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Kartan 

ekvatorn .إ�� نصف�ن متساو��ن 
ً
 خط االستواء خط وه�ي يلتف حول الكرة األرضية و�قسمها أفقيا

GPS .التموضع العال�ي (�� �ي إس)نظام  نظام ُ�ستخَدم من أجل العثور ع�� امل�ان ال�حيح بمساعدة األقمار الصناعية 

gradnät .إحداثيات شبكة ع�� الكرة األرضية أو ع�� ا�خر�طة تت�ّون من خطوط الطول وخطوط العرض 

kompass .
ً
 بوصلة �ش�� إ�� ا�جهة �� مختلف االتجاهات. و�ش�� اإلبرة نحو الشمال دائما

land .بلد منطقة ُمحاطة بحدود للدولة ولها عاصمة وعلم 

läge .موقع تصف أين يوجد م�ان مع�ن �� األرض 

poler .القطبان أ�عد نقطيت�ن �� الكرة األرضية �� الشمال و�� ا�جنوب 

skala .مقياس قياس ملدى تكب�� أو تصغ�� �ىيء ما ع�� ا�خر�طة 

skalstock  السنتمي�� يمكن بواسط��ا قياس املسافة ما ب�ن م�ان�ن ع�� ا�خر�طة. و�� تبّ�ن كم يبلغ طول

 الواحد �� ا�خر�طة ع�� أرض الواقع.

 مسطرة املقاييس

väderstreck  االتجاهات غرب. –شرق  –جنوب  –�ش�� إ�� جهة معّينة: شمال 

Klimat 
en klimatförändring .املناخ �� � �ات مناخية عندما تصبح درجة ا�حارة أدفأ �� األرض، فإننا نتحدث عن �غ�ُّ  �غ�ُّ

klimat .املناخ الطقس ودرجة ا�حرارة والهطول، �� م�ان ما أو منطقة ما، خالل ف��ة طو�لة من الزمن 

nederbörd .هطول  أش�ال مختلفة من املياه ��طل من السماء، �املطر والث�ج والَ�َ�د 

Norra halvklotet .الكرة األرضيةالنصف الشما�� من  �امل ا�جزء الذي يقع شمال خط االستواء �� الكرة األرضية 

saltvatten .مياه ما�حة املياه املوجودة �� البحر 

sötvatten .مياه عذبة املياه ال�ي يمكن أن �ستخدمها كماء للشرب. و�� توجد �� البح��ات واأل��ار تحت األرض 

temperatur .قاس بدرجات سيلسيوس بواسطة م��ان ا�حرارة
ُ
 درجة ا�حرارة ت

väder  الطقس عاصف أو غائم. مشمس أو ماطر أو 

växthusgaser  �� اسم شامل يضم بخار املاء وغاز ثا�ي أكسيد الكر�ون وغاز امليثان وغ��ه من الغازات املوجودة

 الغالف ا�جوي.

 غازات دفيئة

årstider .فصول السنة الصيف والشتاء والر�يع وا�خر�ف 

Naturlandskap 
erosion  عر�ة املياه، تفكك سطح األرض وتؤثر ع�� التضاريس الطبيعية.قوى، مثل الر�اح وتيارات� 

flyttblock  أحجار �خمة توجد اليوم �� م�ان ال يتناسب مع التضاريس املحيطة. و�� توجد هناك عندما

 فصلها الذو�ان ا�جليدي عن ا�جبل الذي �انت عليه.

 �خور مجروفة

Istid  العصر ا�جليدي السميك والثقيل �غطي األرض ف��ا.ف��ة �� تار�خ شمال أورو�ا �ان ا�جليد 

landhöjning .ارتفاع مستوى ال��بة ترتفع األرض ببطء �عد أن �انت منخفضة �سبب ا�جليد الثقيل آلالف السن�ن 

livsmiljö .بيئة حياتية منطقة ذات طبيعة خاصة �عيش ف��ا الناس ويعملون 

rullstensås  فه ��ر جليدي الذو�ان ا�جليدي.ارتفاع رقيق وطو�ل ينشأ من
ّ
 كثيب يخل

vittring .ْجو�ة عندما يتفتت جبل ما �سبب صقيع املاء املتخ�خل فيه
َ
 ت

 
  
  
 
 
 

 
 
 



Begreppslista på arabiska till Upptäck Geografi Sverige Lgr 11 

 
Begreppslista till Upptäck Geografi Sverige Lgr 11 • 47-10264-8 © Liber AB Får kopieras 3 | 4 

 

 
 

Hav, sjö och vatten 
avdunsta .ر عندما ��خن املياه تتحول إ�� بخار  تَبخُّ

bräckt vatten .ُسوس هو مز�ج من املياه العذبة واملياه املا�حة �� بحر البلطيق
َ
 املاء امل

ekolod  صوتية تصطدم 
ً
أداة يمكن استخدامها ملعرفة ما إذا �ان هناك سمك �� املياه. و�� ترسل أمواجا

 وترتّد.

د الصدى ردُّ
َ
 جهاز ت

Golfströmmen  تّيار خلي�� املكسيك و�جلب معه املياه الدافئة إ�� البحر خارج الساحل الن�و���.تيار بحري دا�� يبدأ من خارج 

kretslopp .دورة مائية �ل املياه تدور ب�ن البحر وا�جو واألرض 

reningsverk .محطة معا�جة الصرف الص�� تقوم بتنظيف املياه الو�خ بحيث يمكن صّبه �� البح��ات والبحار مرة أخرى 

skogssjö .بح��ة حرجية بح��ة ذات مياه قليلة الغذاء وتحيط ��ا أرض �خر�ة عل��ا طبقة رقيقة من ال��بة 

skärgård .أرخبيل ساحل يحتوي ع�� الكث�� من ا�جزر الصغ��ة 

slättsjö  ما ت�ون املياه �� هذه البح��ة غنية بالغذاء ولها 
ً
بح��ة غ�� عميقة تحيط ��ا تر�ة طر�ة وطينية. وعادة

 طري ووحل. قاع

 بح��ة سهلية

vattenverk .محطة تنقية املياه تقوم بتنظيف املياه من البح��ات واأل��ار ل�ي �ستطيع استعمالها كماء للشرب 

vik .خليج عندما يدخل البحر �� اليا�سة ع�� ش�ل قطعة من قالب ال�اتو 

övergödd sjö  ف��ا الطحالب وتنتشر ف��ا نباتات القيصوب. ومع بح��ة تحتوي ع�� ز�ادة مفرطة �� بالغذاء. وتزداد

 مرور الزمن تنمو البح��ة مرة أخرى.

 بح��ة غنية

Befolkning 
dialekt .ل�جة طرق مختلفة للتحّدث بنفس اللغة 

exportera .ما إ�� بلد آخر 
ً
 يصّدر عندما نبيع شيئا

förort .ضاحية منطقة سكنية تقع خارج املدينة 

glesbygd منطقة قليلة الس�ان ال �سكن ف��ا عدد كب�� من الناس وت�ون املسافات �عيدة ب�ن البيوت. منطقة 

importera .ما من بلد آخر 
ً
 �ستورد عندما �ش��ي شيئا

industri .صناعة هنا �ستخدم املواد األّولية ل�ي نصنع املنتجات 

naturresurs  ،ىيء موجود �� الطبيعة �ستطيع أن �ستفيد منه�.
ً
 موارد طبيعية �الغابات وخامات ا�حديد مثال

pendla .التنقل اليومي من وإ�� العمل عندما �سافر الناس مسافة �عيدة إ�� عملهم ويعودون إ�� بيو��م �ل يوم 

råvaror .مواد أّولية (خام) ما �ستخدمه من أجل تصنيع املنتجات، �ا�خشب والقمح 

tätort منطقة مكتظة بالس�ان �خص، وتقع البيوت فيه قر�بة من �عضها. 200 م�ان �سكن فيه ما ال يقل عن 
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Odlad mark 
bekämpningsmedel  مواد سامة ينشرها الفالح �� ا�حقول ل�ي يمنع ا�حشرات والنباتات الضارة واألمراض من

 تخر�ب املحاصيل.

 مبيدات اآلفات

bördig jord  تر�ة خصبة للزراعة.تر�ة غنية بالغذاء وجيدة 

ekologiskt jordbruk .زراعة عضو�ة (إي�ولوجية) هنا ال �ستخدم السماد الصنا�� أو مبيدات اآلفات �� الزراعة 

grödor .
ً
 محاصيل اسم مش��ك ل�افة النباتات ال�ي نزرعها، �البطاطا والس�جم مثال

gödsel البقر أو ا�خناز�ر أو مادة أخرى يتم  �ىيء �عطي الغذاء لل��بة �� ا�حقل. وقد ي�ون ذلك روث

 تصنيعها �� املصنع.

 سماد

plöja .األرض بواسطة محراث. وا�حرث يقلب ال��بة �� ا�حقل �� 
ً
 يحرث يصنع شقوقا

silo .صومعة غالل مب�ى عاٍل نخّزن فيه ا�حبوب، أي بذور محاصيل ا�حبوب 

skörda .يحصد عندما يجمع الفالح الثمار النا�جة من ا�حقل 

sädesslag .��أنواع ا�حبوب أنواع مختلفة من األعشاب ال�ي يزرعها الفالح، �القمح والشع 

vallväxter .أل املرا�� نباتات يزرعها الفالح ل�حصول ع�� طعام ل�حيوانات
َ
 ك

Skog och fjäll 
avverka .يقطع عندما يقطع اإل�سان األ�جار 

bergarter  خور  �غطي �خر األديم.مختلف أنواع ا�حجارة ال�ي� 

berggrund .خر األديم طبقة األرض الصلبة ال�ي �غطي الكرة األرضية بأكملها� 

fjäll .بحيث ال تنمو األ�جار ع�� قممها 
ً
 جبال شاهقة جبال عالية جدا

glaciär .جة كتلة �خمة من ا�جليد تبقى ع�� مدار السنة فوق قمم ا�جبال و�� املناطق القطبية
َ
�
ْ
 َمث

kulturskog .غابة مزروعة غابة يزرعها اإل�سان ويعت�ي ��ا 

metaller .فلزات مجموعة من املواد الناقلة للكهر�اء وا�حرارة، مثل الذهب والفضة وا�حديد واألملنيوم 

nationalpark .حديقة وطنية منطقة طبيعية محمية ال يجوز تخر���ا أو �غي��ها 

polcirkel  وه�ي يدور حول 
ّ
 خط

ً
الكرة األرضية بأكملها. وع�� شمال هذا ا�خط ال �شرق الشمس أبدا

 لبضعة أسابيع �� فصل الصيف.
ً
 لبضعة أسابيع �� فصل الشتاء، وال �غيب أبدا

 الدائرة القطبية

urskog .غابة ِبكر غابة قديمة �عت�ي بنفسها 

Människa och natur 
allemansrätten ا�حق العام �� الطبيعة التنقل �� الغابات والطبيعة، لطاملا أنه ال يز�ج أو يخّرب. قانون ينص ع�� أن ل�ل فرد حر�ة 

hållbar utveckling  وهذا �ع�ي .
ً
أن ال ندّمر  –من ناحية  –ما نقوم به ل�ي تكفي املوارد الطبيعية �� املستقبل أيضا

 رى.املوارد الطبيعية و�ستنفدها، وأن نوّزعها ع�� نحو عادل، من ناحية أخ

 تنمية ُمستدامة

naturresurs .
ً
 موارد طبيعية �ىيء موجود �� الطبيعة �ستطيع أن �ستفيد منه، �الغابات وخامات ا�حديد مثال

nedbrytare .الت حشرات صغ��ة و�كت��يا وديدان تفكك ا�جسد امليت وتحّوله إ�� تر�ة غنية بالغذاء ِ
ّ
حل

ُ
 امل

näringskedja  إ�� حيوان يأ�ل النبات.سلسلة تب�ن كيفية تحّول 
ً
 سلسلة غذائية الغذاء �� الطبيعة، من نبات مثال

återvinna .س��دّ  عندما �ستخدم اإل�سان أشياء قديمة ليعيد تصنيع أشياء جديدة م��ا� 
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