
 
 
 
Begreppslista på arabiska 
till Boken om NO 1–3 
Extramaterialet består av centrala begrepp i NO kopplade till 
varje kapitel i grundboken Boken om NO. Begreppen står på 
svenska med arabisk översättning till varje begrepp och 
tillhörande förklaring. 
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Begreppslista på arabiska till Boken om NO 

  
Tankar om stjärnor och planeter 

 

Big Bang .د منھ �ل ��يء
ّ
 بيغ با�غ االنفجار العظيم الذي تول

universum !
ً
 ال�ون  أعظم املوجودات. وفيھ توجد النجوم وال�واكب، وأنت أيضا

solsystem .مجموعة شمسية 
ً
ل معا

ّ
 املجموعة الشمسية الشمس واألرض وال�واكب األخرى �ش�

galax .ة منطقة تتجّمع ف��ا مليارات النجوم  َمَجرَّ

jorden .األرض هنا �عيش أنا وأنت 

solen  الشمس إلينا.أقرب �وكب 

Vintergatan .ة ال�ي تقع ف��ا مجموعتنا الشمسية َجرَّ
َ
 درب التّبانة هذا هو اسم امل

månen .القمر يدور حول األرض 

planet .وكب األرض �� �وكب� 

stjärna .نجم الشمس �� نجم مح��ق 

Olika material 
 

glas .ذاب
ُ
 زجاج مادة صلبة وشفافة مصنوعة من الرمل امل

egenskap .خاصّية تصف ماهية ال��يء 

tyg .ما تأ�ي من النباتات �� الطبيعة 
ً
 قماش مادة طر�ة غالبا

plast .بالستيك مادة �سهل �شكيلها، و�� مصنوعة من النفط 

material .
ً
 أو ر�ما قماشا

ً
 أو معدنا

ً
 منھ. قد ت�ون بالستي�ا

ً
 مادة ما ي�ون ال��يء مصنوعا

sortera  فرز  نفعلھ بالقمامة عند رم��ا.ما يجب أن 

trä .خشب من هذه املادة �ستطيع بناء البيوت وصنع املفروشات واألدوات املوسيقية 

atomer !ت، ح�ى أنت نفسك
ّ
ِبنات) موجودة. �ل ما حولك مصنوع من الذرا

َ
 ذّرات أصغر م�ّونات (ل

metall  أو ر�ما 
ً
 أو حديدا

ً
.يوجد �� ا�جبال. قد ي�ون ذهبا

ً
 معدن نحاسا

Vatten 
 

is .جليد ماء متصلب 

kretslopp .دورة االسم الذي نطلقھ عندما يدور املاء �� األرض بأش�ال مختلفة 

avdunstar .ر عندما ��خن املاء و�تحّول إ�� بخار  تَبخُّ

vattenånga .بخار يت�ّون عندما �غ�� املاء 

ytspänning  ع�� امل��ي فوق املاء.هذه ا�خاصية تجعل �عض ا�حشرات 
ً
 التوتر السط�� قادرة عمليا

snö .ث�ج بللورات جليدية ��طل من السماء 

kondenserar .ف عندما يتم ت��يد بخار املاء و�تحّول إ�� ماء
ّ
 يتكث
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Begreppslista på arabiska till Boken om NO 

Blandningar och lösningar 
 

vatten .مياه أنت تحتاج أن تتناول ما ال يقل عن ل��ين من هذا السائل �� �ل يوم 

lösning .محلول  املشرو�ات املرطبة (سافت) �� مثال ع�� ذلك 

blandning .مز�ج ي�ون عندما �ستطيع أن نرى املواد املختلفة ع�� الرغم من خلطها �عضها مع �عض 

koldioxid .ذا الغاز�� 
ً
 ثا�ي أكسيد الكر�ون  كأس املشروب ال�ي يحتوي ع�� فقاعات ي�ون مليئا

salt  بالنسبة ل�جسم. ولكن ال تتناول الكث�� م��ا.مادة مهمة 
ً
 م�ح جدا

vattenverk .محطة تنقية املياه تقوم بتنظيف املياه الو�خة 

jämvikt .متوازن  عندما يتساوى الوزن 

 Växter och djur     

svampar .فطور  فطر القوقعة الصفراء (�انتار�ل) ينت�ي إ�� هذه املجموعة 

kust  ساحل البحر باليا�سة.عندما ياتقي 

lövskog  من 
ً
تنمو ف��ا أ�جار البتوال وا�حور والز�زفون والدردار. وال ت�ون األ�جار قر�بة جدا

 �عضها.

 غابات األ�جار الورقية

stjälk .ساق القسم من النبات الذي يحمل الزهرة 

molekyler .
ً
 ُجز�ئات ت�ون عندما تجتمع الذّرات معا

näringskedjor  سالسل غذائية.�ل 
ً
 سلسلة غذائية ما �� الطبيعة يرتبط �عضھ ببعض. و�ش�ل معا

ekosystem .��النظام اإلي�ولو�� �ل ما يوجد ويعيش ضمن منطقة معّينة ينت�ي إ�� نظام إي�ولو 

fröväxter .البذر�ات مجموعة من النبتات لد��ا أزهار �لها 

ryggradslösa  الفقار�ات عمود فقري.اسم ا�حيوانات ال�ي ليس لد��ا 

rot .جذر ا�جزء من النبات الذي يمتص املاء والغذاء من ال��بة 

sporväxter .نباتات بوغية السراخس والطحالب تنت�ي إ�� هذه املجموعة من النباتات 

ryggradsdjur .فقار�ات اإل�سان وال�لب مثاالن ع�� هذه املجموعة من ا�حيوانات 

barrskog  غابات صنو�ر�ة أ�جار الصنو�ر والتنوب العالية قر�بة من �عضها.هنا تنمو 

livscykel .دورة ا�حياة رحلة النبتة من البذرة إ�� نبتة ثم إ�� بذرة مرة أخرى 

ängen .مرج م�ان م��يء تنمو فيھ أنواع كث��ة من النباتات 

atomer .ِبنات الصغ��ة
َّ
 ذّرات �ل النباتات وا�حيوانات م�ّونة من هذه الل

nedbrytare .الت حشرات وفطور تأ�ل النباتات وا�حيوانات امليتة ِ
ّ
 ُمحل

fotosyntes .ال��كيب الضوئي أشعة الشمس واملاء وغاز ثا�ي أكسيد الكر�ون. وهو أساس ا�حياة �� األرض 
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Människokroppen 
 

lungor .الرئتان ف��ا تمت�� مالي�ن ا�حو�صالت بالهواء 

tänder  األسنان ما �� ا�جسم.أق��ى 

nervtrådar .ألياف عصبية �ساعد الدماغ �� ا�حصول ع�� معلومات عن �افة أجزاء ا�جسم 

hjärnan .الدماغ الرئيس �� جسمك 

näring .الغذاء ما نحصل عليھ من الطعام الذي نأ�لھ 

ljudvågor .موجات صوتية موجات �� الهواء غ�� مرئية تصل إ�� غشاء الطبل 

skelettet .
ً
 الهي�ل العظ�ي �ساعد جسمك ع�� أن ي�ون مستقرا

blodådror .األوعية الدمو�ة يمّر الدم ع��ها 

sinnen .ا�حواس الذوق والبصر والسمع واللمس والشم والتوازن �� حواّسنا 

celler .
ً
ِبنات الصغ��ة جدا

َّ
 خاليا يت�ّون جسمنا من هذه الل

skugga  ظّل  أشعة الضوء.يت�ّون عندما تقطع 

hjärtat .القلب ي�خ الدم إ�� ا�جسم 

ljuskälla .
ً
 مصدر الضوء مثل الشمس. ومثل املصباح أيضا

musklerna .العضالت �ساعدنا ع�� ا�حركة 

tarmen .األمعاء تمتص الغذاء من الطعام الذي نأ�لھ 

huden .ا�جلد يح�ي ما �� داخل ا�جسم 

matsmältningen  هضم الطعام عندما يمّر الطعام ع�� ا�جسم.ما يحدث 

El och magnetism     

elektrisk ström .تيار كهر�ائي نحتاج إليھ لتشغيل معظم اآلالت 

friktion .احت�اك �لمة يجدر بك أن �عرفها ل�ي تصف كيفية انزالق ��يء ما 

batterier !بطار�ات تيار كهر�ائي �� علبة 

magnet  مغناطيس املصنوعة من ا�حديد.يلتصق باألشياء 

 Kraft och rörelse     

tyngdpunkten .مركز الثقل �ع�� عليھ عندما ي�ون لديك توازن جيد 

blixt .برق  �ستطيع أن تراه عندما تقوم غيمة م�حونة بالكهر�اء بتفريغ �حن��ا 

tyngdkraft  قوة ا�جاذبية األرضية.�ل األشياء املوجودة ع�� األرض تنجذب إ�� مركز الكرة 

jämvikt .متوازن  عندما يتساوى الوزن 

Rymden 

24 timmar 24 ساعة stjärnbilder (مجموعة نجوم) وكبة� 
Solen lyser på 
månen. 

الشمس �سطع ع�� 

 القمر.

månens faser أطوار القمر 

årstider فصول السنة 
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