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Begreppslista på arabiska 
till Boken om Fysik och 
Kemi 
Extramaterialet består av centrala begrepp i fysik och kemi 
kopplade till varje kapitel i grundboken Boken om Fysik och 
Kemi. Begreppen står på svenska med arabisk översättning 
av varje begrepp och tillhörande förklaring. 
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Tankar kring en brasa 
atomer .يت�ّون م��ا �ل ��يء 

ً
ِبنات صغ��ة جدا

َ
 ذّرات ل

molekyl .ُجَزيء ذرتان أو أك�� تّتحد مع �عضها �� مجموعة 

grundämne .عنصر ُجَزيء يت�ّون من نوع واحد من الذّرات 

kemisk förening .ب كيميائي ُجَز�ئات تحتوي ع�� أنواع مختلفة من الذّرات
َّ
 ُمَرك

experiment  ة شديدة.عندما نقوم باختبار األشياء؛ حيث نأخذ القياسات ونفحص �ل
ّ
 تجِر�ة ��يء بدق

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

slutsats .النتيجة ما يتبّ�ن �عد ان��اء التجر�ة 

Vatten - ett viktigt ämne 
saltvatten .ل املياه املوجودة ع�� سطح األرض. وال يمكننا أن �شر��ا� 

ً
 مياه ما�حة تقر�با

sötvatten  مياه عذبة �سيط من املياه املوجودة ع�� سطح األرض. يمكننا أن �شر��ا.جزء 

vattnets kretslopp 
ن البحر، فتت�ّون الغيوم، ثم 

ّ
املاء �له ينتقل �ش�ل دائري �� الطبيعة. الشمس ��خ

��طل املطر، و�عود املياه إ�� البحر، ثم تقوم الشمس بت�خ�ن املاء مرة أخرى، 

 وهكذا.

 دورة املاء

avdunsta .ر عندما يتحّول املاء من ش�له السائل إ�� غاز  تَبخُّ

kondensera .ف عندما يتحّول املاء من غاز إ�� سائل
ُّ
 تكث

ytspänning .التوتر السط�� التأث�� الذي يجمع ُجز�ئات املاء و�جعلها تبدو كغشاء 

vattenmolekyl  .ذرتان من الهيدروج�ن تّتحدان مع ذرة واحدة من األوك�ج�نH>sub<2/>sub<O. ُجَزيء املاء 

ångmaskin .اآللة البخار�ة يتم �شغيلها بواسطة بخار املاء 

Fast, flytande eller gas? 
fast form .الش�ل الصلب ت�ون ا�ُجز�ئات ثابتة. وت�ون درجة ا�حرارة منخفضة 

flytande form .الش�ل السائل تتحرك ا�ُجز�ئات، ولك��ا تبقى ع�� تواصل �عضها مع �عض 

gas .الغاز تنفصل ا�ُجز�ئات �عضها عن �عض وتنطلق �� الهواء. وت�ون درجة ا�حرارة مرتفعة 

smälta .يذوب عندما يتحّول ��يء ما من ش�ل صلب إ�� ش�ل سائل 

smältpunkt  درجة االنصهار عندها.درجة ا�حرارة ال�ي تذوب املادة 

Blandningar och lösningar 
egenskap  .ما. مثل أن ت�ون صلبة أو بيضاء أو سائلة 

ً
 خاصّية تصف مادة

blandning .وال نزال نرى مختلف امل�ّونات ،
ً
 واحدا

ً
 مز�ج عندما نخلط مواد مختلفة لتصبح مز�جا

lösning انحالل نرى مختلف امل�ّونات. عندما نخلط مواد مختلفة، ولكن ال �ستطيع أن 

vattenlösligt .قابلة لالنحالل �� املاء عندما تذوب مادة ما �� املاء، فإ��ا ت�ون قابلة لالنحالل 

Syror och baser 
surt .حم��ي عندما تحتوي املواد ع�� أحماض. مثل الليمون والل�ن الرائب 

basiskt  عكس حم��ي. مثل م�جون األسنان وذرور.��
َ
 قاعدي (قلوي) ا�خ

neutralt .ُمتعادل عندما ال ت�ون املادة حمضية أو قاعدية 

pH-skala .مقياس الباهاء (الرقم الهيدروجي�ي) نقيس بواسطته مقدار ا�حموضة أو القاعدية �� ��يء ما 

pH-värde  قيمة الباهاء .14و  0مقدار ا�حموضة أو القاعدية �� ��يء ما. وهو ي��اوح ما ب�ن 

brandfarligt .سريعة لالشتعال املادة ال�ي يمكن أن �شتعل �سهولة 

giftigt .ساّمة املادة ال�ي �سبب إصابات خط��ة ع�� ا�حياة 

miljöfarligt .خط��ة ع�� البيئة املادة ال�ي تؤذي الطبيعة 

explosivt .سريعة االنفجار املادة ال�ي يمكن أن تنفجر �سهولة 

frätande  الة. وكأ��ا "تأ�ل" املواد األخرى.األحماض
ّ
الة والقلو�ات (القاعديات) يمكن أن ت�ون أ�

ّ
 أ�
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Kraft och rörelse 
kraft .القوة الزمة ل�ي يبدأ ��يء با�حركة 

jämvikt .و�صبح التوازن أفضل .
ً
 متوازن  ي�ون التوزيع متساو�ا

balans .
ً
 توازن  عندما تقف بثبات ت�ون متوازنا

tyngdpunkt .مركز الثقل وسط ال��يء من حيث الوزن 

tyngdkraft .قوة ا�جاذبية �� قوة موّجهة نحو منتصف باطن األرض 

friktion .احت�اك �ع�ي مدى انزالق ال��يء ع�� سطح ما 

luftmotstånd .ما 
ً
 مقاومة الهواء عندما يكبح الهواء شيئا

hävstång  .يمكننا بواسط��ا أن نز�د القوة.
ً
 الرافعة (الَعَتلة) و�صبح ال��يء الثقيل خفيفا

Luft och tryck 
luftlager .طبقة الهواء �لمة مرادفة للغالف ا�جوي 

kväve .��ن��وج�ن غاز يت�ّون منه الهواء بالدرجة األو 

syre .أوك�ج�ن غاز يجب أن نتنفسه ل�ي نبقى ع�� قيد ا�حياة 

lufttryck .ضغط الهواء عندما يضغط الهواء علينا 

tryckskillnad .اختالف الضغط عندما نقف ع�� جبل شاهق باملقارنة مع الوقوف ع�� األرض، فإننا �شعر باختالف الضغط 

barometer .ِمقياس الضغط ا�جوي  نقيس بواسطته الضغط �� الهواء 

högtryck 
 
ً
 �� أغلب عندما يصبح ضغط الهواء أع�� من الطبي��. وعندئذ ي�ون الطقس جميال

ً
ومشمسا

 األحيان.
َفع جوي 

َ
 ُمرت

lågtryck 
 �� أغلب 

ً
 وماطرا

ً
عندما يصبح ضغط الهواء أقل من الطبي��. وعندئذ ي�ون الطقس عاصفا

 األحيان.
 منخفض جوي 

pneumatik .علم خواص الغازات تقنية �ستخدم ف��ا الهواء املضغوط. وضغط الهواء �عطينا قوة 

kompressor  آلة ضغط الهواء الهواء وتز�د بالتا�� من ضغط الهواء.و�� ت�خ 

avgaser .انبعاثات الغازات تلوث الهواء من السيارات واملصا�ع 

Värme 
temperatur .درجة ا�حرارة قياس مدى ا�حرارة أو ال��ودة. قياس سرعة تحرُّك ا�ُجز�ئات 

termometer  م��ان ا�حرارة تحرُّك ا�ُجز�ئات.يقيس مدى ا�حرارة أو ال��ودة. يقيس سرعة 

rättvist test .اختبار عادل تجر�ة �ستخدم ف��ا ا�جميع نفس التجه��ات و�طر�قة واحدة 

väder .الطقس كيف �� حالة الر�اح ودرجة ا�حرارة وضغط الهواء الهطول �� �حظة ما 

nederbörd .هطول  املطر أو الث�ج أو الَ�َ�د 

årstider  فصول السنة وفق معّدل درجة ا�حرارة اليومي.تقسيم السنة 

varmfront .ج��ة دافئة الهواء الدا�� يز�ح الهواء البارد 

kallfront .��ج��ة باردة الهواء البارد يز�ح الهواء الدا 

vakuum .الء �لمة مرادفة للفراغ من الهواء
َ
 خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begreppslista på arabiska till Boken om Fysik och Kemi 

 
Begreppslista till Boken  om Fysik och Kemi• 47-11903-5 © Liber AB Får kopieras 4 | 6 

 

 
 

Magnetism 
magnetism  اِملغناطيسية تطرد املغناطيسات عندما ت�ون قر�بة من �عضها.قوة غ�� مرئية تجذب أو 

magneter 
 باللون�ن 

ً
. و�عضها ي�ون ملّونا

ً
تجذب إل��ا األشياء املصنوعة من ا�حديد مثال

 األحمر واألبيض.
 ِمغناطيسات

attraheras .ينجذب عندما ينشّد أحد املغناطيس�ن إ�� اآلخر 

repelleras  يتنافر املغناطيس�ن املغناطيس اآلخر.عندما يطرد أحد 

kompass .نحو جهة الشمال 
ً
ستخدم كُمرشد للطر�ق. و�� �ش�� دائما

ُ
 بوصلة �

GPS-mottagare 
تصله اإلشارات من األقمار الصناعية ل�ي �عرف موقعنا بالضبط. وهو يوجد �� 

.
ً
 الهواتف ا�جّوالة مثال

ستقِبل �� نظام املالحة (�� �ي إس)
ُ
 امل

permanentmagnet 
قطعة من ا�حديد تتحّول إ�� مغناطيس. وتحافظ ع�� قو��ا اِملغناطيسية طيلة 

 الوقت.
 مغناطيس دائم

elektromagnet .مغناطيس كهر�ي (كهرطيس) مغناطيس يمكن �شغيله وتوقيفه بواسطة الكهر�اء 

magnetkamera  ل�ل ما هو موجود 
ً
 التصو�ر بالرن�ن املغناطي��ي �� داخل ا�جسم.اخ��اع يجعل من املمكن أن نأخذ صورا

Elektricitet 

statisk elektricitet 
تنتج عندما ندلك شيئ�ن ببعضهما. و�� �سبب إصدار صوت الطقطقة عندما 

 تخلع كن�تك و�قف شعر رأسك �� مختلف االتجاهات.
 الكهر�اء الساكنة

elektrisk ström 
الكهر�اء �� ا�جدار أو من البطار�ات. و��  هو الكهر�اء ال�ي نحصل عل��ا من مأخذ

 تجعل املصابيح ت��يء واملحر�ات تدور.
 تيار كهر�ائي

atomens kärna .نواة الذّرة توجد �� وسط الذّرة. و�� تحمل �حنات إيجابية 

elektron .إلك��ون يوجد �� وسط الذّرة. وهو يحمل �حنات سلبية 

sluten strömkrets  دارة كهر�ائية مغلقة الكهر�اء من القطب السالب �� البطار�ة إ�� القطب املوجب ف��ا.عندما تنتقل 

öppen strömkrets .دارة كهر�ائية مفتوحة عندما ال تنتقل الكهر�اء من القطب السالب �� البطار�ة إ�� القطب املوجب ف��ا 

LED-lampa 
يمّر التيار ع�� الشر�ط فيه عدد كب�� من الصمامات الثنائية ال�ي ت��يء عندما 

وِصل.
ُ
 امل

 مصباح ثنائي باعث للضوء (ثبل)

glödlampa 
 يبدأ يتوّ�ج عندما تحاول اإللك��ونات أن 

ً
يوجد فيه سلك معد�ي رفيع جدا

 �ع��ه �� نفس الوقت. وعندئذ ي��يء املصباح.
 مصباح متوّ�ج

diod  صمام ثنائي نراها ع�� ش�ل ضوء.يوجد منه الكث�� �� مصباح (ثبل) وفيه تتحّرر الطاقة ال�ي 

pluspol .قطب موجب يوجد �� أحد طر�� البطار�ة. وهو �ستقطب اإللك��ونات 

minuspol .قطب سالب يوجد �� الطرف اآلخر للبطار�ة. وهو يطرد اإللك��ونات 

elektrisk spänning 
فولط �� بطار�ات  1.5هو الفرق ب�ن املواد املوجودة �� البطار�ة. وهو يبلغ 

 املصباح.
 جهد كهر�ائي

kraftverk 
هنا يتم "تصنيع" التيار الكهر�ائي. و�تم ذلك بمساعدة املاء أو الر�اح أو الفحم 

.
ً
 مثال

 محطة توليد الطاقة الكهر�ائية

energikällor 
�عطي الطاقة إ�� محطة التوليد ل�ي �ستطيع "تصنيع" التيار. مثل املاء والر�اح 

 والنفط.
 مصادر الطاقة

biobränslen .وقود حيوي  مصادر الطاقة املتجددة. و�� تنتج عن النباتات ال�ي تنمو اآلن 

fossila bränslen .وقود أحفوري مصادر الطاقة غ�� املتجددة. مثل الفحم والنفط والغاز 
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Kemiska reaktioner 
kemisk reaktion  تفاعل كيميائي ا�ُجز�ئات مع �عضها بطر�قة جديدة وتت�ّون م��ا مواد جديدة.عندما تندمج الذّرات أو 

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

 الطاقة الشمسية. وأثناء التصنيع ينتج األوك�ج�ن و�تم طرحه �� الهواء.
 ال��كيب الضوئي

kolhydrater .كر�وهيدرات مواد موجودة �� الطعام �ستخدمها كمصدر للطاقة ومواد لبناء ا�جسم. توجد �� وا�خ�� والرز 

fett .دهون  مواد هامة غنية بالطاقة توجد �� الطعام. ومن غ�� املفيد أن نتناول الكث�� م��ا 

proteiner  ِبنات ا�جسم. توجد �� ال�حم والسمك والبيض
َ
 بروتينات والبقول والعدس.ل

hållbarhet .
ً
 ف��ة الصالحية الف��ة ال�ي يبقى ف��ا الطعام بدون أن يفسد أو يتعّفن مثال

konservera  .يحفظ طر�قة لتمديد ف��ة صالحية الطعام. حيث يوضع الطعام الساخن �� حاو�ة 

matsvinn .الطعامهدر  الطعام الذي ال يأ�له الناس و�تحّول إ�� قمامة 

Ljud 
ljudvågor .موجات صوتية الهواء الذي ينضغط و�تم إطالقه ع�� ش�ل موجات ضاغطة 

ton .غمة التغّ��ات املنتظمة ال�ي �سمعها. وقد ت�ون عالية أو منخفضة، حسب سرعة التغّ��ات� 

ljudets frekvens  ترّدد الصوت �� �ل ثانية.قياس مدى ارتفاع النغمة أو انخفاضها. حيث يتم قياس عدد التغّ��ات 

infraljud  موجات تحت صوتية هرتز. وال �ستطيع الناس أن �سمعوها. 20النغمات ال�ي ي�ون ترّددها أقل من 

ultraljud  موجات فوق صوتية هرتز. وال �ستطيع الناس أن �سمعوها. 20,000النغمات ال�ي ي�ون ترّددها أع�� من 

ljudstyrka 
ضعفه. ويعتمد ذلك ع�� مدى قوة الهواء املستخّدم �� ا�حركة. وز�ادة قياس مدى الصوت أو 

 شّدة الصوت قد �سبب إصابة �� السمع.
 شّدة الصوت

decibel .د�سيبل وحدة قياس شّدة الصوت 

eko .صدى عندما تصطدم موجات الصوت �� ��يء وترتّد منه 

radiovågor  موجات راْديوّ�ة وترتّد إل��ا. و�� نوع من أنواع الضوء.إشارات ترسلها الهواتف ا�جّوالة نحو ��يء ما 
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Ljus 
ljuskällor .مصادر الضوء �� ال�ي ترسل الضوء. مثل الشمس والنار واملصابيح والشموع 

reflekteras .ينعكس عندما يرتّد الضوء من ��يء ما 

reflex 
 �ل األضواء ال�ي تصطدم به تنعكس

ً
عائدة إ�� مصدر الضوء. وذلك ل�ي  تقر�با

 أن نرى �� الظالم.
ً
 نكتشف ذلك ال��يء، وإال ل�ان من الصعب جدا

 عاكس

konvex 
املرآة املنتفخة نحو ا�خارج �سم��ا ُمحّدبة. وتصبح الصورة املنعكسة أصغر من 

 األصل.
ب  ُمحدَّ

konkav رة. وتصبح الصورة ر املنعكسة مقلو�ة. املرآة املنتفخة نحو الداخل �سم��ا ُمقعَّ  ُمقعَّ

brännpunkt 
امل�ان الذي تلتقي �� األشعة عندما نوّجه الضوء إ�� مرآة ُمحّدبة. و�صبح ذلك 

.
ً
 جدا

ً
 امل�ان حارا

 بؤرة

ljuset bryts .
ً
 ينكسر الضوء عندما �غّ�� الضوء اتجاهه. عندما ينتقل من مادة إ�� أخرى، ما ب�ن الهواء واملاء مثال

linser 
 �� 

ً
ستخدم مثال

ُ
م بأشعة الضوء بطرق مختلفة. و�� �

ّ
�ستطيع بواسط��ا أن نتحك

كّ��ات والنظارات وال�ام��ات.
ُ
 امل

 عدسات

regnbågen 
يمكن أن نراه عندما ��طل املطر وت�ون الشمس ساطعة �� نفس الوقت. حيث 

 ينكسر الضوء �� قطرات املاء و�ستطيع أن نرى مختلف األلوان.
 قوس قزح

mikrovågor .
ً
رو�ة ضوء غ�� مرئي. و�� تؤرجح ُجز�ئات املاء املوجودة �� الطعام فيصبح ساخنا

ْ
 موجات ِمك

infraröd strålning .
ً
م عن ُ�ْعد مثال

ُّ
 األشعة تحت ا�حمراء ضوء غ�� مرئي. ُ�ستخدم �� أجهزة التحك

ultraviolett strålning 
الشمس، وقد ت�ون خط��ة عندما ضوء غ�� مرئي. تجعل جلدنا يح��ق تحت أشعة 

 نتعّرض للشمس أك�� من الالزم.
 األشعة فوق البنف�جية

röntgenstrålning 
ستخدم عندما ير�د الطبيب أن يرى م�ان كسر العظم �� الهي�ل 

ُ
ضوء غ�� مرئي. �

 العظ�ي.
 األشعة السينية

radioaktiv strålning 
، وتت�ّون عند 

ً
انفجار األس�حة النوو�ة. كما يمكن ضوء غ�� مرئي. و�� خط��ة جدا

 استخدامها من أجل التخلص من األورام.
ِشّعة

ُ
 املوجات امل

Astronomi 
galax .ة تجّمعات كب��ة من النجوم �� الفضاء  َمَجرَّ

solsystem .املجموعة الشمسية وتتألف مجموعتنا من: الشمس وثمانية �واكب وأعداد كب��ة من ال�واكب القزمة 

universum .ال�ون  �لمة أخرى �ع�ي �ل ما هو موجود �� الفضاء 

stjärna .نجم كرة �خمة مشتعلة تبعث ا�حرارة والضوء 

ett år .سنة واحدة الوقت الالزم ل�ي تدور األرض دورة واحدة حول الشمس 

ett dygn .يوم واحد الوقت الالزم ل�ي تدور األرض دورة واحدة حول نفسها 

årstider .مسارها حول الشمس، فإننا نحصل ع�� الفصول �� 
ً
 فصول السنة بما أن األرض تميل قليال

solförmörkelse .كسوف الشمس عندما �غطي القمر الشمس 

gravitation 
بقي األشياء ع�� 

ُ
�لمة أخرى للتعب�� عن قوة ا�جذب املوجودة �� األرض. و�� ال�ي ت

 سطح األرض.
 ا�جاذبية األرضية

jordens dragningskraft .قوة ا�جذب �� األرض قوة غ�� مرئية تجعلنا ال ننقذف من ع�� سطح األرض 

tyngdlöshet .ا�عدام الوزن عندما "نجوب" �� الفضاء فإننا �شعر با�عدام الوزن 

ljusår .سنة ضوئية املسافة ال�ي نقطعها �� سنة واحدة لو أننا ركبنا �سرعة الضوء 

Big Bang .االنفجار العظيم 
ً
 بيغ با�غ نظر�ة حول كيفية �شأة ال�ون. و�سّ�ى أيضا

astronomi .علم الفلك علم ُ�ع�ى بدراسة الفضاء 

astrologi .علم التنجيم علم يخ��نا كيف �ان الناس �� املا��ي يفكرون بأن النجوم تؤثر ع�� حياتنا 
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