
 
 
 
Begreppslista på arabiska 
till Boken om SO 1–3 
Extramaterialet består av centrala begrepp i SO kopplade till 
varje kapitel i grundboken Boken om SO. Begreppen står på 
svenska med arabisk översättning till varje begrepp och 
tillhörande förklaring. 
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Begreppslista på arabiska till Boken om SO 

  
Vad är SO? 

geografi  م �� هذه املادة كيف
ّ
 ا�جغرافيا !تبدو األشياء �� األماكن املختلفة وملاذاتتعل

polis شرطي .�خص يحافظ ع�� النظام �� املجتمع 

arkeolog عالم آثار .�خص �عمل �� التار�خ 

religion م �� هذه املادة ما يؤمن بھ الناس
ّ
 الدين .تتعل

präst قسيس .�خص �عمل �� الدين 

meteorolog خب�� األرصاد ا�جو�ة .�خص �عمل �� ا�جغرافيا 

historia م �� هذه املادة كيف �انت األمور �� املا��ي
ّ
 التار�خ .تتعل

samhällskunskap م �� هذه املادة كيف �س�� األمور �� م�ان سكنك
ّ
 العلوم االجتماعية .تتعل

Du och jag 

egenskap خاصّية .�لمة تصف ماهية ال��يء 

tonåring ،خص لم يبلغ سن الرشد�  
ً
 مراهق .ولكنھ ليس طفال

orättvist ُمجِحف .عندما ي�ون األمر غ�� عادل 

rättvist عدالة .عندما يتساوى ا�جميع 

stolt عندما تقوم �عمل جيد 
ً
 فخور  .ت�ون فخورا

utanför ش .هكذا هو شعور من ال ُ�سمح لھ باملشاركة  ُمهمَّ
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Förr i tiden 

förr i tiden  100ما حدث منذ .
ً
 �� املا��ي عام مثال

kateder  طاولة املعلم حيث يقف املعلم و�لقي الدروس ع�� تالميذ

 .الصف

م
ّ
 منضدة املعل

morgonbön صالة الصبح .حيث �غ�ي املرء ال��اتيل و�ص�� الصلوات 

potatislov  ،و�ان اسمها عطلة لم تكن عطلة ا�خر�ف موجودة �� املا��ي

 .البطاطس

 عطلة البطاطس

barnjungfrun مر�ية األطفال .�انت �� املا��ي �عت�ي باألطفال أثناء عمل الوالدين 

bondgård مزرعة .م�ان يمكن أن تضع فيھ البقر وتزرع ا�خضار 

tunnband  
ً
 طوق  .لعبة �ان األطفال يلعبون ��ا سابقا

lägenhet  شقة .أخرى موجودة �� مب�ى كب��مسكن ضمن مساكن كث��ة 

dass بيت ا�خالء .هكذا �ان اسم املرحاض �� املا��ي 

finrum ستخدم ل�حفالت
ُ
 غرفة الصالون  .غرفة �انت �� املا��ي �

bandage ضماد .�ستخدمھ اإل�سان عندما يتعّرض إلصابة 

landet الر�ف .عكس املدينة 

räkning  �� حساب .املدرسة�لمة قديمة ملادة الر�اضيات 

örfil  ع�� ا�خّد.ضر�ة (
ّ

 صفعة (كف

diversehandel د�ان عام .االسم القديم للمتجر 

slaktare جّزار .ال�خص الذي �ان يبيع ال�حم 

 
  

 
Extramaterial till Boken om SO • 47-10997-5 © Liber AB Får kopieras 3 | 11 

 



Begreppslista på arabiska till Boken om SO 

Tillåtet och förbjudet 

tillåtet مسموح .أمر يجوز لك أن تفعلھ 

trafiken شاة �� املجتمع
ُ
حركة  .السيارات والباصات وراكبو الدراجات وامل

 الس��

bom عارضة .حاجز يتم إنزالھ ع�� الطر�ق عند مرور القطار 

broms فرامل .تجعل الدراجة تتوقف 

förbjudet  للقانون 
ً
 ممنوع .ما ال يجوز لإل�سان أن يفعلھ وفقا

övergångsställe  تبّ�ن ا�خطوط البيضاء أنھ يمكن لإل�سان أن �ع�� م�ان �� حركة الس�� حيث

 .طر�ق السيارات إ�� الطرف األخر من الطر�ق

 ممّر املشاة

säkerhet السالمة .�لمة مرادفة ل�لمة األمان 

reflex عاكس .قطعة بالستيكية �علقها ع�� ا�جاكيت ل�ي يراك سائقو السيارات �� الظالم 

regler سهولة توجد األنظمة ل�ي �ستطيع� 
ً
 أنظمة .العيش معا

Jobba och tjäna pengar 

spara االدخار .ما يجب أن تفعلھ ل�ي �ستطيع شراء ��يء غا�� الثمن 

samhälle املجتمع . وقد ي�ون منطقة أو بلد أو قر�ة.امل�ان الذي �عيش فيھ جميعنا 

räddningstjänst خدمات  .�لمة مرادفة ل�لمة فوج اإلطفاء

 اإلنقاذ

läkare طبيب .ال�خص الذي �عمل �� مساعدة الناس املر��ى 

polis شرطي .ال�خص الذي �عمل �� القبض ع�� املجرم�ن 

varor سلع .ال�خص الذي يبيع أشياء �� املتجر يبيع السلع 

tjänster خدمات .ال�خص الذي �عمل �� صالون ا�حالقة يبيع خدمة 

yrke مهنة .�لمة مرادفة ل�لمة عمل 

värdefullt ذو قيمة .��يء غا�� الثمن 

bytte saker med varandra تباُدل  .هكذا الناس يبيعون ويش��ون قبل أن يوجد املال

 األشياء

veckopeng مصروف  .املال الذي يحصل األطفال عليھ من والد��م

جيب 

 أسبو��

shoppa سّوق  .�لمة أخرى للتعب�� عن شراء األشياء� 

pengar  املال .جعل البيع والشراء أسهلاخ��اع 
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Vi bor i Sverige 

Kebnekaise جبل  .أع�� جبل �� السو�د

 كيبِن�ا�سھ

åker  
ً
 حقل مزروع .هنا يزرع اإل�سان مختلف املحاصيل، �البطاطس مثال

skog غابة .اللون األخضر ع�� ا�خر�طة يب�ن الغابات 

Europa أورو�ا .القارة ال�ي �عيش ف��ا 

radhus فيلالت  .بيوت عديدة ملتصقة ببعضها

 م��ابطة

fjäll جبال . الشتاء طو�ل و�ارد.ال �سكن الناس هنا 

Stockholm ستوكهولم عاصمة السو�د 

landgräns ما ت�ون خطوط حمراء ع�� ا�خر�طة 
ً
حدود  .غالبا

 الدولة

din adress  عنوانك .سكنكيبّ�ن م�ان 

världsdelar القارات .أورو�ا �� واحدة من سبع قارات 

stad مدينة .هنا �سكن كث�� من الناس قر�ب�ن من �عضهم 

höghus بناية عالية .مب�ى كب�� يضم الكث�� من الشقق 

satellitbild صورة  .صورة لألرض مأخوذة من الفضاء

 جو�ة

förort ضاحية .منطقة تقع ع�� طرف املدينة 

Sverige السو�د .البلد الذي �عيش فيھ 

hemlös مشّرد .ال�خص الذي ليس لديھ مسكن 

 
Människan och naturen 

naturen الطبيعة .�لمة أخرى للتعب�� عن الغابات واألرا��ي 

hållbart مت�ن .ال��يء الذي ال ينكسر 

avgaser انبعاثات  .ما يخرج من السيارات إ�� الهواء

 الغازات

gifter سموم .�لمة تصف املواد ال�ي تضّر بنا 

återvinna  اس��داد .عندما �عيد استخدام املواد مرة أخرى 

sortera فرز  .ما يجب أن نفعلھ بالقمامة 

sopor قمامة .�ل ما نرميھ 

hållbar utveckling تنمية  .أي أنھ يجب علينا أن نتقاسم ما هو �� الطبيعة �ش�ل عادل

 ُمستدامة
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Religion och tro 

den gyllene regeln كيف يجب أن ي�ون أحدنا مع اآلخر.
ً
القاعدة  . وتوجد هذه القاعدة �� �ل األديان تقر�با

 الذهبية

rabbin حاخام .�خص يرأس القّداس عند ال��ود 

kristendom املسيحية .أك�� دين �� العالم 

kyrka كنيسة .امل�ان الذي يقيم املسيحيون القداس فيھ 

Jesus  
ً
 املسيح .من �عت��ه املسيحيون ابن هللا املولود �شرا

Koranen القرآن .الكتاب املقدس لدى املسلم�ن 

muslim مسلم .ال�خص الذي يؤمن باإلسالم 

Muhammed محمد .ن�ي هللا عند املسلم�ن 

moské  م�جد .املسلمون القداس فيھامل�ان الذي يقيم 

Davidsstjärnan نجمة داوود .شعار ال��ودية 

Tora التوراة .النصوص املقدسة عند ال��ود 

islam اإلسالم .ثا�ي أك�� دين �� العالم 

judendomen يؤمن املعتقدون فيھ با� ولكن ليس باملسيح 
ً
 ال��ودية .دين قديم جدا

korset الصليب .رمز �� املسيحية 

symbol  
ً
 رمز .شعار أو صورة ل��يء ما، �الصليب املسي�� مثال

halvmånen الهالل .رمز اإلسالم 

Bibeln اإلنجيل .الكتاب املقدس لدى املسيحي�ن 

själ روح .��يء �عتقد الكث��ون أنھ موجود داخلنا ويعيش معنا ح�ى نموت 

imam م الناس كيف يفهمون القرآن ِ
ّ
 إمام .ال�خص الذي �عل

Allah هللا .�ع�ي الرب باللغة العر�ية 

synagoga كنيس .امل�ان الذي يقيم ال��ود القداس فيھ 

präst قسيس .�خص يرأس القّداس عند املسيحي�ن 

gamla testamentet  العهد  .جزء من اإلنجيل يقرأه ال��ود واملسيحيون

 القديم
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Liv på planeten jorden 

universum ال�ون  !�ل ��يء 

vatten, värme och syre املاء  .�� األشياء الالزمة ل�حياة ع�� األرض

والدفء 

 واألوك�ج�ن

planeter ال�واكب .مثل األرض واملر�خ وفينوس 

dinosaurier ديناصورات .حيوانات �انت �عيش ع�� األرض منذ زمن �عيد 

neandertalare  نياندرتال سنة ولكنھ انقرض. 350.000اإل�سان البدائي الذي �ان �عيش قبل 

homo sapiens اإل�سان  .فصيلة البشر باسم آخر

 العاقل

Big Bang بيغ با�غ .االنفجار العظيم الذي �عتقد الباحثون أن ال�ون �شأ منھ 

rymden الفضاء .توجد فيھ مليارات النجوم وال�واكب 

Bilder av jorden 

väderstreck  االتجاهات .غرب –شرق  –جنوب  –شمال 

karta ��خر�طة .صورة مرسومة مل�ان ما وهو ُيرى من األع 

världsdelar  ،أفر�قيا، آسيا، أورو�ا، أوقيانوسيا، القارة القطبية ا�جنو�ية، أمر��ا ا�جنو�ية

 .أمر��ا الشمالية

 القارات

GPS  ��نظام  .الهاتف ا�جوال تبّ�ن لك م�ان تواجدكيرسم خر�طة ع

التموضع 

(�� العال�ي 

 �ي إس)

åkermark ما ت�ون باللون األصفر ع�� ا�خر�طة 
ً
حقول  .غالبا

 زراعية

kontinent .ع�� اليا�سة 
ً
 قاّرة قطعة أرض كب��ة جدا

jordglob الكرة  .كرة مستديرة تب�ن خر�طة العالم بأكملھ

 األرضية
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Alla har rätt till ett bra liv 

röst  أن يد�� بصوتھ عند انتخاب األ�خاص الذين  18يحق ل�ل من بلغ سن 
ً
عاما

 سيديرون األمور �� السو�د.

 صوت

FN-dagen  ��24 .عيد األمم  أكتو�ر/�شر�ن األول يحتفل العالم �لھ ��ذا اليوم

 املتحدة

regler  
ً
 أنظمة .توجد األنظمة ل�ي �ستطيع العيش معا

val انتخابات .نقوم �� السو�د بالتصو�ت ملختلف األحزاب السياسية �ل أر�ع سنوات 

rättigheter حقوق  .ما يجوز للناس أن يفعلوه 

sekreterare سكرت�� .ال�خص الذي يكتب ما يتم إقراره �� اجتماع ما 

barnkonventionen معاهدة  .قواعد خاصة تحّدد حقوق األطفال �� العالم بأسره

 الطفل

politiker  (ر�كسداِغن) و�نتمون إ�� األحزاب ما ُيطلق ع�� األ�خاص املوجودين �� ال��ملان

 املختلفة.

 سياسيون 

Förenta Nationerna منظمة  األمم املتحدة

األمم 

 املتحدة

diktatur  ديكتاتور�ة .�خص واحد هو الذي يقرر �ل ��يء �� بلد ماعندما ي�ون 

klassråd  
ً
مجلس  .هنا يجتمع التالميذ �� أحد الصفوف و�قررون معا

 الصف

demokrati ع�� املجتمع 
ً
 ديمقراطية .عندما ُ�سمح ل�جميع أن يقولوا ما ير�دونھ و�ؤثرون معا

Rädda barnen  منظمة  .األطفالمنظمة عونية �عمل من أجل تحس�ن أوضاع

أنقذوا 

 األطفال

ordförande مثل مجلس الصف ،
ً
 رئيس .�خص ي��أس اجتماعا

skyldigheter واجبات .ما يجب عليك أن تقوم بھ 
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Historiska källor 
 

arkeolog يحفر �� األرض  . وهو �خص �عمل �� األبحاث ال�ي تتعلق بما حدث �� املا��ي

 و�درس ما يجده.

 عالم آثار

en flintasten  
ً
 تار�خيا

ً
 حجر صلد .قد ي�ون مصدرا

historiker خ .�خص �عمل �� التار�خ  ُمؤّرِ

gravar قبور  .مصادر يمكن استخدامها ملعرفة أشياء عن العصر القديم 

museum متحف .مب�ى يتم فيھ تجميع األشياء من املا��ي وعرضها 

grav ق�� .امل�ان الذي يوضع فيھ اإل�سان �عد موتھ 

historiska källor مصادر  .أشياء قديمة تخ��نا كيف �ان الناس �عيشون �� املا��ي

 تار�خية

Istiden 
 

istiden  العصر  سنة عندما �ان الث�ج ال يذوب هنا �� الشمال. 100.000منذ

 ا�جليدي

flyttblock  خور  .الذو�ان ا�جليديأحجار �خمة انفصلت أثناء�

 مجروفة

spår av inlandsisen آثار الذو�ان  .مثل ال�خور املجروفة واألخاديد ا�جليدية والكثبان ال�ي تخلفها األ��ار ا�جليدية

 ا�جليدي

inlandsisen طبقة  .ا�جليد السميك الذي �ان �غطي دول الشمال

 جليدية
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Forntiden 
 

långhus بيت طو�ل .البيوت ال�ي �ان الناس �سكنو��ا �� العصر ا�حديدي 

asagudar آلهة آسر .هو االسم الذي �ان الناس يطلقونھ ع�� اآللهة �� عصر الفايكينغ 

bronsåldern العصر  .من هذا العصر ع�� علماء اآلثار ع�� الكث�� من األشياء ال��ونز�ة تحت األرض

 ال��ونزي 

runsten شاهد رو�ي  .نصب حجري تذ�اري أل�خاص ماتوا �� العصر ا�حديدي

 حجري 

forntiden  
ً
العصر  .هو اسم العصر ا�حجري والعصر ال��ونزي والعصر ا�حديدي معا

 القديم

järnåldern العصر  .العصر الذي بدأت فيھ صناعة األشياء من ا�حديد

 ا�حديدي

nordborna س�ان  .الذين استوطنوا دول الشمال الناس األوائل

الشمال 

 األصلي�ن

vikingatiden  العصر الذي �علم فيھ الناس �� العصر ا�حديدي كيف يصنعون قوارب أفضل

 .وأبحروا إ�� أماكن �عيدة

عصر 

 الفايكينغ

runor األبجدية  .ا�حروف ال�ي �ان س�ان الشمال �ستخدمو��ا �� العصر ا�حديدي

 الّرونية

hällmålningar  لوحات  .رسوم ع�� ا�جبال من العصر ا�حجري

 �خر�ة

bondestenåldern  الف��ة ال�ي بدأ ف��ا س�ان الشمال يف�حون األرا��ي و�بقون �� أماك��م ع�� مدار

 .السنة

العصر 

ا�حجري 

 ا�حديث

smed حّداد .�خص يصنع أشياء من ا�حديد 

samlare جامع .�خص يحتفظ باألشياء 

jägarstenåldern  الف��ة ال�ي �ان ف��ا س�ان الشمال يجو�ون من م�ان آلخر و�صيدون ا�حيوانات

 .و�جمعون الطعام

العصر 

ا�حجري 

 القديم

sädesslag محاصيل  .مثل القمح والذرة والشوفان

 ا�حبوب

husdjur حيوانات  .حيوانات أليفة �سكن �� املزرعة

 من�لية

brons  برونز .والقصديرمز�ج ما ب�ن النحاس 

malm  
ً
 خام .حجر ُ�ستخَدم الستخراج املعادن، �ا�حديد مثال

vikingar حمالت  .خالل ا�جزء األخ�� من العصر ا�حجري أبحر الفايكينغ من أجل التجارة وال��ب

 الفايكينغ

erövra فتح .عندما �ستو�� جيش ع�� بلد و�حكمونھ 

gröda محصول  .ما يزرعھ اإل�سان �� ا�حقل 
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Mytologi är som spännande sagor 
 

myter أساط�� .ح�ايا تفّسر �شأة العالم 

asatro معتقدات  .اإليمان باآللهة تور وأودين وفر�ا

 آسا

grekisk mytologi األساط��  .ح�ايا عن اآللهة ه��ا وز�وس وأثينا

 اليونانية

Yggdrasil إغدراسيل .�جرة العالم �� معتقدات آسا 

Hel هيل .إلهة املوت �� معتقدات آسا 

Oden أوِدن .اإللھ األقوى �� معتقدات آسا 

Zeus ز�وس .اإللھ األقوى �� األساط�� اليونانية 
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