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Kartan 
ekvatorn .إ�� نصف�ن متساو��ن 

ً
 خط االستواء خط وه�ي يلتف حول الكرة األرضية و�قسمها أفقيا

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

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

infrastruktur  أو السيارة أو القطار أو 
ً
تصف كيف يمكن لإل�سان أن �سافر من م�ان آلخر، بواسطة الطائرة مثال

 القارب، �� بلد ما أو منطقة ما.

 بنية تحتية

land .بلد منطقة ُمحاطة بحدود للدولة ولها عاصمة وعلم 

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

meter över havet .م�� فوق البحر هكذا نصف كم يبلغ ارتفاع جبل ما �� ا�خر�طة 

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

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

 ا�خر�طة ع�� أرض الواقع.

 مسطرة املقاييس

topografi  بما ف��ا من سهول أو وديان تصف كيفية �شكيل األرض من حيث ا�جبال العالية واألرا��ي املنخفضة

 عميقة، و�ما ف��ا من بح��ات وأ��ار و�حار.

 طبوغرافيا

tätort  منطقة سكنية �خص، وتقع البيوت فيه قر�بة من �عضها. 200م�ان �سكن فيه ما ال يقل عن 

vegetation .غطاء نبا�ي تصف النباتات ال�ي تنمو �� أرض منطقة معينة 

Vatten 
avdunsta .ر عندما ��خن املياه تتحول إ�� بخار  تَبخُّ

docka .حوض هو حوض ُيبقي ع�� القوارب �� املياه أثناء ا�جزر 

ebb .عن الشاطئ 
ً
 مبتعدا

ً
 نحو البحر �عيدا

ً
 َجْزر  انخفاض منسوب املياه عندما ي�ون تيار املياه متوّجها

fjord .ل خليج بحري عميق، شائع �� الن�و�ج
َ
ل
َ
 خ

flod .نحو الشاطئ 
ً
 َمّد  ارتفاع منسوب املياه عندما ي�ون تيار املياه متوّجها

grundvatten .مياه جوفية ماء املطر الذي يتغلغل ع�� طبقات األرض ويستقر �� تصّدعات ا�جبال �عمق أمتار عديدة تحت األرض 

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

polder  
ً
من خالل تجفيف قاع البحر يمكن أن نحصل ع�� أرض جديدة نب�ي عل��ا. و�س�ي هذه األرض أرضا

 ُمستص�حة من البحر.

حة من البحر
َ
 أرض ُمسَتْص�

saltvatten .مياه ما�حة �� املياه املوجودة �� �افة البحار 

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

tidvatten .مرت�ن باليوم ،
ً
 َمّد وَجْزر  عندما يرتفع مستوى البحر أو ينخفض بالتناوب بالقرب من أحد الشواطئ مثال
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Befolkning  
arbetskraft  قوى عاملة الذين لد��م عمل أو يبحثون عن عمل. –�� م�ان ما  –مجموع �افة األ�خاص 

befolkningstäthet .كثافة الس�ان تخ��نا عن مدى قرب أو ُ�عد أماكن سكن الناس �� منطقة معينة 

emigration .نزوح �لمة أخرى للتعب�� عن ال�جرة من بلد ما 

EU   االتحاد األورو�ي دولة أورو�ية. 28�عاون ب�ن 

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

immigration .جرة �لمة أخرى للتعب�� عن ال�جرة إ�� بلد ما� 

inkomstkälla .
ً
 مصدر الدخل أمر �ستطيع بلد ما أن يكسب األموال من ورائه، �السياحة مثال

levnadsstandard .مستوى املعيشة يمكن قياسه من خالل معرفة مدخوالت العائلة واإلم�انيات املتوفرة للتعليم ا�جيد والرعاية الطبية ا�جيدة 

medellivslängd .ع أن �عيشه طفل حديث الوالدة
َّ
توق

ُ
 متوسط العمر متوسط العمر امل

NATO  �� 
ً
حلف دفا�� تقوده الواليات املتحدة األمر�كية. وقد وعدت الدول األعضاء فيه بأن �ساعد �عضها �عضا

 حال �شوب حرب.

 ناتو

offentlig sektor ا�ي للمحافظات والبلديات �� مجتمع ما، �املدارس األعمال ال�ي تديرها الدولة و التنظيمات الني

.
ً
 واملستشفيات مثال

 القطاع العام

uppehållstillstånd .تصر�ح اإلقامة عندما يحصل أحد الناس ع�� تصر�ح للسكن والعمل �� بلد جديد 

Klimat och natur 
bergskedja .سلسلة جبلية تت�ّون من عدة جبال ذات قمم شاهقة. وقد تمتد عشرات الكيلوم��ات من بلد آلخر 

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

َ
�
ْ
 َمث

inlandsklimat  
ً
 والصيف جافا

ً
. و��ون هناك فرق كب�� �� درجة ا�حرارة ب�ن ال��ار والليل. مناخ ي�ون فيه الشتاء باردا

ً
 مناخ قاري  وحارا

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

klimatzon .
ً
 منطقة مناخية منطقة كب��ة �� األرض ي�ون املناخ ف��ا متشا��ا

kustklimat .ع�� مدار السنة 
ً
 مناخ ساح�� مناخ ي�ون فيه الصيف معتدل ا�حر والشتاء معتدل ال��ودة. و��طل فيه األمطار كث��ا

myr .وتنبت ف��ا أ�جار قليلة، ولك��ا كث��ة الطحالب .
ً
 َرخاخ منطقة ت�ون ال��بة ف��ا رطبة دائما

naturreservat .محمّية طبيعية منطقة ت�ون محمّية بموجب القانون من أجل ا�حفاظ ع�� الطبيعة الهامة ف��ا 

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

permafrost تر�ة صقيعية ف.�� األرض املتجمدة ال�ي ال تذوب الثلوج عل��ا �ش�ل �امل أثناء فصل الصي 

slätt .كحقول زراعية 
ً
ستخَدم غالبا

ُ
 سهل منطقة منفضة من األرض �

tundra .توندرا منطقة، و�خاصة �� الشمال، ال تذوب الثلوج ف��ا �� الصيف إال �� طبقة ال��بة العليا 
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Naturresurser 
energikällor .أو الشمس أو النفط 

ً
 مصادر الطاقة ��يء �عطينا الكهر�اء والدفء والنور، �الر�اح مثال

export .تصدير عندما يبيع بلد ما السلع إ�� بلد آخر 

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

handel .تجارة عندما �ش��ي البالد السلع وا�خدمات أو تبيعها فيما بي��ا 

import .است��اد عندما �ش��ي بلد ما السلع من بلد آخر 

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

malm  بحيث يمكن االستفادة ،
ً
نوع من ا�جبال يحتوي ع�� كمية �افية من من الفلزات، �ا�حديد مثال

 من تفكيكها.

 خام

naturresurs .موارد طبيعية ��يء يوجد �� الطبيعة يمكننا أن �ستخدمه و�ستفيد منه 

råvaror .مواد أّولية ما �ستخدمه من الطبيعة من أجل تصنيع املنتجات، �ا�خشب والقمح 

transportmedel .واسطة نقل �ل ما �ستخدمه ل�ي ننقل السلع أو الناس 

turism  ما يفعله الناس عندما يأخذون إجازات. والسياحة تخلق فرص عمل ومدخوالت إ�� امل�ان الذي

 يزوره الناس.

 احةسي

Energi  
biogas .

ً
 غاز بيولو�� طاقة �ستخرجها من نفايات الغابات والبقايا الناجمة عن الزراعة، �السماد مثال

el .ل اآلالت واألجهزة و�عطينا النور والدفء
ّ
 كهر�اء هو االسم الذي نطلقه ع�� الطاقة ال�ي �شغ

energikällor .أو الشمس أو الب��ول 
ً
 مصادر الطاقة اسم مش��ك ل�ل ��يء �عطينا الكهر�اء والدفء والنور، �الر�اح مثال

fossila bränslen  ل من النباتات وا�حيوانات ال�ي �انت �عيش منذ
ّ
اسم شامل ل�افة أنواع الوقود الذي يتش�

 مالي�ن السن�ن.

 وقود أحفوري

förnybara energikällor  مصادر الطاقة ال�ي يمكن استخدامها مرة �عد أخرى، مثل طاقة الر�اح والطاقة الشمسية

 والطاقة املائية.

 طاقة متجددة

icke förnybara energikällor .مصادر الطاقة غ�� املتجّددة مصادر الطاقة ال�ي تنت�ي، مثل النفط والفحم والغاز الطبي�� واليورانيوم 

kraftverk .محطة توليد الطاقة الكهر�ائية م�ان نقوم فيه بتحو�ل مصدر الطاقة إ�� كهر�اء 

kärnkraft .طاقة نوو�ة محطة توليد الطاقة ال�ي ينتج ع��ا نفايات ُمِشّعة 

olja  السن�ن. و�مكن أن مصدر للطاقة ت�ّون من حيوانات بحر�ة صغ��ة �انت �عيش منذ مالي�ن

 �ستخدمها لتشغيل محرك البن�ين �� السيارة.

 نفط

oljeraffinaderi .مصفاة النفط م�ان �ستخرج فيه البن�ين من النفط 
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