ، تمطر السماء بردا
Det är molnigt. مغيم ، السماء ملبدة بالغيوم
Det regnar. تمطر
Det är soligt. ُمشرق
Det snöar. تثلج
en väderlekskarta خارطة تظهر حالة الطقس
Det åskar. ترعد ، السماء ترعد
Norr شمال
Söder جنوب
Väster غرب
öster  شرق

 


