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Staden المدينة
ett apotek  صيدلية
en bank  بنك
ett bibliotek  مكتبة
en biograf  سينما
en bokhandel  متجر لبيع الكتب
en brandstation  محطة إطفاء
en brevlåda  ندوق بريدص
ett café  مقهى
ett flygplan  طائرة
en glasskiosk  حانوت لبيع البوظة
en järnvägsstation  محطة قطار
en klädaffär  دآان لبيع المالبس
en korvkiosk  حانوت لبيع النقانق
ett kvarter  محلة، ضيعة، مجموعة بنايات
en kyrka  آنيسة
en lekpark  ملعب
ett museum  متحف
en papperskorg سلة المهمالت
en park  حديقة
en perrong  رصيف محطة القطار
en pizzeria  مطعم البيتزا
en polisstaton محطة البوليس، محطة الشرطة
en post  بريد
en restaurang  مطعم
en rondell  ساحة ، دوار
ett sjukhus  مستشفى
en skivaffär محل بيع اإلسطوانات
en skoaffär  محل بيع األحذية
en teater  مسرح
en tobaksaffär دآان بيع السكائر ، محل بيع الدخان
ett torg  ساحة
ett tåg   قطار
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Gatukorsningen تقاطع الطرق
en ambulans  إسعاف
en barnvagn  عربة طفل
en bensinstation  محطة بنزين
en bil  سيارة
en brandbil سيارة إطفاء
en buss  باص
en fotgängare المترجل ، الشخص الماشي
en färja  عّبارة ، قلرب آبير
en gata  شارع
en gatukorsning تقاطع الطرق
en gatuskylt  لوحة صغيرة مكتوب عليها أسم ورقم الشارع
en gångbro  جسر مخصص للمشي فقط
en hållplats  محل وقوف الباصات
en lastbil  لوري، شاحنة
en lyktstolpe  عمود المصباح
en moped  دراجة نارية صغيرة
en motorcykel  دراجة نارية
en parkeringsautomat  جهاز أوتوماتيكي لموقف وقوف السيارات
en parkeringsvakt  
(en lapplisa) 

حارس موقف السيارات

en passagerare راآب في واسطة نقل عدا السائق
en polisbil  سيارة بوليس
en reklampelare لوحة إعالن أو ترويج للبضائع
en rännsten  مجرى أو بالوعة في جانب الطريق
en spårvagn ترام
en taxi  سيارة تاآسي
en telefonkiosk  آشك الهاتف
en tidtabell  جدول األوقات
ett trafikljus إشارة تنظيم المرور
en trottoar  رصيف
en tunnelbanestation  محطة المتروسقف
ett vindskydd سقف محطة وقوف الباص
ett vägmärke  مرور(إشارة طريق(
ett övergångsställe  محطة عبور
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Busskön صف في انتظار الباص
arg  غضبان
flintskallig  أصلع
full  وءممل
gammal  مَعمر، آبير السن
glad  فرحان ، مسرور
kort  قصير
kär  مغرم ، معجب
ledsen  حزين
ljushårig  ذو شعر فاتح
lång  طويل
långsam  بطيء
mallig  مغرور ، معجب بنفسه
modig  شجاع
mörkhårig  ذو شعر أسود
nervös  قلق
orakad  غير حالق لحيته
pigg  طنش
rädd  خائف
rödhårig  ذو شعر أحمر
skäggig  ُملتح ، ذو لحية
smal  نحيف
smutsig  قذر، وسخ
stark  قوي
stor  آبير
tjock  سمين
trött  تعبان
ung  فتى ، شاب صغير
vacker  جميل
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Affären المتجر
ett affärsbiträde بائع في محل تجاري 
ett batteri  ةبطاري
en burk  علبة ، مرطبان
cigaretter  سكائر ، دخان
en flaska  ْبطل
en frysdisk  صندوق مجمدة
en glass  بوظة ، دوندرمة
en hylla  رف
en kartong  آارتون
en kassaapparat  خزانة ، ماآنة تسجيل المدفوعات النقدية
en kassörska أمينة صندوق 
en konservburk  لبة طعام محفوظع
ett kontokort  بطاقة حساب
en kund  زبون
en kundvagn  عربة زبون
ett kvitto  وصل استالم
en kyldisk  ثالجة
en kö  طابور، صف
ett mynt  عملة معدنية
en papperskasse  آيس ورق
pengar  فلوس، مال
en pipa  بايب
en plastkasse  آيس نايلون
en plånbok  محفظة
en prislapp  وصل السعر أو الثمن
en sedel  عملة ورقية
snus  سعوط
tobak  دخان
en tub  أنبوب
en varukorg  سلة البضائع
en våg  ميزان
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Kött, fisk och mejerier لحم، سمك وألبان
bacon بيكون، لحم خنزير مملح 
en biff  لحم بقري
créme fraiche  علبة آريم
en falukorv  سجق فالوا
filmjölk  لبن مخثر
en fisk  سمك
fläskkött  لحم خنزير
grädde  قشطة
en hummer آرآند ، جراد البحر
jäst  خميرة
kaviar  آافيار ، بطارخ
en korv  سجق
en kotlett  آستليتة
en krabba  سرطان البحر
en kräfta  أربيان
en kyckling  فرخ الدجاج
en kölapp  وصل فيه رقم الوقوف في صف االنتظار
en köttbulle آريات لحم
köttfärs  لحم مثروم
lammkött  لحم حمل ، لحم صغير الخروف
leverpastej  باتيه الكبد المطحون
margarin  دهن
mjölk  حليب
en mussla  بلح البحر
nötkött  لحم بقري
en ost  جبن ، جبنة
en prickig korv  سجق مرقط
en prinskorv  سجق األمير
en räka  قريدس ، جمبري
en salamikorv  سجق السالمي
en sill  رنكه ، سمك من جنس السردين
en skinka  لحم فخذ الخنزير
smör  زبدة
en surströmming  سردين مخمر
en tonfisk   سمك التن
yoghurt  لبن رائب
ett ägg  بيض
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Livsmedel مواد غذائية
ett bröd  خبز
en bulle  آعكة مدورة
chips  تشبس ، شرائح البطاطس المملحة المجففة
godis  شكوالته ، حلويات
jordnötter  فول سوداني
juice  عصير
kaffe  قهوة
kakao  آاآاو
kakor  آعكات
ketchup  طمصلصة طما
kex  آيك
knäckebröd خبز مجفف
kryddor  بهارات ، توابل
läsk  مرطبات
makaroner  معكرونة
marmelad  مربى
mjöl  طحين
ostbågar  قطع جبنية مجففة مقوسة مستديرة
Peppar بهار ، فلفل 
popcorn  حبوب الذرة الصفراء
ris  رز
saft  عصير ، شراب من عصارة الفاآهة
salt  ملح
senap  خردل
socker  سكر
en sockerbit  قطعة سكر
spagetti  معكرونة طويلة رفيعة، سباجيتي
te  شاي
öl  بيرة، جعة
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Grönsaker och frukter خضروات وفواآه
en ananas أناناس
en apelsin برتقال
en aubergine باذنجان
en avokado أفكادو
en banan زمو
ett blomkålshuvud راس قرنبيط
broccoli نبات ملفوف خضراء: بروآولي
en champinjon فطر
en citron ليمون ، حامض
en grapefrukt  آريب فروت من فصيلة الحمضيات
en gurka خيار
en jordgubbe فراولة ، فريز
en kiwi  فاآهة(آيوي(
en kålrot لفت سويدي
ett körsbär  رزآ
en lök بصل
en mandarin يوسفي ، ماندرين، النكي
en mango مانكو
en melon بطيخ أصفر
en morot جذر
en oliv زيتون
en paprika فلفل
en plastpåse آيس نايلون
ett plommon برقوق
en potatis  بطاطس
ett päron إجاصة، عرموط
en rädisa فجل
ett salladshuvud ،رأس سالطةخس 
en sparris نبات الهليون
en squash (en zuccini) قرع، آوسي
en tomat طماطم ، بندورة
en vindruva عنب
ett vitkålshuvud رأس لهانة
en vitlök ثوم
ett äpple  تفاح
en ärta  بزاليا
 



 
 

Arabisk ordlista till Ett skepp kommer lastat - bildordbok 2© Kersti Mattsson, Martin Widmark o Liber AB              9 

 
Yrken 1  1مهن
en bagare  خباز
en bilmekaniker ميكانيك سيارات
en byggnadsarbetare  َبناء
en chaufför  سائق
en elektriker آهربائي
en fotograf  مصور
en frisör  حّالق
en försäljare بائع
en kock  طّباخ
en konstnär رّسام
en läkare  طبيب
en meteorolog  عالم باألرصاد الجوية
en militär  عسكري
en målare  صّباغ
en optiker  نّظاراتي
en sekreterare سكرتير ، سكرتيرة
en servitris (en servitör) خادم
en skomakare  أسكافي
en snickare  نّجار
en städare (en lokalvårdare) آّناس
en veterinär  طبيب بيطري
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Yrken 2  2مهن
en advokat محامي
en apotekare صيدلي
en arkeolog عالم باآلثار
en arkitekt مهندس معماري
en astronaut رائد فضاء
en bibliotekarie أمين مكتبة عامة
en brandman رجل المطافيء، رجل الحريق
en fiskare سّماك
en forskare باحث
en fotbollsspelare العب آرة القدم
en förskollärare معلم روضة
en ingenjör مهندس
en journalist صحفي
en pilot طّيار
en polis بوليس، شرطي
en politiker سياسي
en programmerare ُمبرِمج
en präst قس، خوري
en rörmokare سباك، شخص يقوم بصيانة األنابيب
en sjöman  َبّحار
en skådespelare ممثل
en sminkös   يقوم بوضع مساحيق التجميل:ماآيرة
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Friidrottsarenan حلبة العاب القوى
en diskus  قرص معدني ُيستخدم في رياضة رمي القرص
en diskuskastare العب رمي القرص
en flagga  علم
en häck  سياج نّقال يستعمله الرياضيون في طفر الموانع
en häcklöpare رياضي طفر الموانع
en höjdhoppare  العب قفز العالي
en höjdhoppsställning  عمود قفز العالي
en kula  آرة الرمي
en kulstötare رامي آرة الرمي
en läktare  مدرج للجمهور
en längdhoppare العب قفز العريض
en längdhoppsgrop  تجويف قفز العريض
en löparbana  حلبة السباق
en löpare  العّداء
en medalj  مدالية
en mållinje خط الهدف
en prispall مقعد خشبي يصعد عليه الفائز في المبارات الرياضية
publik جمهور
en resultattavla  لوحة النتائج
en ribba  عارضة القفز بالزانة
en slägga أرزبة، مطرقة آبيرة
en släggkastare العب رمي األرزبة
ett spjut رمح
en spjutkastare  رمي الرمحالعب
en stafettpinne  عصا سباق التتابع
ett startblock آتلة البدء بالسباق للعّدائين
en starter الشخص الذي يعطي غشارة البدء في سباق
en startpistol مسدس البدء بالسباق الرياضي
en stav  عصا القفز بالزانة
en stavhoppare  رياضي القفز بالزانة
ett tidtagarur  ساعة التوقيت في مبارات رياضية
en trestegshoppare  العب الطفرة الثالثية
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Inomhussporter ألعاب رياضية في الداخل
badminton  لعبة الريشة
basket  آرة السلة
bordtennis (pingis)  آرة الطاولة، آرة المنضدة، بينكيس
bowling  لعبة البولنك
boxning  مةمالآ
brottning  مصارعة
fäktning  مبارزة
gymnastik  جمناستيك
handboll  لعبة آرة اليد
innebandy  لعبة الباندي في الداخل
judo  جودو
karate  آراتيه
squash   لعبة بالكرة(لعبة األسكواش(
tennis  تنس
tyngdlyftning رفع األثقال
tävlingsdans مسابقة رقص
volleyboll  آرة الطائرة
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Utomhussporter ألعاب رياضية في الهواء الطلق
bandy  باندي، لعبة اآليس هوآي
cykling  رآوب الدراجة الهوائية
dressyr  تدريب أو تدجين الحيوان
fotboll  آرة القدم
galopp  عدو الفرس
golf لعبة الكولف
kanot واسطة دواسة او شراعقارب رفيع طويل ُيدار ب: آانوت
konståkning  تزلج فني على الجليد
ridning  رآوب الخيل
rodd  قيادة قارب بواسطة المجاذيف
rugby  لعبة الرآبي
segling  جولة بحرية
simhopp  غطس ، غوص
simning  سباحة
speedway  ميدان لسباق الدراجات البخارية
trav نوع من جري الفرس: خب
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Orkestern فرقة موسيقية
en basfiol اآبر آلة في األسرة الموسيقية: دَبْلَبس
en bastrumma الطبلة العظمى
en blockflöjt مزمار
en bongotrumma طبلة بونكو
en cello آمنجة آبيرة: فيولونسيا
en congas طبلة عالية نسبيا: آونكاس
en cymbal ربان ببعضصفحتان نحاسيتان ُتض: صنج
en dirigent قائد الفرقة الموسيقية
ett dragspel  آلة موسيقية(أوآورديون(
en elbas صوت صادر من الدبليس الكهربائي
en elgitarr آيتار آهربائي
en fagott مزمار ذو أنبوب خشبي وفم معدني: زمخر
en fiol آمان
en flygel بيانو آبير
en harpa قيثارة
en klarinett آلة موسيقية يشبه المزمار: آالرينيت
ett munspel آلة موسيقية تعمل بالنفخ: هيرمونيكا
ett notblad صحيفة النوتة الموسيقية
en oboe مزمار
ett piano بيانو
en piccolaflöjt آلة نفخ موسيقية: بيكوالفلوت
en popgrupp فرقة الموسيقى الصاخبة
en puka اريةطبلة، نق
en saxofon سكسوفون ، آلة موسيقية تعمل بالنفخ
en stråke قوس ُيعزف به على اآللة الموسيقية
en syntesizer آلة موسيقية على شكل طاولة صغيرة
en sångare مغني، مطرب
en tamburin دف
en trombon آلة موسيقية هوائية نافخة:  المترددة
en trumma طبل
en trumpet بوق
en trumpinne عصا النقر على الطبل
en tuba توبا، بوق نحاسي ضخم
en tvärflöjt فلوت متقاطع الشكل
ett valthorn بوق فرنسي
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Landskapet مقاطعة، طبيعة، أقليم
en allé  طريق مَشجر
en backe  مرتفع
ett berg  جبل
en brygga  لماءقنطرة مائية، رصيف مرفأ عائم في ا
en by  قرية، ريف
en dal  وادي
en fabrik  معمل
ett fartyg  باخرة
ett fjäll  جبل
en flagga  علم
en fyr  منار، فنار
en hamn  ميناء
ett hav  بحر
en horisont  أفق، خط يمثل التقاء األرض مع السماء
en kanal  قنال
en kust  ساحل
en kyrka  آنيسة
en kyrkogård  مقبرة
en motorväg  طريق أوبان موتوري، طريق مبلط لمرور سريع
en sjö  بحيرة
en skog  غابة
en sluss  مجموعة بوابات مالحية توضع في المسالك المائية
ett sund  لسان بحري داخل في البر
en udde شبه جزيرة صغيرة، لسان داخل البحر 
ett vattenfall  شالل
en vik  خليج
en väg  طريق، ممر
en å  جدول
en älv  نهر
en ö  جزيرة
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Skogen الغابة
bark  نوع من الشجر: لحاء
ett barr  ورقة شجر أبرية الشكل
ett bi  نحلة
en björk  نوع من الشجر(بتوال(
en bäck  غدير، جدول
en ek  شجرة السنديان أو البلوط
en en  نوع من األشجار الصنوبرية: عرعر
en fjäril فراشة 
en fluga  ذبابة
en fästing  حشرة عنكبوتية تمتص دم الحيوان: قرادة
en geting  زنبور
en gran  شجرة صنوبرية: بيسية
en gren  عصن من شجرة
en gräshoppa  جرادة
en humla  نحلة طنانة
en kotte  للصنوبريات(ثمرة الكوز الذي يحوي ال(
en krona  رأس الشجرة، تاج
en kvist  غصن
ett löv  ورق الشجر
en mossa  طحلب
en mygga  بعوض
en myra  نملة
en myrstack  تلة النحل
en nyckelpiga  حشرة الدعسوقة
en ormbunke  نبات السرخس
en rot  جذر
en skalbagge  حشرة الخنفساء
en snigel   حيوان رخوي(حلزون(
en snäcka  محار ، صدفة
en spindel  عنكبوت
en stam  جذع
en stig  ممر، طريق في الغابة
en stubbe  ما تبقى من الشجرة بعد قطفها: عقب
en tall شجرة الصنوبر
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Vilda djur i skogen حيوانات وحشية في الغابة
en björn دب
en bäver  يوان قارض  آثيف الفروح(قدس(
en daggmask ُخرطون ، دودة األرض
en domherre طائر صغير
en ekorre سنجاب
en fladdermus خفاش ، وطواط
en groda ضفدع
en gråsparv عصفور دوري
en grävling ُغرير ، حيوان ثدي قصير القوائم
en hare أرنب بري
en hjort أيل
en huggorm ن األفاغي السامةنوع م
en igelkott سلحفاة
en koltrast طائر الشحرور جميل الصوت
ett lodjur حيوان يشبه النمر لكن أصغر منه
en mus فأر
en padda نوع من الضفادع لكن رجاله الخلفية قصيرة
ett rådjur يحمرور، نوع من الغزالن
en räv ثعلب
en skata طائر العقعق، آندش
en snok أفعى العشب
en sädesärla طائر صغير له ذنب طويل: أعرة
en uggla بومة
en varg ذئب
en älg ايل
en ödla  حيوان زاحف(سحلية(
en örn نسر
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I trollskogen نباتات وآائنات الغابة
Bär ثمار عنبية
ett björnbär  نوع من التوت أيلكي اللون
ett blåbär توت أزرق
ett hallon فراولة
ett hjortron نوع من الفراولة
ett lingon عناب أحمر
ett smultron  توت بري

 
 
Svamp فطر
en champinjon فطر صالح لألآل
en flugsvamp نوع من الفطر السام غير صالح لألآل
en kantarell نوع من الفطر األصفر لذيذ الطعم
en karljohanssvamp من الفطر سميك ممتليء  نوع 
en stolt fjällskivling نوع من الفطر أبيض اللون 

 
 
Skogsväsen آائنات الغابة
en dvärg قزم
en jätte مارد، عمالق
Näcken روح شيطانية بهيئة رجل تعيش في الماء  
Skogsfrun فاتنة الغابة
en tomte بابانوئيل
ett troll وحش، مارد
en älva  جنية
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Sjön بحيرة
en abborre   نوع من األسماك(فرخ نهري(
ett ankare  مرساة
en botten  قاع
en brygga  رصيف، قنطرة
en bubbla  ُبقاعة
ett cyklop  سيكلوب
ett drag  سّنارة
en eka  زورق
en fena  زعنفة
en fiskstjärt  ذيل السمكة
en flytväst ةسترة النجا  
ett flöte  فلينة صنارة الصيد
en gädda  سمك الكراآي
en gäle  خيشوم السمك
en håv  شبكة لصيداألسماك
ett kastspö  سوط شنارة لصيد األسماك
en krok  خّطاف، سنارة
en mask  دودة
en metrev  خيط الشص
ett metspö  سوط أو عصا الشنارة أو الصنارة
en mås نورس
en mört  نوع من السمك(برعان اشقر(
en näckros  زنبق الماء(نيلوفر(
ett nät شبكة
simfötter  آفي السباحة تشبه أقدام األوز
sjögräs عشب البحيرة
en skattkista صندوق فيه آنز
en snorkel انبوب قناع الغوص
en snäcka محار، قوقعة
en ubåt  غواصة
ett yngel  السمكصفار
Yta سطح
en ål أفعى البحر
en åra  مجداف
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Bondgården مزرعة
en anka بطة 
en bonde (en lantbrukare) فالح، مزارع
en damm  بْرآة
ett får  خروف ، غنم
ett fält  حقل
en get  ماعز ، معزة
en grep  أداة زراعية يستخدمها الفالح: مذراة
en gris خنزير 
en gås  أوزة
en hage  مرعى مسور
havre  شوفان
en häst  حصان
en höna  دجاجة
en kalkon  ديك رومي، علي شيش
en ko بقرة
Korn حبة ، حبيبة
en lada مخزن المحاصيل الزراعية
en ladugård  حظيرة أبقار
en plog محراث إلزالة الثلج
råg   نبات(شلم(
en råtta  ةفأر
en skördetröska  حصادة دارسةمن المكائن الزراعية
en stege  سلَّم
en stork  لقلق
en svinstia زريبة خنازير 
en traktor  تراآتور
vete  حنطة، قمح
en åker  أرض زراعية
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Djuren på gården حيوانات في المزرعة
en bagge  آبش
en bock  فحل الماعز(تيس  
ett föl  وليد الفرس
en galt  فحل الخنزير
en get  ماعز ، معزة
en hanhund  ذآر الكلب
en hankatt  ذآر القطة
en hingst  ذآر الخيل
en honkatt  أنثى القطة
en höna  دجاجة
en kalv  عجل
en kattunge  صغير القطة
en killing  جدي ، صغير الماعز
en kulting   رضيعخنزير
en kviga  بقرة بالغة جنسيا ولم تلد بعد
en kyckling  فرخ الدجاجة
ett lamm  حمل ، صغير الخريف
ett sto  أنثى الفرس: مهر
en sugga أنثى الخنزير 
en tacka شاة ، نعجة 
en tik  أنثى الكلب: آلبة
en tjur  ثور
en tupp  ديك
en valp  صغير الكلب
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Djurparken حديقة الحيوانات
en antilop  ظبي
en apa  قرد
en bläckfisk   حيوان مائي: اخطبوط
en delfin  دلفين
en elefant  فيل
en flodhäst  حصان البحر
en gam   نسر آبير: حدأة
en giraff  زرافة
en gorilla  نوع من القردة: غوريال
en kamel  جمل
en krokodil  ساحتم
en känguru  آنغر
en lama  حيوان مثل الجمل لكن أصغر منه وبدون سنام: الما
ett lejon  أسد
en leopard  فهد
en noshörning وحيد القرن: آرآدن  
en panda  دب الباندا
en pingvin  بطريقك طائر بحري اليطير
en schimpans  شمبانزي، نوع من القردة
en skunk  حيوان صغير ذو رائحة آريهة: انضرب
en struts نعامة 
en tiger  نمر
en zebra (sebra)  زبرا ، حمار وحشي
en åsna  حمار
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Badstranden   ساحل االستحمام
en badboll  آرة السباحة
ett par badbyxor   للرجال(لباس السباحة(
en baddräkt   للنساء(لباس السباحة(
en badmössa  قلنسوة السباحة
en badrock  معطف السباحة، روك السباحة
en badvakt  حارس المسبح
en bassäng  مسبح
en bikini  لباس السباحة للنساء
en dusch دوش 
en flotte  أسطول
en glass  بوظة ، دوندرمة ، مثلجات
en hink  سطل
ett hopptorn  إلى الماءمنصة يقفز منها السباحون 
en kikare  منظار
en klippa  منحدر صخري شاهق
en korg  سلة
en luftmadrass  فراش أو دوشك هوائي
en motorbåt  مرآب بمحرك أو ماطور
en mås  طائر بحري: نورس
en omklädningshytt آابينة تغيير المالبس 
ett parasoll  شمسية البالج، مظلة شمسية
ett sandslott  قلعة رملية
en sandstrand  ساحل رملي
en segelbåt  قارب شراعي
en simdyna  وسادة سباحة
en skugga  ظل
ett par solglasögon  نظارات شمسية
en solhatt  قبعة شمسية
en solkräm  آريم للوقاية من الشمس
en solstol  آرسي يجلس عليه المرء عندما يتشمس
en spade  آرك، مسحاة
en svan  وزة
en termos  ترموس
en trampolin  قفاز ، مكان المقفز في المسبح
en val  حوت
en vattenrutschbana قناة منزلق في حوض السباحة ينزلق منه : منزلق الماء

األطفال أثناء السباحة
en vattenskidåkare متزلج على الماء
en vindsurfare  واسطة لوح التزلج على الماءتزلج ب
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Vinterbacken منحدر شتوي لرياضة التزحلق والساللم
en backe  مرتفع
en hjälm  خوذة
en ishockeyklubba  مضرب لعبة هوآي الجليد
en ishockeyrink جدار ساحة هوآي الجليد
en istapp  سياج لعبة الهوآي
en kälke  مزلفة أو مرآبة جليد
en lavin  انهيار قطع الثلج
ett par pjäxor زوج أحذية سميكة لرآوب لوحة هوآي
en pulka مزلفة جليد لألطفال
en skidlift مصعد أو تلفريك لنقل المتزلجين إلى أعلى مرتفع التزلج
ett par skidor زوج من الزحافات
ett skidspår  حلبة سباق التزحلق على الجليد
ett par skridskor أحذية التزلج على الجليد 
en slalombacke  منحدر التزلج المتعرج
en släde  عربة الجليد
en snowracer زحلوقة
snö  ثلج
en snöboll  آرة من ثلج
en snöbräda لوح خشبي للتزحلق على الثلج
en snödriva  ثلج آّدسته الرياح
en snöflinga طآتلة رقيقة من ثلج متساق
en snögubbe تمثال من ثلج
en snölykta  برج صغير مصنوع من الثلج
en snöplog ماآنة إزالة الثلج
en snöskoter دراجة الثلج النارية
en snöskyffel  مجرفة الثلج أو الجليد
en spark   مزلفة ُتدفع من قبل الشخص على الثلج
en stav  عصا ، عود
ett tefat  يكي للتزحلق على الثلجلوح بالست
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Årets fester حفالت السنة
nyår  رأس السنة الجديدة
Champagne شمبانيا 
en raket  صاروخ 

 
 
påsk  عيد القيامة
en kyckling  فرخ الدجاج
en påskkärring ساحرة الفصح
ett påskris  أغصان مزينة بالريش الملون في مناسبة عيد القيامة
ett påskägg  بيضة ملونة لعيد القيامة

 
 
valborg  أمسية القديسة فالبورجا
en kör آورس، جوقة 
en valborgsmässoeld  
(en majbrasa) 

أبريل/  نيسا 30يشعل النار في : عيد القديسة فالبورجا

 
 
första maj  مايو/ األول من أيار
en demonstration مظاهرة 

 
 

midsommar صيفمنتصف ال  
en blomsterkrans أآليل من الزهور 
en midsommarstång  سارية منتصف الصيف
en spelman  عازف آلة موسيقية

 
 

lucia آانون األول من آل سنة13يصادف : عيد لوسيا  
en lucia  فتاة تمثل القديسة لوسيا
en luciakrona  تاج تحملها فتاة لوسيا
ett luciatåg  سياطابور لو
en lussebulle  صغير ومدورة: آعكة لوسيا
en pepparkaka  آعكة التوابل
en stjärngosse  قتى يحمل قبعة طويلة عليها نجمات في مناسبة عيد لوسيا
en tärna أشبينة العروس
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jul عيد الميالد 
en julbock مصنوع من القش( عنزة الميالد(  
en julgran الدشجرة عيد المي  
en julklapp  هدية عيد الميالد
en julskinka  شرائح لحم فخذ الخنزير ُياآل بمناسبة عيد الميالد
en jultomte بابانوئيل يوزع هدايا عيد الميالد

 
 

födelsedag  ذآرى يوم الميالد
en blombukett باقة أزهار 
ett ljus  شمعة
en present  هدية
en tårta  ، آعكة بالقشطةتورته 
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Släktträdet och ålderstrappan شجرة العائلة وسّلم األعمار
ett barnbarn  حفيد
en bror  أخ
en dotter  بنت
en farbror  عم
en farfar  جد من األب 
en farmor  جدة من األب
en faster  عمة
en kusin  أبن العم
en maka  زوجة
en make  زوج
en mamma (en mor)  أم
en morbror  خال
en morfar  جد من األم
en mormor   تيته(جدة من األم(
en moster  خالة
en pappa (en far)  أب
en son  أبن
en svåger  نسيب، صهر
en svägerska  أخت الزوجة أو الزوج، زوجة األخ
en svärdotter زوجة اإلبن، آنة
en svärson وج األبنة، ختنز
ett syskonbarn أبن األخ، أبن األخت، بنت األخ، بنت األخت
en syster أخت 

 
 

Ålderstrappan  سّلم االعمار
en begravning دفن
ett bröllop حفلة زواج
ett dop عماد ، معمودية
en födelse ميالد
en förlovning خطبة
en konfirmation سي مثل تثبيت العماداحتفال آن: تصديق
en pensionering تقاعد
en skilsmässa طالق
en studentexamen  امتحان الطالب، فحص التلميذ في المدرسة

 


