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Begreppslista på arabiska 
till Boken om Biologi 
Extramaterialet består av centrala begrepp i biologi kopplade 
till varje kapitel i grundboken Boken om Biologi. Begreppen 
står på svenska med arabisk översättning av varje begrepp 
och tillhörande förklaring. 
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Tankar om biologi 
biologi .علم األحياء علم ُ�ع�ى بدراسة �ل ال�ائنات ا�حّية 

organism .ُمتعّضية اسم ُيطلق ع�� أي نبات أو حيوان 

organ .عضو يت�ّون من خاليا كث��ة مجتمعة. مثل القلب والكبد والرئت�ن 

celler .ال�ي تب�ي �ل املتعّضيات ا�حّية 
ً
 خاليا �� الوحدات الصغ��ة جدا

atomer  يت�ّون م��ا �ل ��يء يمكن أن نراه �� ال�ون 
ً
ِبنات صغ��ة جدا

َ
 ذّرات �له.ل

bioteknik .التقنية البيولوجية تقنية حديثة تر�ط ما ب�ن علم األحياء والكيمياء 

fossil .�ّ� حفورة ُمتحّجرة ل�ائن
ُ
 ُمستحاثة أ

art .
ً
، وهم بدورهم ينجبون �سال

ً
. و�مك��ا أن ت��اوج وتنجب �سال

ً
 نوع حيوانات ونباتات �شابه �عضها �عضا

släkte  يه (تصنيف النباتات
ّ
 جنس ). واالسم األول هو الذي يخ��نا عن ا�جنس....Linnéوا�حيوانات وفق نظام لين

steril .عقيم إذا �ان اإل�سان ال �ستطيع إنجاب أطفال 

fortplantning .الت�اثر عندما يت�اثر البشر أو النباتات أو ا�حيوانات و�نقلون ا�حياة إ�� جيل جديدة 

hypotes  فرضية سي�ون نتيجة لتجر�ة ما.تصف ما �عتقد أنه 

Växter 
naturtyp .نوع الطبيعة مثل الغابات الصنو�ر�ة واملروج وا�جبال وال�حراء 

barrträd .أ�جار صنو�ر�ة أشهرها �جر التنوب و�جر الصنو�ر 

lövträd  .ْفضّية وم��ا: البتوال والقيقب والبلوط
َ
 أ�جار ن

plankton  �� عواِلق (بالنكتون) البحر.أّول نباتات �انت �عيش 

stjälk .ساق تحمل أوراق األزهار. وتدعم النبتة لتبقى منتصبة 

kronblad .َبَتالت أوراق امللّونة �� النبتة 

foderblad .ية اللون
ّ
 ما ت�ون خضراء أو بن

ً
 سبالت األوراق املحيطة ب��اعم النبتة. وغالبا

pollinering  تأب�� (تلقيح) العضو الذكري �� نبتة إ�� العضو األنثوي �� نبتة أخرى.عندما تنتقل حبوب اللقاح من 

rottrådar .ا�جذور �ستخدمها النبات المتصاص املاء �� 
ً
 جذيرات أنابيب صغ��ة جدا

läppceller .مسام فتحات صغ��ة ع�� ورقة النبات. وعن طر�قها ُيخرج النبات املاء عندما يتعّرق 

pistill  ة �� النبتة. و�� ضرور�ة من أجل ت�اثر النبات.عضو التأنيث
ّ
 ِمَدق

ståndare .سداة عضو التذك�� �� النبتة. و�� ضرور�ة من أجل ت�اثر النبات 

fotosyntes  عندما تقوم النباتات ا�خضراء بتصنيع سكر الغلو�وز من ثا�ي أكسيد الكر�ون واملاء بمساعدة الطاقة

 وك�ج�ن و�تم طرحه �� الهواء.الشمسية. وأثناء التصنيع ينتج األ 
 ال��كيب الضوئي

klorofyll .اليخضور (ال�لوروفيل) املادة ا�خضراء �� أوراق النبات 
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Djur 

kamouflage .
ً
ر ا�حيوان ل�ي ال ي�ون مرئيا

ّ
 تمو�ه عندما يتنك

byte .حيوان آخر� 
ً
 فريسة حيوان يصبح طعاما

rovdjur ُمف��س أخرى. حيوان يأ�ل حيوانات 

ide .الُسبات الشتوي  النوم الشتوي. يخلد الدّب �� ُسبات شتوي 

dvala .الُسبات عندما يخّفض ا�حيوان درجة حرارة جسمه ل�ي يق��ي فصل الشتاء فإنه ي�ون �� ُسبات 

ryggradslösa djur .الالفقار�ات ا�حيوانات ال�ي يمكن أن ي�ون لها ش�ل من أش�ال القشور داخل جسمها أو خارجه 

ryggradsdjur .
ً
 الفقار�ات ا�حيوانات ال�ي لها عمود فقري داخل جسمها دائما

däggdjur .ا�حيوانات الثديية تنجب صغارها عن طر�ق الوالدة، ولد��ا دماغ متطور ودرجة حرارة ثابتة �� ا�جسم 

kräldjur .الزواحف مثل األفا�� وال�حا�� والتماسيح 

inre befruktning .ثم تضع األن�ى البيوض ،
ً
 إخصاب داخ�� عندما يحدث التلقيح داخل جسم األن�ى. يتم تلقيح البو�ضات أوال

yttre befruktning .ثم تقوم النطاف املنو�ة بتلقيحها ،
ً
 إخصاب خار�� عندما يحدث التلقيح خارج جسم األن�ى. تضع األن�ى البيوض أوال

ofullständig 
förvandling 

تفقس بيضة ا�جرادة، تخرج م��ا حوراء. تنمو ا�حوراء إ�� أن تصبح حشرة �املة النمو. هذا ما �س�ى عندما 

 التطور غ�� ال�امل.
 التطور غ�� ال�امل

fullständig 
förvandling 

عندما تفقس بيضة الفراشة، تخرج م��ا يرقة. وتصبح ال��قة عذراء قبل أن تخرج الفراشة ال�املة. هذا ما 

 التطور ال�امل.�س�ى 
 التطور ال�امل

puppa .عذراء املرحلة ما ب�ن ال��قة وا�حشرة ال�املة النمو عند التطور ال�امل 

nymf  تفقس عن البيضة و�شبه حشرة بالغة، ولك��ا أصغر بكث��. املرحلة ال�ي �سبق ا�حشرة ال�املة النمو عند

 التطور غ�� ال�امل.
 حوراء

kokong  شرنقة العنكبوت بيوضها.كيس تضع فيه أن�ى 

ruggar .يبّدل ريشه عندما �ستبدل الطيور ريشها امله��ئ �� �ل عام 

parningslek .ُمغازلة ال��اوج عندما يجذب ذ�ور الطيور اإلناث عن طر�ق الغناء والرقص 

fenor .زعانف ما �ستخدمه السمك ل�ي يتحرك �� املاء ول�ي يصدر إشارات 

gälar  غالصم عند السمك ل�ي يمتص األوك�ج�ن من املاء.جهاز التنفس 

fjäll .حراشف ما يوجد ع�� جلد السمك. و�� ت��اكب �عضها فوق �عض كما ي��اكب القرميد فوق �عضه ع�� سطح البيت 

simblåsa .ع�� التجّول �� أعماق مختلفة �� املاء 
ً
 مثانة هوائية خزان من الهواء يجعل السمك قادرا

Varken växter eller djur 
bakterier  ��م��ا �سبب األمراض. و 

ً
متعّضيات مجهر�ة صغ��ة تت�ّون من خلية واحدة فقط. وأك��ها مفيد، ولكن �عضا

 تت�اثر عن طر�ق اال�شطار إ�� نصف�ن.
 جراثيم (بكت��يا)

nedbrytning .ل عندما تتفكك النباتات وا�حيوانات امليتة إ�� تر�ة �� دورة الطبيعة
ُّ
 تحل

virus .ف��وس أصغر من ا�جراثيم. و�مكن أن �سبب اإلنفلونزا والز�ام 

alger  نتج
ُ
سّ�ى الكب��ة م��ا الطحالب البحر�ة، و�س�ى الصغ��ة العواِلق النباتية. و�� ت

ُ
األ�جار والنباتات �� البحر. �

 األوك�ج�ن.
 طحالب

plankton .تجوب املياه ِبُحّرّ�ة 
ً
 عواِلق �عضها نباتات و�عضها حيوانات. متعّضيات صغ��ة جدا

algblomning .انتشار الطحالب عندما تت�اثر الطحالب ذات اللون األخضر املائل إ�� الزرقة فإننا نحصل ع�� ما �س�ى انتشار الطحالب 

svampar  ل مملكة مستقلة (�� تصنيف األحياء). و�� تفكك
ّ
النباتات و�� ليست نباتات وال حيوانات، وإنما �� �ش�

الذابلة وا�حيوانات الذاو�ة إ�� تر�ة. ومن األمثلة ع�� الفطور: �و�زي معروف (�انتار�ل) و�وليط مأ�ول (�ارل 

 يوهان).

 فطور 

mycel  .ْزل الفطري  شبكة خيوط الفطر تحت األرض
َ
 الغ

fruktkropp .ثمرة الفطر هو ا�جزء الذي نقطفه من الفطر �� الغابة 

symbios  ل ب�ن مختلف املتعّضيات ا�حية �عود بالنفع ع�� �ل م��ا. مثل الفطور واأل�جار.�عاُون
ُ
 ت�اف

penicillin .البنسل�ن دواء يقتل ا�جراثيم 

lav .ل ب�ن الفطر والطحلب اللذين يتعاونان لينتفع أحدهما من اآلخر
ُ
 أشنيات ت�اف
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Människan och människokroppen 

cellens delar أجزاء ا�خلية ا�خلوي والهيو�� (السيتو�الزم) والنواة. ��: الغشاء 

DNA  ُجز�ئات خاصة تت�ّون الكتلة الوراثية م��ا. و�� تحتوي ع�� معلومات عن ما سوف يصبح عليه ش�ل النبات أو

 ا�حيوان وكيفية عمله.
 د ن ا

obducera .شّرِح عندما نقوم بفحص جثة�ُ 

andningsorganen  عضو التنفس التنفسية.الرئتان واملسالك 

lungblåsor .فة بأوعية دمو�ة ل�ي �ستطيع الدم امتصاص ُجز�ئات األوك�ج�ن
ّ
 أسناخ رئو�ة تت�ّون الرئة من مالي�ن األسناخ. و�� مغل

förbränning .اح��اق يحدث �� ا�خاليا ل�ي يحصل �ل األحياء ع�� الطاقة. ووقود ا�جسم هو الطعام الذي نأ�له 

spjälka .ك إ�� ُجز�ئات أصغر ِ
ّ
نة. ُيفك م إ�� أصغر أجزاء ُم�ّوِ ت ُيَقّسِ  ُيَفّتِ

hemoglobin .خضاب الدم (هيموغلو��ن) تجعل لون الدم أحمر. و�� تمتص ُجز�ئات األوك�ج�ن �� الرئت�ن وتنقلها إ�� �ل ا�خاليا 

vita blodkroppar رّ�ات بيضاء يؤذي ا�جسم. توجد �� الدم وتدافع عن ا�جسم ضد ا�جراثيم وغ��ها مّما
ُ
 ك

blodplättar .و�سّد ا�جرح �
ّ
 صفيحات الدم و�� موجودة �� الدم. و�� تتخ�

röda blodkroppar .رّ�ات حمراء و�� موجودة �� الدم. وتتعامل مع األوك�ج�ن وثا�ي أكسيد الكر�ون
ُ
 ك

vener   أوِردة  ُي�ّخ الدم إ�� الرئت�ن.أوعية دمو�ة تنقل الدم ا�خا�� من األوك�ج�ن إ�� القلب، ثم 

artärer .شراي�ن أوعية دمو�ة تنقل الدم الغ�ي باألوك�ج�ن من القلب إ�� ا�جسم 

puls .النبض موجة من الضغط تمّر ع�� شراي�ن الدم مع �ل ضر�ة من ضر�ات القلب 

kroppens 
reningsverk  مصفاة ا�جسم الضاّرة �� الدم.يتعاون الكبد وال�ليتان من أجل التخلص من املواد 

skelettet .مثل كيس فارغ �
ّ
 الهي�ل العظ�ي �عمل ع�� تثبيت ا�جسم، ل�ي ال يتد�

leder  .مفاصل  يوجد عند التقاء عظمت�ن مع �عضهما. و�دون املفاصل سوف نتيّبس �العصا 

muskler  .اطة
ّ
 عضالت �ساعدنا ع�� تحر�ك العظام. و�مكن أن تنضّم وتنفرد مثل املط

benmärg .نقي العظام كتلة طر�ة توجد �� داخل العظام الصلبة. وف��ا تت�ّون كر�ات الدم ا�حمراء 

kranie .الِقْحف (ا�جمجمة) عظم الرأس الذي يح�ي الدماغ 

kotor .فقرات العظام امل�ّونة للعمود الفقري 

nervsystemet .خاع الشو�ي واألعصاب م ب�افة أعضاء ا�جسم وأجزائه. و�تألف من الدماغ والنُّ
ّ
 ا�جهاز العص�ي يتحك

reflex  حب يدنا �سرعة قبل أن تصل اإلشارة إ�� الدماغ و�شعر�� 
ً
خاع بحيث أننا مثال  يطلقها النُّ

ً
إشارات سريعة جدا

 باأللم.
س

َ
 ُمنعك

sinnesorganen .ي �ساعدنا ع�� النظر أو السمع أو الشم أو الذوق  العضو ا�ح��ّ
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Hälsa och sjukdomar 
förebyggande syfte .غاية وقائية �ع�ي منع حدوث ��يء. مثل أن نأخذ اللقاح ضد األمراض لئال يصيبنا املرض 

kolhydrater .كر�وهيدرات �عطينا طاقة. توجد �� وا�خ�� والرز 

mineraler .معادن ضرور�ة من أجل عمل ا�جسم ع�� نحو جيد. مثل ا�حديد وال�السيوم 

vitaminer  ،ب اإلصابة باألمراض الناجمة عن سوء التغذية. مثل: فيتام�ن آ توجد �� الطعام، و�� ضرور�ة من أجل تجنُّ

 ��ي، دي.
 فيتامينات

proteiner  بروتينات والبيض والبقول والعدس.و�� مواد بناء ا�جسم. توجد �� ال�حم والسمك 

fett .دهون  �عطينا طاقة. من املهم أن نتناولها، ولكن ليس بك��ة أل��ا قد �علق �� األوعية الدمو�ة 

hormoner .هرمونات نواقل اإلشارات ال�ي تنقل الرسائل إ�� �افة أنحاء ا�جسم 

pubertet  الُبلوغ نصبح قادر�ن ع�� إنجاب األطفال.عندما تبدأ أجسام الصبيان والبنات تتغّ��، ل�ي 

mens .ا�حيض نزف دموي من الرحم يحدث عند البنات مرة واحدة بالشهر. وهذا ما يحدث عندما ال يتم تلقيح البييضة 

könsmogen .الن�ج ا�جن��ي عندما نتطور إ�� درجة نصبح معها قادر�ن ع�� إنجاب األطفال 

målbrott خشونة الصوت �� سن الُبلوغ. وُ�الَحظ أك�� عند الصبيان. عندما يصبح الصوت أخشن 

svett .دد املوجودة �� ا�جلد. قد ي�ون ذا رائحة كر��ة
ُ
 الَعَرق  سائل تفرزه الغ

fysisk hälsa .حة بدنية حالة ا�جسم. مثل القلب واألمعاء� 

psykisk hälsa .حة نفسية حالة النفس. كيف ت�ون مشاعر اإل�سان� 

droger .مثل التبغ والكحول واملخدرات .
ً
 مخدرات يمكن أن تؤذي ا�جسم والنفس معا

Hållbar utveckling 
ekologi .اإلي�ولوجيا التفاعل �� الطبيعة 

ekosystem .النظام اإلي�ولو�� �ل ما يوجد ويعيش ضمن منطقة معّينة 

ekosystemtjänster  ،ع�� األوك�ج�ن والفواكه واملاء العذب تقوم الطبيعة بأشياء مهمة بالنسبة لنا 
ً
. نحن نحصل مثال

ً
مّجانا

 والعديد من املواد.
 خدمات النظام اإلي�ولو��

biologisk mångfald .ع أحيائي عندما يوجد الكث�� من النباتات وا�حيوانات ا�حّية �� منطقة معّينة  تنوُّ

näringskedjor  سلسلة غذائية عدة حيوانات. وتبّ�ن األسهم َمن يأ�ل َمن (أو ماذا).و�ندرج ف��ا نبات واحد وحيوان واحد أو 

näringsvävar .ل ب�ن السالسل الغذائية، وهو يصف التفاعل ب�ن النباتات وا�حيوانات
ُ
 شبكة غذائية تداخ

producenter  .سّ�ى ُمنِتجة
ُ
 ُمنِتجة النباتات تصنع الغذاء و�

konsumenter س�ى ُمس��ِلكة. البشر أو ا�حيوانات ال�ي
ُ
� 

ً
 ُمس��ِلكة تأ�ل النباتات أو �عضها �عضا

föroreningar .
ً
ثا وُّ

َ
ل
َ
ث عندما نؤثر نحن البشر ع�� الطبيعة �ش�ل سل�ي فإن ذلك �س�ى ت وُّ

َ
ل
َ
 ت

växthuseffekten .ا�حراري االحتباس  عندما تز�د كمية ثا�ي أكسيد الكر�ون �� الهواء، ترتفع درجة ا�حرارة ع�� سطح األرض 

förnybara 
energikällor .مصادر الطاقة املتجددة الطاقة املائية وطاقة الر�اح والطاقة الشمسية والوقود ا�حيوي 

icke förnybara 
energikällor .مصادر الطاقة غ�� املتجّددة الطاقة النوو�ة والوقود األحفوري 

sädesslag .ا�حبوبمحاصيل  القمح والذرة وا�جاودار والشوفان 

KRAV .عالمة كراف ( السلع ال�ي تأ�ي من الزراعة اإلي�ولوجية تحمل هذه العالمةKRAV( 

Fair trade .ف�� تر�د ( السلع ال�ي املزارع�ن والعامل�ن �� البلدان النامية من أجل تحس�ن أوضاع العمل واألوضاع املعيشيةFair trade( 

närproducerat  بالقرب من م�ان سكننا.الطعام الذي يتم إنتاجه �
ّ
 إنتاج مح�

hållbar utveckling .ملن سوف يأتون َ�عدنا �� املستقبل 
ً
 تنمية ُمستدامة عندما نقصد أن ما نقوم به اآلن سي�ون جيدا
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