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Forntiden 

arkeolog  مجتمعات العصور القديمة من خالل التنقيب عن األشياء من تحت األرض �خص يبحث ��

 وتحليلها.

 عالم آثار

arkeologisk källa  ما 
ً
 عن ذلك العصر. وغالبا

ً
م منه شيئا

ّ
��يء أو جزء من ��يء من العصور القديمة يمكن أن نتعل

 يجب التنقيب عنه من تحت األرض.

 مصدر آثاري 

bofast  
ً
 �عد عام.�خص يبقى ساكنا

ً
 ُمقيم إقامة دائمة �� نفس امل�ان عاما

bonde .ح �خص يحصل ع�� معظم طعامه من خالل قيامه بزراعة النباتات بنفسه
ّ

 فال

brons .ل عند إذابة النحاس مع القصدير
ّ
 برونز معدن يلمع �الذهب. وهو يتش�

flinta  صّوان الس�اك�ن والرماح.نوع من ا�جبال �ان اإل�سان القديم �ستخدمه �� صناعة 

forn .مع �لمات أخرى لوصف ��يء ما بأنه قديم 
ً
ستخدم غالبا

ُ
 غاِبر �ع�ي هذه ال�لمة "قديم"، و�

fornborg .ر ا�حماية للناس من االعتداء وال��ب
ّ
 حصن تحصينات كب��ة دائر�ة �انت توف

gravgåvor  ع�� معرفة كيف �ان الناس �عيشون �� أشياء توضع مع امليت �� ق��ه. و�� �ساعد علماء اآلثار

 املا��ي.

 مدفونات

gånggrift .مق��ة ذات ممرات غرف من الكتل ا�حجر�ة ال�خمة �انت العائالت �ستخدمها لدفن موتاها 

hällristningar  ما 
ً
قام اإل�سان القديم ��ذه النقوش ع�� ال�خور �� أماكن مختلفة �� شمال أورو�ا. و�� غالبا

 أو صيد السمك.تمثل الصيد 

 نقوش حجر�ة

inlandsisen .طبقة جليدية �� ا�جليد السميك الذي �ان �غطي شمال أورو�ا أثناء العصر ا�جليدي 

jordbruk .الزراعة زراعة النباتات ل�حصول ع�� طعام 

jägare .صّياد �خص يحصل ع�� طعامه عن طر�ق قتل ا�حيوانات 

järnålder شمال أورو�ا. الف��ة الزمنية ال�ي أصبحت �� 
ً
 العصر ا�حديدي ف��ا األشياء املصنوعة من معدن ا�حديد أك�� شيوعا

nomad .ل �خص ينقل مسكنه من م�ان آلخر حسب توفر الطعام له و�حيواناته  ُرحَّ

Romarriket  مملكة قو�ة حكمت �� أورو�ا، و�ان �عض س�ان الشمال يحار�ون من أجلها. و�ان املحار�ون عندما

 ولغة ساحرة.
ً
 ذهبية ومال�س جديدة وزجاجا

ً
 �عودون إ�� بالدهم، يصطحبون معهم نقودا

 اململكة الرومانية

samlare  هم مجموعة من الناس �� العصر ا�حجري �انوا يجمعون طعامهم من خالل قطف الفاكهة وا�جوز

 و�يوض الطيور والنباتات.

 ا�جامعون 

smed  حّداد واألس�حة من املعادن.�خص �عمل �� تصنيع األدوات 

stenålder  الف��ة الزمنية ال�ي �ان الصيادون وا�جامعون والفالحون �عيشون خاللها �� شمال أورو�ا. و�انوا

 �ستخدمون القرون وا�جلود واألوتار وا�خشب والعظام واألحجار لصناعة األدوات واألس�حة.

 العصر ا�حجري 
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Vikingatiden 

Ansgar  ��قسيس أرسله القيصر �� أملانيا إ�� ب���ا �� القرن التاسع ل�ي يحاول جعل س�ان الشمال يبّدون دي��م إ

 املسيحية.

 آ�سغار

asar .آسار اآللهة �� عصور ما قبل املسيحية �� دول الشمال 

Balder .بالدر اإلله الطّيب الودود الذي قتله سهم مصنوع من �جرة الدبق 

blot  ما 
ً
، إ�� اآللهة. وغالبا

ً
مناسبة احتفالية يقوم الناس ف��ا بتقديم األضا�� من ا�حيوانات، والناس أحيانا

 يجري ذلك ضمن احتفال كب��.

 بلوت

Gårda rike  .مملكة املدن االسم الذي �ان الفايكينغ يطلقونه ع�� روسيا اليوم 

handelsplats  م�ان �ان الناس يجتمعون فيه ل�ي يتبادلوا السلع فيما بي��م. ومن املمكن أن ي�ون قر�ة تحت حماية أحد

 الزعماء. 

 م�ان تجاري 

hird .خصي�ن له ويساعدونه �� �ل ��يء� 
ً
 فرسان مجموعة من املحار��ن �انوا يأتمرون بأمر زعيم أو ملك. و�انوا حّراسا

hövding  زعيم صغ��ة. و�جب ع�� ا�جميع أن يطيعوه، و�املقابل يجب عليه أن يح�ي قومه.أع�� قائد �� منطقة 

Idun .إيدون  �� اإللهة ال�ي �انت لد��ا تفاحات الشباب و�� توّزعها ع�� اآللهة ل�ي تحافظ ��ا اآللهة ع�� شبا��ا 

knarr  سفينة كنار �حموالت أك��.السفينة التجار�ة عند الفايكينغ، و�انت أعرض من السفن ا�حر�ية وتتسع 

kolt .ولت قميص سميك يحيط به حزام عند ا�خصر� 

kultplats .
ً
 خاصا

ً
 أو بيتا

ً
 معبد م�ان يجتمع الناس فيه ل�ي يحتفلوا بأعياد دينية. و�� عصر الفايكينغ �ان ذلك �ستانا

långhus .بيت طو�ل �ان الناس �عيشون �� هذه البيوت �� معظم املزارع �� عصر الفايكينغ 

långskepp  �� ما �ان يوجد تّن�ن 
ً
سفن الفايكينغ ا�حر�ية ال�ي يمكن اإلبحار ��ا بواسطة األشرعة والتجديف. وغالبا

 إ�� جنب.
ً
 مقدمة السفينة، وع�� ا�جانب�ن دروع مصفوفة جنبا

 السفن الطو�لة

Miklagård  (اسطنبول). و�انت املدينة إحدى أك�� املدن الك��ى االسم الذي �ان الفايكينغ يطلقونه ع�� القسطنطينية

 �� القرن التاسع.

 املدينة الك��ى 

missionär .ر �خص �سافر �� �افة أنحاء العالم و�حاول جعل الناس يبّدلون دي��م ِ
ّ

 ُمبش

Oden  رابان وحصان وع�ن
ُ
 أوِدن واحدة فقط.أع�� إله �� أساط�� عصور ما قبل املسيحية �� دول الشمال. و�ان لديه غ

offrade .
ً
 لإلله ل�ي ي�ون راضيا

ً
 ُيَضّ�� هذا ما �ان الفايكينغ يفعلونه عندما �انوا يقتلون أو يقّدمون شيئا

runor .ستخدم لنقش ا�ح�ايات ع�� األحجار وا�خشب �� شمال أورو�ا
ُ
 األبجدية الّرونية �انت هذه الرموز �

runsten  .ما �ان أفراد العائلة ينصبون هذه الشواهد ملوتاهم.حجر منقوش يروي ح�اية 
ً
 شاهد رو�ي حجري  وغالبا

stormän .
ً
 أسياد قادة األقوام الغنية ذات السلطة. و�ان من املمكن أن يصبحوا زعماء وأن ينّصبوا أنفسهم ملو�ا

tinget  ما، �انوا يضر�ون بأس�ح��م ل�ي 
ً
. وإذا أّيدوا اق��احا

ً
هنا �ان رجال القانون يحاولون حّل الن�اعات معا

 يصدروا م��ا أصوات القرقعة. 

 دار املحكمة

Tor  إله الرعد �� أساط�� عصور ما قبل املسيحية �� دول الشمال. و�ان يركب عر�ة ولديه مطرقة اسمها

 ميولن��.

ور 
ُ
 ت

träl .عبد ال�خص الذي يملكه �خص آخر. و�ان العبيد موجودين �� �افة املزارع ما عدا الفق��ة م��ا 

Valhall  بيت أوِدن الذي يذهب إليه أبطال املعارك �عد مو��م. وفيه �انوا �شر�ون امليد و�حتفلون بأ�ل �حم ذكر

 ا�خن�ير سار�من�.

 فالهال

viking   من مع�ى هذه �خص من شمال أورو�ا �ان يقوم 
ً
بالقرصنة البحر�ة والتجارة. والباحثون غ�� متأكدين تماما

 ال�لمة.

 فايكينغ 

vikingatåg .حمالت الفايكينغ �� رحالت لل��ب والتجارة �ان س�ان الشمال يقومون ��ا 

ätt .من األب إ�� االبن 
ً
 آل عائلة أو قوم يتمتعون �سلطة و�تم تور�ث هذه السلطة عادة
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Medeltiden 

allmänning  ��أرض �ان جميع س�ان القر�ة �ستخدمو��ا. و�انوا يجلبون م��ا ا�حطب، ور�ما ي���ون مواش��م تر

 ف��ا.

 مشاع

arrende  رسم يدفعه الفالح ل�ي يزرع أرض �خص آخر. و�ان امللك أو الكنيسة أو املعفيون من الضرائب هم

 الذين يحصلون ع�� هذا الرسم.

 أجرة أرض

bergsman  .فالح ا�جبال �خص �ان �عمل �� استخراج املعادن من املناجم 

Birger jarl .ب��غر يارل  الرجل الذي سّن قوان�ن األمان والسالمة األو�� وجعل السو�د مملكة حقيقية 

biskop .أسُقف قسيس �ان يقود �ل القساوسة والكنائس �� منطقة كب��ة 

borg  السميكة ال�ي يمكن أن تقوم ال�جمات. و�مكن أن �ستخدمها املأمورون أو حصن مب�ي من ا�جدران

 األسياد.

 قلعة

borgare .جار �� املدن  بورجواز�ة �� طبقة ا�ِحرف�ن والتُّ

bystämma .اجتماع القر�ة حيث يجتمع جميع الكبار واألحرار �� القر�ة ل�ي يتخذوا قرارات تتعلق باألمور الهامة ل�ل القر�ة 

digerdöden  1350و�اء �سبب بموت ما ال يقل عن ثلث س�ان شمال أورو�ا �� العام .
ً
 الطاعون األسود تقر�با

domkyrka .اتدرائية كنيسة األسقف وم��ا �ان يقود األبرشية التا�عة ألسقفيته� 

eriksgata  إير�كسغاتا املقاطعات.�� الرحلة ال�ي �ان يقوم ��ا امللك ا�جديد �� السو�د ل�ي يحظى بقبول �ل 

fogde .عند الفالح�ن 
ً
 جا�ي �خص �ان �ساعد امللك و�جمع الضرائب من الناس. ولم يكن محبو�ا

fridslagar  ��قوان�ن �سري �� �افة أنحاء السو�د ��دف إ�� حماية النساء ومنع العنف �� البيت و�� الكنيسة و

 دار املحكمة. 

 قوان�ن األمان والسالمة

frälse  .املعفيون من الضرائب األسياد والفرسان واملحار�ون واألساقفة وغ��هم ممن ال ُيلَزمون بدفع الضرائب للملك 

furste  .صاحب السمو لقب رفيع يمكن أن �ستخدمه ملك أو أحد أفراد العائلة املالكة 

gille  املساعدة وا�حماية لبعضهم جمعيات التّجار. حيث �انوا �عقدون االجتماعات وا�حفالت و�قدمون

.
ً
 �عضا

 ُعصبة التجار

handelsman  .تاجر �خص �عمل ببيع السلع أو شرا��ا أو استبدالها 

Hansan  رابطة �انت بالدرجة األو�� تضّم املدن التجار�ة األملانية ال�ي �انت �سيطر ع�� التجارة �� بحر ��

 البلطيق.

 ها�سا

hantverkare  اء.�خص �عمل �� تصنيع
ّ
 ِحَر�� األشياء. مثل ا�خّياط أو ا�حذ

helgon  خص مثا�� مسي�� �ان يم��ي حياته كمسي�� طّيب ثم أصبح �عد مماته قدوة يحتذي ��ا�

 املسيحيون اآلخرون.

 قّد�س

jarl .ِلُسفن امللك ا�حر�ية 
ً
 قائدا

ً
 وز�ر امللك أقرب �خص إ�� امللك، و�ان أيضا

Kalmarunionen اتحاد �املار .1523وح�ى عام  1397مملكة الدانمرك والسو�د والن�و�ج، واستمر من عام  هو �عاون ما ب�ن 

kloster  بيت �سكن فيه الرهبان والراهبات؛ حيث �عيشون فيه �سالم ل�ي يتعّبدوا و�كتبوا الكتب ويعتنوا

 باملر��ى.

 دير

kolonier  ما �ان ينتقل إل��ا جزء من املناطق ال�ي �انت الدول األورو�ية �ستو�� عل��ا �� القار 
ً
ات األخرى. وغالبا

ستعِمر.
ُ
 أهل البلد امل

 مستعمرات

korståg  .��و�انت الغاية �� إجبار الناس ع�� الدخول �� الدين املسي .
ً
 حملة صليبية السفر ل�حرب ضد بلد لم يكن مسيحيا

landbor  عبيد تحّرروا من العبودية �انوا يحرثون و�زرعون أرا��ي زراعية جديدة �عود ملكي��ا للفالح�ن. و�انوا

 من محصولهم لقاء استئجار هذه األرض. 
ً
 يدفعون للفالح�ن جزءا

 ضّمانون 

latin .الالتينية لغة قديمة �ان القساوسة يت�لمو��ا �� الكنيسة ويستخدمو��ا �� الكتابة 

ledung  واجب ا�خدمة العسكر�ة واجب الفالح�ن �� تجه�� سفن امللك ا�حر�ية واملشاركة �� الدفاع عن البلد. هو 

lärling .م �� ِحرفة ما ل�ي يتعلم منه تلك ا�حرفة
ّ
 تلميذ حرفة شاب �ان �عمل عند معل

mästare .بفتح ورشة خاصة به 
ً
م ِحر�� ماهر وخب�� �ان مخّوال

ّ
 معل

ofrälse .غ�� املعفي�ن من الضرائب البورجواز�ون والفالحون الذين �انوا ُملزم�ن بدفع الضرائب للملك 

påven .البابا قائد الكنيسة ال�اثوليكية 

relik  عظام قديمة من قّد�س تبقى محفوظة �� الكنيسة. و�ان الناس �عتقدون أن للعظام قدرة ع�� شفاء

 املر��ى وع�� إنجاز امل�جزات.

 ُرفات
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riddare  .فارس لقب رفيع يمكن أن يناله املعفي من الضرائب واملحارب. وامللك هو الذي يختار الفارس و�قوم بمراسم ترفيعه 

rike .مملكة منطقة لها قائد �سيطر ع�� �ل أتباعه و�ج��هم ع�� االنصياع للقوان�ن املقررة 

riksmöte  .(ر�كسداغ) اجتماع الدولة هو اجتماع يضّم ممثل�ن عن الطبقات األر�ع. وهو أصل ما ُ�عرف اليوم باسم ال��ملان 

rådet .املجلس مجموعة تضم أهّم رجال اململكة �عد امللك. وهم الذين �عّينون األساقفة واألسياد 

skatt .ضر�بة وال نزال ندفع هذه الرسوم ح�ى اليوم. رسوم بدأ امللوك يجمعو��ا من الفالح�ن �� العصور الوسطى 

skrå  ... ُعصبة ا�حرفي�ن جمعيات ا�حرفي�ن. و�انت هناك جمعية ل�ل حرفة: ا�خّبازون، ا�حّدادون، ا�جّزارون 

socken  .أبرشية منطقة تضم عدة قرى يذهب س�ا��ا إ�� نفس الكنيسة 

stadsport .بوابة املدينة و�انت البوابة �� الطر�قة الوحيدة للدخول إ�� املدينة. مدخل �� ا�جدار الذي �ان يح�ي املدينة 

tionde .ر �افة املحاصيل
ْ

دفع بالطعام، أي ُعش
ُ
 ما ت

ً
ر ضر�بة �ان الفالحون يدفعو��ا للكنيسة. و�انت غالبا

ْ
 الُعش

träda .ُمراَحة أرض عندما ُي��ك ا�حقل بدون زراعة ملدة سنة واحدة ل�ي �ستعيد األرض عافي��ا 

tänkebok .حاضر دف�� �ان ُيكتب فيه ما تم إقراره أثناء املحاكمات واالجتماعات الهامة
َ
 دف�� امل

uppror  ما �ان ذلك يحدث �سبب ز�ادة 
ً
عندما ي�جأ الناس إ�� السالح ضد امللك أو أ�حاب السلطة اآلخر�ن. وغالبا

 الضرائب ع�� الناس وهم غ�� قادر�ن ع�� دفعها.

د  تمرُّ
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Vasatiden 

adel  ��أرفع منصب �� املجتمع. و�ان �شمل �ل املعفي�ن من الضرائب الذين لم ي�ونوا ينتسبون إ

 الكنيسة. 

 النبالء

arvkungadöme  .كّية وراثية حيث �ان أحد أوالد امللك �ستلم عرش أبيه �عد وفاته
َ
 َمل

avlatsbrev  األغنياء �ش��و��ا من الكنيسة. وتنص الرسالة ع�� أن املش��ي حصل ع�� غفران رسالة �ان

 من ذنو�ه.

 صك غفران

bannlysning .ألنه ال يل��م بالتعاليم ال�حيحة ،
ً
��ي فصل ال�خص، عن الكنيسة ال�اثوليكية مثال

َ
ن
َ
 حرمان ك

hertig  و�� �ع�ي أ��م .
ً
�انوا يحصلون ع�� جزء من البلد لقب رفيع �ان امللك يمنحه ألوالده أحيانا

 ليحكموه بأنفسهم.

 دوق 

jordebok  كتاب يحتوي ع�� معلومات حول مختلف املزارع ومدى ِغناها. و�ان مأمور الضرائب �ستخدم

 هذا الكتاب لتحصيل الضر�بة ال�حيحة من �ل مزرعة. 

 �جّل املزارع

katolicism  لغة مقدسة، والبابا �� روما هو الزعيم األع�� �� مذهب �� املسيحية �ستخدم اللغة الالتينية�

 ال�اثوليكية.

 ال�اثوليكية

kronobonde .يملكها امللك. و�ان يدفع األجرة للملك 
ً
 فالح أم��ي  الفالح الذي �ان يزرع أرضا

krönika  بقصة حياة �خص 
ً
سرد تار��� يذكر األحداث وفق �سلسلها الزم�ي. وقد يتعلق العرض مثال

 ما.

 عرض تار���

kröning  ��مراسم استالم امللك أو امللكة للعرش. و�ان امللك ا�حاكم ُيدَهن بالز�ت و�وَضع له التاج ع

 رأسه.

 تتو�ج

monarki .كّية مملكة يديرها ملك أو قيصر
َ
 َمل

Peder Svart  
ً
.مؤرخ وأسُقف �� مدينة فاسِ��وس. كتب س��ة امللك غوستاف فاسا وأظهره ف��ا بطال

ً
 بيِدر سفارت كب��ا

protestantism .ال��و�ستانتية مذهب �� املسيحية �ان ير�د إجراء �عديالت �� الكنيسة ولم َ�ُعد يطيع البابا �� روما 

reformationen .حركة اإلصالح �غي�� �� الكنيسة �سبب �� حصول امللك ع�� سلطة أك�� ع�� الكنيسة 

riksdag  ممثل�ن عن النبالء والقسيس�ن والبورجواز��ن والفالح�ن. حيث �انوا اجتماع يدعو امللك إليه

 يتخذون القرارات �� األمور الهامة �� البلد.

 ر�كسداغ

riksföreståndare  عندما لم يكن امللك ير�د االنصياع مللك 
ً
وهو ال�خص الذي �ان يحكم �� السو�د أحيانا

 االتحاد الدانمر�ي.

 و��ي العرش

Stockholms blodbad  وقعت ا�حادثة عندما قام ملك الدانمرك كريستيان الثا�ي بإعدام معارضيه السو�دي�ن، �عد

 ع�� السو�د. 
ً
 أن تّم تتو�جه مل�ا

 مذبحة ستوكهولم

tronarvinge .له 
ً
 أو ابنا

ً
 ما ي�ون أخا

ً
لك �عد موت امللك ا�حاكم. وغالبا

ُ
 ور�ث العرش ال�خص الذي سوف �ستلم امل

ärkebiskop .سُقف أع�� قسيس ورئيس الكنيسة �� السو�د
ُ
 أ
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Östersjöriket Sverige 

abdikera  ��عندما يتخ�� امللك أو امللكة عن حكمه. وقد تنازلت امللكة كريستينا عن العرش قبل انتقالها إ

 روما وتحّولها إ�� ال�اثوليكية.

 يتنازل عن العرش

adlad  نبيل امللك للمحارب كم�افأة له ع�� جهوده �� ا�حرب.لقب يمنحه 

armé  .
ً
 جيش �ان يضّم آالف ا�جنود الذي يحار�ون �� جانب واحد. و�ان بقيادة ملك أو جن�ال عادة

barnhus  هنا �ان األطفال األيتام ُيجمعون ل�ي ال يتسّولوا. و�انوا يحصلون ع�� التعليم، ولك��م �انوا

 
ً
.�عملون أعماال

ً
 مرهقة أيضا

 دار األيتام

barocken  .الباروك أسلوب الفخامة �� الفن واملوسيقى. وقد تم بناء قصور كب��ة و�اذخة ع�� هذا األسلوب 

envälde  ��عندما ت�ون �ل السلطة بيد إ�سان واحد. و�ان امللك �ارل ا�حادي عشر قد حّول السو�د إ

 دولة استبدادية.

 استبدادية

Falun  فالون  . وف��ا �ان يوجد أك�� منجم للنحاس �� العالم.17أك�� مدينة �� السو�د �� القرن ثا�ي 

flotta .البحر�ة �ل السفن ا�حر�ية ال�ي �انت البلد تملكها. و�انت تحارب وتنقل ا�جنود ع�� البحر 

fästning  ستخدم ك�جن ول�حماية من
ُ
 حصن ال�جمات.منشأة عسكر�ة كب��ة ذات جدران سميكة. و�انت �

förmyndarregering .ح�ومة وصاية ح�ومة تحكم البلد بانتظار أن يك�� امللك أو امللكة و�بلغ سن الرشد 

gruva  ممرات تحت األرض أو حفرة �� األرض يتم ف��ا استخراج خامات معدن ما، �ا�حديد أو النحاس

.
ً
 مثال

 منجم

gästgiveri كم) ع�� طول الطر�ق. و�ان بإم�ان ز�ائ��ا ا�حصول  20( مطاعم �انت تفصل بي��ا مسافة ميل�ن

 ع�� طعام ومأوى خالل رحل��م.

 اس��احة

Göteborg .يوتيبوري املدينة ا�جديدة ال�ي ُب�ي ف��ا ميناء �� الساحل الغر�ي �� عهد امللك غوستاف الثا�ي آدولف 

hovet  البالط املل�ي مئات.امللك وامللكة وجميع مساعد��ما. وقد يبلغ عددهم بضع 

husförhör .استماع من��� �ان القسيس يجوب من مزرعة إ�� أخرى ليتأكد من أن ا�جميع �انوا �عرفون القراءة 

häxförföljelserna  مالحقة الكنيسة للناس الذين �ان ُ�عتقد بأ��م يمارسون ال�حر. وقد تم ا��ام الكث�� من النساء

 وقتلهن.

 مطاردة الساحرات

indelningsverket  .مص�حة التخصيص السلطة ا�جديدة ال�ي �انت تقوم ع�� توف�� العدد ال�ا�� من ا�جنود من �ل مقاطعة 

karoliner  لقب �ان ُيطلق ع�� ا�جنود �� ا�جيش ا�جديد الذي أ�شأه امللك �ارل ا�حادي عشر �� ��اية

 .17القرن 

 �ارول

katekes فه مارت�ن لوثر عن امل
ّ
سيحية. و�ان ُ�ستخدم ككتاب قراءة وكتعاليم تبّ�ن كيف ي�ون املرء كتاب أل

.
ً
 جيدا

ً
 مسيحيا

 �اتيكيس

knekt .عسكري  �لمة مرادفة ل�لمة جندي 

koppar  وُيستخدم هذا املعدن �� 17�انت السو�د رائدة �� العالم �� استخراج هذا املعدن خالل القرن .

 سقوف القصور واألنابيب.

 نحاس

krigsbyte  أو لوحات. وتم ��ب الكث�� من 
ً
أشياء �انت تؤخذ من البلدان ال�ي تتم محار���ا. قد ت�ون كتبا

 الكنوز وإرسالها إ�� السو�د.

 غنيمة

Kristina  ،ت عن العرش وتحّولت إ�� ال�اثوليكية
ّ
امللكة ال�ي أحضرت علماء مشهور�ن إ�� السو�د. تخل

 وانتقلت إ�� روما.

 كريستينا

landshövding .ُمحاِفظ أع�� منصب �� �ل محافظة. �انت مسؤولياته �شمل جمع الضرائب من املحافظة إ�� امللك 

legosoldat  �� جندي يحصل ع�� املال ل�ي يحارب. و�� أغلب األحيان �ان يوجد العديد من هؤالء ا�جنود

 ا�جيوش السو�دية.

 جندي ُمرتِزق 

län  .محافظة تم تقسيم السو�د إ�� مناطق كب��ة سّهلت ع�� امللك حكم البلد والسيطرة عل��ا 

masugn .فرن الَصْهر ُ�ستخدم إلذابة خامات ا�حديد واستخراج معدن ا�حديد م��ا 

milstolpar  .منقاط  لوحات الطرق ال�ي �انت توضع من أجل قياس املسافات ب�ن مختلف املناطق �� السو�د
ّ

 عال

musköt   .مسكيت سالح ناري �ان ا�جنود �ستخدمونه �� ا�جيش السو�دي 

Poltava  ُعد السو�د
َ
 �ل جيش امللك �ارل الثا�ي عشر. و�عد ذلك لم �

ً
ِسر تقر�با

ُ
ِتل أو أ

ُ
�� هذه املدينة ق

.
ً
 دولة عظ�ى أبدا

 بولتافا
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reduktion  .دفع ملرة واحدة من أجل أخذت الدولة ثروات من النبالء أو من الكنيسة
ُ
ولم يكن ذلك ضرائب، وإنما كرسوم ت

 تحس�ن الوضع االقتصادي للدولة.

 تقليل

slagfält .أرض املعركة امل�ان الذي �ان يلتقي فيه جيشان و�تقاتالن �� ا�حرب 

slott ب�ى كبيوت أو منازل صيفية
ُ
 ما تحيط به حديقة. �انت هذه املبا�ي ت

ً
للملك أو ألحد  مب�ى �خم وفخم، وغالبا

 النبالء.

 قصر

snapphanar .اع الطرق  رجال املقاومة �� إقليم س�وِنه الذين ناضلوا ضد ا�حكم السو�دي ا�جديد
ّ
 قط

stat .دولة اسم مش��ك ل�ل السلطات واملوظف�ن الذين �انوا �ساعدون امللك ع�� حكم البلد 

trossen  ما تت�ّون مخازن الطعام الكب��ة وقطع التبديل وغ�� ذلك 
ً
مما �ان يذهب مع ا�جيش إ�� ا�حرب. و�انت غالبا

 من آالف العر�ات.

 مؤونة ا�جيش

tull  .جمارك نوع من الرسوم ال�ي تؤخذ عندما ير�د �خص ما إدخال بضائع تجار�ة إ�� مدينة إو إ�� بلد 

utskrivning  طر�قة الختيار ا�جنود من ب�ن الفالح�ن. و�ان القساوسة يكتبون قوائم بأسماء جميع الرجال ال�ي تناسب

 أعمارهم ل�خدمة العسكر�ة ضمن األبرشية. 

 تجنيد

Vallonien جاء الكث�� من ا�حّدادين املاهر�ن إ�� السو�د. وقاموا ببناء مصا�ع 
ً
 من هذا اإلقليم الذي يوجد �� ب�جي�ا حاليا

 حديد جديدة وأفضل من سابقا��ا.

 والونيا

ämbetsmän  القرن �� 
ً
 موظفو الدولة .17الذين تم توظيفهم للعمل ضمن السلطات ا�جديدة �� الدولة. وقد ازداد عددهم كث��ا

änka .أرملة املرأة ال�ي مات ع��ا زوجها. و�ان هناك الكث�� من األرامل �� السو�د �� عصر االم��اطور�ة السو�دية 
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1700-talet 

export .تصدير بيع السلع إ�� بلدان أخرى 

frihetstiden  حينما �ان ال��ملان يتمتع �سلطة سياسية �� السو�د  1772وعام  1718الف��ة ما ب�ن عام

 و�ان البلد متحررة من االستبداد. 

 عهد ا�حر�ة

Gustavianska tiden  العهد الغوستا�� �عاقب ف��ا مل�ان ع�� حكم السو�د واسم �ل م��ما غوستاف.الف��ة ال�ي 

hattar och mössor  القبعات والطوا�� .18ا�حز�ان اللذان �انا يتنافسان ع�� السلطة �� السو�د �� أواسط القرن 

import .است��اد شراء السلع من بلدان أخرى 

manufaktur  ��مصنع من ا�ِحرف�ن. و�ذلك يصبح التصنيع أك�� فاعلية.ورشة كب��ة �عمل ف��ا كث 

Ostindiska kompaniet .شركة الهند الشرقية شركة تأسست للتجارة مع مختلف البلدان �� قارة آسيا 

parlament .افة الناس. وهو �س�ى ر�كسداِغن �� السو�د� 
ً
ب�ن يمثلون معا

َ
 ُمنتخ

ً
 برملان تجّمع يضم أ�خاصا

riksrådet  مجموعة من النبالء �انوا يحكمون السو�د و�تخذون �افة القرارات عندما ال ي�ون ال��ملان

.
ً
 منعقدا

 مجلس املستشار�ن

skifte .تقسيم األرا��ي إصالح يق��ي بضم البسات�ن �� قر�ة ما وتوزيعها �لها ع�� مختلف املزارع 

statskupp  ��بمساعدة عندما يقوم �خص ما ع�� نحو مفا�� باالستيالء ع 
ً
ا�حكم �� بلد ما، وغالبا

 .1772العسكر. وقد فعل غوستاف الثالث ذلك �� عام 

 انقالب

Svenska Akademien .األ�اديمية السو�دية قام غوستاف الثالث بتأسيس هذه املؤسسة من أجل رعاية اللغة السو�دية 

teg  سات�ن يتوازعها الناس  �ان يجري تقسيم مزارع القر�ة إ�� 18قطعة من حقل. لغاية القرن�

 فيما بي��م.

 �ستان

tryckfrihet  قانون �ع�ي أنه يحق ل�ل إ�سان أن يتبّ�ى أي أف�ار ير�دها وأن يكتب ما �شاء �� الكتب

 وال�حف.

 حر�ة الطباعة

union  من عام 
ً
ق ع��  1814اعتبارا

َ
. وهذا االسم ُيطل

ً
أصبح ملك السو�د يحكم الن�و�ج أيضا

. البلدين اللذين
ً
 ُيحكمان معا

 االتحاد

upplysningen  ��حركة �انت تر�د أن �عرف الناس باملكتشفات العلمية. واإليمان �عقل اإل�سان وأنه قادر ع

 التأث�� ع�� حياته واتخاذ قراراته بنفسه. 

 عصر التنو�ر

vetenskap .علم اكتساب املعرفة عن طر�ق التفك�� املنطقي ودراسة كيف �عمل األشياء 

Vetenskapsakademin .األ�اديمية العلمية املؤسسة ال�ي تأسست خالل عهد ا�حر�ة من أجل ز�ادة نفوذ العلم �� السو�د 
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1800-talet 

backstugusittare  ��فقراء �عيشون �� أطراف األر�اف ولم ي�ونوا �ستأجرون أي أرض يزرعو��ا. و�انوا �عيشون ع

 أو األعمال املؤقتة. األعمال اليدو�ة

 س�ان األ�واخ

egendomslös .أو أي ممتل�ات أخرى 
ً
 بدون ممتل�ات ال�خص الذي ال يملك أرضا

Finland  فنلندا .1809-1808خسرت السو�د هذا ا�جزء من البلد �� حر��ا ضد الروس خالل العام�ن 

folkrörelser  تحس�ن أوضاع �عض األجزاء �� السو�د.  و�انت تناضل من أجل 19جمعيات تم تأسيسها �� القرن

 ع�� سبيل املثال: حركة االمتناع عن تناول املشرو�ات الكحولية، وحقوق املرأة.

 حر�ات شعبية

folkskolan  مدرسة عامة تقّرر أن يذهب �ل األطفال �� السو�د إ�� هذا النوع ا�جديد من املدارس. 1842�� عام 

grundlag  القوان�ن األخرى، ولذلك ي�ون �غي��ه أصعب. وقد يتعلق القانون الدستوري هو قانون أهم من

.
ً
 بكيفية حكم البلد مثال

 قانون دستوري

Göta kanal  من 1832القناة الكب��ة ال�ي أصبحت جاهزة �� عام 
ً
 مائيا

ً
ه ممرا ِ

ّ
 مع قناة ترولهات

ً
. و�� �ش�ل سو�ة

 اسالحل الشر�� إ�� ال�حل الغر�ي.

 قناة يوتا

klassamhälle  .مجتمع طبقي مجتمع ت�ون فيه فوارق كب��ة ب�ن األغنياء واملتعلم�ن وأ�حاب النفوذ و��ن الناس اآلخر�ن 

konservativa  هم الذين �انوا ير�دون ا�حفاظ ع�� كث�� من املجتمع القديم. و�رون أن التغي��ات يجب أن تحدث

 ببطء.

 املحافظون 

laga skifte  ��أصبح الفالحون بموجبه مج��ين ع�� جمع أراض��م �� حقل واحد. وقد فّرق ذلك إصالح زرا

 القرى.

 قانون األرا��ي

liberaler  هم الذين �انوا ير�دون �غي�� املجتمع بحيث يحصل املز�د من الناس ع�� حق التصو�ت. و�انوا

 إلغاء ا�حقوق ا�خاصة بالنبالء.
ً
 ير�دون أيضا

 اللي��اليون 

nyodling  حراثة حقول جديدة ل�حصول ع�� مز�د من الطعام. وعندما �ان عدد الس�ان يزداد، �انوا يحّولون

 أرا��ي الغابات القديمة وقاع البح��ات إ�� حقول زراعية.

 حرث جديد

piga .املدينة والر�ف ع�� حّد سواء �� 
ً
 خادمة عمل شائع للفتيات الفق��ات. و�ان موجودا

statare  ما يحصلون ع�� أجرهم مزارعون �انوا 
ً
ينتقلون من مزرعة ألخرى و�بحثون عن عمل. و�انوا غالبا

 أو أشياء أخرى.
ً
 طعاما

 فالح ُمتعاِقد

ståndsriksdagen  ر�كسداغ الطبقات .1866هو ال��ملان القديم الذي توقف العمل به �� عام 

ståndssamhälle د فيه الناس �� طبقة معّينة. وعليه أن
َ
 مجتمع الطبقات �عمل باملهن ال�ي �عمل ف��ا �ل هذه املجموعة. مجتمع ُيول

torpare  الفالحون الذين لم ي�ونوا يمل�ون سوى قطعة صغ��ة من األرض أو �ستأجرون األرض ال�ي

 ما يدفعون األجرة من عملهم.
ً
 يزرعو��ا. و�انوا غالبا

 ُمزارع صغ��

vaccin قاح ُيصبح اإل�سان
ُ
 من مرض معّ�ن. من خالل إعطاء حقنة ل

ً
قاح محميا

ُ
 ل

växelbruk  نظام �� زراعة املحاصيل بحيث يجري تبديل نوع املحصول الذي تتم زراعته �� ا�حقول. و�� هذه

 ا�حالة ال ي�ون هناك اضطرار إ�� وضع األرض �� حالة اس��احة.

 تناُوب املحاصيل
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Centrala begrepp 

förändring  أمر يصبح.
ً
 عّما �ان عليه سابقا

ً
 �غي�� مختلفا

historiebruk .استخدامات التار�خ أن �ستخدم التار�خ من أجل جعل الناس يفكرون أو �عتقدون بطر�قة معّينة 

konsekvens .نتيجة ما ينتج عن حدوث أمر ما 

kronologi  وما الذي حدث قياس الزمن. تقسيم الزمن بحيث يمكننا أن نرى م�ى تحدث األشياء. ما ،
ً
الذي حدث أوال

؟
ً
 الحقا

 كرونولوجيا (�سلسل)

källa .أو صورة أو ح�اية أو مب�ى 
ً
 ما أو نصا

ً
 مصدر ��يء �عطينا دالئل عّما حدث �� الزمن املا��ي. وقد ي�ون شيئا

källkritisk .نقد املصدر عندما نتفّحص املصدر قبل الثقة به ع�� نحو مسبق 

likhet شابه متشا���ن. أمر يجعل شيئ�ن� 

orsak .سبب م�ّ�ر حدوث أمر ما 

skillnad .فرق  أمر يجعل شيئ�ن مختلف�ن 

tolkning .تفس�� محاولة لفهم ما حدث. وصف لكيفية فهمنا �حدث ما 
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